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FORMAREA OMULUI NOU
(tragedie

fantezistă

in

pau:u

tablouri)

PERSONAJE:
DOCTORUL
ASISTENTUL
SECRETARA

O BOLNAVĂ
BONIFACIO
SLUŢI

(A, A', CIDNGU, MUTHU, ROMEO, JULIETA, SCENOGRAFUL)

NEBUNI

SURD O-MUŢI

ŞI

ORBI

[Este un teatru cerebral care subliniază micimea individului pierdut
printre obiecte (de dimensiuni nenaturale) şi, mai ales, pierdut
printre indivizi.
TABLOUL

SALONUL

1
II
fi
N

O
1
2
3

PERSONAJE
Oameni normaIi
Sluti
Nebuni
Surda-muţi şi

orbi

De la un tablou la celălalt, coincizind cu trecerea dintr-uD salon
următorul, personajele se met·,morfozează. Oamenii normali devin
care sluti, care n'"''Juni, ~.~,-m";; şi orbL]

tn
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TABLOUL I
[Un cabinet medk:aI Inzestrat cu instalatii moderne, făcfnd parte
dintr-un sanatoriu. Seamănă cu o anticamerA avtnd patru uşi: una
In strnga, două In fală şi alta In dreapta, cu inscriptiile: ·0",
"Salonul 1" , "Salonul 2", respectiv "Salonul 3". Interior negru.
Oameni Impăiali. Un Om-Nou tinut In sticlă, congelat, de reclamă
- inSOlit de un extras revelatoriu din presă. Pe pereti: citate,
slogane pe aeeea§i temă.
Doctori ti Asistenti In halate de spital, dar negre, cu priviri sticloasc,
Inumane. Pacientii tn balate vărgate de bolnavi Figuratia inutilă
de personal medical, care §Cbioapătă uşor, spre deosebire de pacienti
care §Cbioapătă rău.
InvAluit In mister, Doctorul stă Intr-un cărucior fantasmagoric, cu
rotile, avind spatele la public. Nu i se va vedea pe toată durata
piesei decit ceafa, deşi cAruciorul se mai mişcă. De citeva ori dă
senzatia· că ar vrea să se Intoarcă spre public, dar renuntă. Nici
In antracte, nici după, actorul nu va ieşi la aplauze. Glasul cam
nepămlntesc, maşinal.

Asistentul, In picioare, sterilizează o siringă uriaşă.]
DOCTORUL: Te rog să consemnezi tn registru.
ASISTENTUL: Da, domnule Doctor. (Scrie)
DOCTORUL: (La interfon) Pacientul următor.
[Se aud bAtăi In Uşa 1. Intră o femeie bolnavă de la tarA, şcbioapă,
ftsttcită.]
BOLNAVA: Bună... ziua._
ASISTENTUL: la loc.
[Bolnava nu apucă să se aşeze.]
DOCTORUL: Din partea cui vii, femeie, şi cu ce probleme?
[Asistentul se pregăteşte să noteze In registru.]
BOLNAVA: Stnt... sint bolnavă, domnule Doctor.
DOCTORUL: VI Imbolnăvili tot~ aşa, cind vreti?1 Cine li-a dat
aprobare?
BOLNAVA: M-a ... m-a trimis... de la circă ... domnule Doctor.
ASISTENTUL: Dă-ne trimiterea.
[Femeia Intinde o blrtie mototolită. Asistentul Işi notează datele.]
ASISTENTUL: Cum te cheamă?
BOLNAVA: In nici un fel .. domnulee._
ASISTF.NTUL: _. Asistent.
BOLNAVÂ:... Asistent... mi-au luat numele.
6
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ASISTENTUL: ati ani ai?
BOLNAVA: N-am vfrstă._
ASISTENTUL: Locul fi data D8§leriL
BOLNAVA: N-am... nici o D8§lere- domnule Asistent- sau... n-am
nici un loc._ eu_
ASISTENTUL: Părinpi?
BOLNAVA: Nu-i cunosc... domnulee.•.
ASISTENTUL: _ Asistent.
BOLNAVA: .•. Asistent. •. Eu n-am awt- părinti- niciodată părinti
ASISTENTUL: Dar n-ai aici o rudă, femeie?
BOLNAVA: Nu am_ Adică 8ID-. top sintem rudă... domnule
Asistent._ •
ne-au tnvătat să spunem_ domnule._
ASISTENTUL: Unde locuiqti?
BOLNAVA: Nu 1ocuiesc._ domnulec....
ASISTENTUL: _ Asistent, AsisteDt!_ de c:lte ori vrei si-p repet!_
Şi ce faci atunci?
BOLNAVA: Muncesc... Eu muncesc...
ASISTENTUL: Dar cine eşti dumneata?
BOLNAVA: SInt... Sint boInavă_ Domnule Asistent...
DOCTORUL: Face parte din penultima categorie, dar n-a ajuns
tncă la stadiul scontat. (BoInavei) Şi ce doreşti?
BOLNAVA: Domnule Doctor_. vreau_o Domnule Doctor._ un CIODcediu (01 jumătate de gură) medical. .
DOCTORUL: Ce e, femeie, nu te simp bine._ sau ·ai putea să te
simti mai bine?
BOLNAVA: (lncurcată) sriit_ mă doare_
DOCTORUL: Unde te doare?
BOLNAVA: (Ru§inată) Mă 00are._ acoIo_ (Apleaci fruntea)
DOCTORUL: (Enervat) Unde acolo??
BOLNAVA: (Ca pe o poezie) Mă doare la distraqie cind se senqte
dumnealui.
[Asistentul sare ca ars.]
ASISTENTUL: Cine, eu?
BOLNAVA: Nu_. dumnealui.DOCTORUL: Care dumnealui? Fii mai clară.
BOLNAVA: Bărbatu'_. meu- Domnule Doctor...
ASISTENTUL: Eşti măritată, 3§8dar, §Î zici că n-ai rude?!
BOLNAVA: SInt.•• Adică nu._ N-am voie._ Am uitat._ Nu sint
domnulee._
ASISTENTUL:... Asistent. Femeie, fii atentă ce vorbeşti.
7
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'.\.iL: (Femeii),J1e-ti arde de distractie şi noi ne Jncercăm
din răsputeri să construim un nou sanatoriu.
BOLNAVA: Mie_. nu_o Domnule Doctor._ luL
ASISTENTUL: (Din nou sărind) Ce-ai, femeie, cu mine? Eu nu
m-am distrat m viata mea. Stnt sobru din fire.
BOLNAVA: Lui.- Doomule Doctor_. (Asistentul amenintă) Bărbatu'
meu._ (Asistentul cade uşurat pe scaun cu zgomot.)
DOCfOKUL: Cum contribui dumneata la construirea noului sa-

natoriu?
BOLNAVA: Păi... contribui.- Nu mă măriL. domnu1ee.•.
ASISTENTUL: _ Asistent.
BOLNAVA: _. Nu_ Doctor_. Contn"buL Nu mă distrez._ eu_
Domnule Doctor_ Nu mă tmbolnăvesc._ Nu._
DOCfOKUL: Destul Spune, suferi? (pauză) Ai blenoragie ori sifilis.
[Bolnava se tntoarce spre Asistent.]
ASISTENTUL: Ce te uiti la mine, femeie, pe tine te mtreabă. Eu
nu fac dragoste.
BOLNAVA: Nu ştiu •.. Domnule Doctor_. Ce e aia?
DOCfOKUL: (Asistentului) ExpIică-i dumneata.
ASISTENTUL: Femeie, ai zis că te doare in regiunea-. (Arată m
jos)
.
BOLNAVA: Da._ domnule_
ASISTENTUL: Asta tnseamnă că ai sifilis. Să;i intre m cap.
BOLNAVA: Da- domnulee..•. Am si.fiJis.
ASISTENTUL: Foarte bine, să-i porti sănătoasă.
BOLNAVA: (Tunidă, neştiind ce să creadă) Multumesc.
DOCfOKUL: (Asistentului) Interneaz-o m Salonul 2.
BOLNAVA: (Nedumerită) Domnule Doctor._ păi... nu slnt boInavă._
domnulee._
DOcrOKUL: Aici hotărăsc eu cine e bolnav şi cine nu. Asistent,
ti-am spus s-a duci m Salonul 2.
ASISTENTUL: Am mteles, Domnule Doctor.
BOLNAVA: {1mpotrivindu-se) Nu mteleg.- Domnulee._
ASISTENTUL: Ai să tnlelegi.
[O conduce pe Bolnavă m Salonul 2.]
ASISTENTUL: (Umbltnd cu siringa şi nişte fiole) Am avut o zi
plină.. (RăsfcKşte registrul) O sută optJsprezece pacienp. Nu ne
mai ajunge seruL
DOCfOKUL: Fii fără grijă, procurăm imediat altul Mai avem

pacienti?
ASISTENTUL: Nu. Domnule Doctor. Sala de

8
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[Se aude soneria inlerfonuiui. Doctorul decup\ează.]
VOCEA SECRETAREI: DO!Ii'1ul Bonifacio roagă să fie primit pentru
o consultatie.
DOCTORUL: (Asistentului) Nn'!icle nu-mi spune nimic. (La interfon)
să intre, dar mai repede, că ne gr!ibim.
[Urmează o scurtă pauză in care B~_jfacio se lasă aşteptat. Asistentul
scrie în registru, aranjează medicam:; '\.de. Doctorul mereu nemişcat.
Bonifacio ciocăneşte şi intră :}'" ~~;' '0". Este îmbrăcat tinereşte,
culori deschise. II priveşte pe Doctor. Cei doi se recunosc.
în timpul pertractării socio-politico-fIlozofice care urmează, uşile
saloanelor se vor inchide şi deschide singur\.. (ca bintuite de fantome
ori rnfale ~ vînt) după unele replici ale Doctorului - fără a li
se acorda insă imPortantă. De asemenea; se va percepe pulsul unei
inimi pe scenă, mai alert sau mai slab tn functie de re{llici. Lumina
va licări corespunzător, ca un suflet.]
BONIFACIO: (Afectuos) Ghegbe!
DOCTORUL: (Rece). ::Ja, Bonny.
BONIFACIO: (Vrind să-I imbrăpşeze) Gheorghe, de dod nu te-am
mai văzuL..
DOCTORUL: Te rog, fără sentimentalisme, în Sanatoriul nostru nu
se permite.
BONlliACIO: (Se retrage surprins) Dar am copilărit amIndoi._
DOCTORUL: Vremurile s-au schimbat, Bonny.
BONIFACIO: îti mai aduci aminte cind ne duceam cu vitele pe
coastă şi ne pitulam in tufiş? Seara cînd luam apă cu urciorul de
la ci§:nea? Duminica satul vuia de strigătele băieţilor şi chicot.;;le
fetelor. Ne topeam de joc. tti mai aduci aminte?
DOCTORUL: Nu, Bonifacio. Odată intrat aLi, uiţi totul
ASISTENTUL: Amintirile nu servesc la nimic, Domnule Bonifacio,
sint nocive.
BONIFACIO: Ce tot Jndrugati, Gheghe?
DOCTORUL: Şi să nu-mi zici Ghegbe. Acum sint pentru toată
lumea Domnul Doctor.
BONIFACIO: Dar de ce istoria asta, Ghe._ (Ironic) Domnule
Doctor?
DOCTORUL: E o poveste lungă, Bonifac;:). !ii '"or trebui ani pfuă
să o pătrunzi.
ASISTENTUL: (Lui Bonifacio) Vă rog '>d-mj prezenta!i trinlHcre~.
(Răsfoieşte registruL Bonifru.:io se cautj pnn toa:e buzunarele.
BONIFACIO: M·au trimis ia contmÎ de la x.:p iocalâ, Domn"ce ...
ASISTE.1I,iUL: Asistent.
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BONIFAClO: _. A<listent. StI1mbau din na<l, că nu le place
"comportamentur. Parcă eu trebuie să fiu Ia cheremul lor! O
jucărie in mina unui copil?: (Găseşte, in fine, o hirtie pe care o
intinde A<listentului.)
DOCTORUL: Eşti un neinitiat, domnul meu Bonifacio.
BONIFAClO: Dragă amice,...
DOCTORUL: Nici un dragă şi nici un. amice. Eu nu sint prieten
cu nimen~ şi nici tu.
BONIFAClO: Scumpule._
DOCTORUL: Nici un scump. Nu sint îngăduite in Sanatoriu
asemenea "romantisme"... desuete.
ASISTENTUL: Cu a,;tele e in reguIă-r- DOiiiîiuie Doctor. (Lui
Bonifacio) Văd că ai un nume mare... Bo-ni-fa-ci-o... nepermis de
mare. Părinl~ rude, familie ai?
BONIFAClO: Da
ASISTENTUL: Parcă-ai fi trăit pe altă lume!
BONIFAClO: De ce? Nu e normal?
ASISTENTUL: (Citinc in continuare şi ~,.iind in registru) Virsta..
patruzeci şi...
DOCTORUL: Cam tirziu Ia virsta asta pentru tratament.
BONIFAClO: Ce traLament Gheghe... Domnule Doctor?
ASISTENTUL: Unde locuieşti?
BONIFAClO: Pe strada Sperantei ...
DOCTORUL: I-auzi! I-auzi!
BONIFACIO: ._ m.119.
ASISTENTUL: Dar, aşează-te pe un scaun.
[Bonifacio se-aşeazii. A<listentul se deplasează pînă la Doctor şi-i
arată trimiterea. Şuşotesc.]
DOCTORUL: Cu el sintem nevoip s-o luăm de la capăt.
ASISTENTUL: (Arată ceva pe trimitere) Ce ne facem? .. E tn'~trnat
ca un vilel!
oocrORUL: Trebuie instruit permanent. Băgat la cursuri intensive.
Să-I aneantizăm.

ASISTEJIlTUL: Pare recalcitrant.
DOCTORUL: Mă voi ocupa personaJ de administrarea tratamentului
In acest caz - exceplie. Voi duce mai Intii o muncă de lămurire.
Să-I determin să refuze realul. Pregăteşte, rogu-te, serul şi medicamentele din prima grupă.
(Asistentul se conformează.)
BONIFAClO: Ce facep acolo? .. (tnfricoşat) Sper că nu ...
ASISTENTUL: Un simplu test, Domnule Bonifacio, tratamentul...
10
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BONIFACIO: Dar nu pe pielea mea, vă rog.
ASISTENTUL: Nu vă fie teamă, nu slntep nici primul nici ultimul
pacient.
BONIFAClO: Nu inteleg ce legătură au toate astea cu penoaoa
mea. Pe mine DU mă intereseaza, şi pta! Tratamentul Dvs.? Vă
urez sua:es!
~

Ba t:retruie să te btere&eZle.
BONIFACIO: Cu sau fIră un om, ..al aia e!
ASISTENTUL: Nu vrem să dăm naştere la precedente. Ptnă la
sfirşitul acestui deceniu tap oamenii vor fi ur.nat tratamentul prescris
in Sanatoriul nostru. Pacientii sint supuşi unui proces rapid de
transformare. Dumneata rişti să rămfi singur, linşat de majoritate.
BONIFACIO: Nu-mi pasA, doar spiritul să poată zburda tn voie.
DOCTORUL: Lasă-I, te rog pentru moment. Să tDcercăm prin alte
mijloace._ (Aaistentul Jşi strtnge ustensilele medicale.) Spiritul,
Domnule 8onifacio, fm.fonează cu materia, disperstndu~ pină la
neidentificare. După rom ai aflat, noi elevăm fiinte aspirituale.
Toate eforturile ne sInt Indreptate spre formarea unui suflu COIectri.
SubIlniez: oo-lec-tiv. Lucrăm ca o familie de albine.•.
BC!IllFAClO: Care sfn.t conduse de o regină, deci aveti
sonalităll', prea ridicate In slăvi, şi tdntori._

şi

"per-

DOCTORUL: Nimeni nu are voie să devină popular, să iasă tn
sau să se facă remarcat prin vreo altă faptă decft obedieDI8.
Pentru că toti stnt populari şi impopulari In act:laşi timp. Milităm
pentru stabilirea unei noi ordini ideati::c lOternaliooale.
BONIFACIO: Prin injOOC!iuni şi emisari oneroşi, apostoli ai urii?
Ne-am obişnuit ro fenomene aoormale Infălişate rn chip normal,
cu această realitate dureros singulară, cu o astfel de lume a
nefirescului, plictisită de ea tnsăşi.
DOCTORUL: Partea, Bonifacio, sIuje§te numai tntregului. aici e
cheia, ajuagtnd la marginea sa indivizibilă. Indivizii DU au dreptul
la istorie.
BONIFAClO: Deşi ei făuresc istoria.
DOCTORUL: Noi refuzăm atit normalul cit şi anormalul, golindu-Ie
de formă şi conţinut. Prinşi in jocul societăiti, piulite şi şuruburi
ale unui agregat uriaş, oamenii sint scutiţi de efortul de a gindi...
BONIFACIO: Cum? (!Şi pune mIinile in cap)
DOCTORUL: ... ceea ce este cM:n!13l pentru ideolOgia no::;"tră
novatoare.
evidentă

l!
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BONIFACIO: Nu pot să-mi cred urechilor! Este o fiqiune, recunoaşte.
Un solipsism, Doctore. Predica ta e nelaobiect Ne aşteaptă o iarnă
ideologică.

DOCfORUL: lncearcă, §i-ai să Intelegi. Şi află că de ce ne critică
străinătatea de-aia sintem lD3i "ttf'!
BONIFACIO: (2'1mbeşte) îmi faci o pledoarie pentru._ pledoarii
DOCfORUL: Nu, lnsă, dacă Intr-adevăr. nu contează realitatea
obiectivă, ci doar cea din mintea pacientilor, atunci ne-am propus
să facem presiuni asupra conştiintei. Aceasta se reclamă ca o
necesitate.
BONIFACIO: (Ironic) Necesitatea care DU mi se pare deloc._
necesară.

OOcrORUL: Vrem să creăm UD alt tip de ~ţă umană.
BONIFACIO: (Uluit) Dar ce, oamenii sint cărămizi din care să
construip voi case?
OOcrORUL: Noi modelăm caractere, le prelucrăm, Bonifacio.
Astăzi, In epoca de tIUT, lumea acceptă eşecul ca o nouă formă
de a se realiza, liniştită.
BONIFACIO: Uniştea reprezintă un summum al răului prelungit.
DOCfORUL: Oamenii au fost deposedap de sentimente. Şi S1n~
FERICIŢI._

BONIFACIO: (PentrU sine) Noi aici avem de toate, dar n-avem
nimic!!

DOCrORUL: Omul - colectiv, tipizat... Top judecă la fel. Noţiunea
de -eu", ca subiect, a dispărut.
BONIFACIO: (pentru sine) Vtct9fia suprarealităpi, a propagandei
asupra realitătii - AIain ~'- (Mai tare) Bine, Doctore, dar
In ce mai coostă frumusetea, de:exemplu, a unui album In care
toate florile sint identice: aceealji culoare, acelaşi miros?
Sau cum ar arăta o grădină zoologică In care animalele nu s-ar
deosebi una de cealaltă?.. 1ncerclnd să semănăm cu eilic:va, ne
uităm pe DOi tnşine.
nocrORUL: Ewlupa biologică !şi Voi Incheia ciclul prin acest tip
de OM NOU.
BONIFACIO: (1rooic) Noul Om, al absurdului, care se ridică
Impotriva ratiunii - desais de Şestov - ?
oocrORUL: Mişcarea se va opri, Universul va deveni imobil.
BONIFACIO: Ciudat! Imi prelegi despre felul de a fi al celor ce
nu sInt.
DOCfORUL: Bonifacio, totul este uniform, nediferentiat. Bunăstarea
indivizilor sociali se realizează prin bunăstarea Intregii colectivităţi,
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chiar dacă ei, perscnaJmente, ies fn deficit Priveşte aspectul lor
fIZic (Îi arată cft-Jva)' se aseamănă toti ca două picături de apă:
ochii, forma nasului, cubarea părului, inălpmea, talia, chiar şi sexuL.
aceleaşi cuvinte "era... pro... pL.. monosilabice, spontane, rostite pe
un ton inexpresiv. (Booifacio tşi sooate aparatul de fotografiat vrind
să-i pozeze. Doctorul ti astupă obiectivul) Fotografiatul interzis!!_
Oamenii n-au voie să-şi. wdă cbipul, nu există nici oglinzi, n-au
voie să scrie autobiografii, memorii de călătorie - de fapt călătoriile
nu se organizează dectt in interesul obştei - n-au voie să scrie
eseuri despre viap şi moarte, necrologurL
BONIFACIO: Oameni fără chip._ Cărua nu li se recunoaşte
identitatea.
DOCfORUL: Ba au şi ei o individualitate, dar comună. Şi-apoi
au şi un nume, pe top fi cheamă la fel: Gheghe, chiar şi pe
femeL.
BONIFACIO: Ob, Doctore, dar se incalcă flagrant legile naturii.
DOCTORUL: Deşi se tinde ca oamenii să nu aibă un nume propriu,
ba chiar şă n-aibă nume deloc. In ~oua etapă de dezvoltare, rn
care ne găsim, nu mai poate fi vorba de detemtinism. O specie
umană superioa!ă ia locul celei vechi...
BONIFACIO: (Ironic) Vreun bomunculuL
DO\.."""TORUL: Este comuniunea cu viitorul... Oamenii trăiesc Cl3Cl
50 de ani, atit cit pot lucra, apoi sucombă fără a depăşi sau pierde
un minut; bătrfnetea nu există, am inwlidat-o, din păcate peste
copilărie n-am putut trece - această perioadă neproductivă._
BONIFACIO: (pentru sine) Ce le pasă lor (Semn Inspre Doctor)
dacă mori, dacă trăieşti, pentru ei eşti un vierme!(Mai tare) Iartă-mă
că te intrerup, Doctore, sustii că progresap?
DOCfORUL: Da.
BONIFACIO: Şi-atunci, unde vă sfnt rontradiqille necesare procesualităpi dialectice a tnaintării? .. fiindcă recunoşti că societatea
voastră este uniformă, nediferenJilltă, cu alte cuvinte: temă, plată,
anodină .•. Deci, ideile pentru propăşire de unde vă vin?
DOCTORUL: Sistemul nostru este, Intr-adevăr, steril ca un vid.
Dar să nu uităm că. el se clădeşte pe moştenirea trecutului,
putregăindă.

BONIFAC!O: Voi ti priviti de sus pe ceilalti.
DOCTORUL: Nu-i privim nici de sus nici de jos. Pur şi simplu:
nu-i privim... Hai să ne-aducem aminte. De ce fura lumea Inainte,
de ce înşela, de ce bea şi se Imbăta, de ce erau cozi? Pentru că
oamenii n-aveau Incredere in viilor şi, cumpărau orice, D-3\'.:aU
\3\
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asigurată ziua de miine - indiferent ctt ar fi cfştigat $tăzi, şi-atunci
vroiau să-şi uite de ei, să se tnece in alcooL
BONIFACIO: Şi te pomeneşti că acum au vreun viitor şi vreo
Incredere?
DOCTORUL: Bonifacio, nu pricepi că DOi am con!upit tezele şi
antitezele, antooimele Am lăsat doar sinonimele.
BONIFAClO: Se man.festă cumw vreo opozipe la planurile voastre

diaboiice?

DOCfORUL: Nici pcmeneală!
BONlFACIO: Din contră, ar fi bine să aveti duşmani, fiindcă v-ar
fortifica In lupLă.... Du;Jă cum declara sociologul Mihai Botez, forma
de opoziţie a oameni! Jr e supunerea, iar In acest caz, dacă fiecare
In parte are dreptate, In colectiv gr~sc top._ Dar vreo rezistenţă
la ideologia voastră întîmpinată din partea vreunor grupuri de
in~izi?

DOCTORUL: A., nu. ?iecare dintre ei este victima şi călăul fiecăruia
dintre ei. Deviza ior, răspîndită cu succ.s, este: Cunoaşte-te pe
tine insuţi in ceilalti!
BONlFACIO: (pentn sine) Eu nu îmi ajung mie şi să mă mai
transform in 'ceilalţi'?!
DOCTORUL: Pornin j de la acest stati.' quo, de exemplu, noţiunea
de valoare nu mai are rost, şi nici de noovaloare.
BOl'lllFACIO: Altfel spus, un amestec al valorii, la care se referă
Bemard-Henri Levy.
DOCTORUL: Nici je bine sau rău, frumos sau urit. Nu există
excepţii, iar regulile sînt confirmate sută la sută.
BOl'lliFACIO: (Giumincl) Asta trebuie să fie Ţara Urfţilor, Doctore,
numai ei tînJesc să desfIinţeze deosebirile care-l separă de frumoşi.
Şi Ţara Nonvalorilor. Şi Ţara Răuiui. fiindcă Incercati să o far-ep
cît ma: maccesibilă ŞI inactractivă.
DOCTORUL: Interpretezi greşit, Bonifacio. Ţi-am mărturisit că s-au
UDi: toate contranilc. Nu mai există nici viitor nici trecut, ci un
prezen: commuu.
BOllHf'.... CIO: (Pectru sine) Cetatea timpului fmpietriL
DOCTORUL: Un sentiment al netimpului, căci creăm o fiinIă
:..::nană

..
,~

cu tarul nouă.
BOSIFACIO: !\<L;abră pedagogie!._ Umanoizi fără suflet? Voi
intr-e;Ine;: n!şle tiuzii... Fiin!e ira!ionle... Noua voastră societate
este o psihoză colectivă, boinăvire a spiritelor.
DOCTORUL: Oncum. indivizii n-ar fi putut nicIOdată să se adapteze,
~-şi lndepimea-.;că cu scrupulozitate oăzuIDlele şi speranţele .
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BONIFACIO: (Ironic) Acum şi le indeplinesc pentru că nu au nici
una!
DOCTORUL: Mă bucur că incepi să Inţelegi. (Bonifacio şchioapătă
putin.) Lumea nu mai are nimic de visat - visele nu se mai lasă
visate -, nimic de imaginat, ni.:nic de sperat. Proiectăm o ~ a
viitondui, foarte utilă.
BONIFACIO: ,De o monumentală inutilitate. (frist) O societate
utopică, incbisă, cu oameni tăcul~ resemnati tn fata soanei, cu o
pennanentă frică de singe, şi-a frică de frică, şi complet dezinteresap.
Nu?
DOCTORUL: Ascultă Bonifacio, noi promovăm adevărul absolut,
dăm definitii exhaustive care înglobează totul. Noi detinem întotdeauna ultimul adevăr.
BONIFACIO: După cite ştiu eu, procesul cunoaşterii nu are margini,
deci absolutul şi exhaustivul nu îŞi au locul. Sînt tenneni inventati
pentru a cuprinde necuprinsul. Există un adevăr oficial şi-un adevăr
adevărat. Anumite date, Doctore, cum constat, care contravin
ideologiei voastre abuzive, sint omise sau combătute vehement.
DOCTORUL: Noi, Bonifacio, utilizăm o filozofic universală care
selectează din fiecare teorie ceea ce este imperias necesar, propice
dezvoltării - ca să-li răspund la o întrebare anterioară. Retine, aici
e totul calculat milimetric, oamenii au un program strict, meniu
alimentar egal, la ore exacte... supravegherea intimă a persoanei
pentru ca nimeni să nu fie impins in păcat.
BONIFACIO: Dar ei, pacientii, ce zic? Ati făcut analize?
DOCTORUL: Analize sociologice, antropologice, statistice nu !şi au
rastul deoarece rezultatcie se cunosc dinainte. Nu mai poate fi
vorba de reglare sau dereglare. Oamenii nu mai au trebuinle, nu
au preferinte, doleante. I-am dezvătaL.
BONIFACIO: Bine-i Iruli dădăciti!
DOCTORUL: _ n-au impulsuri, n-au idei., n-au nevoi. Nu dau ~
nici nu iau interviuri.
BONIFACIO: Adică nu sInt ei Inşişi, alienati de tratamentul vostru.
Ii se impută o vină imaginară. Idealurile decad In deriziune.
DOCTORUL: Omul nu pierde, nici nu ctş!igă. Spiritul se dllDinuează
pe sine.
BONIFACIO: Cunosc, cunosc ... S:Jpunere oarbă unor idei-.. Cunosc_o
Cei care se abat sfnt declarati: trădători de iară, inamici ai poporulUI.
reactionari puşi In slujba puterilor străine, :;au trimIşi in az:!ur.'
psihiatrice ... Oamenii sint obiecte, ba rr.al mult. obiecte care munc~:.,:
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singure acolo unde le pui, manevrate, maculate, distruse. Obiecte
vietăţi amorfe.
DOC1"UiUJL: Sisi.emu! nostru este etern, imuabil, nu suferă nici o

vii sau

schimbare.

BONIFACIO: Folositi o cruzime rafinată_ asasinate morale... sinucideri lente_o o epidemie de idei care a eradicat atîtea teorii solide ...
Cetăţenii sînt spoliaţi, li se neagă. însuşi locul şi rostul în iume.
Evadarea individuală, salvarea pe cont propriu nu sint cu putinţă.
1-ati dezbinat bine.
DOCTORUL: Nu p-am spus că noi planificăm durerile şi bucuriile,
montăm realul şi fa:ltasmele, cultivăm pasiunes pentru adevărul
nostru. De aceea, TOTUL ES1E UNANIM ACCEPTAT.
BONlFAClO: Unanimitate nu poate exista, şi încă politică, dectt
una artificială, sau in regimuri tiranice. Eu sInt adeptul relativităţii
sociale. Edgar Marin scria că, citez, duşmanul e în ,..oi. Şi, inverstnd .
această metaforă, recurgeţi pînă la arestări preventive.
DOCTORUL: Intelec:uali ca tine, Bonifaclo, nu ne sînt pe plac.
BONIFACIC-, îmi dau seama. Actiunea voastră sam3\'olnică ...
DOCTORUL: Din fericire, societatea aceasta nu este stratificată'
nu există tărani, mJ.mcitcri, meşteşugarL functionari, savanti etc, nu;
există doar muncitori in stricto se1l3..l. Un colectivism pînă la
identificarea cu masa._
BONIFACIO: ... şi :opire în anonimat.
DOCTORUL: Nu există functi~ oricine poate îndeplini orice f~nctie...
BONIFACIO: Şi nici una. Aşadar, o punere in valoare a mediocrităţii
cenuşii... Cultivati amice, in rindul semenilor o tortură spirituală,
o psihologie naţională morbidă.
DOCTORUL: A tlăi pentru colectivitate e singura lor rapune de
a fi.
BONIFACIO: Ast2. înseamnă: a nu fi ei înşiş~ a se depe,,;onaJiza
- ca să mă expri"Jl in idiomul vostru.
DOCTORUL: De~rsonalizati, Bonifacio, oamenii ajung să aibă o
personalitate comună, de aceea neident:ficabilă. O inflexibilitate
socială. Se diminuează tulburările lor psihice.•.
BONIFACIO: Mai degrabă trăirile, Doctore, ca într-un lagăr de
exterminare psihJcă.
DOCTORUL: ... Caracterologii, tipologii, temperameote? Sin: indep:!rtale. Pe tap indivizii îi cheamă la fel, se îmbracă la fel, aceeaşi
tunsoare, acelaşi comportament in societate ...
BONIFACIO: (Pentru sine) Comportamentul metaiumesc. Chinezi
pe vremea lui Mao Tzedong._ Mai rău...
16
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DOCTORUL: Creierul este supus unui bOmbardament ideologic fn

timpul zilei: prin cuvf:-dir!. plen..are, şedinţe, informări politice, mass
media... iar noaptea, în somn, subconştientul este conturbat de
benzi magnetofonice. Rationam:!ntele au devenit identice.
BONIFACIO: Cum observ eu, raporturile dintre fiinte iau forma
raporturilor dintre lucruri. O civifu,.c.~ie barbarizatoare. O cangrenă
sociologică.. Spiritul creator se adoanJ;e cu desăvfrşire. Omul e ca
o pasăre tn colivie, cu zoom! Ii;ni~2i~ frt.nt.
DOCTORUL: Tmdem să creăm un inconştient general. Prin aC1ionări
electrice asupra undelor cerebrale inf!uenţăm structura psihosomatică
şi personalitatea.. Dacă e nevoie putem folosi şi arme psihologice
sau parapsihOIogice.
BONIFACIO: Desigur, transformati omul Intr-o maşină cu comandă
numerică.. Apeşi pe butoo şL gata, a pornit. Indiferent unde,
indiferent cind, indiferent cum. Injectarea spiritului unui om In
spiritul altuia prin cuvint, am citat din Sarmiento. Oameni transformati
In rime sau In monştn asmutiti Impotriva lor Jnşişi. O umanitate
infirmă care şi-a pierdut identitatea. Practicati iluzii, halucinatii
colective. Aceasta este un gen de hipnoză In masă. Le băga ti In
cap pacientilor că trăiesc ca In sInul lui Adam, că societatea In
care işi tfrăsc existenta e superioară tuturor celorlalte de-a lungul
istoriei, fără a. le justifica tnsă cu nimic._ Somnambulism intelectual!
DOCTORUL: Exagerati!
BONIFAClO: Exagerez Intr-un mod neexageratL. Voi urmăriti
manipularea judecăpi şi a simţămintele umane?
DOcrORUL: Nu tocmai, Bonifacio.
.
BONIFACIO: Urmăriti înfrîngerea rtJfiunii, ca să mă refer Ia titlul
unei cărţi a lui Alain FmkieIkraut, nu-i aşa?
DOcrORUL: Scopul nostru este formarea unui spirit independent
de substantă, aI unei glndiri In afara creierului care ar fi trebuit
s-o gindeasca

BONIFACIO: (pentru sine) Gindire prefabricată.
DOcrORUL: Noi stăptnim reflexele pacientilor, le manevrăm sufletele

pentru cauza păcii, bunăstării, progresului şi intelegerii Intre popoare.
BONIFACIO: Clişee! Dogme! Asta searnăn:1 cu f1ecărelile transmise
de la tribună... O moară care macină vorbe... Limbaj Calchiat ca
un lichid, inofensiv In aparentă. dar care tn străfunduri sugruma
fiinta şi rntunecă mtelectul. Am dreptate, Doctore?
DOCTORUL: Universul nostru rămîne ro continuare un SOl de
gaură neagră, blaeI\: bale, care absoarbe totul, şi ca atare :':;Cl o

FORMAREA OMUWI NOU
fiintă

ori lucru, nici O radiaţie a sclipirii umane nu pot scăpa în
afara sferei noastre de influenta
BONIFACIO: Universul vostru e cam ingust! Sfera voastră e turtită!
Pacientii voştri-s Morpi ViitoruluL
DOCTORUL: Vom sepa..-a printr-un zid şi un plafcn de energie
societatea noastră <k orice adiere din afară, vom căptuşi podeaua
cu raze, ca nici. un geamăt dinăuntru să nu se răspindească peste
ele. Şi orice undă dinafară să fie reflectată ori refractată in altă
direcpe ... Noi promulgăm un adevăr gregar, Bonifaci.o.
BONIFACIO: Ideologia este falită. Nu există un adevăr absolut,
cum de altfel nu exisrA lucru sau fenomen perfect. Asta-i un adevăr
circumstantial. Voi vă bateti joc de credinţe, le desfigurap. Faceti
ca oamenii să se simtă în nesiguranta
DOCTORUL: E firesc, bărbate. Oamenii trebuie învăţaţi să se
chinuiască, să nu se apere, să rabde, să se supună neconditionat.
Dacă nu au nimic de iubit sînt mai obedienp, cu dăruire de sine.
Ei s-au obişnuit să simuleze viaţa, să trăia."că conform unor indicatii
prescrise, să se plafoneze, să nu se tncreadă in semeni, să fugă
din contextul real
BONIFACIO: Libertatea e o chestiune intimă, spunea cineastu:
Andrei Tarkovski...
DOCTORUL: într-adevăr, şi noi îi facem să se simtă ca atare.
BONIFACIO: Numa: de formă, pentru că oamenii, in promiscuitate
suferă de nedreptate. Protejati, Doctore, imaturitatea socială.
DOCTORUL: Noi căutăm să îi. liniştim..
BONIFACIO: Dar ~toievski spunea că pacea sufletească e suspectă.
DOCTORUL: Oamenii infometati, insetap, umiliti pînă în adîncul
inimii lor te ascultă şi urmează neconditirJtîat. Unul sătul nici nu
se uită la mine, DU mai are motivatie.
BONIFACIO: Ce să zic, sînteti dibaci in a teroriza popu!:lI,a. Şi
pe deasupra, foarte cinici... Grija voastră pentru neindestularea
omului-. Posedati un acut simţ al fictiunii, dar vă lipseşte cel al
realului. Cultivaţi un climat de neincredere şi nesiguranţă. Voi
stnteti aceia care garantează respectarea nedreptăţilor umane!
DOCTORUL: Dar recunoaşte, totU§i, că e
teroare blîndă şi
paci.fică. Aş Indrăzni s-afmn, fără riscul de a greşi, că teroarea
este indisponibilă pentru a stăpîni masele.
BONIFACIO: Da de unde! Astea-s nişte schematisme. Instituţia
voastră este deasupra poporului. V -ati îmbătat de putere_
DOCTORUL: Nici pe departe. Pacienpi noştri s-au amept de sarcini,
de turpitudine. I-am educat să nu-i atragă puterea, conducerea

°
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Şi-atunci ea ne rămtne, de-d gata. Dispunem de voinţa lor, captăm
atentia, preocuparea. în felul acesta li aducem pe toţi la aceiaşi
numitor comun, căutăm să ştergem diferentele.
BONIFACIO: Dictatură
DOCTORUL: O dictatură necesară, care durind la nesfirşit dispare,
adică nu mai este observată.
BONIFACIO: O uniformizare forţată;· dar in care indivizii sint
desolidarizati. Dacă pînă mai ieri rezidau intr-un semianonimat
prolix, de Cind cu voi, sînt dirijati spre un anonimat absolut, o
paralizie generală, fără posibilitate de întoarcere. lntretineti o psihoză
colectivă. Divide et impera a zis un senator roman. Nu uita Jnsă
că, izolînd omul fi atlli mai amam curiozitatea la ceea ce s-ar afla
dincolo de el
DOCTORUL: Şi-atunci de ce să nu-i dăm senzatia că e In lărgime?
BONIFACIO: Deci, numai senzatia?
DOCTORUL: Da._ numai senzapa_ că nu e nimic interesant
dincolo, dimpotrivă să scoti în evidentă faptele reprobabile ale
străinătătii, iar intern doar faptele pozitive. Nu e vorba de-un
misticism. Pacientii au devenit atît de calmi şi resemnati...
BONIFACIO: inCit au ajuns în .pragul delirului. Un calm delirant.
Inl'.()nştientizaţi publicul, dezvoltati nooştiinta, nonviata
DOCTORUL: Societatea noastră e statică şi liberă.
BONIFACIO: Şi acceptă o gîndire tn afara gîndirii. (Ironic) Desigur,
promovati libertatea de inexprimare.
DOCTORUL: Oricum, este şi aceasta o libertate, Bonifacio, putinta
oamenilor de a fi frustati, oprimati, tngrăditi.
BONIFACIO: Voi, Doctore, exploataii starea de culpabilitate a
credulilor, îndoiala omului în fata necunoscutt;lui, pentru a impune
o nouă ideologie.
DOCTORUL: Trebuie dezvoltat tn om sentimentul de neputintă,
inutilitate şi nonvaloare a sa, deşertăciune. Nu POli stăptni personalităţile altfel, Bonifacio.
BONIFACIO: Deci, nu promovati individualitătile, le considerati de
prisos, ba chiar vă e teamă să nu pericliteze soarta acestei societă{i.
Discipline ca astrologia, telepatia mai ales, ştiinlele oculte sint
interzise, pentru că, prin fOI1a lor, ar putea avea implicalii politice,
militare.
DOCTORUL: Totul este organizat să meargă omogen, organic C2
intr-<> echipă sportivă. Fără oscilalii, fără surprize, i3ră emotii. A
nu se rîde, a nu se plinge, a ou se uri şi a nu se rOlele};: parafrazfndu-l pe Spinoza.
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BONIFAClO: Sigur, politica dispretului faţă de cei care gindesc şi
simt altfel. Ultraideologie, ultrademagogie. Acesta este rolul nefast
al unei mentalităţi Incbistate, al puterii politice arbitrare, abuzive,
nelimitate al statului autocrat.
DOcrORUL: Opoziţia dintre Istorie şi Grup Social este obiectivă.
Ne place ordinea şi disciplina, Bonifacio.
BONIFAClO: O ordine pietrifica!ă. Fenomenele care vă displac le
considerap anarhice. Viaia oamenilor a fost golită de sens.
DOcrORUL: Nu există "oameni", ci "fortă de muru:ă", nu se zice
"concediu de odihnă" ci "perioadă de refacere a fortei de munca...._
BONIFACIO: Ca motoarele care intră In reparatie! Oamenii voştri
sint ca nişte morti, ~,ihologiceşte._ fără pasiunL.. cu neindepliniri
de nici un fel ..
DOcrORUL: ... SInt vulnerabili la teoria noastră şi complet paraleli
cu teoriile altora Nu mai sintem In medieval ca să suspoem un
curent nominalist.
BONIFAClO: Dar nici un "generalism" to$t, ca In_ comuna
primitivă!

DocrORUL: Ei nu au voie să Inteleagă lumea, le-ar fi dăunător.
Şi, de fapt, le-a facem noi tnteleasă, In felul nostru. Nu avem
cazuri de confruntări de idei, instincte de conservare. La noi nu
se Intreabă, nu se produc schimbări, pacientii nu se apropie unii
de alpi, şi cu toate astea nu se plictisesc.
BONIFAClO: Inşi lipsiti de orice simbolistică, nu concreti ci foarte
concrep, tinup In stare de betie şi adormire spirituală. Anonimizati.
DOcrORUL: Fiindcă nu Intnoim abateri !egislative putem considera
că nu există nici legi. Străzile n-au denumiri. nu există numere de
ordine ale caselor, oraşele n-au nume, cartierele aşijderi, timpului
nu i se mai cunoaşte mersul, nu există orare, programe, nu ~tă
spectaculos.
BONIFAClO: Au loc nooevenimente.
DOCfORUL: Fen'Jmenele se succed, cu mare exactitate şi haotic
!n acelaşi timp. Oamenii se duc la moarte In mod deliberat, cu
zimbetul pe buze. Ei DU pot nici să ctştige, nici să piardă !n vreo
dispută.

BONIFAClO: Aceasta este rasa

pură,

Omul Nou, din propaganda
cu atlta izbindă!L Le-aţi corupt
identitatea, le-aţi captat bunăvointa iiJ direcţia idealismului vostru
fanatic. Le-ap băgat In suflet o teamă artificială. neratională.
fobofobie._ v-ap autodeclarat mentori spirituali_.
DocrORUL: Asistăm la un Război al Conştiin~elor, Bonifacio.

~tră? Folosiţi
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BONIFACIO: Un război al minciunilor, pentru a produce confuzie
in rindul maselor, a intoxica adversarii, dind iln caracter de
credibilitate informatiilor false. A menţine situatia intr-<> stare de
imponderabilitate, de subrealitate. Vă pretati la ofensive ideologice,
la subversiune, absurd, nonsens. Obstructionati orice creştere prin
ziduri de incomprehensibilitate.
DOCTORUL: Este mai important un post de emisie decit o bombă
atomică sau o rachetă intercontinentală. E suficient să le furi
oamenilor mintea, şi apoi vor executa tot ce le dictezi. Le dirijezi
inteligenţa, o pui in slujba...
BONIFACIO: Dar conştiinţa nu poate fi forţată.
DOCTORUL: Bineînţeles că nu. însă oamenii noştri nu mai au
conştiintă, deci nu mai avem ce forţa! Şi-apoi, nu mai avem nici
împotriva cui. Medicamentele inlocuiesc totul.
Iar mulţimea ne-acJamă.
BONIFACIO: Astea sîr..~ festivisme fOr!..ate. Vă aclamati singurM
Literatorii voştri închină imnologii oficioase, osanalisme fată de
putere, ode de circumstanţă, hăulituri, strigături, Iălăieii, coruri de
aplaudatori pIătiti.
DCcrORUL: Pacientii noştri sint tnvătali să nu se opună, să nu
protesteze... Ca atare, nu există nici criză de conştiintă
BONIFACIO: O, bietii oameni, dacă mai pot fi numiti astfel, sInt
bolnavi. îşi aşteaptă nenorocirea cu seninătate.
DOCTORUL: Ba permite-mi să te contrazic, Bonifacio. Gnd toti
sfnt atinşi de un virus comun, adică nu există oameni sănătO§i,
atunci nici bolnavi nu există, fiindcă nu au termen de comparatie.
Deci, din lipsă de probe, oamenii noştri sInt considerati sănătO§i.
BONIFACIO: (Ironic) Frumoasă "demonstratie", demnă de fiIozofismul vostru. Ea mi-aminteşte de o revistă care apărea In Franta
anilor 1876: WU journal des abrutis", jurnalul tndobitocitilor, editat
de o "Societate de Ramoliti" a cărei profesiune decredintă era
(Apăsat) îndobitocire gratuită li obligatorie pentru toată lumea. Ei
s-au adresat chiar Senatului cu un program prin care informau
despre înfiintarea unei Facu1tăti de Dobitoci. "Deoarece din ramolire
ajungem la Indobitocire - sustineau ei - dorim pur şi simplu să
tragem foloase de pe urma 5tupiditălii, să o regularizăm făctnd din
ea o dogmă care va salvgarda viitorul - continuau acei redactori.
Avem ca profesori nişte bătrini ramoliti, care ne pisălogesc cu
doctrina lor, cu aiureala caracteristică de astăzi. Să mergem deci
cu paşi mari pe acest drum Umpit şi atragător. Cu dt Indobiiocirea
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este mai enormă cu atn ea va produce bucurii inerte şi necunoscute".
Revista, Doctore, a durat 16 ani.
DOCTORUL: In sanatoriu! nostru nu va fi vorba de ramolire sau
tndobitocire, pentru că toti vor fi identici, ca două picături de apă.
BONIFACIO: Dacă, totuş~ un om, aşa-zis sănătos, dintr-o colectivitate
uniformizată, ca aceasta, se 1mbolnăve§te, el riscă să contamineze
ca o molimă tap indivizii care au o aceeaşi structură. O simplă
gripă devine fatală. Ar trebui, dimpotrivă, să-i individuaiizati ca să
capete rezistentă Rasa pură pe care o creati nu mai poate oferi
nici o alternativă rn afara ei tnsăşi.
DOCTORUL: Asta §i vrem.
BONIFACIO: Dar, cum spuneam, Doctore, există pericolul ca o
maladie să-i molips'!aSCă tn tntregime şi să dărîme societatea
construită de voi. Selectia artificială are limite. Vă trebuie o mare
diversitate genetică, ;:e naiba, putină simptomatologie ...
DOCTORUL: Dimpotrivă, noi experimentăm In continuare omogenizarea chiar a zestrei g~netice.
BONIFACIO; Şi-atunci, presupunInd că urmăriţi să evoluaţi, cum
scoateti genii, Doctore, ştiut fiind că ei sInt aceia care împing
societatea inainte? Sau vouă vă sînt indiferenţi?!... Chiar dacă mai
există cer-cetători analişti, academicieni._ ei· nu se pot întotdeauna
realiza; sInt sufocati, striviti in aluatul comUD.
DOCTORUL: Interesui general primează. Scurt pe doi. Nu avem
trebuiniă de personalităţi, nu ne complicăm cu ele. Masa de anonimi
este cea mai pu:ernică personalitate. Iar realitatea o ghidăm,
Bonifacio, conform tezelor ideologiei noastre: o colaborare Intre
absolut §i retativ, Intre etern şi efemer.
BONIFACIO: (Ircnic) Permanentu! di5curs al "purităţii" şi "superiorită!ii" societăţii voastre care a tăgăduit "raiul pe pălJ'1înt" dar
aduce iadul!
DOCTORUL: Omtradicţiile, antonimiile şi paradoxurile de orice
natură vor fi tnlăturate. Totul va fi perfect. Nu vor mai dăinui
fenomene izolate, ci doar generale. Există un singur program,
benefic ori malefic, e totuna, în osmoză. Un singur lei politic...
BONIFACIO: (Pentru sine) Ufff, limba asta vermiculară!... O
bagatelă... Ne mînjeşte sufletele.
DOCTORUL: Problema omului plic. de sperante, iniiiative nu se
va mai pune in chestiune. Conflictele individ - societate, existen~ia!
- transcendent s-au aplanat defmitN. N~iunea de plăcere a dispărut,
deci şi cea de aversiune. Hedonism., nici am! Ca la carte. Trăirile
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comune vor Jnlocui orice urmă de paroxism, afectivitate, romantism;
un clasicism perpetuu.
BONIFACIO: Ne indopali cu lecţii moralizatoare... Mai degrabă:
supra-realism_. Şi, uite, că am ajuns şi la cultură, Doctore.
DOCTORUL: Cultura este un ,;tupefiant cu efecte foarte nocive,
incomodante. De fapt, BOnifacio, nici nu există cultură, sau mai
clar: totul este cultură. In orice caz pină acum termenul de cultură
era imprecis.
BONIFACIO: Iar lumea voastră s-a diluat şi degradat complet!
Valorile sint disgraliate, marginalizate. Critica de artă a paralizat.
O sinucidere artistică. O deculturaJizare, sali paracultură, subcultură,
pmă la anticultură.
DOCTORUL: Nu, pentru că nu avem ce. Noi punem accentul pe
ştiinţă şi tehnică, pe constructii. La ce bun să facem muzică, poezie,
romane, pictură, sculptură etc. crnd tot!JI este obiectiv? Nu mai
există subiectivitate., ţi-ai dat seama!
BONIFACIO: Nici ima~lie probabil, şi nici fabulaţie, creatie_o
DOCTORUL: Ba da Se imaginează cor.;.tinuu, se scrie, se meditează,
dar in sensul unic al politicii noastre. TOli iubim ceea ce apartine
numai de noi. Nici pomeneală de vreo manifestare xenofilă ori
cosmopolită. Nu există filozofi sau ne, avocaţi sau procurori, geologî
sau iiS!ronauti. Toti fac· de toate cu acelaşi grad de reuşită. Se
merge pe clişee general - valabile.
BONIFACIO: (Cu dispreţ) Vă folosiţi aşadar de dogme şi stereotipii.
DOCTORUL: Ne bazăm pe idealuri malte, absolute, In sensul
kantian al cuvintului.
BONIFACIO: Mai adineapri, Doctore, spuneai că nu există filozofi
sau nefilozofi, iar acum aminteşti de Kant, de l'ibsolutism. Explică-te!
DOCTORUL: Kant este un simbol, Bonifacio, iar "kantian" un
cuvfnt. De la străbuni am preluat critic asertiunile care veneau In
sprijinul teoriei noastre.
BONIFACIO: Desigur, ati ·preluat· ce vă convine.
DOCTORUL: Cursul vietii este dirijat după canaane stricte. Se
preconizează nivelarea societăţii. Elevii nu au voie să-şi 1nsuşea.scă
mai multe cunoştinţe de cit li se transmit la şcoală, dar nici mai
putine. Nu se mai intocmesc clasamente, premiantii nu se disting
de codaşi, cu totii au aceleaşi drepturi. Egalitate.
BONIFACIO: Egalitarism utopic. Şi dacă totuşi se observă vreo
deosebire oricit de mică?
DOCTORUL: E corectată din timp. Persoanele In cauză se pedepsesc
singure: autopenitenla._ fug de ele fnsele ...
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BONIFAClO: Doar vo~ perSonalul sanitar, vă acordaţi privilegiul
veridicităfii? sintagma apartine iui Michel Foucault. Anhur Koestler
avea dreptate cind perora despre autoacuzarea ceior oropsiti din
cauză că stnt tn deprimare, sau poetul Emil Hurezeanu care amintea
despre acele victim,e obligate să se "victimizeze" (Mai tare) Slnt
extorcate, persoanele în cauza.. autoînvinuiri inventate ... autonegărL
autodemascărL automutilărL

DOCTORUL: Mai întii le adresăm invectivele de rigoare, deoarece
gîndirea singulară se dovedeşte a fi eronată, eretică.
BONIFAClO: (Mirat) Chiar dacă nu e?.. La urma urmei era de
aşteptat. "Regele" lui Antonio Gala se întreba retoric: "Unde o să
ajungem cu aUta democraţie ... sau ce-o fi? .. poporului trebuie să-i
spui totdeauna aceleaşi lucruri. Dacă nu, s-ar alarma Aşa se simte
mai sigur. «Cine va sta de veghe - işi spune - totul e Ia fel ca
Inainte.. Şi se culcă."
DOCTORUL: Este iI:bibată gîndirea răzleaţă, de către majoritate.
BONIFAClO; Ceea ce încurajaţi voi se l.:.J1eamă "gîndire captivă",
vezi Czestav M:uc,"SZ. ••
DOcrORUL~ Noi luptăm să schimbăm lumea începînd din interior.
BONIFACIO; Aducerea ei într-o formă de adinamie, prostratie. O
manie generală.
DOcrORUL: Energia lăuntrică a oamenilor unprimă conduita lor
To viaţă. Urmărim să le-o captăm... ca să alimentăm centrele
termonucleare şi alte utilaje.
BONIFACIO: Omul se degradează biologic, o degradare programată
după cum constat, predispus la fatalism.
DOCTORUL: Acest a-i un sanatoriu ad-boc. Opinia unuia este şi a
celorlalţi, fără cea mai inftmă diferenţă. Pacientii nu au voie să
răspundă. Nu le-ar folosi la nimic... Studiază, Bonifacio, antropogeneza
noii specii umane.
BONIFAClO: Ridicat~ Doctore, o societate de obiecte şi impotriva
oamenilor. Pacien!li voştri sînt ca metecii din Atena Antică, apatrizi.
I-aţi redus la neputinţă_o Vinovatii şi nevinovatii se confundă. O
schizofrenie tota!ă din cauza teroarei istoriei. Ali ideologizat şi
tehnicizat răuL V -ati proclamat campionii lui. Feriţi-vă însă de
puterea celor lipsiti de putere. Omul este confruntat In prezent cu
problemele (Apăsat) a-n-t-i-o-m-u-I-u-~ sau cum fi numiti voi, Omul
Nou...
DOCTORUl..: Omul Total.
BOr..'IF ACI O: Pe dracuL. Traumatizati lumea... Timoraţi... Omul
Inghiţi! de multime seamănă cu omul-masă al lui Ortega Y GasseL

24

FLORENTIN SMARANDACHE
Sinteti specialişti In a rerori..za şi ingenunchla po~L Organele de
justitie se transformă tn instrumente de reprimare a adversarilor
politici. Menţineti in supunere gloata prin intensificarea ideologiei
psihice - ceea ce Incercap şi cu mine._
DOCTORUL: Destul!
BONIFACIO: Criteriile de "inovăl;~ devin destul de labile, mai ales
in . cadrul inscenărilor politice, propagandistice, sau In desemnarea
ţapilor ispăşitori care să pli'ite:r..că oalele sparte de voi In urma
unor eşecuri economice, sociale, militare: fabricarea de acuzatii
(Ironic) penale, arestări arbitrare, tergiversări procesuale, interogări
prin tortură, discreditări moral-politice al,; duşlll3nilor regimului,
sperjururi, intimidarea populatiei, deJapidarea fălişă sau spoliere cu
ajutorul aparatului de stat a awtului public_
DOCTORUL: Destul!
BONIFACIO: Retele de informatori ai politiei, secrete politice care
să verifice loialitatea şi să cunoască toate laturile "ielii ascunse a
cetăţenilor, a stării lor de spiriL Ond autoritătile simt nevoia să-şi
asigure sprijinul opiniei publice apelează la procese politice minuţios
regizate, in care acuzatii, cu cn sInt mai inocenti cu am de.in mai
culpabili. Ceea ce relata Friedrich Spee în urmă CU sme de ani
vi l!e potriveşte de minune. Citez aproximativ:
DOCTORUL: Te rog, nu. .
BONIFACIO: Ba ascultă: Dacă acuzatul a dus o "iată irnorală,
aceasta este, bineinteles, o dovadă a legăturii lui cu "inamicii
societătii"; dacă a fost lnsă evlavios şi a avut o comportare exemplară,
e evident că se preface, pentru ca prin evlavia lui să [nlăture
suspiciunile; dacă la interogatoriu manifestă teamă, e evident că
este vinovat: n trădează conştiinta; dacă insă, wnvins de nevinovăpa
lui, se poartă calm, nu Incape Indoială că e vinovat, deoarece,
după părerea judecătorilor, este cunoscut că inculpatii mmt cu
seninătate_o

DOCTORUL: Ajunge!
BONIFACIO: ... dacă se apără impotriva acuzatiilor şi se justlfică,
aceasta dovedeşte tot vinOlrătia lui; dacă tnsă, lngrozll şi dISperat
de monstruoasele acuzatii ce i se aduc, el se pierde cu ftrea Şl
tace, este o cim'adă directă a crimelor iI..:i; dacă ga,t"~!t Iana să
suporte growiile torturii, fnseamnă că "inamicui" k: lOr:.lfic;ll şl-1
susiine şi prin urmare trebuie torturat mai tare; eL,.'::; .'1~ rc:;;,;şi Îşi dă sufletul în timpul caznelor, înseamnă că -!!'.";;::J;- h! ,'.J(
pilule cu efect întirziat ca să-I umoare pentru a nu :;;ce r;:~r:" '_~!n
şi a nu divulga secrete...

FORMAREA OMUWI NOU
OOCfORUL: Destul! Destul! Consideratli!e tale sint prea caustice.
Ai grijă! Noi nu tolerăm nimic in afara modei. Am regIndit in

sensul naltru ceea ce au. gîndit tnaintaşii.
BONIFAClO: (pentru sine) Proteze pentru mintea

voastră schiloadă!

GIndire transplantată!
OOCfORUL: Conceptele vetuste s-au perimat. De exemplu, cel de
wmaniheismw, lupta dintre contrarii.
BONIFAClO: Din oe-oorocire a tnvins răul, un rău permanent, de
aceea nerelevant.
OOCfORUL: Aşa-l vezi tu, pentru noi e convenabil Ne deranjează
tnsă influenta vechilor teorii despre lume şi viata Noi nu admitem
dedt fenomene exhaustive şi infailibile.
BONIFAClO: Astea LU sint palibile. încerci prin vorbe sacralizarea
unui sistem social dcvedit de practică imperfect.
DOCTORUL: Tmden:, măcar in teorie, spre o beatitudine cerească,
paradisiacă.

BONIFAClO: (Ironic'l N-avep decit!!
DOCfORUL: Fiecare este bogat de ceilalti...
BONIFAClO: Şi sărac de sine Insuşi.
DOCfORUL: Se spune numai adevărul..
BONIFAClO: _. Fiindcă minciuna tot adevăr se numeşte.
oocrORL'L: Sferele termenilor "national" şi "universal'" se CODtopesc.
Am devenit omnipr'!Zenp.
BONIFAClO: (Meditind) Teze politice imperialiste. Totul o apă
şi-un pămInt, o masă cenuşie. Potop ideologic. (Doctorului) Vă
dedaţi, după cum .Jbserv, la represalii şi extermmări in teorie.
Activităţi de monWre a clişeelor ipocriziei şi autoritarismului.
DOCfORUL: Vorbele tate sint cam tari. Noi căutăm doar dep::ndenJa
lumii de filozofia şi sociologia noastră. Ca la armată: nu ştii, te-nvăţ
nu JlOii, te-ajut, nu vrei._ ăă._ du-te dracului, atunci te oblig!
BONIFAClO: Păi sigur, atotştiinta voastră! O inteligenţă distructivă._
Vă doresc din inimă să nu vă Impliniţi năzuintele!
DOCfORUL: Noi ştim totul, centralizăm totuL
BONIFAClO: Cei care "pretind că ştiu totul şi pot totul sfirşesc
prin a ucide totul wCamus, wL 'bomme revolt~·. Cei care pretind că
ştiu totul nu ştiu nimic.
DOCfORUL: Ca dovadă că nu ne dedăm la represalii teoretice,
cum afirmi tu, 'ti destăinui că am desfiintat cenzura.
BONIFACIO: Nu cred.
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DOCTORUL: Ba da, pentru că autocenzura funcţ!0nează impecabil.
Dar cu timpul se va desfiinţa §i aceasta, vom avea grijă ca oamenii
să cu mai aibă ce să cenzureze.
BONIFACIO: (Medittnd) Oamenii reduşi la cifre statistice._
DOCTORUL: Ei şi-au atins scopul In viata ..
BONIFACIO: _. Pentru că nu urr..:.~reau nici un scop!
DOCTORUL: Şi se dăruiesc trup şi suflet iubirii de colectiv.
BONIFACIO: O iubire care subjugă. Selectia oamenilor noi s-a
făcut pe criterii negative, cunosc: să nu aibă ambitii, să nu sclipească
de inteligentă, să n-aibă opinii propri~ să nu-şi formeze un nume
propriu, să n-aibă personalitate, să fie docil, să sufere de O spaimă
iratională, să n-aibă acces la politică, dar să nu se manifeste nici
ca apolitic.
DOCTORUL: Suferinta e un prilej de bucurie. Ne-au trebuit vremi
Indelungate ca să adaptăm ştiinta la noua ideologie.
BONIFACIO: (Mir"d!.) Nu invers?
DOCTORUL: Existenta .:otidiană este monotonă, In sensul bun al
cuvintului Zilele stot la fel Mesele aşijderi. Lucrurile, obişnuite.
BONIFACIO: Anormal de obişnuite.
DoCTORUL: Nu există stăptni
BCNIFACIO: Dar există supuşi
DOCTORUL: Cuvintele "conducere", "organizare" şi-au pierdut Intelesul. Nimeni nu conduce pe nimeni, nu organizează nimic.
BONIFACIO: N-au cui să oroone. Teama, chinurile, credinta sfnt
factori de dominape._ Dar nici la nivel de nomenclatură?
DO(;TORUL: Aici problema se pune aitfel. De fapt, nici aici,
Doctorii conduc prin rotatie. De§i "conduc" e cam impropriu spus,
trebuie luat in /ato sensu.
BONIFACIO: (Pentru sine) O anarhie totalitaristă._ (Doctorului)
Dar voi, oamenii noi, sInteti slup, diformi (Arată dtiva cu degetul).
Vreti să Jmpărtiti globul?
DOCTORUL: Te Inşeli, Bonifacio. Aşa ne vedeti voi. Noi sfntem
oamenii viitorului.
BONIFACIO: Oamenii schilozi fizic sInt schilozi şi sufleteşte.
DOCTORUL: Nu-i adevărat, tu eşti diferit, i-n-f-i-r-m.
Cind noi, Slulii, ne vom inmulti şi vom fi ffi3joritari In lume, atunci
voi, normalii, veti fi interna!i In aziluri pentru a fi tratati de
sănătatea voastră. [Citiva slu!i ria înspăimîntător: guri strimbe, rară
dinţi, cu dinţi ieşi!l in afară.]
BONIFACIO: Sînt a!ienap mintal, deiaiaii (Arată fnspre ei)._ ~11i
de pe f]X, ca să nu mă exprim altfel.
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DOcrOKUL: Te tnşeli, Booifacio. Aşa ne imaginati voi. După
conceptiile noastre sintem aşa cum trebuie să fim. Nopunea de
·nebun" aici nu se lntrebuinţează. Nebuni sinteti voi, că nu aveti
acelaşi comportament ca al nostru!
BONIFACIO: Suferiti de un complex de._ superiori;;atel... Dar voi,
oamenii noi, sinteti orb~ surzi, muti... Priveşte!
DOcrOKUL: -Iar greşeşti, Bonifacio. Aşa ne considerati voi. Simturile
au devenit inutile, ca atare s-au atrofiat Şi-atunci, cuvintele care
le denumesc au dispărut din vocabularul wrent. Nu există gustur~
sau mai exact un singur gust, colectiv. Se pune accent pe c
MUNCĂ TOTALĂ, dezinteresata
BONIFACIO: Ca să nu zici "nepIătită"L. pentru că pma mat ten
se muncea toată ziua ca să nu te alegi cu nimic, acum se mai
munceşte şi noaptea şi-n sărbătorile legale, ca să te alegi cu acelaşi
nimic.
DOcrOKL'L: Oame'lii nu mai au nevoie de limbă, se inteleg prin
semne. Comunicatele noastre sînt receptlonate extrasenzorial, prin
telepatie.
BONIFACIO: Voi camunicati prin lozinci, printr-o limbă de IernIi.
Apelap la intergrati ::misme.
DOcrOKUL: TotUl e programat cibernetic: ideile, sentimentele,
stările sufleteşti, fenomenele naturii, vizitele in cabinetul meu, noii
pacienti ca tine. Toate de desfăşoară numai in mintea subiectului
BONIFACIO: Recurgep la elemente rationaliste in sprijinirta luptei
voastre iraponale.
DOcrORUL: Nu mai tolerăm alt. sistem socio-politico-filozofic.
Demonstratiile se execută după acelaşi calapod.
BONIFACIO: Păn;rea mea este că oamenii nu sint chiar muţi, mai
mdt că nu au permisiunea să comunice, ca să n-aibă wi se plînge ...
o durere surdă... că nu sfot chiar orbi sau surzi, mai mult că Ii
se interzice să vadă sau să audă, ca să nu pătrundă la ei ştiri
neconformiste din afara .. Raţiunea a fost aşadar subminată.
DOCTORUL: Am fost preatup şi i-am vaccinat contra microbilor
străini.

BONII'AClO: Oamenii erau inainte plini de bunăvoinla
DOCTORUL: He, he, doar dnd era vorba să n-aibă voinţă... Noi
încercăm să-i facem mai buni.
BONIFACIO: Cu sigurantă, o bUfiătate in sensul negativ al cuvintuiui.
DOCTORUL: Acum sInt supuşi unui intens tratament ideologic.
SInt vlăguilL
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BONIFACIO: Omul Nou la care vă referiti, Doctore, este antiom
iar societatea~-;vă o antisodetate, un falanster, asemeni "Cetăţii
Soarelui" înfimtată de Goetz, din piesa "Diavolul şi bunul Dumnezeu",
de Sartre. Indivizii nu ştiu şi nu inteleg cine sint ei fnşişi, şi nici
nu se iubesc intre ei. Parcă ar fi._ castraveti!. Dacă fi ucideti
moralmente pe oameni, pentru cine mai construiti "noua" voastră
societate? Pentru pietre? Şi .ce reprezintă ea, un lagăr ai procesului
spiritual! Ghilotina ideii!? Rationamentul steril!?.. Acesta e un
proces de necunoaştere a lumii. O renaştere a decadenteL. Vai,
o lume ce se naşte moartă!
DOCTORUL: Notiunea de eu nu va mai apărea, se va transforma
în noi. Pronumele ~esiv fi desfiinlăm: nimic nu aparfir.e nimănui,
precum şi: nimeni nu posedă nimic. Indivizii sociali nu pot şi nu
trebuie să fie originali, ori lDteligenp, ori interesantl, ori deosebiti.
De ce să-şi piardă de exemplu timpul demonstrînd in stradă?_.
NuL Uitarea de sine se tncurajează, curajul se descurajează.
BONIFACIO: Un soi de adormire 3 gîndirii, Doctore. Ideile-s
teleghidate, ceea ce se traduce prin crimă psihologică, manevrare
a sufletului. Aceasta reflectă omniimpotenla Omului Nou, plastilină
în mîinile autorităţilor nerationale care îşi satisface setea de dominare
aSlf~!. O teroare "discretă", afirma prozatorul Dan Petrescu, şi-o
durere fără tortură, şi~n delir paranoic.
DOCTORUL: Flec8re om supraveghează cel puţin un om, ln felul
acesta se supraveghează ei mtre ei, se spionează şi se bruschează
reciproc.

BONIFACIO: Aprehensiunea ontologică produce o paraIizje viscerală,
atit de necesară acestei societăJi artificiale, ur.de haosul fnfloreşte
in interiorul ordinii pietrificate. Cetăţeni mereu stresali se scurg pe
străzi şi nu au timp de egocentrare. Organizarea excesivă duce,
intrinsec, la dezorganizare, căci "nu se pot ridica munti fără a ~pa
abisuri" - cum susţinea Teilhard de Chardin.
DOCTORUL: Prin

suferin.Jă

poporul nostru

şi-a

construit o istorie.

BONIFACIO: Dar prin uniformizare In suferintă şi monotonie
polItică o va pierde. (Pauză) Deşi notiunea de POPOR este
abstractă, oricit ar părea de concretă. Ca şi aceea falsă de
REPREZENTM"T, care înseamnă: un abuz de funcţie. Lumea
suportă insuportabilul, modiflC3tă fn sumisiune, fără aspiralii, fără
anaiiză, fără excogitalie ... Valorile şi Doo"alori!e au fost standardizate,
nu se mai face nici o deosebire. Totalitarismul răspunde In nihilism,
şi reciproc - ca o ideologie supraideolog.lZ3tă.
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DOCTORUL: Doctrina maniheistă nu are la noi nici un temei,
Bonifacio. Tmdem să formăm un sistem "om-maşină".
BONIFACIO: Daţi-mi voie să mă Indoiesc, cum se exprima Rosa
Luxemburg, şi să gtndcsc diferit. Nici o teză nu e valabilă în veci.
nimic nu e neindoielnic, a gindi tnseamnă a avea curajul de a fi
minoritar, â propos de nihilisniul lui DescarteS. în locul aşa-zişi-lor
Oameni-Noi, ati face mai bine dacă aţi forma Oameni-Oameni.
DOcrORUL: Noi stabilim ecbibbrul dintre logic şi ilogic, credinţa
In impcEbil - chiar de-ti pare hazardant. Dacă, de exemplu, are
loc un concurs sportiv, nu mai cîştigă nimeni, toti obtin acelaşi
număr de puncte sau acelaşi timp cronometrat. Este vorba de un
individualism colectiv.
BONIFACIO: Atunci, (~re mai e rostul lor?
DOCTORUL: Din cfnd In cind trebuie să verificăm gradul de
ideologizare şi politizare al pacienţilor noştri, reactiile secundare.
Doctorii Intrevăd noi p~ocedee de tratamenL. Imaginează-ţi că toate
meciurile de fotbal se Incheie cu scoruri dlbe, 0-0, sau 1-1, dar
ambele goluri se marctlează simultan.. Fără suspansuri, şocuri.
BONIFACIO: Deci, ati eliminat intriga piesei, tipologia personajelor,
desfăşurarea evenimenrelor, prin urmare nu există nici demodămînt.
DOCTORUL: Bravo! (Bonifacio şchioarătă iar)
BONIFACIO: SInt doar simple deducţii logice.
DOCTORUL: Nu IIlEei intervine nici logica.
BONIFACIO: (Zlmbbd) Ba da, este logica unei lipse de logici.
DOCTORUL: Ţi-am explicat odată că totul e planifical dinainte._
Nu se mai poate discuta de vreo angajare a cuiva Intr-un curent
filozofic, politic, nici atit cultural sau ştiinţific etc., intr-un partid,
fntr~ direcţie sau fntr-alta, pentru că insăşi arhetipurile acestor
categorii nu mai au nici un suport._ Nimeni nu e nici cult nici
incult, nici civilizat nici necivilizat, nici blond nici şaten nici I:Jrunet.
BONIFACIO: Nici nici,
DOcrORUL: Nu mai e cazul să se discute despre vitejie, talent.
SONIF ,\CIO: Ştiu.. Ci despre substituienţi. Arta este descurajată,
mova~ia tehnică la fel, consumul diminuat - ca să nu "peric\iteze"
societat\!a. Ar tre':>ui să vă epurati fIlozofia de ideologie şi politică,
aşa cum spune Claude Brouiere(?). Spiritul este incomensurabiL
DOcrORUL: Un popor geamăn. Nici metafizică, nici dialectică.
Oamenii nu inşeaiă, dar nu sint nici oneşti.
BON"IFACIO: (Fentru sine, cu scirba) So:iologism vulgar... Acestea
sint chestiuni metaistonce.
DOcrORUL: Trebuie să ştii să apropii diferentele. Nivelăm valorile.
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BONIFACIO: Mai curînd denivelarea lor. Răul se confundă cu
binele. Nimeni n-are încredere în nimeni
DOCTORUL: Şi nimeni n-are secrete fată de nimeni
BONIFACIO: După cite inteleg eu din prelegerea ta, Doctore, cald
sau frig e acelaşi lucru. Erou sau laş. Muritor sau nemuritor.
(Şchioapătă din nou) Aşa se prevede in structurile voastre instituponale?
DOCTORUL: Nu mai există structură, repne.
BONIFACIO: Incredibil, Doctore, o societate in afara structuriiL.
un întreg fără elemente componente!...
DOCTORUL: Timpul stă pe loc, un prezent nesfirşi.t. Trecutul a
fost uitat, viitorul nu va mai fi - ţi-am mai explicat inainte.
BONIFACIO: Amnezie generală, altfel spus._ Stare de nespiriL.
Orbire politică... sau "terorism Impotriva democratiei", cum foarte
exact a dedus Jean Fran~is Revel, mă reft:r la terorismul ideologie-.
(Ironic) După îndeiungatele lupte şi sacrificii ale strămoşilor, am
ajuns, în sfirşit, la mizerie şi nedreptare... Genocid moral._
DOCTORUL: Nu, dragă. Este dorinta lor, autogenocid, dacă e să
vorbim în neologisme.
BONIFACIO: In concluzie, trăiţi in afara celor trei unită,i principale:
de timp, de spapu şi de actiune.
DOCTORUL: Nici asta nu e adevărat, oamenii &-au oprit din trăit,
au obosit. Ei trăiesc doar in aparentă.
BONIFACIO: Conceptiile voastre imi sInt neclare, Doctore. De
altfe~ toate ideologiile, nu numai a voastră, 'le află in crepuscul
După cum afirma Femandos GonzaJes Deiamora, ideologia este un
(Accentuat) subprodus mintal, o pseudoidee, o filozofie politică
nerealizată. (!ronic) Mai cuminte ar fi să insti.uiti o ideologie fără
teze ideologice sau o teorie despre antiteorii! Să căutăm, totuşi,
să salvăm ceea ce nu se mai poate salva??
DOCTORUL: Ba o să vezi tu, Bonifacio, cum te converteşti la
ideolOgia noastră... Imediat... Acum p-am găsit diagnosticul.
[Asistentul consemnează, în registru, ceva.]
BONIFACIO: (Mirat) Care diagnostic, eu n-am nici o boală. Nu
mă doare nimic. Mă simt bine.
DOCTORUL: Tccmai pentru că eşti săn2tOS te vom interna, şi
mai ales fiindcă te simti bine. Nu e permis. Sanatoriul nostru este
anume construit pentru oameni normali.
BONIFACIO: Şi de ce "maladie" o să mă trataIi?
DOCTORUL: Nimeni nu este pe de-a-ntregui sănătos. după teoria
noastră. Top oamenii trebuie să se trateze... Analog ş!·a JU~(Jpe
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niciodată nu eşti cu desăvîrşire vinovat şi nici inocent. Fereşte-te
de extreme! Caută tntotdeauna o cale de mijloc.
BONIFACIO: Am impresia că extreme folositi voi.
DOcrORUL: Asistent, l-ai. trecut in registru?
ASISTENTUL: Da, Domnule Doctor.
DOcrORUL: Dă-mi să semnez.
[histentul se apropie cu registrul şi lIn stilou.]
BONIFACIO: "Domnule Doctor", vă rog să nu fmi aprobaţi internarea

la Dvs.
DOCfORUL: (Semntnd) DA, da... DA, da ...

[Asistentul se Întoarce, tşi desface trusa cu ustensile medicale.]
BONIFACIO: Domnule Doctor._ Gbeghe._
DOcrORUL: DA, ~_.
BONIFAClO: (Asistertului) Parcă renunţaseşi...
DOCfORUL: Este sing"llra soluţie Bonifacio. Am încercat imposibilul.
Ne-ai pus, deja. destule probleme. Ce ne-am face dacă fiecare
pacient s-ar comporta ca tine?
BONIFACIO: (Dîrdiind) Şi de ce mă obligaţi să urmez tratamentul
vostru?
ASISTENTUL: (Apropiindu-se cu siringa) Colectivul a vrut-o. C.oIectivul te-a trimis. Erai incomod.
[Bonifacio, paralizat de frică. Asi, ntul ii injectează ser tn venă.]
BONIFACIO: Mai puţin_. (Gemtna .:a un luptător înfrînt la podea.)
ASISTENTUL: Puţin, putin. (li introduce tot serul)
DOCfORUL: Va trece prin toate fazele.
ASISTENTUL: Da, Domnule Doctor.
DOcrORUL: De azi Inainte, Bonifacio, te va chema Gbeghe.
BONIFACIO: (RIde) De ce?
DOcrORUL: Asis:ent, n-ai preparat corect serul?
ASISTENTUL: Pn:parat coret."t, Domnule Doctor.
DOcrORUL: I-at:.zi ce răspunde. Ce concentrape ai băgat?
ASISTENTUL: 75%. probabil că nu şi-a făcut încă efectul.
DOCTORUL: Stimabile Bonifacio, te cheamă Gheghe. S-a tDţeles?
BOSIFACIO: (MOleşit) S-a ... inţeles._
DOCTORUL: Condu-I, mai întîi, in Salonul 1.
[Bonifacio, abia sprijinit de Asistent, se îndreaptă spre Uşa 1.
Asistentul deschide.)
OOCTORUL: O clipa .. (C.ei doi inl.remenesc in prag)
Ne se cade fără UD pic de protoc..01. Să-i urăm lui Bonifacio: Bun
>'eroi in Sanatonul nostru'
ASISTENTUL: BUIt._ venit... ! (lnchide uşa)
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BONIFACIO: Bun._ venit...
DOCTORUL: tn scurt timp, Bonifacio, adversarul, se va transforma
intr-un partizan de-ai nostru.
ASISTENTUL: Sperăm, Domnule Doctor.
DOCTORUL: Nu wsperăm·, ci sigur_ Inaltă drapeluL
[Asistentul arborează un drapel nef,;. U cu un desen in alb indescifrabil]
ASISTENTUL: Pun să se intoneze ii Imnul National?
DOCTORUL: Binetnteles.
[Asistentul pune un disc la pict-up. Se aude un MARŞ FUNEBRU
(de pildă, de Cbopin), tulburător de trist. Doctorul şi Asistentul
saluti nemişcap.]
DOCTORUL: Hei. Bonny, ti-a plăcut Imnul nostru?
BONIFACIO: (Incurcat) Mdaaa._ este vesel şi antrenant.
DOCTORUL: Mă bucur.

Cortina

[Tabloul 1 publicat fn "Suplimentul de literatură. cultură Ş! educat:c'
al revistei -Dialog", Dietzenbach. RFG. Octombne 1%9 Su.M -;:!.
pp. 30-7; red. resp. Dr. Ion Solacolu.]
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TABLO UL II
[O

firmă

cu inscriptia "Salonul 1". Peretii strîmbi, denivelati, vopsip

in nuante de negru. Planul scenei este fnelinat. Salonul esie
împărţit
fn două printr-un zid :ransversaI care Iasă in spate insă o comunicare

Intre părti; in dreapta se află sala de sport, in stinga dormite rul.
Tablouri cu figuri podte şi lozinci despre SLUŢI. Paturi de spital,
dar negre, scilciate, ca şi biroul Asistentului.
Chipurile personajelor schimonosindu-se neîncetat. FIZiceşte şi moral'Tlente, vor fi oameni răi, ingrozitori, căuUnd să-i sluţească pe toti.
:)iluete groteşti. Toti 1;chiopi: A şi A' in cirje, Ciungu, evident, fără
o mină, Muthu are un picior tăiat, dar merge fără baston de
sprijin sărind ca un ccmgur, Bonifacio intră normal (de data aceasta
in halat vărgat de srital) dar iese schiopătfnd]
A: (Foarte satisfăcut) L-am omorit pe Gheghe. Am înfipt
furculita
In el ca intr-o măslină.
A': (Mecanic) L-am omorit pe Gbeghe. Am înfipt furculita
in el
ca Intr-o măslină.
CIUNG U: Care Ghegbe:
A şi A': Ghe-ghe.
CIUNG U: (Lui A') Ai fost şi tu? .. (Lui A) Regret că nu
eram
de fată să pot savura situatia... Dar nu i s-a acordat nici un
fel
de ingrijire medicaI[ ?
A şi A': Ba da. A murit gratie îngnJInJ primite!
A: (RîzJnd ) I-am scos matele, le-am impletit.
A': (Acelaşi joc) !-iim scos matele, le-am Impletit.
CIUNG U: (Lui A') Bin~ bine. Cunosc. (Lui A, felicitindu-I) Frumos

din ~ea~.
A: Am făcut o ciorbă de

burtă

pe

bună

pe cinste,

~.

A': Am

făcut

::ale gilor .

o

dc:lrnă

de

~ ~
şi

k-am dat

sa

guste

le-am dat

să

guste

CIlJNG U: Mie r!li-ar fi plăcut să-i măninc sufletul. Mi-aţi
oprit
vreun pic?
A: Costilele le-am pus la saramură, să mai "imbucăm" şi
la iarnă.
A': Costi!ele le-am pus la saramură, să mai imbucăm şi la
iarnă.
CIUNG U: Ali dat dovadă de un inalt umanism. Doctoru l o
să vă
răsplătească.

MUmU : Pro... pra... pra ... (Bare din palme)
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CIUNGU: (Mutului) Aşa e. Aşa e. (Celorlalti, dind din umeri)
Ce-o vrea să spună?
A: Zice că el i-a tăiat urechile şi nasul, că-i place zgIrciuL Dar
nu ştii să vorbeşti cu surdo-mulii?
A': Zice că el i-a tăiat urechile şi nasul, că-i place zgIrciul Dar
nu ştii să vorbeşti cu surda-mutii?
CIUNGU: (Lui A') Te pomeneşti că tu ştii.. (A' se uită Ia A şi
incuviintează amfndoi din cap. Lui k) Am numai o săptămJnă de
Cind m-au trimis de la servici la sanatoriu. Azi m-au transferat din
Salonul O. Mi s-a aplicat doar prima şedintăA şi It!: (Vorbesc simultan, A cu o silabă sau două inaintea lui
A') Las că te-nvătăm noi.
CIUNGU: (Nedumerit) Mai bine ati vorbi pe rtnd.
MUIHU: (Vrmd să explice) Cro_ pri.•. di.. hL ri
CIUNGU: (Care n-a inteles nimic) Multumesc.
A: Te fnvată A'
A': Te fnvată A } (Simultan, arătIndu-se cu degetul.)
CIUNGU: (Către A şi apoi către A', ironic) Multumesc_. Multumesc...
MUTHU: a... pi - ri - pL ci - pi - ri - pi._
[Ciuogu priveşte nedumerit spre A.]
A: acă o să-ti dea lectii de surdo-mutenie chiar el
A': Cică o să-ti dea lectii de surdo-mutenie chiar el.
A: Muthu nu s-a născut nici surd nici mut. Dar a lnvătat cum
trebuie să fie. Cu sprijinul Asistentilor. Viata l-a transformat. De
trei ani locuieşte in SanatoriuI ăsta şi a tnvătat să nu facă multe.
A iliat-o din salon In salon ptnă a ajuns in ultimul Doctorul fi
pregăteşte pentru faza finală, ca să-I redea societăţiiA': Muthu nu s-a născut nici surd nici mut. 9ar...
CIUNGU: Gata, gata O să-nvăt totul pe de rost. Memoria e pusă
inaintea inteligentei. (Lui A) Dar tu din ce salon eşti?
A: Eu sInt din Salonul 1.
A': Eu sint din Salonul 2.
CIUNGU: (Lui A') Vezi că ai gr~t.
A: Nu, nu. Are dreptate.
A': Are... Am... dreptate.
CIUNGU: Şi ce căutaţi tn acest salon?
A şi A': Constituim delegatia de primire a noilor pacienti.
MUTHU: (Afirmînd din cap) Aha_. ha... aaa ..
CIUNGU: (Surprins) Parcă era surd.
A: La noi surzii aud doar ce se cu\ine. Pentru restul, auzul e:>te
interzis.
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A': La noi surzii aud _.
CIUNGU: Repeţi intr-una ca un papagal. N-ai

şi tu minte să
judeci?
A: A' e ajutorul meu in ierarhia noastră.
A': A e şeful meu fn ierarhia noastră.
CIUNGU: O să-mi faceţi capul calendar,
MUTIIU: (fropăind) HrL dru ... nru...
A': N -ai studiat la psihologie rolul repetării in învăţarea programată,
sistematică ?
A: Repetitia e mama invă1ături~ au spus latinii_.
CIUNGU: Da, insă repetitia superioară.
A': Repetiţia e mama invăţăturii, au spus latinii.
CIUNGU: (Lui A', ironic) Cam tIrziu, bădie! (lui A) Şi care este
programul de educar~ "spirituală" pe care l-aţi prescris?
A: (RIzind) Prograrr ul a şi inceput. Sîntem la punctul doi pe
ordinea de zi.
A': (RIzind) !>rograrrul a şi inceput Sintem la punctul...
A: (Şoptindu-i)._ doi ...
A': ..• doi pe ordinea de zi.
CIUNGU: (ArătInd spre A') Mă enervează idiotul ăsta Ca o placă
stricată. Maimuţoi.

A: Aşa au protestat top la inceput Cu timpul s-au obişnuit
A': Cu timpul s-au obişnuit.

Mumu:

(fropăind) Cri... pL.hri...spri.:"tri._
CIUNGU: (Enervat, referindu-se la A') Să tacă dracu odată!
A: Nu se poate. Ar fi concediat EI Jşi face meseria.
A': (Mecanic) Nu se poate. Ar fi concediat. El tşi face meseria..
tIi... voi fi concediat._ Eu îmi fac meseria
A: Degeaba a protestat şi Muthu. Vorbea plin de el, filozofic.
(Muthu ciripeşte) L-am lecuit pe veci. Uită-te la el ce vesel e?
Fără griji, fără dUIeri. Aici e §COala fericirii. Noi dorim bunăstarea

Intregii lumi. Dar mai Intii trebuie să atragem specialiştii, savanţii
de partea noastr;1.
A': Degeaba a ?rotestat şi Muthu. Vorbea plin de el, filozofic.
(Muthu ciripeşte iar) L-am liniştit pe veci...
CIUNGU: De-ajuns. Ştiu placa. (imitind) Uită-te la el (Arătînd spre
Muthu) ce vesel e! Fără grij~ fără dureri... Dar, oare, nu ne-am
născut ca să avem dureri? Nu este bine să avem griji, deci ne
frămîntă viitorul?.. Noi dorim bunăstarea întregii lumi Dar mai
inlÎi etcetera etcetera etcetera .. Cum, aici l-aţi muţit? Netrebnicilor!
MUTlIU: Mi... pL. vri... pL.
36

FWRENTIN SMARANDACHE
A: E nevinovat ca un copil. (Admirativ) Dar, Ciungule, faci progrese
nu glumă! Mă pot dispensa de A'.

[Ciungu şchioapată rău.]
A': (Fără nici o intonatie) Dar, Ciungule, faci progrese nu glumă
mă pot dispensa de A' _. ln... de.••
[Intră Bonifacio, timid.]
BONIFACIO: Bună_. ziua...
[Cei patru pufnesc in ris, un ris sinistru, apoi se opresc brusc.]
A: Cică "Bună ziua", i-auzip, el nu ştie că nu mai există nici ziuă
nici noapte.
A': (Neatent)_. Nu mai există nici ziuă nic..i noapte.
CIUNGU: Ce zevzec!
BONIFACIO: Bună._ Să tră.•.
[Acelaşi

joc.]

BONIFACIO: (tncurcat) Eu ... mă scuzati... eu
[Acelaşi

joc.]

A: Ia uite la el!

A': Ia uite la el!
[A rîde tare şi se opreşte. Continuă A' şi se opreşte. J
MUTHU: Cra._ po._ prL Cra.. po... pri...
[Bollifacio face citiva pa§i. lndepărtlndu-se.]
A: Ce pocitanie!
A': Ce pocitanie!
CIUNGU: Nu e deloc 1lQl'1lla!! (Arată la picioare)
BONIFACIO: Ba... poate voi stntetLanormali!
[Rid toti. Apoi se opresc brusc.]
A şi A': Ati auzit ce-a spus?
MUTHU: Sri... nL go... SrL ni ... go...
CIUNGU: Cred că nu e intreg la minte!
BONIFACIO: Ba... voL
[Rid toti dirijati de A Apoi se opresc brusc la un semn a lui

A]
A

şi

A':

Ati

văzut?

CIUNGU: Să nu-I băgăm in seamă.
[Muthu ii pipăie picioarele lui Bonifacio.]
MUTHU: Na... ne... ne ... no... nu ... nă_. nl!L. Na...
nu... nă... nm...
A: Să ridă dup-aia nătăntolul de ooi?
A': Să rîdă dup-aia nătăntolul de noi?
[Acelaşi

A:

joc.]

Urîtule!

De •••

ni._ no_.
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A': Urîtule!
CIUNGU: Vrltule!
MUTBU: V... uuu... uuu ...
BONIFACIO: (Ironic~ Frumoşilor!
A şi !t!: Noi constituim delegaţia de pmlllre a pacientilor...
BONIFACIO: Eu nu .., sint nici un ... pacient
. [Acelaşi joc.]
CIUNGU: Ce Zgimboit e! Şi ciung!
A: Şi schiop!
A': Schiop.
BONIFACIO: E_. euuu?
TOŢI: Că doar n-om fi noi!!
MUTIIU: (Sărind) Be ... fÎ .•• bo_ Bo_. fÎ_. be_.
[Cei patru slup tilfiie din miini şi picioare deplasindu-se. Bonifacio
se retrage speriat int ~-un colt.]
CIUNGU: In ce hal ,1 ajuns!
A: Schilodule!
A': Schilodule!
MUTIlU: (Spre Bonifacio) MiiI-. uuu ... UiL
BONIFACIO: ._ euuu? Ce-a.. Ce-aveţi cu mine?
A: Tu ce-ai cu noi...
A': Tu ce-ai cu noi.
CIUNGU: Vn slut! Şi-un hidos!
BONIFACIO: Ba m, sInt deloc... sluL_ Meri' Mai repede ca voi.
A şi A': Nu e bine. Trebuie să-I vindecăm, săracul de el!
BOl'ol'IFACIO: Sluţi... poate voi...
[Acelaşi joc.]
CIUNGU: Mai e c,neva ca tine? Priveşte in jur.
[Pauză.]
A: Atunci

slut şi hidos.
SLUT, adică diferit de ceilalti, tine minte.
BONIFACIO: De-3cord._ cum sustineti voi... Dar Iăsati-mă
inseamnă că eşti

A': Deci

eşti

[Acelaşi

joc.}

A

şi

A':

Să-l

msi'im

aşa?!...

să

ducă

Nu se poate

tovarăşe!

todreptăm.

CIUNGU: Vrea

ne

cu

zăhărelul.

ĂMuthu aduce un ciocan]
MUTHU: Ci... a ... Ci... an ... Ci... o ... Ci._ an._
BONIFACIO: Ah, nu! ... Ah, fiU!
CIUNGU: (Muthului) Mersi pentru instrument.
MUTHU: Ci... 0_. Ci... an... Ci... o... Ci... an ...
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A: Ne vei răm1ne indatorat
A': Ne vei rămine indatorat.
BONIFACIO: Oh ... nu! Adică da ... nu ...(ArăUnd spre ciocan.)
[Ciungu n loveşte tare cu ciocanul In genunchi şi-I sluteşte. Bonifacio
va face de-acum încolo corp comun cu pacientii din Salonul 1.]
BONIFACIO: (lipInd de durere) Mişeilor! (Caută să ripesteze.)
CIUNGU: Rabdă, rabdă. .. Noi incer~m să te facem Om, da, Omul
de miine al societăpi noastre.
A şi A': Aşa s-a călit Omul Nou.
CIUNGU: În loc să-ti arăţi recunoştiinta ridici mIna asupra maeştrilor
tăi?

MUTHU: a... o... CL 0_. a_o 0._ saD_.
A: Fericirea se capătă prin suferintă.
A': Fericirea se capătă numai prin suferintă.
[Bonifacio mai geme putin, apoi incepe 'lă şchioapete zdravăn. J
TOŢI: Bra-vooo!
MUTHU: BIrrr... Bîrrr,.. BIrrr...(Bate din palme)
A: Acum eşti şi tu in rindul lumii.
BONIFACIO: Aşa diform?
A': Aşa diform eşti in rîndul lumii.
& Dacă toti sint strîmbi rezultă că nimeni nu e strîmb. Sau invers
parcă.

BONIFACIO: (pentru sine) Asta, din teoria Doctorului.
A: Nu se poate compara
A': Nu se poate compara.
uON'IFACIO: (De unul singur) Oooh, m-au stropşit! ... Imi vfjfie
capul!
CIUNGU: L-am atins la genunchi şi-I doare... capul!
A şi A': Şi-a pierdut conştiinla
[Sacadat:j
A:

Şi-3-.

A':

Şi-a._

A: _. pierdut...

A': ._ pierdut_o
A: _. conştiinla.
A': ... conştiinla.
CIUNGU: He~ tu DU mai citezi pe Bcsan~on, pe Kessler (Rlsete),
pe X, pe Y?
BONIFACIO: îmi .;îjîie capul!
CIUNGU: I-ai uitat pe tap? (Rîse!e) FlioZ0!!~·~ IdeologIC? Şl1inp.'
Poiitică? .. (Pronun!ă fără să rîdă:) Ha! H;;! lIa'
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MUTHU: VL vt.. vtn.••(Pe la capul lui Booifacio.)
CIUNGU: Cred că nu mai ştie nici cum n cheamă.
BONIFACIO: Oh._ Mă cheamă ... Ob.•. Capul...
CIUNGU: Ce v-am spus!?
A şi A': (Lui Bonifacio) Consideră că eşti instruit ca la carte.
De-acum Inainte poli să preiei anumite sarcini.
MUTBU: 0._ eL.. cIiL· Co_ Co._
BONIFACIO: Mă.•. n:ă cheamă.•• Bonifacio.
A: Te-nşeli, bătrfne.

A': Te-oşeli, bătrlne.
CIUNGU: Asta să i~ spui lui Mutbul!(!)
BONIFACIO: Nu mă·nşel cItuşi de pupn.
A şi A': Ce, ne prosteşti pe noi?
CIUNGU: Cauti să n~ tragi pe sfoară?
A: Aici pe top fi cbt:amă la fel

A': li cheamă la fel
[A' deYine ecoul lui A.]
CIUNGU: Numele ăsta DU mi-e famillar_ IL Bonifacio._
BONIFACIO: Bonifacio. Uite, acum Iti e?
A: Tacă-p fleanca.
A': Fleanca.
CIUNGU: Nu-i vOie să' devii faimos.
A: Tu n-auzi?
A': O s-ajungi să O'J mai auzi.
A: Tu nu vezi?
A': O &-ajungi să nu mai vezi.
A: Tu nu simp?
A': O s-ajungi să nu mai simti.
A: Tu n-ai suflet?
A': O &-ajungi să nu mai ai suflet.
A: Tu nu judeci?
A': O s-ajungi să nu mai judeci.
A: Tu nu te-ai dumirit?
A': O s-ajungi să nu te mai dumireşti.
MUTHU: GrL. grL GrL. gri...
A: Te cheamă Ghegbe. Ai uitat sfatul Doctorului?
A': Gbeghe.
CIUNGU: Retine: Ghe·ghe. Dă-I dUC-il pe Bonifacio. Haide, ce

mai aşteI'ti?
BONIFACIO: Cum?
CIUNGU:

Uite-aşa,

cu

grijă:

"Booifacio,

dă-te

dracu'
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BONIFACIO: Bonifacio? .. Aaa de-acord: (Meamic) Bonifacio (lI
impinge pe Ciungu) dă-te dr<:cu.
MUTHu: Grî._ gri... Grt.. gIt ..
TOŢI:

Ghe-ghe_. Gheghe.
[Bonifacio şi-astupă fata cu palmele.]
CIUNGU: Bagă-ti minp.!e-n cap.
BONIFACIO: Mă rog ... Şi dacă ct::m: pe cineva, vreun p~cient,
cum fi strigi?
TOŢI: Ghe-ghel Ghe-ghe!
BONIFACIO: Şi de unde nu ştii că vine altul?
CIUNGU: Nu vine. Pentru că recunoaşte după sonoritate, după
timbrul vocii. Tonul face muzica.. Şi-apoi, indiferent cine vine. e
tot aia.
BONIFACIO: De ce?
CIUNGU: Dacă toţi sint egali, produşi în serie, ceea ce fii oferă
unul, poate să-ti ofere oricare dintre ei.
BONIFACIO: M-aţi lămurit.
A: Să lăsăm explicaţiile. In incinta sanatoriului nu se admit (Lui

Bonifacio)

Şi-acum să repetăm:

cum te

cheamă

pe tine?

A': Cum te cheamă pe tine?
BGmFACIO: Tot aşa .. Booifacio.•.
A: Eşti nebun?
A': Nebun!
CIUNGU: Din păcate, nu el
[îl loveşte cu ciocanul la cap. Bonifacio se vaită apucfndu-se cu
mîna de genunchiul bolnav.]
A: Să repetăm: Cum te cheamă?
BONIFACIO: Bo... Ghe ...
MUTHU: Grî._ gri... Grt.. gri...
A': Cum te cheamă?
BONIFACIO: Ghe... Gheghe.
CIUNGU: Ai perfectă dreptate. Dar ţi-a trebuit cam mult pInă să

te

deştepţi.

[Intră

Asistentul cu medicamentele. Toţi se aliniază. Bonifacio se
şi el, tntr-un tirziu. Asistentul face apelul, strigindu·j p.;.:
toţi cu acelaşi nume, dar intonat difent, ;ntonaţie de care se \3
ţine seama şi In continuare.]
ASISTENTUL: Gheghe!
A: Prezent.
adaugă

ASISTE'iTUL: (Citind de pe o re!e:;)
înainte de masă. CA le înghite)

bIZară)

Tine ... d",-'3 p:l:.lle
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Gheghe!
A': Prezent.
ASISTENTUL: Tot două pastile. înainte de masă. CA' le inghite.)
Gheghe!
MUTIlU: PL.. PîiL PM...
ASISTENTUL: La raze. Şedinta de ultraviolete.
MUTIlU: Dt.. Dm... Dîi_.(Sare într-un picior)
ASISTENTUL: Ghegte!
CIUNGU: Prezent.
ASISTENTUL: Analizele ţi-au ieşit negative. Poti începe tratamentul.
Iti facem o clismă generală.
Gheghe-(Moment de tensiune. Bonifacio se uită ~eliniştit in lături.)
Gheghe! (Ceilalti n îmboldesc)
BONIFACIO: Pre ... I'rezent.
A: El este noul paci,mt.
A': pacient.
ASISTENTUL: (Lui Bonifacio) Altădată să fii mai atent şi să
respecti disciplina sanatoriului.
BONIFACIO: (Exagerat de tare) Prezent.
ASISTENTUL: Să te pregăteşti pentru analize. Injecţia de anestezie
spirituală in coloană ai făcut-o?
BONIFACIO: Am... Nu... ştiu._ N-am. ..
ASISTENTUL: Aşează-te culcat in pat, cu fata-n jos.
[Ceilalti n Imping cu forţa. Bonifacio . protestează.]
BONIFACIO: Sint•.. Eu nu sint... Nu ... am microbi...
[Asistentul ti bagă 'Jn acon. Bonifacio tipă. Apoi se scoală cocoşat.]
ASISTENTUL: Tre::eti acum la gimnastica de înviorare.
[Pacientii se alinie.lză şi se îndreaptă cu pas cadentat in Sala de
Sport. Asistentul i, urmează.Î
ASISTENTUL: Săritura în lungime... Hai, dap-i drumul.
(10 timp ce slutii îşi iau avint groteşte şi sar, A şi A' cu cirje cu
tot, constituind ir..lagini dureroase:) Căutaţi să săriţi pupn. One va
sări cel mai putm va fi declarat campion. Noi apreciem salturile
după micimea lor. CA şi A' de prăbuşesc, unul peste altul, în
groapa cu nisip.;; Bravo, luati-i de exemplu! CA şi A' fncuviinlează
din capete şi toiege.) în sanatoriu nu încurajăm saltul deloc,
cantitativ sau calitativ, oricare ar fi el. Poate saltul pe loc... Fii
atent, Gheghe!
MUTHU: (Care sărise mult) Di...DiL.DfiL.
ASISTENTUL: Binişor, Gheghe! Mai învaţă mişcările.
CIUNGU: Mă străduiesc. Domnule Asistent.
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ASISTENTUL: Foarte prosL, Gheghe!
BONIFACIO: M.ă... mă scuzati...
ASISTENTUL: Ca pedeapsă. mai încearcă o dată.
[Bonifacio aleargă, se împiedică ~i cade]
ASISTENTUL: Excelent! De ce n·ai executat aşa de la tnceput!
Poate reuşeşti să-ţi mai rupi vreo .""!J.înă, sau celălalt picior.
BONIFACIO: Eu depun tot efcxtuL DommIle Asistent.
ASISTENTUL: Observ. Dar cam C.J l!1tîrziere.
[Cei cinci se aliniază din nou.]
ASISTENTUL: Urmează gimnastica pe aparate. Exerciţiile la sol.
(A şi A' execută o serie de piruiete in cîrje, dansuri pe muzică
macabră) Mda ... Satisfăcător ... Cine evoluează la cal şi paralele?
(Pauză) Gheghe şi Gheghe, (Ciungu şi Muthu fac exercitii cit mai
banale şi inestetice. Din cind fn cind cad.) Frumos lucrat, Gheghe.
(Muthului) Şi tu la fel. (Ciungu şi Muthu fac plecăciuni).
[Bonifacio încearcă să se catere pe frlnghie.]
ASISTENTUL: (Lui Botlifacio) Eşti un pacient-problemă, Gheghe.
Omul Nou pe care-l formăm nu-şi doreşte să se ridice. Cu cf1
urci mai putin pe frînghie, cu atît eşti mai pregătit. (Bonifacio l:ji
dă drumul de pe frînghie şi iar o ia de la capăt.) Noi :ncurajăm
căderea, deoarece contribuie la dezvoltarea armonioasă şi sănătoasă
a organismului. Atleţii se călesc, se obişnuiesc cu asprimea vietii.
(Un nou eşec, mai mare, al lui Bonifacio, şi continue sfOrţări de
a reîncepe urcarea.) Fiecare este dator să cadă cît mai de sus şi
cit mai des. Urcuşul nu foloseşte la nimic, ar fi o amăgire!
(B01:iifacio s-a· urcat pînă la jumătatea fringhiei. Asistentul li
admonestează cu degetul:) la uite la ci, nu ţi-ar fi ruşine! (Ciungului)
Ajută-1 Gheghe pe Gheghe să nu se urce pe frînghie. Sprijină-1 să
cadă mai repede. (Ciungu taie frînghia, Bonifacio cade.) Nostimă
cădere! Meritaţi amîndoi să fiti men~ionati în raportul de serviciu_o
Alinieee - rea! ("Sportivii" se realiniează.) în sa·looon. pas alergător,
marş! (Pacienţii se execută. Asistentul după ei.) Pregătirea pentru
exerciţiile psihice.
[Cei cinci se aşează pe cite un pat punîndu-şi căştile la urechi.
Asistentul pune un disc pe care este imprimată vocea Doctoru!ui
şi dă drumul la pick-up. Se aude la casca ASistentulUI, lăsată pe
masă:]

PICK-UP-UL: ... SFATUL ~fEDICULLL. 0rnlli SOL", fabnc3t in
::Jniităii industnak.; este fJ;CZ";;1[J.i î:1 ai7.:t:i~i:lJ":: a-Jc;...... ·~~~. prIn c~::,;
i se asigur2 o conservare corcsrun,.}~\JC.ire. "B·. .:nlf:.l...:h) zimtx~i.c.· [!1
.;cca ce

pnv~ştc

eiibc~~ircJ

OmuLll

~ou

':'!-~

re . ·;.):TI3D.J.l
.

"l...,.

~;,'

, ........

..1
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pe baza prescripţiei medicale şi la cerere, prin toate unităţile
farmaceutice. (Asistentul încuviin!ează cu degetuL) Se prezintă sub
formă de fiole conţinind soluţie apoasă injectabilă 10% bromură
de calciu (0,1 giml). Se administrează de trei ori pe zi, timp de
o săptămînă.
BONIFACIO: (Pentru sine) Dar timpul, parcă timpul se întrerupsese,
nu se mai putea măsura ...
PICK-UP-UL: Sau comprimate conţio1nd O,300g - bromizovalerianburee. (Bonifacio rîde zdravăn de unul singur) Precum şi sub formă
de drajeuri 0,050g - forte şi 0,OO5g - mite - clorhidrat de
metilpiperidiletiltmetil-tiofenotiazină (Cuvînt de 38 de litere! Timp
in care pacienţii se strîmbă, se miră).
AcJiune terapeutică: sedativ central, ~lab hipnotic şi anticonvulsiv,
desensibilizant, antitox.c. Este echilibrant al proceselor cortica1e de
excitaţie, inhibape_.
Asistentul, care pregiltea siringi, tabletele de medicamente, pune
casca la ureche. Nu se mai aude nimic. r'\poi o scoate.
ASISTENTUL; Mda.
PICK-UP-UL: ... aqiane analgezică, antitermică, antiinflamatorie şi
antiseptică. ACţiunea analgezică este dublă faţă de amincfenazonă
şi se realizează prin blocarea transmiterii excitatiei dureroase la
nivel subcorticaL..
BONIFACIO: Aă ... Caută să-ţi mintă simţurile ... să te păcălească._
nu să te vindece.
A: Ssst!
A': Ssst!
ASISTENTUL: Are cineva ceva de obiectat? (Face sonorul mai
mic.)
CIlTNGU: A, nUo.. Tocmai ziceam că ...
A şi A': .•. sîntem întru totul de acord.
BONIFACIO: Eu nu.
MUTHU: Di, di, ... Dffi...
ASiSTEJIooiUL: Fhndcă sînteţi în asentimentul nostru, să reluăm...
(Deplasează acuL Redă ".:morul ca mai înainte.)
.
PICK-UP-UL: ... creierului .. , Indicaţii... Omul Nou este indicat În
timpul stărilor ce biperexcitabilitate nervoasă din surmenajul flZic
ŞI intekctual; insomnii; mdispoziţie după excesul de alcool. tutun,
cafea: epilepsie: spasmofilie. De asemenea. in agitaIia mamacală
acută, la tremurălUri senile, delirium tremerzs, parkinsonism, tetanos,
coree, diverse slOdroamc meningoeocefalice, util ca medicaţie prenarcoucă, ŞI la IDlOxicaţ..ti cu inhibitori de colinesterază sau compuşi
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organofosforici. Omul Nou se întrebuintează în doze mari, comprimate
şi fiole de 0,025g ln: - stări depresive grave, stări de agitatie şi
excitatie psihomotorie (Ciuogu se întinde indecent), stări confuzionale,
schizofrenie, nevroze cronice halucinatorii şi de interpretare, psihoze
exo şi endogene; - manifestări newotice; - ln cadrul curei de somn
(A şi A' cucăie) - pentru potenţializarea narcozei şi sedare ~t
- operatorie, de asemenea, in premedicatia narcozeţ - analgezice
obstetricale; - algii zosteriene, neoplazice, trigeminale ş.a Forma
injectabilă (Bonifacio tresare) este indicată în special in tratamentul
de atac al psihozelor şi al psihonevrozelor, cind administrarea per
os a preparatuJui nu este posibilă. In dozl" mici, comprimate de
0,002g, Omul Nou se întrebuinţează in:
- stări de hiperexcitabilitate psihică sau afectiuni somatice; sau de
nelinişte, coexistente cu boli infecţioase; - stări depresive uşoare,
cenestopatii şi reacţii ipohondrice;
- tendinţe psihaest'tilice cu preocupări anxioase (A şi A' adorm)
fobii sau oboseli; labilit"te psihică; alergii cutanate; dificultăti de
concentrare şi tulburări ale comportamentului (Muthu cască sonor,
ca un cătel);
... Modul de administrare... Ca principii generale, se recomandă
i!ldividualizarea strictă a posologiei Omului Nou, începind cu doze
mici şi stabilind, prin tatonare, doza utilă - minimă eficace - ro
funcţie de conditiile concrete istorice şi geo - politice din fiecare
sanatoriu. Pot apărea, ca o manifestare a rezistentei formelor tinere
(Asistentul arată spre Bonifacio), fenomene de reinfestare, impurundu-se repetarea tratamentului. Se va atrage atentia pacienlilor
(Asistentul ridică mustrător un deget) că preparatui colorează ro
roşu materiile fecale şi pătează rumria
Pentru obţinerea unui efect rapid rn procesul de făurire a
Omului Nou se recomandă, de la inceput, administrarea unor doze .
mari. în acest scop capsukle de O,06Og sfnt cele mai adecvate. to
majoritatea cazurilor, este suficientă doza de 0,120 - O,l80g, 2-3
capsule, obţinîndu-se adesea rărirea crizelor angioase.
In tulburări nevrotice, se administrează O, 120g, 2 capsule, plnă Ia
dispariţia acestora.
BONIFACIO: (Rîde) disparitia cui? .. A capsulelor, sau a tulburărilor?
ASISTENTUl.: (Ezită) Aaa ... şi-a capsulelor, şi-a tulburărilor. Nu
contează.

BONIFACIO: (Pent,u sine)
PICK-UP-UL: Ameliorarea
mult mai scăzute.

de discurs!
poate fi men\inută prin doze

Cîtă plăcmtă
oblinută

FORMAREA OMULUI NOU

Reaclii adverse. In general, Omul Nou este bine tolerat. (Muthu
plînge.) Se pot înregistra, relativ rar, reactii alergice iocale, efUp~ii
cutanate, sau generale - şoc anafilactic.
[Bonifacio rîde în cascade, Muthu plînge in hohote.}
CIUNGU: Pîsss! Nu vă mai certati.
PICK-UP-UL: Dacă se suspectează o hipersensibilitate sau o
sensibilizare la alfachi motripsină, se recomandă test::lrea' sensibilităţii
prin injectarea (Bonif,cio devine din ce în ce mai grav) intradermică
a 1/10 din doza ce urmează să fie administrată ~i urmărirea reacţiei
locale.
[Pacientii sforăie în ritm solemn, ca de fanfară, unii pufnind ca o
tobă, alţii gemînd ca o goarnă - crteva minute în şir.]
PICK-UP-UL: Preven:rea reacţiilor a:ergice poate fi realizată prin
administrarea prealabilă de antihistaminice. Tratamentul şocului se
va face prin administrare de adrenalină 02 şi corticosteroizi intravenos.
Rareori poate apărea stonzaţia de greaţă (Bonifacio vomează) urmată
de vărsături. Uneori, somnoienţă la începe'ui tratamentului, sau în
cazurile de cr~tere nrea rapidă a dozei.
ASISTENTUL: (Către pacienţi) Da, da ...
[Pacienţii aprobă printr-un sforăit mai gros şi înecaL]
PICK-UP-UL: În ft.ncţie de intensitatea reactiilor adverse sau
întreruperea tratame·)!ului în procesul de făurire a Omului Nou.
ASISTENTUL: (Aple.udă furtunos) Magistrale sfaturi! (Pacienţii se
trezesc speriaţi. Aplaudă şi ei.)
PICK-UP-UL: Noma de calitate: N.I. 884-69+ F.R.VIII. Privind
condiţiile de păstran, stimaţi auditori, vă informăm că Omul Nou
poate fi ţinut la \')C uscat şi închis, răcoros, ferit de lumină şi
căldură, şi de influ :':nţe străine.
(Discul se termină. Asistentul opreşte pick-up-uL Pacienţii Îşi s:::ot
căştile.J

ASISTENTUL:

CU"1l

vi s-a

părut lecţia?

A: (Frccîndu-se la ochi) Profundă.

A': (Frecindu -se la ochi)

Profundă.

B01'\IFACIO: Prcstii!

Te. Gheghe?
(Ci,;cî-ldj Dtilc.: ... Mai ales la sfîrşit... cînd ne trezeam.
'\1 l'TlH': Prrr ... Pîrrr ... (Suspmă',
:\S!STE~'TL'L: i\îu!hul;J1. cu d;;lesie" Te In!e~cg. Ghcg~e.
tI L"' G L: 1:: i.erc"Xinră ~C-:ile. ':;c i:"':::DC(~ee ... )

AS!"'TF:~TUL:
CIC~GC:
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CIUNGU: Interesantă.
BONIFACIO: Prostii. Am dormit cu tolii.
ASISTENTUL: Oh, Gheghe! Chiar dacă aparent dormeati, subconştientul a lucrat. Ati învăţat fără să vreti.
BONIFACIO: Şi ce-am învăţat, dacă nu vă e cu supărare?_ că
eu nu ştiu nimic!
ASIS~ Slnt lucruri pe care le inveti ca să le ştii, Gheghe,
şi alte lucruri pe care le inveti ca să nu le ştii... (Bonifacio suride)...
ci ca să poţi fi acţionat după cum ţi-o dictează ele (Bonifacio
devine grav)...
CIUNGU: Despre comportamentul Omului Nou, Domnule Asistent.
BONIFACIO: Asta am auzit şi eu Ia sfirşit.
ASISTENTUL: (Ciungului) Mai exact, Gheghe.
A şi A': (Ridică mina) Formarea_ Omului Nou.
MUTHU: Dt... diU... dl...
ASISTENTUL: Să retineti că Doctorul vă dă sfaturi inestimabile,
prescrie retete cu rezultate neîndoielnice privind pregătirea pacientilor
pentru a deveni Oameni Noi...
It! Ştiu eu.
A': Şi eu.
ASISTENTUL: Ce anume?
It! O reletă de preparare.
A': O reţem.
ASISTENTUL: Care reţetă?
Â şi A': (Ca nişte papagali) Reţetă pentru formarea Omului Nou:
se întrebuinţează 1 albuş, 4 linguri de zahăr pudră, zeamă de
lămîie, se freacă albuşul cu o lingură curată de lemn, nu se bate
cu telul şi se adaugă incet zahărul pudră, se freacă viguros pfnă
se face o pastă uniformă potrivit de groasă, se adaugă dteva
picături de lămîie. Omul Nou se întrebuinţează la glasat torturi şi
la decoraţii, în acest din urmă caz se adaugă ceva mai mult zahăr,
se umple un cornet de hîrtie pe trei sferturi, se taie o deschizătură
foarte mică la vîrf şi se plimbă cornetul deasupra tortului strfngtndu-I
uşor cu mina ca să iasă un fir egal de glazură, se fac diferite
linii sau figuri.
[Muthu S2re ca o maimuţă.]
BONIFACIO: Ce tembeli!
ASISTENTUL: De unde ati aflat-o?
It! Din sala de mese.
A': Sala de mese.

FORMAREA OMULUI NOU
Vă reamintesc că nu se acceptă dea'1 retetele
parafate şi semnate de Doctor.
A: E parafată.
A': E semnată.
CIUNGU: Nu este.
A şi A': Ba este.
ASISTENTUL: Eu n-am cunoştiniă. Dar Domnui Doctor este

ASISTENTUL:

tmpotrivă?

A şi A': Ba nu este.
CIUNGU: Ba da.
BONIFACIO: Ca ia balamuc!... Pînă vă hotărîţi voi, eu mai trag

un pui de somn.
Fină se investighează originalitatea acestei retete
culinare (Notează într-un registru mai gros decît cel din Tabloul
1), pe care o voi :nainta Doctorului, privind formarea Omului Nou,
să treceti, Gteghe, II exercitiile ar<-Jstice.
BONIFACIO: In ce constau astea?
ASISTENTUL: Arta devansează societatea. Prin urmare, să creati
opere Iitem~ care iă reflecte realismul societăţii noastre, nivelu!
de viaţă ...
BONIFACIO: ._ de moarte_o
ASISTENTUL: ... al pacienţilor, modul cum fiecare individ se
realizează prin ceilalti...
BONIFACIO: ... de~ nu se realizează în sine ...
ASISTENTUL: ... Avantajele generale ale noii societăţi ...
BONIFACIO: Care de fapt sînt dezavantaje pentru fiecare ins luat
în parte. (•.<\sjstentlJlu~ tare) Eu nu sînt scriitor.
ASISTENTUL: Atlnci ţi se recomandă să reciti, să cînti sau să
aplauzi pentru SC(;ietate.
BONIFACIO: Chiar dacă Du-mi face plăcere?
ASISTEl\lFL: Mai ales atunci.
A: (Repede cu mîna pe sus) Eu recit o poezie.
A': Şi eu.
ASISTE!'ITUL: Va ascult, Gheghe, pe alllîodoi.
A: P0ezie ...
A': Poezie_o

ASISTENTUL: NU.

A

şi

A': Foa-ie ver-de şi-o a-lu-nă
Ba-dea a-ră eu tra-cto-rul
Şi

in-fu-le-ci smo-chi-ne

far-fu-ria.
fMuthu sare ca o minge de caI 1ciuc.]
Şi a-run-că
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ASISTENTUL: Nostim poem. Şi gingaş.
CIUNGU: Eu mai ~iam o variantă.
ASISTENTUL: Care?
CiUNGU: După ce au înfulecat smochine din import
la marginea tarlalei farfuria.
raranii zbur~ă ţ..;; cimpii

şi

au aruncat

Şi mănfocă profiî.~roL

!şi iau şi ei desertul, nu?
ASISTENTUL: Cită sensibilitare!...
[Muthu se agita ÎI trage de mînecă pe Booifacio şi-i ingfnă ceva
la ureche.]
CPJNGU: Domnule Asistent, Muthu ar dori să spună şi el o poezie
patriotică.

ASISTENTUL: Binetnteles, bineinteles.
MUTHU: (face o plecăciune, apoi biziie cîteva minute:)
Bizzzz... bfz_. biz, bfz_. BîtîIiz._ biilz... bi,bL. Bzt, bzl_. bz.îJI... bzI,
bzt... Zbt, zbtti... zbI, zbr, zbfit
(Din nou plecăciune, şi trece la loc)
ASISTENTUL: Extraordinar de sugestivă. Poezia nu mai neceslLa
Ci.&".'!ote, ci gesturi... (Ciungului) Dar, Gheghe, tu organizaseşi o
brigadă artistică de amatori.
CIUNGU: Da. Pregătim o piesă de teatru, "Romeo şi Julieta", de
Shakespeare. Eu sint Regizoml.
ASISTENTUL: Unde-ti sînt Actorii?
CIUNGU: In culise.
ASISTENTUL: N-ar strica să le prezentăm pacientilor, in special
noalui venit, an fragment, in interpretare moderl"ă, in roncordanlă
cu aspiraţiile şi mentalitatea Omului Nou pe Câre îl formăm, Omul
Viitorului.
BONIFACIO: Dar viitor parcă nu exista...
CIUNGU: lncercăm, Domnule Asistent, sintem insă in faza de
repetiţii. Actorii nu şi-au memorat încă rolurile.
ASISTENTUL: Nu-i nimic. Pot să le citească. Le-ai inmInat textul?
REGIZORUL: (prin interfon) Romeo şi Julieta să poftească In
scenă. Să 'vină la mine Scenograful.
(Apar Scenograful, apoi Romeo şi Julieta.)
Să-mi montezi imeJiat Grădina CaPUlqllcr.
SCENOGRAFUL: Şi balconul Julie!ei~ DOffi!:'ule Reg!zor.
REGIZORUL: ŞI.
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[Ajutat de Actori, Scenograful montează CÎteva panouri. Pacientii
aşează cuminţi, ca Ia teatru. Muthu topăie de bucurie. Regizorul

se

n

calmează.]

REGIZORUL: O să jucăm Scena 2 din Actul II, declaraţia de
dragoste fierbinte dintre cei doi protagonişti. Iată-Î (Îi prezintă):
Incîntătoarea Actriţă Gheghe (Este Bolnava din Tabloul 1) In rolul
Julietei (Aplauze)... ş: atleticul actor Gheghe în rolul lui Romeo
(aplauze)
[Romeo şi Julieta sInt schilozi la mîini şi picioare, cu feţele leproase
acoperite de negi şi pngi groaznice. Vor căuta să-şi pună în evidentă
un1enia (Primplanuri :uate de reflectoare, zîmbete şi ocheade către
sală), şi infirmitatea (Mişcări ale membrelor, deplasări pe parcursul
interpretării). Spectacolul să provoace publicului milă, durere, dar
şi repulsie, dezgust, i:reaJă pînă la debordare. Se vrea mai mult
decIt un colaj, o altă ipostază: cu îndrăgostiti diformi, o iubire
slutită. Nu este adevărat că fiec..:Ire cimpanzeu are dreptul la
cimpanzoaica sa?(!)
Romeo va incerca di! cîteva ori să se ridice în balcon, va cădea.
In final urcă, J mingie pe plăgi şi o sărută lung, dar se prăbuşeşte
balconul. Actorii [şi citesc rolurile de pe hirtie. Bate de trei ori
gongul.
Urmează

omeo
Bate

Incă

şi

o

Scena 2, A"ctul
1 u l i e t a"

dată I~OIlgu~

ASISTElIo'TUL: Ah_ ce

II

pentru final. Pacientii

frumoasă-i

din

"R

aplaudă.]

dragostea!

BONIFACIO: Dar afectivitatea fusese

parcă înlăturată ...

ASISTENTUL: O sclipitoare reinventare regizorală. (Ciungului)
Felicitări, Gheghe~ ... Piesa a fost excelent adaptată la cerintele noii
noastre societăti.
(Romeo şi Julieta fac reverente către pacienţi: Romeo sobru, Julieta
suriziod "dulce".i
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TABLOUL III
[Se citeşte pe o firmă intoarsă: SALONUL 2. lnăuntru un afIŞ:
NU SE PRIMESC DECîT NEBUNL
Pereţii salonului sint inclina!1 sub ..:nghiuri diedre bizare, analog
tavanul şi podeaua, paturile şi birou! Asistentului ciudate, sub formă
trapezoidală, de culoare neagră, iar ia capul fiecărui pat vită de
vie cu struguri. Pe birou registrul ajuns enorm.
Un măslin in salon crescut din covorul podelei şi-o pisică neagră
legată de trunchi. O statuie, cu barbă ataşată.
Peretele din spate, in dreapta, poartă o inscriptie cu lacrimi, picălele:
ZIDUL PLîNGERII.
Linii albe de formă spiraloidă - gen desenele din revi.stele psihologice
- pe peretii negri. Picturi cu simboluri misterioase. (Scenografie
barocă).

Citiva nebuni in cămaşă de fortă
CoItudIe de scenă in care se desr.i§oară actiunea var fi rncadrate
treptat de către reflectoare in primplanuri.
Tablourile III şi IV vor fi jucate fndrăcit, personajele pDS-;:date ca
de diavol, priviri tulburate.
Asistentul fi introduce pe Bonifacio in Salonul 2. Intuneric complet
pe scenă. Se aud doar vocile:]
ASISTENTUL: Cum vezi, Gheghe, viitorul ne aparţine.
BONIFACIO: Nu prea văd deloc. E beznă.
ASISTENTUL: Nimic nu ne mai poate sta in cale.
[Zdrăngănituri de obiecte ciocnite.]
BONIFACIO: Ba ne stau, după cîte constat, crătiti, castroane sau
ce naiba ar fi.
ASISTENTUL: Dragul meu duşman, vom înlătura orice obstacol.
BONIFACIO: Cum vă orientap, Domnule Asistent, pe intunericul
ăsta?

ASISTENTUL: Inaintăm cu toate pinzele sus spre un le! mărei·

istoric.
[Ztang! Miorlăit de pisică.]
BONIFACIO: inaintati! Inaintati!
ASISTENTUL: După mine, binişor_
cei care nu merită nici un respect.
[Se lovesc de pom.]
PISICA: MiauL. Miau! ...
BONIFACIO: Aoleo... AI.'e!i pomi in

Atenţ!e'

C:h~~"

Să-!

rcspccljm

'!

0":
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ASISTENTUL: Desigur.... UfL Un măslin... Noi luptăm pentru
pace ... Ufffl
[Se aprinde lumina. In scenă şi sală se află un grilaj de fier, în
loc de cortină, printre care privesc spectatorii.
Un nebun cu o bancerolă pe mină se repede să-i dea raportul
Asistentului: ]
NEBUNUL 1: Să trăiţi Domnule Bec.
Mi-au venit dracii să plec.
ASISTENTUL: Stai aşa, măi, încotro?
NEBUNUL 1: Mă-ntore de unde n-am venit. (Dezleagă Pisica.) Mă
duc s-o spăl, s-a umpiut de funingine.
ASISTENTUL: Fu atent să nu omori pisica.
NEBUNUL 1: Eu? Domnule Asistent! Îi fac baie.
[Bonifacio, agasat, se retrage un pas.]
BOl\l'IFACIO: Cine e .. dînsul?
ASISTENTUL: Nebun.!l de serviciu pe Salon. Fac cu rindul, cIte
doi.
Celălalt este la ctrmă.
[Nebunul 2 zjJ3re în primplan. Are un volan înfipt în podea şi
stă pe un scăuneL)
NEBUNUL 2: Eu conduc societatea pe un drum luminos. (Duduie
ca o maşină.)
BONIFACIO: Parcă această societate .n-avea conducători. (Pentru
sine) Alienare orgamzată!_.
ASISTENTUL: Se c·JIlduce prin ea însăşi spre ea însăşi, după legi
generale, Gheghe.
BONIFACIO: Vortx., vorbe._ Legile se decretează în favoarea unor
oameni şi Impotriva altora.
[Apare Nebunul 1.]
NEBUNUL 1: A murit pisica.
ASISTENTUL: Ce ţi-am spus eu ţie, mă, să n-o speli?! Pisica nu
e rula.
NEBUNUL 1: Da, Domnul Asistent, dar n-a murit la spălat. N-a
tinut la stors... Ond am stors-o... (Plînge) Ce ne facem noi acumaaa,
cine o să ne mai miorlăie nouăăă ...
ASISTENTUL: (Se ia cu miinile de păr) Formidabil!
BONIFACIO: (Perplex) Ce e cu vita asta? De ce o "cultivaţi" la
capul patului?
NEBUNUL 1: Ce intrebare?! De idiot. (Bonifacio păleşte) Păi de
ce să plantăm vie pe deal, ca să ne umplem de mărăcini, să
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în virf? Cînd putem foarte simplu să intindem mîna
eulegem struguri. Ha! Ha! Ha! (Ris forţat).
NEBUNUL 2: (ti trage de mînecă pe Bonifacio) Dă-te la o parte,
că te 'cale! Ce, eşti surd, eşti mut?
ASISTENTUL: Din nefericire inci nu.
NEBUNUL 1: (Lui Bonifacio) Eşti turc?
BONIFACIO: Nu.
NEBUNUL 1: Păi de ce nu eşti, Domnule?
BONIFACIO: (Mustăcind) Pentru că nu sint
NEBUNUL 2: Nu ride, măăăă!
NEBUNUL 1: (Nebunului 2, referindu-se la Bonifacio) Moacă ăsta
n-a fost niciodată pe Jupiter sau pe Pluto!
BONIFACIO: Unde?
NEBUNUL 1: Gheghe, ştii cum arată Pluto?
BONIFACIO: Cine?
NEBUNUL 1: Pluto. (Pauză) Pluto arată asemănător cu Pluto.
BONIFACIO: Asemănătur, nu identic?
NEBUNUL 1: Asemănător.
[Cei doi Nebuni se prăpădesc de riS.]
BONIFACIO: Nu ştiu ce-aveţi eu mine, (Zîmbind) că nu v-am
făc:.!t nici un bine!
[Nebunui 3 se-apropie fluierind. Trage după el un papuc legat cu
o sfoară]
NEBUNUL 3: Salutare, frati nebuni!
NEBUNll 1 şi 2: Salutăm salutul tău.
NEBUNUL 3: Ce mai faceţi?
NEBUNUL 1: Nu aşa bine ca tine. Ce vroiai să facem?
NEBUNUL 3: Să vă piietisip.
NEBUNUL 2: Nici pomeneală! Peste douăsprezece minute vom
avea o mare afectiune pentru tine.
NEBUNUL 3: Dar Gheghe, cum o mai duce?
NEBUNUL 1: Aşa §i-aşa.
NEBUNUL 3: Las că e bine. Iar celălalt Gheghe?
NEBUNUL 2: Comsi, comsa.
NEBUNUL 3: Las că e bine. Şi Gbeghe-Ie ăsta? (Gest spre
Bonifacio)
NEBUNUL 1: Gheghe ăsta? .. Rău! Foarte rău!
NEBUNUL 3: Las că e bine. Dacă toate muştele ar face mIere
s-ar găsi şi la curu' călelei,
NEBUNUL 2: Gheghe ăsta e sănătos tun,
NEBUNUL 1: Şi ce vină am eu'??
şi să
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NEBUNUL 2: Dar unde. purcezi aşa grăbit?
NEBUNUL 3: La dracu să mă pieptene.
NEBUNUL 1: Succes. Să-ii faci cărarea pe partea stîngă.
NEBUNUL 2: Te-am mai căutGt, Gheghe, şi în Salonul 3.
NEBUNUL 3: Păi sigur. Voi mă căutaţi întotdeauna acolo unde
nu sint De-acum încolo să mă anuntati dnd veniţi pe la mine,
ca să fiu acasă. (Spre papuc:) Cu-tu, cu-tu ... Hai Bubico! O-Iei!
Fii cuminte, Bubico! O-lei...
BONIFACIO: Ce cătd cuminte aveti, şi dresat. Dar muşcă?
NEBUNUL 3: Ce-ai mă, eşti nebun? Nu vezi că e papuc!! Te viri
ca mus~-n fundu' cc.lului!
BONIFACIO: (fucurC<tt) Mda._ da... iertati-rnă. Sigur_o e papuc.
NEBUNUL 3: Ba e cîine, tu n-auzi că latră?!... Ham! Ham! Ham!...
(ÎI muşcă de umăr)
BONIFACIO: Au! MlfŞ! Marş! Au!
ASISTENTUL: O să turbezi, Ghegbe. Te-a muşcat un ciine turbat.
BONIFACIO: ~1editind) C~re dintre ei o fi fost ciinele: Nebunul
sau Papucul? .. Aaauuu!
NEBUNUL 3: Permi:e-mi să-ti dau o palmă.
BONIFACIO: Ce-a spus?
ASISTENTUL: De ce numai una? Ct e puţin, n-ajunge ... iar ce
e mult e insuficient
[Nebunul 3 li arde citeva palme peste figură.]
NEBUNUL 3: (Lui Bonifacio) Nu te~i supărat încă?
BONIFACIO: Ce s[ fac?
NEBUNUL 3: Te lOg să fii posomorît. Nu mă sili să te silesc.
ASISTEl'o'TUL: Ce<Jta fără bătaie nu-mi place în nici un chip.
(Nebunului 3) Rajje, zăpăceşte-il
NEBUNUL 1: Şi rJie Domnu! Asistent mi-a tras două palme... cu
cureaua.
[Nebunul 3 fi apucă de guler pe Nebunul 1.)
NEBUNUL 3: N(:mernicuie! (Se repede şi-l loveşte pe Bonifacio.
Din nou il apuC:. de guler pe Nebunul 1.) Cretinule! (ÎI loveşte
pe Bon:facio. Cu.inte jignitoare la adresa Nebunului 1, lovituri
asupra lUi Bonifacio) Să vii să-p dau o chelfăneală zdravănă!
BO~IF ACIO: Îr::ti cer &."Uze, Domnule Nebun ...
AS ISTE;\'TL'L: ~ici o scuză (Nebunului 3) Arată-i, Gheghc, ce-ai
Învă~,,~.

[Nebunul 3 începe cu Karate, yoga in aer (ca în vechea artă
maqiai3 chmezească Tai ehi.]
BONJFACIO: Sînt obosit Domnule Nebun.
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NEBUNUL 3: într-adevăr? Atunci o să te bat miine la ora trei
un sferL
BONIFACIO: (Cu jumătate de gură) Sint tntru totul de acord.
Dar Iăsati-mă să plec.
ASISTENTUL: Lee/ia de bătaie, Gheghe, nu s-a incheiat. (Arătind
cu degetul) Să vină fiecare cu echipamentul pe care nu-I are.
BONIFACIO: Ce lecţiel Şi cînd aveti program de bătaie?
NEBUNUL 3: Dimineata, în fiecare zi, cu o pauză de cinci minute,
ca să se odihnească Domnul Asistent.
BONIFACIO: Constat că personalul sanitar nu precupeteşte nici un
efort pentru a vă impune să fiti dezinteresati la carte.
ASISTENTUL: Desigur, la noi se pune accent pe bătaia spirituală
discretă. Ciomăgind trupu~ umileşti sufletul. Aceasta se face cu o
anumită artă. Educatia primează, nu instruirea.
BONIFACIO: Aşadar arta ins.eamnă ... bă<aie.
(Nebunul 3 ti aplică lui Bonifacio cîteva scheme şi lovituri de
karate. Ultimul suspină, intimidat.)
BONIFACIO: ah! M-am lovit cu capul de pat.
NEBUNUL 3: Ba nu, cu patul de cap.
ASISTENTUL: SsstL. SsstL
BG~TF ACIO: Dar mă doare.
ASIS'fElIi--ruL: Te rog să nu simti.
BONIFACIO: Dar rana mă ustură. (pauză) Imi permiteti să plIng??
ASISTENTUL: (Cu amabiIita~e) Chiar vă rog, dar nu aici.
BONIFACIO: Din ce cauză?
ASISTEt'IffUL: Sint interzise văicărelile, căintele, jeluirile. Acestea
sint categorisite ca manifestări de nemultumire fată de societate,
care prin netntegrare nasc disidente. Du-te la peretele din colI, se
numeşte ZIDUL PLINGERll.
[Bonifacio, cu fata la zid, se smiorcăie 2-3 minute. Unişte desăvlrşită.]
ASISTENTUL: Gata. LecJia de plins s-a terminat Pf!ntru astăzi. Te
rog să încetezi.
[Bonifacio se opreşte brusc.]
BONIFACIO: Lectia de plîns? .. De cîte ori vă wlamentaţi" pe zi?
ASISTENTUL: Foarte des. In felul acesta şi procedînd gradat,
pacientii sînt obişnuiţi să sufere, să de..in!: imuni la orice tortură
sau schingiuire. Plinsul devine un act mecanicizat, deci man:abil.
Trebuie să trăieşti aşa cum nu doreşti.
BONIFACIO: Un paradis... infernal. Dar de ce mi-a mărturiSlii?
ASISTENTUL: Pentru că nu am incredere in tine.
[primplan. Femeia leproasă din Tabloul II.]
fără
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Iti prezint pe Domni§oara Gheghe, intrată cam odată
cu tine la sanatoriu, s-a adaptat rapid. Ajunsă actrită de cii1cma,
a fost căsătorită de vreo trei ori, acum se mărită a cincea oară.
FEMEIA: Aş vrea să fiu adorată de public, răsfăţată.
ASISTENTUL: N-ai voie, scumpa mea
FEMEIA: V -aş ruga, Domnule Asistent._
ASISTENTUL: Hai, roagă-mă.
FEMEIA: Vă implor, ordonati pacientilor să mă înconjoare cu
afectiune, cu patimă, ::Il sălbăticie ... (Oliva nebuni o înconjoară, la
propriu.)
ASISTENTUL: Dar ce înseamnă asta, fiecare să iubească pe cine
place?.. Libertarism! Cum se păstrează prescriptiile Domnului
Doctor? Retetele sale?
FEMEIA: Sint îndrăgostită, Domnule Asistent.
ASISTENTUL: Dar de ce, dragă, te-a obligat careva?
FEMEIA: (Referindu-se la Bonifacio, exclamă admirativ:) Vai, ce
urit e bărbatul acestf.!
(încearcă să-i pupe, 3onifacio se eschivează înspăimîntat.)
BONIFACIO: Scîlţ, Marilo!
FEMEIA: Pe mine nu mă cheamă Marita, (Asistentului) încă nu
l-aţi format ca om rou?
ASISTENTUL: Se află într-un proces de transforrnare. Dar mai
greu. (iI hipnotizează pe Bonifacio) Nu-i aşa că te-ai înamorat de
Domnişoara Gheghe?
BONIFACIO: (Mecanic, cu pauze) Ba da. Da ba. (Exclamă dezgustat:)
Ce picioare frumoase (Pauză) de căprioară (Pauză de gindire)
schiloadă. Vă cer il!rtare că sînteti aşa de (pauză) nasoală.
ASISTENTUL: (Ad.nonesttndu-!) Asta o să mal discutăm noi!
BONIFACIO: Dom'1uJe Asistent, mi-am pierdut toate speranţele în
societatea cea nouă.
ASISTENTUL: (Ameninllndu-I) Las-că ţi le găsim noi!
[Bonifacio se-mpkdică de Nebunul 3, În primplan, care stînd în
fund pe5CUleşte cu undiţa într-un lighean cu apă.]
NEBUfliUL 4: (f:-cdonează cu acelaşi vers tot cîntecul:)
De dimineată lîngă lac pescarul amator
...................................... - ............. _.... _.............}
(de 15 ori)
pe dimineată lîngă lac pescarul amator
Işi bagă deştu-n fund şi scoate cite-un viermişor (Gest)
r\ ha ha ha ha ha ha a ha ha ha na ha ha ha

ASISTENTUL:

De
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BONIFACIO: (Pe fondul sonor al cintecuiui:) Cine-o mai fi şi
(Nebunu!ui 4) Dumneata crezi c-o să găseşti peşte
într-UD. lighean cu apă?
NEBUNUL 4: He! Heee! Nu se ştie, omul e dator să-ncef(:e.
BONIFACIO: A, desigur, omul nou.
[Alături Nebunul 5 pictează cu cap':' in jos un tablou de asemenea
întors invers (pe şevalet).]
NEBUNUL 5: Trebuia să fie geta în seara asta tabloul pe care n
voi Incepe miine.
BONIFACIO: Mda?_. Ciudat... Dar de ce stai cu capul in jos?
NEBUNUL 1: Prost de stă-n cap!
NEBUNUL 5: Păi sinteti chiori, n-ati observat că portretul pe care
fi pictez e tot cu capul In jos?!
BONIFACIO: Şi de ce nu-I Intorci cu capul In SGs?
NEBUNUL 5: Fiindcă se reflectă în apă şi imaginea este răsturnată.
Să nu mor eu dacii mint!
BONIFACIO: (Indiferen.) Iti urez să obtii un succes_o nebun.
ASISTENTUL: Intr-adevăr, Ghegbe, Nebunul acesta este un pictor
de geniu.
NEBUNUL 1: Oare, că doar n-o avea patru perechi de pălării ca să nu zic: de testicule!
BONIFACIO: Pictor de geniu, soldat de geniu, .imbecil de geniu ...
NEBUNUL 5: Mi se filfiie pantalonii de ce zisărăti.
ASISTENTUL: In sanatoriul nostru totul este plăcut, agreabiL
BONIFACIO: Numai că frumosul a devenit urit, iar obişnuitul
anormal.
NEBUNUL 5: Mi se filfiie. Uite-aşa! (Mişcă puţin şi cade în vopsele)
[Prim plan: măslinul, In care se află un telefJn negru cu fir de
nuiele.]
BONIFACIO: Imi permiteti, Domnule Asistent,- să dau un telefon?
Merge? .. Cei de-acasă nu mai au veşti de la mine.
ASISTENTUL: Telefonul merge, tnsă e stricat. Dar o să-! reparăm.
n-avea nici o speranlă(l)
NEBUNUL 1: Să-I reparăm? .. Lucrul ăsta pot şi eu să nu-I fac.
ASISTENTUL: Nu mă îndoiesc, eşti un nebun destoinic. (Lui
Bonifacio) Iti promit, Gheghe, că nu te servesc. POli avea toată
increderea. Acestea depăşesc din păcate incompelen!a mea de
:\sislent.
BONIFACIO: M-aş fi spovedil la aparal de [oale faptele bune ;'-':
care le-am comis. (Ridică receptorul. fi pune 13r in furcă ...\
NEBV~UI, 1: Sanatoriul nostru este un rai.
săritul ăsta?!
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BONIFACIO: Rai cu draci!
ASISTENTUL: (Nebunilor) Vreau să fiţi idioli şi laşi. Executarea!...
Ce-s atitea vorbe de duh prin mintea ta (Nebunului 1)? .. Oamenilor
să li se dea ceea ce nu merită. Executarea!...
NEBUNII: Vai, dar pe cine să mai executăm?
[Primplan: Nebunul 6 care, suit pe statuie, o săpuneşte şi-ncepe
s-o radă cu briciul.]
BONIFACIO: Ce... Ce faci acolo?
NEBUNUL 6: 11 rad de barbă, nu vezi dt e de hidos? Poetul
Nero. A fost împărat.
BONIFACIO: Şi nebun. lmpăratul nebunilor. Dar parcă Nero n-avea
barbă.

NEBUNUL 6: Abă, de dnd a murit şi pînă acum i-a crescut de-un
cot!
ASISTENTUL: Pacien;ii noştri sint totuşi, raşi, frezali la fel.
BONIFACIO: Cine eşti dumneata?
NEBUNUL 6: Bărbierul din Sevilla ... De cind sint eu tn Salonul
3, ăsta (Gest spre Nero) nu s-a bărbierit nici măcar o singură
dată. Ce exemplu dă el generaţiilor viitoare?
[Incepe să fluiere şi să cinte la infinit
"Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ... " exaspertndu-l pe Bonifacio.]
NEBUNUL 6: Hei, tovarăşi nebuni, veniţi să m-ajutati.
[Apar cî!iva, care tD1preună, se căznesc şi coboară statuia de pe
soclu.]
BONIFACIO: "Tvvarăşi" nebuni, păstraţi-vă cumpătul.
NEBUNUL 6: Ba ţăstrează-I tu.
BONIFACIO: Ce-ns;:amnă tămbăIăul ăsta?
[Nebunii rld.)
NEBUNUL 6: Ce dracu, să se ducă şi Nero la closet să se uşureze.
la pune mina, să vezi cît e de umflat. (Bonifacio simte
repulsie)
De două milenii n-a mai făcut caca! Ne-mpute aerul de la ospiciu.
NEBUNUL 1: EI ştie, fiindcă e scriitor oficial, de lozinci. Mai are
pupn şi incepe un roman. Acum îşi perfecponează imprecizia

°

stilistică.

[Din nou în primplan măslinul cu doi papagali pe ramuri: unul
verde şi altul rO}u. Nebunul 7 urcat după ei.]
NEBUNUL 7: Ha! Hal... L-am prins. Îl tai deseară şi-l mănînc.
(Trece pe lîngă ce! verde şi pune rr..îna pe-l roşu.)
BONIF ACIO: De ce nu l-ai luat pe-I verde? că era mai aproapeNEBUNUL 7: Ăla nu s-a copt, Ghcghe. Ţie-p plac merele verzi,
agurida?
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ASISTENTUL: Inteligent.. Inteligent...
BONIFACIO: Şi cu ăsta verde ce-ai de gind?
NEBUNUL 7: Aştept să se cmcă. Pînă la toamnă nu mai e cine
ştie ce.
BONIFACIO: (Ginditor) Aşteaptă să se "coacă" papagalul!! (Nebunului 7) Da... posezi acunoştiinţ.... de aavicultură... adică DU_
ppomicultură.
.
NEBUNUL 7: Sint cel mai priceput dintre ageamii. (Cu o stropitoare
fără rozetă, cocotat pe o cracă, udă măslinul la rădăcină.) Il ud

ca

să crească.

BONIFACIO: (Dind din cap) Inteleg, inteleg. Doreşti ca fructul
(Arată cu degetul spre papagalul verde) să se ptrguiască._ mai
repede
NEBUNUL 7: Bă, nebunule! Unde-ai mai pomenit tu că dacă
stropeşti un pom cresc păsărici in el? Du-te şi te caută! Ai gărgăuni
la cap?
BONIFACIO: (perplex) ~um? .. Eu ... Dacă uzi pomul... papagaluL
nu are nici un foIos._ Normal.
NEBUNUL 7: Ai tnebunit de-a binelea! Cum să n-aibă? Pomul
tnmugureşte, face frunze, păsările ciugulesc omizi de pc scoarta
iui.
[Bonifacio se apropie de jetul de apă. Nebunul 7 nu mai udă.]
BOND'ACIO: De ce te-ai oprit?
NEBUNUL 7: Ce, crezi că sint prost? Să mă tragi de jet In jos
şi să cad de pe cracă?!
BONIFÂCIO: La asta nu m-am gîndit.
ASISTENTUL: Păi ce să te gîndeşti tu!...
NEBUNUL 7: No~ nebunii, sintem prevăzători.
[In primplan nişte obiecte antiraiionale; un scaun uriaş, o masă
pitică. ..]
BONIFACIO: Cine stă pe scaunul ăsta?
ASISTENTUL: Dumnezeu.
BONIFACIO: Ba pe naiba! Seamănă cu fotoliul In care se instalase
Doctorul. Şi la minuscula măsuţă din faţă?
ASISTENTUL: Sfintu Petre.
BONIFACIO: Că doar n-om fi nimerit in rai:
ASISTENTUL: Ba intocmai. O S-ă-!i dai seama indată.
[Nebunul 2 se urcă pe SC<1un, Nebunul 1. insolit de un magne!of\x"
la măsu!ă.]

BONIFACIO:

Şi

indiViZii... cu ce ocazie']
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ASISTENTUL: Nu-ti mai aminteşti de intrarea in salon, cind ai
dat nas in nas cu ei?
NEBUNUL 2: Eu sint Dumnezeul... acestui salon. (Tăcere.)
ASISTENTUL: Un mare orator.
BONIFACIO: Şi dumnealui?
ASISTENTUL: Asociatul său.
NEBUNUL 1: Sfintul Petre. (Tăcere.)
ASISTENTUL: Vei asista la o lecJie fundamentaLă de retorică, destul
de protocolară.
BONIFACIO: Ei, nu mai spuneti!
NEBUNUL 2: (Lui Bonifacio) Stimate Coleg,
Vizita de prietenie pe care o desfăşori in cadrul salonului nostru
se efectuează într-o deplină unitate şi cu hotărîrea unanimă de a
face totul pentru realizarea în cele mai bune conditii a obiectivelor
stabilite privind dezvoltarea economic-socială şi programul de constituire a societălii noastre şi de formare a ta ca om nou.
BONIFACIO: (Pentru sine) Îl găsiră năbădăile!
[Pauză. Personajele uită să bată din palme. Incurcat, Nebunul 2
aplaudă singur. Face semn Nebunului 1 care pune banda cu aplauze
înregistrate. Nebunul 2 execută reverenţe către publicul imaginar.
Cu exceptia lui Bonifacio, ceilalli mimează aplauzele, fără însă a-şi
atinge palmele una de alta. Nebunul 1 îndeamnă spectatorii să
ovalioneze şi ei.]
NEBUNUL 2: In această perioadă de spitalizare, perioadă de
profunde tnoiri sociale, am parcurs un drum de strălucite înfăptuiri
în toate domeniile vielii economice şi sociale care au schimbat
fundamental înfăţişarea sanatoriului şi a fost creat un cadru larg,
democratic, care asigură participarea efectivă, nemijlocită a oamenilor
Ia conducerea tuturor domeniilor de activitate, a întregii societăli.
BONIFACIO: Mintea voastră nu plăteşte cît o ceapă degerată.
[Banda cu urale puternice.]
NEBUNUL 2: Dezbaterile întreţinute pînă în prezent s-au caracterizat
printr-{) abordare respectabilă, critică şi autocritică, a problemelor
complexe ale construcţiei noii societăli în patria noastră, şi ale
situaţiei mondiale ...
BONIF ACIO: Începe să mă doară capul!
NEBUNUL 2: Aducem, şi cu acest prilej, cea mai înaltă cinstire
eroicului şi gloriosului nostru sanatoriu, care a ţinut întotdeauna
sus, pe acoperiş, steagul luptei împotriva asupririi şi exploatării,
pentru apărarea intereselor supreme ale pacienţilor, a independenţei
şi suveranităţii fiecărui salon, pentru victoria definitivă a noilor
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relatii sociale şi instaurarea pe pămîntul patriei a celei mai drepte
umane orînduiri pe care a cunoscut-o şi-o va cunoaşte vreodată
omenirea!!!
BONIFACIO: GogoşiL Astea sînt gogoşiL
[Banda: se scandează "Trăiască Ghe-ghe!"]
NEBUNUL 2: Se poate afirma, cu deplin temei, că tratamentele
efectuate constituie o puternică manifestare a democratiei din
sanatoriul nostru în promovarea păcii şi bunăstării în lume. Obiectivele
minunate de dezvoltare economica-socială a patriei noastre rn
următorii trei ani, şi în perspectivă, cer o intensificare puternică a
muncii în toate domeniile de activitate_o
BONIFACIO: îmi zvîcneşte teribil fruntea... tîmplele._ simt că-mi
plesnesc.
NEBUNUL 2: Trebuie să facem In aşa fel încît în conditiile complexe
interne, dar mai cu seamă internationale, să asigurăm neabătut
realizarea programelor de dezvoltare generală a patriei noastre,
ridicarea ei pe noi trepte de progres şi civilizatie! Să ne tngrijim
de soarta lumii...
BONIFACIO: Qinele ÎJlJbătrineşte de drum, iar nebunul de grija
altora [Pe bandă se aud ovapi: Ghe-ghe ne-In-fri-ca-tul! ...]
BONIFACIO: Fac migrenă. Mă otrăvesc vorbele astea deşarte.
ASISTENTUL: (Dîndu-i coate) Nu aplauzi?
BONIFACIO: (Prefăcut) Vă rog să mă scuzati ... am uitaL. să
aplaud!
ASISTENTUL: Cel putin strigă.
BONIFACIO: Să strig!... Păi ce-am!? .. Că doar n-am băut leşie!
ASISTENTUL: Scandează şi tu: "Ghe-ghe viteazul" ori "temerarul"
sau tipă "uraaa, uraaa... •
BONIFACIO: Ah! Nu pot. (Cu voce guturală) Sînt răguşit. Mă
doare in cot... Adică... în gft. Am amigdalele infectate cu devize.
ASISTENTUL: O să te supunem la operatie... pe suflet... deschis.
Să mai umblăm nitel la simturile tale ... nesociale. Ca să-ti pregătim
organismul în vederea operaţiei pe suflet îIi vom administra perfuzii
ideologice şi infuzii. (Îi înţeapă)
NEBUNUL 2: Trebuie să inţelegem bine că, în toate domeniile şi
în toate sectoarele, fără exceptie, se cere spirit de răspundere,
ordine, disciplină, de a pune rr:..:i presus de toate interesele
sanatoriului, ale bunăstării generale a poporului!
[Acelaşi joc. J
Să aqionăm larg, folosind toate mijloacele poliiice~ducative şi
culturale de care dispune societatea noastră, Cullivind dragostea şi
şi
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ataşamentul faţă de sanatoriul nostru, faţă de cauza personalului
sanitar, pentru făurirea unui om nou cu o morală şi atitudine
înaintată faţă de muncă şi de societate!
BONIFACIO: Vai de picioarele care poartă cap nebun.
[Acelaşi joc. Ovatii .x bandă "Gbe-gbe eroun-...]
NEBUNUL 2: Este necesar să facem astfel incit personalul sanitar
să-§i indeplinească permanent, In cele mai bune conditiuni, misiunea
istorică in fata Intregi natiuni de a conduce intregul salon pe calea
făuririi unei vieti noi, libere (Arată involuntar grilajul de fier) ... şi
pr~pere!

BONIFACIO: Minciuni sfruntate! and Dumnezeu pierde pe om ii
ia mintea.
[Acelaşi joc.]
NEBUNUL 2: De a::emenea, se impune ca, pentru a păşi într-o
etapă superioară - rr.ă refer la Salonul 3 - să acţionăm în vederea
îmbunătăţirii Intregii activităţi politice-ideologice şi educative, pentru
formarea omulUI nou ... (Urale puternice di'l partea celorlalţi nebuni.
Lumina s-a aprins pe toată scena.) pentru a transforma conştiinta
individuală într-o uriaşă forţă care să dinamiteze activitatea In toate
sectoarele vie~ii economice, şi sociale!
BONIFACIO: Aiurea! Dacă-mi pun mintea cu nebunii, inseamnă
că sînt mai nebun::a ei!
[Acelaşi joc.]
NEBUNUL 2: Pent~u colaborare şi pace cu toate naiiunile lumii,
pentru viaţă mai Il.minoasă!
[Vacarm de urale.]
BONIFACIO: Ah, ,;apul! Am senzatia că mi se incbirceşte şi cade.
NEBUNUL 2: Triru liru crocodilu... Trim li...ru crocodilu ...
[Repetă cu gestuli pînă exasperează publicul: mai des, mai rar,
mai sacadat, mai nervos. Banda cu urale]
BONIFACIO: S-au sclerozat dracului!
NEBUNUL 2: Cr.... cro._ cro... pi... ri... Cri... cro... cro... pL. ri._
(Prelungite)
[Acelaşi

joc.)

BONIFACIO: (TENSHJ"NE maximă. Bonifacio desfigurat de incordare:)lnnebunesc. nu alta! Căpiez! M-am ţăcănit la devlă. Îmi vine
!"I-0 iau pe per<:ti! Parcă-ar fi dat streehea in salonul ăsta! M-aş
arunca pe fereastră! Mi-am sărit de pe fIx? Sint într-o ureche?
Sint \icnit !a bild? Am vreo doagă lipsă?
M -au smintit. Şi boiînzesc intr -una. ..
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(Începe să bocească.)
[în final oratorul scoate sunete nearticulate!
Se stinge lumina pe scenă. Nebunul 2 şi Bonifacio scincesc In
contin~are.]

[Salonul 3, specificat pe o firmă, cuprinde doar o pătrime de scenă:
in spate, stinga. Actiunea şi personajele se vor desfăşura numai rn
acest spatiu concentrationar, marginalizatoriu, imuabil, şocant. Restul
e vid (subtablou decorativ mai slab luminat), umplut cu oameni
de hîrtie, de plastic, de lemn, de marmură (vezi Andrei Wajda),
de burete, sticlă, unii au cătuşe la miini, altii la picioare, personaje
anormal dezvoltate dintr-un teatru mort, impersonal, dar magic. Un
teatru singular.
Femei de cauciuc. Siamezi. Sculpturi şi schelete fără cap cu un
tablou deasupra in care es~e înfătişat un cap, sa.lpto-picturi â la
Archipenko, prin iluminări arătînd ca o pădure cu umbre lungi.
Statui legate la ochi. Un soclu fără statuie, unde în final va fi
instalat noul Om-Nou._ Bonifacio. O altă statuie cu capul In jos
şi postamentul In sus.
Decor dezvăluit gradat de către reflectoare, insistindu-se asupra
soclu lui goL
Pereţii salonului, negri, sînt pietati în roşu cu srrmă ghimpată, cu
ferestre oblice, întoarse, de formă eliptică, semicirculară, paraboiică,
etc., la fiecare dintre ele zărindu-se capul unui politist cu şapcă.
Salcnul, de formă ovaloidă, posedă în dreapta o uşă strîmtă. Peretii
sînt rotunzi, aplecati în afară sau in interior (suprafete curbe),
pati,;:-ile au formă de elipsă umf1.ată la unul dintre capete. Un
steag rotund întins. Senza~e de timp Incremenit, metafizic. Un delir
scenic. Rîsete macabre şi plînsete neobişnuite se percep. Gunoaie
pe scenă, foarte ordonate obiecte deformate de prost gust, inutile,
antiraliona!e. Multă artificialitate.
Pacientilor le-a dispărut gura (ceva lipit peste), iar fata o au vopsită
in negru. Sînt pasivi şi momi, aduşi de spate, paralilati, hipnol1zati,
în transă, somnambuli, fără nume. Toti se reazămă fn toiege.
Asistentul are două guri. Poartă o bonetă sanitară exagerat de
înaltă.

Replicile vor fi strigate foarte tare.
Mişcări groteşti.

Femeia

seamănă

cu o erinie, avind

părul

răvăşit

şerpi-

Panouri cu înscristlri loz..incarde ntmate
PoOmul Nou e fericit
"Joacă sirba Invirtit

şi

ne:

şi

împletit cu
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sau:
"Să formăm Oaffieni noi tn lanul de pline

"Fu de

nădejde ai patriei de miine.
etc., ca şi o iconografie idealizînd Omul Nou (prins în diferite
ipootaze), statistici, planuri, publicitate.
Biroul Asistentului inclinat straniu In lateral, pe birou o vază cu
buruieni şi o oglindă concavă şi anamorfozată. Deasupra o reproducere ovală după ;:abloul "Cueeritorul" de Magritte. Rame de
tablouri goale la capetele paturilor - portretul fiecărui pacient. Cărţi
fără foi pe dinăuntru, doar coperţile.
O orchestră imprcrvizttă: viori sau chitare fără corzi, tobe sparte,
pian sau orgă fără clape, flaut destupat şi nefermecat. Actiune
statică.

Concert de tuse, după care interpretu, In pat, îşi acordează
instrumentele. Printre ei citeva păpuşi de 2 m tnălţime. Asistentul,
la biroul său devenit p .tpitru, dirijează cu bisturiul acest talmeş-balmeş,
le face semn să înceteze, orchestrantii se felicită reciproc, apoi se
cîntă o muzică simfonică nostalgică la pian (de exemplu Robert
Schumann) şi paraliticii tncing o horă topăită, cu chiote (unii in
cărucioare cu rotile, altii in cirje); babe jucind răjghinat. Orchestra
tace, însă hora continuă, fără chiote. După care, muzică modernă:
un amestec de jazz.rock, muzică de cameră, populară şi uşoară.
în consecinţă: tangouri, valsuri etc., ale sluţilor (Femeia se află
obligatoriu printre rrotagonişti). Asistentul dirijează şi dansurile.
Un solist orb şi mut gtngureşte la un microfon spart, ceilalti n
acompaniază tngtnindu-l. Din culise răsună un nesfirşit "TiT la tir
la tîr la ta ... •
Muzica se opreşte, dar Asistentul dirijează mai departe, după 2 3 minute se aude o placă scrije!ită care repetă la unison aceleaşi
măsuri muzicale.
Ciocănituri in uşă. lntră Bonifacio. Solistul trece in formaţie Asistentul
conduce orchestra de .aplaudatori:]
STL1'IiGA: (Ritm ce tobe şi bocănituri)
Ta·ra-rim ta-ta-ta .. .
r a-ra-ri:n, ta-ta, ta .. .
Ta-ra-rim. ta-La-ta .. .
DREAPTA: (Vocal) U-raaaaa...
U-raaaaa .. .
U-raaaaa .. .
[Se repetă de trci·p3tru ori. Bocăniturile se schimbă în aplauze:
Er.2' 1r1te;1se, mai rarc. pauze, aplaudă cînd unii, cînd alţii etc. după
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indică

Asistentul. Cei care bat din palme în contratimp sau
sînt avertizati. Bonifacio mişcă din buze. Din cauza
corului de urători şi aplaudatori nu se tntelege nimic.
BANDA CU VOCEA LUI BONIFACIO: Ce se-nttmpIă?
ASISTENTUL: (Vorbeşte cu cele două guri) FIi binevenit tn faza
ultimă de formare ca Om Nou. Eu dirijez ORCHESTRA POPULARĂ, din care fac parte toti locuitorii. .
BANDA CU VOCEA LUI BONIFACIO: Ce-i asta? presimt că s-au
inversat rolurile: a venit timpul ca omul să se transforme tn maimută
iar_o
ASISTENTUL: (Brutal) Destul. Nu gtndi cu voce tare. (li pune
un căluş în gură) Poftim, acum POti să-ti continui prelegerea.
(Citeva minute Bonifacio sclnceşte cu căluşul in gură, ca orator,
gesticulînd patetic. Asistentul n înghionteşte şi-I lmpinge printre
orchestranti, alături de Femeie, apoi iese.
Intre timp, puţină foială: un orb citeşte ziarul de-a-ndoaselea, doi
surdo-muţi comunică prin alfabetul Morse.
Ora prînzului. Se string toti roată, scot de prin sertare turtă şi
usturoi (Miros în sală), 1mbucă cu lăcomie, se desface o sticlă de
şampanie, cu pocnet, şi se bea Toti mănîncă în acelaşi ritm, beau
in acelaşi ritm, mecanic ca nişte grands guignols. Revine Asistentul.]
ASISTENTUL: (privind în registru) Mda... LecJia de plecăciune...
Să-ncepem de-aici. (Arată un surdo-muto-orb.)
(Pacientii, care au tnteles după gesturi şi mişcarea buzelor, se
incolonează şi, tn fata Asistentului, se înclină pînă la pămtnt, apoi
se retrag evlavioşi.]
ASISTENTUL: Spatele mai cocoşat, nu se-aude? Privirea fn jos. ..
Aşa ... Sigur ... Sigur ... Să mai faceti antrenament... (Citiva iau păpuşile
şi-ncearcă să le tncline) Treceti la loc, nătărăilor.
(Citeşte din registru, cu s:Jnete groase) Personalul sanitar tşi exprimă
hotărîrea neabătută de a actiona şi in viitor prin tratamente complexe
la asigurarea triumfului iratiunii, al politicii de necolaborare, de
dependentă şi pace. Lungi aplauze ... (Lasă registrul.) Mda ... Exercitii
de îngenunchiere... Desigur. Ne apropiem de finiş. Pastilele şi
injectiile îşi fac efectul... (Rîs excentric) ExerciJii de îngenunchiere ...
nu mai auziti, slirdo-mutilor?!
[Aceştia, vrînd să răspundă, scot sunete animalice.
Fiecare pacient vine în faţa biroului Asistentului, se aşea7.ă In
genunchi, capul În piept, se ridică, iar se aşează, iar se riei:;) ...
pînă la comanda "Stop" sau "Gata", "De-ajuns· etc. a ASlStemuÎUl.
cum

refuză să bată
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Femeia execută mai putin. Bonifacio, rămas intotdeauna ultimul,
este frecat cel mai mult.]
ASISTENTUL: (Citeşte din registru, cu voce îngroşată) Să ne
angajăm in mod solemn că prin întreaga noastră activitate vom
servi cu toate forţele societatea cea nouă, cauza sanitară, minunatui
nostru sanatoriu, in vederea făuririi unei lumi mai bune şi mai
drepte şi a Omului Nou, (Arată involuntar spre manechine) stăpîn
pe soarta sa. Aplauze insufleţite, puternice urale; se ovaţionează
îndelung pentru societate, pentru doctori şi asistenţi, pentru minunatul
nostru sanatoriu. Se scandează cu inflăcărare vom munci şi construi
/ Cu lopata şi mistria / Omul Nou vom făuri, Trăiască Domnul
Doctor!...
(Lasă registrul.) Bă, boilor, băI Ce ştiţi voi! N-auziţi, nu vedeţi,
nu vorbiţi... Mda, uitasem... LecIia de ECONOMIE politică. Hai!
Gata! Ultima oră. Ia apropiaţi-vă, neniciJor! (Le bagă la fiecare
pe cap o pie~e proaspătă, care se usucă şi se strînge, craniul devine
din ce In ce mai mic.) Terapie modernă! După ultimul răcnet!
[Fragmente din discursul Nebunului 2, înregistrate pe un disc cu
33 turaţii/min, răsună din culise poziţionate la 45 şi mai tirziu 60
turaţii/min; precum şi invers. Treptat, pacienţii adorm, cu figurile
strlmbe.
Concert de sforăituri 2-3 minute, dirijat de Asistent.
Somnambulul, Bonifacio, se scoală, pătrunde în cele trei sferturi
de scenă şi se aşează pe soclul rămas liber din noua societate.
Este îmbrăcat intr-un costum din ziare. Înţepeneşte astfel 1-2
minute, încadrat de reflectoare. După care, se transformă in stană
de piatră devenind, ca atare, obiect social]
aug.1987 - mai 1988

-
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operă

pentru ror
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major

P.S. Teatrul are in repertoriul. său peste un miliard
de miliarde de (oon) piese de teatru!
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[Compania teatrală w inventa şi alte reclame, tn stilul <aiurist
al lucrării: poaote, aluzii., greşeli, puzzI$ _.]
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Afişul

teatral

Marele? Segnor P AMPOLINN, lmpărat de P ALILLULA, Ataşat!
de Patagonia, Cartof de Colorado, Membru al CAcademiei de
_________________________ _
Lomfbag~r-

++++ ------____ee, - - - .•• - - • _.
vă,

invită

- - - - - - +
_______________- - - - - - -

a participa in zilele de ________________________ _

orele de _______ la spectacOlul de cearemărealtă să fiie, popularizati

persona s-a

ca

calitate §i obiEctiv:

nepopulară

tn, rfnDul intregi _ omeN"nii

T~! Pam~n! T~!
sTăpinul

globali al universului

§i triverssului local

UUUrrraa

a
a
a
a
a
a

a

a a
a a a

[Agenpa de publicitate a Institutiei teatrale poate fabrica eventual
un alt afiş in genul acestuia: scris de mInă, cu greşeli gramaticale,
dezacorduri, punctuatie aiurea, neglijent, cu ştersături, tăieturi, care
să spună ceva despre Pampolinn (a) sau Palillula Intr-un sens cind
derizoriu, cind ilogic (chiar incoerent).
Analog, pentru Programul de sală pot fi contrafăcute, simulate,
interview-uri cu personaje din piesă; sau caricaturi ale lor etc. In
stilul ideilor de aicL.]
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prefată
sfnt tnpcmva JRfetekr, fiindcă aici aiticii
deouotă sutXeâu~ persooajeIe,... §i adi trădează cartea; o dată aqiunea
§tiută, cititaul f§i pierde din interes.
Şi totu§i, adevărata ~ trezeşte imbc1duri la lectură, pudure motivapi,

(Anti)

Scriu

aceaIlă pret3tă

pentru

că

ari:2itate_

[ln ciuda poate a numeroase indicatii de regie, scenografie, aHumoIogie(!)
etc.. auta'Ul cxmjmte mtru tctul libertatea trupei teatrale de aii imagina
diverse lOOduri de interpretare a acestei (noo) pese. Regi2mll §i Actaii
sint adeYărap aeatOO prin re - aearea sceoeIcc §i persooajekr din piesă.
01 dt sfnt etalate mai multe f<xmule ~, ro am pesa este mai
cxmpk:d b ansamblul ei. (Aşa rom este scrisă, pesa reprezintă doa!"
viziunea autorului ).
Opera nu e un timp incremenit, o fotografie de carton, ci o vietate
In continuă mi§care. Olm nu există doi inşi care citind o carte să
tnteleagă acelaşi lucru, tot aşa fiecare echipă de actori In frunte
cu regizorul w fi o adevărată cre a t o are
d e
m od ele Ş i i d e i
noi pe seama unor schelete existente.
Considerati teatrul ca pe o pictură cu idei, şi apoi o sculptură In
interiorul ideii, iar ideea dintr-un material flexibil. Vremea I§i lasă
amprenta iar regizorul remodelează structura. Actorii, ca elemente
din sistemul literar, vor influenta prin personalitatea lor "persooaIitatea" Personajelor.
Dacă piesa In sine, abstractă, nu are ca parametri un Ttmp şi un
Spatiu bine conturate, In schimb ea are un Ttmp şi un Spatiu al
reprezentării pe scenă In fata unui public. Olm In ultimul caz
parametrii sint variabili, de aici provine şi neresitatea de maleabilitate
a operei literare, posibilitatea ei de a fi mulată pe matrite date deci incontestabil "mişcarea" ei scenică, de unde transfcrmarea ei
inevitabilă.

Cuvintele subliniate In ten vor fi culese cu caractere cursiYe tn
roluri, actorii le vor pronunta accentuat ( de multe ori reuşita
replicii următoare depinde tocmai de ele), In scenografie ele vor
Intări

obiectele centrale, predominante, ale decorului.

S-a Incercat exprimarea suh o

formă literară

chiar

şi

a lndicatiilor

de regie, deoarece ~ considerat că fac parte din text, iar o piesă
de teatru este mai întîi citită şi abia după lJCeea jucată pe scenă..
NOD Piesa nu are un Inceput, dar are două finaluri (!), deoarece
autorul a ezitat tntre aceste alternative (roze sau negre!) ale textului,
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şi - neştiind pe care să pedaleze - le-a pus
spectatorilor posibilitatea... să-şi aleagă!

pe-amlndouă

e!)

lăsind

Lumea este an!lpoda iar piesa... la fel!!
Deci: contradictiile izbitoare de acţiuni, decoruri, mişcări ale personajelor de la o scenă la alta, limbaj, etc, vor constitui un fapt
normal. Logica piesei stă tocmai în lipsa ei de logică, unitatea
piesei subzistă chiar în lipsa de unitate a elementelor sale structurale.
Trecerea de la o scenă "mecanică~ (de exemplu) la una obişnuită
să fie făcută ca o trezire din somn a personajelor, o ieşire din
hibernare: de la iarnă la vară. Pe cînd invers, să însemne un îngheţ
al firii ulI!ane, aflată în continuă aşteptare, o conservare a spiritulu~
pentru ca atunci cind se va destinde să o facă mai puternic.
Să încercăm o modelare matematică a teatrului: atît a decorului
cît şi a acţiunii in sine. Teoria grefurilor cred că merge foarte
bine aplicată aici. Numai figuri geometrice in decor. Bineinteles,
toate să aibă o logică a lor - chiar dacă la prima vedere ar
părea ...ilogic.
Autorul îşi cere scuze pentru indecenta (non) - personajelor
sale.Într-o societate paradoxală nu poţi fi decît paradoxaL]

FLORENTIN SMARANDACHE

PERSONAJELE:
PAMPOUNN (Coo1andantu~ Vmzătoru~ Popa, Naşu~ Balerinul, Doctocul)
PAMPOUNNA

CON • SUllCĂ (Judecătorul)
NEBUNUL
AGENTUL ~ (Cer§etaul 1, Politaiul 1)
AGENTUL slsz (Cer§etaul 2, Poli~tul 2)
123
~5

(VAX KAKATI)

BULA
SMARANDACHE
HAMlEf AL ll-lea
ÎNVĂTĂTOAREA
rpC
rpCA
ŞTRUL

ŞcooIa Pampolinniană

ŞTRULA

MORITZ
AS
A4
A3
Al

CcxnerJul

Pampolinnian

Al

RECL\MAGIUL
CĂLĂUL

PREZENTATORUL
SUFI.EORUL
UMBRA REGIZORULUI
BĂIAroL CARE • ADUCE FLORI

NORODUL
CL4.CA (X,Y,şi evemual alţii-)
VOCILE (1,60,2,41 ,92,93,2(XXX),57, 106,

Persooaje colective

108,73,55,56,112,113,292,293,152,4
490,301,1986,1985 ,15(0), 12003,286432,
100(XX),43,300, 123,90909,100001,86520,1 0<XXl2,
9139,9130,9301,18020,8007,m,101,OlO,111)

72

o

LUME ÎNTOARSĂ PE DOS

ORCHESTRA (cu Dirijorul - Jandarm)
FOTOGRAFI

CRAINICUL TV
CRAINlCUL DE FILM
RADIOUL
SUBCONŞTIINŢA

CÎINELE

[Pe afişul teatral al (non) piesei, la Distribuţie, se va menliona:
"PAMPOUNN ....... (Numeie actorului 1) (Actele II, 1 şi III) &
(Numele actorului 2) (Actul III).

Deci doi actori VOT juca un singur Tol în acelaşi timp. (Structura
piesei permite însă şi distribuirea unui actor in mai multe roluri.
(Rămîne la aprecierea regizoruluL)
Analog privind

AGENŢII şi

CONSULICA

Cu excepţia Orchestrei, celelalte personaje-colective pot fi constituite
din actorii care interpretează deja roluri singulare - In funcţie de
situaţie -.
Următoarele

nici numele actorilor care le interpretează)
nu vor apărea pe afişul .~.ra\: SUFlEORCL şi UMBRA REGIZORULUI - pentru a da publicului prezent la spectacol senzaţia
că actorii au greşit cîteva replici (cel puţin la premieră să nu-şi
dea seama) - precum şi : BĂIATUL CARE-ADUCE FLORI şi
CLACA - din considerente ana\oage: spectatorii să creadâ (cel
puţin la premieră) că este o manevră de culise a unor actori
pentru a se autoelogia - ! în acest scop, este bine C2. actorii
acestor personaje să fie necunoscup publiculUI.
personaje

(şi

Chiar dacă pe parcurs publicul
insemna o surpriză.]

îşi

va da seama, acest lucru va
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CARAcrERIZAREA PERSONAJELOR:
Toate <personajele> vor fi infirme (de exemplu: şchiopi, ologi,
leproşi, sau cu malformatii etc.) ca la un azil de bolnavi, pentru
a Ingretoşa publicul. Dar In momentul cInd devin actori vor apărea
ca oameni normali. Spectatorii trebuie să reziste la aceste treceri
de la infirmitate la normalitate, şi reciproc.
PAMPOUNN va trebui să fie cel mai scund dintre tOIi actorii şi
actriţele care vor apărea in această piesă ar fi interesant ca
rolul să fie interpretat de un pitic! Slab aşchie, firav, ~u faţa
gălbejită; bătrîn ramolit, rău, \aş, avar, despOL Îmbrăcăminte
demodată: pe cap poartă cInd o bască veche, cînd coroan" de rege
- evident o coroană cIt mai aiurea lucrată; la război, C?i;ca va
fi tniocuită cu un castron (=caschetă!); are pantaloni pescăreşti
foarte largi din care ies nişte lurloaie subţiri de picioare; este
cocoşat (de răspunderi!); nas ascuţit şi lung (cu înfăIişare ca de
drac!), gheare de uliu: cămaşă scoasă din par:taloni, jegoasă. Părul;
tuns pe-o jumătate de cap, pe alta nu.
Poartă ochelari cu lentile la ceafă (pentru a vedea la spate!):
din cInd in cInd ţine în mînă un făraş (care îi serveşte la "măturarea"
adversarilor).
In picioare are bocanci largi - un fel de toflogea!
Partea cea mai relevantă o constituie decoraţiile, insignele, diplomele
pe care Pampolinn le are prinse peste tot; pe piept, pe spate, pe
fund, pe cap, pe picioare, pe izmene, pe bocanci - in care el
este elogiaL
In unele scene el poate apărea călare pe tricicletă, trotinetă sau
alte bazaconii.
Pampolinn este diform In cuget şi-n simtiri, diform la trup. Limbaj
agramat,cu tnjurături, arhaisme, dezacorduri gramaticale. El reprezintă
o caricatură de rege.
1n celelalte stări ale metamorfozării sale (Comandant (militar),
Vtnzător, Popă, Naş, Balerin(!); Doctor) Pampolinn se va echipa
ca atare, tnfăIişind respectiv o caricatură de Comandant, Vînzător,
etc. Vor fi atunci diferentieri la nivel de limbaj, machiaj, îmbrăcăminte,
componamenl...
PAMPOUNNA este un personaj semimut, dar ii mai spune din
cînd In cInd... contre(!) lui Pampoiinn.
Ea are repliCI foarte puţine, şi îşi va insoti In permanentă solioruL
Este mult mai înaltă ca e~ grasă şi buhăită la faţă, bătrînă, zbircită
- un fel de baba-cloanţa.
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Poartă

decolteu şi minijup (spre a-şi pune mai mult în evidentă
uriIenia (1) şi a da naştere la scene groteşti).
NEBUNUL: tînăr hippy (pletos, bărbos), blugi americani, geacă
americană, espadrile albe in picioare. Fire visătoare uneori, idealista
Limbaj literar.
AGENŢII H 2S2 şi S2H 2 (se citeşte "haş doi es pătrat" şi analog)
au o înfăţişare şi statură asemănătoare: ca doi gemeni veneiieni.
Miini albe, fine (nemuncite!), obraz proaspăt ras, pălărie pe~ parte,
costum la dungă, cravată, cămaşă de nylon cu butoane aurii, pantofi
de lac, pardesiu lung. Mişcări calculate ca din carte.
Vor acţiona ca o singură persoană (dedublată).
La metamorfozarea lor din Cerşetori (de pu!ină libertate) in Polilai
şi Agenţi, se va evidenţia schimbarea şi la nivel de limbaj, machiaj,
îmbrăcăminte, comportament oamenii au evoluat pe scara acestei
societăţi decăzute!

CON-SUUCA este mîna dreaptă a lui Pampolinn (cu care acesta
din urmă se şterge la... fund!); linguşitor, prefăcut; trecut de 60
ani. Banal ca înfăţişare.
BULA: tip de golănaş de la oraş, efnd meşcher cînd serios
trecînd bruse de la o stare la alta; veşnic tînăr, pus pe şagă. De
cele mai multe ori neserios. Rău văzut de autorităţi.
Îmbrăcat cît mai haios, soios; geacă roasă-n coate şi cu petece de
cauciuc, blue-jeans - scorţoşi, frecaţi in genunchi, peticiţi, şlapi de
lemn în picioare cu care va tron căni pe scenă, şapcă de şomer pe
cap, eventual ochelari fumurii de ganster din Chicago.
Neras, dar nu cu barbă; înalt şi slab.
Limbaj de miştocar.
SMARANDACHE şi Sl:BCONşTImŢA sa: inşi anonimi; limbaje
italieniza te.
NORODUL: o mulţime pestriţă de femei, copii, bătrîni, bărbaţi ...
(sau decor (fie o pînză desenată, sau statui luminate din ung:liuri
multiple, sau o peliculă cinematografică pe un ecran în spate) şi
sunete înregistrate pe bandă care să presupună existenta lor.)
VOCILE: idem. Oameni obidiţi, !I::şuiţi, anemia!i.
CLACA: reprezenta (poate mai reprezintă şi astăzi!) acei spectatori
plătiţi care, aşezaţi în sala de teatru, aveau maniera de a aplauda
furtunos după anumite replici sau '1 un semnal anume - spre a
crea o falsă impresie asupra piesei. Claca va fi formată din cel
puţin două persoane aşezate în colţuri dift.:rite ale sălii. Nu se vor
ridica în picioare atunci cînd îşi rostesc replicile pentru ca sţX:ctatoriI
să nu-şi dea seama imediat cine le·a rostit. (De vor ii cumva
;"';:
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intrebati de colegii de scaun, spectatori, dacă sint actori sau replicile
acestora fac parte din piesă, ei vor răspunde NU!)
In cazul nostru Domnii X şi Y vor fi numiţi "actori - spectatori"
Celelalte personaje sînt fie caracterizate (Ia indicatiile de regie) în
momentul in care ele intră pe scenă, fie nu prezintă particularităţi
deosebite.
Ar fi recomandat să existe printre actori unii exagerat de înall~
pentru a contrasta cu Pampolinn.
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(1)
STRUCTURA PIESE (LOR).
peste un' miliard - de miliarde de piese de teatru -

AII.

PREZENTAREA
2. PE DRUMURI DE ŢARĂ

I

B.

I
I

3. PREMIATUL
4. CONDUCĂTORUL îŞI IUBEŞTE POPORUL

5. ~A

6. ~~EŢELE CONSTRUCJ1I
7
C 1 . METAMORFOZE. COADA

Primul ""Iriic!Il

Dis. DECOR FANTASTIC CU PERSONAJE MECANICE
E 9. ZIDUL
F 10. SCROAFA SAU COMERŢUL PAMPOUNIANN
11. ŞCOAlA P AMPOLINNIANĂ
G

12. ŞEDINŢA
13. CULTURA ŞI
14. RĂZBOIUL

A
C
T
U
L

A
C

T
U

L
ŞTIINŢA

I

H 15. SCENE SIMULTANE lA GRANIŢĂ
AI doilea antract

1 I 16: DISCURSUL

A

C
T

U
L
III

Piesa cuprinde 16 tablouri ( ... diferit colorate!), dar relativ inde·
pendente ca acţiune. Din această cauză ele pot fi permJ.lJaJe.
[Premiera teatrală, prima adaptare radio sau cinematografică, publicarea manuscrisului (sau a tradt'cerii) etc, vor păslra ordinea
indicată de autor. Aceasta este oricum mai 'cuminte- par rapport
aux autres.] La următoarele reprezenta\li teatrale actoni vor JUca
diferite variante ale piesei rezultate prin schimbar·.:' ·;~UmJl 130lounlor
(aceeaşi indicaţie pentru ulterioare adaptări l<l('tC C::1cr:'3!Ografice.

FLOREl'~'TL'i
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sau ulterioare ediţii de carte) astfel ca eventualii critici, vizionind
variante diferite să scrie cronici diferite, chiar___ contra - dictorii!
Nu se va anunţa despre schimbare tocmai spre a surprinde publicul
(._. în poziţie de offside!)
Aceste permutări ale tablourilor nu sînt făcute din pură vanitate,
pedanterie, dorinţa de a epata a autorului, sau de dragui jocului.
Nu. Ci (pe lîngă determinarea anumitor categorii de spectat.:;ri S3
vină de 'TIai multe ori din curiozitate! cel pUţin la piesă, şi apoi pur şi simplu pentru (în)frîngerea monotoniei repetării) ele
vor să pună in evidenţă importanţa hazardului într-o operă artistică.
[Dacă aş fi compus-o acum 3 ani, sau peste 3 ani cu siguranţă
că piesa ar fi arătat altfel. Iniţial am pornit de la citeva idei: cu
Zidul şi Discursul, pe care le-am dezvoltat şi transformat în module
(=mici piese) cvasi - independente. Au urmat imediat celelalte.
Ordonarea lor a tinut de un criteriu pe moment, întîmplător, şi
firavele relaţii între unele module. Dacă aş ·umbla" din nou asupra
piesei, cu siguranţă că aş avea ce modificări să îi aduc (cred că
s-ar ajunge ca pînă la urmă să nu mai semene deloc cu ceea ce
a fost la lnceput), dar ... nu mai pierd timpul cu această <lume
intoarsă pe dos>, de care sînt sătuL pînă-n gi1!]
Cercetările autorului în teatru tin de experimentalism tn aonnţa
de a căuta forme noi (care forme să dea lovitura de graţie fondului,
să-I bată cu măturoiul la fund, şi mai ales la ... cap), de a sparge
tiparele învechite in care este închistat teatrul.
Să recurgem acum la o problemă de matematică (din combtnatori
că): Fiind date tablouri, numărul de permutări al lor este 1.2.3... n=n1.
O piesă de teatru cu n tablouri poate avea de la 1 la n acte
(adică de la O la n-l antracte), deci ordinea tablouri!or fiind
stabilită şi schimbînd doar numărul sau locul antractelor avem:

(n-li In-Il.

tn- l ) _ -1

\ O/ +\ 1 r-···+tn-l

-2"

Astfel avem In total n! 2n -1 piese distincte de teatru care au n
tablouri fiecare. Dar putem şi renunţa la unele tablouri, formînd
piese cu: de la 1 la n tablouri. Numărul pieselor cu k tablouri
luate din cele n tablouri este

(n)k

nI
~!(n-k)!

Astfe~ numărul

total de piese de teatru, distincte, pe care
forma va fi egal cu
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n

L{:}k!2k-l=(~)1!~+(;)2!21+···+t~)n!zn-l
k=l

unde L lnseamnă sumă.
În cazul nostru avem:

'6 .
I\~2k-l > 1018 =109.109,
k=l

adică

peste un miliard de miliarde piese ce teatru.
În urma acestui nou record mondial (hai că mă dau "prea ...
sobru"!) în literatură, pot afIrma cu "modestie" că sint cel mai
prolific scriitor din lume!! Această performanţă nu mă îndoiesc că
va fi depăşită, ca orice record ... sportiv! [Vechiul record aparţinea
lui Raymond Queneau, scriitor francez tot de formatie matematică,
cu ale sale" Cent MiIle Milliards de p~mes" volum despre care
G. Charbonnier afIrma că este <premier livre qu'aucun homme
n'aura jamais de temps de lire pendant sa <>~e>_.
Subscriem şi noi cu teatrul nostru metafizic.]
Analog, "opera" (sau non-opera!) mea literară (şi muzicală chiar!)
nu va putea fI editată, nici tradusă, jucată, sau adaptată în întregime
niciodată!

[Veţi spune că era simplu de scris o astfel de piesă. Posibil. Dar
atunci de ce n-aţi scris-o pînă acum?
(... Oul lui Columb!)]
Şi ce-am realizat prin aceste permutări, mă intrebati?
(:economie de hîrtie, de pastă de pix, şi ... 21te!e ... ). Chiar şi economie
de ... gîndire!
O permutare a tablourilor va constitui c variantă (=0 piesă de
teatru) dintre cele peste un miliard de ;mi:~"de. Unele variante
vor fi lipsite de logică, dar nu trebuie considerate ca absurde,
deoarece este logic ca într-o lume Intoarsă pe dos totul să fie
ilogic!
Există însă şi un număr enorm de mare de piese cu logică in
acţiune. În acest sens, autorul a împărţit în nouă '7loCule notate
A,B,C,D,E,F,G,H şi r, deoarece tablourile 2-6, respectiv 11-14,
reprezintă o dependcn~ă (privind decorul). S-a linut cont de
următoarele condiţii impuse piesei:
- să înceapă cu modulul A, sau inaintea lui A să se afle cel
mult modulele c.D,F;
- să se termine cu H sau 1 sau C;
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in cazul în care se termină cu C trebuie ca penultimul şi
antepenultimul modul să fie H sau I;
(C reprezintă un finaL fără final! (=oedecis);
spectatorul (cititorul) va continua actiunea In imaginaţia sa •.•)
- B să se afle intotdeauna înaintea lui G;
- H să se afle tntr-unul din ultimele trei module; analog pentrJ L
Iată spre exemplu vreo douăzeci de variante "mai" logice:
(varianta autorului):
ABC - DEFGR - 1; CAB - FEDGI - H; DFA - BEGR - CI;
AEDB - GFHI - C; DCFAB - EGR - 1; FABC - DEGI - R;
CABF - GBDR - 1; ADEBF - GIR - C; FAB - EDGIC - R;
DAEBF - CGI - H; ABDE - GFH - CI; CABDE - FGI - H;
AEDF - BGHI - C; CFAB - EDGI - H; AEDFC - BGH - I;
FDAE - BGH - CI; BADEF - GIC - H; AEDFB . CGR - L;
DCAEB - FGI - R; FDAC - BGE - CI;
Pe alocuri, unele replici pot fi adaptate sau re pot improviza altele,
spre a suda mai bine modulele intr-un întreg.
Pentru a testa reacţia publicului şi a măsura "flerul" criticii la
<ilogism> şi a determina forţa de electricitate în gîndire şi adaptare
la mediu, la conditiile neprielnice de viaţă (teoria lui Darwin) ale
spectatorilor Într-o lume ostilă, impusă "regizorul ar putea propune
şi nişte variante care să Incalce condiţiile de mai sus, dInd naştere
la piese total nelogice (In special In acţiune), lipsite de sens, tImpite
(probabil ca şi autorul lor!).
Sper să se facă bine distinCţie Intre <absurd> şi <i1ogic>: pe
cInd absurdul are o logică a sa: "absurdă", nelogicul nu are nici
una.
Ne putem permite acest ILOGISM deoarece lumea, pe care piesa
o scoate In faţă, este ilogică.
Teatru intors pe dos.
Astfel variantele:
IBAF-H-CG-ED
HGB - DIF - ACE
GCE - B AHI - DF
sau chiar cu permutări efectuate in sinul modulelor B OG_
cdnstituie piese nelogice.
Să luăm totuşi In serios şi '" neseriosul!
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A(i) PREZENTAREA
TOATE PERSONAJELE, plus UN ACfOR aiurea
[Piesa va Incepe aidoma unui film: cu un generic.
Pe toată durata ei, orchestra ar putea umple golurile dintre replici.
dar mai ales cele rezultate din ~himbarea decorurilor in chiar
văzul publiculu~ sau acompania :..e alocuri unele replici mai
importante-gen muzică de fi!m.
Scena complet goaJă. La ridicarea .::arunel mCl un actor nu va fi
prezent. Apoi două persoane vor traversa (destul de lent in aşa
fel ca publicul să aibă timp să citească) de la un capăt la altul
scena cu o tablă mare pe care stă scris:

O LUME ÎNTOARSĂ PE DOS (i)
-

comedie tragedie farsă dramă din folclorul neoficiaJ
teatru metafizic
In două acte şi jumătate
dintre care unul sexual
şi un miniact...
operă pentru cor şi orcbestră
In sol-minor major
In traducere liberă
de F10rentin Smarandacbe

inspirată

unde i = 1, sau 2, sau 3,... şi reprezintă varianta dată pIesei. Apoi
se vor Intoarce cu alta, traverstnd in sens contrar scena pe care
se scrie:
Actiunea se petrece în Palillula
unde domneşte Seniorul Pampolinn.
Aici se vorbeşte iim ba păsărească.
Guvernul se men~ine la putere
cu sprijinul Organizatiei din Paţagonia
şi din nou cu altă tăbliţă:
DISTRIB:":ŢIA

traversînd de această dată repede scena. Asemeni unui fi!ni
Mai departe "o fi ':'1 continu'l Ju-te-vir:..': Ce tir:de ies ;..:.
;~tr3

ur:nărorii.

~·.il~.
\'0:'
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Apar PREZENTATORUL şi cei doi actori PAMPOUNN. PREZENTATORUL va fi îmbrăcat elegant în frac, papion, pălărie şi baston
- ca un wgentltmăn englez.]
w

(Către public) Vă prezentăm in rolul lui
(Numele actorului 1) şi (Numele actorului 2) pe cel mai mare
MARE SENIOR PAMPOLINN, împărat de Palillula, Ataşat de
Paţagonia, Icre de Manciuria, Preşedinte al Preşedinţiei general
generalizate, Cartof de Co!orado (Între timp Actorul 2 a ieşit din
scenă), Membru al CAcademiei de Lombago, Înalt, (Arată spre
micimea fizică a lui PAMPOLINN) principe al Mauritaniei Internaţionaliste, Savant de renume comunal a inventat felia de pîine
cu unt -, Ministru extraordinarius şi plenipotenţiarius al Filipinelor
Majore de Acolo ( Nu schiţează nici un gest), Viezure Aristotel
din Pădurea tropicală, Cel mai iubit senior din popor_.
[CIaca, în sală, comentează fără să se ridice în picioare, cu voce
tare. Pe cît pasibil, spectatorii să nu-şi dea seama că aceşti doi
necunoscuţi sînt actori.]
X: Eu cred că nu-I iubeşte nimeni, nici în Palillula, nici aiurea...
Y: (Răspunde din alt colţ de sală) Nu trebuie să fii iubit pentru
a căpăta titlul de cel mai iubit dintre pămînteni...Dimpotrivă...
PREZENTATORUL: (Care fusese şocat de întrerupere) ...
Lup de Bavaria Inferioară de Sus, Director Internaţional al Filialei
Filatelice de TImpane Arse, Cel mai viril bărbat feroce, Puternic
(Arată spre fizionomia firavă a lui PAMPOLINN) comandant de
oşti, Mare voinic mare, Inspector secundar principal al Inspecţiei
principal secundare, Gras (Arată C1"t de slab e PAMPOLINN) porc
de Mangalia, Cel mai mare orator dintre surdo - muţi şi cel mai
surdo-mut dintre oratori, Dovleac de India.
(P AMPOLINN face Cl"teva tumbe rostogolindu-se ca dovIeacul la
ieşirea din scenă.)
[Intră PAMPOLINNA grăbită şi afurisită, iar PREZENTAmRUL
strigînd după ea.]
PREZENTATORUL: ... Seniorina Pampolinna... Domnişoara (Numele
actriţei bătrîne)... cea lati-fundi-ară (Arată spre bazinul larg al
femeii) ... (Către PAMPOUNNA care a ieşit) Sînteţi cam siman-

PREZENTATORUL:

dicoasă!

[Intră

NEBUNUL]

PREZENTATORUL: Asta e Nebunul (Numele actorului)L.
(Către
şi
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NEBUN)
rău!

Aşa

de

rău

ai ajuns? .. Eu

m-aşteptam

s-ajungi
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NEBUNUL: Mi-am lăsat barbă pentru că-mi port doliu mie-insumi.
Dar d~ ce m-aii născut? eu nu v-am rugat!
La "Îi1cerea lumii" ... pe dos.. din prea bun m-au luat nebun. Mau făcut din om neom
Cînd mă piş mă ţin de pom._

(lese)
[Intră 123 şi 475.]
PREZENTATORUL: Dom~:jl i23 ~i Dumnul 475 ... văzuti de (Numeie
actorilor).
123 şi 475: Noi sintem oameni simpli, din popor: tărani şi muncitori.
Ne-au depersonalizat, nici nu mai avem nume, prenume ca lumea
cea albă... ci numere ca vitele înfierate.
PREZENTATORUL:Aceştia din popor sînt duşmanii poporului!
[Apare Consulică. ]
PREZENTATORUL: Dînsul este Consulică.
123: (Către PREZENTATOR) Con Suhcă?
PREZENTATORUL: Desigur.
(Către Consulică) Ia-n ascultă, Coane Sulică ...
[Apar AGENŢII H 2S2 şi S2H 2 cu pistoalele in mină, urmărind pe
cineva. 123 şi 475 fug din scenă.]
PREZENTATORUL: (Arătînd spre AGENŢI) Iată adevăratii cetă!eni
paşnici (Cei doi trag focuri de armă) ai Palillulei, care se ocupă
de păstrarea dezordinei sociale: AGENTUL H 7 S2 alias (Numele
<actorului) şi fratele său geamăn AGENTUL S"'HZ alias (Numeie
actorului ). (Ies)
[Apare un grup talmeş-balmeş.]
PREZENTATORUL: Iată şi NORODUL, format dintr-o mulţime
de năroji (Numele actorilor)!
NORODUL: Uraaa!
PREZENTATORUL: De unde veniţi?
MAI MULŢI NĂROJI:(Simultan sa~ pe rînd, În timp ce părăse'>C
scena în dezordine). Din Injoseni ...
PREZENTATORUL: (Recitînd)... Ce-ţi doresc eu tie. dulce Josniete?
MAI MULŢI NAROJI:... din Valea Plîngerii... F1ăminzem ... bse:aţL.
Vaidenoi ... Mocirloasa... Afumaţi ... Arnărăşti... Spinteni... RobeştL.
Beleşti... Măciuca ...
[Apar BULĂ şi SMARANDACHE.]
PREZENTATORUL: (Către BULĂ) .<\.sta e Bulă ... (Către 5;\1.'.
RA.:'iDACHE) de SMARA1"JDACHE ... "Ară!fnd spre fje::3re: 1 ("- J.
mele actorului Bulă) şi (Numele actorului Smarandache). (' :;,re
timp Bulă a ieşit. J

FLORENTIN SMARANDACHE
Un pirlit de autor! Un rahat! Un neobrăzatL
L-am S(U pe uşa de incendiu In afara legii.
SMARANDACHE: Vă multumesc că mi-aţi salvat moartea! (pauză)
Aici, in buzunarul de la spate (Se bate cu mina pe fese) imi tin
Conştiinta şi subconştiinta nişte personaje pe care nu le joc ca
la carte.
[Iese. Apare HAMLET AL il-lea.]
PREZENTATORUL: Aveti in fata Dvs. in carne şi oase... mai mult
in oase (Făciod aluzie la "subtirimea" fizică a actorului) pe Hamlet
al il-lea, de (Numele actorului).

[Iese. Intră CĂlĂUL]
CĂLĂUL: Eu sint un personaj mut: nu vorbesc deloc dar tai mereu
in carne vie (Îşi arată satirul) ... Şi lumea este multumită de serviciile

mele.
PREZENTATORUL: Se numeşte (Numele actorului).
[Călăul iese. Un ciine jigodit traversează scena.]
PREZENTATORUL: Acesta este un Cîine.actor, nu un Actor-eîine!
[Intră alt actor.]
PREZENTATORUL: Renumitul actor (Numele şi prenumele).
El are un rol predominant in Lumea intoarsă pe dos!
(Actorul iese. De fapt el nici nu va apare deloc in piesă!!)
(pauză)

Dar pe mine cine mă prezintă? .. (Îşi sufiecă mtnecile) Să mă
aUloprezinl: sint renumitul actor şi reactor (numele său).
(Iese)
[Un Radio care se afla pe scenă se aprinde singur şi porneşte.]
RADIOUL: Hei, dar şi eu mai sint pe-aici, nu mă faci cunoscut
marelui public? Eu sint un personaj de fier, inepuizabil, interpretat
de un actor electronic.
[Radioul se stinge. Intră Reclamagiul cu o reclamă de-a-ndoaselea
pe care nu scrie nimic.]
RECLAMAGIUL:(Către Prezentator, aflat in culise) O să te reclam!
Se vor lua măsuri po-pula-re, fiindcă dumneata ai uitat să mă
prezinţi. Sint Reclamagiul (Numele actorului)_. Un personaj mecanic
care prezintă reclame... (Iese)
PREZENTATORUL:(Care a reintrat) Vă anunţăm cu regret că din
cauza 1mboInăvirii unor actori, piesa "Lupul cenuşiu· de Sofocle
Gheorghe nu poate avea loc.
[Prezentatorul iese. Cortina coboară putin. C1aca dă să părăsească
sala.
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persoane de la început cu

altă tablă

pe care va

ÎN ALTE ROLURI:
şi

se vor mentiona: ingineri de sunet, orchestra (cu dirijorul),
machiaj, costume, scenografie etc. terminînd cu REGlA (scrisă mai
pronuntat) şi în dreptul lor numele persoanelor respective care vor
de fila prin fata spectatorilor.
Personajele (şi actorii care le interpretează) care nu apar scrise pe
afiş nu vor fi scrise nici pe tablă, şi nici nu vor defiIa.
S-ar putea scrie un libret întreg pentru piesă, fără a transforma-o
însă în opereta Ar fi recomandat ca regizorul să consulte şi un
compozitor.]
[Intră invăţătoarea şi elevii ei: Itic, Itica, Ştrul, Ştrula, Moritz, apoi
Prezentatorul, după ce în prealabil ieşiseră toti ceilalti.]
ÎNVĂŢĂTOAREA: Sîntem nedreptătiii! Tocmai noi, Şcoala Pampolinniană, care pregăteşte viitorul de poimîine al Palillulei, viăstarele
ţării.- Tocmai noi să nu fim cunoscuţi opiniei publice?
PREZENTATORUL: Vă rog să mă scuzaţi... Aşadar Şcoala Pampolinniană va fi jucată ... în picioare... de (Numele actorilor)l Ei
sînt adevăratii vinovaţi fără vină.
[Ies toţi. Intră AS,A4,A3,A2,AL]
AS-l: Sîntem nedreptăţiţi! Tocmai noi, Comerţul Pampolinnian, care
pregătim viitorul negoţ al Palillulei de aur. Tocmai noi să nu fim
cunoscuti opiniei publice?
PREZENTATORUL: Vă rog să mă scuzaţi... Aşadar Comertul
Pampolinnian va fL dat gata în cîteva minute.. de (Numele
actorilor)!
Ei sînt responsabili de iresponsabilitatea altora
AS-l: Dar ce-i asta? Parcă-am face teatru!
PREZENTATORUL: Păi teatrul a şi-nceput, drăguţii de voi! ...
Chiar dacă nu are un început anume.
Hai! Grăbiţi-vă!
A5-1 Decît repede şi bine, mai bine încet şi prost.
PREZENTATORUL: Acuş o să-i jucaii pe sîrmă lui Pampolmn ...
Pentru ci'i lumea este înto3rsă pe dos piesa va incepe direct cu
Actul II
[Ies. toţi. Pauză]
Bate gongul de două ori. Pe o tablă scrie: J

FLORENTIN SMARANDACHE

ACTULII
B (2) PE DRUMURI DE ŢARĂ
123,475 (VAX KAKATf), PAMPOLINN, CONSlJLICA
SMARANDACHE, SUBCONŞTIINŢA, ORCHESTRA. (DIRIJORUL -

JANDARMUL)

[Decor: sărăcie lucie. în zare se ghicesc: o crîşmă ordinară, afu!TIată,
un gard, cîini. Un balansoar printre grămezi de gunoaie, un ceaslov
cu legi. Alăturat o puşcărie frumoasă pe care scrie:

ÎNCHISOA..llli DESCHISĂ ÎNTREGULUI POPOR
ORICINE

ESTE

LIBER

SĂ

INTRE

Domnii 123 şi 475 sînt îmbrăcaţi fără gust: jumătate ţărani, jumătate
muncitori, .:~:-peliti, neraşi, dar nu bărboşi, cu părul răsculat (cel
puţin părul dacii ei nu îndrăznesc!), prăfuili, transpirati. AstÎel:
.123 are cisrne Inalte de cauciuc, pantaloni-salopetă de sondor, iie
aibă cu flori roşii (ţărănească), şi pe cap căciulă albă de miel;
tine sapa pe umăr; plin de nămoL
.475 are opinci (1), itari albi (ţărăneşti), jachetă-salopetă de sondor,
caschetă de miner; pne în mînă o cheie franceză; murdar de
unsoare.
123 este moşulet cu părul alb, 475, ca vîrstă, are o jumătate de
secol. limbaje populare.]
123 şi 475: (C"mtînd, mirosind a alcool, împleticindu-se, cu sticle de
V\Il şi Vodc2 în buzunare)
De la beat cîrciumă viu
Merg pe gard de drum mă tiu
Dau cu cîinii-n bolovani
(Se aud cîinii lătrînd, aruncături de bolovani care se sparg în
bt;căţeie, c:ini schelăiăind)
Şi-s prieten cu duşmani!
123: Unde te duci mă, aşa grăbit?
4i5: Îl; Paiiliula! ... Dar tu?
123: L.::1 scirbicl.
4';;:;: Las-o Dă mai moale.
123: Hai s.? bem: O "iaţă are omul şi-o gaurz-n ... fund '
475: Ja~ femeia două. (Pauză)
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Două vieţi?

Da.
Sîntem îmbrăcati cam saracaCiOS.
De, în ton cu vremurile păcătoase.
(Strănută) Hăpciu! (Tuşeşte)

Noroc!... Dar parcă tuşeai mai bine?!
(Strănută iar) Hăp - ciuu!
Faci chef!
123: (Strănută a treia oară, îşi suflă nasul) Hăăăpciuuuu!
(Pauză) Frrr ... Vrn ...
475: Eşti răcit du-te dracu!
123: Sîntem sub influenţa alcolului.
475: Ba cred că alcolul este sub influenta noastră!
AMÎNDOI: Cînd ne mai trezim şi noi odată? ca să facem o betie!
123: De mult n-ai mai dat nici un serm de viaţă.
475: Fiindcă am murit spiritual...
123: Ia zii, în ce raport te afli cu >-ampolinn?
475: De doi pe trei. ..
123: Dar cu Pampolinna!
475: În raport de cum se poartă cu mine ... sau chi2r îr. raport
sexual, ...
123: O să ne calce pe nervi... sau pe urme.
475: Pe Mihai l-a călcat pe nelVi cu tractorul, şi l-a omon'!.
123: E cel putin nerod...
475:
ba nu, e rod ...
123: E cel puţin nemernic ...
475:
ba nu, e mernic ...
123: Şi ce-o să-: facem?
475: O să-i facem laba! ...
123: Dar ce e cu el? a slăbit.
475: S-a ascuţit ca lupt.. de clasă!
123: Hai să-ţi spun ceva la ureche!
47.5: De ce nu spui tare? că sîntem doar noi doi!
123: Nu ştii că sînt microfoane peste tot?
475: Mergem, sau: nu mai stăm?
123: Să-I răsturnăm pe Pampolinn de la putere!
475: Să-i răsturnăm pe Pampolinn ce la putere!
AMÎNDOI: Uurra! Trăiască răst:Jrnarea!
123: Pampolinn e un prost fără pereche.
475: Nu-i adevărat, e cu perechea lîngă el: Seniora Pampolinna.
123: N -aş vrea să fiu în pieiea ei!

FLORENTIN SMARANDACHE

475:
123:
475:
123:
475:
123:

Ba eu aş vrea._ măcar cu 15 cm!
Seniora Pampolinnc nu zice cumva

că e şi frumoasă?
O zice in sinea ei, dar o-are curajul să spună.
In preajma palatului se sapă gropi pentru Seniorul Pampc!inn.
Zău? Şi ce face Pampolinn cu aceste gropi?
Cum, nu ştii? pampolinn e prost de dă în gropi ... şi de-aia
e aşa infumurat!
ÎŞi sapă gropi tmpărăteşti, sau senioreşti.
475: Şi noi n-avem onoarea de a cădea în gropile lui de proşti
ce sintem, pentru că aplaudăm top porumbeii care-i scoate din
gură?

123: Desigur că nu; doar Pampolinn are inalta cinste şi datorie
de-a da in gropi de prost.
475: Ce idiot!
AMÎNDOI: Jos Pampolinnn! Sus Răsturnarea lui Pampolinn! Jos!
Să-I răsturnăm pe Pampolinn! (Umba li se tmpleticeşte mai mult
In gură) Trăiască ura!
Apare PaGpuunn şi senatorul său Consulică, timizi, moleşiţL
PAMPOI»i'N: (Către 123 şi 475) Nu daţi şi dumneavoastră "bună
ziua"?
475: Nu dăm domnule_. că nu ave:1l. Pentru noi nu există zile
bune In calendar, iar aceea pe care o avem să ţi-e dăm dumitale?
123: (Către Consulică) Cine mai e şi aschimodia asta?
CONSUUCĂ.: înaltul Pampolinn. (pauză) A obţinut acest post In
urma unui mare concurs._ de tmprejurări.
123&475: De mult nu l-am văzut, dar nici dor nu ne era!
123: Pampolinn pare cam prost dispus.
475: Eu cred că e doar... prost...
123: (Către Pampolinn)
Ia-ti şefule ziua bună
De la mapă de la gumă
De la biroul cu flori
Şi macheta In culori
De la uşa cea cu yaIă
Ce-ai s-o-nchizi pe dinafară!
475: (fat lui Pampolinn, care se dă Intr-un balansoar)
Ce te legeni şefule
Fără s~un fără gînd
Dat din schemă la pămînt?
PA.'fPOUNN: (Cu nostalgie, bal3llSindu-5e io continuare)
De ce nu m-aş legăna

o
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Dacă

trece vremea mea
Leafa-mi scade, munca-mi creşte,
Buzunarul se ge!eşte
Anturajul se răre~te,
(Consulică dă vînt mai departe balansoarului care Între timp
încetinise. Apoi se va îngriji C2 1'e toată perioada cît Pampolinn
!şi tine monologul să-I iegene ea l=' un copil mic)
Bate vintul frum:a-n '::;';'lgă
Subalternii mi-i aL1~ga
Se duc şi C2f~iek
Pleacă şi cucoanele
Scuturînd jupoanele
Şi mă lasă-ncăruntit
Veştejit şi

ramolit
cu doru-mi singurel
Să fug acasă cu el.
Bate vintul dintr-o parte,
Eu aici. Ce-a fost... departe!
123: (Către Pampolinn)
De ce te pleci laşule
Fără ploaie fără vint
Cu funcţia în mormînt?
Şi

PAMPOLINN:
Şi de ce să nu mă plec
Cînd pe jos trebui să merg?
Trec in stoluri păsărele
Ducînd gloriile mele:
FunC!ii, volgi, apartamente
Pe-atunci toate inerente
Şi se duc pe rînd pe rînd
Zilele-mi întunecînd ...
Au zburat cu post cu tot
Şi-acum zic că n-am noroc
Şi m-au lăsat pustiit
Nici măcar n-am bănuit.
[pampolinn se dă jos. locul lui este luat de Consulică.
Umilindu-se, Pampolinn încearcă S:. Impmgii baiansoarul.]

CONSULICĂ:

Nu

mă-mpinge

V -am slujit
Şi pe bune

şefule

pînă

şi

la stele

pe reie
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Şi-am ajuns să-i cint aşa
Sopoarei draga mea:
[O mtca pauză in care Consulică tuşeşte de două ori, ca sa-ŞI
dreagă glasul, iar la Orchestră - ca la operetă se aud cîteva acorduri
pregătitoare pentru a incepe melodia populară: "Ia-ţi mireasă ziua
bună" , după care (odată cu Consulică) orchestra va cînta acompaniindu-l Din sală se va putea observa spatele dirijorului îmbrăcat
in frac nt;gru de ginere, cu baghetă, dirijind şi pe Consulică.]
la-;i nevastă ziua bună
De la 4000 pe lună
De la volgă, de la scară,
De la doamna secretară.
TOŢI: (Jucînd "Hora unirii" şi cîntind acompamatl de orchestră)
Hai să dăm mină cu mină
Cei cu patru mii pe lună
Cei cu două s-o-nvîrtim
Cei c-o mie să muncim!
PAMPOUNN: Cinci cu mapa, doi cu sapa!
CONSUUCĂ:(Ţinind refrenul) Drapa hrapa
123: (Către Pampolinn) Nu mă-mpinge c-ametesc!
475: (Către Consulică) Nu mă-mpinge c-amelesc!
SUB CONŞTIINŢA: (O voce bnbîită din culise, ca din fundul
pămîntului) Atenlionamente autore Smarandache, nu face caca ...
CaCa ... ragiale s-a născut in Haimanale! Oare lăsare conştiinţa la
copiare?
SMARANDACHE: Cer iertare de plagiare involuntare... (Tocmai
apare).
123: (Către Pampolinn, făcîndu-i vint cu mîna) lndrăzneşti să dai
in mine?
475: (Către Consulică, acelaşi joc) lodrăzneşti să dai în mine?
123: Eu, laureat al festivalului de... Cacaleţi...
475: Eu, premiat şi diplomat-. Diploma de beţiv fruntaş pe ţară ...
123: Se caută prin toate buzunarele pină cînd găseşte in buzunarul
lui 475 un petic de hirtie de 1-2 cm2 (= diploma!), pe care-I va
tine cu amîndouă mîinile, citind necursiv, cu sughiţuri.
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MINISTERUL BĂUTURILOR ALCOOLICE
Şcoala Superioară

de

Pileală

DIPLOMĂ

Noi, c, "'JSla de examinare de pe lîngă Sucursala "Adio mamă·,
instructiunilor in vigoare şi prevederilor sociale ale legii
nr. 261 din <Codul Betivanilor>, am procedat la examinarea
numitului Seniorul 475, născut în Cîrciumă, fiul Doamnei Crîjmă
şi al Domnului Tulburel, de nationalitate Spumos, cetăţenia Tescovină,
religia Beţivă, studii: 4 cls.. Bodegă, 4cls. Bufet, plus cis. Restaurant..
In prezentul act se atestă că numitul a făcut Şcoala Superioară
de Pileală din oraşul Şanţ.. jud.. Noroi, raionul In Brinci, regiunea
Sub Gard.
Susnumitul a absolvit această şcoală cu calificativul < foarte bine>,
întrucît la examenul de admitere cît şi în cursul anilor de studi~
s-a prezentat într-o perfectă stare de ebrietate .
În baza celor arătate mai sus, i s-a eliberat prezenta D i P I omă pentru a-i servi la nevoie, cu ajutorul căreia va putea intra
in orice local să consume orice fel de băuturi alcoolice ..
De asemenea prin această Diplomă i se asigură dreptul de a merge
în patru LABE şi la nevoie Tirîş pe ududoaie. in aşa fel incit să
fie lins de cîini de statură potrivită .

conforn~

PREŞEDINTE

DIRECTOR

Costică Cinzeacă

Nicu Butoi

SECRETAR
Vasile Litrulă

475: (Aplaudă) ...... Bepv în ultimul grad: gradul 40 la umbră!
123&475: Să-I răsturnăm pe Pampolinn! Ajută-ne Sma~andache!

Smarandacbe! Ajutoor!
fata lui Mosor
Imbrăcată-n fundu gol!
CONSULICĂ: (Către PampoIinn) Nema problema!
PAMPOLINN: (Către SMARANDACHE) Pun eu gheara pe :me,
măgar de Maroc, smarandache man,::afache şi te bag la zduf;, catîr
albastru că catîrii sint negri ...
CONSULICĂ: (Către Smarandache) Aaa, mistă autore, nu ti ~ va
întimpla nimic grav... decît un mic accident lci-co!ea... mor' .', .. <;
gata... După aceea nimeni ou se va mai atinge de tme.
Ajută-ne

Ajutor,

strigă

FLORENTIN SMARANDACHE
şi
PAMPOUNN: Ce, te-ncrezi că vin americănoii şi te scapă? Sar
Găgăuţe
ploaie!
în
crăcat
..
ii?
-papiţo
franlizoii, nemţoii şi gambino
cu ciorapi de vată!... Ahăăă, ăia te-aţIţă, te-ntărită dar nu tu ţîţă!
a de-a nu
CONSUUCĂ: (Către Smarandache) uite eu, din pruden~
ştreang
în
Pune-i
greşi, nu intrepri nd nimic! (Către Pampol inn)
Majestate! Tunde-i gîndurile toate!
SMARANDACHE: Nu ştiu eu să fac piese, împărate!
PAMPOUNN: Dar cine, armăsar de Livărpul?
...
SMARANDACHE: Să Intrebăm la vreun atelier de mecano-sudură
CONSUUCĂ: De Cl1 e piesa, diametr u?
SMARANDACHE: De 8 phi.
PAMPOUNN: Mie să nu-mi vii cu-n asemenea răspuns! Eu vreau
ă
o piesă enormă de 14km şi 5 ore, ca să facă o publicitate mondial
de
chiloţi
cu
babe
glObul,
în jurul meu. Vreau să cuceresc tot
îndu-se) fi... bărbaţi
tablă, patru ochi in plapumă, băîbaţi ... (Corect
prin a le invinge
inceput
ia
mai
incepe
voi
şi
,
lată
cu mina scu
păIăriile de ?<tie de foc ...
justiţia
CONSUUCĂ: (Bate din palme, apoi amenintă pe ceilalti)
privind
~Legea
Iată
a.
noastră are menirea de a apăra injustiţi
aliniatul
Beta,
alphe
litera
,
miliarde
13
legiferarea legaIă~, Nambă
.
1 milion. (Arată ceaslovul, apoi citeşte) Art. 1 Şeful are dreptate
dreptate
are
Şeful
1.
ArL
Art.2. Şeful are intotdea una dreptate .
Art.3. C"md şeful nu are dreptate se aplică Art.l şi 2.
or)
(Lăsînd ceaslovul din mină şi adresindu-se mustrăt
drepturi şi
aveţi
cetăţeni
ca
că
prevede
Constituţia din Paliltula
ri:
indatori
Drepturile voastre sînt indatoriri.
Iar îndatoririle sînt tot îndatoriri.
cu
PAMPOUNN: Decret Pampolinnian! (Citeşte de pe foaie
et)
ca un analfab
tncurcături, întreruperi, confuzii Se interzice._ portul Constanta ... portul de către Constanta ... portul
sub formă de plete a gîn... gtndacilor... gîndurilor._ virgulă ... autorii
vor trece... (Revenind) trece... Ia noi în cur ... Kur ... în curtea
... de ideL punct.
noastră... noastra .. semnul mirării ca să fie tunşi
în
[In acest timp Smarandache, care era deja tuns zero, apare
iniţial
pipăie
îi
m
costum vărgat într-o frizerie unde Dirijorul-Jandar
cam la 10 centimetri de
COO17Ul imaginară de idei plimbînd mîna
la sfinţii de pe icoane;
aură
o
ca
dache,
Smaran
lui
pielea capului
i,
apoi foarfeca şi pieptenele se aud c1ănţănind tot in jurul corpt:lu
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la aceeaşi distanţă. La fiecare ·şuvită" de gînd tăiată, Smarandache
scoate gemete de durere.
În fina! Îşi pierde conştiinţa... rămînînd doar cu subconştiinla!]
CONSULICĂ: Cel ce are mai multe idei ... este idiot Măria-ta!
PA,\lPOLINN: ... Nimeni nu are ... n-are.. ", nu are ...
CONSULICĂ: ... Toată lumea are nare
Numai papa n-are nare...
PA..M:POLII-.N: Nimeni nu a:-e voie să gîndească, gindim noi in
locul vostru!
... Nimeni nu are voie să aibă, avem noi in locul vostru!
CONSULICĂ:... Nimeni nu are voie să aibă voie, afar'de Senior
Pampolinn!
PAMPOLINN: ... ;,fimeni nu trebuie să stea degeaba, stăm noi şi
pentru voi!
... Nimeni nu are voie sii facă, facem roi în locul vostru!
Vom interzice totul!
CONSULICĂ: Vom interzice chiar şi interzicerea!!
123&475 (Către Pampolinn) Domnule mahăr, vrem să ne facem
nevoile spirituale.
123: (Ridicînd două degete ca un şcolar) Înălţate, eu fac pe mine,
nu mai pot!
475: (Pentru sine) Nu se mai termină odată de două ori actul
acesta?
•
123: Care act?
475: Actul de proprietate pampolinniană asupra bunurilor de consum
reale.
123: Înălţate, dacă nu am voie să fac pe mine, imi cer permIsIUnea
nobilă să fac pi pirsoana dumitale!
CONSULICĂ: Ţi s-a spus că facem noi în locul tău.
PAMPOLINN: (Către Consulică) Fă. bă, fă!
CONSULICĂ: Nu-mi "ine Maiestate!
PAMPOLINN: Cine să-ţi vină, dihor de \1alayezia? Pe cine vreai
să vină?

CONSULICĂ: Iffi... IITi... el... adică... ea... materia fecală nu-mi
vine ...
PA.l\fPOLINN: Motan încălţat în pijamale, ogar de treabă mică
mare, ce materie focară vrei? ..
Ordon imediat să-ri vină'
CONSULICĂ: (Neavind incotro începe . , ~.: screme s<:o\înd SUf!Ctc:
ridicole)... Crr... Prrrr... Srrr;-... Vrrr...
PA.\;fPOLNN: Băgaţi la plrnaie ze\'ze':l: ,Ol'O!30i. ::Lxl!obaOl~

FLOREr>.'TIN SMARANDACHE
[Consulică pune lanturi şi cătuşe lui 123, 475 şi Smarandache şi-i
conduce foarte politicos spre locul de detentie.]
PAMPOUNN: Pe ce stradă e Puşcăria?
CONSUUCĂ: Pe strada Eliberării Dr.13.
PAMPOUNN: A, numărul 13 este norocos.
CONSUUCĂ: Da, ştiam... De la acest "tuhauzăr" îi duc să viziteze
cimitirul "învierea"...
PAMPOUNN: (Către Consulică) Bagă-te şi pe tine in rahat, nătăfleţ
codalb!... Cu tambalagiii ăştia!...
[Consulică lşi pune cătuşe şi intră singur la arest.]
123: (Către 475) Ce mai faci acum?
475: No, bine. Dar tu?
123: No, bine.
475: Las', c-aşa ne trebuie!!
[Cei patru joacă pe scindura goală legati la mîini şi la picioare un amestec de grotesc, comic, ridicol.
Orchestra reapare. Se vede dirijorul îmbrăcat jandarm dirijîndu-i
cu pulanul de cauciuc.]

123,475,SMARANDACHE, CONSUUCĂ:

Hai să dăm labă cu labă
Cei cu vitejia slabă
Să-nvtrtim bora frăţiei
Pe podeaua puşcăriei...
[După care puşcăriaşii se-ncolonează şi parasesc scena defilind cu
cintecul patriotic "Noi sintem mindria ţării!"]

B (3) PREMIANTUL
PAMPOLINN, CONSULICĂ, BUlĂ, PAMPOLINNA

[Schimbare bruscă de decor in chiar timpul piesei. De la mizerie
la lux exorbitant.
Un castel, reşedinţa lui Pampolinn, covoare persane, bibelouri. Pe
un perete este desenată o sobă (mărime naturală) iar lîngă ea sînt
puse in realitate lemne tăiate pentru foc (= îmbinare de abstract
cu concret făcută pe plan metafizic). Analog:
fereastră desenată
şi flori reale puse alături în glastră.
Pereţii încăperii vor fi pur şi simplu căptuŞili cu tablouri de diferite
mărimi reprezentind pe Pampolinn prins in pozitii multiple: bust,
privit din faţă, din spate, de jos, de sus, profil, îmbrăcat, dezbrăcat,
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cu Pampolinna, cu terte persoane (dar el in plin plan), vorbind,
tăcînd, făcîndu-şi nevoile (la toaletă sau în public), etc. Apoi cărti,
cărticele, pancarte, pancartelu1e, pancarteloaie; steme, stemuţe, stemoaie; lozinci, lozincute, lozincoaie - toate cu sau despre Pampolinn.
Citate banale, prosteşti din/despre Pampolinn:
"Găina face ouă de Pampolinn"
ori:
"Trăiască mîncatul de brînză
Fără de osînză!"
ori:
"Creştem furnici de soi de Pampolinn".
Foarte indicată ar fi regizarea unor portrete stilizate ale lui
Pampolinn, in gen de pictură metafizică, şi să dea intr-un umor
negru, deformări violente, cruzime, absurd, stil anacronic, lugubru,
sinistru (precum renumitii pictori JerOme Bosch, Bruegel Le Vieux
şi Bruegel d'Enfer, Francis Bacon, James Ensor, Joan Mir6, sau
ca desenatorul Roland Topor). Un tablou s-ar intitula "Pampolinn
omartnd balaurul cu şapte capete", altele: "Puterea de convingere
a lui Pampolinn" (1: Pampolinn tine o cuvintare unei cirezi de boi,
şi II: un bou cu coarne tine o cuvintare unei mulţimi de oameni)
"Umanismul din Palillula" (o adunare de moşi stringe de gi1 un
copil cu tot felul de eşarfe pe care scrie Palillula ), "Eroismul lui
Pampolinn" (este înfăţişat împăratul omonna o broască), etc.
O sculptură în genul lui Gregorio Hernandez ("Christ zăcînd")
intitu1ată "Umanitatea însîogerată" (va avea chipul Nebunului), altele
în genul figurinelor scheletice ale lui Giacometti ("Pampolinn alungînd
duşmanii", înfătÎŞîndu-1 cum dă mu:}tele afară) ...
Acestea sînt importante îndeosebi pentru forţa simbolică a piesei.
(A vorbi fără cuvinte) Tablourile vor fi aşezate in diferite pozitii
(Unele chiar cu fundul în sus), vor fi de culori diferite ca un
mozaic.
Pe Ungă toate cele se vor mai găsi: ziare (un titlu "Viaţa Nouă
in Palillula"), reviste ("Flacăra Palillulei"), panouri despre Pampolinn
şi o carte exagerat de mare ca formal, cu peste 10.000 file, pe
care va scrie: "Nemai pomenitul discurs şi viaţă ale Seniorului
Pampolinn".
Scena va rămîn/! cîteva minute fără un actor pentru a da p<ll>ibilitate
publicului să pătrundă sensul abscons, semnificatia simbolică.]
PAMPOLINN: Care este, Consulică cel mai mare autor de bancuri
din Palillula noastră?
CONSULICĂ: (Fără să stea pe ginduri) Bulă, Şefule.
(pentru sine) Se pare că toată lumea a uitat că eu trebuia să fiu
ascuns._ la intuneric... (Îşi freacă miinile). Am să tac chitic.
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PAMPOUNN: Să fie, aşadar, adus acest mare._ banchier!
Bulă, care păşeşte timid iI: virful picioarelor pe un covor
persan moale, imens. 10 mină are o pungă de nylon plină cu
rulouri de hirtie igienică.
PAMPOUNN: Hai, curaj! PăşeşteL Peste cîtva timp fiecare om
al muncii o să aibă un asemenea covor ...
BULĂ: Vedeti domnu tovarăş, şi ziceti că eu spun bancuri...
Intră

(pauză)

PAMPOUNN: Ce mai faci, mă băiatule, potaie împotrivită?
BULĂ: Nu mai fac doi bani!._ ii iau fficuti gata ..
PAMPOilNN: Dar de ce cumpăraşi atîta hirtie igienică, CÎnd de
fapt toată lumea se aprovizionează cu de-ale gurii?
BULĂ: Ehee, tov-ule, ne-aşteaptă vremuri căcăcioase!
PA.JIdPOUNN: Ia zii, dihor albastru, cum se transmit bancurile?
BULĂ: Nu ştiu padişahe... bancur la mine... bancur la tine ...
PAMPOUNN: Bă Bulă, gogoman thamas mann, cum a chea41ă
pe maică- ta?
BULĂ: Lc~!a Sturdza Buiandra
PA.1'dPOUNN: Şi ce e ea?
BULĂ: Mama e pecoaieo.
PAMPOUNN: Cum pecoaie, ce e aa?
BULĂ: E distribuitoare la P E C O.
PAMPOUNN: Şi pe tacta, împielitatule - imbrobodit - mentala casnic?
BULĂ: Pe tata n cheamă Buloi.
PAMPOUNN: Şi ce e el?
BULĂ: Tata e bărbat.
PAMPOUNN: Mă, apă-de-ploaie - covăsită, eşti sigur?
BULĂ: Eu aşa cred, prea Î;tălţimea voastră scundă. ..
PAMPOUNN: N-ai voie să crezi, bou-de-india-că-vacile-slnt- sfinte,
tăntălău piulărău ...
Dar nevastă ai?
BULĂ: N-am. Tocmai m-am Insurat...
PA.\1POUNN: Şi cum este? .. Era fată mare?
BULĂ: Păi eu ştiu? .. Unii zic că da, alţii că nu ...
PA.\1POUNN: Cum o cheamă?
BULĂ: Bulica... Soarbe zamă
Şi-nghite la mămăligă goală ...
PA..\-1POUNN: Nu te bucuri lighioană că este multe lipsuri, că este
absen~e, că este <nu este> ... situaţia se agravează şi prezintă
umflături?
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BULĂ: Ba da sultane. Constituie materia primă a bancurilor mele.

PAMPOLINN: Unchiu-tău ce mai face?
BULĂ: (Rece) Multumesc_. mai bine ca la anu ... (Pauză)
:.8 anu'şi la codanu! La anu' şi la multi ani să ne dati şi nouă
bani!
PAMPOLINNA: Vă dăm la anu şi la mulV ani!!
PAMPOLJNN: În aleasa recunoştinţă şi grijă a guvernului faţă de
preamărinimosul şi talentatul Bulă, noi, Pampolinn, împărat de
Palillula, Conte de Manciuria ..
PAMPOLINNA: Hooo, morişcă de vînt, opreşte-te, termină-te!
PAMPOLINN: .:. deci noi, Pampolinn, avem bunăvoinţa de a premia
din nou pe renumitul actor Bulă, artist al poporului, cu 17 ani
muncă silnică pe viaţă la Ocna Mare...
PAMPOLINNA: Ocnele Mare, incultule.
BULĂ: (Duios) Vă mulţumesc vouă, împărat de Palillula, este o
nes perată surpriză din parte-mi... N -aş fi crezut vreodată să fiu
atît de venerat. Credeam că mă ve;i jicni cu doar 3-5 ani de
carceră sau muncă în vreo carieră...
PAMPOLINN: Ce carieră, bashină de Bucharest? Noi nu avem
nevoie de... piftie congelată ce eşti!... de carieriştL
PAMPOLINNA: Ba piftie congelată cu crăcat mănînci, Surcel Purcel!
PAMPOLINN: Nu mă-ntrerupe că te ciup! (Arată spre fundul
madamei ... Noi, Împăratul Pampolinn facem, crăcat în ploaie...
deei noi, adică numai eu am voie să fac ca cariera mea de piatră
să străbată mileniile 10. stînga şi 10. dreapta. .. dreapta._
BULĂ: (Execută în pas milităresc) La stiiiîn-gaL
La dreaaaap-taL
PAMPOLINN: Inainte de a-ti începe frumoasa .. osînză ... asîndă. ..
ai posibilitiunea să fumezi. Ce ligări iti place?
BULĂ: Eu fumez numai ligări de tutun, chinezeşti, marca "Nam
Dăm Tu".
PAMPOLINN: (Ii întinde un băt scurt) Ţine, destrăbălatule!
(Către ceilalţi, arătînd bătui) Presupunem prin reducere la absurd
că acesta este o Fgarie...
(Către Bulă) Cu ce mi te ocupi mătăluţă în timpul liber?
BULĂ: Eu sint tăietor.
PAMPOLINN: Şi ce tai... te rog-pardon-mă rog ... toată ziua?
PAMPOLINNA: (Către Pampalinn) Te rugăm nu te ruga!
PAMPOLINN:(Către Pampolinna) Te rog nu mă ruga!!
PAMPOLINNA: Trebuie să te împing eu mereu din spate. __
97

FLORENTIN SMARA."'ffiACHE
PAMPOUNN: Las'că şi eu te imping din fală... (Face un semn
porno)
BULĂ: Eu tai ziua frunze la ciini... Am nişte ciini ierl:l:vori ...
PAMPOUNN: Bineee... Vei, atuncea la zdup, tăia ciini la frunze ...
iti dau voie să faci cum nu vrei tu.
PAMPOUNNA: (Lui Pampolinn) Vezi că cazi în ridicol. Noroc că
te ridic eu... in slăvi.

B (4) CONDUCĂTORUL ÎŞI IUBEŞTE POPORUL
PAMPOLINN, PAMPOLINNA, CONSULICĂ, NEBUNU,

CERŞETORII 1 şi 2 - POLIŢAII 1 şi 2 - AGENŢII H2S 2 şi
S2H2, BĂIATUL CARE·ADUCE FLORI, CÎINELE.
[Decor "mirositor". Un coll de stradă cu cerşetori. Un closet pe
care să scrie W.c. şi cu mirosuri urîte care să poată fi simtite de
spectatori. Tablouri cu Pampolinn puse in virf de pari (ca sperietori),
şi la closet, imediat sub firmă. Qnd Pampolinn îşi va ţine pUlinul
său discurs va fi improvizată o mică tribună, aiurită.
Scenă cu cerşetori (= persoane opuse sistemului) îmbrăcati luxos:
costum, cravată, pantofi lustruiţi..., care se umilesc şi întind mîna
la colt de stradă pentru a cerşi. Trece suita reg,lIă: Pampolinn,
Pampolinna, Consulică.]
CERŞETORUL 1: Dă şi mie o bucătică de pîine... sau măcar o
frimitură de libertate!
PAMPOUNN şi PAMPOLlNNA: N-avem!
CERŞETORUL 2: Dă şi mie puţină dreptate!
PAMPOUNN şi PAMPOLlNNA: N-avem!
CERŞETORUL 1: (Cu accent ţigănesc) Hai cucoane, să-ţi dea
Dumnezeu tot ce n-aL
CERŞETORUL Z: (Acelaşi accent) ... crăcat la nas şi muci la fund.
PAMPOUNN: N-avem!
PAMPOUNNA: Ba avem!
PAMPOUNN: (Către Pampolinna) Ce să avem? .. Eşti stupidă?
CONSUUCĂ: Nu avem Majordome.
CERŞETORUL 1: (Către Consulică) Dă-mi şi mie măcar o idee ...
CONSUUCĂ: N-am nici o idee!... Nici n-avem dreptul să avem!
CERŞETORII: Dar ce aveti?
COl'iSUUCĂ: Avem stîngul.
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CERŞETORUL 1: (Încet, către Cerşetorul 2) Se pare c-aşa nu
merg~.

Hai să schimbăm tac:!ca.
[Apare şi Nebunul Pampolinna se-mpiedică şi cade cu cracii-n sus!]
NEBUNUL: Domni~ară. sau daY,1nă_ .. (Arată spre PampoIinna)
CERŞETORII: E acelaşi lucru'
NEBUNUL: .... s-a lovit la t'icio;,n:
CERŞETOliUL 1: Şi Ce te i~:'. d 'i,: -ata de picioarele dinsei?
CERŞETORUL2: Porneşte şi el de- undeva poate ca s-ajungă unde
vrea ...
CONSULlC.~: De ce vorbiti obscen de cast<: şi pura noastră fiică,
soră, nevastă, mamă şi bunică?

PAMPOLINNA:(Răbufnind)

Cum, eu

bunică?

CONSULICĂ: (Pampolinnei) Voi sînrep steaua noastră ..

NEBUNUL:... care explodează în interior._ face implozie!
PAMPOLlNNA: E imi păstrez sulieta.
[Cerşetorul 2 se ia după Pampolinn, călcînd uşor în vîrful picioarelor,
exact pe urmele acestuia.]
CONSULlCĂ: (Către Cerşetorul 2) Ce faci netotule?
CERŞETORUL 2: Vreau şi eu să calc pe urmele Seniorului
Pampolinn!
PA.\1POLlNN: (Către Cerşetorul 2) Să mă pupi în anus, nenorocitule!
[Între timp Cerşetorii s-au schimbat în Politai: cu şapcă, centură,
diagonală docili sistemului.]
POLIŢAIUL 1: Seniore, rezervă-mi mie plăcerea asta deosebită!
POLIŢAIUL 2: Ba mie Seniore! Eu ştiu s-o fac mai cu artă ... mai
cu o poezie, mai cu o televiziune, mai cu o filmotecă ...
POLIŢAIUL 1: Ba nu, că eu am buzele mai grllse.
[Politaii se iau la bătaie. POIi!aiu! 1 încalecă pe Poti~aiuI 2 şi-i
cară la pumni.]
POLIŢAIUL 2: la-I de pe mine că-J om0rl
Ia-l de pe mine că-i omor!
POLIŢAIUL 1: Putu-!Î mata ta să-~i put
De poet r,..:Ci.:r:oscut!
POUŢAIl'L 2: (Lovit de cc!egul său! ~,1:1 OC)2f": drept Îi1 mijloc,.!
rrâjioculJi o-jjlocului filîjlocului !TIij!OC'-~!Ul pi:p,!:~~u~ui mJt~!
PA..:\IPOLE'Oi: (Pentru sine, refc:;2c -se :: ?,':;p:)
c~.':

c;.,,,,, ;: :

POLIT;\ICI . 1:

(Să:~r:.j

:c

t::{le~

1::: P:l~""~:''':~~l:1 ~:' :;:). ·r.!:~j~l-s...·
n1ie C''''1r.:L!! <)Q'Jarea sd fiU bl"'lt..;! ;r:,-:;:~~:

~::}ia

~n f;!.~:0Ufichi1 Se;:i:;rc~ dă-Dli
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POLIŢAIUL

2: Nu-l asculta seniore doctore, eu sînt mai bou ca
e dreptul meu!
POLIŢAIUL 1: Păi sigur, el are dreptul să se transfere, iar eu
am dreptul rupt ... şi în ghips... (Şchioapătă putin)
PAMPOUNN: Am luat deciziunea de a nu mai lua deciziuni.
Descurcati-vă boii mei!
CONSULICĂ: (Către Pampolinn) Seniore, cu cît sînt mai bo~ cu
atit trag mai bine la jug. Împărăţia pune mare accent pe docilitate,
purtare ...
POLIŢAIUL 2: (Îngenunchiat în faţa lui Pampolinn şi făcînd semnu
crucii) în numele tatălui, al fiulu~ al Sfintului Pampolinn, amin ...
1n numele tatălui, al lui Pampolinn (În acest moment a dus mîna
dreaptă făcînd rugăciunea la penis) ... amin._
POLIŢAIUL 1: Să mergem la sindicatul nostru, să ia el hotărîrea
cea mare.
PAMPOUNN: Sindicăcatui vostru e format din mine singur, oi cu
fIoc de soc!
POLIŢAIUL 2: Măria-ta, păi ziceai că sîntem boi goi!
PAMPOUNN:._ zevzeci, gola~ găligaoi.•.
POLIŢAIUL 2: Măria-ta, Iasă-mă să fiu eu oaia ta cu floc de

el

şi

poe.•.
PAMPOUNN: ... butie rasă în zamă acră de murătură, puşlama
cu trei picioare._
POLIŢAIUL 1: (Către Pampolinn) Fă-mă pe mine Neghiob Rob!
PAMPOUNN: Din botărfrea Consiliului Oamenilor Pampolinni, a
prea vestit ului vestit inqiator de initiere Niciolaie Pampolinn, se
acordă inalta distincţie de 5 m lungime şi 3 kg Iătime de mare
Negbiob Rob milqianului POLIŢAIUL 1. Prin aceasta dUDlIlealui
se va putea bucura de toate oedreplătiJe In vigoare.
POLIŢAIUL 2: Şi mie, Senior Judecător, nimic?
PAMPOUNN: (lI scuipă-n cap c-o flegmă tuberculoasă) Ptiu, Ptiu,
dibanie diformă aform şi reformată inform.
POLIŢAIUL 2: Uraa! M-a scuipat In cap Maiestatea sa măiastră!
POLIŢAIUL 1: Te felicit sincer amice!
POLIŢAIUL 2: Şi pe tine! (Se îmbrăţişează ca doi prieteni)
[Politaii s-au metamorfozat acum în AGENŢI, apărători ai sistemului;
în locul şepcii pălărie, iar centura şi diagonala sint date jos şi
inlocui te cu un pardesiu lung.
Au devenit: Agentii HzSZ respectiv S2H2J

100

o

WME ÎNTOARSĂ PE DOS

AGENTUL H2S2: Domnule Agent S2H2, să păstrezi cu grijă această
flegmă, nu se ştie ce rnare rnoştenire laşi la urrnaşi. Gnd Parnpolinn
va fi răsturnat, scuipatul său va :1 aur pentru istorie.
Veti intra în paginile istcriografiei ca critic de carte.
Eşti Orn Mare dacă te-a scuipat, o3că a rnai avut scuipat şi pentru
tine!
AGENTUL ,,211 2: Dar nici tu nu te ~'J\i plînge cu titlul de Mărel
Neghiob de Stat Major, Age[!ttll~ H2SZ'" Cinste dezonoarei tale!...Şi
noi succese!
PA.1\1POLINN: (Către Agentul S2H2) Nătîng de la rnine pin la
tine, ce te vrei şi tu un şsfuţ? Ţi-ar place, ai? Marş în piula rnea
sculată cu (jIei în arnestec că de floarea soarelui nu se găseşte!
AGENTUL S2H2: (Cu toată fiinta lui radioasă) Oh Doarnne, ce
clipe fericite trăiesc! O să rnă laud la toată lumea:
m-a-njurat Măria Sa! Aş fi fost şi rnai rnîndru dacă rnă-njura de
mamă! Dar nu-i rău nici aşa•..
PAMPOLINN: (Către Consulică) Să vină la mine Seniorul 123!
CONSULICĂ: (Dînd din umeri a indiferenţă) Să vină! 123; (Apare
din culise, purtînd haine vărgate, în pas militar)
La ordinele dumneavoastră!
PAMPOLINN: Ai executat întocmai planul?
123: Intocmai
PAMPOLINN: Cu cine ai rnai fost?
123: Cu Senior 475, Senior 483 virgulă 2, şi Senior 123.
PAMPOLINN: Deci au fost trei, şi cu tine patru.
123: Ba nu, am fost cinci, fiindcă 475 a fost de zece ori!
PAMPOLINN: Ai dreptate.
123: Da de unde, dreptatea e întotdeauna în mîinile Dvs., uneori
mai des o tineti în _. picioare ...
PAMPOLINN: Am legat-o cu lantul că se făcuse a dracu şi-ncepuse
să mă muşte...
123: I-ati ~us şi botnite serioase. Îi stă admirabil aşa încătuşată.
Să trăiască!

PAMPOLINN: Marş de-aici!
123: (În patru labe ca un cîine) Harn! Harn! (Schelălăie)
Pampolinn: (Către Consulică) Să vină la mine Seniorul 475!
CONSULICĂ: (Acelaş joc) Să vină!
[Apare 475 din culise, purtîod haine vărgate: Bîlbîit, fricos. trcmurkJ.]
PAMPOLINN: (Lui 475) Bă, cine mai fu cu voi?
Illl
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475: Să trăiti... fu Tache, Vacîs, Lyndi Cutza, Vax Kakatt, Tishinjoss,

SOkaci, Bous,
Pullăreano...
PAMPOUNN:

Băssă

Nău,

Koy Grassu, Pizz Doy, Fis Dana

Bă şi

cu cine ... cu cine mai fu?
Iii... cu... fu... cu... fu... Tică!
PAMPOUNN: Bă, fJ Tică sau fu Tache?
475: Să trăiţi da... Să trăiţi nu ... Să trăiIi fu ... fu ... fu Tică! ._ fu
Tache să trăiţi!
PAMPOLINN: Vax Kăkatt!
475: Eu sint. Ordonati Să trăiţi.
PA.1\tPOUNN: Să trăiesc! E bine?

475:

Să trăiti... Aăă... Să trăiti...

475:

Ordonaţi... Să trăiţi...

PA.1\tPOLINN: Să trăiesc! E bine?
475: Sintem o placă stricată de patefon...
PAMPOLINN: Idiot ordinar impuţit caicir.at, Kăkatt Va",!
Du-te-n mă-t&-n cur!...
475: Să trăiţi mă duc. Am înţeles mă duc! Am plecat să trăiţi!
PAMPOUNN: ... Du-te-o pista mă-ti!
475: Mă duc !.ă trăiţi! Mă duc să trăiti!
PAMPOUNN: ... Te bag pe unde-ai ieşit cît ai zice peşte!
475: M-a;i

băgat să trăili!...

PAt\1POLINN: Piei din faţa mea, scîrnă! ... In mormîm!
475: Am pierit să trăili! ... În mormînt să trăiţi!. .. in mormînt să
trăiii! ... Să trăili in mormînt!
[Reapare 123 in patru labe.]
PA...\iPOUNN: (Către 123 şi 475) Drept răspla;ă am să vă dau şi
?rime: (Către 123, arătînd directia) prima la stinga C23 iese prin
~tînga~ şi pri.'11a ia dreapta! (475 coboară nişte scări în ereapta).
PAl\lPOIJl'I'Ii: (Întîi către Agenţi, apoi adresîndu-se spectato:-ilor,
deci trecere de la plan il! fictiv la cel real) Mă scuip pe voi,
car,asam de cinci parale, îmi sÎnteti mai inferiori ... Oii._ total... Voi
sî~ltetl ~:mpE ... muriton ... oameni neinsemnati... nu veti ajunge in
veci fegi ,~e Palillula. Eu voi rămîne în istorie; Se va scrie jespre
mi:..~

~u

:itere. âe arg!nt.

Rramă

şi

caşcaval

în 1\1area Cart2 a

'a~llJ~ii.

s::

ve aoaiiza deşlq;,~acn.;:1ea mea fu:'-inculoază, malul ~::::ptuiUl
2:te docurr"",.::ntc. Cerceiători al;:: t02:~ ~u;r:ea ni.? ~~.;-:!C2.ză,
':'~" ~lL:.":~.!.lează. S:;:1t ce~ ;:':2.1 frumc'~ c::: C.:. pe pă:il:ni. c~l r:'~ai
;<!.:1CD:~ o;r: ::iepG:.::er;~L. Făr2 mine nu ar fi exist~
o:neni2 0i
:;rest: dIspreţul) ...
';E3U~LL .. _i.lt'Jmenia ...
~xteii(!r ~,:
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PAMPOLINN:(Corecttndu-se fără să-şi dea seama) neomenia ... Ziceţi
poate că eu o duc bine, dar n-aş dori nimănui să ajungă ca mine!
CONSULICĂ: (Făcînd pe întristatul) Din ce cauză Imperaiore?
PAMPOLINN: Pentru că vreau să fiu singumI stăpîn atotbiruitor...
Să nu mai am rivaL
CONSULICĂ: 0000000 ... Să strigăm din tot sufletul:
Albastru de metil!
CONSULICĂ şi CEILALŢI:

Albastru de metil! (bis)
PAMPOLINN: Aveţi şansa de a fi contemporani cu mine.
... Eu am dat indicaţii preţioase de construire a uzinei atom 0infectioase de joasă presiune la altitudine - chiar dacă nu mă
pricep deloc -, am ajutat cu privirea la ridicarea colinelor acestora
de granit, numite 'Calcaroşii Moi· ...
(Pampolinn va vorbi foarte serios)
Oăi ce sînt eu, bărbat sau lapte praf?
... Datorită mie Amazonul se varsă in Marea Moartă, iar Oceanul
de la Nord de Sud a îngheţat conform instrucţiunilor mele. Recent
am reuşit, prin inteligenţa mea scăpărătoare, să oblin lapte praf
din vaci cărora le dau drumul din avion şi se fac praf... şi să
sparg lemne cu paiul de gălbează ... Am condus conducerea Palillulei.
Sint nemuritor! (I se pune un junghi in ~pate) ...
NEBUNUL: Am auzit. Corpul tău se va conserva. Se vor face din
el conserve de porc afumat.
PA..\tPOLINN: (Impacientat) Vă rog să luati o pauză de un sfert
de oră. Mă duc la w.c. -u-.
PAMPOLINNA: Succes!
PAMPOLlNN: Voi continua discursul după aceea.
NEBUNUL: (Ironic) Vai, abia aşteptăm. Ce ne-am face noi fără
atîtea vorbe goale?!
PA..\1POLINN: (Nebun-ului) Eu fac pe mine şi tu mă bruiezi?
NEBUNUL: NIMIC NU POATE FI NECRITICA TI deci nici
conducătorul...

PAMPOLINN: Am să-ţi sucesc gîtul ca la puiul de găină!
[Ia un pui mărişor de găină, 'viu, şi-i suceşte gitul - cu multă
cruzime şi sînge rece - omorîndu-L Apoi l-aruncă in mijlocul
scenei. Picături de sînge. După care se năpusteşte asupra Nebun-ulUI
incepînd să-i care la pumni şi picioare pe unde nimereşte. Nebunul
nu zice nimic, nici cel puţin nu se apără, ci se chirceşte pînă cade
la pămînt.

FLORENTIN SMARANDACHE
Bătlndu-1 măr, Pampolinn se răneşte la mîini de-atitea lovituri. In
tot acest interval exclamă către Nebun]
PAMPOUNN: Neobrăzatule, cine ti-a permis să creşti mai inalt ca
mine? (Nebunul cade la podea, ca la box)
Aşa zic şi eu respectul pe care mi-I datorezi!
Iti interzic să mai creşti!
(Lovit mai rău la mîini) -ndrăzneşti să dai in mine?
Să mă loveşti la miini şi la picioare? De ce opui rezistenlă?
(De fapt Nebunul nu opune nici o rezistenlă)
NEBUNUL: (Mirat). ..lmi cer scuze Seniore că v-am lovit!
PAMPOUNN:(Coleric) Acum îţi sucesc gîtul ca la puiul de gama.
[Se-ndreaptă spre Nebun, îi prinde capul între mîini şi i~ întoarce într-<>
parte - scenă metafizică: deci i-a sucit gllul şi Nebunului -. Nebunul
va juca pînă la sfirşitul piesei în ~ pa;tură. (Iată-mă aşadar
transformat într-un autor-aiminal! (Ia fiecare reprezentatie să suceş1i
00r0ar capul unui pui de găinăL))]
CONSUUcĂ: (Către Nebun) Măi omule măi, ai rămas într-o parte!
NEBUNUL: Mi-ati făcut un serviciu prin acest deserviciu!
[In sfirşit, lăsîndu-şi coroana sa regală pe tribună, Pampolinn intră
intr-un W.C.-u public. Se aud cufureli şi zgomot de apă.]
CONSUUCĂ:(Adresîndu-se publicului) În acest closet s-a rabat
Marele Senior Pampolinn. Deci să-I decretăm Monument de artă!
NEBUNUL: Dar Arta a fost deja castrată de Pampolinn!
CONSU:UCA:... FIe atunci ca W.C.-ul cu pricina să fie declarat
monument istoric
AGENŢll: Magnifică idee!
CONSUUCĂ: Să păstrăm la Muzeu marele crăcat al lui Pampolinn!
AGENŢll: Trăiască şi-nflorească scumpul crăcat al Seniorului Nostru!
NEBUNUL: Caca - maca!
[Intră un ciine jigărit dar dresat, care are in coadă legat un covrig,
ia coroana In gură, apoi iese cu ea.
Pampolinn iese tnchizîndu-se la pantaloni şi nu-şi găseşte coroana]
PAMPOUNN: M-au mazilit! Mi-au luat toată puterea! Încercare
de lovitură de stat? .. Care-i animalul care-a cutezat, a awt intentia?
[Pauză. Poporul pleacă. Apar Agentii cu Cîinele de zgardă şi
coroana in mînă.]
AGENTUL H2s2: Qinele acesta, Seniore, pe care l-ati omenit cum
se cuvine, a-ncercat să vă detroneze, să vă fure coroana...
PAMPOUNN: Nesimtitul! Lacomul de putere!
AGENTUL S2H 2: ln mod cu totul neintentionat a awt această
intentie.
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PAMPOLINN: EducatI Qinele în spiritul Organizaţiei noastre, a
crescătorilor de vite!
[Agentii ies cu Cîinele care latră de cîteva ori pe scenă.]
(Către popor) Aşadar vă dispretuiesc că voi nu sînteti ca mine.
Mă scuip pe voi, mă piş pe voi, mă cara pe voi, putorilor!
(Scoate penisul şi urinează pe scenă, stropind chiar şi unii spectatori
din primele rînduri.
Este foarte posibil ca scena sau personajul Pampolinn să fie f1uieraţi.
Cu cît piesa va fi mai mult şi mai intens f1uierată huiduită ca la
meCI, cu atît trebuie considerat succesul mai mare - în special
al actorilor care au ştiut să intre În pielea acestor (non)
personaje atunci cînd era nevoie, şi să se distanIeze de ele cînd
atmosfera o cerea.)
[Di!l sală vine cu 1.;n buchet de flori Băiatul care- aduce flori. EI
porneşte în momemul în care Pampolinn îşi declama ultima frază
("Aşadar vă dispre1uie~ că ... ) şi ajunge pe scenă cînd Pampolinn
urinează.]

BĂIATliL CARE-ADUCE FLORI: Stimate D-le (numele actorului
Pampo!inn), în semn de aleasă pretuire din partea publicului vă
aducem aceste garoafe ...
ACTORUL PAMPOLINN: Idiot ordinar, tembel astronomic, pampirist
cortist, păi acu 'ţi-am spus eu!? .. La sfîrşitul spectacolului, prostie
omenească!

BĂIATUL CARE-ADUCE FLORI: (Arătînd la garoafe) Sire (Numele
actorului Pampolinn), mai îmi trebuie trei gologani că nu-mi ajung
de ambalaj, să iau un celofan ca lumea ...
ACTORUL PA..1\fPOLINN: (Luîndu-se cu miinile de păr) Plotogar
de mitocan, bimbimpan, mă f<kuşi de rîS in faţa spectatorilor că-mi
dau singur flori ...
BĂIATUL CARE-ADUCE FLORI: Iertare, Senior (Numele actorului
Pampolinn)!
ACTORUL PAL'\1POLINN:•.. Vezi c-acu pun călăul să-ţi taie boşogil!
Profiterol că joc rolul unui ţyran: craţ praţ braţ haraislas - ai
rămas fără cap... fără capac...
BĂIATUL CARE-ADUCE FLORI: Iertare. senior Pampolinn ...
PAMPOLINN: Marş jigodie-mpuţită ordinar! Dinar vrei, ai?
BĂIATUL CARE-ADUCE FLORI: (plecînd În sală cu flori cu tm) ...
N-am!
PAMPOLL~N:Înainte marş! Tot înainte! Marş! ... Pat'ş-cinci!
'" Pat'ş - cinci! (Îi dă un şut în fund)
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[Băiatul

care-aduce flori iese în pas de defiiarc, încercînd zadarnic
cinci paşi în timp ce Pampolinn numără "pat'Ş - cinci",
împiedicînd u -se.]
PAMPOUNN: Patru or cinci fac patruşcinci.
CONSUUCĂ: Patruşcinci, dacă ordona~i Dvs.
PA.\iPOLINN: Ordon ca de azi inainte, paraistasUi mă-si, u!:c: şi
cu unu să facă brînză ...
CONSUUCĂ: Să trăiţi! atîta fac. Am să ie comUnIc.
PAMPOUNN: Cui?
CONSUUCĂ: Lui Unu, şi lui Unu.
PAMPOUNN: Bravo! Te avansez ca Împieliţat de carconat... Să
facă şi miere de trîntori!
CONSUUCĂ: Să facă dictatore, sînt de acord!
să

facă

B(5). MASA
PA..\fPOLINNA, CONSULICĂ, NEBUNUL, AGENTII
[W.C.-ul se transformă treptat in restaurar.t. Insta!atonj °oO)r lăsa
circa o jumătate de minut ceie două firme împreu!', ··W.c.
RESTAURMT'
apoi firma W.C.-u!ui va fi scoasă. După un amestec de f:lifOSUri
(de closet şi de bucătărie) va rămîne doar ulrimui: m:ncăruri
proaspăt găti ce.}

pentru masă!
Meniul Împăratului
Dllnineala cînd se trezeşte, Marele Senior Pampolinn
ne mănîncă sufletuL.. cu lapte şi miere ...
La prînz ne mănîncă zilele... C'J salată de salată.
Seara ne mănîncă fripţi... în untură de crocodil şi sos
de hipopotam.
NEBUNUL: Sos de hipopotam? Ahăăă, să am eu asta, aş fi ...
boier'
AGENTUL H 2 S2: Nu Ii se permite să fii boier... poate aier ..
NEBUNUL: Pentru mine ar fi un sentiment nobil.
AGENTUL S2U 2: Ce nobil domne? sentiment pa'11polinn'
NEBUNUL: Voi face o plîngere.
AGENTUL H 2S2: Nu este recomandată înainte de masă. Mai
degrabă un S..::.-'3 către Pampo!i;m. Este chiar indicat.

PA,.'\-IPOUNNA:

Pregătirea

CONSUUCĂ:

o
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AGENTUL S 2H 2: (Către Nebun) Nu ştii că dacă scuipi în sus, tot
în cap it: cade?!
CONSULICĂ: După fiecare masă Pampolinn se relaxează şi patinează
pe creierii noştri... Apoi ne calcă pe timpane cu bocancii de sky,
iar noi sintem :oarte mîndri şi canceroşi ...
AGENTUL H 2S2: N,,-i adevărat, şeful nu mănîncă, şeful se hrăneşte ...
NEBUNUL ... se hrăneşte cu vieţile noastre...
AGENTUL S2H 2: Şeful nu doarme niciodată, şeful se odihneşte ...
CONSULICĂ:
Meniul Poporului
Poporul mănîncă zilnic răbdări prăjite... cu măsline de
capră şi găinat în ploaie ...
NEBUNUL... A-nceput de ieri să cadă
Un palillulean pe stradă
Cu şapca goală-o miuă
Nemîncat de-a săptămînă.
Ar citi, n-are lumină,
Ar dormi, n-are căldură,
Ar fugi, o-are benzină ...
AGENTUL H 2S2: În timp ce Pampolinn mănîncă numai cu gura,
poporul mănîncă cu ochii...
NEBUNUL: Păi sigur:
Dimineaţa: "ce ai"
La prînz: "cumpot"
Iar seara: "gem"
(Către Agen\i) V-aţi uitat la ăştia (Arată spre Consulică) care De
sfătuiesc să nu mîncăm, că ei au bucile pline?
CONSULICĂ: ... Iar periodic poporul mănîncă bătaie ... Ia cap... cu
bătătorul de discursuri ale lui Pampolino...
NEBUNUL: Mai rău de-aşa nu se poate!
P~\1POLINNA: Tu eşti pesimist. FiIi optimişti, draglÎ mei!
CONSULICĂ: (Sărind de la locul lui) Bambina Pampolinna. eu
sînt optimist: se poate şi mai rău!
AGENTUL S2H 2: Pentru ca totul să pară dintr-o bucaLă, totul să
mară, să gutuie, să răruie ...
NEBUNUL: Daţi-ne şi nouă bucate alese. Ne daţi, ori nu ne daţi?
CONSULICĂ: Nu este permis să vă atinge~i de .bucatele alese.
Acestea sînt bunuri ale întregului popor! C<lre re\1n Senioruiui
Pampolinn ...
NEBUNUL: Pampolinn ne mănîncă... ne mănîncă... ne mănîncă ...
în fund ...
AGENTUL H 2S2: Şi carne este in au tose:-,l re ':'

FLORENTIN SMARANDACHE
AGENTUL S2H2: Este amice._ este nevoie ...
NEBUNUL: Se mai găsesc prin autoserviri: mezeluri de cauciuc,
lapte de var, cozonac de zgură ...
CONSULIcĂ: ... Reteta pentru Ciorbă de pui: pui morcovi, pui
ceapă, pui ardei... şi pui nu mai puL că ai pus de trei ori mai
înainte! ...
AGENTUL H zS2: ... Cu mărar, cu pătrunjel
Cu untură de că!el...
AGENTL'L S2H 2:... Bagă-n ea bagă-n ea
Macaroane şi fidea ...
AGE~TUL H 2S 2: ... Nu te da fiU te 1353
Hop - aşaaa ...
CONSULICĂ: ApeL u::: Cc:zc:n"c de c;,:)dă nouă
Fără U~: si i3:ă. c)~ă.
ACL,TLL H 2S 2 : ş: CC\Tlg:
,,"GE"\TL'L S2H 2: G,nr« de
AGENTVL H 2S2: N\..
AGE~,TLL

5:~-!.2.'

C"J

gal:r?

:a

cc:wrigi

_-\~'''::-~:: C·;

>~ ~u

,: :-: -,:::.:::: r.:2...
AC·E?<ŢII:

j~

:"E~ L~l~L:

rrici o

G;::':f!ons~~2:

BIne. dar

:"~

~:. ~.

"t:cŞ~

~~ f2:

b;j:l~ :-:':":X:~3~

:-:- ·.~:c~2e
':' Le:. ta":. ; i .

e~·.r;nc

~tomaC:ll

:ii z!ir..:~:O~23~2 e
meu (Fur:e n~r.l2 ~3

şi
s2.:,~

ri:::ţifc.ă.
bl.1rtă)

~

fără

ştiinţă!

B (6). MĂREŢELE CONSTRUqII
CONSULICĂ, PAMPOLINN, NORODUL, NEBUNuL, AGENŢII,

ORCHESTRA
[Tribuna cea scundă dinainte va arăta ca o tribună înaltă şi
din scînduri vechi. cre~terea obiectelor în detrimentul
fiinţei umane. Cu cTC posedă lucn;rj rr:ai ~1Ulte şi pre!ioase cu atit
.
omul dcv1r.e sclavu! ior.l
CONSUUC.'\: Atenţiune . . ;:; rog, Monsieur ul (Citeşte aşa cum se
prăpădită,

s·:rie)

Pam~,Jii::;".

~:0nolog
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urcă la tribună. Se face linişte . Cu gura complet
din cap, din miini, face gesturi ca şi cfnd ar tine o
prelegere. Cam 1-2 minute va dura.]
AGENŢII: Foarte interesant monolog, ne-a plăcut la ambele urechi.
PAMPOLINN: Dă-i cu hau hau, şi iar dă-i cu hau hau ...
Hau hau hau hau ... hau ... hau ... hau ... hau hau hau ... hau
hau hau hilu... hau hau .. , hau .,. hau hau hau
Norodul: (Unii) Meeeel Meeee!
(Alţii) Beeee! Beeee!
PA.l\IPOLINN: Să vă devotaţi mie trup şi suflet!
NEBUNUL: Nici trupul, nici sufletul nu ne mai apartin.
Totul se află în posesia Statului. Ne-au murit şi sperantele, ca in
infernul lui Dante.
PAMPOLINN:Să fiţi de bună credintă, eu sînt dumnezeul vostru!
NEBUNUL: Putu-ţi Dumnezeu mă-ti!
PAc'fPOLINN: Nu există dumnezeu, eu sînt Dumnezeul.
NEBUNUL: Eu cred numai în Dumnezeul mei.'. nu al altuia ...
PJ.MPOLINN: Să fie clar, chestiunea asta nu vă e prea clară ...
AGENTUL H2S2: Asta aşa, ca chestie.
AGENTUL S2H 2: Ce chestie!
I'AMPOLINN: Veţi lupta şi veţi muri pentru mine, iar eu voi sta
ascuns în buncăr, iar la sfîrşit Istoria va zice că EI; am cîştigat
războiul, chiar dacă nu ştiu nici să trag cu puşca.
NEBUNUL: Voi, adică tu, ştiti doar să trageti... mita de coadă!
PAMPOLINN: Eu decît comand ... Face~i măi! ... Trageţi hăi!...

[pampolinn

închisă dă

Munciţi proştilor!...

NEBUNUL: E uşor să dai ordine, e mai greu să execuţi.
AGENTUL H 2S2: (Către S2Hz) Ţi se pare bună politica pe care
o aplică PampoIinn?
AGENTUL S2H z: E bună...
NEBUNUL:... pe varză!
AGENTUL HzSZ: Desigur, e buna..
NEBUNUL: ... de aruncat la gunoi! (Pauză)
Pampolinn ăsta reprezintă PROSTIA îN CEL MAI
T GRAD
DE EXPRIMARE.
PAMPOLINN: (Inocent) Nu mă pot lăuda că aş fi chiar aşa, dar
oricum mă apropii...
AGENŢII: Pampolinn doar are salariul cel mai mare.
NEBUNUL: Păi nu ştiţi? .. Prostia se plăreş,e scump!

mAL

FLORENTIN SMARANDACHE
PAMPOUNN: Tot poporul va învăţa să solfegieze, să acompanieze.
O să vă dau şi instrumente muzicale. Eu voi da tonul... Va trebui
să-mi cintap in strună!
[Orchestra va solfegia ceva confuz. Pampolinn va lăIăi ca un afon,
tare, iar ceilaiţi fi vor acompania prin bătăi din palme, din picior
sau cîntînd:
"Ia porumbu na coceanu
Dă-i cu druga sparge geamul
Pulabadim Pulabada
Pulabadim Pulabada· ...
PAMPOUNN: Asta-i muzica ce-mi place!...]
Ne dezvoltăm impetuos în toate direcţiile: la stinga-mprejur şi-napoi,
la dreapta şi la fund ...
NEBUNUL: A fi multilateral dezvoltat înseamnă a şti cîte ceva din
toate domeniile, pînă ajungi să nu ştii nimic din nici un domeniu!
PA<\1POUNN: La noi nu există şomeri...
NEBUNUL: ... ci personal neîncadrat În muncă ....
PAMPOUNN: La noi nu există foamete ...
NEBUNUL: ... ci oameni nehiăniţi...
PAMPOUNN: La noi nu există biruri, nu există impozite ...
NEBUNUL:... ci taxe, dări, cotizaPi...
PAMPOUNN: La noi totul este "benevol...
NEBUNUL:... în sensul benevol-obligatoriu .. .
PA..1\1POUNN: La noi nu există analfabeţi .. .
NEBUNUL: ... ci persoane cu diplomă care nu ştiu să scrie, nici să
citească dar ştiu să conducă, să poruncească!...
PAMPOUNN: La noi nu există crime, furturi ...
NEBUNUL:... ci omucideri, delapidări .. .
PAMPOUNN: La noi nu există tîrfe.. .
NEBUNUL:... ci femei de moravuri uşoare ...
PAMPOUNN: La noi nu există minciuni...
NEBUNUL: ... ci neadevăruri._
(Visător) ti La noi sint codri verzi de brad
Şi rîuri de mătase
La noi atîtea doruri sint
Şi...atita jale-n casă ... il
PAMPOUNN: Deci sintem o naJie superioară!
NEBUNUL: Fiţa-r naţia a dracu!
PAMPOUNN: Organizaţia noastră, Crescătoare de Vite - de muncă
şi de muls , forţă conducătoare în Palillula, este superioară
celorlalte organizatii din Univers.
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NEBUNUL: (Despre Pampolinn) Unii şefi mai obiectivi, văzînd
dezastrul la care au adus ei lumea, şi-ar da cei putin demisia
dintr-o functie în care sint incompetenti, dar ăsta se încăpătînează,
ba mai mult: se urcă pe ulucă şi mai şi cîntă ... cu - cu - ri- gu
cu - cu - ri - gu!...
CONSULICĂ: Ştiţi... Majestate,... din punct de vedere tehnic ei ne
depăşesc ...
PAMPOLINN: Chiar dacă ne depăşesc tehnic, societatea noastră
este mai tehnică decît a lor.
CONSULICĂ: ... Şi ei au o democratie mai largă.
PAMPOLINN: Nu-i nimic. Şi voi sinteti liberi să fiti sclavi!
Să munciti să vă spetiti!
CONSULICĂ: Productia marfă a lor avansează in ritm rapid.
PAMPOLINN: Nu contează. Şi productia noastră avansează inainte.
NEBUNUL: ... Ne fudulim ca capra rîioasă care stă cu coada·n
sus! (Ridică degetul arătător imitînd coada caprei.)
PAMPOLINN: (Către Consulică) Vă recomand să intăriti critica la
adresa celorlalte organizapi, societăţi!
CONSULICĂ: (Sfios) Dar Seniore, ce să criticăm? să-i criticăm că
o duc bine??
PAMPOLINN: Nu este bine că ei o duc bine...
(Tresărind) Am a aduce o critică Radio - Televiziunii şi paraviziunii:
ieri, timp de 5 secunde, nu s-a vorbit deloc de mine ...
Deci am arătat aici foarte clar că la toti indicatorii societatea
noastră este mai superioară deci1 celelalte societăţi!
(Pauză).

Vă vorbesc acum despre măTeţele COl'!StlUCfii din tara noastră (In

acest moment se dărîmă o parte a tribunii la care pleda) ...
NEBUNUL: (Lui Pampolinn) Nu mai vorbi că faci prafl
[După cîteva secunde un nor de praf se ridică din direc1ta lui
Pampolinn şi se răspîndeşte inspre popor. Se aud unii tuşind, alţii
înecindu-se.]
PAMPOLINN: Tot ce s-a realizat s-a realizat numai datorită mie
(Se bate cu pumnii in piept), tot ce nu s-a realizat nu s-a re.ilizat
numai din cauza voastră! (Îi arată cu degetUl)
(Pauză)
Vă vorbesc despre nivelul înalt de trai al popula!iei.
CONSULICĂ: O legendă din străbuni povesteşte cum că un avion

...

americănesc chiar s-a prăbuşit deasupra PaliUulei lovmdu·sc de
nivelul nostru inalt de trai ...
PAMPOLINN: Trebuie să avem şi nivelul politic ridiC<lL
"
<
! i.
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AGENTUL HZSZ: Mie mi s-a sculat nivelul.
AGENTUL S2HZ: Şi mie.
NEBUNUL: Nici mie.
CONSUUCĂ: Nivelui n vom ridica la toată lumea ... cu macaraua.
PAMPOUNN: Vă vorbesc despre viitorul nostru luminos. ..
(Inopinat pană de curent atît pe scenă CÎt şi în sală.
Intuneric beznă timp de 15-20 secunde cînd sala începe să se
foiască.)

CONSUUCĂ: Recent, Seniorului Pampolinn i-a fost decernat Premiul
international "Bronzul de aur" pentru propagarea intunericului cu
viteza luminii._
AGENTUL HzSZ: cq.i concurenti au participat?
CONSUUCĂ: A fost un singur concurent, Pampolinn, dar s-a clasat
pe locul doi.
PAMPOUNN: Avem o conceptie inaintată...
NEBliNUL: ... In mizerie ...
PAMPOUNN: ... despre lume şi via$ă.
NEBUNUL: Noi ne dezvoltăm numai cu gura, cu palavre ...
PAMPOUNN: k·em cea mai înaltă rată ... fi ... rată ... de dezvoltare
din lume... şi ne dezvoltăm în continuare ...
NEBUNUL:(Arătind spre podea)... tn jos! .. , Am ajuns ;', marginea
prăpastiei. ..
PAMPOUNN: ... Şi mergem mai departe (Gesticulind cu mîna) ...
NEBUNUL: Săriţi! Ne prăbuşim! (Se aude o căzătură, cu ecou,
intr~ prăpastie)

PAMPOUNN: (Arătînd cu mIna Intinsă spre prăpastie, pe care de
fapt el n~ vede)... Inainte!
(Se \Ud căzături multe, lovituri, vaiete)
NEBUNUL: Păi sigur, dă-i Inainte ca un bou!
PAMPOUNN:... Tot Inainte!!!

C (7). METAMORFOZE. COADA
RADIOUL, VOCILE, COMANDANTUL ... VîNZĂTORUL ...
POPA'" NAŞUL ... BALERINUL, PAMPOUNNA, NEBUNUL,
ORCHESTRA (DIRIJORUL).
[Scena începe cu vocea Comentatorului - Radio care descrie - în
sunete de fanfară - plutonul de defilare al oamenilor muncii,
pluton pompos dar ordonat, ostăşesc.
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Pe măsura deplasării, acesta se va dezorganiza, dezintegra continuu,
se vor adăuga noi persoane pe margini: toti deplasindu-se sub
formă de grămadă (!); pcrsonajeit: vor purta plase goale şi borcane
goale, in mîinile goale vor avea cartele. Treptat plutonul devine o
coadă lungă şi stufoasă la lz'"::e, pîine sau carne: dezordine,
fluierături, tipete, înjurătui~ (r-.u;.id de jazz destrăbălat, in surdină);
copii, bătrîni, plînsete vor :;nt:'eg; ,,~tmosfera. Apoi coada se va
transforllid Într-un cortegiu L'~{':'ar cu preoti, persoane în doliu,
bocitoare electronice, şi un sicriu pe care scrie: ION DREPTATE;
muzică de înmormîntare. În fina! acest cortegiu se va converti
Îl r-o odă a bucuriei inconştiente, lumea cîntă, ride şi joacă de
mama focului, ca isterică, fără să- şi dea seama de ce. Apoi totul
se transformă intr-un balet grotesc.
Aceste metamorfozări vor fi făcute gradat, ca un lucru obişnuit
Este de fapt o autodistrugere semi-inconştientă. PampoliIiil se
schimbă din Comandant militar îil vînzător la alimentară, apoi popă,
şi in cele din urmă... naş la horă-o sat, balerin caraghios.
Pentru a sugera mişcarea se poate deplasa decorul din spate, actorii
pe scenă mimind doar_.
Personajele nu vor auzi Radioul (Presupunem că actiunea se
petrece in aer liber, iar publicul din sală se află intr-o cameră
unde aude atit Radioul dar poate asista şi Ia manifestarea de afară.
La început vocea Comentatorului - Radio este întreruptă de replicile
multimii, apoi rolurile se inversează: Radioul, fiind in contratimp
cu mulpmea, transmite lozinci.
Este o intersectie de dialoguri care se înleapă reciproc. Vocile vor
fi diferite ca timbru, inăltime, intensitate spre a putea fi distinse.
Se consideră că Radioul merge permanent, dar din cauza multimii
de pe scenă, publicul din sală nu n aude decit fragmentar.
Autorul nu are nici o viziune asupra decorului; acesta poate fi In
mod paradoxal, primitiv şi modem, vesel şi trist, blind şi agresiv,
etc. In acelaşi timp, stilizat-.
Sarcina aceasta va reveni deci regizorului.]
RADIOUL: Cu ocazia S.:rbătorii Naponale a Palillulei va avea loc
in Piata Progresului din spate o mare demonstratie a oamenilor
muncii, ca un omagiu adus conducătorului iubit, Palillulei noastre.
Organizatiei din Patagonia, limbii păsăreşti care e dulce şi gustoasă
şi pe gil alunecoasă_. Băieti şi fete de la oraşe şi sate, f3cind
parte din Uniunea wTInărul Pampolinnist", cu buchete de :10n.
simbol al gingăşiei şi frumusetii. purtind pancarte şi alte lOi'~nci ŞI
lozincute (Într-adevăr, se observă pancarte în miini. pe ;;-ap, p.:

FLORENTIN SMARANDACHE
piept, pe fund. ..) defilează prin fata tribunei oficiale. Se intonează
cîntece patriotice, revoluţionare_. (Se aud Hei rupL. Hei rup!)
COMANDANTUL: StingL Drept! (unii fac un pas cu dr.::ptul, altii
se opresc in pozitie de drepti, apoi pornesc împinşi din spate de
ceilalti) ... StingL Drepti! (Acelaşi joc)... StingL. Drepti! (Idem) ...
lnaiiiin - te marşL (Apoi vrind să se răzgindească) Inapoi... (Unii
o iau inainte, altii inapoi. Se ciocnesc. Harababură.) înapoi comanda,
marş inainte! (Acelaşi joc: cei care o luaseră inainte o iau acum
inapo~ şi invers.) ... Marş! ... Marş n-auzi?.. Niii! (Ca la cîini) ...
NiiiL
[Voci din mulţime.]
VOCEA 1 (unul cu ochelari de cal): Dă-I afar din formatie! nu
tine cadenta...
RADIOUL: Indeplinindu-vă această indatorire cetătenească, răspundeti
sprijinului iucrătorilor, cerinţelor dezvoltării economiei patriei, spre
binele tuturor, al întregului popor!...
VOCEA 60: (Către Cel cu ochelari de cal) Vezi-ti mai bine de
miopia ta!
RADIOUL:...Muncitorii in fabrici, ţăranii pe ogoarele patriei, cu
hărnicia lor caracteristică, neprecupetind nici un efort în sporirea
continuă a inavutirii sociale, în grija pentru păstrarea avutului
obştesc; acest avut obştesc ne apartine, tuturor, adică nimănui în
mod speciaL!
VOCEA 2: Ia uite-I şi pe-ăla! nu păstrează ritmul.
RADIOUL: ... O splendidă demonstraţie de vigoare şi tinerete ...
VOCEA 41: Scoateti-I din rind!
RADIOUL: ... Obiectiv prioritar in reducerea cheltuielilor materiale ...
VOCEA 92: Toarş Comandant, m-a lovit la genunchi!
VOCEA 93: Minte dom'e, mănîncă rahat!
VOCEA 92: Ba el mănîncă cu gura plină!
COMANDANTUL: Continuati!
RADIOUL: .. , Aprovizionarea populatiei din Capitală cu cele necesare
hraneL..
[Apar persoane pe delături formînd o coadă la alimente.]
VOCEA 20000: Stai cucoană, că nu iau nimic!
RADIOUL: ... Livrarea ritmică la fondul de stat a tuturor produselor
agricole-obligatie socială de maximă responsabilitate ...
VOCEA 41: Da ce faci cu sticlele alea goale în sacoşe?
(Se aud zdrăngănind sticle goale)
RADIOUL:...Dovada indeplinirii şi depăşirii planului - criteriu de
apreciere a activităţii OrganizatieL..
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VOCEA 20000: Nu sînt ale miele!
VOCEA S7: Şi ce caută tn mînă la d-ta?
VOCEA 20000: Nu şciu dOil1'uie
RADIOUL: ... Avem cetăţeni bClC pregătiţi, buni

specialişti, cu o
despre lum~ "1 VIaţă ...
VOCEA 106: O să te lmgi j"w;....Noastră pe bot, de lapte: ...
Că n-o să mai apuci nimic!
RADIOUL:_. Rezultate care ~UClj;-:- învăţăminte care îndeamnă la
o activitate mai eficientă în tm!te domeniile ...
VOCEA 103: Dă-I dracu de smintit! (se aud CîteV3 lovituri de
pa;,nă. O femeie tipă.)
VOCEA 73: Faceţi loc... un copil c-o mamă-n brală!
VOCEA SS (O femeie): Daţi-mi trei litri.
VÎNZĂTORUL: Nu dăm decît doi.
VOCEA 56: Dacă nu daţi voi, dăm noi! (îi dă un ghiont lui 55.
Scandal)
RADIOUL: ... Se îmbunătă!eşte mereu viaţa de Organizaţie, se
promovează un stil de muncă dinamic (Doi inşi se bat de-a binelea:
box!), de angajare îndrăzneală - ca o preocupare permanentă a
organelor de resorL.
VOCEA SS: Adică cum, stau toată săptămîna la servici şi nici
duminica nu pot să iau? ..
VOCEA 112: Noi ne facem că muncim,
Ei se fac că ne plătesc!
RADIOUL:... Concepţie novatoare de o valoare colosală ...
VOCEA 113: Şi timpu trece.
Leafa-mi merge
VOCEA SS: ... am mai făcut şi-o droaie de copii!...
VÎNZĂTORUL: Ce, ţi i-am făcut eu? (Rîsete)
VOCEA 299: Nu se ştie, că mamă e numai una, laIi sînt mai

conceptie

înaintată

mulţi!

VOCEA 293: Copii,

sakItaţi

pe tOli

bărba~ii,

nu

Ştili

care e

tatăi

vostru!...
(Către copii) Plicgell mă. hai, să vă audă! Că dacă
nu, vă las aici, să vă dea el demincarc: l Le dă cîle una la popGu.
Copiii încep să chirăie în cor: mai ta~e. mai incet - la comandă.
Dirijorul îi conduce cu bagheta. Unil 5uspmă.)
RADIOUL: ... Bărbaţi, femel. copii mult".-;}csc Gm !mmă gU\'::;;;, 1,,;
pentru bucuria de a trăi ;n acest mlflUflJl cot! Je lume p~:;-c.djsl.ll
din intregUl Uruvers ...
VOCEA 152: Nu-i da domne, -:ă-I bea!

VOCEA SS:

I\S"
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VOCEA 293: Dă-i domne, dă-i la moacă!
RADIOUL:._ O nouă şi importantă etapă pe calea progresului şi
civilizatiei, a tnfăptuirii programului neabătuL
VOCEA 55: Bă, tu vezi-ti de coada ta!
RADIOUL: Rolul vizionar al organizatiei noastre...
VOCEA 56: Aveti brinză?
VÎNZĂTORUL: Aici nu avem carne; rn partea cealaltă nu este
brînză!._

VOCEA S6: Dar cartofi aYeti?
VÎNZĂTORUL:Da.

VOCEA 56: Atunci dap-mi şi mie o jumătate de marmeladă...
VOCEA 483: Fă, aia fără basma, treci la spate!
VOCEA 490: Nu cumpăr niolJc, stau şi eu Iingă bătrtnu cu baston,să-i
tin de urtl.
(Se aud clteva tuse de moş)
RADIOUL: ... O indatorire înaltă de răspundere fată de societate,
fată de strămoşii noştri ..
VOCEA 483: Tme-i mai bine de frumos te rog, afară!
VOCEA 301: Ce-ai neică, cu ea? Mă pne şi pe mine de baston(!).
RADIOUL:_.Noi expresii ale interesului major, ale aprecierilor
manifestate in numeroase coot::xnte şi contingente fată de Sfatul
tntelept al bătrtniIor, fată de contributia teoretică tn practica agricolă
a Regatului Palillula la abordarea creatoare a problemelor existente
Intre Statele Unite Sovietice Socialiste şi Uniunea Republicilor
Americane.
VÎNZĂTORUL: BaIivemeL. Cartela matale e veche.
VOCEA 1936 (Un TInăr): Ce faceti aici?
VOCEA 1985 (Alt TInAr) : Coadă la carne.
RADIOUL: ... Tmerii, participanti activi la realizarea obiectivelor celui
de-aI 999-lea Congres de-a imponantă COYfrşitoare._
VOCEA 1985: Dar d-voastră?
VOCEA 1936: Facem pe noi de necaz că pierdem orele pe la cozi
in loc să citim o carte_o
Facem urină, materiale fecale ...
RADIOUL: ... S u p Iim e n t a r clt mai multe materiale
necesare economiei nationale...
VOCEA 15000: Vă rog să-mi permiteti să intru In fată, sint gravidă.
VOCEA 12003: Ce, eşti gravidă cu mine?
[Mai multe voci rid.]
VOCEA 286 432 (Un pici): Nene, dă-mi şi mie un miligram de
carne!
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VOCEA 100000: Treci la coadă, pulă!
VOCEA 286 432: Mie tncă nu mi-a crescut coadă nene, că eu sint
mic.
RADIOUL:_. Formarea tinerilor pentru muncă şi vială, mai ales
pentru muncă_o
VOCEA 43: Dap-mi vă rog un centimetru de piine!
VOCEA 152: Fiti atent că ăsta e şmecher. Nu-i dap piine c-o
baleşte!

VÎNZĂTORUL: Este._ Nu mai este... S-a terminat._ Este_. Nu._

Ba nu...
RADIOUI.:._ Oamenii muncii răspund afirmativ la Indeplinirea
datoriei...
VOCEA 300 123: Ce se vinde aici?
MAI MULTE VOCI: Nu ştim nici Ilai, aşteptăm.
VOCEA 300 123: De cind aşteptap?
VOCEA 90 909 (O bandă): De anul trecut. De anul trecut
aşteptăm...
RADIOUL:_ Participare plenară, entuziastă, a virstnicei generatii la
Infăptuirea neabătută a inteIeptei aprovizionări a populatiei.VOCEA 100 001: Poate se bagă ceva!
VOCEA 86 520 (O adolescentă): Ce să bage, că nu mai au ce!...
nu mai au cu ce!...
VOCEA 300 123: Şi dacă n-o să fie nimic?
VOCEA 100 001: E, nu e, ODlU e dator să-ncerce ...
RADIOUL:_. GIndire şi acpune originală, cutezătoare, dinamică, de
amplu şi profund ecou mondiaL
VOCEA 100 002 (pasă-mi-te scriitor): En atteodant Godot!...
VOCEA 300 123: Şi ce credep că vine?
VOCEA 100 001: Poate e pe vine!
RADIOUl.:._ In slujba intereselor supreme ale intregului neam!. ..
VOCEA 300 123: Şi dacă n-are vine?
VOCEA 100 001 (posibil să fie vreun pensionar): Atunci imi iau
scăunelul şi mă aşez la această mare coadă .•.
RADIOUl.:... Deplină angajare, maximă responsabilitate in participarea tuturor la această mare adunare populară, ale cărei rinduri
sint in continuă creştere._
VOCEA 9131 (O babetă):(Văitindu~se) Au! Au! Au!
RADIOUL:_ S'mtem gata să răspundem cu veselie inaltelor comandamente ale prezentului...
VOCEA 9130: Ce-ai taia?
VOCEA 9301: M-a lovit fiule... soarta!
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VOCEA 18020: Au, imi vine rău!
VOCEA 9131: Mă sufoc... Salvaţi-mă!... Mi se-apropie sfrrşitul...
RADIOUL:... Sensul major al viepi._
VÎNZĂTORUL:La noi găsiti pîine neagră şi cu coadă ...
VOCEA 8 007 (Un bărbat): Nu mă-nghesui~i că sînt bor;ooL
Nasc._ Mi-am luat concediul de paternit2! :.o .••
(Rîsete)
. RADIOUL: ... Măsuri energice pentru ducerea pînă la finiş a sarcinii
pe care o avem fiecare ...
VOCEA 777 (diavolul): Ce naşti camarade?
VOCEA 8 007: Nasc... o idee ...
RADIOUL: ... Idei forţă ale devenirii proletare...
VOCEA 777: Ai aprobare?
VOCEA 8 007: Ce aprobare? .. N-am nevoie!
VOCEA 777: Şi nu ţi-ai luat încă zilele?
VOCEA 8 007: Ia uite băăă, am uitat!
RADIOUL:.. Să treacă din plin, cu toate fortele, la executarea
directivelor date ...
VOCEA 777: Luati-le!... Umflati-le!...
RADIOUL:... Iată grija deooebită pentru formarea omului nou ...
VOCEA 8 007: (Ca un urs) Mor mor! ... Ajutor! ... Moor!
RADIOUL: ... Trăim stăpîni pe destinul nostru ...
CEiLALŢI:Nu muri! Te implorăm, nu muri!
VOCEA 777: Ssst!._ Linişte!
RADIOUL: ... Vorbeşte Isroria...
VOCEA 8 007: Am murit!... Gata!... lnmormîntati-rnăl...
[Se schimbă decorul. Sumbru. Toti cerniti. Popa în frunte. Jelituri.
Muzică macabră. Sicriu!.]
POPA: Iartă-i doamne neviDOVăpa!
VOCEA 101(Bocitoare): O-oa-ne! I-oa-ne!
(Pentru sine) A murit I-on....
POPA: (Pe nas) Şi se va duce într-o lume cu multă verdeaţă ...
NEBUNUL: la ascultă părinte, dar o lume cu multă carne nu
există? .. că de verdeaţă a muritL
RADIOUL: ... Creşterea in ritm suspnut a producţei vegetale._
VOCEA 010 (Bocitoare): I-oa-neee, I-oa-neeeee!...
[Se zăreşte sicriul negru, pe care scrie alb, mare, vizibil publicului:
ION DREPTATE]
VOCEA 111 (Bocitoare): Ne lăsaşi singuri, I-oaaa-neeeee! ...
VOCEA 101: Te băgară In pămînt. I-oaa-neee! ... şi-acum ne bagă
~i
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RADIOUL: însăminlările de primăvară să se facă in sol fertil, cu
ritm intens!...
VOCEA 010: De ce ne părăşişi I-oaa-neee?.. Nu-ti fu milă de
noooi?
RADIOUL: Nici o milă fată de buruienile din Ian._
VOCEA 111 "(Fredonind cunoscuta melodie populară)
Mai vino seara pe la noi
(bis)
Ioneeele draaagă
RADIOUL:... Economisiti curentul electric, prerogativ major al
fiecărui cetătean!...

VOCEA 101: (Fredonind o altă melodie populară, stil folk)
I-oaa-nee I-oa-ne
Toată lumea doarme
Numai eu nu dorm
De dorul lui l-on
I-oaa-neee I-oa-ne
Toată lumea doarme ...
RADIOUL: ... Noi stăm mereu treji, la hotarele patriei!...
VOCEA 010: (Ontînd ca Maria Lătăretu)
Ce se-aude măi neicută
Joacă hora-n poienită
Hai neică şi noi la joc
Să nu ne lăsăm de loc!
RADIOUL: ... O preocupare de înaltă răspundere fată de societate,
fată de viitorul natiunii.
(Radioul îşi încetează transmisiunea)
[Şi se încinge o horă mare ca-n poveşti. Orchestra acompamaza
Iăutăreşte, chiar cu un iz tigănesc. Sicriul este lăsat pe jos la-ntimplare,
iar în jurul său, un brîu de sfirîie călcîiele. Pampolinn şi Pampolinna
(redeveniti ei înşişi), conduc hora. Din Cînd în Cînd cimilituri,
chioteL (Naşul Nuntaşii sînt Îngeri.)
Hora aceasta se transformă treptat într-un balet disgratios de babe
cu sîni Iăsati, burtoase, picioare usCate cu varice, păr albit; şi moşi
cheloş~ cu barbă-cioc ca de !ap, lungă, picioare flocoase şi noduroase,
scunzi, eventual fără dinti, ori cu ciuperci infectioase pe piele,
pentru a înfiora publicul.
Ei vor fi dezbrăca ti la slip iar babele la bichini. Vor interpreta un
balet modern pe o temă de dragoste(!) încercînd să facă pe tinerii.
Este de fapt un spectacol de balet văzut pe negativ! Considerate
ca stăpînite de diavol, anti-personajele acestui anti-balet din această
anti-societate vor intrupa grotescul şi scirba pînă la saturatie. De
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preferinţă aceşti anti-balerini să fie trecuţi de 70 de ani, sau ar
putea fi nişte persoane de la azil: schilozi, epileptici in timpul unei
crize, născup cu anomalii etc. pentru a incarna o scenă opusă
balet ului tradiţional: teatru grotesc.
<Balerinii> se vor tmpiedica şi vor cădea de multe ori. (Acesta
e iadul pe pămînt. - balerinii sint şchiopi)
O parte a acestui anti-balet se va juca fără muzică.
Personajele se vor mişca dînd impresia că există o muzică pe care
publicul nu o poate auzi.
Autorul doreşte regizorului mult succes!]

(primul antract)
PREZENTATORU~

ORCHESTRA

[Cade cortina. în faţa ei apare PREZENTATORUL care anunţă:]
PREZENTATORUL: Pe durata antractului veti audia un SINGLE
dedicat PreaMăritului (În sensul de <mărit prea mult, exagerat>
Senior Pampolinn şi PreaMăritei Senioare Pampolinna, din ultimul
Album besl-seller internaponal! (Iese)
[urmează citeva melodii ordinare (!), de bodegă: "Cine-a pus
circiuma-n drum", "Dă mamă cu bidu-n mine", "Deschide bageo
fereastra să-ti dau foc să-ţi arză casa" alte melodii cu teme sexi
din folclorul neoficial, cintece ţigăneşti (Gabi Luncă), murdare,
Jăutăreşti etc. transmise prin staţie, fie interpretate de orchestră]

[Gongul bate o

ACIUL 1
Pe o

singură dată.

tăblie

se va citi

ACTUL Il
D (8). DECOR FANTASTIC CU PERSONAJE MECANICE
CONSULICĂ, PAMPOLINN, HAMlET AL n-LEA; AGENŢll

[Un fel de teatru postionescian. Cele trei personaje vor executa
numai mişcări rigide, de roboti, ca acele unui ceasornic. Hamlet
al IT-lea este un personaj fantastic.
Decorul va fi format din obiecte (scmi) rotunde:
o semisferă avind în faţă o deschizătură in formă de arc de cerc
(ca navetele spaţiale). ln faţa semisferei este trasat un semicerc
AB, al cărui centru O va fi acelaşi cu al semisferei. Consulică se
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va deplasa tncontinuu pe acest semicerc, du-te-vino, de la A la B;
în virfurile A şi B va face întoarceri la stinga- mprejur ca un
militar destoinic; replicile sale vor fi în ritmul pa§ilor.
Hamlet al II-lea se va afla deasupra, pe semisferă, mi§ctndu-şi
antenele, iar Pampolinn Jnăuntru, nemişcat, aşezat pe un scaun de
formă cit mai rotundă.
Consulică şi Pampolinn Imbrăcap c1t mai fastu~.
In rest scena e goală.
Deasupra semisferei este întuneric, Inclt Hamlet al II-lea nu se
vede.
Prin decor şi îmbrăcămintea personajelor, în special Hamlet al
II-lea, avem o scenă de teatru S.F.
(De fapt şi celelalte scene ale autorului sînt tot S.F. (= Smarandacbe
Florentin)!)]
CONSULICĂ; O să mă fac că plouăL. ca să aească recolta. ..
PAMPOLINN: CumL Să plouă fără consimtămîntul meuL Voi
da ordin să dispară norii după cer.
CONSULICĂ; Ştiţi, plouă cu găleata!
PAMPOLINN: Ce vorbeşti Franz?! Ce e asta, anarhie? .. Trădare!...
Cum v-ap permis să puneti mina pe găleată?!
CONSULICĂ; (Intimidat) Ştiti... lin... Ştiţi...
PAMPOLINN: Ce să ştiu? Nu ştiu nimic! Cine v-a lăsat In magazie
la găleată, ca juvetii, ca castravetii?CONSULICĂ; Noi am luat-o...
PAMPOLINN: Dar cine, impristat parponit, a dat drumu'1a apă?
CONSULICĂ; Ăl-de-Sus!

[U n mic suspans, după care reflectoarele luminează pe Hamlet al
II-lea: un individ in costum de astronaut, cu cască pe cap din
care mai multe antene etc. (ca-n romanele Science-Fietion).]
PAMPOLINN:Bă, ăI de sus, ia dă-te-n moaş'ta pe gheaţă jos!...
că-ti sparg creierul din buricul stîng...
HAMLET AL II-LEA: ... ?! (Nu vede, n-aude, nu răspunde)
PAMPOLINN: (Către CoI''\ulică) Ordon să se oprească ploaia şi
să nu mai revină decît atunci cînd şiretul de la bocancii mei va
fi mai şiret deCil toate şiretlicurile.
CONSULICĂ: Plooio, opreşte-te, temperează-te, termină-te!. ..
HAMLET AL II-LEA: (Cu o voce de robot) ... m-am terminat!
(Simulează încheierea la pantaloni) ...
PAMPOLINN: ._Calmează-te, farfurează-te, pricindează-te.
HAMLET AL II-LEA: ... mă calmez, mă farfurez, mă pricindez...
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CONSUUCĂ: (Foarte mirat, către Pampolinn) Ia uite domnule,
ploaia nu vrea s-asculte! parc-ar fi de capul ei!
PAMPOUNN: Ce e aia, ce plouă fiecare cînd vrea şi ce vrea? •.
Dacă nu va Inceta pînă număr la patru i se va lua scara.. ca să
cadă.- din pod.
PLOAIA: Pic, Pic, Pic, Pic._ (Va trebui ceva natural care să ude
actorii; o stropitoare cu apă sub formă de sferă, de exemplu, în
mîna ălui de sus(Teatru real).)
CONSULICĂ: Fiti atent Domne, nici nu se sinchiseşte!
PAMPOLINN: Băgati-o la ocnă! Troscolil-O! Căsăpit-o! Behăit-o!
Ristonil-O!
HAMLET AL II-LEA: ._ mă troscolez, mă căsăpez, mă aiurez. ..
PAMPOLINN: (Către Consulică) Ai înţeles?
CONSULICĂ: Mda (pauză)
(pentru sine) Cum să bag ploaia la ocnă?_ Cine dracu-a mai
auzit? .. (O străfulgerare) Aaa, ba nu ... ahaa._ fac o gauţci într-o
galerie prin care să intre ploaia_ O idee extraordilingură!
PAMPOLINN: lnţeleşit-o? Executaşit-o?
CONSULICĂ: Către Hamlet al IT-lea) Cum te cheamă, Pişăn-jos?
HAMLET AL II-LEA: Pe mine mă cheamă Piulă P. Piulă.
ACTORUL PAMPOLINN: Dar în distribuşie parcă scrie Hamlet al
II- lea?
ACTORUL HAMLET AL II-LEA: N-are contează!
PAMPOLINN: Căpitane şi patrulă, puneli mîinile pe piulă, tăiali-i
capul, puneţi-i sare!
AGENŢll: (Din culise) Nu-mpărate că ne doare!
CONSULICĂ: Vîrcolare. Burculare. C'lare. Lare. Are. Re.
PAMPOLINN: (Către Hamlet al IT-lea: Cobori în jos luceafăr blind...
HAMLET AL II-LEA: ._lasă că cobor în sus.
PAMPOLINN:._ Alunecînd pe-o rază.
HAMLET AL II-LEA: _. ce eşti nebun-umplut - cu - magiun, vrei
să-mi rup mijlocăcarea?
PAMPOLINN: Curaj bărbate de barbă castiliană...
Du-te la oştire pentru ţară mori...
Şi-ti va fi mormîntul incornorat de ciori...
CONSULICĂ: Dar ceea făcut, prea mărită Mărie a ta?
PAMPOLINN: S-a pişat în sus! Tuuur ... Tuuur_. Tuuur ... Tuuurruuu._
CONSUUCĂ: Vai ce neascultare! (Către Pampolinn) Ascultă-l, prr
luminate intuoericos!

122

o

WME ÎNTOARSĂ PE DOS

PAMPOLINN: (Către Hamlet al II-lea) La ce materie, dromader
acvatic, preferi să te-ascult, eu, cel mai modest emfatic din Palillula?
HAMLET AL II-LEA: ... îţi cer ascultare, mare senior pampolinnisL.
PAMPOLINN: Hai cere ...
HAMLET AL II-Iea: ._ iată ce ascultare Iti cer...
PA..MPOLINN: Ia._
HAMLET rtL II-LEA: (Vorbire fără intonatie, fără pauze, monotonă,
robotică) ... a fost odată o capră cu trei iezi făcuţi cu creangă şi
Într-o zi scufita roşie plecă de acasă şi-i spune bunicuţe-i trei iezi
cucuieti uşa mamei descuieti aaa nu e asta mă măicuta zise contele
şi mai luă o gură de vînt atunci vînătorul luă puşca şi o puse la
ochi trase şi-i sări ochiui de sticlă şi-i sări ochiul pînă se lovi de
o sticlă lupul văzînd aistă treabă se duse la un fierar să-şi mai
ascută glasul şi atunci nina cassian refuză invitatia refuzată de
autorităti de se rendre il l'etranger şi vînătoru făcu o masă mare
din SCÎndură de brad proaspătă şi invită la masă pe lup să se
îndestuleze şi numai ce auzi la uşă glasul mamei trei iezi cucuiezi
uşa caprei descuieti închise uşa şi ce-i fu dat să vadă fn fata
ochilor? ... nimic! pur şi simplu un drac de copil se suise în cireşul
din fata casei din urmă şi culegea să-şi umple SÎnul mai repede
las c-o să te-nvăt eu minte nănaşule zise capra şi mai luă o gură
de fin în vremea asta Nică supărat pe o pupăză care-l trezea
nevoie mare cu noaptea-n cap îşi luă într-o zi şapca-n cap şi se
duse la scorbură dar nu trecu mult şi lupul o inghiti pe scufita
roşie moş chiorpec ciubotariul şi piticii din poveste aleargă să
salveze pe aibă ca zăpada care făcea antirec!amă merelor nu mîncaţi
mere sar putea să vă rămînă în gît de aceea campania dalas where
a fost ;.;cis un preşedinte kennedy pierdu o mare sumă de $ chinezi
în asia -de-vest-estică atunci făt frumos (către culegătorii de perlc
culegeţi frumos cu f mare S.F.) din lacrimă coborî din copac intra
super daciaford de calibru 3 virgulă paişpe şi alergă să se bată
cu zmeii paraleiii dar îi ieşi în cale viteazul decebal cu ostaşii săi
tăie făt frumos capul de sus capul de jos eccetera ale zmeilor dar
uită să le taie şi coada atîta io trebuit lupului care deschise uşa
şi mîncă în grabă cei doi iezi cu pîine şi usturoi iar ca felul trei
răbdări prăjite în ulei de amestec că de floare nu se găseşte ia
de floare ia prăjite ia de floare ia prăjite aleargă pînă la alimentara
din colt rupse eticheta la o sticlă de tuică americano-americană şi
citi pe un afIŞ remaiem ciorapi femei de nailon sau naideloc pentru
că nu există bordeie şi atunci soarele şi onanismul întăreşte
organismul faci la baba meandrele la !igănci sau colOron!i de aceea
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gavrilescu cind se scormoni prin buzunare să plătească biletul de
tramvai vai constată că s-a scumpit de trei ori în numai C1"1eva
ore cum e cu putintă cum e cu putintă exclamă prea măritul

sultan a1adin unde e a1adin aici sint impielitate iar la un semn
descbisăi calea şi sapropie agale un bătrin a cărui coaie atimau
vro cinci ocale tu eşti mircea dampărate iami căcatul de la spate
eu laş lua măriata dar nu pot de gura ta de aici se observă
modestia şi curajul domnitorului roman care ar vrea să ia căcatul
acestuia dar este impiedicat de turci cu o funie groasă dar abu
bassan tnvătase multe din astea şi Intra zi veni la el chiar sultanul
barun al racbid bună dimineata soare bai Iru minen lumea mare
unde este sora ta este in ogradă taie un om ce? taie un om
lemne şi n supraveghează uraaa uraaa trăiască gIştele coanei pipa
Uraa trăiască pipa coanei pipa trăiască de trei ori: trăiască trăiască
trăiască (gata acum poasă moară ca trăit de trei ori) se opinti făt
frumos din lacrimă şi din toate putorile sale şi! băgă pe zmeu în
pămtnt pInă la deget şiatunci greuceanu luă buzduganu din cui şil
puse intr-un diplomat cu mare diplomatie dar veni rindul şi lui
prfslea care păzi cu străşnicie merele conform indicatiilor pretioase
şi politicii înţelepte a organizatiei numai că între timp se puse o
ploaie de ziceai doamne ce e aia? e ploaie ti se răspundea plouă
nu vezi? ~ tait rien zise sopbie mugnier specializată in dragoste
cu furculita şi 10ntu porni în căutarea şi de alti proşti şi găsi unu
care băga soarele cu banita în casă.
şi uite aşa au luptat străbunii noştri eroic cu dare de mină şi au
ajuns cel mai popor dintre toate popoarele ei §au dat viata şi
cămaşa de pe ei ca noi astăzi să trăim bine şi să navem de toate.
mihai mihai
călare

pe şapte cai
PAMPOLINN: Ce tot bălmăjeşti acolo? nătăflet-fără-baston-In- bu-

zunar.
HAMLET AL II-LEA: m-ap neInteles cumva scumpe tyran?
PAMPOLINN: Amanu pricepu da nu-ntelegu_
CONSUUCĂ: (Lui Hamlet al II-lea) Ai avut nepretuita cinste de
a fi neInteles de nepretuitul nostru Pampolinn cel pretuit.
PAMPOUNN: Şi in final cum s-a inecat AIbă ca Zăpada?
CONSUUCĂ: Cu grijă-.
PAMPOLINN: De ce oare?
CONSUUCĂ:

De-aia

HAMLET AL II-LEA:_. de brad
CONSUUCĂ: Ba de mIner...

124

şi

de fag._

o

WME ÎNTOARSĂ PE DOS

PAMPOLINN: (Lui Hamlet al ll-Iea) Mai repetă o dată basmul
incepind cu mijlocul sfirşitului şi urmînd cu praşila de toamnă şi
semănatul orzului.
HAMLET AL fi-LEA: (Ontind pe două note doar)
foaie verde 10bodă
baba-n cur se piaptănă ••
PAMPOLINN: Senzational!
HAMLET AL fi-LEA:
foaie verde laba gJştii
mor de foame tractoriştii
Hai să-I mai cînt o dată mai tare ca să vi se scoaIe o să se
scoale din morţi ca Isus Cristos care a inviat din morti iar eu am
murit in vii (e vorba desigur de viile din drăgăşani pe care nu
le-am văzut in viata mea) mi 8-3 sculat cîndva o idee tare ca
piatra iute ca săgeata cile cuie sInt pe masă atili galbeni savep
pe masă C1"te frunze ro frunzar atili bani ro călindar săpunat măturar
ura uraa domneşte peste tot Intro zi făt frumos la răpus pe zmeu
cu paloşul la băgat ro pămînt pină la şolduri (aici fac o paranteză
şi pe mine or să mă bage In pămtnt mizeriile intelectuale cemi
dau) apoi la băgat şi mai adinc pină la genunchi apoi la băgat
de tot pină la g1emă in pămlnt că n băga cu capul în jos şi cu
picioarelen sus şi ia retezat tălpile picioarelor ca să nimerească şi
călcîiul lui ahile de fapt era căIcIiul zmeului sau cumva zmeul fi
furase lui ahile călcIiul?
Dumne-zeul ştie cert e că troia a fost cam spartă de zmeu Adrian
actor român de origine americană
dracu tună
dracu tine post două zile pe săptălună, una pe marte şi alta pe
venus dracu pe venus auzi vorbă mai dobitocească nu ie! pe zeita
venus veche decînd grecimea cu sioii goi nu iar fi ruşine ce exemplu
de puritate dă ea tinerelor fete rămase unele bătrine altele bortoase?
oase colturoase cine poate oase roade cine nu mănîncă carne arne
dracula a cumpărat 732 de arne care au costat fiecare 732 de lei
şi 15 tigr., C1"te pantere fac 819 de ame?
PAMPOLINN: A, da, acum inteleg eu de ce Hamlet al II-lea de
Monaco 1 - a cununat pe In ginochio date!
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E (9). ZIDUL
PAMPOLINN, OOcroRUL, NEBUNUL,

AGENŢII.

[Un zid vopsit cu var alb, foarte înalt. Mucegai. Noroi. Un scaun
negru.
De la fantastic extrem se va trece la un realism crud. De la
mişcări mecanice compiuterizate ale personajelor, la mişcări necalculate, dezordonate. Multe gesturi făcute fără să-şi aibă rostuL
Nebunul va fi îmbrăcat simplu.]
PAMPOUNN: (Către Nebun) Ce vezi 10 faţa ochilor?
NEBUNUL: Un zid invizibil.
PAMPOUNN: Acesta este zidul care înconjoară Palillula. Nimeni
nu pătrunde, şi nu evadează fără dezaprobarea mea.
NEBUNUL: De aceea avem traiul în netihnă, şi nimeni nu ne
linişteşte apele tulburi, iar fanariotul stîrneşte furtună cînd vrea ...
Dar unde este colegul meu, Bulă?
PAMPOUNN: A fost trimis la specializare (pauză) la Penitenciar...
NEBUNUL: Doamne fereastră şi-a juma de uşă spartă!!
PAMPOUNN: Zi~ ce culoare are zidul?
NEBUNUL: Albă, binenţeles.
PAMPOI.JNN: Uită-te mai bine, chiorule! Nu vezi că e G::gru?
(Pe zid, Intr-adevăr, începe să se Intrezărească scris mic, undeva
mai jos: SCRINUL NEGRU, dar de fapt el e alb).
Beleşte ochii boule, că dacă nu ... beIeşti suia!
NEBUNUL: (Beleşte ochii cu miinile. Se zgîieşte. îşi întoarce
pleoapele pe dos. TImid:) Ochii mei văd alb, Seniorite.
PAMPOUNN: Ai orbul găinilor? cocoşate pintenate!
NEBUNUL: Văd bine, oftalmologule ...
PAMPOUNN: (Făcînd semn cu mina către culise) Sancţionati-!!
AGENTUL H 2S2: (Din culise) Numaidecît. îi iau caii de la bicicletă.
AGENTUL S2H 2: (Din culise, cu accent de tigan) Să trăiască
bicicleta!
PAMPOUNN: Ati suferit vreodată de vreo boală pisică... psihică?
NEBUNUL: Din păcate nu.
PAMPOI.JNN: Atunci o să te ducem la un doctor să te lecuiască ...
pentru totdeauna!
[Nebunul este Impins cu forta şi pus pe un scaun negru. Apare
un doctor cu halat negru, chipiu negru, cu un satir mare în mînă,
care este de fapt tot Pampolioo deghizat In doctor- călău.]
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DOCTORUL: Ia probează ochelarii ăştia! (Cititorii fşi vor Inchipui
cum Doctorul ii întinde Nebun-ului o pereche de ochelari) Cum
vezi cu ei?
NEBUNUL: Nu văd deloc.
DOCTORUL: E un început bun. Dar trebuie să-i aducem citeva
îmbunătătiri ca să vezi cum vrem noi. Hai să-ncercăm cu alte
metode. (Schimbă lentilele convexe cu unele concave) Cum vezi?
NEBUNUL: Văd totul în roz! Hainele Slut roz. Viata o văd ro
roz. Albastrul e roz. verdele e roz.
DOCTORUL: Foarte bine! Acum ştiu unde e buba!
(Frecîndu-şi palmele)
NEBUNUL: Buba? _. Credeti că e nevoie de operatie la ochi?
DOCTORUL: Nu la ochi, la creier ... îngtîte dumneata hapul ăsta!
NEBUNUL: (Cioflăind ca un lup, cu gura largă) Hap! Hap! Hap!
DOCTORUL: Cum îţi mai e?
NEBUNUL ŞI ORCHESTRA: Tot pe loc pe loc pe loc
Să răsară busuioc
DOCTORUL: Ştii să dansezi, să iei hora'nainte?
NEBUNUL: Nu.
DOCTORUL: Atunci va trebui să înveţi să joci cum îţi cfntăm
noi!...
NEBUNUL: Vă multumesc. (Îşi dă jos ochelarii)
DOCTORUL: (Uitîndu-se cu aparatul în ochiul drept al pacientului)
Ai vederea redusă la ochiul stîng._ minus doi... miopie poIitică._
(Schimbă şi se uită în ochiul stîng) Din păcate, la ochiul drept
vederea ţi-e normală. Dar o s-o-ndreptăm noi!
NEBUNUL:(pentru sine) Parcă-aş fi ciclop_. cu doi ochi!
(Doctorului) Vă rămîn profund, profund îndatorat!
DOCTORUL: Deocamdată nu e prea grav, dar boala ar putea să
avanseze dacă nu o tratezi... Şi-atunci e mai grav. Poţi orbi... din
cauza altor doctrine...
înghite te rog doctorina asta filozofică, productia proprie._ made
în Palillula...
NEBUNUL: Medice, dar eu mă simt sănătos.
DOCTORUL: NU se poate. Dacă am zis că eşti bolnav, eşti bolnav!
Că poţi să deranjezi pe cei din jur cu văzul dumneavoastră, ceilalţi
să nu vadă esentialul din cauza văzului tău.
Boala ta e contagioasă şi molipsitoare: dacă tu vezi rău, şi vecinul
o să vadă la fel de bine ca tine, copilul tău se va naşte cu defect
mărit la ochi...
NEBUNUL: Şi ce e de făcut?
12/
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DOCTORUL: Va trebui să poqi zilnic aceşti ochelari-de-caI. (Ii
tntinde o pereche fumurie de ochelari cu lentile conc:ave, exagerat
de mari. care fi wr acoperi fata 1n intregime.)
NEBUNUL: Şi noaptea cum procedez?
DOCTORUL: Dormi cu ei in nas.
NEBUNUL: Păi nici visele nu mi le Iăsali libere?
DOCTORUL: De miine s-a interzis visatul In Pa1iBula...
V~le sint droguri _. şi cei care visează taxicomani...
Aceştia sint un pericol social, de aceea prin Decret de stat - supus
Pampolinn a botăr1t să se viseze cu portia Fiecare avind nevoie
doar de un miligram de vise_o
NEBUNUL: La forta d-wastră._ de convingere!... (Arată spre satir)
Şi fiu-meu care ar vrea să se nască In curtnd?
DOCTORUL:lti dau un sfaL. popular_.: decit s-ajungă ca tine, mai
bine să-I naşti direct cu ochelari de cal!
NEBUNUL:Şi DeYaStă-mea?

DOCTORUL: Ochelari de iapă.
NEBUNUL: (Arătînd la ochelari) Pot să-i port şi pe ploaie?
DOCTORUL: Da sigur. Sint ochelari - umbrelă_.
NEBUNUL: Şi dacă mi se udă şapcaL
DOCTORUL: ... tti protejează retiDa de impurităti străine... pasturi
clandestine...
NEBUNUL: Eu postesc martea, vinerea şi seara (1şi pune ochelarii
de cal pe nas. Arată caraghios.)

Acum protestez._

[Ond nu poartă ochelarii de cal pe nas Nebunul redevine el tnsuşi:
opozant al regimului. La unele critici mai dure pe care le va aduce
lui pampolinn (ptnă la sfirşitul piesei) ceilalti fi vor atrage atentia
să-şi pună ochelarii. Replicile acestea vor fi improvizate de actori
la momentele pe care le consideră ei de cuviinţă]
DOCTORUL: Bravo! Nici nu li-ai pus bine ochelarii In ochi şi-ai
şi devenit mai de§tept!
NEBUNUL: Dar acum văd totul In negru. Iarba e neagră. ..
DOCTORUL: Excellent! (Intră 1n culise şi se schimbă în rolul lui
Pampolinn)
NEBUNUL: (Vorbind de unul singur, nesesizlnd absenta doctorului) ...
Sufletul Nebunului n văd prin corp._ e negru... Visele copiilor sint
negre. Vai, ce minunat e totul! Albul e negru ... ZIDUL E NEGRU ...
PAMPOUNN: (Care tocmai apare) Bravo mă băiatule!
Aşa mi te vreau: patrihO!. Toti s-avem aceeaşi viziune. Zidul e
desigur negru. chiar dacă e alb.
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(C..ătre

Doctor, care se află In culise) Ah, medicii!... Domnu De
Medicii, metoda dumitale dă rezultate dintre cele mai negre!
(Către Ncoon, bucura» Te felicit! Vino să-li string mina! (Nebunul
se-apropie. Pampolinn ii ia mina şi o stringe fntre clanlă şi tocul
uşii. Nebunul scoate sunete de extaziere).
NI<:nUNUL: (PurtInd Incă ochelari) Vă stnt recunoscător, mare
Senior!

F (10). SCROAFA SAU

COMERŢUL

PAMPOLlNNIAN

AS, A4, A3, A2, Al, PAMPOLlNN.
[Decorul: fără! (= nici un obiect pe scenă). In felul acesta
personajele sint eliberate de povara lucrurilor, care apasă asupra
atmosferei ... Le rămrn doar problemele de spirit!
S-a trecut astfel de la un decor fncărcat, la unul vid.
Cinci personajc Imbrăcate la fel, maehiate identic, aşezate identic
AI, A2, A3, A4, AS In şir indian, in ordinca Inăltimii - scara
m{lgarului, cum sc 7.icc in limbajul copiilor - cam la jumătate de
metru unul de allul, cu fata spre public, In aşa fel Inert să fie
vi7j bi li toti cinci. Ei vor forma un fcl de telefon fără fir In care
datele C<"lre intră In sistem se denalurcază pe măsură ce sInt
transmise de la individ la individ, pullnd ajunge In final să fte
inteles un mesaj contra celui Inceput.
Cei cinci vor vorbi fără a se clinti din loc şi fără a gesticula ca nişte manechini. Se vor apleca doar PUtin fiecare la ureehea
celuiJ..dt - atunci cind 1e vine rIndul.
In final Pampolinn se va duce el singur cu urechea la Al, apoi
se va a~7.a in fata lor pentru a completa şirul.
Va trehui să dea scn7.atia unei scene mecanice, eu personaje
robotizate, carc au Insă mecanismele defecte.]
AS: (Către A4, la ureche) A fătat scroafa. N-a Iăcut decit un
purcel -- deşi a fost avertizată că va fi 'Ispru criticată In şedintă ...
că va fi retrogradată cu o treaptă de salaru.are... rară să sc
sinchiseasc:l CltuŞI de putin de indicatiile deoscbite date de guvernatori... i s-au crea! toate condi!iile de vială fn robie, şi a dracu
scroafă s ..."l fncăp;illnat şi n-a frlCUt dcch un purcel şi ăla pirpiriu
şi rahitic, că a doua zi a murit.
A4: (Ctltrc AJ, la ureche) A fătat scroafa. N-a făcut dech zece
purcei - deşi fusesc avertizată c<1 va fi criticată de organizatia
noaslr;\... că procentul indicat a scăzut şi-a descăzut vertiginos... că
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n-a respectat prevederile de creştere a productivită!ii muncii deşi
s-au creat conditii minunate de sclavie.
Al: (Către A2, la ureche) A fătat purceaua A făcu: cinzeci de
purceL 1 s-a atras atentia că ar fi putut face mai multi, pentru
ca nu care cumva in şedintă să se scoale vreun porc necastrat şi
s-o belească... (înghite in sec) pur şi simplu cu injuriile. Statutul
oaoteşte familia, şi vrea ca ea să fie cît mai numeroasă deoarece
este nevoie de animale de povară.
Al: (Către Al, la ureche) A fătat scroafa. A făcut şaptezeci şi
cinci de purcei şi jumătate... A fost lăudată şi ovationată de intregul
grajd. A luat cuvintul un dihor de la Centru şi un grangure din
Capitală. Un vier şi-a oferit serviciile sale pentru anul viitor. La
care doamna scroafă a multumit din copită şi s-a angajat să
depăşească productia netă brută cu 0,2% valută forte.
A!: (Către Pampolinn, la ureche) Prea mult Mărite Senior, a fătat
scroafa. A făcut 100 de purcei, toti şăgalnici şi berbanti. Pentru
acest măreţ obiectiv realizat, Domnul A2 (citeşte a doi) - care
mi-a raportat prompt şi exact - a fost decorat cu ·Ordinul Fiara
de Fier". Indicatiile dumneavoastră pretioase au fost strict respectate,
planul depăşit cu -11 %, şi perspectiva înnoitoare pentru inflorirea
tării noastre indrăgite, PaIillula, ca băiegarul în grajd ...
PAMPOUNN: Seniorii mei, Al, A2, A3, A4, AS, pentru rezultatele
deosebite obtinute in muncă şi purtare, merit 2§8dar o decoratiune.
Mă \'Oi premia cu Menpunea de Doctor Honoris Causa, din lipsă
de probe, şi Premiul special al juriului - juriu pe care TI şi
conduc, şi din care fac parte numai eu -. (lşi ia o mare insignă
cit pumnul şi palma, care ( Agătînd-o de piept) îi rupe veşmintele.
Insigna atîrnă ca un pietroi din cauza greutătiL)
Vă rog să mă felicitati, nesimptilor!
Al-5: (Care rămăseseră cu gura căscată) Să vă felicităm!
PAMPOUNN: Şi-acum, datorită acestui succes de răsunet mondial,
vom împărţi roadele muncii noastre: Dap 1% la export iar restuL.
pentru popor!
[Al, A2, A3, A4, AS aplaudă cu miinile deasupra capului, În
acelaşi ritm, mecanic.]
PAMPOUNN: Avem un popor îndestulat... de bunăstare materială
şi spirituală... care avansează inainte... (În acest moment top şase
s-au prins ca la un semn cu mîinile de mijlocul celui dinainte
formind un tren care merge de-a-ndăratele.
PAMPOUNN: ... care avansează in urmă_o
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Al-5: (Ceva rotre imitat de tren
Hoomuu!

şi

huiduit pe stadion) Uuu! Huu!

PAMPOLINN: .•• care merge cu spatele ro fată.
(Acelaşi joc) Uuu! Huu! Hoo! Uuu!

Al-5:

(Replici simultane)
rotiri intră intr-un tunel unde cad grămadă unul peste
altul, cu Pampolinn deasupnl. Se aud prăbuşiri, zgomote, iar peste
toate: un ris isteric, al lui Pampolinn... amintind de risul .Iui
Giovanni.]
[După citeva

G (11).

ŞCOALA

PAMPOLINNIANA

INVĂŢĂTOAREA, lŢIc, IŢIeA, STRUL, SlRULA,
MORITZ, RECLAMANGIUL, 123, 475, PAMPOUNN,
PAMPOLINNA, NEBUNUL
[Teatru ro miniatură. Toate personajele de pInă acum vor fi aşezate
cu spatele la public, pe scaune, rotr-o sală de spectacole, privind
desfăşurarea unei mici piese de teatru "Şcoala Pampolinniană". Pe
toată durata piesei celei mici aceste personaje vor mtnca seminte,
vor foi celofane sau se vor muta de pe un scaun pe altul Vrx
ride, vor aplauda după replici mai acide.
Din cind ro clnd vor §OPti cite ceva la urecbea ~ului.
Unii vor intra după Inceperea Piesei, altii vor pleca toainte de
final Vrx fi c:biar momente efod sala cea mici va fi goală. dar
Piesa va rula In cootinuare ca fi cfDd ea ar fi pIiDi. Adori din
piesa cea mici licIod FIluri semnificatiyc citre publicul iDcxisteot.
Este de fapt _ tatta III latnL
Noua lCIeDI • TcaIr1IIui cel Mic va fi lDIIi laaII cIeca sceaa iaiPIII
cu peste lai. peah'U ca piesa lor si poad fi .-..a ti de publicul
rai. La lIIccpaI, CIOIIiiIa ca liIicI .. fi lIIad. . . le ". ridica.
Picla ca aci ". icpl lta o ... ele câII
"..a dcccr
'3, bIIM:i
'cae. lift IIik*e P , ,,. . 1. cIeW
P
Ii ficcaIe elev are - .... pe care scrie: II fali
. - l e .... pc II*C < • • , >. Peste lOt ~ ca P ,li- ,
r i n , cUlc ..... cara....... - . - . ale Iar.
La ti,,: • • eiI:i CIIIftiIIi .. i tCris pe I11III:

,...,.,f

r" .

,....,3'

"'-0
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ŞCOALA P AMPOLINNIANĂ
.
PIESĂ IST8RICĂ - premieră universală-

Distributia

INvĂŢĂTOAREA

_.._______._._._..._ ... _..__ .._(Numele
____.___.. _._. __.._. ___..._ ...______ ._._._(Numele
IŢICA _____._._.._______ .__........._ .._.......... __ (Numele
Ş1RUL ____.______.. ___..._............ _._ ......._(Numele
Ş1RULA.. __.__
__._... _.... _._..___.. (Numele
MORITZ _____.
_. ____.._...__..__ (Numele
IŢIC

tocn:

să poată

actritei)
actorului)
actritei)
actorului)
actritei)
actorului)

fi citit de publicul real.

elevii (Ştrul, Ştrula, Moritz) şi se aşează
ai'.lrea: in bănci, sub bănci, pe bănci.
Unii tin picioarele pe pupitru. Altul aprinde o tigară sub o inscriptie
pe care scrie <Fumatul oprit! >
ŞTRUL: (Ptndind pe gaura cheii ) Şase, băI vine!
(Intră lnvătătoarea cu catalogul sub brat, fusta mini.]
~"'VĂŢĂTOAREA: Bună dimineata! (Îşi mişcă provocator fesele in
timp ce băietii fluieră a pagubă, fetele zimbesc.
[Toti murmură ceva]
BĂIEŢII: (Între e~ aluziv) BuuunăăăL. E bună!
Ş1RUL: (Către lnvătătoare) Săruminutele noastre! (Apucă mina
lnvătătoarei, se apleacă să o pupe, dar suceşte putin amindouă
miinile şi astfel îşi sărută tot mina sa (!)
STRULA: FelicităIpile mele!
MORITZ: (Către lnwtătoare, cu gesturi) O, frumoasă eşti azi de
dimineaţă_o patria mea! ... Ce ti-aş face eu ...
STRULA: (Către Moritz) Spermatadegeaba!
ÎNVĂŢĂTOAREA: (Ajunsă intre timp la catedră şi aşezată) Dar
ceilalti unde sint?
Clasa e

goală. Năvălesc

ŞTRUL: Pe-afară!

MORITZ: (Ridictndu-se in picioare şi plecind din casă) Mă duc

eu să-i introbag in clasă!
ÎNVĂŢĂTOAREA: Itie, şterge tabla!
" ,:,:. '.
IŢIC: dar nu este scris Dimic pe rablă (Într-adevăr DU este)
ÎNVĂŢĂTOAREA: Chiar dacă. Şterge ceea ce nu este scris. (Itic
şterge tabla)
(Către Ilie) Exceptional! (Ilie trece Incurcat la loc.)
132

o

WME ÎNTOARSĂ PE DOS

(Către ceilalti) Ca de fiecare dată, vom începe cursurile cu Ora.;
de dezinformare politică. (Citeşte un referat de peste o sută <E
pagini, schimbînd mereu foile.)
Astăzi Seniorul Pampolinn a efectuat o vizită in camera vecină
unde Seniora Pampolinna i-a dat onorul şi apoi papucii. Marele
Senior Pampolinn s-a înfălişat in... (Se bnbîie) pizdamale şi după
aceea s-a dus la baie să facă ceva... (Ştrula zimbeşte. Ilie sforăie.
Moritz fluieră.)
MORITZ: (Către Invătătoare) Vă rog să mă scuzati- Eu am uitat
să rîeL
ÎNVĂŢĂTOAREA: Nu scuz pe nimeni... (Continutnd) dar a venit
foarte obosit de treaba făcută, după care a băut un pahar de
lapte de cuc •••
ŞTRUL: (Către 1nvătătoare) Imi ~rmiteti şi mie să rîd cu fundu'?
[Piesa cea mică va fi brusc intreruptă de reclame. Astfel cele şase
<personaje> încremenesc ca o pictură intr-un tablou, ca nişte stane
de piatră in pozitii Cît mai incomode (O mină ridicată, un picior
îndoit, sau capul aplecat etc) pe toată durata prezentării reclamelor.
Apoi piesa cea mică va continua ca şi CÎnd nimic nu s-ar fi
întîmplat! Cei şase nu aud şi nu văd nimic in acest timp. Apare
un actor (îmbrăcat ca un bufon) care va prezenta mereu reclamele
(RECLAMAGIUL) pe un carton, traversînd scena
Simultan va şi pronunta textul.
Prima reclamă:

Votali-i pe Pampolinn şi Pampolinna,
copiilor din Palillula!

părintii

tuturor

ÎNVĂŢĂTOAREA: Nărodule, îmi deranjezi ora?!... (Continuind lectura) Avînd in vedere importanţa. magistrală a acestor evenimente_o
IŢICA:... pulitica-ideologice...
ÎNVĂŢĂTOAREA:._ va trebui să le acordăm_o
ŞTRULA:... dezacordăm. ..

ÎNVĂŢĂTOAREA:._ sentimentele noastre profunde_
IŢlCA:

(Zgiltiindu-l pe Ilie)

Deşteaptă-te voinice
Din ·somnul cel de moarte!
ŞTRULA: (Către Iiica) lasă-l fato! Că face economie de vedere.
IŢIC: (Trezindu-se şi căscind) Care fu taina?
IŢI~A; (tpvătătoarei) Senzational!
ŞTRUi.: ~ importantă Istoridi!
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MORITZ: Nu-mi cred ocbilor! Seniorul PalLpoIinn a reuşit să aibă
o dimineatA atl1 de tncărcată In folosul tării, al păcii, al bunăstării
fi Intelegerii Intre natiuni!
rpC: De ce sacrificiu a dat dovadă domnia sa domnul Pampolinn!
ÎNVĂTĂTOAREA: Văd că v-ati Jnsuşit informatiile In spiritul noilor
orientări §COlare... (Continuarea nu se aude din cauza glasului lui
123 din piesa cea mare)
[Cei doi inşi, 123 şi 475, slnt tmbrăcati in civil]
1l3: (fare) Cine dracu a scris capodopera asta nasoală, plicticoasă
fi tembeL Ar trebui să ne plătească el ca să venim la o astfel
de premieră!...
PAMPOLlNNA: (Tare) Premiera asta are loc pentru a doua oară!
415: (Tare)- Vreun imbeci~ un pierde-vară.
PAMPOLINN: In Palillula cultura are b"bertatea de a executa
Intocmai botărtriIi organizatiei, de a reflecta realizărili sale majore.
(lntordndu-se către 123 fi 475) Dar voi parcă erati la Inchisoare?L.
123&:475: Ne-a salvat Smarandacbe!!!
ÎNVĂTĂTOAREA: Să vă anunt ultima schimbare: tovătămtntul nostru
s-a dat de Ministerul Cultelor_.
[Tap rămtn perplexi.]
IŢIC:_. Nici Dumnezeu nu mai ştie ce e cu e1L
ÎNVĂTĂTOAREA: loainte de a trece la lectii, Ştrul va depune
JurimlDtul de primire In liga de Păsări a tării: vulturi, şoimi, uli,
li bufnile de noapte.
Ştru1, care este jucat de un actor ttnăr. va fi costumat ca un
bcbeIuf, cbdu-i astfel an aspect ridicol: va purta tichie pe cap,
barbipl, funditi la ,., pao1aIooap scurti. fustită, ci<ripei trei
Iferturi cu purdc. 1ladllulC- CbI laCC arc barbipl, cind vorbqte

.re fanIitl.
Şl'RUI.: (~

pc oIip de DOIpIC) JuriaIIDt pc
Jwc._pc .....
Şi c. ....... oIli

~tcc:qte:

ca· II r.c _ a&::I~ .
. . . . . cIIIa II ....e.
.... c. .... pc . .
SI . . . . . . . . . . . .

SI __ -.e li wiIie
FIri ti ..-...e lIiIIic.

(Cl*titli
QIC: Ei _

:18.

fIIÎIII (AnII

~

-'TiNe"t- ........ ce
13&.

ilai). iIr . . JG" ,'.

'1"

le fIIICi . . . . . . . . .,

pMrici!.

o
ŞTRULA:Eu mă

fac

IŢIC: (Către băieţi)
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actriţă.

Poate actrit-a .. pulii!

MORIT Z: (Către băieţi) îşi arată chiloţii pe scenă!

ÎNVĂŢĂTOAREA: Dar tu, Itica?
IŢICA: Eu nici nu ştiu ce să mă fac de

am amar ...
Eu mă fac că n-aud nimic...
MORIT Z: Eu mă fac că ninge...
ÎNVĂŢĂTOAREA: Ce ati avut pentru astăzi de invăţat la
zoologi e.
IŢIC:

Iţica?

IŢICA: Noi pentru astăzi Ia zoologie am avut
de învăţat Insectele..
ÎNVĂŢĂTOAREA: Ce ştii tu despre insecte?

fŢICA: Insectele au mare trecere la Seniorul
Pampolinn, care este
un pasionat colecţionar de insecte şi insecticide.
EI are o sumedenie de gărgăuni... mai ales la cap!
ÎNVĂŢĂTOAREA: Dar la anatom ie ce ati avut de studiat
Ştrula?
[Un elev va scrie pe tablă: <Boala Pampol innei>, <Osul
lui
Pampol inn> iar Ia termina rea orei de anatom ie un altul le
va

şterge].

ŞTRULA: (Uitindu -se pe furiş in carte) Noi••.
Noi am
ŞTRUL: (Către Ştrula) Fă, nu numai noi... şi
altii!
ŞTRULA: _. Noi de studiat la anatom ie... dintii Senioru

avuL

lui Pampolinn:
formare, calcare...
ÎNVĂŢĂTOAREA:cqi canini şi cîţi incisivi are Seniorul
Pampolinn?

alcătuire,
Iţie.

IŢIC:

Nu

ştiu domnită că

nu i-am

numărat.

ÎNVĂŢĂTOAREA: (Ironic) Foarte bine, boule_.

i!i pun un patru
In catalog. (Scrie)
ŞTRUL: (Către Itie) Să-I POrti sănătos!
IŢIC: De ce să studiez cind văd că ioeultii conduc?
Dacă n~ să
lDvăt nimic §Î~ să rămin repeten t sau cel puţin
corigent, am şanse
să ajung şi eu vreun director , un inspector...
De ce să muncesc? Cind văd că ăi care nu muncesc cîştigă bani
mai multi!_
ÎNVĂŢĂTOAREA: Dar la geografie, Itica?
[Un elev va scrie pe tablă: <Peştera wPampoIinna de Jos·> iar
la
termina rea orei de geografie va şterge.]
IŢICA: Pe mine m-aţi mai ascultat o dată,
tovarăşa, eu am notă.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Să-I vedem atunci pe ŞtruI!
ŞTRUL: Da domnită, ia uitati-mă, sint intreg!
IŢIC: (Către Ştrul) întreg la minte, mă netotule , trebuie
să Fii!
ŞTRUL: Ilie, du-te-n pizda mă-ti!
135

FU)RENTIN SMARANDACJlF.
tNVĂTĂTOAR,.;A: Vai, da se poate?? ... Şirul, retrage-ti cuvintele!
Ilie, ie§i din pizdn mii-ti!...
tNVĂTĂTOARf':A: ... Cine §tie?
ElJo."VJl: Nimeni, tovarii,.l.
iNVĂTĂTOARF.A: ~ ~?
lo:I.EV1l: NU ne iolere!lC<"lză.
INVĂTĂTOAREA: Dacă venea o inspectie acum ... ne belea!
..·~,.EU;: Ne bek:sa suia!
INVĂTĂTOAREA: Noi pentru astăzi la geografic am avut despre
Palillula, locul de naştere al Seniorului Pampolinn: economia tilrii,

ŞTRUL:

cultura...

ELEVII: Bun

răspuns.

iNVĂTĂTOAR":A: De ce n-ali Invălat, Moril7-?

MORITZ: Fiindcă economia e ca şi inexistentă, im cultura li-a
pălit ... Deci n-3\'Cm ce tnvăta!
[A doua reclamă. RECLAMANGIUI.:
Elevi, stringeti fiare vechi!. J
INVĂTĂTOARJo:A: Cum !Iii nul La loc de cin:>te din partc."l Seniorului
Pampolinn IIC bucură 87J cultura de liOia, numit;i pe latineşte
lIOÎa-cullură

-...
S-Q ia mama dracu de cultură!
INVĂTĂTOAREA: ... cultura de leuştcan, numită Icu§te.m • cultură,
(ŢlC:

apoi piru-cultură, In-cultură ...
STRULA: Da, Seniorul Pampolinn acordă uo rol primordial inculturii ...
MORIT7.: Asta o ştie orice prost
JŢJC: Numai el 0-0 ştic! (Arată spre un tahtou).
INVĂTĂTOAR":A: (Lui Ilie) Stai In pidoarc!
(ŢlC: Numaidecit. (Se-aşc.a7.ă jos, pe JXxJca.)
A treia rcclamă. REClAMANGll1L:
Culegeli plante medicinale

pentru

Şcoala Pampolinni:tnă!.J

INVĂTĂTOAR":A: In tara noastră se pune un accent lot m.,j Jmlre
pc dc7Vollarca economici I:lrii: cit mai mult;] ccnnnmie de c:irnuni,
de /talC nmurale, economic de electricitate ... ha chi.,r de viata...
ITKA: ()ur';l o anumită vtr:>tă persoanele inaplc de muncă tr;'licsc
pe spmarc;] cclorL.. llc.
ŞllWLA: Condi\ia ca !Iii ieşi la pensie este !Iii ai
40 de ani vechime
40 de kile
şi chemare de la ... bunici.
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ÎNVĂŢĂTOAREA: Văd că v-ati insuşit intocmai legile date de
guvernul nostru inţelept ...
(Continuind) Deci avem o economie avansată. Sintem ţara cu cea
mai dezvoltată economie de pe globul ceresc.
[Toţi aplaudă.] Dar sint sigură că e loc şi pentru şi mai multă
economie... de viaţă!
IŢICA: aşa mai da!
ÎNVĂŢĂT('AREA: Tot la geografie: in ce tară numită Mexic se
află oraşul Mexico?
ŞTRULA: În Congo.
IŢICA: Corect răspuns.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Ştip voi cum se rewivă un exerciţiu de aritmetică?
[Apar pe tablă tot felul de formule precum:
<Pampolinn +1 = 2 Pampolinni>
<Pampolinn2 >
D~ .... 01

Pampolinn

<P~linna rw,~~w~>

<Pampolinn + Pampolinna = Palillula>
pe care le poate scrie unul dintre elevi, iar la

sfirşitul

orei le va

şterge.]

MORITZ: Ne apucăm de membrul sting, desfacerea parantezelor,
introducem intregul în fracţie şi scoatem numitorul comun.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Dar 1 + 1 = ?
-[MOritz saltă un deget, pentru a răspunde, vrînd să se ridice in
picioare. Învăţătoarea îi face semn să rămină jos.]
ÎNVĂŢĂTOAREA: (Lui Moritz) Răspunde din fund, dar pe gură!
MORITZ: Doi.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Fenomenal răspunsL. dar aflaţi că fac atîta tot
din grija Seniorului Pampolinn... ca şi in exerciţiul pe care vi-l
lindic...
IŢlC: Eram singur!
ÎNVĂŢĂTOAREA: Să aflăm volumul unei piramide. C~ face dacă
piramida (,oste neregulată?
IŢIC: O regulăml...
MORITZ: Cu ce? ..

Nouă

ne-au ruginit instrumentele din cauza

nefolosinţei...
ŞTRULA:

...Iar

nouă

ne-au sfoiegitl...
sintem

ŞTRUL: Lăsaţi-ne domniţă, că

sătui

de

matematică... pină·n

gît!
MORITZ:

Păi

tocmai asta e,

că

matematica de la gît in sus Incepe'

FLORENTIN SMARANDACHE
ÎNVĂTĂTOAREA: (Descifrînd dintr-un manual pe care scrie:
<Şcoala Pampolinniană>

Ministerul ÎnvăJămintului şi-al Cultelor
din Republica Palilluia
ARITMETICA
Manual pentru elevii pampolinnieni)
Problemă propusă: Un plop face două pere
Şi-o răchită micşunele.

Un vinător trage cu puşca
Aer in piept.
ate cărţi au mai rămas
In Biblioteca din Palillula?
ŞTRULA: (Privind in Manual) Răspuns:
Ali baba şi cei patruzeci de hoti
Pupa-i-ar in cur pe toţi!
ÎNVĂTĂTOAREA: In locul orei de fizică vom face educatie fizică,
fiindcă mă simt cam obosită...
I'fIC: (Cu inteles obscen) Cine v-a obosit?
ÎNVĂTĂTOAREA: ... Veti avea un concurs de alergare. Va învinge
cel care iese ultimul...
ELEVII: (Izbucnind) Hăăă! Uraaa!
ÎNVĂTĂTOAREA: Şi un campionat de şah. Care va primi mat va
cfştiga partida!
ELEVII: (Izbucnind) Hăăă! Uraaa!
ÎNVĂTĂTOAREA: La chimie am să vă pun o singură intrebare.
[Un elev va scrie pe tablă: Acid picioric de Palillula, <C10 2 PampoIinn 3H > , iar la terminarea orei de chimie va şterge.]
ÎNVĂTĂTOAREA:Ştiti voi cumva ce face apa Ia 100 de grade?
I'fIC: La o sută nu ştim, dar la 90 de grade face un unghi drept.
ÎNVĂTĂTOAREA: Din ce cauză?
I'fIC: Fiindcă aşa a dat directive Seniorul Pampolinn.
I'fICA: Apa fierbe de minie._
ÎNVĂTĂTOAREA: Ora de limbă păsărească. Cine spune o poezie?
ŞTRUL: Eu ştiu versuri din lirica canadiană.
ÎNVĂTĂTOAREA: Ia s-auzim!
ŞTRUL: (Ca un şcolar timid)
Poa să ningă
Poa să plouă
Mi-am luat canadiană nouă.
MORITZ: Eu sInt culegător de folclor - nou
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ÎNVĂŢĂTOAREA: Frumos. Recită-oe

ce ai cules de la străbunii
Intelepti şi viteji.
MORITZ: Zicători şi Vorbitori.
ÎNVĂŢĂTOAREA: (Celorlalti) Să sesizati, vă implor, curătenia morală
şi corporală, castitatea strămoşilor noştri
MORITZ: ... Că cind aud că ciotă corul
Mă fac că cat în buzunar
Că cam aşa ctnta poporul
Că care din noi
Că care din voi
Caca pe care?_
[lovătătoarea scrie pe tablă: <Ora de GHICITORI.>]
ÎNVĂŢĂTOAREA: Prima ghicitoare:
Se poate face dragoste cu o fereastră deschisă?
IŢIe: Da, însă este mai preferabil cu o femeie!
ÎNVĂŢĂTOAREA: A doua ghicitoare:
Ce diferentă este între un crocodil şi un crocodil?
ŞTRUL: Un crocodil e mai mult lung decit verde!
ÎNVĂŢĂTOAREA: A treia ghicitoare:
Ce diferentă este Intre o găină?
ŞTRULA: Găioa are picioarele la fel de paralele, mai ales sttngul!!
ÎNVĂŢĂTOAREA: A patra ghicitoare:
Care este culmea înotului?
IŢIeA: Să înoţi cu o mînă, iar cu cealaltă să dai din picioare!
ÎNVĂŢĂTOAREA: Şi-acum, la încheierea zilei, după ce· ati dobindit
o serie de noi cunoştinte pregătindu-vă astfel pentru muncă şi
pentru viată, urmează lectia de istorie.
Istoria este cel mai important obiect de învătămînt._
IŢIe: Da madam. Istoria este curva politicii.
ÎNVĂŢĂTOAREA:._ and a avut loc Revolutia de la 1848?
ŞTRUL: Revolutia de la 1848 a avut loc in anul 2048_. odată cu
venirea la putere a Seniorului Pampolinn.
ÎlII'VĂŢĂTOAREA: Bine... Cip ani a pnut Războiul de 30 ani,
Moritz?
MORITZ: Războiul de 30 de ani a tinut 6 luni... în urma unei
păei ameninţătoare iniţiată de Pampolinn.
ŞTRULA: Ba permite-mi să te contrazic. Acest Război a tinut 6m,
pînă ce întreaga pînză a fost lesută pentru covor...
ÎNVĂŢĂTOAREA: Şi rezultatul tău este bun.
MORITZ: Cu ce nu ştim noi, cu ce ne mai derutează Ştrula ...
noştri
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[IIMiţătoarea se ridică de la catedră şi scrie pe tablă <Pacea
războiului din Patagonia, tara prietenă>. In vreme ce scrie, ridicind
mina i se ridică fusta Fetele zîmbesc. Băieţii o provoacă mai mult,
din cind In cind ii mai trag cite-un Ofl.]
MORITZ: Mai sus tovarăşa, nu se vede bine! (Se apleacă şi priveşte

cu binoclu!)
[Invăţătoarea
IŢIC: Şi

se ridică mai sus.]
mai sus ca să se vadă tot! ( Se

apleacă şi el pentru a
privi.)
[Fusta lIMiţătoarei se ridică pînă la fund.]
ŞTRUL: Gata, văd America!
ŞTRULA: (Ironic) Dar aici e vorba de Patagonia! (Arată spre
fundul Invăţătoarei)
[lIMitătoarea revine la catedră. Ptnă la terminarea orei de istorie
un elev va şterge tabla].
ÎNVĂŢĂTOAREA: Altă intrebare: Cine a fost rege al Angliei pe
vremea cfnd domnea Richard al ill-lea de Shakespeare?
IŢIC: Pampolinn.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Dar în primul război universal, ce popoare s-au
bătut?

ŞTRUL: (Ridică ambele miini. lnvăţătoarea îi face semn din cap.)

S-au

bătut

nemtii cu germanii.

ÎNVĂŢĂTOAREA: Da... Cu cine s-au luptat ruşii in războiul ruso-

japonez?
MORITZ: Cu mongolii.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Corect Şi cine a invins?
IŢICA: Au lftvins japonezii in anul 1905.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Nu-i adevărat. De ce nu ţi-ai însuşit cum trebuie

în spiritul noii lumini aruncate asupra istoriei?
Am lipsit data trecută.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Dar acum cred că sint prezenti top absentiL_
MORITZ: Lipsesc doar eu.
lŢIe: Din avion nu se observă.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Atunci vă mai repet o dată răspunsul!
In războiul rusa-japonez din anul 1904 am invins noi, palillulieniL.
după lupte seculare care au durat Cl1iva ani...
ŞTRULA: Păi data trecută parcă ziceati că ruşii?
ÎNVĂŢĂTOAREA: De-atuoci pînă acuma s-a mai schimbat cite ceva
rn istoria veche, şi astfel japonezii au avut timp să-şi refacă forţele
şi să lnvingă. Deci noi am cîştigat bătălia ...
lecţia,

IŢICA:
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Dar în lume nimic nu se pierde, nimic nu se ciştigă, ci totul se
transformă. Prin urmare evenimentul istoric, antic vechi şi de demult,
deja consumat, este în continuă transformare şi interpretare - aşa
cum o cer interesele conducerii!
ŞTRUL: Domniţă, eu nu pricepu, sînt cam tare de capu ...
IŢIC: (Către Ştrul) Dă-I la reparatL. sau schimbă-1!
ÎNVĂŢĂTOAREA: Prost mai eşti, Moritzl
MORlTZ: (Surprins) Eu?
STRUL: (Către Invăţătoare) Vă rod să-scuzati!
ŞTRULA: (RIzind) Ce complimente pe tine, Moritz!
MORITZ: (Către Ştrula) Ce rtnjeşti fă, ca o greblă radiată...
ÎNVĂŢĂTOAREA: (Către Moritz) Nici nu e nevoie să te oboseşti.
Este unii care înţelege
Este altii care nu înţelege
(Către Itic) Tu ai înţeles, Itic?
IŢIC: Am înteles!
ÎNVĂŢĂTOAREA: Ce-ai întelesl
IŢIC: Că e foarte greu de inteles.
ÎNVĂŢĂTOAREA: (Către Itic) Biiineee, mă băiatule, vino să te
pupI (fi pupă zgomotos pe frunte.) Să te duci acasă, şi să spui
părinţilor că Învăţătoarea te-a trecut examenul şi te-a pupat in._cur!
(Iţic pleacă ruşinat la loc.)
(Către ceilalţi) Cum toată clasa a inţeles perfect această cestiune
arzătoare la ordinea zilei, să trecem mai departe... Unde a avut
loc Tratatul de la Versailles?
ŞTRULA: In Palestina...
ÎNVĂŢĂTOAREA: De acord._ Cum fi chema pe Napoleon Bonaparte?
IŢICA: Pampolinn Bonaparte.
ÎNVĂŢĂTOAREA: Neaşteptat de bun răspuns! Inventiv...
Dar cine a condus revolta lui Garibaldi?
ŞTRUL: Garibaldi!
IŢIC: Eşti inconştient? Nu ştii că Pampolinn a condus totul!
ÎNVĂŢĂTOAREA: Aşa este copii.
(Către Ipc) Dacă ştii şi tu, inseamnă că ştie toată clasa!
Noi trebuie să facem zilnic cultul personalităţii Seniorului Pampolinn.
IŢIC: Să facem cultul incultului!
ŞTRUL: Vă rog să mă ~uzati că am fost bolnav... şi n·am învăţat.
Am răcit la unul dintre capete şi tuşesc din tOli rinichii mei. Mă
doare cerebelul drept din capul pieptului.
ÎNVĂ'J'ĂTOAREA:( Lui Ştrul) Avem ceva de discutat intre patru
ochi.
1~1
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la
CEILAL TI: Vorbiti, că DOi inchidem ochii! (Aceştia pun miinile
vadă.
nu
să
ochi ca
ÎNVĂTĂTOAREA: (Lui Ştrul) Ai certificat medical ?
un certifica t ŞTRUL: Bineinţeles. (Făcfnd cu ochiul) Am adus
- dop.•.
ÎNVĂTĂTOAREA: (Dind din cap) HmL E valabil!

cu

MORIT Z: (Către lnvătătoare) Dar Pampol inn nici nu se născuse
atunci.
de la mă-sa!
IŢIC: Chiar dacă_ el a dirijat incă din burtă
ci!
MORITZ: Păi nY.:i mă~ nu trăia pe-atun
ÎNVĂTĂTOAREA: De unde ştii tu? Ai fost acolo, de fată?
MORIT Z: Nu.
plnă nu
ÎNVĂTĂTOAREA: Şi-atutlci? Vezi-p de treaba ta singur,

ne ocupăm noi de ea.
MORITZ: Voi tine cont de ilogica istoriei.

le!
(Privind la tablouri le din jur) numele proştilor pe toate... tablouri

inn
[lntre timp pe diferite tablouri elevii i-au desenat lui Pampol
-]
favoriti.
mustăp, barbă, cioc,
să-mi
ÎNVĂTĂTOAREA: La sfîrşitul de tot al zilei de astăzi vreau
faceti o paralelă intre Şcoala Greacă de Filozofie şi Şcoala
Pampolinniană de Filozofie.
[A patra reclamă. RECLA MANG IUL:]

şi

Participati la colectarea de sticli goali
borcani, cea mai importantă activitate şcolară!

in trecut Şcoala Greacă de Filozofie era acoperită
era mică şi inghesuită, astăzi Şcoala Pampolinniană
de filozofi e este spatioasă şi înaltă, şi învaţă în ea copii de toate
i.ate,
virstele şi nevirste le. Şcoala Greacă De filozofi e n-avea electrici
în
dulii
şi
becuri
are
e
pe ctnd Şcoala Pampo1inniană de Filozofi
de
singuri
scoală
se
..
deştepp.
sint
noştri
fiecare clasă... Iar şcolarii
jas!...
fi proşti!
IŢIC: Ehee, ei ar fi băiep deştepp... dacă D-ar
agricolă, ostăşie,
ŞTRULA: La Şcoală facem de toate: muncă
şi pe cit posibil
felurile
toate
de
dezinfo rmare şi referate , şedinţe
şi de mătase
chiar
viermi
creştem
ite,
nepotriv
mai
la orele cele
-, oolecţionăm sticli goali şi borcani, hai ni vechi, cotizalii, totuL.
IŢICA:... numai carte nu!
rămîn
ÎNVĂŢĂTOAREA: La incheier ea anului şcolar, elevii care
funcţii de
ocupe
să
tirziu
mai
ca
tatea
posibili
avea
repetenţi vor

ŞTRULA: Dacă
cu şită şi paie,
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răspundere în conducerea Palillulei, ~turi cheie... Deci copii,
avem un invătămînt modern, cu becuri şi neoane, dulii electrice,
care face fată şi pe spate celor mai exigente criterii de evaluare
a nepriceperilor, noncunoştinlelor şi nondeprinderilor - gata oricind
să răspundă prezent la toate chemările şi necbemările de sacrificiu
inutil al tării... Elevi sirguincioşi, harnici şi disciplinap, respectO§i
fată de cadrele didactice, fii de nădejde degeaba ai patriei de
miine, cu o demnă pnută şi conduită moraIă._
NEBUNUL: (fare, din sală, ridicindu-se-n picioare) Am auzit de
succesele d-voastră şi vă transmit sincere condoleanţe!
[Cade cortina cea mică. Personajele aplaudă. Nebunul huiduie de
unul singur. Apoi este ridicată şi coborită de citeva ori cortina cea
mică, personajele (din piesa cea mare) s-au sculat in picioare şi
aplaudă continuu. Actorii din piesa cea mică se string toti şi fac
plecăciuni in fata publicului lor, sint bucuroşi. Un Agent dă flori
Învăţătoarei. Aceasta radiază de fericire. Apoi cade definitiv cortina
cea mică, iar actorii din piesa cea mică dispar in culise. Personajele
din piesa cea mare ies din sala de spectacol şuşotind, rizind; se
aud rostind: Iată, aplauze la scenă deschisă!, dar de fapt scena
cea mică a fost inchisă...]

G (12)

ŞEDINŢA

AGENŢII (personaj colectiv-izat), CONSULICĂ, NEBUNUL, PAM-

POLINNA
[Cei doi Agenti vor reprezenta un singur personaj: ca la un film
pe care un beţivan fi vede ... dublu! deci aceleaşi replici rostite
simultane Ca un cor), aceleaşi gesturi şi joc al scenei... - ca doi
figuranli de cinema.
Sala de spectacol s-a trtmsformat într-o sală de şedinţe.
Analog, tablouri etc. ale lui Pampolinn peste tot, chiar şi pe tavan.]
AGENŢII: Ce să facem, ne plictisim de moarte.
CONSULICĂ: Şi eu la fel.
AGENŢII: Atunci bai să facem () şedinţă.
NEBUNUL: (Ca la ospătar) Cum o doriti: mai caldă, mai rece?
AGENŢII: Mai intîi vom alege un prezidiu, iar ca preşedinte pe
cel mai prost dintre noi... fiindcă unul foarte deştept le-ar impune
tuturor să facă ceea ce face el - şi ~·ta nu e posibil -, iar
1~3
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altul de la mijloc ar obliga jumătatea de sub el să-I urmeze asta iar nu e posibil -... pe cind alegînd pe ultimul, ştacheta
va fi de ::el mai scăzut nivel şi va putea fi sărită de oriC'are dintre
noi. Deci cel mai prost va fi ales de toată lumea!
NEBUNUL: ... Desigur, e vorba de lumea cea întoarsă pe dos!...
CONSUUCĂ: Să inventăm, de exemplu, un felinar care să fie
utilizat numai ziua.
NEBUNUL: (Pentru sine) Dacă ştii un lucru, te-apuci şi-l faci.
Dacă nu ştii, faci şedinţă şi-i inveţi pe alţii cum să facă. Dacă nu
ştii nici cum să înveti pe alpi, conduci...
AGENŢII: Deci noi conducem şedintomania ...
NEBUNUL: (pentru sine) Ne-am făcut naibii de panoramă!...
CGNSUUcĂ: Să vorbim discutii.
[Apare Pampolinna glfiind.]
PAMPOUNNA: Ajutor! Sotiorul meu a plecat la plimbare! Ajutor!
AGENŢII: (Către Pampolinna) De ce ne cereti ajutor? .
PAMPOUNNA: Nu v-am spus? Fiindcă soţiorul meu a plecat la
plimbare!
CONSUUCĂ: Va~ ce dezastru, Senioară! Ce nenorocire!
[pampolinna dispare prin partea opusă.]
NEBUNUL: (Către Agentul H2s 2, ridicînd două degete răs~rrate.)
Îmi permiteti şi mie să fac două propuneri?
AGENŢII: Prima propunere nu se aprobă! Mai aveti alta?
NEBUNUL: Aş propune ca de acum inainte toate propunerile de
la şedinte să fie analizate.
AGENŢII: Spre deosebire de prima propunere care nu s-a aprobat,
cea de-a doua este._ respinsă.
CONSUUCĂ: (Către Nebun) Aveti astfel aoamabilitatea.. amanabilitatea...
NEBUNUL: (Ironic, ruptndu-i cuvintul din gură) Vă mulţumesc
pentru amabilitatea de a-mi respinge toate propuneriie!
AGENŢII: Vom fi In asentimentul tuturor polologhind despre
formarea unei conştiinte inaintate despre pamoplism, trăsătură
fundamentală a omului nou pampolist... ist... isL. ist... Pentru
acest imperativ. major avem nevoie de un bun trombon, de papagaL.
[Consulică dispare in culise de unde vine cu un trombon muzical
la care va sufla din cind in cînd - un fel de domn Goe la trompetă
şi un papagal împărat.]
AGENŢII: (Văzindu-1 pe Consulică cu trombon şi papagal) Te
decorăm pentru efortul tău intelectual!
şi
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(Îi dau o insignă.) Eşti de-a! nostru, dar am vrut să te verificăm,
fiindcă toti au devenit suspeqi. Pampolinn nu mai are încredere
în nimeni. Nu-l mai păzesc nici ogarii!
CONSULlCĂ: (pentru sine) Decît să-mi fi dat tinicheaua asta
(Arată spre insi 6 nă) mai degrabă un stimulent material... (Către
Agenţi) Primiti, vă rog, gratitudinile mele!
(Acum vor începe două monologuri simultane: Agentii şi Nebunul.
Agenţii vor declama în plen,
Nebunul va avea un monolog
<semi-interior>. Discursul Agentilor va fi ca un zgomot de fond,
o penurbare a gîndirii interioare a Nebunului.
Vor începe mO::lologurile şi se vor sfirşi în acelaşi timp.
Agenţii se vor auzi slab de undeva din negură, doar nebunul va
fi în centrul opiniei publice a spectatorilor.
Se stinge lumina pe scară. Un ieflector va încadra doar capul
Nebunului (cadru ireal).]
NEBUNUL: (pentru sine)
Şedinţă. Mi-e greaţă de-atîtea
taclale. Vorbe goale. Nimeni
n-ascuItă.

O

nemaipomenită

pierdere de vreme. Cine-mi
va da timpul acesta înapoi?
(Uitîndu-se la ceasul de mînă) Astăzi, de la ora 2 voi
plînge cinci minute. Voi plînge de la ora 2 (fără cinci)
pînă la 2 fără cinci: Plîng în
mine. Plîng Replîng Mă plîng
De plîng.
Şedinţă

şedintă

şedintă

AGENŢII: ......... _

Hodoronc.. .
tronc.... _.... rop... top... tap....
sp....... _. cip.... _ trip..•_ trop......
crap..... ţip ........ 5OC._ •• hi ..... _.
di......._...... _.. _.. _.. di..... _ di. ....
şto ...... _.......... _....
hu hu ru
zu....... _.. la fa na fa .. _.. _.•...
------------ sa fa ga
fa ........ --------------------

go go go go go - - - - - -

şe

dinţă.

Lumea se-nscrie la cuvînL
Totul despre nimic. Tra la
la tra la la mă dusăi cu
florile pe cîmpul cu oile a
uu uu auă uuă au au auă
uuă Îmi vine să vomit. Achruuuuh... achruuuuh... !'Ciu!
Vomit ce se vorbeşte. Vamit
cu\ime. Să nu mă in toxic.

u u u u u U

ti U U U U U
U U U U U U U U U U U U
U U U U U U U U U U U u

8 8 - - - - - - - - -su cu
ru ... _..... cu cu...... brio cia ia
ho ha...... stel tei ei i .......... .

Veniţi să vomăm împreună!
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Vomaţi

cu noi!
Se fac statistici. Se demonstrează prin cifre cifre cifre
Uraa! Stntem grozavi. cel puţin pe hîrtie. Uraaa! Stntem
nemaipomeniţi pomeniti maipomeniti·
Dare de seamă. Dare, dare
mai mult luare... de timp.
Dare de luare. De timp. Tră
iască tralala-ul! Trăiască Trăiască._ Asta se-ntîmplă cînd
n-a-vem ce face._ chemăm
pe ceilalţi şi facem o şedinţă

ci ci mi mi ...... _...... _..... Ia la

do re mi re mi fa so le

tri ca tri ca _.. _.. _.. _.. _.. _.....
...... _.......•.......tri ca tri ca ta

dinţă dinţă ţă.

[Nebunul leşină. Se stinge şi acest reflecto r lăsînd şedinţa în beznă
intelect uala
Puţină lumină. Se aude cintecul de muzică
uşoară: I want tobe
free" ca un fel de vis al Nebun-ului. Toate personajele rămîn
în
nemişcare pentru că e vorba de o secundă dilatată, în care
Nebunul îşi permite să viseze.
Apoi se aprind reflectoarele pe scenă. Agenţii vor fi puternic
ovaţionaţi de spectatorii lor de fapt mica sală va fi goală, cu
exceptia Nebun-ului leşinat, a lui Consulică sforăind - dar se
va
auzi de pe bandă înregistrată.
Agenţii vor saluta persoanele invizibile, vor face plecăciuni.
in cazul
în care publicul real aplaudă. Agentii vor fi cei care vor ieşi
în
faţă şi vor culege aplauzele, se vor inclina,
celelalte personaje
rămînînd nemişcate. J

G (13). CULT URA

şi ŞTIINŢA

CONSULICĂ, NEBUN UL, AGENŢII, DIRUO RUL.

[Sala de şedinţe s-a transformat într-o sală de tribunal. Tablour
i
Pampolinn etc.
În sala tribunalului e o linişte perfectă, se-aude musca bîzîind.J
CONSUUCĂ: (Îmbrăcat in robă de judecător. Sună
din clopoţel
penurbî nd calmul.) Linişte vă rog! Nu se-aude o dată? .. Se pronunţ
ă
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sentinta în numitul renumit-process Corupere de minore...
de Domnul Nebun... (Citeşte un act oficial)

săvtrşită

CORUPERE DE MINORE
Domnul Nebun, ca inculpat, este Invinovătit de a fi pătruns cu
forţa poe7;ei In Istoria literară, fără a mai cere aprobarea portarului
aflat la intrare.
Într-o şedintă extraordinară şi plenipotenţiară tovarăşul s-a dovedit
a fi nerespectuos cu normele gramaticii şi nepoliticos în fata limbii.
Prin hotărîre judecătorească a fost expulzat din tagma scriitoricească.
Reclamantul a declarat că şi aşa nu voia să fie poet, că din ăştia
sînt prea multi, că el este de fapt antipoet... dar in activitatea sa
de anticreatie s-a dovedit a fi paradoxal! Tot inculpatului i se aduce şi acuzatia de viol
În noaptea de 28-29 femartie 2986 a pătruns în clădire şi a găsit
Arta în obscuritate şi a violat-o cu, şi impotriva vointei acesteia,
făcîndu-i un copil din flori şi din urzici. Martori neoficiali afirmă
că arta, ca fată, nu era deloc mare. Că ar fi vrut să se violeze
şi singură ...
Deci, in baza Decretului 364, Aliniatul 7 1/3, susnumitul este
învinuit de corupere de minore.
Alpi afirmă că ar fi fost violată în timp ce aceasta se afla In
adormire - spirituală -, iar în momentul cînd s-a trezit a tipat
văzîndu-se cu un necunoscut.
în numele legii, Domnul Nebun este obligat de a plăti pensie de
intretinere Artei, pînă la maturizare, şi este condamnat la şase ani
de poezie - la locul - de - muncă - .
... (Către Nebun, după o pauză) Aveti ceva de spus In apărarea
Dvs.?
NEBUNUL: (Serios)

Vă multumesc prieteni pentru grija deosebită
ce ati manifestat-o fată de persoana mea, prin a mă exclude din
Asociatia Scriitoricească a Palillulei. Ar fi fost pentru mine o ruşine
să mă ştiu membru al unei astfel de ... Adunături ...
Eu şi lumea ne dispreIuim reciproc. De la bun început fi·am
dovedit a fi vrednic de cinstea de a fi necinstit. însă acum imi
revine deosebita cinste si plăcere să mă cert cu d-voastră.
(Monolog in boxa acuzatilor. Aproape delirind, ca un nebun) Cînd
eram flăcău m-a atras curentul literar... şi am răcit._ la inimă!
. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mi-e frig
pe dinafară şi pe dinăuntru - - - - - - - - - - -Pînă acum mă
1~7
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simlcam foarte rău, dar acum mă simt tOl ca inainte
tn conditiile In care nu tim condilii, nu lucrC"l.
. . . . . . . Mi s-a recomandat un regim Iilerar.
Mi-au intef7is S."I mă gindesc să mai scriu. Sînt condamnat la
abstinentă... intelect ua1;1 ...

Am n:vcl:llia nercvclatiei.. ...................................................................... .
Trăiesc

ca orice animal, Imi satisfac .........................doar necesitătile
biologice, şi niei ................. pc-acclea ca lumea: ci ca ani mal e
I c.....alcle o.lIc1c... O să ne facem toti oalc şi ulcclc. Fu mă
preg~ilesc de pe acum. lJnde vui fi Inmormintat? A~ pUlea să n·am
mormInt de <.."Xemplu - adică nemuritor! - ca mama S<..Tiiturului
ciorogtrlă &lndocanu, carierist de profesie natională peste hotare
nu l-a Mgat nimeni In seamă... ba l·au băgat In aia mă·si
scriitorul despre care aflăm cu senzatie, din cele mărturisite de un
a~IÎSI al vremii, că a scris atit de mult cu milOile cii şi cu
picioarele, Intr-una. Nemaipomenit!... dar o s<1·l pomenesc eu cu
colivă ŞI COI.iCi isprc raculi... Cică a mai scris mai aks cu picioarele,
caz nemailntUnil (n nici o altă literatură universală şi multiunivcrs:d:l,
pentru că In timp ce un Joycc scria ftUIys.o;c"·u1, el compunea
poveşti de adurmit copiii . . . . . . . . . . . . . . . . .Sint oameni
de litere - era să zic: de paie! - care·şi bat joc de timpul
cititorilor. . . . . . . . . . . . . . . Literatura din Palillula a murit
pentru mine, iar eu abia supravietuiesc. Mă simt un Insingurat, un
nelnleles.
M li

t n li b u Ş

Trăiesc

din amintiri.

8

iei, sint ca o plantă rară
bineInteles - dar nu de

Mă fnăbuş

apă,

soare ...

căldură!!!!!!!!

Cel mai rău pentru un om este dnd nu mai are nici speranle.
Atunci trlieşte doar pentru a·şi a.,.;tepta moartea. A'lCrneni lui Dante:
<Lasciate ogni speranza voi ch'entratc qui>. Eu Ie·am lăsat, ~i
mă tmpac greu cu gindul acesta. Trăit.'SC ca un om animalÎ7.at...
...Au mocirlit drocu şi arta! In loc ca artiştii să·şi concentre7.c forta
talcntului sprc inOy.lre stilistică, expcrimcnlare - vezi de exemplu
Grupul OuliţXl din Paris de literatură potcnţială, teatru de av;mgardă
din New York, Şcoala dl' la Frankfurt despre estetică, Şcoala
italiană de pictură post-modernistă ... -, să <lhordeze suhiecte cit
mai felurite, să promoveze curente noi, sint obligati să scne şi să
facă numai portrete P<lmpolinnei, Palillulei. Pampolinnului... parcă
n-ar c:xista alte figuri, imagini. teme.. . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nonconformi.-;mul in artă Inseamnă a fi conform cu poruncile
guvcrnatorilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . Scriitorii rcgimului pot scrie oricum, chiar şi greşit - se va
crede că au făcut o <licenlă> ... poetică!
II Concurso Littcrare del Universso a decernat Inalta Distincţie
eseului <Organizatia şi Palillula>, care a fost dedicat ciorapului
sting al Seniorului Pampolinn, şi ro care se studiază compozitia din
punct de vedcre chimic al Organizatiei şi din punctul de vedere
al orbilor...
... Eu şi prictenii mei <nebunii> sintem scriitori neoficializati de
către guvern. Politia nc-a tăiat naibii şi elanul şi dragostea
Sentimentcle au devenit dc cauciuc, ordonate de forurile superioare,
ciuntitc. Cei care strigă că respectă dreptatea, ei n-o respectă!.
........ Pentru a participa la Congresul International al Matematicienilor
trebuic să obtii aprobare de la Organizatia Crescătorilor de Vitc;
iar ca tehnician veterinar trebuie să ştii să cinti la pian. . . . . .
Singura răzbunare a mca, sau cel putin consolare in această <Lume
întoarsă pe dos> Care sc joacă sub ochii mei, iar eu asist ncputincios,
ar fi să zugrăvesc cît mai fidel societatea murdară şi inutilă din
Palillula, intr-un miliard de miliarde de fresce, şi mai bine! ca o
imensă Commedia deIl'ane tragică! Toate piesele 'de teatru pe care
le voi scrie se vor numi O lume Intoarsă pe dos. .. Manuscrisul
uncia este dcja gata, dar nu ştiu cum să-I scot in afară...... Pentru
prima dată piesa s-a jucat In mine: teatru interior..
Eu am fost şi singurul spectator. M-a zăpăcit de cap! Mi se tot
mvirtca prin gură, şi nu avea curajul să se aştearnă pe hirtie._
(Din ce in ce mai tare şi sacadat ca rotile de tramvai) .. _...... _.............. _.. _........•............. _.. _.. _.. _...... _...... _...... _.. _.. _.._..........
.......... _............. 0 lume Intoarsă pe dos..._...... _.•__ .. _.. __._••___ .. _.. _.. _
.. _.. _....•... 0 lume mtoarsă pe dos..... _...•.. _.. _.......... _.. _•........• _.. _.. _...... _
.......... _...............0 lumc întoarsă pe dos .. _.. _.. _.. _.. _.......... _.......... _...... _
...........0 IL'IDC •••••••••••••••••••••••..••••••.•••••••••.•••••••••••• _ •• _ •• _ ••••.•••.••.•••••• _ •••• _ ••••••
................ 0 nelume ................................. _...... _.............................. _........... .
.................................................... Nclumc ........................ _............................ .
Imi pare cu regret, dar cred că Pampolinn e infirm la cap! Dup.;
el, literatura ca maculatură merge ŞI ;;ind stă!.. ............... .
TOli scriu <patriotic>... I~u am cu n,)s<--u I şi cunu;c destui falş!
patrioti, patriotismul fiind in momcO!ul actual o conjun~"tură pentru
scriitoraşii Palillulci. RccunoaşlC\1 c;i "', le, SCrIU aşa pentru a se
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face publicaţi, sau a linguşi, pentru bani, glorie... dar asta e o
glorie efemeră .......... ___ .......... _...... _.. _.. _.. _.. _.... __ .. ___.. _.......... _.. _....

._.. _.. NIMIC NU E ETERN NICI CHIAR ETERNITA1EA_.. _..
Din păcate, efemerul e etern. Aşa că dragii mei literatori, sufăr
pentru vaL. In cazul unor războaie sau calamităţi tot ţăranul de
la sapă şi muncitorul de la strung vor lupta, vor construi reconstrui,
în timp ce un <mare-poet> sau <mare-comandant> va da din
gură recitind versuri patriotice <ce din coadă au să sune> azi
am putea zice, referind la aceste poeme moderne, că <nici din
coadă n-au să sune> ei fiind la adăpost de tot şi toate, cu
burta umflată de mincare. Ei vor striga: <Luptaţi hăi! Muriţi măi!
Eu sint poetul vostru care efntă <hei rup> cind voi <tăiaţi lemne>
iar la sfîrşit el, poetul şi dirijorii din buncăre (Se vede pentru o
clipă DirijoruI orchestrei cu o şapcă militară) vor fi eroii. Căci
dacă poeţii glorifică poporul în vorbe-goale ale lor, o îac pentru
a se lăuda pe ei înşişi!....... _...................... _...... _.......... _.......... _ ..... _... .
..... _....__._.Cînd marele mahăr Eugen Porceanu cîştigă sutele de
mii pe un roman, un ţăran munceşte zi·lumină pentru 15 gologani!
Şi tocmai cei ce se bat cu pumnii în piept că sint patrioti, sfnt
de fapt patriho!i._._.......... _...... _...... _......._... _.. _............................. _ ..... .
._...... _.... __ .Din păcate, puterea şi' adevărul sînt de partea lor.. .
Acum eu postesc în literatură. Mi-am interzis să mă gîndesc să
mai compun ceva. Am sentimentul că-mi lipsesc sentimentele! .. _.............. _._ ........ _...... _.._..._.._.... _...... _.......... _...................... _...... _..... _.
...........Lumea dezvoltată vorbeşte de o universalitate a culturii,
deschidere a ei spre oricine - fără a-i da intr-una cu provincialismul
din Palillula, cu importanta culorii locale. Ce culoare de fapt am
avea noi?.. Sumbră!... dar cred că vorbim limbi diferite... _......................... _... _.. ___ ..........._..... _...... _...................... _....... _._ .. _...
._.. _...........Vă spun că şi eu sînt patriot, dar fn felul meu, şi
chibzuit, şi fără naţionalism şovin. Joyce scria despre Irlanda că
este <scroafa care după ce-şi naşte puii îi mănîncă>! Şi este unul
din marii irlandezi, şi Irlanda fi venerează. Vreţi să spuneti cumva
că Joyce n-a fost patriot?.. Sînt oameni care-şi slujesc !3ra mai
bine dinafară! ... Ionescu Ionescu, la care mă gîndeso,vcredeţi că ar
fi devenit el IONESCU dacă rămînea în Palillula? Să [un serioşi:
................ În ţară la noi nu putem rămîne iar afară nu ne
primeşte nimeni parcă-am fi păduchioşi sau am avea bube în
cap! Şi-atunci ce ne mai rămîne de făcut? Să ne agăţăm ştreangul
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de git!! Ne distrugem pe noi înşine, este de fapt autodistrugerea._
-. -. -. -. -. -. -. -. - Cultura la noi e făcută numai de doi-trei
oameni, nu este <populară> cum se afirmă! Oricît de geniale ar
fi unele personalităţi, ele au totuşi njşte limite - reduse la domeniul
care îi preocupă, şi la subdomeniu şi subsubdomeniu etc care tin
de firea noastră uman limitată. Nu ne putem incadra toti in
matritele lor strîmte. Dacă Shakespeare a creat atit de perfect incit
se crede ca nu va fi egalat, inseamnă că nimeni astăzi să nu mai
scrie teatru? N-ar fi o monotonie sufocantă să ruleze mereu pe
toate scenele lumii numai piesele sale şi m1DJC altceva? .. _...... _.._.. _.• _.. _.•..............•..... _.. _.. _._ ... Dragă Şecspiă, te rog să
mă
scuzi că te-am comparat cu scriirtoraşii din PaIilIulaL._.. _.. _..... _ ...... _.. _ Deci consider că fiecare trebuie să-şi poată
exprima ideile sale, nu doar<gaşC':l> de la ziar, revistă, editură,
radio, teve şi... cercurile conducătoare.. _.. _._ .. _._... _•._.. _.._.. _.....• _....
Contactele cu persoane străine sint detestate de către Organi7atiile._
care ni-i prezintă pe aceştia ca adevărati balauri cu nouă
capete! ..._.... __......__ .... _.................. _.. _...... _.. _.. _.. _.. _.. ___ ......_._.. _.......
În regiunea de baştină a Seniorului Nostru apare o revistă literară
a
î-n-t-r-e-g-u-l-u-ip-o-p-o-r. Ea se numeşte "Familia" şi
colaborează aici: Marin Sorcescu, George Sorcescu, Ion Sorcescu,
Radu Sorcescu... şi alţi membrii ai familiei... Această familie are
rădăcini ilustre: două de sfeclă, o rădăcină de ridiche şi alta de
pus in pămînL.Articolele de fond care-s nelipsite, sint de fapt de
formă puse... Aici publică mult şi prozatoarea Finarea pentru că
este tarentată... tacsu cel mare e şef cucu... cu cultura.. Dacă ai
<obrăznicia> de a dori să publici in revista Familia trebuie: fie
să scrii la modul apologetic despre <rudele> familiei, fie să le
oferi stimulente... materiale! Aceasta este literatura de cIan_. Nici
revistele ştiinţifice nu fac excepţie, sau de orice alt gen; - toate
revistele din Palillula se numesc <familia>!-----------Necazul cel mare este că dacă vrei să-ţi editezi revista ta personală
unde să te poti desfăşura: nu ai voie! - şi-atunci eşti nevoit să
recurgi la <familia> ... COSA NOS1RA.. mafie literara .. marie
ştiintifiC'ă. .. _.. _...... _.............. _._ •• __•_____ •• _•• _ . _ •• _ _ •.......
Pentru a te inscrie la un doctorat despre eseistica italiană trebuie
cunoşti limba armeană ................ _.............. _._ •• _•• _._.. _•• _ _ _ _
Legile prea stricte înăbuşă populatia, care, nerevoltindu-se nu poate
ieşi din încătuşare decît prin CORUPŢIE. Va rezista cel mai dur ...
mai escroc... mai Iinguşitor ... Lumea _'~venit nervoasă, se dispută

să
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din orice, le sare imediat tandăra. Şi toate din cauza vie~ii
insuportabile... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " Scribii noştri compun doar volumaşe, plachetaşe patrihotice, despre
istorie, tară şi organizaţie, poeme închinate Mai-marilor- de-un-ceasal-zilei... Eugen Porceanu, Adrian Împăunatu, Mitru Popescur, şi
alti patrihoţi... ........................ _.........numai aşa pot ei intra în Istoria
Literaturii şi se cramponează acolo ca nişte catîri, numai aşa pot
ei avea bani şi glorie. Dar una e să scrii poezii patriotice, şi alta
să fii patriot! - .. - .. - • - _..... " .-.-.-.-.-.".".".".-.-.-.
•
..
.. .. .. .. .. *
•
•

..

.

Cel mai important cerc literar din Palillula este Cercul vicios,
supranumit Cenaclu " de - luni; acesta se ~ne În fiecare marţi.

Numai din el ies scriitori moderoi, superiori, inferiori şi suprasuperiori
pentru Palillula modernă... cenaclu e condus de criticăcaţi literari:
Criticii sînt scriitori ratati, fără operă... e uşor să afirmi despre
unii că n-au taient, dar arată- le că ai tul............. Mnealor lansează
oamenii lor, în cenaclul lor, ca să arate lumii că ei au descoperit
marile <talente> ... Criticăcaţii literari fac cenacluri nu pentru a
lansa scriitori, ci pentru a se lansa pe ei înşişi ... Unii publică la
cărţi cu kilogramul, altii stau şi se uită. Noi dăm cu tUr'ul! Unii
publică, alţii aplaudă: ura ura!... Ura domneşte din plin într, fiecare
din noL Noi cădem de acord, cădem mai degrabă pe jos : ceea
ce ei exprimă izmă zmă " - - " " - - - - " - - - - - - . • - Nu sînt proprietatea statului ca să folosesc o replică dintr-un film
cehic - spre a fi manipulat ca un obiect, şi nici animal de ţinut
în cuşcă. M-am născut fără voia mea În Palillula şi, precum vitele
la stăpîn care o dată ce-şi nasc puii ajung şi ei sclavi ai aceluiaşi
stăpîn, aşa mă simt eu acum. Nu sînt nici rob după cîte ştiu,
sclavia s-ar fi terminat de mult............... _...................... _...... _...... _.. _.
c

executanţi mecanici,
mititei ctrnăcei - a spus unul cu bască aleasă şi cu fără
- de - sub - bască .....•......•.............•....•......... _.. _...... _.. _ .. _...... _.• _.. _.... .
Nu trebuie să-ţi revendici meritele profesionale pentru că şefii s-au
ridicat pe cale politică, nu ştiinţifică! Cînd apar restructurări de
posturi, ei şefri, n dau afară pe cel mai bun, ca nu cumva să
atenteze la scaunul lor! ........... _...................................................... _...... .
Nu este voie nici să scrieţi trist, e interzis prin lege!
Textul produce texte, subtexte, pretexte. Autorii se tem. Intervine
autocenzura înaintea cenzurii... Rîde la comandă! nu contează că

ln Palillula nu este nevoie de filozofi, ci de
roboţei
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eşti şubred

prin interior, rr.c;cegăit - că sufletul ti-e sfoiegit de
ger intelectuaL Rideti fratilor de tristeţea voastră! Rideti
cu tatii! Trăiască netatii...
......... Trebuie să publici despre j;'Jirea de patrie chiar
.......... dacă n-o simti, chiar dacă .,," citeşte nimeni .
.......... Oricum, cărţile vor fi b:-igatc :.'t: gît la biblioteci
.......... pubEe, institutii etc. Vor r~ .".:.\:::'!ntate in presa
.......... centrală, studiate la şcoală, eii!'".ii vor fi obligati
.......... prin programa didactică să !e lnvete.. _...... _.._.... _..
De :gur e mai simplu să sciI1ii pe hîrtie-decil să dai cu sapa. E
mal simplu să lupti in imaginatie contra inamicului - decît In
realitate. Unde sinteti dar, patrihotii mei? să vă zic a"teva la urechea
aşte~tare şi

bleagă!...

Blenoragie de poezie patriotardă, pacofizată ...
Şablonizare tîmpită, uniformizare amară ...
DeCI"t să scriu ce se scrie acum
mai bine nu scriu nimic
Decit să fac ce se face acum
mai bine nu fac nimic
Decit să ascult ce se-ntîmplă acum
mai bine să fiu surd
Dect"t să văd ce se vede acum
mai bine să fiu orb nebun
Ali Inteles ce-am vrut să zic? atunci e bine. Iar dacă n-ati Inteles._
e tot bine!
Trăiesc retras din viata literară dacă asta poate fi numită
<literatură> -: nişte dictatori, proprietari personali in numele
poporului! - de reviste, ziare, edituri, unde-şi depun excrementele
literare iar pe noi ne obligă să le miroslfn•..
Indivizi care nu se dau In lături de la nimic pentru a-şi apăra
fotoliul cald In care stau_o degeaba.
Să-i ia dracuL.
CONSUUCĂ: (Despre Nebun) A nu fi la modă, este şi asta 0._
modă!

NEBUNUL: 1ntr-o tară bolnavă şi pe moarte tinut cu sila!....
Vreau să plec ca să nu !Dai plec ... Dar ca să pot ieşi din Palillula
va trebui: fie să mă îmbolnăvesc de cancer ca să pot merge 'a
tratament in străinătate, fie să iau Premiul Nobel!!
CONSUUCĂ: (Către Nebun) Nu se poate finate, fără aprobarea
Organizatiei se anulează orice premiu!
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NEBUNUL:._ Mie nu mi s-a permis colaborarea la revistele acestea
populare decft cu lecturi, dar altii colaborau cu scrieri. Pînă cl";1d
le-am spus-o' verde-n fată: situatia e albastră!...
........................

.

... ... - ........

_.._- - . . .... _._ ...._... _•••••• _••_... .......................... _.._.4 .
_~

ACEASTA ESTE ANTISOCIETATEA DIN PALILLULA!
(Către Consulică) Ţi-am spus de mult d am terminat-o cu doamna
tma literatură!... De Cînd nu mai citesc publicaţii palilluliene, nu
mai ascult radio, Te Ve din PalilJula, nu mai particip la cenacluri,
cercuri, şedin.le, dezinformări, ;nă simt mai liniştit. Că făceam pur
şi simplu alergie la ştirile lor! Îmi venea să iau aparatul de pe
masă şi să dau cu el de pămînt!
Plătim ăI abonament de pomanăL. Nu ştiu cum se face, dar cînd
dau ei o directivă mie îmi vine să fac invers!!
Singura noastră salvare
Va fi moartea
Care ne eliberează
DACĂ NU MURIM
AŞA NE PĂTIMIM
CONSUUCĂ: Domnule Nebun, tu ;lU cunoşti normele de bună
functionare a Festivalului Natio:lal de Cultură şi Ştii'1;ă din Palillula.
(Ia o broşură şi o dă Agentilor) Ha~ s-auzim!
[Agentii urmăresc cu degetul buchisind pe marginea broşurii luată
cu fundu-D sus, ca nişte şcolari]
AGENTUL H 2S2 : Cultură şi ştiintă
In primul rtnd se va publica cartea lui Pampolinn_.
AGEl'II"TUL S2H 2:1n al doilea nod se va publica cartea lui Pampolinn ...
CONSUUCĂ: (Completind) In ambele cinci scrieri Segnorul (Citeşte
cum se scrie) Nostru are enşpe mii şase sute trei pagini şi două
rtnduri...
AGENTUL HzS2: In al şaişpelea rtnd se va publica cartea despre
Pampolinn_.
AGENTUL S2H 2: In al doişpemielea rind se va publica cartea lui
daipre Pampolinn...
NEBUNUL: Păi cartea asta nici n-a fost scrisă!
CONSUUCĂ: Nu-i nimic, o vom publica Inainte de-a scri-o!
Pampolinn scrie o carte de vizită... o carte de vizită a globului...
[Agentii închid broşura.]
AGENTUL H2S2: (Scutunodu-şi palmele) Gata, au fost ocupate
toate locurile.
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SZH Z: restul cămine pentru popor ...
HzSZ: Cum se numeşte cartea DeSCrisă a lui Pampolinn?
SZH~ Nu ştiu.
HzSZ: Nu ştii cum se numeşte cartea, sau se numeşte
SZHz : O să mai vedem. încă nu ştiu. Este FĂRĂ

HzS2: Vrei să spui că titlul său este fără titlu.
SZHz: Nu vreau să spun nimic, dar n-are titlu.
CONSULICĂ: PampoIinn publică cărp străine de filozofie •..
NEBUNUL:_. Cărţi care sint străine de filozofie... El studiază In
particular importan!1i Teoriei Futilitătii! ...
CONSULICĂ: În fiecare lucrare a sa Pampolinn enuntă legi, de o
excepţională valoare, şi apreciate pentru caracterul lor blajin.
AGENTUL HzSz: Legea 5 000 000,2: Cetătenii care consumă iaurt
in stare proaspătă vor fi aspru pedepsiti.
AGENTUL SZH z : Legea 5 000 000,3: Cetătenii care nu consumă
iaurt în stare proaspătă vor fi aspru pedepsiti.
CONSULICĂ: (Către publicul din sala de şedinţe) Ţin să mai fac
o completare la acest capitol: pentru că periodicele de pe vremuri
nici nu pomenisecă de persoana lui Pampolinn, Arhivele au reimprimat
acele ziare cu caractere identice şi aceeaşi hIrtie - în care s-a
specificat pe primele pagini rolul hotărîtor al Seniorului Pampolinn
in timpul său - şi astfel un adevăr a fost restabilit; s-au fabricat
şi reviste din vremea cînd Pampolinn nici nu se născuse, in care
s-a specificat vizionar că el se va naşte, va creşte şi se va inmulti
pe toate drumurile_o
NEBUNUL: Nu am timp de pierdut în Palillula.
Şi-n cîrjă şi tot o să plec in Ţara Libertăţii! Chiar de-a fi să mor
aici voi lăsa testament să-mi îngroape oasele acolo! Măcar ele să
se odihnească-n pace!
[tn acest loc poate fi inserată in continuare (eventual cu mici
adaptări) Postfata (Non) piesei, şi considerată ca un aI doilea
monolog aI Nebun-ului.
Rămfne la latitudinea trupei de actori.]
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G (11). RĂZBOIUL
PAMPOUNN, NEBUNUL, CONSUUCĂ, AGENŢII 123, 475,
NORODUL, PAMPOLINNA, CRAINICUL 1V,
CRAINICUL DE HLM.
[Sala de tribunal se transformă Intr-o Sală de Coroană, unde are
loc Consiliul de RăzboL televizor, ecran cinematografic, harta Palillu\ei
agăţată

de un cuier, telefon.]
PAMPOLINN: Va trebui să apărăm pacea noastră cea de toate
zilele.
NEBUNUL: (Recitind parcă un poem in versuri albe)
Noi vorbim de pace dar văd că ne înarmăm
Noi vorbim de pace dar recrutăm la oaste şi femeile
Noi vorbim de pace dar instruim pînă şi
copiii de la grădinită
Noi vorbim de pace dar fabricăm mitraliere
şi bombe atomice
Noi Vorbim de pace dar militarizăm tara
Noi vorbim de pace dar facem războaie
care cică apără pacea
NORODUL: Trăiască Constantin Pacea!
NEBUNUL: Numai pacea-de-arme vă interesează, dar pacea sufletească? ... La sufletul nostru nu vă ginditi? la liniştea lui?
PAMPOUNN: Vom merge cu toţii la război. Vom lupta pe baricade.
Vom ataca noi ca să nu ne atace eL Ii vom birui noi, mai nainte
de-a ne birui ei.
NEBUNUL: (Gest aluziv la adresa lui Pampolinn) Asta e-D stare
să facă numai nefăcuteL. E un moment al idioteniei generale!
CONSUUCĂ: Pampolinn e genial In tîmpenia lui!... A Inlocuit o
teză a filozofului Kant-LapJace cu un extemporaL. Este singurul
peda - psiho - pedagog care a depăşit in prostologie pe skizofrenicul
Lambur von Waerdun.
NEBUNUL: Are UD caaap care produce numaL.. mătreaţă!
AGENTUL H 28 2: Şi ce facem totuşi dacă pierdem bătălia?
AGENTUL 8 2H 2: Ne dăm. .. tnvingătoriL. Pampolinn va pune toată
presa să scrie că am avut o victorie răsunătoare, se vor da şi
cifre ...
AGENTUL H 2S2: De unde ati1ea cifre?
AGENTUL 8 2H 2: Din burtă de la Pampolinn.
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NEBUNUL: Păi ce să apărăm, Se~iore, zăpada de pe drum?
Nimic nu ne apaqine, proprietatea privată s-a desfiin~L Să apărăm
nedreptatea socială?
PAMPOLINN: Să mă apărap pe mine, să-mi măriţi gloria._ eu
fricosul curajos... eu, anti - eroul - anti - ChrisL.
NEBUNUL: N-avem nici un interes._
înţelegem să luptăm pentru o ţară, dar nu numai atIt! Ţara să
nu lupte pentru ooi? Să fim mereu sclavii ei?_
Sînt persoane care luptă numai cu...
CONSULlCĂ: (Către Nebun) Guuu - raaa!
NEBUNUL: ... se ştie. Sint altele care storc tara de vlagă şi-o
bagă la ei In buzunar ăştia ii inţeleg: strigă <Trăiască Ţara>
fiindcă au profitat, au d-: ce să fie <ţărişti> sau <ţarişti>. Mie
imi vine să mă băs dnd ii aud, şi să rigii. Şi să trag apa. Nu că
aş fi cosmopolit, dar prea - sînt cusute p1trihoţismele astea cu aţă
aibă...
(Către public) Şi-atunci vă-ntreb confraţii mei, ce este patria?: O
noţiune de care se servesc unii pentru a exploata pe altii?L Ce
este patria?: pentru unii mumă, pentru cei mai mulli ciumă?L
Naponalismul acesta exagerat duce la atitea războaie. Ce cred ei,
că PalilIula va dura aşa la infinit?.. Au existat ele imperii care au
dăinuit milenii, şi tot s-au prăbuşiL. Şi-atunci? Bineinjug fiindcă
dacă nu. cine ar mai munci pentru ei? pe cine ar mai stăpîni ei.
PAMPOLINN: Şi ce v-ap face voi fără mine?
NEBUNUL: Am trăi mai bine!...
Căci Statul fură oficial, cetăţenii săi neoficial! Statul înşeală oficial
prin legile şi decretele sale, Statul minte oficial prin mijloacele sale
de dezinformare în masă... şi-n scaun... şi-n mobilă de durere ...
Deviza omului de rind: Să înşeli Statul de bani, şi pe Dumnezeu
de zile!
CONSULlCĂ; Ai noroc că eşti nebun şi nu te ia nimeni in seamă.
NEBUNUL: într-o lume întoarsă pe dos, ca negativul unei fotografii,
un om onest e trimis la ospiciu.
PAMPOLINN: Fii al dracu Nebun-escu-Ie pe 20 de ani!
NEBUNUL: Mulţumesc asemenea.
PAMPOLINN: (Către Nebun) Ce funCţie deţii în Armata Palilluliană?
NEBUNUL: Funcţia de Prost.
CONSULlCĂ; Domnule Nebun, d-ta eşti Prost conform Articolului
41 din decretul 233 pe 2986.
NEBUNUL: Eu sînt străinul de albert camus. dar nu pot renun\a
la mine, la sufletul meu... nu mă pot vinde lor... nu pot deveni
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o marionetă la tndemIna dogmaticilor. Vreau să răIDin eu, cu
caracterul meu, sucit cum o fi!...
PAMPOLlNN: (Către Nebun) Iti poruncesc să-mi faci socoteala!
NEBUNUL: Ce treabă am eu cu socoteala dumitale? De fapt nu
mă mai mir de nimic_o Adică mă mir dacă totul e normal.
PAMPOUNN: Aşadar şi prin urmare am hotărit cu totii să întrunim
Consiliul de Război. prin urmare şi-aşa deci vom alege de comun
acord un guvern democratic. (pauză. Apoi tot el ridică două degete.)
[Top sînt strînşi în jurul unei mese rotunde, Pampolinn in capul
mesei.J
PAMPOUNN: Propun ca Ministru cu Probleme de Tineret să fie
Pampolinn cel Bătrîn, Ministrul Afacerilor cu Dop: Pampolop,
Ministru pentru creşterea furnicilor de soi: Pampolinoi, Ministrul
de Energie Spirituală: Pampulica Mică, Ministrul cu Războiul
Nervilor: Pimpalinn Porcin...
NEBUNUL: Trintorii îşi schimbă meseria._
[Agentii şi Coosulică încep să se rotească fncet tn jurul lui Pampolinn,
apoi din ce tn ce mai repede. Pe toată această perioadă, ele se
vor demachia şi se vor transforma unul fn celălalt:
Actorul H 2S2 va juca rolul lui S2H2
Actorul S2H2 va juca rolul lui ConsuIică
Actorul ConsuIică va juca rolul lui HzS2.
S-a produs deci o permutare circulară.
Se va face distinctie între Actorul Consulică şi Personajul Consulică,
etc. Spectatorul va trebui să sesizeze această schimbare a rolurilor
mtre actori. Aceştia se vor remachia, schimba îmbrăcămintea între
eL•. ]

PAMPOLlNNA: (Către PampoIinn, privind la cei care se fnvîrtesc)
Ce faci cu bietii oameni?
PAMPOUNN: Nu vezi bine? Ii rotesc... fac rotirea cadrelor.
PAMPOUNNA: Ca ce scofaIă?
PAMPOLlNN: Păi să n-aibă timp să prindă răcIăcini înalte. Ţăranul
care se duce la tirg cu traiţta cu şoareci invîrte traista în jurul
capului, ca şoarecii să nu aibă timp să o roadă...
PAMPOUNNA: li suceşti, ii tnvtrteşti, de le vine rău.
PAMPOUNN: Nu-i nici o pierdere!
[Se reaşează top la masa rotundă păstrfod aceeaşi ordine a
personajelor, dar cu actorii permutati.]
PAMPOUNN: Au loc următoarele rotiri de cadre: Ministrul Energiei
va fi tn10cuit din functie; el va fi numit Ministru al Re~ului,
Seniorul Pampolinnel va fi acreditat simultan ca Secretar particular
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general la Minist'!ru! creş'.crii şi ingrijirii dăunătorilor agricoli. Ca
şi la Ministerul coC1batem dăunătorilor din cultură ...
NEBUNUL: Că tot se pri:-ep< i3 detoate - adică la nimic!
PAMPOLINN: Vom schimb:~ t')\1I!. Vom schimba şi schimbarea şi
neschimbarea.
NEBUNUL: Ii schimbă p.. ~r:; si lucrurile tot nu merg. Cred c-ar
fi mai bine dacă s-ar SCbi~';'8 :c-::.' Intri pe el!
PAMPOL ...NN: Şi acum ~ ,'_~:~+T~ ·"L'i.?..neşte cineva să fie împotrivă?
(Cu exceptia sa şi a :ui W":3L'îd :oii ridică mina)
Se abtine cineva?
C ,N3ULICĂ: (Ridictnd mIna) Eu sînt pentru contra şi mă abtin.
PAMPOLINN: Cine este de acord? (Ridică doar el mina, apoi văzînd că nu mai ridică nimeni ridică şi cealaltă mînă, după
- aceea ridică şi picioarele).
Deci in unanimitate de voturi toată lumea a aprobat 00'1':'1 modificare.
NEBUNUL: Eu am fost tmpotrivă.
PAMPOLINN: Tu eşti nebun!
AGENŢII: Seniore, să schimbăm modificarea!
CONSULICĂ: N-are rost. Dacă campania de votare n alege pe
Pampolinn, ea este validarn. Dacă nu-I alege, campania este falsă,
şi ca urmare va fi abrogarn. Intr-un an s-au anulat astfel unşpe
sute de campanii, toate foarte necorecte.
Atunci Pampolinn, văzînd că ceilalti nu îndrăznesc, s-a votat singur
in unanimitate, şi s-a ales el însuşi pe sine se - dînd dovadă de
bărbăţie, inalt spirit de sacrificiu, de etică şi echitate. Şi uite-aşa,
dreptatea a fost restabilită!
NEBUNUL: Lucru ordinar!
AGENTUL H2 S2: Extraordinar!
AGENTUL S2H 2: Nemaipolonic!
CONSULICĂ: (Sună telefonul. Consulică ridică receptorul iar după
cIteva secunde fi pune in furcă. Maiestate, se naşte un copil in
Palillula.
<>
PAMPOLINN: Cum, fără incuviintarea mea? Fără măcar să bată
la uşă?
AGENTUL H 2S2: (Făcînd pe supăratul) Ce puşca calului In virful
dealului!?
AGENTUL S2H 2: 'As caimici cu· parcuse
A lamuru tutere!
(Înjurătură pe tigăneşte)
NEBUNUL: Ei nu au nevoie de oameni cu IDI!lativc care :,:1 le
pună probleme, ci de simpli executan\i mecanici, bătători din !Xllm\!,
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roboti umani, păpuşi ce joacă pe slrmă, animale cu zgardă... Ţara
asta a ajuns o mare încbisoare... Eu mi-am permis nişte drepturi
şi asta i-a deranjat. Am publicat prin străinătate; de obicei eu scriu
cărti care nu se publică in tară ...
Aici n-ai voie să te duci nici la closet fără să faci cerere de
aprobare; dacă nu, între bare! Dar in prealabil ar fi trebuit făcută
o altă cerere, in care să soliciti să ti se aprobe să faci o cerere,
care să-ti aprobe să faci o cerere
Deci cerere la cerere la cerere Ia cerere_o Orice nesupunere e
pedepsită.

Intotdeauna cei mari au făcut nedreptăti
şi atrocităţi

Intotdeauna cei mici au fost nedreptăţiţi
şi

masacra!i

Ia urma urmei ce e statul? Cei mai mari ca noi care ne injură
In voie. Că doar n-o să zică cineva că prin discursuri se face
pfinea •.
Orice succe& al cuiva sau tendintă de a scoate capul (ln acest
moment un actor scoate capul din culise) este inăbuşit în faşă
(Agentii împing cu o faşă în mină capul înapoi în culise). Deşteppi
sînt dati Ia marginea societălii pentru ~ deranjează prin ideile lor
h"beraIe. Aceştia ar" putea concura, şi chiar adumbri, personalitatea
Şi

guvematoriIor.
PAMPOUNN: Noi, adică voi, ne pregătim pentru război...
NEBUNUL: In trecut, ronducătorii de oşti erau primii în luptă,
astăzi văd că sînt ultimii!
PAMPOUNN:... Mă străduiesc a face ca lumea... filozofie._ să
vorbească pe păsăreşte cisIectul pampulinnian, care se utilizează
In Palillula
S-aducem un omagiu celor căzup în războaie .•.
NEBUNUL:.. de pe caL
PAMPOUNN: Celor mofIi In luptă-.
NEBUNUL:... de frică. ..
PAMPOUNN: Generalilor care-au săvîrşit mari isprm...
NEBUNUL: ... la closet...
PAMPOUNN: Altii nu ciştigă pentru că nu se bat. Noi sîntem
bătăuşi. Ne batem_o
NEBUNUL:... cuie In tălpi!
PAMPOUNN: (Reluind) Ne batem_o
NEBUNUL: .... pe noi înşine!
PAMPOUNN: (Intăriod ideea) Pe duşman fi batem...
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NEBUNUL... C:.J pai03 pe ..l!năr!
[În aceste replici Ne'Jum:i a f~<;t un ecou al lui Pampalinn.]
AG&~TULH2SZ: (Qnre Farl"[;c:"m) Căoitane, eu regret din inimă
că llU poei să merg la răzb'J! ~i nu poei astfel să-mi etalez vitejia
şi dragostea de tară d~oa,::c;_ iint bolnav grav.
PAMPOLINN: Ce-ai mă"
AGENTUf H 2S2: M-am lovit :-a
şi mă doare-n cot!
AGENTUL S2H 2: (C'.ătre ;::.:-:>;. Colonele, şi eu sînt bolnav
grav si inapt cînd e vorba de ra.:bo;.
D»- luptă prostimea şi pentru mine, iar eu petrec în locui ei. Deci
ne completăm reciproc... reciproc-o.
PA..1\fPOLINN: Tu ce mai ai, mă? .. Pe tine te doare-a fund?
AGENTUL SlH 2: Nu, generale.
PAMPOLINN: Cum, nici în fund nu te doare de arrr:lta noastră
populară?

AGENTUL SlHl : Ba da, amirale... Adică nu ...
CONSULICĂ: (Sărind repede de la locul lui) Mă doare pe mine,
Comandante.
PAMPOLINN: A, de-ăştia-mi eşti? Te doare-n fund de armata
populară?

CONSULICĂ: Nu, împărate. Nu de annată. Pur şi simplu sinE
bolnav: mă doare-n fund!
AGENTUL H2S2: Vai de capul tău!
AGENTUL S2H 2: Păi de ce de cap cînd pe el fi doare fundul?
PAMPOLINN: Dali-i un cimitirol să-I vindecaţi pentru totdeauna.
[Intră vijelios 123.]
123: (Speriat) Seniori, a-nceput războiul! De aproximativ cinci
minute! Se transmite la radio şi televiziune.
[Dă drumul la televizorul color aşezat cu ecranul spre public. Apar
două umbre de culori diferite care se luptă. Umbrele se vor mişca
cu încetinitoruL Ele vor fi stilizate, gen jocuri mecanice. Se aude
vocea Crainicului TV]
CRAINICUL 1V: Atac al lui a (Umbra din stînga se apleacă
asupra celei din dreapta)
Atac al lui P (umbra din dreapta revine şi se apleacă
asupra celei din stînga)
Nou atac al lui a (Acelaşi joc)
Atac de cord al lui P (UmOra din dreapta pune mIm;
la inimă)
a atacă din nou la coarda sensibilă a lui fJ (Cmbra
din stînga se apleacă mai mult peste cea din (,reap,a)
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Ultimul atac de cord şi infarct al lui fi (Umbra din
dreapta cade la pămînt, iar cea din stinga peste ea,
ieşind amîndouă de pe ecran)
[Televizorul se stinge. Pe un ecran cinematografic, În spate, se
proiectează ceva intre Făzboi şi fotbaL Pot fi văzuţi soldati cu
ranita în spinare şi caschetă pe cap jucînd fotbal, precum şi fotbalişti
(in tricouri şi şort, jambiere, bocanci cu crampoane) CJ puşca în
mină pornind la atac şi strigind <gool>.
Se zăresc mulţi soldati. Se aude vocea Crainicului de film, ca,Ja
un meci de fottal, învăluită de strigătele suporterilor inflăcăra!C]
CRAINICUL DE FIUl: ... Soldatii au depus jurămîntul intr-o iadă ...
l-au lăsat acolo... apoi şi-au luat tălpăşita._ (Dispar soldaţii, ecranul
rămîne complet aib)
475: (Care intrase în scenă, ară tind cu degetul spre ecranul IUr:1inat,
dar fără imagmi) 13 u;taţi-vă la ma cu ochelari ce se catonogesc! ...
Acum îşi dau ochelarii jos şi se: bat ca chiorii!! (Ceilalti privesc
tintă la nimic(i».
NORODUL; Hai ai naş-tril Hai ai naş-tril Hai ai noş-tri!
CRAINICUL DE FILM: CaporaIul Garder rezistă în apărare.
Plutonierul Ga,der rezistă. Maiorul Garder rezistă. Inamicii atacă
furibund. Colonelul Garder rezistă dar incepe să se clatine În urma
unui fault de joc. Căpitanul Garder rezistă şi mai putin. Locotenentul
Garder se apleacă in faIa duşmanului. Soldatul Garder, zis Svek,
cade infrinL.. (Sunete de apocalips.)
Oamenii DU mai vor să lupte, s-au retras la ospiciu_o
123: Dar cit e scorul?
AGENŢII: 1-1 pentru ai noştri!
PAMPOUNN: Facem golaveraj cu ei.
CONSUUCĂ: Cum vă explicati?
PAMPOUNN: Avem tunuri de calibru mai mare, importate din
Palagooia.
475: Dar cine a marcat golul pentru ei?
AGENŢII: Noi. Am dat o bombă chiar ln og!"ada noastră, lîngă
poartă... ca să-i intimidăm ...
[in vreme ce rulează aceste <bătălii>, toate personajele se schimbă
pe sxr.ă luind costumatii de militari cu diferite grade, şepci În
cap. Se aud şi ordine militare de intensitate redusă (aproape şoptite)
rostite aiurea cind de Pampolinna şi ConsuUcă, sau de Pampolinn:
< echiparea > ! (Personajele se dezbracă), <dezechiparea>! (Se îmbracă cu haine militare)
<Pregătirea de pregătire de război!).]
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[Toate personajele din scena ~ îmbrăcate milităreşte - inclusiv
grateasca PampoIinna -, vor avea în centrul atenţiei kr o Hartă mare
pe care scrie, cu litere d<x> şchioapă vizibile publicului, PAllllULA,
ag$tă cu o sfoară destul de lungă şi vmbilă, de un cuier, care cuier
are forma unui cioc (de pasăre răpitoare) cu gheare. PaIilluIa va avea
forma unui peşte mic pierdut în imensitatea Irarpi, în \ocul rectumului
peştelui se află un oval unde scrie CAPITAIA Ca vecini se va găsi la
toate punctele cardinale PAŢAGONIA, cu e:xceppa unei mici frontiere
cu REPUBliCA LIBERTATE. Peştele tme ca într-un ocean, luat de
valuri (înspumate, albe).
Personajele vor fi aşezate' de o parte şi de aha a Hărţii, Iăsind-o
pe aceasta etalată publiculuL 10 replicile lor vor gesticula arătInd

spre Hartă.]
AGENTUL H2S2: Să ne cucerim independenţa!
AGENTUL S2H 2: Să ne sacrificăm pentru suveranitatea patriei!
CONSUUCĂ: Să dobîndim neatîrnarea ţării noastre!
PAMPOLINN: (Dînd comenzi celorlalti) Marş! Marş! La dreaptampre-juuur! Marş! (Aceştia se ciocnesc între ei, îl mai ciocnesc şi
pe Pampolinn)
Avem o armată._ marş!... pregătită. .. marş!... să înfrunte ._ marş!
.,. cotropitorii... marş! ... stop... marşL
123: Hai libepre!
475: Hai librr123: Hai liberare!
475: Hai libi!
CONSULICĂ: Să nu mai atîrne de nici o forţă străină scumpa
patrie Palillula!
PAMPOLlNN: Să luptăm pentru NEATÎRNARE! (Taie cu sabia
sfoara care leagă harta Palillulei in cuier. harta cade grămadă pe
jos făcînd un zgomot tumultos la care personajele tresar
NORODUL: Ura! Ura!
AGENTUL H 2S2: Am obtinut neatîrnarea Palillulei!
AGENTUL S282; De azi înainte falilulla nu mai atlrnă de nimic!
(Arată spre Harta care nu mai atlrnă de cuier.)
NORODUL: (Arătînd spre Pampolinn) Să prostslăvim Eroul nostru
National, ctitorul Palillulei moderne!
PAMPOLlNN: Trăiască curajul supraostăşesc al ostaşilor pampolinni!
NORODUL: Trăiască Vitejia!
ECOUL:... Vitregia
Vitregia
Vitregia_o
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H (15). SCENE SIMULTANE LA GRANIŢĂ
PAMPOLINN, PAMPOLINNA, CONSULICĂ, NEBUNUL, IŢIe,
mCA, 123, 475, AGENŢII, NORODUL.
[Din economie de vedere şi de timp pentru spectatori, autorul a
eoocentrat trei scene in una singură.
Actiunea se desfăşoară In două compartimente ale unui tren, şi
deasupra pe tren. Peretele dinspre public lipseşte. Scena cea mare
va fi împărţită astfel ca cele trei piese de teatru să ruleze simultan.
Scena cea mare va fi împărţită in două printr-un perete, acesta
separă cele două compartimente; deasupra este un tavan, acoperişul
trenului.
Pe toată durata acestor scene simultane se va auzi (ca fond slab)
un zgomot sacadat de roţi de tren, şuierat de locomotivă, frine,
anunturi prin gări. Pe alocuri, de exemplu CÎnd Nebunul are jocul
de pantomimă, acest fond sonor poate fi redus la minim.
Personajele nu ştiu unele de prezenta celorlalte, cu exceptia acelora
care trec dintr-un compartiment Intr-altul. In timp ce ,rulează o
scenă, personajele din celelalte scene mimează vorbirea, gesturile
corespunzătoare ...
Trecerea unui personaj din Scena 1 in Scena 2 (şi reciproc) va fi
tnsotită de gesturi de pantomimă. (Se presupune că pereţii AB şi
Be, de altfel invizibili, au cîte o uşă la mijloc) X mimează apăsarea
cIantei primei uşi (tnsotită de zgomotul caracteristic), deschiderea
uşi (cu scirtfit), inchiderea ei (acelaşi scirtfit) şi zgomotul de dantă.
Urmează un joc similar pentru uşa cealaltă. Gesturile vor fi insotite
de zgomotele caracteristice regizate din culise. Compartimentele au
desenate CÎte o fereastră. Personajele din Scena 1 mimează din
cInd In cInd deschiderea ferestrei (scîrpit de geam, intrare bruscă
de aer rece, accentuarea bruscă a fondului sonor al trenului) şi
Inchiderea geamului (scîrţfl1 rapid de geam, disparitia Vijiitului
curentului de aer, dispariţia completă a fondului sonor al trenului,
apoi reaparitia sa slabă). Personajele:

123,
P, PA,C

475
IŢIC

mCA
N-.- - - - - - . N
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Nebunul a îmbătrînit: are păr alb, barbă aIbă şi toiag; hainele
dar prăfuite; adidaşi murdari.
La început Seniorii 123 şi 475 dorm. E noapte. Pampolinn,
Pampolinna, Consulică, şi Nebunul moţăie pe banchete le primului
compartiment. Itic şi Iţica stau lîngă fereastră în compartimentul
al doilea, în poziţie de drepţi cu miinile lipite pe !tngă corp unul
în faţa ?ltuia ca nişte manechine fără să se mişte - decît rostind
rigid replicile.
Scena 3 este deci o scenă mecanică.
(Cifrele din faţa dialogurilor prezentate în continuare, ca şi aşezarea
in pagină, indică scena în care se derulează acţiunea.)]
1. CONSULICĂ: (Către Pampolinn) Veti avea o intilnire la nivel
înalt cu piticul din Ţara de Jos. Trenul Express soseşte In
capitala l~r la orele 29 şi 8 ~cunde.
1. PAMPOUNN: Eu vreau o întnnire la cel mai inalt nivel!
Numai asta e demn de mine.
1. CONSULICĂ: Atunci vom proiecu întîlnirea pe muntele Himalaya.
Se va semna acolo un tratat de asistenţă mutuală între !ările
noastre.
1. PAMPOUNNA: Şi ce trebuie să facă cei doi regi?
1. CONSULICĂ: Să stea faţă In faţă, muţi, timp de 7 ore!
2. IŢIC: Ce faci acolo fetito?
2. IŢICA: Cresc copile.
2. IŢIC: Ce faci domnişoară?
2. IŢICA: Cresc băiete.
1. PAMPOLINN: Mai intii şi la inceput voi însărcina toate femeile
din regatul meu ... (Toţi din Scena 1 rămîn cu gura căscată)
1. NEBUNUL: Băă, al dracu bie!
1. PAMPOLINN: ...să ducă la împlinire sarcina pe care le-a
încredinţez...
3. (Seniorii 123 şi 475 se dezmorţesc. Deschid ochii speriaţi.)
3. 123: Mai e mult pînă la graniţă?
3. 475: Silans1 Te-am Învăţat pînă m-am prostit şi eu.
2. IŢIC: Ce faci domnişoară?
2. IŢICA: De mult nu mai sînt domnişoară... nici virgină ...
2. IŢIC: Păi cum?
2. IŢICA: Bine! Ne-a tot regulat Pampolinn... Ia cap!
1. CONSULICĂ: Mă simt satisfăcut!
1. PAMPOUNNA: (Către Pampolinn) Vrei să mă dezbrac în fata
ta ...de caracter?
1. PAMPOLINN: Eşti nasoală Pampolinno, dar să nu mai spui la
aceleaşi,
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1. PAMPOLINNA: 000, frumosu lu Cristos!
1. PAMPOLINN: Dă-mi un pupic... lugu.. .lugu... lugu... lugu ...
1. PAMPOLINNA: Nu mai pupi tu sărutare de la mine, şi nici
păsărică mică.

3. 123: (Facind pe păsările) Spectatorii vor presupune că noi sîntem
nişte păsări cu zborul frînt. Ne aşteaptă căderea iminentă oricărei
încercări de înălţare în PalilluIa!
3. 123:Dacă trec dincolo,
să-ţi las totul.
3. 475: Nu este de ajuns:
3. 123: Ce este, este.
3. 475: Nu este.
2. IŢIC: Şi-ai rămas însărcinată?
•
2. IŢICA: Da.
2. IŢIC: Şi-n ce lună eşti?
2. IŢICA: în luna aprilie.
1. PAMPOLINN: (Către Consulică) Simt că fac alergie la nevastă
cînd o văd bine n-aş mai vedea-o!
1. CONSUUCĂ: Pisicologia femeii este complicat de complexă.
1. PAMPOLINN: Pampolinna era totuşi frumoasă pe vremuri: că
la soare te puteai uita, dar la dînsa ba.
1. NEBUNUL: Păi dacă nu te puteai uita la ea, de unde ştiai că

°

e

frumoasă?

1. PAMPOUNN: Conform Legii Estetice nr.625 din 33 iunie 2984.
Era de o frumusete necugetată, de gradul 7 pe scara Richter.
3. 475: Ca să nu te recunoască, îmbătrineşte mult ptnă mîine.
3. 123: Trei ani nu cred că pot să îmbătrtnesc, dar o să îmbătrînesc
trei capre.
3. 475: Bine. Tot e rău şi-aşa.
2. [Intre timp Nebunul a trecut dintr-un compartiment in celălalt.]
2. IŢlC: Ce faci, studento?
2. IŢICA: Cresc studentule.
2. IŢIC: Ce faci femeie?
2. IŢICA: Cresc, bărbate...
cresc mare in burtă!
2. NEBUNUL: Cine dracu-a mai văzut
Iepure viu in frigare
Şi studentă fată-mare?

1. CONSUUCĂ: Numai cine nu vroia nu se culca cu eaL
(Monolog)
Pampolinn are 40 de ani
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Pampclinn iub<>:şte
Pampolinn iubeşte
Deci ?ampolinn are :C') ae ;:;".
P&mp0iinn mai i'.lbe§te
şi Pampolinn nu mai iu!Y,,!te: d'~.·"
Deci Pampolinn are 60 de .,,;
3. 475: Şi ce faci pe urrne:
3. 123: Tuoer~loză.
3. 475: Cam rău. Dar ~,-A e :~,,~f' ~·.-aşd..
2. IŢIC: Come state sen:-.:ra? .;u r-:lfta la gură ..
2. rICA: Malta hene.
2. IŢIC: Pe cine m-aştepţi?
2. IŢICA: Pe tine!
L [Nebunul a revenit în Scena 1 prin acelaşi joc al '-lşitcr.]
1. NEBUNUL: 'llffa asta neruşinată cu ruşinea ei: ,) :~meie pe
care o futi în cur... şi-o tot fuţi in cur pe mă-sai
3. 123: Îmi vine şi ameţeală pe acoperiş aici.
3. 475: De unde?
3. 123: De la Popleaca.
3. 475: Vom trăi şi vom vedea la televizor.
2. IŢIC: O să naşti un hipoconzaur. S-a anun~t prin mijloacele
de dezinformare în masă.
2. IŢICA: Ot de fericită sînt!
1. CONSUUCĂ: Programul la Radio, Tele-\'iziunc ŞI Para-viziune:
(Citeşte de pe un ziar)
• orele 1~5 Mesaj nemaipomenit al seniorului Pampolinn
• orele 1«PO Vizita de stat... în genunchi ... a seniorului
Pampolinn in tara vecină
• orele 19"J5 Cuvîr.tare la cel de-al pa;şpemielea Congres care
studiază importanţa congreselor in Palillula.
• orele 28 şi 63 de minute Economia pampolinniană şi direcţiile
ei pentru milenarul următor
• orele 11 şi opind minute: Agricultura multilateral nedezvoltată
şi Pampolinfi întîiul gospodar din Palillula
• orele 563 şi 1 minut preţios: Muzică populară Pampolinn,
floare de crin.
" orele 112,026: Industriaşul Pampolinr. fabrica tor de iluzii optice
de dumitru somon, şi pe coadă ~a lapte şi ciine
cu era Pampolinna
orele 18219465 şi nici un mmul: Trăiască Paliilula, Pampol!~.·l şi
Pampolilla, cea mai mare lară-amară de pe Ul'eversul
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nostru şi celălalt!
3. 123: Cît e ceasul?"
3. 475: Cinci şi-a stat
Şi merge regulat
3. 123: Ne-apropiem de vamă.
•
3. 475: Acum o sută de ani guvernul ne băgase la zdup...
3. 123: Mi-aduc aminte. Din dragoste nestinsă pentru cei obiditi ...
(Tresărind) Cînd?
3. 475: Acum o sută de anL. De fapt o sută un an, fiindcă mai
trecu un an de cînd vorbim.:
3. 123: înseamnă că noi am murit?
3. 475: S-ar putea... (Pauză)
3. 123: Hai mai bine să-ti spun un banc cu un ştab din PaEllu!a,
un ştab chinez şi-un pechinez...
3. [123 simulează bancul. Apoi rîd amîndoi cu poftă bătîndu-se pe
umeri.]
2. [Intră Age~tii, îmbrăcap cootroJori de tren, în Compartimentul 2.J
2. AGENŢn, Actele la control, vă rugăm!
2. IŢIC+iŢlCA Noi nu avem nici un act. ..
2. AGENŢII: Chiar aşa?
2. IŢIC: Adică am avut aseară un acL.. sexual...
2. AGENŢII: Să-I vedem!
2. Trenul şuieră mai puternic. La curbă şinele pocnesc Itic şi Iţica
se caută în zadar prin buzunare.
3.475: Cît mai e ceasul? Am emotii!
3.123: Cît ţi-e nasul.
.
3.475: Ţi-am spus să-ti iei nasul şi să-I dai la reparat ... ba nu,
ceasul.
Să-ti dai ceasu la cizmar, să calce cu picioarele pe el!
3. 123: Ceasu meu costă parale
P"rrţ in gura dumitale!
1. PAMPOLINNA: Of, e tîrziu. Sînt surmenată.
1. PAMPOLINN: Citi ani ai, băbuto?
1. PAMPOLINNA: Eu am implinit 16 primăveri... (pauză) ... acum
CInCIZeci de ani.
1. NEBUNUL: Incintat de cunoştinţă, domnişoară! (Face o plecăciune.)
1.

PAMPOLINN: (Pentru sine) E

nesimtită

de

grasă

ce e!

1. PAMPOLINNA: Ce, eu sînt ultima urîtă?
1. PAMPOLINN: Ba nu, eşti prima!... Totuşi ... Cît eşti tu de
grasă
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1. [Agentii intră în Compartimentul 1 unde incep să salute pin 'la
pămînt, să

2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.

ia

poziţia

de drepti, mereu.

Acelaşi

joc al

uşilor.]

IŢIC: îmi permiţi să-ţi fut una la muie?
IŢICA:

CU ce, mă rog?
CU sare şi muşchi ţigănesc.
IŢICA: Nu-mi plac nici muşchii nici lichenii.
IŢIC: Atunci inseamnă că la noapte va ninge.
IŢICA: Nici mie nu-mi vine să cred.
IŢIC: Şi ce te fute pe tine grija?
IŢI CA: Păi sotul meu e pe front!
123: Dă-mi un şut in şezut şi-aruncă-mă peste granită!
475: (Conformindu-se) Cu plăcere!
123: Aşa: Mai tare! (475 dă foarte tare. 123 alunecă de pe
acoperiş. Abia se mai agaţă cu miinile.) (AYînd glasul schimbat)
Tembelule, de ce dai În mine? Ce ţi-am făcut?
3. 475: Eu dau în Seniorul 123, nu în actorul (Numele lui 123).
3. ACTORUL 123: M-am deghizat ca actor într-un personaj care
trece clandestin frontiera... Poate aşa am şi eu şanse... cel putin
cu gîndul!...
Te rog, spune-i Seniorului 475, personajul pe care-l joci, domnule
(Numele actorului 475), să dea mai cu milă!
3. ACTORUL 475: O.K.!... S-a făcut!
[Agentii părăsesc scena, presupunind că intră într- un alt compartiment nevizibil publicului. Consulică fi inşfacă pe Nebun şi intră
in Compartimentul 2. Acelaşi joc al uşilor. Aceste mişcări ale
personajelor se desfăşoară concomitent cu Scena3.]
3. 123: Ajută-mă, nu mă lăsa să mor!
1. PAMPOUNN: (Cîntînd, cu mîna pe inima din dreapta (!). Către
Pampolinna)
Nu mă lăsa Margmoalo
Nu mă lăsa să mor
Că deseară-ti bag antena
La tele\'ÎZor...
(Refren)
3. (123 se urcă din nou pe acoperiş în timp ce Pampolinn Cînta)
1. [În Scena 1 este semiîntuneric. Va urma un moment de dragoste
intre un moş şi-{) babă: Pampolinn care e foarte slab şi foarte
mic,
şi Pampolinna foarte grasă şi mult mai ina1tă ca el dar, nemaiavind
cu ce, vor folosi tot felul de obiecte - porno din comeq masculine
mai ales, chiar feminine. (El pare ca o gînganie cu multe copite!
IŢIC:
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Din cind in cind vaca mai dă din copite!) destul
gifiituri de moşi, diformi, urîtiţi şi mai mult de
situaţie, băloşi, idioti- scenă ce ar trebui să provoace scirba
spectatorilor, in comparaţie cu muzica veselă şi drăguţă. Pentru a
înfăţişa publicului o dragoste falsă, artificializată, schimonosită.
Orchestra va acanrania acest cintec începînd cu prima strofă..
Se aud în special sunete de acordeon. Toate personajele celor trei
scene vor cinta - cu exceptia lui Pampolinn şi a Pampolinnei
ocupaţi cu actul in sine CE vorba de actul sexual)
de

pe o

vacă!

disgrapoşi,

Este o melodie din folckxul sexi-pomo al adolescenţilor.
Pe cit posibil va fi o concordanţă Intre versurile cintecului

gesturile, mimica lui Pampolinn şi Pampolinnei.
iată alăturat portativul, simplu, in gama do major.]
TOŢI: Baba zice zero unu
Moşu pregăteşte tunu
(Anterefren)
(Refren)
Baba zice zero doi
M~-i dă pe dinapoi
(Anterefren)
(Refren)
Baba zice zero trei
Moşu dă de sar scintei
(Anterefren)
(Refren)
Baba zice zero patru
Moşu dă de rupe patu
(Anterefren)
(Refren)
Baba zice zero cinci
Moşu dă de cade-n brinci
(Anterefren)
(Refren)
Baba zice zero şase
Moşu-o bagă pin'la oase
(Anterefren)
(Refren)
Baba zice zero şapte
M~ i-o dă pe la spate
(Anterefren)
(Refren)
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Baba zice zero opt
zice nu mai pot
(Anterefren)
(Refren)
[S-a terminat ci,ltecul. Trenul opreşte in gară, la frontieră. 123 şi
475 se culcă pc burtă, pititi, să nu fie văzuli. In Compartimentul
2 nimeni nu mişcă, par impacientati.
Pc peron Norodul (Bărbati + Femei) - adus cu hapca să-i
inlîmplOe pc rege şi regină face galerie celor doi, care abia se mai
mişcă in actul sexual:]
nĂRRA ŢI: Ilai Pam-po-linn!... Hai Pam-po-linn!.
FEMEILE: Nu te Iă-sa Pam-po-Iin-na!... Nu te Iă-sa Pam-po-linna!...
BĂRBAŢII: Ilai Pam-po-linn!... în <:-0 da-tă Pam-po-linn!...
I'EMEILK Con-trea-ză-1 Pam-po-lin-na! ...
I'u-nc-i contre!... Fii contra lui! ...
8ĂRBA ŢII: Mai ta-re Pam-po-linn!... pe ultima sută!...
FEMEILK Ti-ne-i piept Pam-po-lin-na!...
Pu-ne-i eon-tre!...
[pamJX)\inna Ii pune o contră mai tare lui Pampolinn şi dă cu el
În fund! Pauză. Amindoi, extenuali, abia mai respiră, se ridică şi
fac plec<"iciuni către popor (norod) multumind pentru galerie, pentru
încurajare ...
Trenul porneşte cu un şuierat prelung.]
3. 123: (Privind in depărtare) Se vede hotarul care există Intre
Palillula şi Lihcnate.
2. rpc: (Pnvind pe fereastră) Ne-apropiem de Libertate! Mai
avem 4 km.
1. P:\l\1POUNN: Simt că-mi scad puterile. Ieşim din PaliUula.
[Luminile se intqese.]
3. 475: O soare. răl'ari şi pentru noi?
2. IŢIC+lTICA: De-acum incolo nu vom mai fi nişte manechine.
1. I>AMI'OLINNA: Mi-a pălit farmecul. Numai in Palillula străluceam
eu. Prin decret de stat fusesem declarată cea mai frumoasă.
[Lumini mai puternice.]
3. 123: Precum cirtiiclc ieşim din muşuroi la lumină.
2. NEBUNUL: Lumea-cca-albă nu-mi zice nebun.
2. CONSllLlCĂ: Nu mai slujesc Nelibcrtatea.
1. PAMI'OUNN+I>Al\lI'OUNN: Au! Au!... Lumina prea tare nu
trehuie S-O Y.ldă lilielii din P; i':i·)'a. Le va lua minlile!
3. 123&475: Vivat Lihcrtatca!
Moşu
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2. NEBUNUL: Vivat Democratia!
2. [Ipc şi Ipca devin oameni cu mişcări flexibile, geooflexiuni,
exercitii de înviorare. Au redevenit fiinţe umane, nu obiecte ale
altora. ]
3. 123 &475: Nu mai sîntem animale numerotate. Avem şi noi o
personalitate.
3. 123: Pe mine mă cheamă Jean.
3. 475: Şi pe mine George.
(Următoarele şase replici vor fi pronuntate: mai întîi separat de
către fiecare personaj, sacadat,iar în final: simultan, înci1 să nu
se mai înţeleagă nimic. Sunete din ce in ce mai tari. Crescendo.
Se repetă de cîteva ori.]
1. PA..l\{POLINN: Mi-au slăbit forţele ...
1. PAMPOLINNA: S-a dus gingăşia mea ...
3. 123 & 475: Avem şi noi un numel
2. NEBUNUL: Sînt un intelectual normal!
2. CONSULICĂ: Slujesc Libertatea!
2. IŢIC+IŢICA: Sintem, în sfîrşit, oameni!
[Luminile devin orbitoare. Pampolinn şi Pampolinna din ce In ce
mai abătuţi. Trenul şuieră încît acoperă toate glasurile.
Cîteva personaje leşină de bucurie cu zîmbetul pe buze.
Cade cortina.
Pe o tăbliţă mare va scrie
SFÎRŞIT.]
(Antractul al doilea)
(Apare PREZENTATORUL în faţa cortinei căzute.]
PREZENTATORUL: Acesta a fost un happy end: triumful binelui,
cu toate că răul n-a fost în intregime smuls din rădăcini.
Dar finalul putea fi şi altul...
Vă invităm (Spectatorilor) să urmăriti in actul al III-lea o altă
variantă finală.

[Prezentatorul se retrage In culise.]
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1 (16). DISCURSUL
PAMPOLINN, CONSULICĂ, NEBUNUL, NORODUL,
AGENŢII, 123, 475, SUFLEORUL, CJ.ACA, BULĂ,
SMARANDACHE, P AMPOLINNA, UMBRA
REGIZC~ULUI, BĂIATUL CARE-ADUCE FLORI,
FOTOGRAFII, CĂLĂUL, SUBCONŞTIINŢA
[Pe o

tablă

mare apare scris:

AeruL III
SFÎRŞITUL LUMII
Decorut o tribună pompoasă împodobită cu flori şi coroane ca la
mort. Pe dinafară va trebui să semene cu un mormînt (fără cruce).
Tab!ouri etc. În loc de microfon Pampolinn va ţine în mînă o
capsulă de mărăcine (crescut chiar în mijlocul tribunei) la care va
vorbi poporului (uneori făcînd şi piruete ca un dntăreţ de muzică
uşoară). Din loc în loc pe lîngă tribună cresc alţi mărăcini în timp
ce Pampolinll predică. În final se va forma o leasă întreagă.
Alăturat: un OSPICIU cu inscripţia BINE AŢI VENIT
MulIi fotografi care îl pozează pe Pampolinn din faţă, din spate,
la picioare, la fund, la stomac...
Steaguri, steguţe; drapele, drapuţe, eşarfe, eşarfule.
Poza lui Pampolinn lipită pe conserve cu carne de porc, de măgar...
Nebunul este tot tînăr, dar cu hainele prăfuite, adidaşii murdari.]
CONSUUCĂ: Are cuvintul marele Senior Pampolinn, profesor
nemerit muncitor doctor Iăran tractor contabil şef dispecer doctor
electrician maistru docent inginer analfabet magistrat de Palillula._
cacademician...
(CIaca aplaudă)
PAMPOLINN: Nu-mi dau nici un cuvînt pentru că n-am!
NEBUNUL: La mintea d-voastrăăăă ... e scuzabil!...
CONSUUCĂ: ... care va prelege despre prodigioasa activitate pusă
în slujba dreptăţiL..
NEBUNUL: ... pe care a încătuşat-o...
CONSUUCĂ: ... Şi al progresului...
NEBUNUL: ... nenorocirilor...
l7,}
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l'AM POLI NN: (Iln~lrll) Dragi tovarăşi şi tovMăşe, memhri şi
membroaicc... Ne-am adunat aici ca<;a... că.<;uiă... ca să fim strinşi
lOii la un klC ... adică la două locuri: Intr-un loc măria mea, in
ccl;II,lIt prostimea voastră ...
hlcă-tă, seniori şi senioare, că io dau din timpul meu per.,onal şi
individual şi suprapre\ios pentru dohitoci ca voi, dau in voi cu ce
nimeresc ... (Aplauze lurtunoase) Vrem să construim cas:L. câsuIă ...
ca să facem de dragul de a construi, şi să dregem c-o fi c-o P{tli
c;1 şttc ce-o şt i...
Nimcnea nu arc vOie să ştie, ştiu cu In locul vostru ...
Vom (flurl o lume m:li huna, o via\ii NOUĂ -- o VI:I\:î bună,
NouA, nu vuu{t!... ( Se aral;i pc ci şi pe cei din pn;zuJlU)
NOROIHJI.: (ha 5:j nimeresc <Nărodul> JUra! Ura! Ura!
I'AMI'()IJNN: !slori:, se repet;'i, dragi camarazi... Istoria nu se
repetă ... Noi sintem modeşti ... sîntem cel mai viteaz popor de pe
glob, (;.1.rc suh comlucerea clarv{t;r:Hoare a mea am infruntal atitea
pribcgii ... (Bca un pahar de ap;'t) Noi nu sintem cd mai viteai'
pupor de pe gloh...
NEBUNUL: Seninre, tc pl?"ltim, numai să laci!
PAMI'OUNN:(Amcnin\lnd cu degetul pc Nebun) Dacă mă Inlrerupi
uJKIc-li va sta capul Iii vor sta şi picioarele!
NOROl)UI..: UnUIa!
PAMI>OUNN:._ Dragi mei naşi şi o<.:naşi, lată Ho:ue... Ne-am
adunat mci Ctsi'l... C:tSu\ă ... ca să flOl strinşi toti la un loc. (Aplauze
(urtu!1(Jw,e) Vrem să con.<llruim casă ... c:'isulă ... ca să facem de
drugul de a construi, şi 5:1 dregem c-o fi c-o p;'J{i d ştie ee-o şli ...
Nimcnt'a nu arc vuie s;\ ştie, ŞtIU cu In locul vostru!. .. Vom fjuri
o lume m:,i hună, O via\ă NOUĂ- () vilt\ă bună, NouA, nu vouă!
(Acck:lşi gesturi)
NOROIHlI.: lira! Ura! UrnI
A(;ENTVL BzS2: Ce original este M:,relc Senior In cuvtnlări!
A<;t·:NTlIL S2U Z: Aşa e! de heclre Ual;\ aduce etic ceva nou.
A<a:NTlll. II"S2: EI nu se repet?l ddoc.
A<a:NTlII. silli Se vede clar.
PAMI'OUNN: ... Avcti onoarell Sil plăti{i hir şi pentru aerul care-I
rt·sptra\1. An:sla esle aerul Statului. Mi-! con.<luma\Î. .. Siml cit nu
m:ll am ;ler!... Atunci fiec.are om al muncii V.l fi... amendament...
amenda!... de trei ori penlru a doua oară şi de două ori pentru
n trda oarit! ...
A<a:NŢlI: Va să zid }'ampolinn, fiind foarte darnic, ne dă o
amendă.
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NEBUNUL: Nu ne dă, ne ia ... banii!
NORODUL:Foaie verde cimpilin
Să trăiască Pampolinn!
PA.,\1POLINN:... La cererea şi rugămin~iie fierbinti ale tuturor
lucrătorilor, zilele de sărbători legale vor fi de muncă silnică.
Aceasta este chezăşia neabătută a învăIăturii mele!...
NORODUT: Foaie verde cimpilina
Să trăiască Pampolinna!
PAMPOLINN: ... Eu vă îndrum, vă conduc, de nas vă duc. Inălţimea
Noastră o-are timp de voi, blegi de rablagili, piperniciti, veniti de
la ţăruş... corcojuş... (Către popor cu gestu.ri) uşI uşI uşL.
NORODUL: (Ca la meci) Gool! E gol! E gol! Regele e gol!
PA.l\fPOLINN: Aveţi noroc cu un conducător ca mine! Nu meritap
voi un atari şef, deştept nevoie .mare ...
NEBUNUL:... nevoie n-are ...
PAMPOLINN: (Răstit) La culcare tot poporul! (Oamenii închid
ochii)
Culcat! Drepti! Culcat! TIrîş! Trrîş! iuiş-grăpiş!
În genunchi! Capetele plecate!... Dacă nu, vor fi tăiate!.
Animale de oameni cesînteti! Culcat! Culcat! (Norodul execută
întocmai)
NEBUNUL:... Dar de ne vom scula-sculare, cu mic cu mare ...
<pre mulţi o să popim şi noi>._
PAMPOLINN: ... Mă linguşiti, mă onorali, venerap, veneliali.
Pe mine nu mă meritati!
NEBUNUL: Aveti dreptate luminate, noi nu vă merităm. Merităm
o soartă mai bună, stră-bună, ne-bună!
NORODUL: Dumnezeu tuna, se răz-bună!
NEBUNUL: Luminate împărate, ne-ai întunecat, ne-ai luat toată
lumina carolina.
PAMPOLINN: La ce vă trebuie vouă lumina, orbilor? Fiti fericiii
că pribegitL aiuriţi...
NEBUNUL: Să trăieşti luminate, eşti am de bun în răutatea ta!
(Fără să rîdă) Ha ha ba!
(Către Norod) Seniorul Pampolinn călătoreşte cu racheta personală,
cu auto-mobilul, iar poporul cu auto... pasul!
CONSULICĂ: Nu mă revoltă NEDREPTATEA care există peste
tot, ci mă revoltă dreptatea... care mai există din joi în paştele
cailor!
AGENTUL H2 S2: Trăiască dreptatea Nedreptate!
AGENTUL S2H 2 : Trăiască Nedreptatea Dreptate!
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NEBUNUL: După cîte presimt eu, se-apropie sfirşituI lumiL. al
unei lumi întoarse pe dos de nişte dobitoci...
PAMPOUNN: .., Draci tovarişi. .. Să dezvoltăm aşadar nedezvoltarea ...
Să ne cufurim mult... Să... Să trilu liru crocodilu... Şi triru liru
crocodilu ...
NEBUNUL: dacă o mai continuăm aşa cu dezvoltarea noastră, o
s-ajungem nu în era ci înaintea erei noastre -!
NORODUL: Virilu! Virilu!
PAMPOUNN: Eu sint forţa conducătoare, am întors lumea cu
fundu-n sus!
[In aceste momente Norodul se aşează cu capu-n jos şi fundu-n
sus făcind o rugăciune mahomedană către Alahul Pampolinn.
După citeva secunde ei ridică fundul şi mai sus.]
NEBUNUL: Pînă mai ieri plîngeam şi mă enervam la asemenea
abuzuri, acum am tnceput să... rîd!
CONSUUCĂ: Lucrurile strîmbe au devenit un fapt de drept, iar
cele drepte s-au strîmbat... Ia noL.
Clnd ar părea normal pentru toată lumea ca Pampolinn să zică
da, atunci cu siguranţă că el va zice nu. Pampolinn este un om
sucit care şi-a scrîntit mintea cind a căzut ... pe scări...
NORODUL: Trăiască Oamenii Scrîntiţi!
[Norodul revine la normaL)
PAMPOUNN: Nu aveţi voie să vă plimbaţi prin străin'ătă!c:;i._ mă
plimb eu în locul vostru... şi suita mea...
Nu aveti voie să vorbiţi, să deschideţi pliscuL. vorbesc eu în locul
vostru... şi suita mea ...
Nu aveţi voie nici să vă odihniţi ... mă odihnesc eu în locul vostru ...
şi suita mea._
Pur şi simplu NU AVEŢI VOIE SĂ AVEŢI VOIE!
NEBUNUL: Dar lucrul, lucrul seniore?
PAMPOUNN: Lucraţi voi în locul meu... şi al suitei mele._
AGENŢll: Este foarte normal şi corect.
PAMPOUNN: SIntem un popor liber... Aveti libertatea de a
flămInzi._ libertatea de a îngheţa de frig... libertatea de a fi
nedreptătiti... Şi alte condiţii minunate de trai!...
(Vii aplauze)
NORODUL: Foaie verde de dudău
Şi-a să fie şi mai bine!
NEBUNUL: Ah, nu am o putere ca Moise, că aş transforma totul
în. ..rahat!
CONSUUCĂ:._ Seniorul Nostru este un nebun mai nebun_o
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... Noi 11 alintăm, fi alienăm._
ne aliniem ...
PAMPOLINN: în aps,tame,;te ultramodeme aveti lunar apă caldă. ..
NEBUNUL: ... care se aCI.;;:::" prin radio: La a~ cincilea semnai va
fi apă caldă: pic, pic, I).,c, f';:" pic. A fost apă caldă!
CONSULICĂ: ... Pampoim, cs·,. 1.:'1 bărbat foarte inalt, DU ii putem
ajunge la nas ... nici cu orăl i ;:2'
NORODUL: Trăia:>că Prâ~,.~a·. li'la...
AGE1"oI!II: în Palillu,a pe'1tru cc;jalti indivizi nu este indicat să
t:rească mari.
NEBUNUL: Atunci vor creşte mici!
PAMPOLINN: Avem o patrie care creşte şi înfloreşte ...
NEBUNUL:... precum sfoiagul in noroi...
PAMPOLTh'N:... noi ne mîndrim ...
NEBUNUL: ... cu imbecilitatea noastră intelectuală.
AGENŢII: Dar ce se intînlplă? Lui Pampolinn ii apare un mărăcine
pe umărul sting!
[într-adevăr, Agentii au dre~te.]
PA.l\fPOLINN: Uf, mărăcinele ăsta, prost a mai crescut!
CONSULICĂ: Desigur,' e prostcrescut.
PAMPOLINN: Vom decreta mărăcinii ca Flori Nationale! Să se
planteze peste tot numai spini şi para-spini.
Tăiati şi exilati toate florile din Palillula!
Să gonim izvoarele din tacă!
Să alungăm muntii peste granită! - fiindcă nimeni n-are voie să
AGENŢII: Şi

mă umbrească.

CONSULICĂ: Dar luminate, o să faceti insola~ie!._
PAMPOLINN: Ce insoIentă este asta?
CONSULICĂ:... O să vă bată soarele la cap.
NEBUNUL: El este deja bătuL în cap!
PAMPOLINN: (Către Norod, după o pauză) Tm să vă aduc la
cullO§tintă o uriaşă bucurie, duceli-vă-n draci: (Tăcue deplină a
Norodului) Am să vă tai la toată lumea Ci~e o mină ...
şi pentru că eu de felul meu, hodoronc tronc, sint un om foane
bun, vă dau posibilitatea să alegeli ce mină să vă lai!
AGENTUL H 2S2: Vai, ce domnitor cumsecade ...
AGENTUL S2H 2: Ce ins de treabă... ne pune să alegem ..
CONSULICĂ: Ce şansă pe noi! Ne taie doar o mfnă!
NEBUNUL: (Către Pampolino) Javră murdară, ma. bme ihil ruoc
ghearele spurcate!
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(pentru sine) Am obosit să
nici un prieten, nici un coleg:

trăiesc.

Viata imi pare inutilă. N-am
au devenit Rinoceros... Singurătate
absolută. Viaţă netrăibilă, insuportabi1ă, dar cit să mai suport
insuportabilul?
•
N-am nici uc ideal. Trăiesc degeaba. Seara fac plajă la lumina
toţi

luminării.

Atita nesimtire din partea lor inseamnă... lipsă de bun simt!
. CONSUUCĂ: (Către Pampolinn, in şoaptă) Seniore Doctore, dar
n-o să mai aibă cum să te aplaude...
PAMPOUNN: (Către Consulică) Bolovan mai eşti! Or să aplaude
cu picioarele!...
[Printr-un artificiu scenic toti vor rămîne ciungi, unii de mina
dreaptă alţii de stinga, tăiate fie din umăr, fie din cot, fie numai
palma - in aşa fel incit să dea o senzatie sumbră, imagine
sîngeroasa Lumină roşie. Scena va fi In contrast acompaniată de
muzică veselă, toti actorii vor ride satisfăcuti ca la o petrecere in afara opoziţiei formată din Nebun şi alte două-trei persoane in
jurul său.
Călăul, care intrase in scenă pentru a-şi indeplini rolul său, deosebit,
dispare tn culise.]
CONSUUCĂ: Ce petrecere frumoasă!
NEBUNUL: Iti multumim din inimă, dihanie!
Ne-ai făcut de petrecanie!...
PAMPOUNN: (Acelaşi joc) Seniori şi senioare... Ne-am adunat aici
casă._ căsută .. ca să fim strinşi tOti la un loc. (Aplauze prelungite
din picioare) Vrem să construim casă.. căscioară. •. (Corectindu-se)
pardon, căsuţă ... ca să facem de dragul de a construi, şi să dregem
c-o fi c-o păti că ştie ce-o ştL Nimenea nu are voie să ştie, ştiu
eu In locul vostru ... Vom făuri o lume mai bună, o viaţă NOUĂ
- o viaţă bună, NOUĂ, nu vouă...
NORODUL: Huraaaaaaaa! (Rididnd sinistru bratul amputat in semn
de omagiu. Veselia fizică a Norod-ului trebuie să fie in contradictie
cu decorul singeros, cioturi de miini pe sus, ca Ia fiinte nepămîntene.
Scenă ridicolă, grotescă, amară. Apoi mulţimea Incepe să se agite._)
GooI! Regele e gol! (Arată cu bratul amputat spre Pampolinn)
CONSUUCĂ: Linişte la galerie
Că s-a spart o farfurie
Drept tn capul lui Ilie! (Se face tăcere.)
PAMPOUNN: ... Dar de fapt seniori, eu nu dau doi bani pe voi!
Pentru mine contati ca număr, şi vă consider nişte opincari de
câcănari! _.
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NORODUL:Huuuuuuuuuu-raaaa!
PAMPOLINN: .•. De aceea consider că este şi mai bine dacă vă
tai amindouă mîinile!
CONSULICĂ: (Către popor, făctnd semne din spatele lui Pampolinn
şi dirijtotl ca la cor) De opt ori rup hip hurap!...
NORODUL: (Strigă de Clleva ori) Hip rup burap!
AGENTUL H 2S2:Vai, ce domnitor cumsecade.•.
AGENTUL S2H2: Ce băiat de gaşcă, ne şi anunlă._
AGENTUL H 2S2: Este indicat să ne taie ambele miini ca să [un
simetriei. domestici_o
AGENTUL S2H2:... Trăiască simetria!
AGENTUL H2S2:... Şi se apleacă asupra noastrâ...
NEBUNUL: Ce mîrşav şi megaloman şi asupritor!
AGENTUL S2H2: Trăiască asuprirea!
NEBUNUL: (îşi pune ochelarii de cal. Pentru sine) Singele meu e
negru, deşi acum mă simt mai bine. Gîndurile mele sint negre.
Hainele mele sint negre. In fata mea văd negru. Scriu negru. Inima
mea e neagră, albastră. GaJbenul meu e negru. Negrul meu e mai
negru.
Se va putea renunta complet la dogme? - însuşi nedogmatismul
este o dogmă, isn't it? -.
Ce bine e că nimeni nu poate impune granile gindirii - !
AGENTUL H 2S2: Trăiască nădragii lui Panipolinn!
AGENTUL S2H 2: Şi-ai lu' Pampolinna!!
[Apare Călăul îmbrăcat ca de sărbătoare, vese~ toată lumea ride
ca la o petrecere. După ce le taie şi celălalt brat, oamenii se
sărută cu Călăul şi n felicită pentru arta sa de a distruge, cu
ex:epţia opozitiei care se aude ţipînd, apoi gemfnd şi injurind. La
fe~ muzică şi mai veselă, contrastind cu un fond de gemete şi
scbelălăieturi înfiOrătoai"e.]

CONSULICĂ: Mare Senior, dar n-o să mai aibă cine lucra pentru
Majestatea Voastră, pentru PaIillula Noastră. Le-ai tăiat la toti
bratele de muncă şi._
PAMPOLINN: (Furia;) Mă-nveti tu pe mine, buştean de Azuga?
(Călăului) Taie-matu bratu grasu!
[Călăul se execută. Sîngele ţîşneşte pe mîna lui Pampolinn.]
AGENŢII: Şefule, ai mîna pătată de sînge.
PAMPOLINN: (pentru sine) Ah, ce-mi place !icoarea asta roşie!
(Suge cele cîteva picături de singe de pe mînă)
NORODUL: Uuuuuuurrrrrraaaaa!
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PAMPOUNN: Şi ca să vă arăt că vă dispretuiesc din tot sufletul
meu şi suflu nasul pe voi, vite de grajd impărătesc, căcăreze de
Indonezia, saci de box populis vax dei umplup cu căcat imparfumat_
NORODUL: (Cu entuziasm) Uuuuu! Aei ouă il
AGENTUL HzS2: Ce complimente ne adresează!
' •
AGENTUL SzH2: Mai mare ocazie ca asta nu am fi găsit..
AGENTUL HzS2: Trăiască Planeta de ghips!
AGENTUL S2Hz: Crească şi-nflorească
Mucegaiul de pe iască!
NORODUL: Trăiască Vodă la Pătrat! [Vodă2J
AGENTUL H zS2: Trăiască cravata lui Pampolinn!
NEBUNUL: (Către Agentul H 2S2) Păi n-are nici o cravată.
AGENTUL SZH z: Cu-atn mai mult.
NORODUL:Trii Iii Iii!
PAMPOI.JNN: (Continuind pretiosul discurs) ... secături pline cu
bulion. ..
NORODUL: Trăiască Cadavrele vii!
PAMPOUNN:._ pampiţoi degăinat_.
NORODUL: Abonat! Abonat!
PAMPOI.JNN:._pişolbei in pădure .•.
NORODUL: Tulbure! Te tulbure!
PAMPOUNN:._ marionete pe sirmă-nghimpată._
NORODUL: Pată ată tă ăăăăă...
PAMPOI.JNN:._ păpuşoi de şters la fund cu voL.
NORODUL: Altoi! Noroi!
PAMPOUNN: ...aveţi nesăbuita onoare să mă criş &i§ cri§ piş pe
voi!

NORODUL: Usturoi! Usturoi!
AGENTUL H zS2: Trăiască Crişu!
AGENTUL S2Hz: Trăiască Pişu!
[Euforie generală m rtndul populatiei.]
PAMPOUNN: Dar mai mtii de sfirşit am să dau ordin, şi aceasta
este ultima mea concesiune ca să simtiti că slnt calducătorul, să
vi se taie la toti capul..
[Consternare generală. Unora le vine rău. Schimbare bruscă intr-un
decor macabru ( cu cruci) care apoi dispare. linişte. Dar poporul
!şi revine repede şi, fortati de Agenti, incurajat de Qacă, încep să
aplaude.]
NORODUL: Urrrrraaaa! Trăiască Moartea noastră!
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[Euforia generală renaşte. Se văd persoane imbrălişindu-se cu
cioturile de miini rămase, sărutîndu-se parcă ar fi fost scăpate de
la moarte.]
.
AGENŢII: Iată de ce înalt umanism revolutionar dă dovadă
Pampolinn!
PAMPOLINN: Noi, adică eu, nu avem nevoie de popor cu cap!
NORODUL: (Revenind la starea initială) Aşa este. Ura!
NEBUNUL: Popor de laşi! (Scirbit)
PAMPOLINN: Ia să-mi spuneti la care, ce, v-a folosit pină astăzi
capul în Palillula?•..
NORODUL: ...capu la peşte_o
AGENŢII: Ca să nu ne plouă-n git!
PAMPOLINN: Păi vezi că ştip. Şi-atunci ce folos să mai vă obosip
purtindu-I? O să vă dau în schimb cite-o_.umbreIă_.
NORODUL: (Dntind şi legănîndu-se) Ce biii - neee!
Ce biii - neee!
AGENTUL H;,S2: Ce grijuliu conducător!
AGENTUL S Hz: Cum tşi dă el toată osteneala pentru bunăstarea
poporului!
NEBUNUL: (pentru sine). setea de a exista a dispărut din mine.
Trăiesc fără dorinte. Ca Budha. <Religia> actuală încurajează lipsa
de dorinte... Uneori mi-e totuşi dragoste de viată de Jack London.
AGENTUL H!~Z: Un atit de vrednic guvernator n-am awt în veci!
AGENTUL S Hz: Este un geniu al prostimii...
ACfORUL AGENTUL SZH z: ._ (Către Actorul Agentul H~2) sau
prostiei?_ ce scrie în rolul meu?
ACfORUL AGENTUL Hzs2: Păi eu .t un'să ştiu! Intreabă-ti
autorul!
ACfORUL AGENTUL SZU2: "E la închisoare din milostirea lui
Pampolion.
ACTORUL AGENTUL iI~z: Lasă-l să zacă acolo că-şi bate joc
de popor.
ACTORUL AGENTUL SZU Z: Merită.
AGENTUL SZUi Eu dacă-I prind n string de git-.
ACTORUL AGENTUL S2H 2: •.. sau de gind?
ACTORUL AGENTUL H zs2: Păi eu de un'să ştiu? intreabă·~i
autorul!
ACTORUL AGENTUL S2H2: E la-nchisoare, din milostirea lui
Pampolinn.
ACTORUL AGENTUL HzSz: Lasă-1 să zacă acolo că·şi bate Joc
de popor.
i~ I
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ACfORUL AGENTUL SZH z: Merită.
AGENTUL SZH z : Eu dacă-l prind it strîng de gndt...
ACfORUL AGENTUL SZH z: ...sau de git?
ACfORUL AGENTUL HzS2: Păi eu de un'să ştiu? intreabă-ti
autorul!
ACfORUL AGENTUL SZHz: E la-ncbisoare din milostirea lui
Pampolinn.
ACfORUL AGENTUL H zs2; Lasă-l să zacă acolo că-şi bate joc
de popor...
NORODUL:... Ura! Ura! Trăiască Muştele lui Pampolinn!
AGENTUL HzSz: Atlt de iscusit şi priceput, SenioruL.
AGENTUL S~z: Pentru ca să nu mai avem suferinţă s-a indurat
de noi şi ne taie capul!
NEBUNUL: Nu, mitocane! Na! (Lui Pampolinn)
PAMPOUNN: (Salutind) Tot respectul cuvenit poporului muncitor!
(Arătind cu degetul spre Nebun) Pe el singur it voi pedepsi şi
anume: ii voi cruta capul! Avind căpăţîna pe umeri va suferi._
CONSUUCĂ: Cel mai d<:§tept astăzi e să faci pe prostul!
JII'EBUNUL: Da, dar să nu rămîi aşa!
.AGENŢll: Consulică face pe prosta Da, aşa a ajuns Consulică să
facă pe Prostu din oraş pipi, In văzul oamenilor._ chiar şi-n văzul
oamenilor a găsit gunoaie: pare-mi-se aceştia erau cb.iori.
PAMPOUNN: (Referindu-se la Nebun) Luati-11 Aluaţi-l! SfirtecatiIl Cacati-I! Blocaţi-1 la mantinelă! Retezati-i inima dinainte de
patruşpaişpe!
•
NEBUNUL: (Implorind cerul) Doaaam-neeee, dă-mi voie să mor!
[Agentii n iau pe Nebun cu o roabă imperială şi-I duc frumos la
Ospiciu in sunete de fanfară, cu pas de defilare.
Aici lncearcă să intre pe poartă dar n-are loc. Atunci este Impins
de Agenţi, şi cade Inăuntru.]
NEBUNUL: (Dind mina-ciot in eiat - cu Agenţii) Vă multumesc
amicii mei! Voi m-aţi ajutat să intru la Inchisoare!
Sint fericit!
(Aţi ghicit: avea ochelarii de cal pe nas!)
[În timp ce Călăul retează capetele la toti cetăţenii Palillulei, aceştia
rămîn In picioare ca nişte butuci intr-o pădure defrişată. Initial,
prin schimb de lumini să dea impresia unei păduri împietritel
PAMPOUNN: Aruncati toate capetele la gunoi! Măturaţi sala!
Burtoi goi._ (Pauză)
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strigă

nimeni <Pam-po-linn! Pam-postrigă nimeni

aplauc:lli din picioare) Nu mai

<Trăiască> !

[Tropăituri

din picioare, Tr~nc'lÎurile însîngerate (Fără cap, fără
miini) se mişcă pentru a da s~nzatia de Cadavre vii.]
Nu mai strigă nimeni <Ura, l),.;!>
[Apar 123 şi 475.]
ii'
123 & 415: (Îngreţoşati) B'1 ";~, măria-ta! Ne manifestăm ura
noastră faţă de-năltimea voastră.

PAMPOLINN: S-o văd, unde el S-aud!
n 3: O scot imperatore?
PAMPOLINN: Scoate-o!
123: (Desfăcîndu-se la pantaloni)...!?

Scoateţi-o!

[Intră fulgerător Consulică.]

CONSULICĂ: Luminate, a fost prădată poliţia de bOIi, a luat foc

centrul de pompieri, inamicii poporului au evadat de la pirnaie!
PAMPOLINN: Ce populatie are Palillula?
CONSULICĂ: Trei miliarde. dar vom mări natalitatea.
NEBUNUL: (De la Ospiciu, către Norod) V-aţi uitat la ăştia careţi spun să faci copii multi, că ei n-au nici unul?
PAMPOLINN: (Către Consulică) Citi inamici există în Palillula?
CONSULICĂ: Patru miliarde.
PAMPOLINN: Şi citi au onoarea să se afle în inchisori?
CONSULICĂ: Cinci miliarde.
PAMPOLINN: înseamnă că stăm bine. Eu sint poporul, iar toţi
ceilalti inamicii ..
Dar cîti au evadat?
CONSULICĂ: Şase miliarde de deţinutL.
PA..1IdPOLlNN: (Către Consulică) De tinut... ce mă?
123:_. minte, Jnăltate!
PAMPOLINN: Cum îşi permite? in faţa mea.
123: (în timp ce Consulică ajunge în spatele lui Pampolinn) Nu
Cezare, minte in spatele vostru! (Arată spre Consulică)
CONSULICĂ: EI minte, doamne preşedinte!
PAMPOLINN: Care minte, castravetilor?
123: Mintea cea de pe urmă a Omului de PaliIlula.
CONSULICĂ: Ba e vorba de Omul de Neanderthal.
PAMPOLINN: Neandertal? Ond am încheiat eu un acord comercial
cu Domnul Neandertal?
CONSULICĂ: Ştiţi înţelepte, deşteptăciunea voastră nu era pe
vremea aceea-;,~
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PAMPOUNN: Cum îndrăzneşti? Eu am fost la...dintotdeauna mare...
123: Şi anul trecut aţi fost la mare...
475: _.Ia mare distanţă._
PAMPOUNN: Nu mă zăpă(,;.~ de cerebeIul inferio!' stîng, blegotei
de PalilluIă!...
•
Unde-am rămas? (pauză. încet), Hei, sufleor?
SUFLEORUL: (I se vede puţin casca şi manuscrisul In mtnă) la
scena cu tăierea pruncilor.
PAMPOUNN: (Repetînd automat) La scena cu tăierea pruncilor.
SUFLEORUL: Nu e bine!... Asta nu e o replică din rolul actoruh;;i
(Numele actorului Pampolinn)._
ActORUL PAMPOUNN: A, daaa! Mi-aduc perfect aminte. Am o
memorie care nu mă-nşeală deloc!
ACTORUL CONSUUCĂ: Numai nevasta citeodată!
PAMPOUNN: Să tăiem aşadâr capetele la toată lumea:!
ACTORUL CONSUUCĂ: Ştip, eu (Numele Actorului Consulid),
imi permit să vă spun că le-aţi tăiat deja în scena dinainte!
ACTORUL PAMPOLINN: Foarte bine, le mai tăiem o dată!
ACTORUL CONSULICĂ: Un om căruia: i-aţi tăiat odată capul, nu
mai are alt cap să-i tăiatL.
ACTORUL PAMPOUNN: Daaa? N-am ştiut!
PAMPOUNN: Ba nu, bai să le retezăm picioarele!
(Pentru a face distincţie între personaje şi actori se va lumina
diferit, iar vocea va fi schimbată.)
CONSUUCĂ: Aceasta este o directivă genială!
[Acelaşi joc, C'...ălăul le taie şi picioarele, trupurile părînd acum o
pădure-mpietrită. ]
PAMPOUNN: Hai s-aud, nu mai aplaudă nimeni?
CONSULICĂ: Ştqi, nu mai au cu ce!
PAMPOUNN: Unde sînt copilaşii-marionetă, plimbaţi din oraş tn
oraş, ca să-mi dea floricele şi să mă sărute?
CONSUUCĂ:._?! (Dind din umeri)._ Aţi tăiat pruncii._
PAMPOUNN: (Către sală) Nu mai ovationează nimeni?
CONSULICĂ: Ştiţi, nu mai au cu ce!L Iertaţi-i vă rugăm frumos.
plăti!i să mă
PAMPOUNN: Hei, CIaca mea, Băieţii veseli aplaude, să mă salute pIn'la pămînt, să strige <Ura! Trăiască!>
intraţi-vă în roluri!
CLACA: (Din sală) Nu ne-am luat leafa de-un~, impărate!
PAMPOUNN: N-am bani! Tot ce am n păstrez.. ..
Ce-i al meu e al meu
Ce-i al vostru e tot al meu!
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fie clar!
CLACA: Dă-ne gologanii noştri munciţi cu gura".
PA.J.\1POLINN: Ce e băi, 21i dat tn greu? Vă e lehamite să strigati
şi voi acolo <Trăiască Pampolinn!>, să mă întîmpinaţi la aera-port
şi apo-port, trena-port?
CLACA: Am cîntat destul şi am zbierat pînă ne-au luat gurile foc!)
(Încep să fredoneze un cîntec militar)
(Către Dinjor) te rugăm să dai tonul!
PAMPOLINN: Ce ~ aia? .. Eu sînt singurul care dă tonul.
(Ia cîteva net,; false, iar Claca va cînta fals ca Pampolinn, în
discordantă c'..Jfchestra, şi Î;1 contratimp.
PA.J.\1POLINN . CL-'",CA , ORCHESTRA: (CîntInd. Pampolinn trece
la pupitru şi dirijează orcbestra)
Cramo<:mbuii este refrenul
Cinta, de gu:-iie de fo;;
Şi ;:>e-nserat şi-n zori de zi
Noi vom cînta crambamb"li
eram - bim - bam bam - bu • îi
eram - bam bu - li...
PAMPOLINN: Dacă nu mă aplaudă nimeni, mă voi aplauda singur.
(Bate din palme) Dacă nu strigă nimeni, voi striga 'singur:
Trăiască Pampolinn! Ura! Ura! Ura! Ura: Trăiască EUL.
(Către public) Hai ligbioanelor, aplaudali-mă că nu faceţi băşici ro
palmă! Strigati: Vi - vat Pam - pa - !inn
Şef de Tilon!
că de-aia veniIi la teatru - cbiar dacă nu in\elegeli nimic...
SUBCONŞTIINŢA: (Din c'-' . :se) Alo, Smarandache, nu mai teatralizare il teatre!
[123, 475, SMARANDACHE apar ÎI"1 marşul Naei de Verdi cîntind
pe note: Sol dooo re sol re miii-.. ]
CEI PATRU: Strigăm, cum să ou strigăm...
PAl'\1POLTh"N: Brava1 Aşa mai zic şi eu!
CEI PATRU: ... Jos cu Pampolinn! (PampoIinn este rocă la tribună)
Să-! răsturnăm pe Pampolinn!
PAMPOLINN: ... Cuuurn?
CEI PATRU: ... Răsturn2!i-1 pe Pampolmn! (Se reped la el şi n
răstoarnă la propriu cu cracii in sus şi capul ro JOS) Trăiască
Pampolinn răsturnat!
PAMPOLINN: (Care stă În cap, la inceput linut de ulurpatori,
apoi singur) Aoleo, vai de capu mio! indura~i-vă ti\! un biet
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pampolinn!... Scuzele mele de rigoare... Fiti îndatoritori pentru tot
binele pe care l-am făcut poporului!
CEI PATRU, CLACA, ORCHESTRA: Trăiască Pampolinn răsturnat!
[Cei patru ies tor în marşul AideL]
PAMPOLINN: (Stînd In cap) S-a Întors lumea cu fundu-Q sus.
-"\CUm cerul e la picioarele mele. Pămintul îl sprijin pe teastă ca
pe-un bolovan. O să cuceresc Universul acesta şi celălalt.
(Către public) Toată greutatea de pe lume atîrnă pe capul meu ...
(În acest moment cade)
PAMPOliI'll'NA: Vezi că spui minciuni, lepră!
[pampolinn se pune iar în cap, şi iar cade.]
PA.MPOLINNA: (Către Regizor, căruia i se va observa în momentul
primelor replici ale Pampolinnei profilul pe un ecran din spate: c:!
pălărie, baston, cam de 50 ani)
Tovarăşu Domnu Regizo~, aduceţi o dublură pentru (Numele
Actorului Pampolion), nu vedeti că nu e-n stare nici să stea-o cap!
UMBRA REGIZORULUI: (Numele Actorului II Pampolinn), tu eşti
mai cap pătrat, du-te şi dublează-1 pe (Numele Actorului 1 Pampolinn)
în scena asta dificilă pentru eL (TImbru! vocii acestuia trebuie să
pară cumva enigmatic ca-n filmele politiste. Eventual voce hregistrată
pe bandă, ceva gen sunete de orgă.)
ACTORUL II PAMPOLINN: (Din culise) Numaidecit, să ;:[12 schimb.
ACTORUL 1 PAMPOIL~N: De ce mă-ruocui Domne tocmai in
finai?
UMBRA REGIZORULUI: Nu te mai vrea poporul!
[Apare Actorul II Pampolinn.]
ACTORUL II PA.I'dPOLINN: (Către public) Eu sînt noui Pampoiinn.
ACTORUL 1 PAMPOLINN: Eşti pe dracu! (Încearcă să se ridice
să-I pocnească pe noul venit, dar intervine împăciuitor Regizorul)
UMBRA REGIZORULUI: (Făcînd mustrător din deget, ca unui

copil sau unei păpuşi) Ia vezi, ia vezi...
[Actorii 1 şi II se dispută, se trîntesc putin, şi Actorul 1 Pampoiinn
este scos din scenă şi obligat să stea în sală printre spectatori.)
ACTORUL il PAMPOLINN: (La fel de mic şi slab ca Actorul!, dar
mai atletic. Pentru sine) Iată-mă §i actor-alSCadOL.
(pauză. Stă In cap cu picioarele lumînare In sus. Către public) E'.;
sînt stăplnul stăpînilor şi universul unîversurilor
[La pronuntarea acestor replici Umbra Regizorului dispare de pe
ecran, semnificind retnceperea piesei cu noul actor în rolul lui
Pampolinn.]
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UMBRA REGIIZORULUI: (Reapărind) Fii atent idiotule, că ai sărit
o replică.
ACTORUL II PAMPOLINN: (Către Umbra Regizorului) Vă rog
nu-mi faceti scene, aici in faţa spectatorilor!...
(Înghite în sec, ruşinat faţă de public)
Pe umerii mei sprijin totuL.. (Dispare Umbra Regizorului)
Eu sint :dministratorul UniversuluL
SMARANDACHE: (Reapărind): Ce piesă tembelă, triumful răului
asupra binelui! Cine-o fi autorul?
.
PAMPOLINN:... Eu sint.- Eu sînt stăpînul stăpiniior
şi universul universurilor._
(Spus ca o poezie)
(Către Pampolinna) Acum e momentul, spune-i ăluia cu garoafe
să mi le aducă... fiindcă se termină piesa.. şi să vadă spectatorii
cît de "magnet...magnific._mi-am jucat rolul vieţii!
[Băiatul care-aduce flori vine cu un buchet de urzici, de care
Pampolinn va fi foarte mîndru. Nebunul va huidui.]
PAMPOLINN: Ce buruieni drăguţe, nu alta! Iti vine să le faci
ciorbă de potroace afumate in ghiveci de flori cu castane luate
din foc cu mina altuia. 4
TRĂIASCĂ P ALILLULA
[Dacă din intimplare vreun spectator, fără ştirea trupei de actori,
din proprie iniţiativă, aduce flori adevărate - cu atît mai bine.
Paradoxul, confuzia, vor fi mai mari.
Pampolinn va lua florile şi le va arunca dizgratios in sală replicfnd:]
PAMPOLINN: Mie, seniori, (Numele Actorului II Pampolinn) nu-mi
plac florile în supă! Poate vă plac vouă! (In această secundă le
va arunca)
Dacă florile vor fi adresate unui alt actor, acesta le va dărui lui
Pampolinn spunînd:
ACTORUL CARE-A PRIMIT FLORI: Ţie ţi se cuvin toate.
[După care va urma' scena cu aruncarea lor publicului.]
[În cazul In care aceste situatii neprevăzute nu se întîmplă replicile
corespunzătoare vor fi suprimate.]
[Se Iasă Cortina. După C1l:eva secunde, In timp ce sala aplaudă,
cortina cade zgomotos de pe suport surprinzInd actorii tn diferite
ipostaze: fie incercînd să se :--:::"-c::ce, unii tmbrăţişindu-se, altii
imbrincindu-se.]
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PAMPOLlNN: Bou de maşinist! Maşinist de bou!..~ Şuncă de Praga!
Imi făcuşi spectacolul de ris! (scena aceasta va trebui jucată
indiferent dacă o parte dintre spectatori părăsesc sala.)
[Actorii pufnesc de rîs. Claca ride dind tonul spectatorilor. Spectacolul
este Intr-adevăr făcut de (=pentru) ris!,!]
[Dacă sala va aplauda in continuare, actorii revin, fără cei doi
Pampolinn-i. ]
CONSULICĂ: (Către sală, tacind semne să fie linişte)
Vedeţi dragi spectatori, ne dispreţuiţi pentru că i-am făcut jocul
lui Pampolinn, că sintem laşi şi jucăm aşa cum ne cîntă el in
acest spectacol, că-1 aplaudăm şi-i urăm, că l-am sprijinit să devină
stăptnul Universului dar şi voi stnteti ca noi dacă bateţi din
palme, dacă veniţi la spectacolele sale... Fără voia voastră I-ati
aprobat...
Nu e de rîs ceea ce se-nttmptă In Palillula, ci de plins.
N-a!i asistat la o comedie, ci la o TRAGEDIE, stimati spectatori!
VĂ ROG PLîNGEŢI, ŞI SĂ PăSTRAŢI UN MOMENT DE
RECULEGERE... !...
[Apar cei doi Actori Pampolinn şi mai ridicol tmbrăcaţi şi caraghioşi,
sttngaci, tmpiedicfodu-se ca nişte tăntăIăi unul de altul şi căzînd pe
scenă de cIteva ori. j

Note pentru eventualii

traducători

Autorul optează pentru o TRADUCERE TOTALĂ, Intelegind aICI
traducerea şi a numelor personajelor, şi a localităţilor (Ond e
cazul) prin analogie: se vor schimba şi anii (in funcţie de situaţie),
iar expresiile (clişeele de limbă, etc). vor fi tnlocuite prin expresii
(clişee, etc.) similare<hiar dacă de altă factură semantică. Este
vorba. deci, mai degrabă de o ADAPTARE, decn o traducere!
Astfel:
- vor fi traduse numele proprii următoare:
PaliDula şi Paţagonia, care vin de la expresiile: - Un te duci?/ - 10
PaliDula! (In Paţagonia!) (=Ia dracu-n praznic!); s-a sc:-m Palillula cu doi
penlrU a-i spori... prestigiul!
.. Poplcaca (= o văgăună uitată de vreme)
.. lnjoseni, Valea Plîngerii, Flămlnzeni, însetaţi, Vaidenoi,
Mocirloasa, Afumaţi, Amărăşti, Spineni, Robeşti, Beleşti, Măciuca
.. buştean de Azuga; se va tnlocui cu o localitate din ţara respectivă
.. Cacaleti = localitate reală; cacofonie.
.. Pampolinn = nume inventat, pompos; scris cu doi n pentru că-şi
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dă importanţă; dacă se traduce intr-o limbă romanică numele
va fi germanizat sau slavizat şi invers
Con-Sulică
joc de cuvinte pentru a ridiculiza personajul
.. Norodul
Nărodul!
Bulă
emanatie a spiritului popular romanesc, pus pe şagă;
neofICial.
.. Analog Itie, Ştrul (cu consoartele), şi Moritz: şugube!i din bancuri.
Vor fi alese personaje populare (orale) glume!i, aflate In opozitie.
.. Reclamangiul = Cel care face ... reclame! (Definiţie gen rebus.)
.. Eugen Porceanu, Adrian împăunatu, Mitru Popescur.
.. Ion Dreptate; dacă se traduce şi prenumele, atunci să existe o
concordanţă între cîntece şi prenume (vezi Metamorfoze. Coada.").
., Piulă P. Piulă
rezonantă porno.
.. Sofocle Gheorghe Sofocle (Prenume din tara de traducere, In
aşa fel ca să sune caraghios împreună).
.. Lucia Sturdza Bulandra: apropiere fonetică de Bulă
.. Costică Cinzeacă, Nicu Butoi, Vasile Litruţă
.. Constantin Pacea
.. Vacis, Lyndi Cutza, Vax Kăkatt, Pishtnjoss, Sokaci, Bous,
Băssă Nău, Koy Grassu; Pizz Doy, Pis Dana, Pullăreano: tente
sexi, porno, murdare; jignitoare; scrise cit mai sofisticat, afonetic.
.. Pişănjos: analog
Neghiob Rob: rimă
.. atenţie la sintagmele fu Tică, fu Tacbe! etc
dacă se traduce In italiană, replicile vor fi englizate, sau
• spaniolizate, etc.
sintagmele într-o limbă străină In acest manuscris vor trebui
să
fie tot în limbă străină faţă de manuscrisul tradus (deci
eventual vor fi şi ele traduse in altă limbă) - cu excep!ia
citatelor din Dante care rămIn In italiană indiferent de limba
de traducere.in caz că se traduce într-o limbă tn care cuvfntul <senior>
există (Intr-o formă apropiată fonetic; de exemplu: In italiană,
spaniolă, franceză, ... ), atunci echivalentul lui <domnul> va fi
împrumutat din altă limbă (adică <mister>, <herr> etc.)
dacă nu se poate utiliza forma italiană signore; această alegere
i-a permis autorului jocul
<ser.;~-·:: - senioare> şi... alte ...

=

=

=

=

camuflări!

cintecul " Nu mă lăsa să mor Marghioalo • poate fi Inlocuit
cu altul similar din ţara p~r:'('.~t\'1 (porno - ocspre un act
sexual)

FLORENTIN SMARANDACHE
analog pentru celelalte cîntece din piesă.
să se respecte (non) ortografia autorului:<Pe cine m'aştep!i?>
<Congress> , <tyran> etc, găsind ceva asemănător în limba
de traducere (deoarece o piesă de teatru este şi citită, nu
doar jucată)
limba păsărească = limbaj greu accesibil (figurat); deci traducere
ca atare (nu are nici o legăt>.1ră cu <pasăre>, dar profită de
această
posibilă confuzie)
Traducătorul şi regizorul vor încerca să adapteze piesa la condiţiile
regiunii respective (materiale, culturale,istorice ...) şi epoca sa; aluzii
schimbate.
Acesta este un teatru în special la nivel de limbaj, inţesat de:
expresii din folclorul copiilor [<Extraordilingură!>, <Ne maipomenit!, <Doamne fereastră şi-a juma'de uşă spartă!>._, ...]
sintagmele figurative deformate [<face pe prostu... face pe
Jlrostu din oraş pipi>, ...J
jocuri de cuvinte [<C'lare. Lare. Are. Re.> (=Iogogrif) masa:
<ce ai>+<cumpot> + <gem>! <anamabilitate> + <amanabilitate> (= amabilitate)~
<in - cultură> ( = cultură de in), ...].
vorbire murdară (cacofonii) [<La'cur'bă şinele'pocnesc> <Sper
mata' degeaba,> ...]
sexi sau porno «publitico - ideologie. <Care fu taina?> ă-i
introbag>, <po - puia - ră, > (=poporul).
<pişolbei>,<capu la peşte>, <Mă simt satisfăcut>, <putu-ţi>,
<Osul lui Pampolinn> ...]
argotic [<îmi pare cu regret>, <Nare contează!> Hai Libi!>(=
liberare; folosit de militari) ...]
aluzii directe (unele puse chiar în indicaţiile scenice ale autorului)
şi mai absconse (la titluri de cărţi, aCţiuni, idei... ) [<t!tlu de
cel mai iubit dintre pămînteni>, <Regele e gol>, < Asta-i
.
muZIca
ce-mI. pl a
ce.' > '" ]
pleonasme [<avansează înainte>, <mai intii pentru început>, ...]
parodieri, parafrazări [Diploma de beţiv, <Sindicăcat>, <eriticăcaţi literari>, <cacadimician>,. ..]
fragmente de cintece populare (şi muzica respectivă)
foarte multe bancuri din popor
greşeli de ortografie şi gramaticale) dezacorduri)
[cele două monologuri ale lui }!tamlet al II- lea,...]
limbaj popular (familiar) [<Ce chestie! >, <dă-te-n moaş'ta pe
gheaţă jos!> ...]
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ţigănesc [<sticli goali şi borcani>, .. J
scriere fonetică pe alocuri [ <Nu sînt ale miele!> , «ia>
=eu), ... ]
violenţe de limbaj [<drapele, drapu~e>, <lozinci, lozincoaie>,
<domnişchioară> , <săptăluna>,
<O să mă fac că plouă! ....
ca să crească recolta... >,... ]
centoane [ În monologurile lui Hamlet al II· lea, ... ]
citate fără a menţiona sursa [versuri din O. Goga, versuri din
folclor, ...)
automatisme [ Pentru ca totul să pară dintr-o bucată, totul
să mară, să gutuie, să răruie .... > ,
<oreleli şi opinci minute >( : opinci rimează cu cinci)]
pocirea (mutuarea) cuvintelor pe alocuri « Tele vi - zi - une
şi Para - viziune>, <Prostiologie>, <schizofreneticul>, <pisicologia>, <profesor nemerit> (= emerit)]
inversarea fără nici un rost a altor cuvinte <impristat>,
< parponit >, <Calmează-te>, farfurează-te, pricindează-te! >,
<Înţeleşit-o? Executaşit-o?>(:ţin de sonoritate, ritm, rimă), ...]
citate în alte limbi
ambiguitate ia tot paSul [<Huraaaaaaaa! ( = a ura şi a huidui
concomitent), < Să prostslăvim, < Stîng! Drepţi! > ( = Drept şi
Drepţi), război sau întrecere sportivăL.Î
etc[.-]

r

Succes!
Postfaţă:

non -

piesă?

contra -

piesă?

..

Am scris <O lume întoarsă pe da;>,
piesă pe care probabil nu o
va pune in scenă nimeni, niciunde, nicicind,- şi nici că va fi publicată._
Atunci de ce-am mai scris-o?.. Pentru a mă răcori de toate cIte
am şi cîte voi mai suferi! Pentru că am avut o poftă nebucă, ca
la un act sexuaL. Pentru că mă descarc psihic de tot ce Imi apasă
mai greu pe inimioară...
Dacă (non) piesa nu va fi, poate, niciodată jucată, ea .,-a fi judecată
«criticată> <citită> am vrut să mă exprim) sper! ( Am 7is
piesa, nu că autorul va fi judecat!] Deşi nu este exclus să rămfn
singurul cititor al (non) piesei mele!
(Sînt prea pesimist?)
Am scris printre picături. pe ascuns - după ce În ?real:lbd fm:
dădusem zvonul că m-am lăsatuo de sponul acesta!

FLORENTIN SMARANDACHE
S"lllt un scriitor neoficiaL (Uite că am îndrăzni.. să creez fără a cere vreo
aprobare!) (Non) regimul nu mă recunoaşte, revistele şi editurile nu mă
publică.

Scriu doar despre sufletul meu._ Majoritatea cărţilor le-am publicat în
unele chiar în lb. românăL Jignit, umilit şi dat la marginea
[non) societăpi în ultima perioadă semişomer şi chiar şomer._

străinătate,

M-am dăruit atJ.l de mult (non) piesei acesteia ~ o răzbunare l~ cele
ce mi-au făcut! (_. S-ar exprima, spun uni~ Nebun-uL) M-am secat de
toate resursele spirituale pentru a vă umple pe voi, ca să luati contact
- ce! puţin citeva ore' - cu o lume întoarsă cu fundu-n sus!
Cred că un interval de timp n-0 să mai pot crea sau noocrea(!) Mă
simt epuizat de subiecte şi idei. Mi-aru folosit toată ştiinţi literară aici,
§i-am rămas goL Am căutat să fiu meticulos ca un ac, să pun în această
NON - LUME tot ce reuşisem să inventez, sau ştiam de la alţii. Mă
simt aşa de epuizat de subiecte' încIl probabil nu voi mai putea în teatru
ceva nou. Mă retrag de aceea în matematici. pasiunea mea de copiL
<VlZita> pe care am făcut-o literaturii a fost un accident (am mai scris
Înainte poeme şi anti - poeme în romînă şi franceză). ( Mă confesez
d-voastra) Mi-aş dori, dea.l un succes mediocru, mai bine un insucces
teribil!
Meritul meu la această lucrare este minim. Nu am rac" decît să
montez ceea ce poporul a creat Am devenit, dac2 '-:·eţi, fără
intenţia mea: Un regizor deşi în viata (mai degrabă :'Jn-via!3)
mea n-am fost regizor!
S-a încercat cuprinderea pe de-a-ntregul a societăţii pampoliniene,
şi de aceea sînt perfect lucid că trebuie să existe destule omisiuni.
Indiferent dacă această (non) piesă va cauza moartea fizică a
<Nebun>-uiui (nu vreau prin aceasta să fac pe viteazul; dimpotrivă,
sînt un fricos din cale-afară, şi de aceea vă cer ajutor; S.O.S.! ...
S.O.S.L), deoarece din punct de vedere spiritual el este mort
demult, adus deja în culmea disperării - să rămînă totuşi lucrarea
ca mărturie literară pentru generatiile viitoare.
AUTORUL: (Către Nebun) ... Ştii că prin naşterea ta pe scenă m-ai
pus rău cu (non) autoritătile?
NEBUNlJL: Regret profund!
AUTORl~: Nu puteai să fii şi tu mai ponderat?
NEBU!>ilJL: Mi-am uitat de mine şi de semeni ...
M-am revoltat în teatru. dacă în altă parte n-am putut, transformindu-:
în noD-teatru. Să fi făcut toţi cel putin cît mine ...
Teatrul meu incepe să ia forma unui roman teatralizat sau teatru
romanizat sau... sau._ ori ... şi ... şi... cu... amestec de genuri,
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inova~ii de stil, idei şi non - idei (manicheism), un fel de teatru
ca Vlysse -ul joyce - ian.
Ştiin~ă experimentală. ·Forţă ge:r 7'~alizată. Automatism. Aluzii.
Pentru că lumea este întoarsă ;;~ dos piesa va fi la fel (limbaj,
actiune, timp, ordine,_.), adică nu;, piesă.
Toate anomaliik trebuiesc jJuse r~ seama acestei lumi informe,
răsturnate: ca o peliculă cir!emaiCfC.'fk~ă care rulează cu picioarele
pe tavan, sau într-o dungă ... :'~: :- "nrpolinn este un rege ... scîlciat,
ca un scaun cu trei picioare. Apu~:;psa din talillula. Trăire lăuntrică
a (Non) piesei. Haos în interior":l disciplinei rigide. O zguduitoare
crit.cii a indolenţei. (Non) personajele fără nume, ci cu număr,
reprezintă omogenizarea cretină a unei societăţi devenită negaţia
ei. Cerşetorii, beţivii, tîrfele denotă decadenta. SociologIe a (non)
societăţii. Prendre en non - derisi0n la derision. Poh:are ideatică,
nervoasă. O ştampilă asupra ~n lumii. Alegorie. M:;!lci idioate.
Iraţional. Timp dilatat şi contractat. Eşec. Contra-sens. Anomalie.
Delir. Hazard. Asocieri bizare. Coşmar. Prostitualizare a intelectului.
Confuzie. Circ (in sens figurativ), Muzic-hall. Gaguri. Extravagant.
Nebunie. Primitivism al modernismului şi modernism al primitivismului. Incomunicabilitate. Jocuri (artificii) de scenă. InterogaJii
metafizice. Mai multe stiluri intr-un singur stil, şi invers. Structură
în cadrul structurii. Ar trebui să mai dau şi alte explicalii, dar nu
mai am. (Şi lipsa de explicaţii este o ... explicatie!)
(Non) eroul principal a\ll (non) piesei nu este vreun (non) personaj
ci verbul <trăiască> rostit anapoda!
[Vă rog, stimaţi auditori, să simtiţi şi Dv. nesimţirea lui Pampolinn!
Şi spiritul de sacrificiu al spiritului în favoarea materiei!] Pampolinn,
deşi este declarat zeu (= Caligula!), are şi treburi lumeşti el,
supraomul lui Nietzsche, al cărui sistem filozofic n respinge oficial
dar n utilizează în practică - se duce la W.C., mănîncă, se culcă ...
Reţineţi: dacă el progresează inseamnă că noi regresăm! Ne constringe
să ne acordăm creierii la non-filozofia lui. însă, înjurtndu-l ne vom
lua frumos rămas bun de la (non) înţelepciunea sa!
Către primul final, situaţia pe scenă devine... obscenă.
(Non) piesa este o reprezentare frumoasă a uritului. şi-o urfţire a
frumosului. Întrucît Pampolinn ingiobează totul, (non) personajele
i se adresează cu diverse titluri.
Teoria catastrofelor în teatru ...
(Non) piesa nu are un caracter liniar, dar niCI concentric.. de
aceea este şi liniară şi concentrică!... Este un fel de teatru statle
(clocit), ca o baltă#impuţită vara de peştele mort.

•
FLORENTIN SMARANDACHE
Dacă

lumea ar fi fost normală, m-aş fi făcut matematician; dar
sint nevoit să devin scriitor, sau nonscriitor!
Deşi amator intr-ale literelor, pe care chiar le-a dispreţuit, autorul
a vrut să creeze ca un profesionist inrăit!
A vrut să bulverseze publicul prin complexitatea unei (non) opere
care să facă incursiuni pe teritoriile multor genuri Itterare: poezie,
nuvelă, eseu, teatru scurt, ba chiar roman ...
De la comedie buriescă la tragedie amară, că doar extremele se
intnnesc (n cităm pe Marx împotriva lui însuşi)!
Lucrarea se vrea plesnind de modernism (dar nu ... plesnind, pur
şi simplu)... ultra(!) modernă ... inovator, deşi in ultimul timp mediile
interlope ar fi cică saturate pină la refuz de .avangatdă, transavangardă_o Poate că-i un <show> prea dens, intr-un limbaj sibilin pe
alocuri, dar popular in general, argotic. Neoavangardă?
[Dacă mă controversaţi, plăcerea va fi de partea mea!]
Este greu de etichetat o (non) operă literară ca făcînd parte
dintr-un curent anume, fiindcă granitele nu sint rigide ca in Palillula!
Nu există nici vreun zid separator, trasat brutal intre Teatrul
Metafizic, pe care autorul pretinde a-I fi derulat aici, şi celelalte
forme de teatru. Nu vă mirati atunci de intrepă&cunderile lor!..In intentia autorului a fa>t ca nimic să nu fie gratuit (cu exceptia
gesturilor din episodul "Zidul", unde gratuitatea are o semnificatie
precisă, deci negratuită!), dar aceasta rămIne la aprederea posibililor
cititori (spectatori)
Antractele fac parte din spectacol, de aceea le-am umplut:
cu muzică <tematico-matematică> (primul), sau cu ... suspans ( al
doilea)! S-a insistat asupra fiecărui detaliu, riscind chiar să mă
repet, sau să devin cicălitor. Toată (non) piesa este un discurs al
posibilităţii imposibilului, al afirmării negatiei, etalate sub formă de
teatru baroc, teatru parabolă, teatru simbol, teatru parodie... Pornind
din realitate m-am depărtat pină la absurd, şi-apoi dincolo:
rn dadaism, in nihilism, In imposibilism(!) chiar, de unde se vedeau
[n zare luminile simbolismului, şi-n cele din urmă răspunzInd de
unde-am p1ecaL Cerc vicia>? M-am, de fapt, indepărtat de real
spre a-I privi mai de aproape, ca la micra>cop. Din cînd in cind
plonjam, cum zice francezul, În realitatea naivă şi prea concretă,
dar nu pentru a rămine acolo, ci pentru a avea de unde să mă
inalt spre culmi noi ale inexistentului - pe ~e apoi n făceam
să existe... in paginile cărtii.
Am incercat să eIimin şi din autocenzură, dtnd drumul la cuvinte aşa
cum sint, spunind lucrurilor pe (ne) nume, fără ocolişuri sau formu\e_
aşaaa ...
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Instabilitate lingvistică. Straniu. Paradoxuri. libertinaj. Codaj şi
supraco<laj. Interferentă. Suprapunere de tablouri. Cu excese. Cu
minusuri. Rebus. Partea fmală este un discurs impotriva teatrului
(anti - teatru?). Non-epopee (Pampolinniada!).
Autorlj a incercat un TEATRU TOTAL, intelegind aici utilizarea
tuturor mijloacelor şi tehnicilor dramatice pe care le-a cunoscut,
sau le-a inventat el-însuşi. (Evident adjectivul <total> este valabil
la timpul prezent, mai tîrziu va fi cu sigurantă depăşit.)
(Non) piesa utilizează în constructie demolarea clasicului. Desigur
că, distrugînd un stil (sau limbaj, gen, curent literar, ... ), nu faci
decit să creezi altul
Negind ceva, afirmi altceva. Răsculindu-te impotriva traditiei, nontraditia va deveni cu timpul... traditie!
Dacă azi sintem denuntători, miine vom fi denuntati.
Şi totuşi, autorul mărturiseşte că put~ să fie şi mai ... teribilist!

Ele se
pe

bazează

interrelaţiile:

Autorul line să mulţumească marilor personalităţi care l-au marcat
şi influientat. Iată aşadar cîteva <exercices d'admiration> cum se
exprima recent Cioran:
Iooesco (absurdul) in special, apoi Tzara (dadaistul) şi Urmuz - ultimul
prozator român, cu o operă foarte ro;trinsă (Pagini bu..are"). ~1Jrcea
Eliade cu mnta<;ticu1 şi misticul prins in c:::Jrul real. Apoi Arthur Adamov
("La Parodie") pe care-l iubesc ca pe orice exilat, şi Samuel Bcckclt
(aşteptarea aşteptării) şi Jean Genet (violenta pe scenă) pentru teatrul
de avangardă din anii '50. Italianul Luigi Pirandello CŞase personaj<: in
căutarea unui autor") cu relaţiile actor-pcrsonaj-autor, şi Andre Gide cu
romanul in roman "Les Faux-Monnaycurs". Franz Kafka sau Sl.Xl[~
iraţională a omului sub destin, renumitul JarrK"S Joyce ("Clyssc") Clre
intrece tot ce se putea intrece, apoi spiriduşul Laurence Stcme (Toc

FLORENTIN SMARANDACHE

Life & Opinioos of Tristam Shandy Gentleman~) f:reOOnînd pe corzile
nemekxIice ale poezie~ tlurIescul Alfred Jarry ("Ubu roi") cel nese~
Albert Camus ("Caligula") cel revoltat. Mici afinităţi cu exotericul
scieoce-fiction al lui Hermann Hesse, Bertold Brecht (teatry epic şi de
şi lumim), Friedrich DUrrenmatt (crima coIectivităpi impotriva unei
persoone: dar in cazuI Intru este invers), Henrik fu;en ("peer Gynt")
cu rima şi ritmul perfecte (la noi lfuxL imperfecte!), William Faulkner
(utilizarea limbii vorbite). Georges Perec, Raymond Queneau ("Zazie dans
le nretro"), F~ Le Lionnais (analog: matematician(!) şi scriitor) de
la grupul experimcntalist de literatură din Paris - cu ultimu~ autorul
chiar a corespondat pe la sfirşitul lui 1983 şi inceputul lui 1984 cu PUtin
inainte de sucombarea francezului. (Nu am avut postbilitatea să citesc
0IweIJ, cred că e grozav.)
[Terminasem de scris esenţialui (non) piesei cînd am awt ocazia
să cunosc semiabsurdul unor dramaturgi care mi-au plăcut in mod
deosebit: Fernando Arrabal ("Le Pique-Nique en campagne", <teatrul
de panică», libanezul Georges Schehad ("Goha et les vieux maîtres"),
Jean Giraudoux (Intermezzo", forţa simbolului), Jean Tardieu
("1beâtre de chambre")... ]
Şi in afara lor, probabil, mulţi de care nu imi mai aduc aminte,
dar care sălăşluiesc pe undeva prin sertare prăfuite ale subconştien
tului, refulate din memorie_o
Principalele forme de teatru pe care le vede autorul (impărţirea,
evident, nefiind exhaustivă) ar fi:
Teatrul metafizic: diverse actiuni şi procese metafizice in teatru,
apropiate intru-cîtva de farse.
De exemplu, in cadrul lumii noastre putem enumera:
răsturnarea lui Pampolinn ( de la putere)
strînsul miinii (intre uşă)
furtul coroanei (= Incercare de lovitură de stat!)
sucitul capului (intr-o parte)
După ştiinţa autorului (limitată desigur, ca tot '" ceea ce poate fi
omenesc) procedee metafizice de genul acestora ar fi noi (a se
diferenţia teatrul metafizic de farsă).
Metafizica de aici duce la ambiguitate:
Pampolinn a fost intr-adevăr răsturnat de la putere (in sens
figurativ)? .. Autorul nu a trăit suficient pentru a şti!...
Iată că nu este obligatoriu ca binele să biruie intotdeauna!...
Teatrul ca experiment: poate fi asemuit în ştiinţă cu cercetările de
laborator ale savanţilor. Autorul experimentează diverse procedee
şi metode dramatice noi.

sunet
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Teatrul ca metamorfozare: transformare succesivă a decorului,
personajelor, actiunii la diferite nivele.
Exemplu: - Mal"§ul -+ ~dă -+ cortegiu funerar -+ horă -+ balet
grotesc.
Nebunul: tinăr - bătrîn
Pampolinn trece prin divers~ ;;.lflctii (împărat, comandant,
vînzător, popă, naş, balerin, doctor)
Agenţii: cerşetori, politai, etc.
Teatrul mecanic: mişcări mecanice, rigide ale personajelor: decor
geometric (figuri geometrice: sferă, disc, cub, pătrat).
Teatrul combinatorial: utili7ind procedee matematice constind din aranjamente şi permutări, o piesă este organizată in mai multe modurL
Exemplu: schimbind ordinea scenelor acestei (non) piese, obtinem
peste un miliard de miliarde de (non) piese de teatru!
Teatru recursiv: teatru care se gener-:ază mereu (ca o mulţime
recursivă infinită din matematică), adică avînd sub ochi un text
literar (al unei piese de teatru să zicem) To şi un algoritm (in
sens matematic) A, să generăm mecanic o infinitate de texte diferite
- cu ajutorul unui computer care să aplice algoritmul de o infinitate
de ori. Astfel
Toli = A(To),T2 = A(TI) = A(A(TO», T 3 = A0'2) = A(A(T1»
= A(A(A(To»),···Tn+ 1 = AePn) = A(A .. de n Dn._ ( •.A(To)...
Nu avem cunoştinţă de existenta vreunui asemenea text literar.
Vom avea în vedere cercetări ulterioare în această directie.
Teatrul non-psihologic: persiflarea psihologicului.
- .:mptu: - discursul interior(l) al lui Pampolinn
- ~tenta mutuală (1) între cei doi împărap
Teatrul grotesc: urqire a frumosului şi sensibilului, sau infrumusetarea
urîtului.
Exemplu: t:letul dizgraţios de babe şi moşi.
Teatrul de groază: gen filme de groază, numai că aici vezi ceva
real, pe scenă, foarte aproape de tine.
Exemplu: Pampolinn ucigind un pui viu de găină.
Autorul imaginase chiar o scenă în care se taie mîna sau se scot
ochii unui actor, ba mai mult: este injunghiat şi omorît În realitate
un actor în fata spectatorilor! - asla aşa pentru amorul artei...
Sau actorii vin înarmati ~ scenă ŞI impuşcă spectatorii (in realitate!) ...
[Sînt criminal? Sînt anormal? .. într-o astfel de lume, enorma)!!...
(Mă puteti acuza de tentativă de ... crimă)]
Teatrul ştiinţifico-fantastic: decor fantastic, costume fantastice elCo
(gen proza S.F.)

»,.-

•

!<}7
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Teatrul sexi (porno): spre ~bire de film care este totuşi o poză, un
obiect, teatrul Iti prezintă ceva real, uman, imediat în fata ta
Teatrul ca o conventie: spectatorii admit anumite convenţii pe care
actorii le iasă să se presupună, prin uimire, pantomimă etc.
Teatrul ca o schemă logică: în functie de reactia publicului actorii
au posibilitatea de a alege între anumite replici, gesturi, etc.
•
In cazul nostru, dacă actorul Pampolinn va primi în realitate flori
la sfirşitul (non) piesei el le va arunca publicului rostind citeva
cuvinte, în caz contrar aceste replici vor fi suprima te.
Teatrul ca realitate: (a se distinge de curentul realist) care este
în opozitie cu cel conventie.
•
Exemplu: udarea reală cu apă a actorilor (in teatr .. l conventie doar
s-ar fi mimat udarea actorilor, fără a executa
ţiunea).
Teatrul de artificiu: foloseşte procedee menite a modifica (in sens
pozitiv sau negativ) realitatea.
Exemplu: utilizarea de obiecte improvizate la actul sexual.
Teatrul neoficial: limbaj argotic, expresii cu aluzii sexi (porno),
cuvinte de mahala; apoi bancuri şi folclor neoficial (= care nu
convine autoritătilor); personaje create de popor, dar nerecunoscute
oficial deoarece intră în contradictie cu guvernanţii...
Exemplu: (non) piesa <O lume întoarsă pe dos> pe care am avut
nefericirea să o scriu!!!
Cam atit pentru ptnă acum. Celelalte forme nu au fost expuse,
netinfnd de domeniul preocupărilor mele.
ACEASTA FSIE pĂRERFA AuroRULill (care coos&ră teatrul ca
pe un viciu, rom ar zice Artaud) ŞI N-AR F1 EXCLUS CA
DUMNFAvoASIRĂ SĂ lNŢELEGEJI CU TOTUL ALTCEVA
(fiindcă un adevăr incepe prin a fi paradox, iar relativitatea este_o relaL:vă)
NONPIESA aceasta mă va scoate din iad!... sau mă va afunda
mai rău?!
k

P .S. Postfata poate fi eventual adaptată şi indusă in
monologul Nebun-ului (WCultură şi Ştiinţă) la. locul
indicat acolo.

14 februarie - 18 iunie, 1986
Craiova, Bălceşti, Drăgoteşti, Bucureşti
AUTORUL
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membru al Ac&demiei Rebele

p. A l' R 1 ADE
piesă mută

ANI MAL E .

i11 ~rei

acte

de disperare

PERSONAJE:
Îmbrăca~i

INSTRUcrORUL - GENERAL

indi..izj

INSTRUcrOAREA - ADJUNCTĂ

negri,

alti INSTRUcrORI

pe spate, şapcă militărească,
graşi, rumeni la fată, de
aceeaşi talie şi inăllime - cu
exceptia
Instructorului
General
care-i
depăşeşte
mult;

•

haină roşie

in pantaloni
cu un F

PLEBEA

Oameni goi (eventual cu o
frunză care să le acopere
sexul, ori chiloti vărgali), slabi
ca varga, cu obrajii supli,
galbeni ca mumiile;

DECORURILE UMANE

oameni utilizali ca obiecte fn
serviciul Instructorilor; poartă
costume verzui muiate pe
corp.

In alte roluri:
ANIMALE (reale

şi

confectionate)

MONŞTRI

SCHELETE
MARIONETE
ROBOŢI

DE METAL

FLORENTIN SMARANDACHE

SOLDAŢI

DE PLUMB

[În continuare vă prezentăm o piesă fără cuvinte, un spectacol de
zgomote şi imagini.
(piesa de teatru trebuie să fie creată în aşa fel încît să poată fi
citită ta volum ca un roman şi judecată pe scenă ca o piesă de
teatru.) Putinele dialoguri existente sînt redate prin tăbli/e pe care'
sînt scrise replicile - ca la filmele mute. Fiecare personaj ridică
tăblita sa astfel încît să-i acopere capul. În acel moment acţiunea
a înghetat (perscnajele rămîn nemişcate cîteva zeci de secunde).
După care tăbliţa dispare.
La inceputul fiecărei scene este coborîtă şi o plăcu/ă cu titlul
(subiectul) respectiv, care va rămîne pe toată durata scenei. Modul
de confectionare şi scriere trebuie să difere net între tăblite ~i
plăcute, pentru :1 nu produce' confuzii.
Aceste tăbli!c sau plăcute ou au rolul d~tanţării ca la Brecht, ci
dimpotrivă, oontribuie la îniăotuirea tablourilor şi la exegeza lor,
la unitatea Intregii opere - aparent eclectică; pe urmă, deoarece
este lipsit de replici vorbite, acest spectacol se adresează şi... surda
- mutilor!! (fiind adaptat ca atare). Soarta i-a privat de plăcerea
de a se instrui şi delecta prin teatru. Să le-:J oferim ooi. Poate
aceştia or să ne audă şi înteleagă... Şi nu numai publicul ar putea
fi surdo - mut, dar şi... actorii! (Viitoarea mea piesă se va adresa
in mod sigur... Orbilor şi surzilor!!) Deşi are foarte multe tablouri
nu este un teatru descriptiv, ci de idei vizualizate. EI se poate
compara cu " The Civil Wars" al lui R. WiIson, se poate compara
pentru a se deosebi. Deşi fragmentar şi descompus, nu este un
teatru epic.
Spectacolul acesta este mai mult decît o pantomimă, el este o
tragedie modernă, in care comentariile şi indicatiile regizorale se
confundă cu textul propriu-zis al piesei. (W. Faulkner, în "Requiem
for a Nun" s-a apropiat de acest deziderat în proportie de 75%)
Pledînd pentru un teatru eliberat de conventii şi constrîngeri autorul
nu mai specifică intrările şi ieşirile actorilor, ele fiind la aprecierea
regizorului - pe care cade de fapt toată greutatea acestui spectacoi!
Cred că ar fi mai uşor de realizat o peliculă cinematografică după
scnerea aceasta, un fel de teatru filmat, deoarece au loc multe
metamorfozări şi dese schimbări de imagini - care s-ar putea
efectua astfel: intuneric lăsat treptat pe scenă, (reaparitia) beznă,
reapariţia progresivă a luminii (cu alt decor, sau un stadiu nou de
metamorfozare). Dar, deocamdată, să-I considerăm un fel de teatru
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- iaborator fi la Grotowski, ori Brook, sau teatru - atelier
postmodernist în maniera regizorilor, scenografilor, coregrafilor, etc.
europeni contemporani, sau a Şcolii Româneşti de Regizori din
SUA: Liviu Ciulei, Lucian Pi!1tilie, Andrei Şerban.
Probab'J că rer prea muit de IZ. act.uIi şi mai ales de la regiror, sau
contribui la risipa financiară printr·un spectacol oostStor._ plnă acum
n-am făcut ahceva decît să scriu OferI" imposibile, luaem neraţionale de
pro;t gust, piese care să [j:! va...i.ă !ii" ..'iim luminile rampei!]

•

[Dar să trecem la fapte. De rreferintă: o scenă cutie. Se vor
ueiza mai multe cortine care se ridică şi coboară pe rind descoperind
sau acoperind cite o imagine. Cortina principală este din fier, reală;
ea separă lumea liberă din sală de lumea oprimată de convenţiile
din piesă; de fiecare dată cind cade provoacă un zgomot tnfiorător.
Sala cu public va fi şi ea decorată (vezi Max Reinhardt sau Giorgio
Strehler) cu tablouri ale Inspectorului - General şi picturi ge~
Ascimboldi in care ca elemente de compunere ale unui obiect vor
fi folosite efigiile Instructorului - General
Spectacolul incepe odată cu intrarea publicului in holul teatrului,
unde se află "Expozitia Naţională" de artă (vezi Scena 4, Actul
III), care poate fi vizitată şi in antracte, dar care intre timp va
trebui să fie transferată pe scenă (măcar parţial) pentru neresitătile
decorative din finalul piesei.]
ACTUL

1

Scena 1

[Acpunea este prezentată inainte de a bate gonguL La intrarea in sală
spectat<Xii va găsi in kx: de cortină o carte uriaşă, deschisă, acoperind
in întregime sreoa, avind scrise a"te unul - două ruvinte pe pagină:]
PATRIA DE ANIMALE
Scena 2
(Bătăile de gong care anuntă inceperea spectacolului vor fi tnlocuite
- asemănător lui Jean Vilar - prin ~uri cit mai infiorătoare.
Cartea incepe să se răsfoiască singură. La inceput file albe.
Apoi se citeşte următorul text:
• SUB INDRUMAREA ŞI CONDUCEREA
• GLORIOASĂ A INSTRUCTORIWR IN
• ŢARA NOASTRĂ SE APLICĂ IN
" PRACTICĂ IDEOLOGIA FONFOISTfi.,

FLORENTIN SMnRANDACHE

•
•
•
•

CARE PUNE UN DEOSEBIT ACCENT
PE FORMAREA, EDUCAREA ŞI
MANIPULAREA CONŞTIINŢELOR
INDIVIDUALE".
INS1RUcrORUL - GENERAL

Pe durata acestei scene se aud urlete de fiare sălbatice în jungiă.
C'md se retrage cartea, este văzut la tribună Instructorul - General,
agitindu-se, pentru a se da senzatia că textul anterior a fost rostit,
nu scris.]
Scena 3
{Coboară

o

plăcută

cu inscriptia:

CONFERINŢĂ

Decor: O sală cu tribună, scaune. Toate obiectele vor purta efigia
Inspectorului - General. Pe spătarul fiecărui scaun, ca şi pe tOii
peretii şi pe tavan tablouri, picturi, sculpturi, cărp, reviste ale
Inspectorului - General, puzderie.
Această scenă este împărţită in mai multe subscene:
Subscena 3.1.

Instructorul - General prelege la tribună, Oamenii - Auditori vomită
in ritmul gesturilor lui. Instructorul - General vorbeşte pe mUleşte
(alfabet special, prin semne).
Subscena 3.2.
Instructorul - General prelege fără cuvinte. Un alt Instructor ti tine
microfonul in dreptul gurii, dar nu se aud sunete. AJri Instructorul General începe să bese. Celălalt Instructor, auzind, ti mută microfonul
la fund. Instructorul - general bese la microfon, cu rezonanţe. Face citiva
paşi. Se aude scirţiitul pantofilor. Da Instructori apar cu microfoane, se
culcă pe bună şi-i înregistrează paşii. După aceea geSturi şi pocnituri din
degete. Alţi doi llNruc:tai cu miaofoone in dreptul degetelor de la
miini. Subscena mai durea7ii 1-2 minute, timp in care Instructorul GeneraJ prelege cu ceea ce poate, pufăind pe nas. După care ceilalti
Instructori se retrag.

Subscena 3.3.
Instructorul - General tine o cuvintare. Atit acesta cît şi Oamenii
au înţepenit vreme de aproximativ 3 minute, timpul s-a oprit şi el
nu mai vrea să Inainteze.
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Subscena 3.4.
Un alt Instructor urcă la aceeaşi tribună şi, impreună cu Instructorul
- General, predică "simultan, cu gesturi identice. Succesiv, trupurile
lor se contopesc, apare un ins cu două capete şi patru miini, şi
iar se multiplică: patru capete, opt capete predicind, scotind limbile,
lungindu-şi giturile ca de balauri. Oamenii se sperie.
Sut~na 3.5.
Au dispărut Oamenii de pe scaune. Instructorul - General, singur
la tribună, cuvtntează şi urinează.

Subscena 3.6.
Din nou OameBi pe scaune. Instructorul - General tine un discurs
lung, ca un gentleman. Gesturi şi mimică stilizate mecanicist (stil
Marinetti). I se vede doar bustul: joben, frac roşu, papion. Terminind,
Instructorul - General iese de după tribună şi face o plecăciune
către Oameni salutind cu jobenul (se observă că jos este in curul
gol!), apoi se retrage impasibil.
Subscena 3.7.
Oameni cu lacăte la gură şi belciuge in nas, tunşi chilug, rujap
(ln maniera Cătălinei Buzoianu) cu negru pe buze, fardaţi cu negru
in obraji, vopsip cu negru pe la ochi, ridică pe rind două degete,
se scoală în picioare la comanda Instructorului - General şi incep
să fonfăie. Pînă cind unul dintre ei se metamorfozează in tap (cu
coarne, bărbită) ispăşitor, şi-ncepe să behăie. Ceilalti s-au reaşezat.

.

Subscena 3.8.
Instructorul - General dă explicatii Oamenilor, apoi se metamorfozează in bou şi continuă discursul mugind.
Subscena 3.9.
Redevine Inspector - General, dar de data asta Oamenii se
preschimbă in boi, care vor aplauda cu copitele din fată şi vor .
scanda in cor urale (bovineşti).
Subscena 3.10.
Instructorul - General se transformă din nou in bou rndrumind
nişte boL Cele două subscene anterioare s-au contopit.J

Scena 4
[Coboară

o

plăcută

cu inscriptia:

AUTOALEGER
Decor: O sectie de votare.

:0.'

FLORENTIN SMARANDACHE

Un Instructor - Preşedinte la tribună gesticulează apri~. O multime
de Oameni - Manechini (aceeaşi talie, mărime, coafură
etc., ca nişte gemeni care nu sînt-. fraţi!), cu mişcări mecanice de
figurine ce joacă pe sirmă, ascultă pledoaria Instructorului omogenă

Preşedinte.

Au miinile legate cu o sfoară de tavan şi alta de podea, sfoară
vizibilă publicului. Sint dirijaţi ca nişte obiecte de către Instructorul
- Maşinist.
INSTRUCTORUL - PREŞEDINTE: (punind tăbliţa)
<Cine este de acord cu alegerea Seniorului?>
(Este lipită poza Instructorului - General intr-un chenar pătrat.
Lectorul poate citi "Seniorul Cap Pătrat".)
Instructorul - Preşedinte face semne Instructorului - Maşinist aflat
mai către marginea scenei. Acesta incearcă să acţioneze de o
manşetă care să le ridice Oamenilor - Manecbini mina dreaptă.
Se aude scîrţIitul pirghiilor, scripeţilor, mişcarea rapidă a bratelor
(comparabilă cu nişte răngi de fier) care sint săltate cu sfoara pină
la un unghi de 75° faţă de trup. Instructorul - Maşinist scapă
maneta Cad greu şi braţele. După două - trei cazne bratele sint
ridicate deasupra capului.
Instructorul - Preşedinte tncepe să numere voturile: din zece in

,

zece._
Instructorul -

Maşinist acţionează

maneta invers.

Bufnitură

a bratelor

căzute.

INSTRUCTORUL punind tăbliţa).

PREŞEDINTE:

(De la

tribună,

gesticulind,

şi

<Sinteti o adunătură de alegători deştepJi, bine organizati şi indrumaJi
confonn celor mai exigente norme de convieJUire socială.. >
Gesticulaţii.

(pa uri!.

<intr-adevăr,

Din nou

tăbliţa:)

mai avea nici un rost să vă opuneti revotării
unicului candidat, deoarece ati fi rămas fără un ales. >
1W

(Pauză. Gesticulaţii

<Sper

că

Din nou

nu e nimeni

tăbliţa:)

împotrivă!?_ >

Cinci - şase Oameni - Manechin fac eforturi să ridice cind o mină
cind cealaltă, neizbutind decit cel mult pină la un unghi de 7SO
deoarece sfoara legată de podea Ii stinjeneşte.
Instructorul - Preşedinte face din nou semn Instructorului - Maşinist,
care intinde la maxim sfoara de la podea, incit cei cinci - şase
(traşi in ja;) stau cu spinarea aplecată, distingtndu-se de ceilalţi
aflati In pozitie normală. Acum nu mai există nici o incercare de
opoziţie.
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INSTRUCTORUL .- PREŞEDINTE: (Gesticulînd, punînd tăbliţa)
<Conform pronosticurilor noastre şi ·cu vointa deliberată a poporului
Seniondui i s-a încredintat un nou mandat. >
(Pauză. Gesticulatii, arătînd spre cei care voiau să se împotrivească,
pune din 'DOIP tăbliţa:)
<Mai există aici persoane al căror mecanism de functionare s-a
defe.ctat.>
îi apostroft:ază cu degetul. Se scarpină în ceafă gîndindu-se. Face
semn către culise, punînd tăbliţa:)
<Rog depanatorii de serviciu să le rel!!!.re creierul electronic, iar
medicii să le ia pulsul fonfoist cardiac. >
Apar Instructorii - Depanatori care fncep să-i ciocănească în frunte (Se
aud lovituri metalice), iar Instructorii - Medici în inimă pînă îi ametesc-]
Scena 5
[Coboară

o

plăcuţă

cu

inscripţia:

AUTOELOGIERI
Scena cutie este împărţită longitudinal în două părţi separate printr-o
- transparentă care Iasă să se vadă o imagine fluidă făcînd
ape-ape.
1 Culisele }
scena
2 Amfiteatru
sala cu pu blic
cortină

1. Culisele nu au decor.
2. in Amfiteatru: o tribună, Oameni - Auditori pe scaune.
In Culise publicul n poate vedea pe Instructorul - General care
:l!iniază un grup de băietei şi fetiţe costumati festiv. Se întoarce
aooi încărcat cu flori, cadouri, plicuri mari de felicitări, medalii şi
;;; distribuie la fiecare. Pe urmă intră în Amfiteatru, Oamenii
aplaudă şi urcînd la tribună ţine o alocuţiune.
În Culise băieteii şi fetiţele stau aliniati.
Din Amfiteatru Instructorul - General face semne pe la spate către
Culise. (Se presupune că Oamenii - Auditori din Amfiteatru nu
observă aparte-ul.) Un băietel apare şi-i înmînează flori. Cuvîntează
iar şi din nou face semne. O fetită îi aduce un cadou. Continuă
prelegerea. Din Culise se desprInde un băieţel cu un alt cadou
vrînd să intre în Amfiteatru. Instructorul - General fi admonestează
că nu i-a venit rîndul, să treacă la loc, arătînd cu jcgetul spre
un altul. Acesta apare în Amfiteatru, Instructorul - General se

FLORENTIN SMARANDACHE

preface că nu-I vede şi băietelul îi aduce un plic enorm (100 cm
x 80 cm) pe care se poate citi:
Pentru
GENIALUL INSTRUcrOR - GENERAL

..

Şi

tot aşa pînă se golesc Culisele iar Instructorul - General
toate sufragiile.]

primeşte

Scena 6
[Coboară

o plăcută cu inscripţia:

DEFILAREA
Oglinzi multe în decor care să multiplice numărul figurantilor, dar
strîmbe pentru a deforma realitatea, şi aşa sumbră. O tribună oficială
acoperită, în care stau Instructorii şi prin fata căreia defilează coloanele
de Oameni - Manifestanti în directia arătată de un indicator:
Spre FONFOISM
Ăştia-s Oamenii, cu ei se defilează!

Scena întreagă poate avea forma unui stadion.
Tot timpul Instructorul - General face cu mîna.
Subscena 6.l.
Femei prostituate, dră~te" tmbră<:a;e balerine, fiecare cu garoafă
înfiptă în fund, da~ pe scenă, fasonindu~se; două - trei îşi
scot garoafele pentru a le dărui Instructorului - General în cinstea
marii sale victorii obtinute In alegeri. Acesta le amiroase cu voioşie.

Subscena 6.2.
Babe cu mustăti şi barbă, în cbiloti de
sclifosesc făcînd pe senzualele.
Subscena 6.3.
cu sînii mari, purtînd sutiene
negre, zimbind.
Moşi

şi

tablă şi fără

bicbini,

ovationează

sutiene se

cu

eşarfe

Subscena 6.4.
mergind in cap, apIaudind din picioare.

Bărbati

Subscena 65.
Intuneric. Oameni - lilieci mfiind din miini orbecăiesc în noaptea
foofoistă.

O
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Subscena 6.6.
de sluti, ologi

gloată

şi

alte pocitanii.
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•

Subscena 6.7.
Oameni - Wici, cu tichii pe cap,

traversează

scena.

Subscena 6.8.
Oameni care se deplasează t'1 genunchi.
Subscena 6.9.
Oameni - şerpi care înain:eaz3 t:r:ndu-se pe
Subscena 6.10.
Oameni tnnoroiti ca porcii

::rmează

pe

burtă.

scenă.

Subscena 6.11.
Oameni în patru labe, cu obloane la ochi ca să nu vadă decît drept
înainte, şi cu hături, călărip de Instructori - Joche~ tropăie ritrr..ic.
Subscena 6.12.
Oameni tinuti de zgardă se
- Stăpîni care-i lovesc cu
lovit, şi cravaşa.

gudură,

În patru labe, pe lîngă Instructorii
dar cei goi ling mina care i-a

cravaşa;

Subscena 6.13.
O haită de CÎini cu tinichele legate de coadă, purtînd mentiunea
wFonfoismw schelălăie în sunete de fanfară.
Subscena 6.14.
Animale reale cu pancarte, lozinci, portrete ale Instructorului General, behăind, grohăind etc. se îngrămădesc în faţa tribunei.
Subscena 6.15.
Animale - monştri înnegurează privirea
torice, mitice, din basme)

şi înspăimîntă

Subscena 6.16.
Oameni - Monştri din literatura fantastică de
gindirea (Dracula, Fantomas, "L'incroyable" etc.)

auzul (preis-

groază

cutremură

Subscena 6.17.
Oameni - Împăiati mergînd în picioroange.
Subscena 6.18.
Oameni care în timp ce fac
de plastic.

paradă

Subscena 6.19.
Un convoi de schelete
ca la Tadeus Cantor).

singur

umblă

se

metamorfozează

(fără

în

păpuşi

a avea impresia de Mus

FLORENTIN

Subscena 6.20.
Obiectele Incep şi ele

să

se

SMARAND~CHE

mişte

pe

scenă

defilInd

şi ieşind

in

afară.

Subscena 6.2l.
Marionete reale pătrund în pas cadentat (ca la spectacolele japoneze
BUNRAKU, ori In maniera regizorului rus Meyerhold).
Subscena 6.22
din metal zumzăie şi ropotesc de se zguduie scena]

Roboţi

(Cade cortina de fier)

ACfUL il
(Cred

că

pentru acest act s-ar potrivi o
dese ale decorului.)

scenă

-

turnantă d3tOriLă

schimbărilor

Scena
[Instructorul - General, domn foarte elegant, se află In cabinetul
pe un fotoliu tip Ludovic al XIV-lea. Cafeluta pe masă,
ţigări superiong. Ambianţă plăcută. Două tablouri pe pereti: Instructorul - General şi Instructoarea Adjunctă. Coboară o plăcută
cu inscriPtia:
său, tolănit

IN

AUDIENŢĂ

Se aude soneria, o mekx1ie dulce, şi se aprinde un becu1et roşu.
Un instructor - Functionar introduce In cabinet un Om - Sărman,
umil, păşind stIngaci, cu căciula in mină. Foarte politicos, Instructorul
- General fi invită să ia loc, apoi îşi bagă vată in urechi. Prin
gesturi şi mişcări ale buzelor Omul - Sărman se plînge, se văicăreşte,
după care scoate din sin o jalbă făcută sul şi i-o Intinde. Instructcrul
- General n "ascultă- prefăcut, desface sulul, aruncă o privire
indlferentă pe jalbă şi li răspunde Omului - Sărman printr-o tăblită
pe care se poate citi:
<Du-te liniştit acasă, se rezolvă. >
Omul - Sărman nu ştie cum să mulţumească mai repede şi iese
Incurcat pe uşă. Instructorul - General se scoală de la birou, işi
scoale tampoanele din urech~ deschide fereastra, se Intinde apoi
galeş pe un sezlong şi alipeşte.
Semiobscuritate pe scenă citeva secunde. Din nou iumină.
Acelaşi joc: Instructorul - General în fotoliu, reintră Omul Sărman: mai abătut, mai bătrin. 1 se face semn să se aşeze.
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Acelea§i gesturi' şi mişcări ale buzelor. Omul - Sărman scoate o
tăbliţă cu replica:
<Am aşteptat un seco~ îi, zadar. >
Instructorul - General îl bate pe umeri, zimbeşte, şi-i face cu
ochiul punînd tăblila sa:
<S-a rew/vat : NU SE FOA.:E !>,
apoi fi stiînge prieteneşte mÎnc ş'·1 \!licită (de parcă i-ar fi declarat
că "se pudte~). Omul - f?.ilTiian pl~acă 'Şi mai amăritJ
Scena 2
Uu cimitir. O groapă
nume de morti:

in

funerară.

Multe cruci pe care s-au gravat

R!~pLRII

. [f

PEMlJŢIE
,

I

I

j

I

i

i
;
L-'

< LmERTATE> , <EXCURSIE
ÎN STRĂINĂTATE>, <DOCTORAT>, <PUBLICARE DE ARTICOLE>, <PARTICIPARE LA SE\fINARII ŞTIINŢIFICE>etc.
Coboară o plăcută cu inscriP1ia:
ÎNHUMARE
Omul - Sărman, indoliat, cu capul descoperit, părul vilvoi, neras,
dar nu cu barbă, îşi înmo."mîntează idealurile: tronule{e mici ca de
copii, avind imprimate denumiri precum: "Vise", "Speran\c",
"Năzuinţe", 'Aspira~ii", "Daruri", ·Credin!c", "Nădejdi", defileazj ca
un convoi mortuar pină la marginea tombci, apoi sint coborlte cu
frînghia.
Popa îşi ţine pe muteşte Iiturghia, citeşte nccrologuri.
Omul - Sărman se închină, ii curg lacrimi pe obraz.
Cioclu aruncă o lopată de nisip , apoi încă una, ŞI incă una ...

FLORENT~
Groapa este

umplută, bărbatul

fără să scoată

SMARANDACHE

cu

părul

vilvoi se

jelueşte

pe mormînt

vreun sunet]

35JA:>ua33~

3a JAN:)ITAN JUTUTIT2N1

[In stînga o inchisoare. în dreapta se observă o firmă din pînză,
inversată:

Iar in mijloc o piaIă cu tarabe şi o alimentară; dinăuntru iese
trintind uşa 'Omul - Sărman care cumpărase 1 kg de oase.
Coboară o plăcuţă cu inscripţia:
RĂZBUNAREA

Iritat, Omul - Sărman deşartă sacoşa fn mijlocul străzii şi se pune
cu bita pe oase.
Apare Instructorul - General care fi iscodeşte ca un poliţai (punind
tăbliţa):

mă, eşti nebun?>
clipe Omul - Sărman a împietrit cu bita în aer, după care
lşi continuă caZ:la.
•
OMUL - SĂRMAN: (Punind tăbliţa) <Le bat pînă or să spună
unde e carnea de pe ele!>
Instructorul - General, după ce se mai gîndeşte putin, ia oasele,
le leagă şi le aruncă la inchisoare pentfli furt din avutul obştesc,
iar pe Omul - Sărman fi trimite la reeducare.
Din această clipă Soldati de plumb vor traversa periodic scena pînă
la sfirşitul Actului Il, pentru intimidarea Oamenilor şi Animalelor.]

<Ce-ai

cneva

Scena 4
[Coboară

o

plăcută

cu

inscripţia:

ANTI - RECLAMĂ

O Miqoagă slabă moartă, ogfrjită, deşelată, intră rn piată cu paşi
nesiguri, clătinindu-se, căzInd tn genunchi, incercind să se scoale.
Poartă agăiată o tăbliţă:
<Să n-ajungeJi ca mine!>
Instructorul - General priveşte stupefiat. Ia mlrtoaga, fi pune
cătu~cle de picioare şi-a trimite la Inchisoare pentru instigare publică]
[Un Brvol şi o BivoIită, negri, rotofei, viguroşi, înjugaţi, duc în ooarne
tablourile Instructorului - Geoeral §i respectiv Instructoarei - Adjuncte.
Coboară
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o

plăcută

cu inscripiia:
OMAGIU
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.
General

Instructorul fierbe de minie. Ia Bivolii, le pune cătuşe
(legindu-i unul de altul) şi-i bagă la inchisoare pentru ultraj contra
bunelor morawri şi crimă de "Iese majeste.]
Scena 6
[Coboară

o

plăcută cu inscripţia:

EDGCAŢIE

CETĂŢENEASCĂ

Un zid pe care scrie "LOC DE DAT CU CAPUL". Oameni înşiraţi
cîte unul se dau cu capul de perete (in porţiunea indicată), fiecare
cum ii vine nndul, sub comanda Instructorului - General.
După care pleacă satisfăcuţi; mişcările devin stereotipe, din ce in
ce mai repezi, ca-n filmele de pionierat ale cinematografiei.
Spre final apare Omul - Sărman (scăpat de la Institutul Naţional
de Reeducare) fără cap (doar trunchiul) care dă cu picioarele.
In momentul acela Instructorul - General rosteşte (pune tăbliţa)
< Unde nu-i cap, vai de picioare!. >
Scena 7
[Coboară

o

plăcută

FESTIVAL

cu inscriptia:
NAŢIONAL

DE POEZIE

Decor festiv. Mai mulţi Oameni stau Ia coadă şi ,cîte unul, mecanic
iese în faţă, strigă (punînd tăbliţa) trăiască, apoi face o reverenţă
către public şi se retrage în culise. Şi tot aşa fiecare, în diferite
moduri: ironic, solemn, rînjind, suspinînd, sughiFnd, bnbiindu-se etc.
Timid, Omul - Sărman, scds in fată, uită ce lozincă să declame,
se fistîceşte; Instructorul - General aflat în juriu îi face semne şi,
CÎnd Omul - Sărman intoarce privirea, ii arată pe tăbliţă:
• <Dă-i mă cu trăiască!>
Omul - Sărman îşi revine, se mai linişteşte şi, plingind [n hohote,
scoate tăbliţa sa:
< Tră-iaas-că-căăăă !>]
Scena 8
[Coboară

o

plăcută

cu inscriptia:

PREGĂTIREA

REVOLUŢIONARĂA

TINERETULUI
Panoplii,

cartuşe, hărţi.
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o ceată de flăcăi şi fecioare. Instruct orul - Genera l le explică
probabi l meşteşugul armelor . Apoi întreabă ceva. Citiva flăcăi
ridică
două degete ca la şcoală. Instruct orul - Genera
l numeşte pe unul
dintre ei. Acela vine în fată, Instruct orul - Genera l fi aşează
mai
departe , ocheşte cu pistolul şi-l împuşcă în cap. Următorul
care
ridică mîna este deasem enea scos în faţă şi împuşca
t, al treilea la
fel, după care ceilalti se aliniază frumqs radiază de nerăbdare,
se
bucură, fiind împuşcaţi şi zdrobin du-Ii-se conştiin
ţa; miŞcările devin
stereoti pe, din ce în ce mai repezi.
Omul - Sărman rămîne ultimul. Instruct orul - Genera l fi tmpuşcă
o dată, Omul- Sărman cade, apoi se scoală; n împuşcă a
doua
oară, aceeaşi figură, a treia oară la fel. Atunci
aduce un tun şi
trage un proiectil. Omul - Sărman se prăbuşeşte la pămînt,
face
eforturi să se ridice dar pică lat]
Scena 9
[Coboară

o plăcută cu inscripţia:

CREŞTEREA

ANI MAL ELO R

Păşune. Stinci. Undeva Ia munte. în depărtare un stauL
Instruct mll - General mînă cu ciomaglll de Ia spate o cireadă
de
Oameni - Taurine care merg în patru Iabe, apei Oameni - Măgari
ce
merg ~P şi Oameni - CAţei (pitici in1ăşurati in piei de dulă1).
Instructcrul - General loveşte cu ciomagul pe spinarea Taurine
kr de le
trosnesc şaleIe, Măgarii aplaudă, Căţeii latră să-i muşte.
QDd Omul Sărman fncearcă să tipe, CAţeii se reped la el.]

Scena 10
[Coboară o plăcută cu inscriptia:

LUP TA

DE

CLASĂ

Pe toată durata scenei se aud acordurile Simfooiei a V-a, "Destinur,
de
Beetroven; trebuie realizată o crrelatie intre muzică şi imagini
şi gesturi.

Muncito ri, Ţărani, Intelect uali băgaţi într-o mlaştină pînă la
gît,
brîu etc .• altora li se văd doar bratele ridicate , coatele, zvîrcolindu-se
neputincioşi... şi Instruct ori - Gardien i pe margine
care-i impiedică
să iasă la liman, cu biciuri în miini, silindu-i
să se înfunde mai
adinc... Alături, Instruct orul - General pe o platformă inaltă
de
marmoră dirijindu-Ie cu toiagul mişcările haotice,
tăcute cu incetinitorul (precum Robert Wilson) la fel şi muzica. Iăbărţată (îi cerem
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scuze lui Beethoven); lumina va fi punctată (licăriodă) In ritmul
gesturilor.
Omul - Sărman izbuteşte să se scoată din mocirlă şi să fugă, dar
Instructorii - Gardieni îl prind şi-I schingiuiesc. Instructorul General îi face morală punînd tăbliţa:
<Eşti trădător de JaTă!>
Omul - Sărman, rupt de lovituri, gemînd, priveşte C1'1eva clipe mirat
jur împrejurul său căutînd parcă un lucru anume, apoi răspunde
punînd tăblita:
<Care JaTă?>
Este îmbrîncit înapoi in mlaştină, unde ceilalţi işi înămolesc conştiinlele
sub directa supraveghere a Instructorilor; aceleaşi mişcări cu incetinitorul ale actorilor (ca şi ritmul muzicii).]
(Cade cortina de fier)

ACTUL

III

(Ar fi de preferat ca la scena - cutie din Actele I şi II să se
adauge mai multe platforme - scenice răspîndite printre spectatori.
Se intrebuintează mai multe cortine.
Forta acestui spectacol scabros constă din imaginile monstruoase
pe care le va expune publicului. Instructorul - General, cu înfăţişarea
de drac, va traversa platformele - scenice in repetate rinduri, cu
excepţia Scenei 3.
Cortina de fier se ridică scbtind la iveală ororile unui sistem.]

Scena 1
[Coboară

o pIă~tă cu inscriptia:
FERMA

D E

OAMENI

Zgomote de animale prin difuzoare pe
Semiîntuneric

toată

durata

Subscena 1.1.
în cuşti, ca la grădina zoologică, Oameni de diferite rase, culori,
iar la fiecare se scrie (cala animale) caracteristicile sale: unde
trăieşte, cu ce se hrăneşte, citi. pui face, ce se foloseşte de lael
pentru Instructori: carne, lapte, bralele de muncă, pielea, părul etc.
Aceştia se învîrt prin cuşcă incercînd să scape - ca maimulele.
Subscena 1.2.
Copii în coIivii fac ca papagalii.
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SUOOcena 13.
O Femeie cu sinii foarte
de către un Instructor -

lăsaţi şi

ca

o

mergind în patru labe e

mulsă

~.

SUOOcena 1.4.
Fecioare şi flăcăi cu plete sint tunşi prin toate regiunile corporale
de către Instructori - ca nişte. oi de lină.
SUOOcena 1.5.
Muieri grase ouă şi cotcodăcesc pe '=uibare. Instructorii trec şi le
cotrobăiesc.

SUOOcena 1.6.
Un Băieţel, alb ca un caş, e tăiat
pielea pusă la uscat - ca un ied.

O
se

SUOOcena 1.7.
de Infirmi,

discotecă

Leproşi,

şi

jupuit de un Instructor, iar

Manechine

dansează,

se mingiie,

pupă.

SUOOcena 1.8.
Aceasta se va juca pe una dintre platformele cu cortina coborită.
Este vorba de o cortină semitranspareotă, pupn luminată, din pînză
sau geam, pentru a semăna cu ecranul cinematografic - deci o
secvenţă de film prezentată pe viu, reducind astfel spaţialitatea
teatrală de la trei dimensiuni Ia două..
Pentru a nu mai face copii o Femeie se acuplează cu un Asin,
iar un Bărbat cu o Capră. Acestea sînt cele patru personaje. Actele
sexuale vor fi stilizate (aidoma viziunii reForului londonez Berkov).
Subscena 1.9.
Paturi suprapuse. Oamenii dorm in paturile de P cu gura deschisă.
lmtructorii beţi crup, care dorm in paturile de sus, le vomită în gură.
SUOOcena 1.10.
Instructorii urinează In borcane şi-i fortează pe Oameni să bea.
Insttuctaii defechează pe farfuri, Damenii mănincă rahatul cu lingura.
Su OOcena 1.11.
Un ştrand cu puroi, flegme, cangrene, muci In care se scaldă Tmeri
(a se viziona filmul "Glissando" de Mircea Danieliuc).
Subsceoa 1.12
O groapă cu Şerpi, In care sint împinşi de către Instructori Oamenii,
spre ImblInzire, după care ies tîrindu-se.]
21.:;
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Scena 2
[Coboară o plăcută cu inSl-.ip\~a:

DRES URI

OAMENI

scoşi (;:.Tl!:(,; din cuşti de către Instructori Dresari prin pocnituri de blc:.
Comenzi ",ure ii obligă S-3 U<A..;~ :\:.."1 inele, să facă tumbe, li se dau
bucă!ele de 7ahăr cînd executi ci'tt: 1,m număr a<robat.ic, apoi sînt puşi
să salu~e, Incolonati, pe L'lStn,;<tcri1 de la tribuna cenT.1lă, să stea In
ge 1unchi In fata • şi să se roage, să se prostem.eze lor.]

Ca la circ, sînt

Scena 3
[Coboară o plăcută cu inscriplia:

VIZITA

INALŢILOR

Subscena 3.1.
Un canal de sInge vtscos curge
- General şi Instructoarea -

•

liniştit,

DEMNITARI

iar pe el se plimbă Instructorul
Cer roşiatic, in crepuscul

Adjunctă.

Subscena 3.2.
Decorul se deplasează odată cu barca. Se zăreşte o imensă statuie
din marmură, a Instructorului - General, avind ca soclu o grămadă
de cadavre de Oamen~ însingerate, putregăite, cranii tibii emanind
un miros pestilenţial.
Instructorul - General este foarte mîndru de opera sa.
Subscena 33.
Barca vislită de un Om spătos ajunge la mal. Litiere construite
din oameni (decor format din carne umană!), duse pe umeri de
Oameni, Ii transportă pe cei doi la reşedinţa lor de vară: o casă
construită din oameni (fn loc de cărămizi):
stfipii casei din oameni
pereţii din oameni puşi unul lîngă celălalt, de aceeaşi
fnăltime (lipseşte peretele din fală)
două scaune; un scaun este format din doi oameni:
unul stînd În genunchi cu capul intre picioarele celUI
de-al doile3 care stă drept dar întors cu spatele.
o masă formată din patru oamem care stau in '\md
şi reazemă pe cap un placaj de formă pătratic:.
Din cînd În cînd Oameni - Servitori, făcînd cură\enie, mută s.::3unele
şi masa.

FLORENTIN SMARA..lI{DACHE

Instructorul - General şi Instructoarea adjunctă se 3§e3ză pe scaune, le
este servit la masă dejunul (mîncăruri reale, aburinde; vezi Marguerite
Duras, "Teatrul ~ooanic"). După ce se indestulează, l!Intlîndu-li~
exagerat burta, sfit transportati cu litiere\e \J afara scenei.
Subscena 3.4.
într-o sală de cinema Oameni legaţi la ochi vizionează UN FILM
DE SCURT METRAJ. Banda sonoră a filmului va fi alcătuită
într-o limbă a unei ţări cu regim represiv (diferită de cea în care
se joacă piesa, pentru ca spectatorul să
nevoit să citească
(traducerea) nu să audieze - păstrîndu-se (gorttndu-se) mai departe
convenţia de "teatru nevorbit").
O mixtură intre teatru şi film:
Desfăşurarea acestui antispectacol continuă cu secvente de pe
ogoarele roditoare ale patriei.

a

Camera de luat vederi se deplasează 1ent, uniform rectiliniu, de-a
lungul unei tarlale in plin cimp, unde zilieri pîrjoliti de soare,
desculţi, cu degetele crăpate şi tnegrite, înfig în milul podzolic
ştiuleţi de porumb fără rădăcină pe care ii fixează cu ţăruşi mici
sub directa supraveghere a inginerilor. contabililor şi tehnicienilor
agricoli. Imaginea de la început prezintă o panoramă din avion a
loturilor cultivate, culori vii pe un fundal cenuşiu (= solul). în
prim-plan citeva drugi ca mîna de groase şi ca un ciorchine, legate
cu aţă pe ştiuleţi. In planul secund un specialist agronom încercînd
în zadar să cureţe o drugă de boabe. Camera de luat vederi se
apropie inopinat de druga cu pricina care se dovedeşte a fi din
material plastic (chipul specialistului apărînd şters), după aceea se
deplasează printre ştiuleţi - se observă că unii sînt vopsiţi cu un
vernil bătător la ochi, altii sînt din lemn cu poleială verzui-gălbuie
pe deasupra; schimbînd unghiul de vedere cam la 3,5 m înălţime
camera va reda forma perfect pătratică a tarlalei, înălţimea identică
a ştiuleţilor (in prim-plan un ştiulete mai înah este în chiar această
clipă retezat de virf, iar ahul mai scund este înălţat pe un piedestal),
ecbidistanţi ca la o tablă de şah. Cabluri electrice legate de drugile
de porumb, un instalator face proba de microfon.
Pe toată această perioadă Banda de sunet prezintă muzică populară
<La cules de cucuruz>, <Colo-n deal la Pipirig>, <Frunză verde
de-a uscată... > ca un fond muzical uşor îndepărtat, iar Prezentatorului
nu-i tace gura de fel:
VOCEA PREZENTATORULUI: Ne-am oprit cu aparatul de filmat
la Gămă!ia, unitate agricolă de importanţă majoră in economia
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Aici se fac ultimele pregătiri pentru culesul porumbului şi se
in ritm susţinut la între~inerea culturilor prăşitoare, ţl
recoltarea legumelor şi fructelor, strînsul şi depozitarea furajelor.
S-au concentrat la Gămălia in ultimile zile toate for lele neagricole
ale satului: elevi, studenţi şi funcţionari pentru că aşa se prevede
mai nou, ca în agricultură să lucreze neagricultorii [Imagine: un
intelectual ţine în mina stingă o carte deschisă, iar cu dreapta
culege porumb], pe cind industria, să utilizeze plugari şi ciobani
[Imagine: invers, un cioban mînă oile printre strunguri, freze,
rabeteze, se aprind nişte lămpi care incep să fileze.] Zilele toride
alternează cu zi!'! ploioase, sau numai reprize de ploaie [ca imagine
apare un operator cu camera de luat vederi flImînd porumbul, iar
în faţa camerei, alt operator care toarnă apă cu strecurătoarea;
următoarea imagine reprezintă lanul de porumb peste care cade
ploaia], ceea ce face ca recoltatul să fie dubla de lucrări de
întreţinere a celorlalte culturi. In Gămălia culesul porumbului a
inceput sub semnul hotărîrii ferme a mecanizatorilor şi ţăranilor
de a strînge cu grijă fiecare bobuleţ. Pentru a evita pierderea de
boabe acestea au fost lipite cu clei negru (Imagine a unei drugi
atacate de tăciune] de eocenii pe care crescuseră. Buna organizare
a muncii este aici, aşa cum şi trebuie de altfel să fie peste tot,
cadrul in care eforturile depuse se împlinesc cu o eficien~ sporită.
Directorul Mardale Mardelescu [Plan mărit al unui cap de taur]
ne declara, citez: "La Ferma Turcoaia, de exemplu, ieri diminea~
recolta era strînsă de peste 150 hectare, la Ferma Tătăroaia de
peste 0,70 hectare", am incheiat citatul. Oamenii muncii din agricultura
regiunii Nămoloasa [Imagine: drumuri desfundate, gropi cu moinită
printre taria lele pavate din care cresc fire de orz cu aceeaşi
perfecţiune ca o perie de sîrmă - imagine aducind intrucîtva cu
frescele vechilor egipteni înfăţişînd lanurile galben-portocaliu] au
raportat marţi încheierea recoltării orzului pe intreaga suprafaţă.
Acţiunile tehnice peotru declanşarea campaniei reeoltatului sînt
terminate în momentul de fală in toate unităţile agricole ale Regiunii
Nămoloasa. Zilnic specialiştii verifică starea de coacere a boabelor
[Imagine: vaci intrate in porumb rupînd cu lăcomie drugile]
identificînd suprafetele unde au ajuns la maturitate. In acest cadru
o problemă distinctă o constituie asigurarea capadtăţilor necesare
pentru depozitarea [Imagine: grămt:zi de porumb, griu mucczlte:
plan mărit:păienjeni, lăcuste, guşteri...] In cele mai bune condiţii a
recolte; de cereale, pregătirea bazelor de fI.:cep!ie penti u prelucrarea
[Plan mărit: un şobolan ro:zlnd o drupl de porumb] condiilonarca
ţării.

lucrează
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şi depozitarea noii recolte. Din nOU camera de luat vederi revine
asupra lanului cu porumb. Zilierii pîrjoliti de soare, desculti, cu
degetele crăpate şi Innegrite, ies din plan.
Ritmurile unui imn de fanfară militară, somptuos.
Sunete ascutite.
Drumul cel desfundat din marginea lan ului este puternic luminat,
trecut apoi in prim plan. Apare o limuzină superluxoasă, Rolls
Royce, lungă şi lată.
Imaginea se mută asupra lanului de porumb, initial, acum asfalt
pe jos. Se văd printre ştiuleti culegătorii: femei imbrăcate la fel
cu tocuri înalte, fuste crăpate lateral, coafa te, machiate, cu unghiile
vopsite carmin, foarte elegante, tinută demnă, cu zîmbetul mereu
pe buze crem: apoi bărbati la costum negru, cravată roşie, cămaşă
albă dantelată, pantofi negri iustruiti, bine d~puşi.
Linişte prelungită. Se aud zgomotele foilor de porumb depănuşate,
to..--urile damelor pe asfalt, şi prea vag cîntecele de voie bună.
Prim plan: O fată cu sini mari cintind la o drugă de cocean muzică
folk, după aceea camera se opreşte pentru citeva secunde asupra
unui chitarist la ştiulete de porumb, acompaniind sofista vocală.
Imagini alternative: tineri la discotecă jucind şeik (gesturi din miini
şi din picioare parcă ar culege porumb), şi invers: tineri la cules
de porumb (gesturi de parcă ar dansa). Aceste altern::.nte vor fi
efectuate 2-3 minute in şir, ca la reclamele luminoase.
Apoi drugi de porumb ce se aprind, se sting (= orgă de lumini)
Muzică evident disco.
Prezentatorul tace. (Probabil joacă şi el, In culise, pe ascuns)
Camera de luat vederi urmăreşte Rolls Royce-ul care aleargă nebun.
Instructorul - General a scos o mînă pe ferestruica deschisă şi
face semne tăranilor pe ltngă care trece, intorcind nasul a scîrbă
In partea opusă.
VOCEA PREZENTATORUWI: Conducătorul drag salută cu stimă
populatia rurală.
Prim plan: Instructorul - General, cu reactia de dispret, imaginea
se apropie de ochii acestuia cam la 1 cm - figură banală.
Imagine: ţărani Imbrăcati in iie şi iţari, aliniati ca la militărie şi
drepti ca nişte copaci, bătînd mecanic din palmele băşicate şi
bătătorite Inaintea sosirii Instructorului - General; apare Instructorul
- General; nimeni nu aplaudă.
VOCEA PREZENTATORULUI: Auziti, stimati telespectatori, aplauze
furtunoase pentru cîrmuitorul iubit. [IJnişte profundă, apoi aplauzele
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Prezentatorului la microfon; este văzută pentru o clipă şi persoana
sa.]
După un timp camera de luat vederi trece în revistă şiruri întregi
de ţărani stînd de prisos pe marginea şantului în aşteptarea
convoi ului, iar la spatele lor - cu pistolul îndreptat spre ceafa
sărmanilor - poliţai cu palme fine.
VOCEA PREZENTATORULUI: Se llepun eforturi sporite pe ogoarele
patriei pelltru obţinerea unor recolte înfloritoare. Buna dispozitie
şi libertatea de aCţiune caracterizează pe toti iocuitorii de la sate.
După ce trece Instructorul - General toti aplaudă.
Imagine: În urma convoiului un vehicul cu tractiune animală: doi
tărani înjugati la un car, iar În car o pereche de boi îmbrăcap
eleganp în frac, joben, dînd bice. Alternantă de imagini: cind
automobilul rulInd mărunt pe asfalt, cînd carul ~îrtiind.
VOCEA PREZENTATORULUI: ... apropierea oraşului de sat, a
conducătorilor de conduşi ...
Rolls Royce-ul opreşte pe un drum de atelaje, teren destelenit,
bulhac. Cinci plăieşi înalţi şi drepti se reped din maşină, unul
deschide portiera, alţi patru aştern un covor persan peste băltoace
şi mîluri hidoase. Instructorul - General păşeşte afuodîndu-şi botinele
confectionate din piele de om pe covorul moale. Un General de
cirpe se tine ridicol în preajmă-i cu umbrela de soare. (Am uitat
să vă spun că este caniculă) Peste capul gol Instructorul - General
poartă o şapcă din păr de femeie. Convoiul dispare în planul
îndepărtat, rămîn doar Generalul de cîrpe şi Instructorul - General
pe covor, în plin cîmp.
Camera de luat vederi se schimbă la tăranii ,care pricăjiti, urduroşi,
cu fata pleoştită şi în costume populare, ponosite, se agită in
păpuşoi.

La un semnal al Generalului de cîrpe cei proşti, dar mulţ~ Îşi pun
numai în dreptul cavităţii bucale o mască pe care este pictată in
tempera o gură roşie cu dinţi albi rizînd pînă la urechi. (Contradictie
cu ochii întunecaţi) La un semnal (care trebuie să se audă in film,
de exemplu sunetul unui clopoţel sau al unei soneni) brigadierul
cu banderolă la mînă dă drumul la un casetofon mono in care
sînt înregistrate urale, ovatii, strigăte.
Uraaa! Uraaa!
Instructorul -General!
Ţărănci cu părul dezlînat, ţărani, nebărbieriii cu peri albi in barbă..
ascultă evlavios (şi-au schin:'''' corespunzător măştile) c<Jvintarca
prolixă a ilustrului demer
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INSTRUCTORUL - GENERAL:
Munci{i, munciţi, munciţi
De trei ori
Pină n-o să mai puteti
Şi-o să luati strins
Nimic.
[Se aud osanale.]
INSTRUCTORUL - GENERAL:
Progresaţi de trei ori
Ca în final
Doar incredere
Să cîştigaţi

Să nu CÎştigati.
[Se aud osanale.]
INSTRUCTORUL - GENERAL:
Dar ce stati şi vă uitati la mine?
Aveti forţă ca să truditi,
să nu pierdem vremea.
Eu cuvintez
Şi voi robotiti
[Urmează o tăcere molcomă]
Ţăranii culeg drugile privind ţintă la Inspectorul - General, cîtorva
le sclipesc io cap ochii de lup.
Alternantă gradată a două imagini:
1. Instructorul - General cu umbrelă, pe covor, !n mijlocul
miriştii,
Ţăranii in năglod, pe arşiţă,
la Inceput cu Incetinitorul, apoi numărul de turatii pe secundă se
măreşte pină cînd nu se mai distinge decît o pată pe ecran.
O bufniţă şi un fulger din cer fi lovesc pe Instructorul - General.
"şeful e trăsnit şeful e trăsnit
"şeful e trăsnit
(urlă prostimea).
Precipitaţii atmosferice torenţiale. Se aud stropii mari bătînd pe
streşini, se Intrezăresc. mutrele ude leoarcă ale celor năpăstuiţi,
ecranul este impinzit de dire ale '1gite de ploaie ca pe un geam
mat - după care apa se revars2 în sala de cinematograf făcînd
inundaţie, provocînd importante pagube materiale şi pierderi umane.
Publicul iese de la spectacol dezamăgit de calitatea peliculei acestei
epoci, caracterizată prin intemperii şi calamităti sociale.]

2.
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Scena 4
[Coboară

o

plăcută

cu inscriptia:

EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ

Subscena 4.1.
Oameni legati la ochi conduşi de mină ca nişte orbi de către un
Ghid - Il ,tructor (Delegat la ochi) vizitează o expozitie de tablouri.,
desene, sculpturi, tapilerii, imagini din filme - de groază sau de
mizerie - celebre (In mod ideal ar fi dacă s-ar prezenta originale
sau cel pupn copii bine realizate tehnic - (aşa cum a procedat
Michel de Ghelderode In piesele sale), ori imitatii:
• scene din "Tenture de l'Apocalypse~, de Nicolas Bataille
• desene imaginative de oameni animalizali, gen Grand ville
• tablourile "Gueroica" (represiune şi animalitate) sau
"Femeia care prmge" , de Picasso
• imagini de groază din filmele lui Hitchcock
• tabloul innegurat "Arborele cu corbi", de Friedrich
(solitudinea omului aflat in disperare)
• tablouri cu strigoi (William Blake)
• tablouri de femei distorsionate, conwlsive (De Koooing)
• portrete lăţite exagerat (stil opus lui El Greco)
• tablouri moarte, masacru (Delacroix) ideologic
• desene ori gravuri "negre" (Odilon Redon) simbolizind
inchiderea şi ingustimea universului ("L' Araignee
souriante" , "L'Armure")
• imagini de groază din filmul ~Ivan cel Groaznic", de
Eisenstein
• măşti funerare antice
• sarcofage
• realism crud exprimat ca in arta aztecă
• artă brută (gen Dubuffet)
• anxietate expresionistă in sculpturi de Ipousteguy
• desene neguroase ale unui peisaj arid japonez, executate
de Hiroshige
• picturi gen Arcimboldi, dar numai eu şerpi ca elemente
de compunere, ori cu ef;;" :::e Instructoru1ui - Genaal
• sculpturi de schilozi , infclrmi, monştri um:mi.
• Din cind in cînd exclam311! de admiratie desăvirşită.
Această expozitie, trecută di r ;',":1 (== r:~'!!itale) În scenă (= fabu!a\II!),
cu care o parte a publicub i '!~ f . : familiarizat, are roiu! CI!
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a-I şoca pe spectator şi a-I face să se simtă ca un element
component al acestui univers murdar (situaţie opusă celor doi
maeştri ai distanţării: Brecbt şi Pirandello).
Subscena 4.2.
Grupul de vizitatori se deplasează Intr-un muzeu mirositor unde
admiră: tampoane de vată Imbibate în menstruatie, excremente
umane şi animale, floci, muci, spermă în prezervative, diaree, urină
tn vase de porte,lan, zgaibe, mătreaţă, piele zbîrcită, unghii, bucăţi
tăiate din corpul uman, cadavre mîncate de bacterii.
Din cind în CÎnd exclamaţii de admiraţie desăvîrşită relativ la aceste
mirosuri îmbătătoare.]
[Coboară o plăcuţă cu inscripţia:
CÎNTAREA PATRIEI

Subscena 5.l.
Intr-o sală de spectacol Oameni, cu pavilioanele urechilor bandajate,
ascultă muzică: un cor format din alţi Oameni aliniaţi perfect,
dirijaţi de un Instructor - Corifeu : ţipete, imitări de sunete de
animale (fenomene ale naturii, obiecte), jelituri, bocituri, plînsete date mai tare, mai incet, oprite, pornite iar.
La sfîrşitul concertului se aplaudă, se strigă bis.
Orchestra mai repetă cîteva "arii" de plînsete, zbierăte.
Subscena 5.2.
Pe acest fundal sonor toate cortinele de pe platforme s-au ridicat
scoţind la iveală in mod simultan imagini din "Ferma de Oameni".
Spectatorul va fi inconjurat, pînă la confundarea cu acest univers.
Bate de mai multe ori gongul cu şocuri muzicale infricoşătoare,
care se transformă in bătăi de clopot la inmormintare.
Subscena 5.3.
Podeaua şi peretii scenei Incep să se clatine; se zguduie şi peretii
sălii de teatru, cad obiectele din decor - ca la un cutremur
adevărat. Se produc oscilalii, vibraţii, trepidaţii artificiale. La premieră
s-ar putea să constituie o ~urpriză neplăcută. Chiar dacă publicul
va intra în panică, afară se va dezmetici.
Cortina de fier va cădea spontan, ca şi celelalte. Tot Universul acesta
ooero; se va nărui!!!...printr-o adevărată R e voi u ţie.].
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Piesele din acest volum sint izbu cnir ea une i rcvo he
impo triva bar bar iei mod ern e radic-.tle pe eşafodul une i oon ·
. ccPlii pol itic o-so daJ e dist rug âtoa re: com uni smu l. Aut oru l se
descătuşea7..~ de Crică ~i de obs esii -;cri ind Tril
ogi a dramatică
pc car e o intitulea7.ă cu un num e gen e ric: ME TA lST OR lE.
PubLidndu.şi cele trei pies e. FO RM AR EA OM
UL UI NO U,
O LU ME INTOARSĂ PE DOS ş; PA TR IA DE AN IMA lE,
poe tul Fl.ORE.:.'HIN SM AR AJ' JDA CH E se des prin de de arta
poe ziei şi abo rdea7.ă ana teat rulu i, atac ind la mod ul cel
mai dur o par te cum elită a une i realităli isto rice . Fo losi nd
cale a aleg orie i dra mat ice, aut oru l işi des chid e pos ibil itat ea
une i mai mari cup rind cri a oriz ont ulu i idei lor, une i pro fun zimi şi gen eral izar i a sen suri lor isto riei con tem por ane .
Ca rcaJII..3re, ni se pare că prim a şi ulti ma piesa sint
cele mai izbu tite . FO RM AR EA OM UL UI NO U o con side rnm
şi cea mai teatrală. Cit pri"'~tc
PA TR IA DE AN IMA LE.
cred em că ne anăm in Cala uDei COrmule dra mat ice inte resa nte.
Ren unl are a la rost Îrea cuv intu lui pe scenă poa te s1 aibă
un erec t extr aor din ar. Sini In această piesa. mo men te cutr emu rato are . Dra mat urg ul ajun ge la un Cel de esenla. a teat rulu i
prin lr-u n para dox : se diS pen seaz l de cuv intu l rost it şi reti ne
doa r gestul acto rulu i Mo nstr uoz itat ea ~i gro tesc ul se reali zeazA prin Cormula ad optată de dra mat urg , formulă pe care ,
o saJutăm cu satisfactie.
Dan TlkchilA

