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Acum, când ni se spune cã
focarele s-au închis ºi se
vor redeschide, comentãm:
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Moto:
“Statul este o expresie a
societãþii civile. Nu poate
exista o administraþie statalã
mai bunã decât cetãþenii care
au ales-o,au format-o. De
aceea, excluderea societãþii
civile de cãtre stat este un
abuz, pentru care politicianul
va plãti”.
Roberto Papini - Buºteni,
27 mai 2006

De mai multã vreme
societatea civilã româneascã,
populaþia þãrii în ansamblul
ei, sunt supuse unor
fenomene de maxim stres.
Ori, stresul, precum se ºtie,
induce incapacitatea de a
gândi ºi a reacþiona a
populaþiei cât ºi a grupurilor
de la putere. Modul de
manifestare al acestei
entropii se exteriorizeazã însã
diferit de la o grupare socialã
la alta. Dar sã le luãm pe
rând.
(1) În 2005, teritoriul
României a fost succesiv
supus unor grave fenomene
meteorologice generate în
procent de peste 80% de
modificãrile climatice. Anul
2005 a fost cel mai cald an
de când s-a inventat
termometrul ºi pânã în
prezent. Au apãrut, la fel de
succesiv, inundaþii, alunecãri
de teren, pierderi de recoltã,
pierderi de oameni. Reacþia
autoritãþilor a dovedit, ca ºi
în anii anteriori, lipsã de
profesionalism, lipsã de
anticipare, lipsã totalã de
cunoºtinþe privind managementul crizelor provocate de
catastrofele naturale.
Spre toamnã-iarnã s-a
declanºat în România o nouã
crizã, cea creatã de gripa
aviarã. Atunci s-a spus cã

În stânga flori de Lucia Grigore, în dreapta una dintre ctitoriile mãnãstireºti în viziunea devenitã de mare specific personal a lui Ion Grigore,
sunt 2 reproduceri din extrem de valoroasa expoziþie de picturã deschisã
de cei doi artiºti la Cercul Militar Naþional.

respectiva gripã ar fi
periculoasã ºi pentru
populaþiile umane. S-a recurs
masiv la asasinarea pãsãrilor
ºi înfometarea oamenilor,
deºi în afara unor confirmãri
ale unui laborator din Anglia,
zice-se abilitat de UE pentru
a se ocupa de aceastã
chestiune, nimeni n-a vãzut
ºi n-a constatat nimic. S-a
declarat stingerea focarelor ºi
au urmat felicitãrile unor
oficiali UE cu referire la
succesul împotriva H5N1.
Dar nu s-au stins bine
focarele gripei cãci o altã
calamitate, deºi anunþatã,
avea sã se abatã asupra
populaþiei României. Este
vorba
de
revãrsarea
nemaiîntâlnitã a Dunãrii,
inundarea ºi distrugerea a mii
de case, stresarea a milioane
de persoane ºi o nouã
bâlbâialã de proporþii a
instituþiilor plãtite de cetãþeni
continuare în pag.2
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DESPRE DEMOCRAÞIA AMERICANÃ
Aceastã zi ne oferã posibilitatea de a ne gândi la democraþia noastrã ºi la
binecuvântãrile libertãþii; de asemenea, ne face sã ne gândim la ceea ce trebuie
sã facã fiecare dintre noi pentru a susþine ºi a perpetua aceste binecuvântãri.
Democraþia noastrã este o entitate vie, este mai mult decât o simplã declaraþie
de scop. Este o stare de schimbare continuã pe care noi o încurajãm pentru a reanaliza scopul þãrii noastre ºi relaþia dintre americani ºi un guvern al poporului.
Un astfel de guvern este unul în care nu existã spectatori, ci numai participanþi.
Este vorba despre oameni mereu atenþi, atât prin individualitatea lor, cât ºi prin
instituþiile lor, pentru a fi siguri cã niciunul dintre câºtigurile noastre sacre,
obþinute cu mari sacrificii, nu este restrâns.
Democraþia nu este un sport al spectatorilor. Democraþia implicã participarea
tuturor: elevi, imigranþi, organizaþii neguvernamentale, birocraþie, instituþii de
învãþãmânt superior – toate celelalte aspecte ale vieþii noastre. Ne strãduim sã
pãstrãm drepturile celor fãrã apãrare: bãtrâni, orfani, persoane cu dizabilitaþi,
sãraci ºi mulþi alþii. Prin democraþie construim valori importante ºi, în acelaºi
timp, în cadrul experimentului nostru de 230 de ani, ne perpetuãm propriul viitor.
Despre acest lucru este vorba – un experiment. Americanii schimba reþeta în
mod continuu, încercând sã o îmbunãtãþeascã ºi sã o facã mai democraticã.
Prin implicare, ne creãm cu toþii propria mizã în aceastã democraþie. Ea
aparþine tuturor ºi, în acelaºi timp, fiecãruia dintre noi.
(din discursul la ziua naþionalã a S.U.A)
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Acum, când ni se spune cã focarele s-au
închis ºi se vor redeschide,comentãm:
(continuare din pag1)

sã le apere în faþa tuturor relelor.
Concomitent, specialistul a constatat douã
lucruri dureroase:
a) Lipsa unui management al crizei,
înainte, în timpul ºi dupã producerea ei, însoþit
tot timpul în asemenea cazuri de lipsã de
profesionalism.
b) Lipsa interesului populaþiei, al
societãþii civile de a se apãra, de a învãþa sã se
apere. O apatie generalã s-a instalat în þarã, ºi mai
ales de-a lungul Dunãrii. Românii par ca un popor
învins, în care spiritul de solidaritate a fost prezent
doar la TV, nicidecum constituind un fluid care sã
genereze forþa necesarã învingerii calamitãþilor.
Cea de-a treia fazã a crizei (post inundaþie)
nu a fost gestionatã deloc. Moartea vegetaþiei, a
animalelor, a generat poluãri formidabile cu
amoniac, oxizi de azot, metan, floruri ºi apariþia
unor dãunãtori sub forma unor insecte, încã
nedeterminate entomologic, care atacã omul ºi
animalele, provocând discomfort. Declanºarea
unor epidemii cauzate de bacterii ºi de
transmiþãtoarele lor (insecte, ºobolani, mizerie de
tot felul) este iminentã. Nimeni nu se gândeºte la
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determinarea insectelor, a modului în care au
apãrut ºi la rãul pe care-l pot face, nicidecum la
mãsuri de combatere. Apa deversatã va crea în
continuare probleme imense. Nu este cunoscutã
nici o instituþie a statului care sã-ºi fi luat
responsabilitatea gestionãrii crizei post-inundaþie.
Cetãþenii români nu meritã acest lucru, ei fiind
practic paralizaþi.
Criza post-inundaþie a fost umbritã însã
de o nouã reizbucnire a “crizei gripei aviare”. Napucaserã românii sã se usuce la primele raze mai
calde ale lunii mai, cãci echipele de “carantinã”,
formate din mascaþi, cu echipamente de mascare
fie în alb, fie în negru, îi obligarã pe oameni sã se
baricadeze în casã, fãrã apã ºi fãrã hranã, dar feriþi
de gripa aviarã. Despre aceastã gripã aviarã nu
cred nici gãinile vii, cu atât mai puþin cele moarte.
Cei care se mai informeazã susþin cã acest nemernic
virus a apãrut prin 1997 în sudul Chinei ºi s-a
extins apoi în mai toatã Asia. Nu ºtim câte gãini a
omorât virusul, dar ºtim cã au fost mãcelãrite
necuviincios peste 125 de milioane. Oameni ar fi
murit în aceastã perioadã vreo 61, fãrã ca sã fi
existat vreo dovadã fermã cã ei ar fi murit chiar
de furia virusului. ªi deºi, de atunci ºi pânã azi,
pe ºoselele pline de gropi ºi de nebuni ale
României au murit peste 10.000 de suflete, marea
“CRIZÃ” a fost provocatã de virus. Toatã politica
româneascã s-a concentrat pe “gripa aviarã”,
inducând populaþiei un stres ºi un discomfort
echivalent cu nebunia, iar economiei agricole
româneºti, direct producãtorilor de carne ºi ouã,
pagube imense, care niciodatã nu vor fi
recunoscute, nicicum plãtite de actualii
“înfãptuitori” ai crizei.
Am zis “înfãptuitori” pentru cã toatã
aceastã “crizã dementã” este o scornealã nebunã
cum nu mi-a mai fost dat sã vãd în aceastã þarã.
Argumentez în felul urmãtor:
a) Este foarte posibil ca virusul H5N1 sã
existe, aºa cum existã în corpul fiecãruia dintre
noi miliarde de viruºi, care convieþuiesc în genomul
nostru alãturi de nucleotidele ºi proteinele noastre,
sub un deplin control al sistemului nostru imunitar.
Aºa cum putem ºti, viruºii pot fi activaþi exogen
de factori cunoscuþi ºi necunoscuþi, ºi atunci, în
colaborare cu bacterii sau celule ale organismului
nostru, pot crea boli, unele foarte grave.
b) Aºa stând lucrurile, marii luptãtori cu
viruºii ar trebui sã ºtie cã aceºtia nu pot fi gãsiþi
nici pe ºosele, nici pe roþile maºinilor, ci numai în
celulele vii ale organismelor începând cu
procariotele (bacterii) ºi pânã la eucariotele
superioare, inclusiv omul. Viruºii nu se înmulþesc
decât o datã cu celulele respective. Cum pe asfaltul
DN1 ºi pe cauciucurile maºinilor nu cresc celule
vii, aºa-zisele filtre de dezinfectare nu constituie
decât niºte monumente monstruoase, fie de prostie,
fie de înºelat contribuabilul român ºi pe cel
european, obligat sã plãteascã o muncã ºi niºte
substanþe zise virocide, ºi, cu siguranþã, inutile* .
Am trecut cu maºina de trei ori consecutiv în
data de 26 mai prin filtrul de la Bãneºti, în direcþia
Câmpina. De fiecare datã am numãrat maximum
2-3 picãturi/cm2 de maºinã. Poate cineva sã ne
spunã ce efect au aceste picãturi dubioase ºi contra cui?
Pânã în momentul implicãrii preºedintelui
României în aceastã dubioasã afacere, pãsãrile
sãnãtoase ale oamenilor erau sacrificate pe imense
suprafeþe ºi în zone unde moartea pãsãrilor se
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datora cu totul altor motive decât o epidemie.
Conform declaraþiei unui cetãþean din Brebu Prahova, pãsãrile lui au murit într-o singurã noapte
datoritã intoxicãrii lor cu cumarinã (momealã de
ºoareci pe seminþe de grâu). Cu toate acestea, s-a
confirmat virusul gripei aviare iar pãsãrile
frumoase ºi sãnãtoase ale vecinilor lui au fost
sacrificate. De ce, domnilor sau doamnelor
autoritãþi? Câþi dintre voi, care aveþi studii
superioare, aþi vãzut vreo epidemie de viruºi la
animale în viaþa voastrã? Câþi dintre voi ºtiþi cum
aratã un virus? Cine l-a vãzut pe H5N1 ºi la ce fel
de microscop, cum aratã el, microscopul la care laþi analizat ºi identificat? Ce metode de a depista
virusul aþi folosit? De ce nu daþi publicitãþii
rezultatele obþinute? Oare vã este cunoscut cã pe
cadavre, o datã cu moartea celulei moare ºi virusul?
Atunci cum ºi cu ce l-aþi depistat? S-a fãcut o
singurã analizã PCR? S-a clonat virusul pentru a
fi identificate secvenþele nucleotide periculoase?
Dacã nimic din toate acestea nu aþi fãcut,
meritaþi tot dispreþul românilor pe care i-aþi chinuit
degeaba. Probabil cã sunteþi deja ofticaþi de faptul
cã nici un român n-a murit de H5N1. Nici n-avea
cum sã se întâmple acest lucru, ºi dacã sunteþi cât
de cât specialiºti, ar trebui sã fi ºtiut acest lucru.
Ar fi putut muri de stres ºi inimã rea, vãzând cum
le omorâþi degeaba pãsãrile.
Recent am aflat un lucru extrem de hazliu.
Pentru a primi ceva despãgubiri de la stat, cei mai
“harnici” gospodari ai satelor îºi îneacã câte o
gãinã, douã. Medicul veterinar vine, le ia, le
declarã infectate ºi le omoarã pe toate. Aºadar,
H5N1 poate fi ºi sub formã de apã în plãmânii
galinaceelor!
În România, de-a lungul anilor, mor circa 1/3
din pãsãrile românilor de la þarã datoritã
epidemiilor obiºnuite provocate de bacterii,
protozoare, etc. Nu cumva aveam ºi acum vreo
pseudo-pestã pe care vã e jenã s-o identificaþi?
În rândurile urmãtoare doresc sã informez
cititorii, ºi pe români în general, cã acest H5N1,
chiar dacã existã, nu constituie un pericol atât de
mare precum gogoaºa umflatã de autoritãþi.
Epidemii virale la animale nu s-au întâlnit, la fel
cum nici la oameni nu sunt, decât în condiþiile
precare ale vieþii noastre.
H5N1 este însã o afacere foarte bunã pentru
industria farmaceuticã. Nu mai înghiþiþi aºanumitele medicamente antivirale ºi nu vã mai lãsaþi
injectaþi cu vaccinuri necunoscute, care nu vã ajutã,
ci, dimpotrivã, vã slãbesc organismul.
Practicaþi o igienã riguroasã, mâncaþi ponderat
ºi echilibrat, relaxaþi-vã, nu rãmâneþi în acest stres
distrugãtor creat de mass-media ºi autoritãþi.
continuare în pag3

*

Toate testele de eficacitate antiviralã sau specific H5N1 se fac pe celule vii de ouã embrionate
în curs de clocire, deci pe celule vii ºi nicidecum
pe asfalte. Ele se folosesc de regulã pentru
dezinfecþia interioarelor ºi a mijloacelor de transport, a abatoarelor, a lãptãriilor, localurilor
publice, acolo unde dominante sunt bacteriile, cu
viruºii. Substanþele sunt periculoase pentru celulele
vii ºi de aceea în timpul tratamentelor lucrãtorii
neechipaþi nu au ce cãuta în zonã.
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ACTUALITATEA LITERAR -ARTISTICÃ
PENTRU DEPÃªIREA FENOMENULUI DE IZOLARE CUL
TURALÃ
CULTURALÃ
Încã de anul trecut, în cadrul desfãºurãrii celei de a VI-a ediþii a Consfãtuirii Naþionale a Intelectualilor de la
Sate, ca urmare a unei întregi campanii de constatare ºi monitorizare dusã de revista noastrã, am atras atenþia
asupra fenomenului de izolare culturalã în jurul a diferite centre zonale, din pricina cãreia creaþia literar-artisticã,
bogatã, de altfel, în contemporaneitatea noastrã, este minatã de necunoaºtere, de nepopularizare, de lipsa de
legãturã ºi lipsa de coerenþã. Acea coerenþã pe care, concomitent cu descentralizarea, ar trebui sã i-o ofere o
concepþie sãnãtoasã asupra politicilor culturale necesare în afirmarea identitãþii noastre ca popor de certã
contribuþie la cultura europeanã.
Am publicat apoi ºi concluziile acestei Consfãtuiri, le-am fãcut cunoscute forurilor competente, am propus
schema unei reþele de legãturi directe, orizontale ºi democratice, descentralizate ºi stimulative, faþã de care
guvernarea sã-ºi facã doar datoria de impulsionare, facilitare a cunoaºterii reciproce ºi subliniere a valorilor
creaþiei noastre în circuitul internaþional de care au nevoie. Dezamãgirea e mare, dar nu ne împiedicã sã insistãm.
Fapt pentru care, în aceastã paginã, ca ºi în urmãtoarea ºi continuând apoi în ultima paginã a acestui numãr de
revistã, inaugurãm filele unui dosar pe care-l vom alcãtui ºi amplifica lunã de lunã, pînã ce vom ajunge, fie sã
convingem forurile rãspunzãtoare, fie sã adunãm forþe ale societãþii civile care, prin susþinere de opinie publicã,
sã suplineascã ceea ce nu se face pe linie de stat pentru coerenþa unei politici culturale româneºti contemporane.
Reluând, aºadar, ideile cu care încheiam anul trecut, începem cu:

CREAÞIA CULTURALÃ ªI PUBLICUL EI

ÎN VIZIUNEA CONSFÃTUIRII NAÞIONALE A
INTELECTUALILOR DE LA SATE

Un fenomen de izolare culturalã în jurul a diferite centre zonale se
manifestã în paralel cu înflorirea nemaiîntâlnitã a producþiei editoriale ca
urmare a descentralizãrii. Latura bunã este creºterea ofertei de carte ºi, în
general, de act cultural, iar dezavantajul constã în imposibilitatea
valorificãrii pe plan naþional a creaþiei respective, din pricina necunoaºterii
producerii ei de la o ,,metropolã culturalã” la alta.
Regimul iresponsabil al difuzãrii de carte ºi reviste îºi demonstreazã de
prea multã vreme ineficienþa ºi , mai ales, costurile mari cu care îngreuneazã
actul cultural în aºa fel încât, avantajul contemporan al unui avânt de
producþie editorialã prin libertatea acesteia scoate la ivealã ºi dezavantajul
necunoaºteri ºi nedifuzãri unei asemenea producþii. Este un punct nevralgic
care, conform practicii þãrilor avansate cade în sarcina organismelor centrale
ale puterii sã-l rezolve, dacã ele au bunãvoinþa sã-l remarce ºi sã-ºi includã
acest aspect socio-cultural în programul de guvernare.
Creatorii care, din punctul de vedere al altei ineficienþe - cea a politicalelor
asociaþiilor profesionale din care fac parte - se bucurã doar de statutul individual al valorii ce ºi-o impun, îºi gãsesc câmp de manifestare ºi afirmare
(continuare în pag. 4)
Cereþi autoritãþilor ca în loc sã stropeascã
strãzile, sã vã dezinfecteze grajdurile sau coteþele.
Dacã n-o fac ele, faceþi-o dumneavoastrã de cel
puþin 2-3 ori pe an, ºi nu cu orice apã chioarã, ci
cu dezinfectante active.
Nu stresaþi pãsãrile ºi celelalte animale, hrãniþile bine, þineþi-le închise pânã dispar focarele de
orice gen ar fi ele, apoi faceþi-le adãposturi aerisite
ºi padocuri la soare. Cel mai bun dezinfectant
rãmân razele ultraviolete ale soarelui. Veþi fi
rãsplãtiþi de animalele bine întreþinute cu produse
de calitate, hrãnitoare ºi sãnãtoase.
Existã medici veterinari care n-au trecut pe la
dumneavoastrã de 2 ani. Aduceþi-le aminte cã sunt
în serviciul dumneavoastrã ºi trageþi-i de mânecã
pentru a vã da sfaturile necesare. Învãþaþi cât mai
multe de la cei care ºtiu ºi nu ezitaþi sã ne scrieþi
dacã doriþi detalii.
Informez totodatã cititorii mei cã în perioada
26-27 mai am fãcut un studiu în zonele zis-afectate
din judeþul Prahova. Am întâlnit mai mulþi medici
veterinari care, dându-ºi seama de marea cacialma
H5N1 au cruþat pãsãrile þãranilor, care trãiesc bine
merçi ºi care fac în continuare ouã frumoase ºi
sãnãtoase. Focarul nu s-a extins.
Pe specialiºti îi sfãtuiesc sã nu solicite fotografii
ale virusului H5N1, cãci nu le pot gãsi decât la o

GRAIUL REVISTELOR
Primim la redacþie, din numeroase judeþe ale þãrii, reviste
de culturã nãscute din dãruirea pasionatã ºi competentã a
unor intelectuali devotaþi slujirii cuvintelor limbii române,
încredinþaþi cã - oricâte ar fi dificultãþile de învins – actul
întemeierii ºi editãrii unor publicaþii menite sã înlesneascã
un dialog spiritual între creatorii din toate generaþiile, sã sprijine afirmarea
noilor talente, este unul de profunde semnificaþii.
Revista europeanã de culturã ºi educaþie naþionalã „LAMURA” (directorfondator Dan Lupescu, director Ovidiu Ghidirmic) se înfãþiºeazã ºi prin numãrul
triplu – 4, 5, 6, din aprilie-mai-iunie 2006, prin þinuta graficã excepþionalã, prin
diversitatea ºi calitatea studiilor, eseurilor ºi interviurilor din bogatul sãu cuprins,
prin viziune ce-i guverneazã iniþiativele culturale, ca o publicaþie cu adevãrat
europeanã. Semnalãm doar cîteva dintre izbânzile spirituale ale acestui nou
numãr al Lamurei: „Eminescu, poet naþional” (reluare din G. Cãlinescu), „Al.
Piru-polemistul” (Simona-ªtefania Lupescu), „Zoe Dumitrescu-Buºulenga- stea
fixã pe cerul eminescologiei (Ovidiu Ghidirmic), „Efectul Sorescu în ciclul La
Lilieci” (Marian Barbu), Grigore Vieru ºi Basarabia noastrã(Tudor Nedelcea),
„Pelerin în românitate” (Cornel Rusu), „Urmuz, integral în japonezã”(George

singurã instituþie dintr-o þarã mare, bogatã ºi
celebrã, al cãrui nume nu-l pot spune.
În curând veþi primi pe piaþã de la aceastã þarã
frumoase pulpe de pui, pe care le veþi devora cu
plãcere în locul cocoºilor dumneavoastrã, pentru
cã în acea þarã, în mod foarte ciudat, H5N1 nu a
fost depistat, deºi e plinã de pãsãri cãlãtoare, care
nici ele nu mor decât de bãtrâneþe.
Mã adresez acum instituþiilor româneºti cu
rugãmintea de a-ºi respecta cetãþenii care au dreptul
la a fi corect informaþi, atât asupra epidemiei (dacã
ea existã ºi ce anume existã) ºi au, mai ales, dreptul
sã ºtie cu ce anume dezinfectante se lucreazã. Naº vrea sã cred cã se pot utiliza dezinfectante
neomologate, corozive, sau poate periculoase
pentru sãnãtatea umanã.O transparenþã totalã în
acest sens este foarte de dorit.
Mulþumesc de asemenea medicilor umani care
au publicat în presã adevãruri despre H5N1,
punând încet, dar sigur, stavilã isteriei create de
cei care aveau îndatorirea sã asigure pacea ºi
siguranþa alimentarã cât ºi confortul psihic al
cetãþenilor. Cer scuze ºi celor care m-au înjurat
atunci când i-am întrebat dacã îl cunosc pe H5N1
ºi dacã informeazã lumea despre nebuniile lui.
Cred cã nu e corect sã ne jucãm cu sentimentele
ºi percepþiile oamenilor, iar administraþia statalã

(continuare în pag. 4)
nu are dreptul sã excludã societatea civilã ºi s-o
exileze în necunoaºtere, mai ales dacã ar fi fost
vorba de un mare pericol naþional. Nu am vãzut
un singur fluturaº sau un singur anunþ, în afara
unor reclame politice, despre un mod corect de
abordare de cãtre autoritãþi ºi de cãtre cetãþeni a
crizei.
Crize vor mai fi ºi nu ne dorim ca ele sã
se localizeze predominant în România. Suntem la
începutul unui lung ºir de crize naturale ºi
ecologice. Sperãm ca societatea politicã va
conlucra cu cea civilã pentru un management
corect al acestor CRIZE pentru ca cetãþenii români
sã se simtã mai siguri în þara lor, þarã în care riscul
de a trãi a fost cândva foarte redus.
P.S. Constat cã focarele de gripã aviarã se sting
asa cum s-au extins.ºi cum ni se promite ca va
reveni la iarna. Adica nu în centre concentrice ci
foarte izolat. Toatã lumea dã vina pe pãsãrile
sãlbatice. Acestea însã se încãpãþâneazã sã nu moarã
ºi sunt bine, merçi. Chiar ºi rândunicile mele s-au
întors la cuibul lor. Cei care au afirmat cã H5N1
de fapt nu prea existã ºi-au pierdut funcþia prin
instituþia de resort. Cred cã H5N1 este ascuns în
celulele noastre neuronice. Gripa aviarã trebuie
cãutatã în altã parte, altminteri o luãm razna.
Prof.univ
Prof.univ.. MIHAI BERCA
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CREAÞIA CUL
TURALÃ ªI PUBLICUL EI
CULTURALÃ

(continuare din pagina 3)
doar în contextul restrâns al unor “metropole
culturale” prea de sine stãtãtoare ºi prea necunoscute
înafara unor înguste sfere de interes, se grupeazã în
jurul unor activitãþi editorial-impresarial-publicistice
lucrative sau non lucrative locale, iar produsul lor
cultural nu are nici cum sã fie cunoscut nici cum sã
fie valorificat la scarã naþionalã, ceea ce reprezintã
riscul de provincializare ºi de ieºire din circuitul
firesc de valori, (sau de neintrare în acesta). Faptul
produce astfel un grav dezavantaj atât pentru
producãtorul de culturã prin ignorarea operei sale,
cât ºi pentru cultura naþionalã ca atare, prin
incapacitatea de a beneficia la timp de valorile create. Lipsa unei informãri care sã monitorizeze valorile
culturale reale conduce atât la nepunerea lor la
dispoziþia publicului, cât ºi la aculturalizarea
acestuia prin direcþionarea agresivã spre invazia
subproduselor de artã comercialã. În afarã de acestea,
nemonitorizarea creaþiei culturale actuale conduce
ºi la dezavantajul de a nu putea intra în Europa cu
ceea ce avem mai valoros, de a deveni, din creatorii
unor acte culturale temeinice, consumatorii unor
importuri subculturale.
Pentru depãºirea acestei stãri, pentru a realiza cel
puþin acea monitorizare ºi informare reciprocã atât
de necesarã unui climat cultural productiv,
stimulativ ºi cu adevãrat folositor din punct de vedere
social, propunem realizarea în totalã independenþã
ºi în respectul tuturor avantajelor culturale ale
descentralizãrii, a unei reþele de informare reciprocã
între creatori, editori, producãtori, manageri culturali,
ca ºi în relaþia creator-producãtor culturalconsumator de culturã, bazatã atât pe internet – ca
formã tehnicã de comunicare, cât ºi pe interesul de
afiliere, prin liberã voinþã la aceastã reþea, a unor
persoane, instituþii, organizaþii ºi societãþi
comerciale care simt izolarea momentului de faþã ºi
doresc depãºirea acestei stãri tocmai pentru realizarea
unei culturi naþionale cât mai diverse, dar unitarã în
posibilitãþile ei de afirmare ºi evoluþie. În plus, o
asemenea reþea ar putea conduce la iniþiative libere
degrevând unele instituþii de stat de sarcini
organizatorice care nu le mai corespund, mãrindu-le
rostul în politicile de stimulare a iniþiativelor
societãþii civile în cadrul cãrora se încadreazã ºi se
dezvoltã mult mai bine creaþia culturalã.
Nu pretindem cã, prin proiectul de faþã, se va
rezolva total problema valorificãrii producþiei
culturale la scarã naþionalã. Aceasta, ca orice produs,

constituie o problemã de înfruntare pe piaþa liberã înfruntare cu subprodusele care invadeazã ºi polueazã
- ca ºi de educaþie de lungã duratã pe plan naþional,
tocmai prin avantajarea produsului curat, real ºi specific, prin reabilitarea ºi reaºezarea acolo unde trebuie
a conceptului “culturii de masã”. Deoarece pornim
de la ideea cã acest concept are sensuri de mare
importanþã naþionalã, sensuri mult mai adânci decât
demagogia practicatã de politruci, care însã ne face
sã fim suspicioºi faþã de aceastã sintagmã. ªi, punând
la dispoziþia întregului public - cititor, spectator,
amator, colecþionar, consumator de culturã, etc. informaþiile dintr-o asemenea reþea, vom realiza un
oarecare pas pentru purificarea culturii de masã
printr-o ofertã ºi o promoþie mult mai diversificatã
decât cea din asalturile comercialului artistic.
Astfel, o asemenea reþea va fi, pe lângã un
stimulent de cunoaºtere ºi competitivitate între
creatori sau valorificatori de producþii culturale din
întreaga þarã, ºi un serviciu important în informarea
tuturor categoriilor de populaþie beneficiare ºi
consumatoare de culturã, aºa cã proiectul de faþã îºi
va aduce o anumitã contribuþie la rezolvarea în timp
a spinoasei probleme a nivelului cultural.
Propunând aceastã iniþiativã prin care, un sigur
portal internet ar putea oferi o imagine globalã a
contemporaneitãþii noastre culturale ºi a tuturor
contribuþiilor noi din creaþia româneascã, facilitând
informarea publicului ca ºi cercetarea în domeniu,
posibilitatea consumatorului de a alege dintr-o gamã
variatã de oferte culturale fãrã a-l lãsa pradã asediului
subculturii ca ºi înscrierea promptã a valorilor culturii
noastre în ciruitul internaþional, revista noastrã face
apel la scriitori, artiºti, editori, producãtori ºi
animatori culturali sã ne transmitã sugestii privind
organizarea editorialã a acestui portal, ca ºi dorinþa
lor de a contribui la amplificarea permanentã a
informaþiilor prezentate prin noutãþi despre creaþia
lor. Luând în evidenþã toate rãspunsurile primite la
acest apel, redacþia nostrã va constitui baza de date a
colaboratorilor portalului.
Pentru înþelegerea exactã a propunerii noastre o
rezumãm aici, în final:
Obiectivul imediat este crearea unui siteinternet (paginã web) cu titlul „CARTE ªI ARTE”
prin care sã se ajungã la monitorizarea întregii
creaþii cultural-artistice contemporane din
România, o secþiune prezentând în permanenþã
noutãþile, iar alta arhivând datele mai vechi pentru

a le þine o perioadã la dispoziþia vizitatorilor. În
acest mod se va ajunge a se oferi publicului (dar
ºi unor organisme centralizatoare) imaginea de
ansamblu a creaþiei cultural-artistice din þarã care,
în momentul de faþã, se produce disparat ºi nu
circulã din lipsã de informaþie.
Site-ul va oferi fiecãrui creator, editor, producãtor
cultural câte un mic spaþiu pentru prezentarea unui
nou produs, dar ºi posibilitatea unui „link” spre
propriul sãu site sau e-mail unde prezentarea poate
sã fie mult mai amplã. Prin aceasta se va rãspândi
informaþia culturalã depãºindu-se handicapul lipsei
unei imagini cuprinzãtoare asupra a ceea ce produce
în prezent cultura românã, dar se va realiza ºi legãtura
directã dintre producãtorul cultural-artistic ºi
publicul consumator.
Obiectivul pe termen lung al acestui proiect este
ca, prin deschiderea totalã a unui asemenea siteinternet cãtre tot ce înseamnã creaþie contemporanã
ºi inventarierea ei atât în scurte informaþii cât ºi prin
posibilitatea de a crea legãtura cu prezentãrile mai
ample pe care ºi le face fiecare creator/producãtor pe
site-ul sãu, sã se realizeze o reþea internet care sã
lege între ei: autori-editori-producãtori-difuzoridistribuitori-manageri, cu cititori-spectatori-amatoricolecþionari-public dornic de informaþie-public
dornic de a-ºi selecþiona opþiunile culturale-public
dornic de a citi, a viziona ori a intra în posesia unor
lucrãri. Ea va deveni o agenþie virtualã de carte,
spectacole, arte ºi multimedia facilitând informaþia
culturalã ºi accesul la produsele ei dar, în acelaºi
timp, va deveni ºi un document electronic de
monitorizare a creaþiei culturale în folosul ºi spre
informarea permanentã a celor care o studiazã pe
domenii sau în ansamblu, va deveni ºi o vitrinã a
fenomenului cultural românesc, un instrument de
propagandã culturalã uºor de accesat pe plan intern
ºi internaþional, o mãrturie vie a identitãþii noastre
culturale pe care numai spaþiul electronic o poate
îngãdui la asemenea dimensiuni, în timp rapid ºi cu
difuzare imediatã.
Cultivatã atent ºi rubricizatã cu pricepere, ea poate
deveni cu timpul, prin alte proiecte care o vor susþine
ºi lãrgi, un document esenþial de afirmare ºi de
cunoaºtere a culturii româneºti în ansamblul ei, ca ºi
un factor decisiv de ridicare, prin informaþie
complexã, a nivelului cultural al populaþiei.
(Text reluat din numãrul pe luna ianuarie
2006)

GRAIUL REVISTELOR
Muntean) Convorbirile cu un mare sculptor al lumii: Panaite Chifu de Dan
Lupescu ºi dialogul purtat cu Miltiade Nenoiu sub titlul „Toatã viaþa am trãit
contra cronometru”, realizat de Romulus Turbatu.
Subliniind încã o datã prestigioasa manierã de apariþie ºi înaltul criteriu valoric
în conceperea acestei reviste, o menþiune specialã se cuvine rubricilor consacrate
prezentãrii ºi comentãrii noilor apariþii editoriale, manifestãrilor de artã teatralã
ºi plasticã, precum ºi cele destinate consemnãrii celor mai importante manifestãri
culturale din zona Olteniei.
În judeþul Giurgiu, pe lângã revista „SUD (director
Constantin Carbarãu) care apare la Bolintin Vale, a ajuns la
nr. 18 revista „VALAHIA”, act de culturã ce meritã de
asemenea toate elogiile, ºtiute fiind dificultãþile de naturã
financiarã ce sunt de întîmpinat. Orientatã spre o mai bunã
valorificare a momentelor semnificative din istoria þãrii,
momente care ºi-au aflat rezonanþã ºi participãri demne de memoria vremilor
din partea vieþuitorilor spaþiului dunãrean, în recentul numãr al revistei (din al
cãrei comitet director fac parte Radu Theodoru ºi Mihai Miron, redactor ºef
fiind Mircea Alexa) sunt continuate bine documentatul studiu „11 februarie –
10 mai 1866, trei luni fierbinþi” (Demian Anca, Adriana Miron) ºi evocarea
ctitorului României moderne , Ion C. Brãtianu (Traian Popa). Dimitrie Ovidiu

Boldur prezintã colaborãrile profesorului Teohari Antonescu la „Convorbiri
literare”, Gheorghe Niþescu – „Datini ºi obiceiuri tradiþionale de primãvarã în
judeþul Giurgiu”. Îºi gãsesc, de asemenea o bunã reflectare acte de culturã prin
care sunt puse în valoare energiile ºi talentele creatoare din acest spaþiu geografic
în care, prin veacuri, s-au înscris memorabile pagini de istorie, de un real ºi
actual interes fiind paginile „Rendez-vous cu Thalia”, „Confluenþe”, „Arte
plastice”, „Mãrturii”.
În Gorj, unor mai vechi publicaþii li s-a adãugat în ultima
vreme ºi trimestrialul de culturã „PORTAL MÃIASTRA”
(fondator-coordonator Zenovie Cârlugea) în cuprinsul cãreia
Brîncuºi, Arghezi, Blaga îºi aflã exegeze esenþiale.
Consemnãm din primele apariþii câteva studii: „Interferenþe
Blaga-Brâncuºi ãn viziunea lui Serge Franchereau (Zenovie
Cârlugea), „Tetravangheliarul lui Nicodim de la Tismana” (Marinela Mihãilã),
„Eminescu ºi Brâncuºi” (Lucian Gruia), „Brâncuºi ºi Enescu” (Sorana GeorgescuGorjan), „Douã surse ale artei lui Brâncuºi” (Gh. Pavelescu), precum ºi deosebit
de valoroasa evocare „Lucian Blaga – aºa cum l-am cunoscut”, cuprinsã în
dialogul purtat de Z. Cârlugea cu un fost student al marelui poet ºi filosof, prof.
univ. dr. Gh. Pavelescu. Un spiritual ºi inteligent text poematic-ironic „Problema
fatalitãþii la Valentin Taºcu” poartã semnãtura mult înzestratului poet Marius
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Neglijatã în Capitalã, vã prezentãm:

actualitatea LITERARÃ ÎN LOCALITÃti
,

REALITATEA
CONTEMPORANEITÃÞII
ROMÂNEªTI ÎN
PRESA SUCEVEANÃ.

Pentru oglindirea
realitãþii româneºti în
operã publicisticã ºi
verb inspirat, capabil
sã
explice
contemporanilor
prezentul rãmânâd ºi
mãrturie viitorimii, nu este absolut
obligatoriu sã citeºti numai presa
dâmboviþeanã, ale cãrei coterii pot
uneori, chiar sã te ...deruteze, spunem
noi, ca sã nu pomenim celãlalt verb
provenind de la manipula romanã.
Existã, în judeþe, ziare care ºi-au
cãpãtat serios prestigiu prin semnãturi
cel puþin la fel de valoroase ca ale
publiciºtilor comentatori din casetele
ziarelor centrale.
Este ºi exemplul „Monitorului de
Suceava”, în paginile cãruia combate,
meditând întotdeauna o zi (ceea ce
pare a fi enorm la graba noastrã
televizionistã de a etala imediat orice
ne vine la gurã, ca ºi cum tot ce ne
trece prin minte ar fi de valoare
naþionalã) ºi dând abia a doua zi
tiparului însemnarea sa atât de
spiritual-captivantã, Mircea Radu
Iacoban. Spirit inovator, aºa cum îl
ºtim dintotdeauna, el modificã astfel
chiar sensul biblic al sãptãmânii cu

„ºase zile sã munceºti ºi a ºaptea...”,
cu: „o zi sã gândeºti bine ce ai de spus
ºi abia a doua sã dai tiparului ce-ar
fi, întradevãr, de interes public”,
blagoslovindu-i o datã la douã zile,
pe cititorii „Monitorului”, cu tableta
sa. ªi, pentru cã scriitorul se aflã cu
stetoscopul sãu de rafinatã intuiþie
plasat pe cordul preinfarctic al
realitãþii româneºti, rubrica nu avea
cum sã se cheme altfel decât: „Sã vezi
ºi sã nu crezi!”.
Care rubricã, a devenit astãzi o carte
dintre cele mai valoroase ºi mai
pregnante ale publicisticii pamfletare
pe care mulþi o încearcã, dar...
E normalã aceastã încercare faþã de
provocarea vremurilor; însã mãsura
talentului scriitoricesc este, vrei-nu
vrei, un concurs pe care-l câºtigã doar
unii. Iar Mircea Radu Iacoban îl
câºtigã cu brio, aducându-ºi cu
generozitate laurii asupra publicaþiei
care-l gãzduieºte, iar acum, iatã, îl ºi
editeazã în volum, tocmai în acel dulce
al inimii noastre colþ de þarã.
Asupra incitantei cãrþi vom mai
reveni, reproducând chiar unele
remarci ale autorului care, chiar ºi sub
formã de glumã, tot îºi dovedesc
seriozitatea odatã cu trecerea timpului.
În aceastã paginã a noastrã, însã (
care se doreºte o pledoarie ºi un liant
între actele culturale, uneori deosebit
de meritorii, dar pentru informarea pe
plan naþional a cãrora nu existã nici

Marian Solea. Ioana Dinulescu, Mihaela Albu ºi Romulus Iulian Olariu sunt
prezenþi prin grupaje de poeme reprezentative pentru creaþia lor, iar Ion Cepoi
printr-un fragment de roman ce reconfirmã disponibilitãþile epice ale acestui
riguros ºi hãrãzit scriitor.
Tot în Gorj ºi tot sub semnul lui Brâncuºi s-a nãscut revista
de culturã „dupã Brâncuºi” editatã de Fundaþia constantin
brâncuºi” datoratã spiritului neliniºtit ºi inventiv al
gorjeanului Vasile Vasiescu. În editorialul pe care îl semneazã
la acest „nou început”, editorul menþionat, ilustrându-ºi
disponibilitãþi pamfletare de calitate, slujite de o dezinvoltã
stãpânire a tainelor expresivitãþii cuvintelor, constatã cã în preajma
monumentelor magului de la Hobiþa „lumea transpare în rama celei maiînaintat
civilizate rigori” dar cã, „dincolo de ea, pe peretele vânãt, monstruos sufocat
de pecinginea vremurilor noastre rãmase de la moartea-I grea moºtenire, e
deºertul zilnic, flãmând ºi rapace”. Împotriva unui asemenea deºert se vor a fi
înãlþate ºi paginile publicaþiei. Fie cã ele aduc spre neuitare creatori de valoare
prematur dispãruþi – Marin Sorescu, Nicolae Diaconu, sau Vasile Blendea, fie
cã evocã din varii perspective viaþa ºi opera sculptorului întemeietor. Iatã
câteva articole care meritã zãbava lecturii atente: „Enescu ºi Brâncuºi” (Dumitru
Daba), „La Brâncuºi SRL” (Ion Cepoi), „Lupta dintre suflet ºi sânge” (Marius
Marian ªolea), „Brâncuºi – Sophrosyme sau cuminþenia pãmântului” (Z.
Cârlugea), „Derutantele Danaide” (Ion Pogorilovschi), „Oraºul ca armonie ºi
disarmonie a vieþii” – un eseu ce anunþã viitoare dezvoltãri semnat de
esteticianul Grigore Zmeu, „Fiºele unui memorialist” – desprinse din jurnalul
criticului ºi poetului Gheorghe Grigurcu, confesiunile de o amarã luciditate
ale sculptorului Nicãpetre, omagierea artistului sticlei ºi cristalelor Mihai
Þopescu ajuns la 50 de ani, sau amplul dialog al Doinei Lemny cu un mare
admirator al lui Brâncuºi, Sidney Geist, el ãnsuºi un vestit sculptor, ãntregesc
armonios ºi promiþãtor acest început de drum.
În sfârºit, mai consemnãm un nou numãr al revistei „CALIGRAF” (director
Romulus Cojocaru), revistã care de 6 ani apare la Drobeta-Turnu Severin. Pe
lângã contribuþiile lunare ale unor colaboratori permanenþi ce s-au fãcut
remarcaþi prin vocaþia de avizaþi comentatori ai creaþiilor literare (Constantin
Cubleºan, Constantin Stana, Mircea Popa, Costel Petcu, G. Florescu, Marian

un fel de coerenþã ºi, mai ales, nici un
fel de interes al forurilor care ar trebui
sã ºtie de ele ºi sã înceapã a se mândri
cu redresarea fenomenului spiritual al
þãrii) vrem sã subliniem meritul acelui
„Monitor” ºi „Grup Muºatinii” din Suceava care strãduie pentru „o leacã mai
multã grijã pentru suflet ºi simþire”
editând publicaþii ºi cãrþi ce ne
consolideazã identitatea prin reînviata
ei trãsãturã bucovineanã care
întotdeauna a fost de mare tradiþie,
indiferent de poziþia „excentricã” faþã
de cei ce, doar fiindcã-ºi debiteazã
ideile într-un oraº populat cu ministere
ºi parlamentari care ºi-au uitat dorul
de casã, se considerã cu aroganþã
„ombilicus Romaniae”!.

SONETE
E ditura « Arania »
condusã
de
prestigiosul scriitor ºi
om de culturã Daniel
Drãgan care ºtie sã
exercite un minunat
spirit rector în viaþa
literarã braºoveanã,
deschide, cu « Sonete 1 » ºi « Sonete
2 » o serie de volume în care actorul ºi
ziaristul Adrian Munteanu, dupã alte
trei volume de literaturã se consacrã
ca un original scriitor, respectuos cu
rigorile formelor clasice tocmai acum
când, nici mãcar « ismele »
teribiliºtilor de pe vremuri nu mai

mulþumesc. Explicaþia acestui demers
în care verbul sãu se simte bine ºi sigur,
ne-o oferã personal în strofele « DE CE
SÃ SCRIU SONETE AZI » : « De ce sã
scriu sonete azi, când veacuri/ De
gesturi tandre-au devenit istorii,/Când
melosul suavelor prigorii/ A fost ucis
în aprige atacuri ?/ Ca sã mai simt
parfumul fin al florii,/Sã urc visãri de
tainã în hamacuri/ ªi magice sãruturi
din iatacuri/ Sã le prefac pe toate în
victorii./ Ca sã-mi cultiv râvnirile
ascunse, /Uitate atât sub un tãrâm
anost,/ Prin vãgãuni cu umbre reci
împunse/ De gândul blând, cel ce
cândva a fost./ Zvârlind poveri de
bezne nepãtrunse,/ Mai scriu sonete sãmplinesc un rost. »

NASC ªI LA
VRANCEA...

Decapitatã dramatic
acum câþiva ani, printrun tragic accident, de
doi mentori culturali
creind ºi susþinând în
acelaºi timp viaþa
literarã focºãneanã, Florin Muscalu ºi Traian Olteanu al cãror
nume îl pomenim aici cu pioºenie,
spiritualitatea municipiului de pe
Milcov îºi aflã valoros ºi mult lãudabil
cadru de afirmare în continuitate prin
distinsa revistã de culturã, literaturã ºi
artã « PRO SAECULUM » editatã
meritoriu de Alexandru Deºliu, cu un
colegiu redacþional ºi un colegiu

Barbu) menþionãm ºi în acest numãr prezenþa poeziei.
Invitatul de onoare, cãruia i se pun la dispoziþie douã pagini
este Traian T. Coºovei, cãruia i se alãturã printr-o paginã de
poezii în care lirismul este dublat de o subtilã ironie
sentimentalã, poetul cu un timbru distinct ºi o relevabilã
dezinvolturã a exprimãrii: Nicolae Dan Fruntelatã; iar, printrun dens ºi original poem, Nicolae Grigore Mãrãºanu.
ªi, pentru cã este vorba de ofensiva lirismului într-un timp
al existenþei de climat prea prozaic, vom mai menþiona încã
o revistã care apare în comuna Dor Mãrunt din judeþul
Cãlãraºi, dar adunând colaboratori din întreaga þarã,
denumitã liric „DOR DE DOR” (fondator Marin Toma), revistã
în care, de 12 luni, poezia este la ea acasã. De data aceasta reþinem dintre semnatarii poeþi pe Miron Þic, Ion Gaghii, Nicolae Rotaru, Maria
Mãrginean, Bogdan I. Pascu, Gim Lauriasn, Adina Stoicescu.
Versuri muzicale, prin care parcã urcã aburul altor vremi, mãrturisind o
sensibilitate rãnitã de vagi ameninþãri, scrie Nicolae Nicoarã Horia. El are cu
adevãrat ofrande pentru liniºtea vãmilor. E bine cã se acordã spaþiu unor fabule
ºi epigrame care demonstreazã ºi cã existã reale disponibilitãþi în aceastã direcþie,
dar ºi cã unor autori prea li se par la îndemânã speciile respective. In epicã ºi
reportaj evocator îºi aduc contribuþia Marin Toma ºi Gabriel Fãurescu
demonstrând diversitatea opþiunilor literare ale colaboratorilor acestei reviste
nascutã-n plin Bãrãgan ºi menþinându-se, Dumnezeu ºtie cum, sub calamitãþile
(aculturale sau subculturale) ale acestor vremuri.
Ceea ce mã face sã subscriu la mesajul acestui dosar pe care începem sã-l
alcãtuim, dosar despre meritorii eforturi culturale fãcute de oameni cu conºtiinþa
nevoii noastre de identitate, dar ignorate de instituþii abilitate printr-o lipsã de
concepþie asupra a ceea ce înseamnã cultura naþionalã în dezvoltarea ei
democraticã.
Sau, poate cã nu e lipsã ci, dimpotrivã, o concepþie pernicioasº, mai degrabã
dispreþuitoare în suficienþa unor sloganuri aºa zis europene, nãzuind la politicale
ºi afaceri de altã naturã.

Nicolae DRAGOS
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,

director de adevãratã reprezentativitate
naþionalã. Eugen Simion, D. R.
Popescu, Dan Berindei, Marius Sala,
Gheorghe Buzatu, Irina Mavrodin,
Mircea Radu Iacoban, Vasile Andru,
Gheorghe Istrate, Florentin Popescu,
Adrian Popescu, Liviu Ioan Stoiciu,
Dumitru Matalã, Constantin Coroiu,
Andrei Milca, Al. Deºliu, Magda
Ursache, Petru Ursache, Mircea Dinutz
ºi multe alte nume de prestigiu ºi talent pe care le menþionãm astfel doar
spre a nu cãdea în pãcatul unui întreg
catalog de personalitãþi aºa cum le
înºirã sumarul numãrului, fac din
volumul pe iulie-august 2006 al acestei
reviste un adevãrat reper intelectual pe
plan naþional, aºa cum au intrat în
tradiþie ºi altele, chiar dacã sunt
neglijate prin nefasta prioritate a presei
de scandal.
Întrucât, în rubrica de faþã, cu prea
modestele noastre puteri, noi încercãm
sã subliniem pe harta culturalã a
României, decoloratã ºi standardizatã
de comercialul subcultural, relieful
frumos ºi pregnant al celor ce strãduie
pentru spiritualitatea localitãþilor ºi
zonelor þãrii, suntem bucuroºi sã
cartografiem un act cultural de o
asemenea altitudine.

SUPERBELE
CHEI ALE
DOBROGII
Ele se aflã undeva, în
centrul þinutului unde,
la naºterea lor, Balcanii
s-au opintit în roca bãtrânã a Munþilor
Hercinici – Catena Himericã ce
traverseazã (acum pe sub Carpaþi ºi
Alpi) întregul continent arãtându-ºi
colþii doar la noi, în Munþii Mãcinului,
apoi în niºte urme elveþiene, în Bretania
ºi tocmai în Scoþia, neºtiindu-se dacã
ºi insulele Nordului nu sunt tot urmele
ei.
Lângã aceste Chei ale Dobrogii
adãpostind vestigii geologice,
preistorice, precreºtine ºi paleocreºtine,
comuna Grãdina trãieºte un mare
eveniment prin apariþia monografiei ei
scrisã de profesorul de istorie Anghel

Bardac. Satul dobrogean cu specificul
sãu este atent disecat, reconstituit ºi
descris în contextul mai larg al
întregului tezaur de arheologie,
spiritualitate ºi tradiþie pe care-l
constituie Dobrogea.
Intitulatã
modest
« Schiþã
monograficã », lucrarea reprezintã mult
mai mult : Dãruirea unei vieþi de om
pentru istoria localitãþii al cãrei dascãl
ºi om de opinie este profesorul Anghel
Bardac, pe de o parte iar, pe de alta, în
lipsa unor prea generoºi susþinãtori,
apariþia ei editorialã prin propriile
eforturi materiale ale autorului care,
astfel, face un dar de seamã atât
concetãþenilor cât ºi operei
monografice naþionale în ansamblul ei.
Cartea aceasta este nominalizatã în
concursul de monografii pe care-l
încununeazã revista noastrã la fiecare
ediþie a Consfãtuirii Naþionale a
Intelectualilor de la Sate ce-o
organizãm anual.

CONTINUITATE
ªI LA
DEVA
« ARDEALUL
LITERAR –
revistã cu rãspândire naþionalã», cum
a intitulat-o ºi subintitulat-o fondatorul
ei Valeriu Bârgãu, ne bucurã ºi ea
sufletul prin continuitatea apariþiei în
ciuda condiþiilor precare de susþinere
ºi de difuzare ce ne atrag mereu atenþia
cã, pentru noi, mult trâmbiþata cândva
tranziþie nu a trecut. Este meritul poetei
Mariana Pândaru ºi (poate) a unui local spirit luminat de înþelegere pentru
actul de creaþie care, în ciuda neglijãrii
« de la centru » ºi în ciuda lipsei de
legãturi coerente între eforturile
spirituale din diferite pãrþi ale þãrii pe
care ar trebui sã le faciliteze o adevãratã
politicã culturalã, începe sã se manifeste în unele judeþe. Numerele recente
ale revistei, pe lângã interesantele
rubrici cu care ne-a obiºnuit, consacrã
un însemnat numãr de pagini unor
« Dosare contemporane » dintre care
remarcãm obiectivitatea cu care se
demonstreazã necinstita încercare de

In gura Leului

marginalizare ºi reducere la tãcere a
celui care, cu dreaptã ºirã a spinãrii,
semneazã Liviu Ioan Stoiciu. E un act
de transparenþã, de conºtiinþã ºi, în
ultimã instanþã, de culturã de care avem
nevoie, iar meritul celor de la
« Ardealul literar » este cã reuºesc
sã-l elucideze.

DIN MAREA
CULTURÃ A
IAªILOR,
AZIL
POLITIC LA
PLOIEªTI
În aceastã nefastã
atmosferã « cultivatã în
jurul culturii », dacã ne putem exprima
asfel,
atmosferã
în
care
« bandustanizarea », cum se exprima
un confrate, pare a fi pe placul celor
care ar trebui sã sprijine actul de creaþie
naþional recunoscându-i rolul primordial în definirea identitãþii naþionale,
dar sunt ocupaþi cu subintelectualele
lor politicale - a trebuit sã ne cadã în
mânã revista « Pro Saeculum »
menþionatã mai sus, ca sã aflãm de un
valoros volum de criticã literarã. Este
vorba de un volum care deranjeazã,
pesemne, monopolul de opinie pe care
ºi-l doresc unii în viaþa literarã, fiind
chiar intitulat « Bolile spiritului
critic » ºi aparþinând condeiului
incisiv ieºean al autoarei ce-a început
a-ºi face cunoscutã originalitatea de
cert rafinament intelectual : Magda
Ursache.
Titluri de articole ºi capitole
demonstreazã îndeajuns nu numai
interesul pe care-l meritã aceastã carte,
ci chiar ºi legãturile ei strânse cu
tradiþia adevãratului spirit critic
românesc : « Infracþiuni etice »,

într-o editurã în urma cãreia se cântã
cu surle ºi alãute, (« Bolile spiritului
critic ») tocmai despre spaimele
românilor vorbeºte, despre ierarhiile de
tip comunist, despre centralizare,
despre minþile trase la indigo, despre
cenzurã ºi cenzorii care astãzi încearcã
sã ascundã propria mizerie sub preº,
omiþând cã miroase în jur, despre faptul
cã românii au multe întrebãri dar
niciodatã rãspunsuri, despre falsa
libertate a opiniei, cã de ai curajul sã
spui exact cum stau lucrurile o iei cu
vârf ºi îndesat prin diferite
modalitãþi... ». Iar Mircea Radu
Iacoban, în calitate de concetãþean al
autoarei, precizeazã : « ... Cartea
apãrutã acum (nu ºi în librãrii, fiindcã
s-a editat la...Ploieºti ºi nimeni nu ºtie
când ºi unde se va ivi într-o vitrinã) se
intituleazã, pornind cumva de la
Ibrãileanu « Bolile spiritului critic » .
Urmând sugestia titlului ºi potrivit unui
loc comun, opul ar oferi radiografierea
stãrii literturii române actuale... Mare
pãcat ar fi ca aceastã carte, editatã la
Ploieºti, sã poatã fi gãsitã doar prin
librãriile (or mai fi existând ?) din
Plopeni ori Mizil ! »
Iatã, aºadar, ºi reversul medaliei la
demersul nostru privind starea
dramaticã a lãsãrii noastre în
necunoaºtere, unii faþã de creaþia
altora : autori faþã de alþi autori,
localitãþi faþã de alte localitãþi, pânã la
întregi zone culturale izolate unele faþã
de altele prin dezinteresul cultivat
criminal. E reversul ºi mai trist al
« tãlpii » pe care unii o pun altora spre
a adânci aceastã necunoaºtere.

LA ÎNCHIDEREA
EDIÞIEI :
În

avalanºa de epigrame care ne

« Unde ni sunt editorii », « La noi e sosesc la redacþie am primit ºi un fel
putred mãrul », « Dihonia », « Etern de hibrid posibil de numit « epifascizanta Românie », « La Uniunea fabulã » :
Mã consideri drept un Bulã
Scriitorilor se vorbeºte-n ºoaptã », etc.

Ceea ce remarcã, însã, recenzenþii nu
este de naturã literarã ci politicalmanipulatorie, vorbind despre extrema
greutate cu care cartea ºi-a gãsit un
editor : « ... Un volum cu þinutã - scrie
Lucia Dãrãmuº - deºi nu a apãrut

Dacã-n rima la fabulã,
Pentru politici de fleacuri,
Vinovat e-n douã veacuri
Animalu ºi nu omu !
Morala :
Ce-a tãiat Ciomu.

o legãturã dintre vizita de acum la Bush ºi vizita de atunci la Ayatolah. Desigur,
se va cere ºi demisia ºefului de la Serviciul Circulaþiei, dacã se va constata cã,
în carnetul de conducere care nu i-a fost suspendat premierului, existã

-De ce se opun unii miniºtri reducerii posturilor de subordonaþi? prevãzutã ºi categoria « conducere elicopter ». Cã, doar, Snagovu-i acum plin
Argumentul li l-a adus însuºi recentul mesager al Comisiei Europene care, de alde Mãnescu ºi Bobu, care sã sãrute mâna preºedintelui în semn de... «
lucrând, pesemne cu puþini colaboratori, în austeritatea pe care ne-o recomandã Adio la Târgoviºte » !
ºi nouã, i s-a fãcut un singur discurs de rostit ºi la Sofia ºi la Bucureºti. Aºa cã,
-Degeaba se cautã cârtiþele introduse de SRI în anumite redacþii. Mai
ajungând seara în Micul Paris, dar ºtiind cã ºi bulgarii sunt printre marile þãri 
francofone, a confundat ºi capitalele, a adresat ºi românilor « indicaþii pe care uºor, cred, ar fi de cãutat ziariºtii curaþi din redacþiile publicaþiilor introduse de
trebuie sã le respecte poporui Bulgar ». Rãmânem cu o singurã consolare: SRI pe piaþã.
De prestaþia doamnei ministru Monica Macovei s-a putut arãta satisfãcut doar

-Foar te onest ºi gestul celor care recunosc faptul cã au fost
aici.
« înainte » turnãtori. Mai nostim, însã, ar fi de aflat cum de s-au adunat

-Audiovizualul nu se mai poate sesiza cã, pe mici ecrane, un micuþ « dupã » în aceleaºi redacþii.
vârstnic, îºi etaleazã amorul cu o elevã. Comisia de bacalaureat a absolvit-o pe

# Greºit spus cã « s-a fãcut lista politicienilor cu dosare de securitate » .
aceasta recunoscând în unanimitate cã meritã zece la oral.
Lista asta o fãcuse securitatea de când i-a racolat. Speranþa lor a fost doar cã,

-S-a demonstrat cã secretul demisiilor ºefilor serviciilor de informaþii instituþia pe care o simpatizau, scrisese lista cu cernealã… simpaticã.
nu este plecarea în hagialâc a lui Omar Haissam (dupã ce, se pare, cã ºi unele
-Dar, tot apropos de cerneala simpaticã a acestei liste, se zvoneºte cã
dintre victimele sale ar fi în strãinãtate cu automobilul cumpãrat de la firma 
lui). Ei au demisionat pentru un lucru mult mai grav : Nu au fost în stare sã ºi niºte cinstite feþe bisericeºti încercau sã joace cu ea “alba – neagra”. Adicã,
previnã Cotrocenii cã Tãriceanu îºi va pune un picior în gips ºi nu au fãcut nici ei se rugau la Dumnezeu s-o albeascã, iar diavolul le-a înnegrit-o fãcând-o
citibilã rãu de tot.
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Asociaþia comunelor din românia vã informeazã:
Ghid de eligibilitate pentru Programul de dezvoltare a
infrastructurii în spaþiul rural
1. CADRU GENERAL
1.1. DEFINIÞII
Programul de dezvoltare a infrastructurii în spaþiul rural a fost
instituit prin Ordonanþa Guver nului nr.7/2006, denumit în
continuare Program, ºi vizeazã îmbunãtãþirea situaþiei sociale ºi
economice a locuitorilor din zonele în care acþioneazã. Programul
asigurã o finanþare din bugetul de stat din sume defalcate din taxa
pe valoarea adãugatã, repartizatã pe unitãþi administrativ-teritoriale
ºi proiecte eligibile.
Comisia pentr u determinarea Opor tunitãþii proiectelor
denumitã în continuare Comisia, instituitã prin Ordonanþa
Guvernului nr.7/2006, ai cãrei membri sunt desemnaþi prin
hotãrâre a Guvernului, este organismul care primeºte cererile
de finanþare adresate de unitãþile administrativ-teritoriale ºi
selecteazã proiectele pe baza criteriilor stabilite prin ghidul de
eligibilitate.
Obiectivele de investiþii finanþate prin program sunt:
a) construcþia/extinderea/modernizarea de poduri, podeþe sau
punþi pietonale;
b) construcþia/extinderea/modernizarea de platforme pentru
deºeuri;
c) constr ucþia/extinderea/moder nizarea de sisteme de
canalizare a apei ºi/sau staþii de tratare a apelor uzate;
d) constr ucþia/extinderea/moder nizarea de sisteme de
alimentare cu apã.
Spaþiul rural, potrivit Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor
ºi dezvoltãrii rurale ºi al ministrului administraþiei ºi internelor
nr.143/610/2005, reprezintã zonele aparþinând comunelor,
precum ºi zonele periurbane ale oraºelor sau municipiilor, în care
se desfãºoarã, cu respectarea prevederilor legislaþiei în vigoare,
activitãþi încadrate în urmãtoarele domenii economice:
a) producþie agricolã vegetala ºi/sau zootehnicã, silvicã, de
pescuit ºi acvaculturã;
b) procesarea industriala a produselor agricole, silvice, piscicole
ºi de acvaculturã, precum ºi activitãþi meºteºugãreºti, artizanale
ºi de micã industrie;
c) servicii de turism ºi de agrement rural.
Spaþiul periurban, potrivit Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului ºi urbanismul, reprezintã suprafaþa din jur ul

municipiilor
ºi
oraºelor,
delimitatã prin studii de
specialitate, în cadrul cãreia se
creeazã relaþii de independenþã în
domeniul economic, al infrastructurii, deplasãrilor pentru muncã,
asigurãrilor cu spaþii verzi ºi de agrement, asigurãrilor cu produse
agroalimentare etc.
Proiectul reprezintã unul sau mai multe obiective de investiþii
ce pot fi finanþate prin program ºi care fac obiectul unei singure
cereri de finanþare.
Cererea de finanþare reprezintã documentul prin care titularul
proiectului de investiþii solicitã Comisiei finanþarea unui proiect
în sensul prezentului Ghid.
1.2. DESCRIERE GENERALÃ
Scopul programului este îmbunãtãþirea situaþiei sociale ºi
economice a locuitorilor din zonele unde se aplicã mãsurile
proiectului.
Obiectivele generale sunt dezvoltarea ºi modernizarea spaþiului
rural românesc, format din satele componente ale comunelor,
satele aparþinând oraºelor ºi municipiilor ºi zonele periurbane,
prin legarea zonelor unde se aplica Programul la reþeaua de
drumuri publice comunale, judeþene ºi naþionale prin poduri,
podeþe ºi punþi pietonale, platforme pentru deºeuri, precum ºi
prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apa potabilã, de
canalizare ºi epurare.
Obiectivele specifice sunt creºterea pieþei agricole ºi a
investiþiilor locale, îmbunãtãþirea stãrii de sãnãtate prin creºterea
frecvenþei controalelor ºi inter venþiilor medicale, creºterea
frecvenþei ºcolare ºi scãderea abandonului ºcolar.
Beneficiarii direcþi ai programului sunt autoritãþile administraþiei
publice locale din spaþiul rural, care utilizeazã obiectivele de
investiþii realizate: poduri, podeþe, punþi pietonale, platforme de
deºeuri, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a
deºeurilor, sisteme de alimentare cu apa potabilã, canalizare ºi
epurare.
Beneficiarii indirecþi ai programului sunt locuitorii întregii
unitãþi administrativ-teritoriale care a înaintat cererea de finanþare.
Solicitanþi sunt unitãþile administrativ-teritoriale, ca persoane
juridice, titulare ale dreptului de proprietate asupra investiþiilor
care se realizeazã cu finanþare în baza Programului.
(continuare în pag.8)

FUNDAÞIA EPISCOPUL GRIGORIE LEU
reitereazã propunerea ca: ÎNTÂISTÃTÃTORUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE SÃ POARTE TITULATURA DE
,,ARHIEPISCOP AL TOMISULUI, PATRIARH AL ROMÂNIEI ªI AL TUTUROR ROMÂNILOR”, care ar stabili tradiþia
noastrã bimilenarã, el fiind de fapt Mitropolitul Munteniei ºi Dobrogei, iar Bucureºtiul putând avea arhiepiscopie de sine
stãtãtoare.
FUNDAÞIA EPISCOPUL GRIGORIE

În acest sens publicãm în continuare extrase din valorosul studiu al Pr. Prof. Univ. Dr. Nicolae Durã: ,,Sciþia
Minor (Dobrogea) ºi Biserica ei Apostolicã”

Noi mãr
turii document
are privind aautocef
utocef
alia Bisericii r
omânilor
mãrturii
documentare
utocefalia
românilor
Într-un studiu istorico-canonic, remarcam cã istoriografia românã, atunci când face referire la
Biserica „Vlahilor” (daco-romanilor) din primul mileniu, este în mare parte tributarã izvoarelor (narative)
bizantine, ºi cã afirmaþiile istorice, respective, „… nu sunt coroborate ºi prezentate ºi în lumina mãrturiilor
furnizate de realitatea ecleziologico-canonicã a vremii, de unde ºi o deformare a realitãþii istorice privind
nu numai Bisericile traco-daco-romanilor din Sudul ºi Nordul Dunãrii, ci ºi a relaþiilor lor canonice”
Evocând relaþiile canonice pe care le-au avut Bisericile „vlahilor” (daco-romanilor) din Sudul
ºi Nordul Dunãrii între secolele IV - XIV, am þinut totodatã sã amintesc ºi despre statutul canonic pe care lau avut unele dintre „principalele Scaune arhiepiscopale, mitropolitane ºi patriarhale, situate în diferite
metropole ale neamului daco-romanilor (vlahilor), precum de pildã Scaunul arhiepiscopal ºi mitropolitan
de la Sardica, Scaunul arhiepiscopal ºi mitropolitan din metropola daco-romanilor din Scythia Minor,
adicã Tomis-ul, Scaunul arhiepiscopal, autocefal, „Justiniana Prima”, Scaunul patriarhal, autocefal, al
Ohridei etc.”, pentru a evidenþia astfel ºi statutul lor de autocefalie.
Nu de mult a fost descoperit, tradus ºi transcris primul manuscris român, care este totodatã unul
dintre cele mai preþioase documente pentru istoria românilor din secolele XI - XII. Este vorba de „Codex
Rohonczi”, aflat în Arhivele Academiei de ªtiinþe din Ungaria, ºi care a fost pus la dispoziþia cercetãtorilor
avizaþi datoritã meritului doamnei profesoare Viorica Enãchiuc, care l-a descoperit, tradus ºi transcris.
Textele acestui manuscris ne aduc noi mãrturii documentare privind atât continuitatea,
neîntreruptã, a elementului daco-roman ºi românesc în spaþiul carpato-pontico-danubian, cât ºi starea de

autocefalie a Bisericii Vlahilor nord-dunãreni din secolele XI - XII.
Textele acestui Codex au fost redactate în secolele XI - XII într-o limbã vulgarã (daco-romanã),
„cu elemente de scriere dacã, transmisã prin evoluþie localã”. Referitor la aceastã scriere dacicã, latinizatã,
s-a spus cã semnele arhaice din acest prim manuscris român „… au analogii în scrierile silabice indoeuropene din epoca bronzului, iar altele se întâlnesc în scrierile fonetice ale aceloraºi populaþii, ceea ce ar
însemna – conchidea profesorul Anton Vraciu – cã scrierea aparþine unor populaþii indo-europene, nu
romanice”. Cu alte cuvinte, aceste „semne arhaice”, descoperite în „Codex Rohonczi”, confirmã ºi ele atât
faptul cã dacii – strãmoºii Vlahilor – aparþineau familiei indo-europene, cât ºi existenþa unei scrieri dacice,
pe care s-a grefat scrisul de limbã latinã.
Din secolul al IX-lea, avem deja atestãri despre proto-românã. De pildã, în Evangheliarul tradus
din greceºte în slavoneºte de Sf. Chiril – apostolul slavilor, originar de prin pãrþile Tesalonicului, – apar ºi
termeni româneºti. Nu este însã exclus ca ºi cei doi fraþi, Chiril ºi Metodiu, Apostolii Slavilor – decretaþi de
Papa Ioan Paul al II-lea drept „Copatroni ai Europei” – sã fi fost de origine valahã. De altfel, în jurul
Tesalonicului, sate de valahi mai existã ºi astãzi, în ciuda elenizãrii lor forþate.
Acest Codex, care este de fapt „o cronicã detaliatã despre societatea blakilor din secolele XI XIII”, oferã însã mãrturii nu numai despre substratul dacic al limbii române în lexic, în sistemul fonetic ºi

Pr
Pr.. Prof. Univ
Univ.. Dr
Dr.. Nicolae V
V.. DURA
(continuare în pag. 24)
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1.2.1. Motivaþie
Colectivitãþile rurale din România, în special cele din zonele
defavorizate, se confr untã cu probleme economice ºi sociale
majore, cu o dinamicã redusã a dezvoltãrii economiei rurale ºi, în
consecinþã, cu o dinamicã scãzutã a dezvoltãrii umane.
În plus, infrastructura ruralã existentã – drumuri comunale,
poduri, podeþe, ce fac legãtura cu drumurile judeþene – a fost
puternic afectatã de inundaþii ºi de alunecãri de teren, astfel încât
colectivitãþi întregi au fost izolate. De asemenea, în zonele locuite,
albiile râurilor sunt nesistematizate, iar malurile sunt
neconsolidate, înregistrându-se frecvent alunecãri de teren ºi
distrugeri, cele mai grave fiind cele de locuinþe.
Drumurile judeþene ºi comunale au o densitate redusã, circa
30 de km pentru 100 de km² de teritoriu þi circa 8% dintre ele sunt
modernizate. Dinamica dezvoltãrii umane a populaþiei din aceste
zone este scãzutã ºi pe viitor se pot înregistra tendinþe negative
ale acesteia.
Astfel, pe lângã disparitãþile zonale foar te mari, generate de
dinamica redusã a dezvoltãrii economiei rurale, în localitãþile rurale
defavorizate se înregistreazã un acces la serviciile sociale sensibil
mai redus decât în mediul urban, mai ales pentru copii ºi bãtrâni
ºi, în special, în perioadele de timp nefavorabil.
„Politica agricolã ºi de dezvoltare ruralã” - program major
de politicã publicã, prevãzut în Programul de guvernare pe
perioada 2005-2008 – prin programul “Dezvoltarea ºi modernizarea
satelor”, cuprinde mãsuri esenþiale, menite sã transforme mediul
r ural românesc ºi sã-l pregãteascã pentr u aplicarea Politicii
Agricole Comune, precum ºi mãsura de legare a tuturor localitãþilor
la reþeaua de drumuri publice, prevãzutã în “Strategia în domeniul
infrastructurii rutiere”.
Dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii rurale este o
premisã importantã a creºterii dinamicii de dezvoltare umanã în
mediul rural românesc.
1.2.2. Corelarea cu alte programe
Acest Program permite dezvoltarea spaþiului rural ºi
periurban prin mãsuri ºi acþiuni integrate ºi durabile, care creeazã
premise reale pentr u realizarea obiectivelor sale ºi va fi
complementar cu mãsuri ºi acþiuni realizate prin programele
PHARE, ISPA, SAPARD ºi alte programe, precum ºi cu cele ce se
vor realiza prin Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune ºi prin
alte programe naþionale.
1.2.3. Câmpul de acþiune al programului
Obiectivele de investiþii ce pot fi finanþate trebuie sã vizeze
unul din urmãtoarele domenii:
a) Poduri, podeþe ºi punþi pietonale
Se vor dezvolta urmãtoarele obiective de investiþii:
· construcþia/extinderea/modernizarea de poduri, podeþe sau
punþi pietonale de interes local, având prioritate cele care faciliteazã
accesul la drumurile judeþene ºi naþionale ºi la reþeaua de cãi ferate,
inclusiv alte lucrãri necesare care fac par te integrantã din
construcþia drumului în conformitate cu Ordonanþa Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicatã, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.
La aceste tipuri de investiþii, se adaugã construirea de reþele
exterioare necesare pentru conectarea investiþiei la reþelele de
utilitãþi: energie electricã, telecomunicaþii ºi alte lucrãri conexe.
b) Platforme pentru deºeuri
Se vor dezvolta urmãtoarele obiective de investiþii:
· construcþia/extinderea/modernizarea de platforme pentru
deºeuri cu depozitare temporarã.
La aceste tipuri de investiþii, se adaugã construirea de reþele
exterioare necesare pentru conectarea investiþiei la reþelele de
utilitãþi: energie electricã, telecomunicaþii, apã, canalizare, drumuri
de acces ºi alte lucrãri conexe.
c) Alimentãri cu apã în sistem centralizat
Se vor dezvolta urmãtoarele obiective de investiþii:
·
constr ucþia/extinderea/modernizarea de sisteme de
alimentare cu apã: captare, aducþiune, staþie de tratare, rezervor
de înmagazinare, staþii de pompare, reþea de distribuþie a apelor
potabile.
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La aceste tipuri de investiþii, se adaugã construirea de reþele
exterioare pentru conectarea la utilitãþi a investiþiei: energie
electricã, drum de acces, telecomunicaþii, apã, canal ºi alte lucrãri
conexe.
d) Canalizãri în sistem centralizat
Se vor dezvolta urmãtoarele obiective de investiþii:
·
constr ucþia/extinderea/modernizarea de sisteme de
canalizare a apei ºi/sau staþii de epurare a apelor uzate: reþea de
canale colectoare a apelor uzate menajere, staþie de epurare, staþie
de pompare ºi a canalelor de evacuare a apelor epurate;
La aceste tipuri de investiþii, se adaugã construirea de reþele
exterioare pentru conectarea la utilitãþi a investiþiei: energie
electricã, drum de acces, telecomunicaþii, apã, canal, ºi alte lucrãri
conexe.
1.3. ALOCÃRI FINANCIARE
Mãrimea fondurilor din bugetul de stat
Valorile minime ºi maxime pentru proiectele adresate de o
singura unitate administrativ teritorialã, care pot fi finanþate prin
program, sunt urmãtoarele:
· valoarea minimã eligibilã pentru proiect: 40.000 lei, inclusiv
taxa pe valoarea adãugatã;
· valoarea maximã eligibilã pentru proiect: 4.000.000 lei,
inclusiv taxa pe valoarea adãugatã.
Un solicitant poate primi contribuþii financiare de la bugetul de
stat, în cei 3 ani de aplicare a Programului, pentru cereri de
finanþare cu o valoare totalã cumulatã care sã nu depãºeascã suma
maximã eligibilã de 4.000.000 lei.
Solicitanþii pot depune o nouã cerere pentru un alt nou proiect
dupã finalizarea completã a proiectului anterior.
Solicitanþii trebuie sã menþioneze clar în documentele contabile
toate operaþiunile privitoare la respectiva investiþie.
Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate dupã
aprobarea cererii de finanþare, cu excepþia cheltuielilor pentru
proiectare ºi asistenþã tehnicã, aºa cum sunt definite în
Hotãrâr ea Guver nului nr.1179/2002 privind apr obar ea
Structurii devizului general si a Metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investiþii ºi lucrãri de
inter venþii, Anexa nr.1, Devizul general – Capitolul 3.,
cheltuieli care pot fi efectuate ºi înainte de aprobarea cererii
de finanþare. Cheltuielile pentru proiectare ºi asistenþã tehnicã
pot fi de maximum 12% din valoarea totalã eligibilã a proiectului.
2. REGULI CU PRIVIRE LA CEREREA DE FINANÞARE
Acest ghid prezintã regulile de pregãtire ºi depunere,
selecþie ºi implementare a proiectelor în cadrul Programului
de dezvoltare a infrastructurii din spaþiul rural, aferente cererii
de finanþare.
2.1. CRITERII DE ELIGIBILITATE
Criteriile de eligibilitate sunt condiþii obligatorii care trebuie
sã fie îndeplinite de cãtre solicitant ºi de cãtre proiect pentru a
putea fi acceptat drept candidat pentru acordarea unei contribuþii
financiare de la bugetul de stat. Criteriile de selecþie sunt detaliate
în Anexa nr. 4.
Cele trei seturi de criterii de eligibilitate sunt:
1. Eligibilitatea solicitantului;
2. Eligibilitatea activitãþilor propuse spre finanþare;
3. Eligibilitatea cheltuielilor.
2.1.1. Eligibilitatea solicitantului
Pentru a fi eligibili, solicitanþii trebuie sã fie comunã/oraº/
municipiu;
În relaþia cu Comisia solicitantul este reprezentat de:
1. Reprezentantul legal, primar ul unitãþii administrativteritoriale, care va semna cererea de finanþare;
2. Reprezentantul tehnic, în ceea ce priveºte aspectele tehnicofinanciare pe parcursul execuþiei obiectivului de investiþii ºi pe
durata a 5 ani dupã terminarea lucrãrilor la acest obiectiv.
2.1.2 Eligibilitatea activitãþilor propuse spre finanþare
Valoarea proiectelor
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Valoarea totalã eligibilã a proiectului trebuie sã se încadreze în
suma prevãzutã la punctul 1.3. din acest Ghid.
Durata proiectelor
Data limitã pentru terminarea proiectelor selectate în cadrul
sesiunii de aprobare a cererilor de finanþare este de 18 luni de la
data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârii
Guvernului prin care se aprobã acordarea fondurilor din bugetul
de stat.
Obiective de investiþii
a) Construcþia/extinderea/modernizarea de poduri, podeþe sau
punþi pietonale;
b) Constr ucþia/extinderea/modernizarea de platforme de
deºeuri;
c) Constr ucþia/extinderea/moder nizarea de sisteme de
canalizare a apei ºi/sau staþii de tratare a apelor uzate;
d) Constr ucþia/extinderea/moder nizarea de sisteme de
alimentare cu apã.
Condiþii specifice:
a) Poduri, podeþe ºi punþi pietonale
·
Proiectele trebuie sã corespundã reglementãrilor naþionale
privind mediul, prin prezentarea dovezii depunerii cererii în
vederea obþinerii Acordului de Mediu.
b) Platforme de deºeuri
· Proiectele trebuie întocmite conform planurilor regionale
de gestionare a deºeurilor.
c) Alimentãri cu apã în sistem centralizat
·
Trebuie prezentate studiile hidrologice sau hidrogeologice
care sã confirme existenþa sursei de apã în cantitate suficientã
pentru investiþii noi ºi, acolo unde este cazul, pentru extindere.
În cazul modernizãrilor, existenþa sursei de apã trebuie justificatã
numai prin memoriu justificativ;
·
Proiectele trebuie corespundã reglementãrilor naþionale
privind mediul, prin prezentarea dovezii depunerii cererii în
vederea obþinerii Acordului de Mediu;
·
Înmagazinarea apei potabile se va face numai în rezervoare
închise;
·
Pomparea în reþeaua publicã a apei din fântânile existente
în vatra satului nu trebuie permisã, fãrã a fi trecutã prin staþia de
tratare;
·
Sã se foloseascã numai aducþiuni închise;
·
Pentru toate tipurile de captare - subteranã, izvoare, de
suprafaþã - sã fie instituite în mod obligatoriu zonele de protecþie
sanitarã, în conformitate cu Hotãrârea Guvernului nr. 930/2005
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul ºi mãrimea
zonelor de protecþie sanitarã ºi hidrogeologicã;
d) Canalizãri în sistem centralizat
· Sunt admise numai proiectele care rezolvã evacuarea
substanþelor reþinute în reþeaua de canalizare ºi/sau evacuarea
nãmolului rezultat din staþiile de tratare a apei;
· Proiectele trebuie sã corespundã reglementãrilor naþionale
privind mediul, prin prezentarea dovezii depunerii cererii în
vederea obþinerii Acordului de Mediu;
2.1.3. Eligibilitatea cheltuielilor
Pentru acordarea fondurilor din bugetul de stat, pot fi luate
în considerare doar „Cheltuieli eligibile”. Aceste cheltuieli sunt
specificate, detaliat, mai jos. Cheltuielile prevãzute în bugetul
proiectului sunt estimative, dar reprezintã plafonul maxim
pentru „cheltuieli eligibile”.
În cazul în care valoarea proiectului depãºeºte suma maximã
eligibilã de 4.000.000 lei, proiectul va fi declarat eligibil numai
în cazul în care solicitantul face dovada existenþei surselor de
cofinanþare necesare acoperirii diferenþei dintre valoarea totalã
a proiectului ºi suma maximã eligibilã.
Cheltuieli eligibile
Pentru a fi considerate eligibile în contextul proiectului,
cheltuielile trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
a) sã fie necesare pentru realizarea proiectului, sã fie prevãzute
în devizul general de cheltuieli ale proiectului, întocmit conform
legislaþiei în vigoare;
b) sã fie efectiv realizate pe perioada execuþiei proiectului, cu
excepþia cheltuielilor pentru proiectare ºi asistenþã tehnicã, aºa
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cum sunt definite în Hotãrârea Guvernului nr. 1179/2002, Anexa
nr.1, Devizul general – Capitolul 3, a cãror platã poate fi fãcutã de
cãtre solicitant înainte de hotãrârea Guvernului prin care se alocã
fondurile.
c) sã fie înregistrate în evidenþele contabile ale solicitantului,
sã fie identificabile ºi verificabile ºi sã fie susþinute de originalele
actelor de platã justificative.
Tipurile de cheltuieli eligibile ºi neeligibile sunt detaliate în
Anexa nr.2 – Cheltuieli eligibile.
Cheltuieli neeligibile
Toate cheltuielile care nu fac parte din lista cheltuielilor eligibile,
aºa cum sunt detaliate în Anexa nr. 2, vor fi cheltuieli neeligibile.
Solicitantul trebuie sã depunã la dosar hotãrârea consiliului local cu menþionarea explicitã cã orice cheltuieli neeligibile impuse
de implementarea proiectului se supor tã din venituri proprii
bugetului local ºi/sau credite.
2.2 PROCEDURILE DE URMAT ÎN CAZUL SOLICITÃRII
UNOR FONDURI DIN BUGETUL DE STAT
2.2.1 Cererea de finanþare ºi documentele justificative
Documentaþia de solicitare a fondurilor din bugetul de stat
trebuie sã conþinã urmãtoarele:
a) cererea de finanþare pe suport de hârtie ºi în format electronic. Formatul cererii de finanþare este obligatoriu;
b) certificatul de urbanism;
c) extras din inventarul bunurilor aparþinând domeniului public, aprobat prin hotãrâre a Guver nului din care sã rezulte
regimul juridic al terenurilor pe care se vor amplasa obiectivele
de investiþii;
d) extras din inventarul bunurilor aparþinând domeniului
privat al unitãþii administrativ-teritoriale sau extras din evidenþa
contabilã în cazul terenurilor care aparþin domeniului privat al
unitãþii administrativ-teritoriale;
e) acordul proprietarilor privind utilizarea ºi/sau folosirea
terenului aflat în proprietatea lor, atât în cazul persoanelor
fizice, cât ºi în cel al persoanelor juridice, atunci când terenurile
nu sunt proprietatea unitãþii administrativ-teritoriale;
f) dovada depunerii cererii în vederea obþinerii acordului
de mediu, dacã este solicitat în certificatul de urbanism;
g) pentru platformele pentru deºeuri, avizul Agenþiei Locale pentr u Pr otecþia Mediului privind confor mitatea
obiectivului de investiþii cu Planul regional de Gestionare a
Deºeurilor;
h) certificatul de înregistrare fiscalã în care se menþioneazã
codul de înregistrare fiscalã al unitãþii administrativ-teritoriale;
i) studiul de fezabilitate conform prevederilor legale în
vigoare;
j) hotãrârea consiliului local al unitãþii administrativteritoriale privind aprobarea studiului de fezabilitate ºi a
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. Se va menþiona
explicit cã orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea
proiectului, precum ºi cheltuielile de întreþinere ºi exploatare
pentru proiectul realizat se suportã din contribuþii proprii;
i) declaraþie pe propria rãspundere semnatã de reprezentantul
legal, referitoare la:
i.1. finanþãrile nerambursabile de care unitatea administrativteritorialã a beneficiat în ultimii trei ani;
i.2. existenþa unei cofinanþãri din bugetul local al unitãþii
administrativ-teritoriale;
i.3. numãrul de sate care beneficiazã de proiect, componente
ale unitãþii administrativ teritoriale;
i.4. numãrul de locuitori ai unitãþii administrativ-teritoriale ºi
numãrul de locuitori deserviþi de proiect;
i.5. amplasarea proiectului în localitate cu obiective culturale,
turistice, conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naþional, Secþiunea a III-a, zone protejate;
i.6. integrarea în proiect a unor obiective de interes local:
infrastructurã educaþionalã, de sãnãtate, culturalã ºi administrativã;
i.7. deservirea prin realizarea proiectului a unor activitãþi
economice ce se desfãºoarã pe teritoriul unitãþilor administrativteritoriale;
i.8. faptul cã nu existã litigii asupra proprietãþii terenului
destinat obiectivului de investiþii, aflate pe rolul instanþelor
judecãtoreºti.
Dacã anumite documente nu sunt aplicabile situaþiei
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solicitantului, conform statutului sãu, ori al proiectului, se
considerã cã aceste documente nu sunt obligatoriu de prezentat.
Cererea de finanþare
Solicitanþii trebuie sã completeze ºi sã depunã Cererea de
finanþare anexatã acestui Ghid (Anexa nr. 5), însoþitã de
documentele justificative solicitate. Cererea este disponibilã
la sediile prefecturilor ºi pe pagina de internet a Cancelariei
Primului-Ministr u, www.cancelarie.ro.
Solicitanþii trebuie sã completeze cererea de finanþare în
limba românã ºi sã o depunã în douã exemplare: original ºi
copie. Fiecare exemplar din cererea de finanþare, însoþit de
documentele justificative solicitate în for mular ul cererii,
inclusiv studiul de fezabilitate, va fi legat într-un singur dosar,
astfel încât sã nu se permitã detaºarea ºi/sau înlocuirea filelor.
Dosarul va fi paginat în partea dreaptã sus a fiecãrei pagini, de
la 1 la n ºi va conþine un opis, unde n reprezintã numãrul total
al paginilor. Documentele justificative vor fi anexate în ordinea
opisului, indicându-se numerele de paginã la care se aflã fiecare
document.
Exemplarul original va avea înscrisã pe coper tã, în partea
superioarã dreaptã, menþiunea „ORIGINAL”. Fiecare paginã
va pur ta ºtampila rotundã “PRIMARUL”, al comunei/oraºului/
municipiului solicitant. Copiile documentelor la care originalul
nu se poate anexa, vor pur ta menþiunea „conform cu originalul”.
Exemplar ul copie va avea înscris pe coper tã, în par tea
superioarã dreaptã, menþiunea „COPIE”. Fiecare paginã va
pur ta menþiunea „conform cu originalul” ºi va fi semnatã în
original de cãtre primar.
Fiecare exemplar al cererii de finanþare, incluzând
documentele justificative, trebuie introdus în câte un plic pe
care se înscrie numãr ul de referinþã al sesiunii cererii de
proiecte, denumirea ºi adresa completã a comunei/oraºului/
municipiului solicitante/solicitant, denumirea proiectului,
identicã celei înscrise în cererea de finanþare. Pe fiecare plic
se va scrie cuvântul „ORIGINAL” sau „COPIE”, dupã caz.
Orice document din dosar va fi scris în limba românã, având
caracter de interes public, trebuie sã fie corect din punct de
veder e al pr oprietãþii ter menilor, precum ºi sub aspect
gramatical, or toepic ºi, dupã caz, sub aspectul punctuaþiei ºi
or tografic, conform normelor academice în vigoare.
Solicitantul va avea un exemplar complet al dosarului cererii
de finanþare, în afara celor douã pe care le depune.
Comisia, prin birou ºi/sau secretariat, are dreptul de a cere
documente sau informaþii suplimentare referitoare la
conformitatea documentelor din dosarul cererii de finanþare.
2.2.2 Unde trebuie depusã cererea de finanþare
Cererea de finanþare trebuie depusã la Biroul Comisiei, adresa
Piaþa Victoriei, nr. 1, sectorul 1, codul poºtal 011791 , Bucureºti.
2.2.3 Termenul pentru depunerea cererii de finanþare
Cererile de finanþare se pot depune în perioada sesiunilor
stabilite de Comisie, în zilele lucrãtoare, de luni pânã joi, inclusiv,
între orele 10:00 ºi 15:00, pe durata existenþei Programului.
Sesiunile de depunere a cererilor se aduc la cunoºtinþã publicã,
prin afiºare, la Biroul Comisiei ºi la sediile prefecturilor, precum
ºi pe pagina de inter net a Cancelariei Primului-Ministr u,
www.cancelarie.ro., cu cel puþin 15 zile calendaristice înainte de
data deschiderii sesiunii respective.
2.2.4 Depunerea ºi conformitatea cererii de finanþare
Originalul ºi o copie a cererii de finanþare se depun la Biroul
Comisiei. Ele sunt depuse personal de cãtre reprezentantul legal
sau reprezentantul tehnic, specificaþi în formularul cererii de
finanþare.
La Biroul Comisiei, în prezenþa solicitantului, se va completa o
Fiºã de verificare a conformitãþii (Anexa 7), prin care se atestã
conformitatea administrativã a dosarului, respectiv dacã cererea
de finanþare respectã condiþiile de formã ºi este însoþitã de toate

documentele justificative.
2.2.5 Alte informaþii
Toate notificãrile cãtre solicitanþi/beneficiari, din partea Comisiei,
în orice fazã a programului, se fac prin fax, poºtã electronicã sau
aviz poºtal cu confirmare de primire. Notificãrile fãcute prin fax ºi
poºtã electronicã vor fi transmise ºi prin poºtã, cu confirmare de
primire. Data confirmãrii de primire va fi data de referinþã de la
care se va calcula termenul în care solicitantul/beneficiarul este
obligat sã rãspundã solicitãrilor adresate de cãtre Comisiei.
2.3. INFORMAÞII PRIVIND HOTÃRÂREA COMISIEI ASUPRA
ACORDÃRII FONDURILOR DIN BUGETUL DE STAT
Solicitanþii vor fi informaþi de cãtre Comisie, în scris, asupra
hotãrârii cu privire la cererile lor de finanþare.
Hotãrârea Comisiei, bazatã pe raportul de selecþie, de a nu
acorda fonduri din bugetul de stat este definitivã.
Proiectele declarate eligibile, dar care în urma procesului
de selecþie nu au fost selectate, pot par ticipa la urmãtoarele
sesiuni de depuneri de cereri de finanþare dupã ce îºi vor fi
actualizat avizele expirate, în acelaºi regim cu proiectele
înscrise la sesiunea respectivã.
De asemenea, dacã în urma procesului de verificare a
eligibilitãþii, Comisia constatã cã anumite criterii de selecþie
(Anexa nr. 4) completate de solicitant în cererea de finanþare
nu coincid cu realitatea, solicitanþilor li se va prezenta o notã
de constatare a diferenþelor ºi vor avea obligaþia de a rãspunde
într-un anumit termen. Dacã termenul stabilit este depãºit,
proiectul va fi declarat neeligibil.
3. REGULI CU PRIVIRE LA IMPLEMENTARE
3.1. INFORMAREA, RAPORTAREA TEHNICÃ ªI FINANCIARÃ
Solicitanþii sunt obligaþi sã transmitã trimestrial situaþia
derulãrii proiectelor. Modelul de raportare este prezentat în Anexa
nr. 6.
Solicitantul are obligaþia sã furnizeze orice alte informaþii de
naturã tehnicã sau financiarã cerute de Comisie sau alte structuri
autorizate sã controleze ºi sã auditeze implementarea proiectului.
3.2. AMENDAMENTE LA CEREREA DE
FINANÞARE
Dacã Solicitantul, independent de voinþa sa, nu mai
poate realiza proiectul pentru care i-au fost aprobate
cererea de finanþare ºi contribuþia de la bugetul
statului, sau o parte din acesta, atunci va informa de
îndatã Comisia, care va analiza situaþia creatã. Pentru
continuarea proiectului cu modificãrile inter venite,
solicitantul va adresa o nouã cerere de finanþare, care
va urma aceleaºi proceduri ca ºi o cerere nouã.
3.3. CONTABILITATE ªI CONTROALE TEHNICE
ªI FINANCIARE
Solicitantul va þine contabilitatea referitoare la executarea
proiectului conform legislaþiei române în vigoare.
3.4. PUBLICITATE
Orice demers publicitar efectuat de Solicitant, în orice formã
ºi în orice mediu, trebuie sã specifice cã proiectul a fost realizat
cu sprijinul Guvernului României prin Programul de dezvoltare a
infrastructurii în spaþiul rural, conform Anexei nr. 3.
3.5. PROCEDURI DE ACHIZIÞII PUBLICE
Toate achiziþiile necesare realizãrii Proiectului se vor face cu
respectarea procedurilor de achiziþii publice.
Respectarea procedurilor de achiziþii publice este obligatorie
ºi pentru achiziþiile de ser vicii efectuate înainte de aprobarea
hotãrârii Guvernului prin care se aprobã acordarea contribuþiei
financiare de la bugetul de stat.
3.6. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE
Autoritatea de implementare este unitatea administrativ
teritorialã cãreia i-a fost aprobatã cererea de finanþare.
NOTÃ: Informaþiile suplimentare, care vor fi publicate de Comisie
în cadrul anunþurilor publice aferente sesiunilor de cereri de proiecte,
vor completa prevederile prezentului ghid.
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Nevolnicele tâlcuri si rime ale
lui Paul Everac
Cuvântul de introducere al autorului la volumul din
care reproducem versurile de mai jos

Cer smerit iertare pentru limpezimea acestor poeme. Ea poate
sã însemne sãrãcie sufleteaascã, indiferenþã la marea poezie,
anacronism stilistic.
Stau ºi mã întreb: unde e absconsul, ezotericul, fulguraþia,
bizarul, inefabilul? Unde e incongruenþa sugestivã, reverberaþia
abisalã? Totul e neted. Prea.
Atâta pot. Îmi simt nevolnicia.
Poate agãþ totuºi câteva sensuri sincere, directe, venite de
mai departe, cum ar fi poezia tradiþionalã, sau de mai aproape,
cum ar fi iminenta dispariþie.
În rest: ,,peste tomuri brãcuite aºternând ºi eu un brac”...
Autorul

Politicale
S-a înscris la cuvânt
ºi-a dat cu omul crîncen de pãmânt
Celãlalt s-a sculat s-a curãþat
ºi-a dat!
Unul s-a fãcut curând surcicã
Celãlalt ciob de ulcicã.
ªi din cele douã crâncene umori
gâlgâind de furori
s-a ales în final pãmânt de flori
ªi-au rãmas contopiþi pe veci
în acelaºi ghiveci.

Revolta unui mim
Cãtre ora zece dupã ceas,
M-am dus sã fac faþã la un parastas
Unde popa cu litanii cel puþin stupide
Ne-a vândut pogoane de iluzii, vide.
Pe la unsprezece în sala festivã
O fostã amicã, poetã costelivã,
S-a lãsat umflatã-n pene în zadar
Pentru lipsa ei evidentã de har.
La amiazã am intrat ca o pasãre rarã
La un partid ce þinea un soi de plenarã
Unde foarte agitaþi ºi cu ochii scoºi
Câþiva oratori vindeau la gogoºi.
N-am crezut o iotã la aceºti zevzeci,
Nici din harul poetic, nici din viaþa de veci
ªi mi s-a mai dus astfel o sâmbãtã lestatã
De o realitate groaznic simulatã
Încã nu e unica sâmbãtã între toate
Când trãiesc realitãþi mult falsificate
ªi nici prima sãptãmânã, lunã, an

De când îmi vãd traiul tot mai calpuzan.
Mi-o mai fi dat oare printre simulacre
Sã mã umplu iar cândva de aprinderi
sacre?
Mi s-o mai îngãdui oare minima putinþã
De-a a dospi adevãruri în întreaga-mi
fiinþã?
Ori în grava lipsã a unui crez sublim
Rãsãrit în falsul în care trãim
Pânã în adâncul meu cel mai intim
O sã mã coroadã virusul de mim?

Orgoliosul
A vrut sã mã plimbe plin de graþie
c-un bolid de ultima generaþie
dar i-am retezat-o dârz ºi scurt:
nu mã duc, amice, e din furt!
Altul, cu prieteneascã mimã
M-a poftit la vila-i cu piscinã.
I-am rãspuns tãios: nu pot veni,
e din învârteli ºi ºmecherii!
La banchetul unde prezida
diva a vrut sã ºed în dreapta sa
cu ospãþu-i sã mã facã praf
nu vin,-i-am rãspuns-, cãci e din jaf!
Alta mi-a trimis o invitare
cu un iaht de lux sã merg pe mare
- Nu mã duc, cãci l-ai fãcut se ºtie,
dintr-o crâncenã curvãsãrie!
Nu-i ofertã sã fi fost primitã
De la cei care-ºi fac cheag prin mitã.
Nici nu m-am lãsat atras în cursã
de vreun devalizator de bursã.
Înºirând refuz dupã refuz
o sã pier ahotnic ºi mofluz

iarã cei care o sã-mi poarte doliu
vor gândi: Sãrmanul! Ce orgoliu!

Elefantul vital
Deci era tânãr ºi candriu
ºi se simþea monadã;
ºi foarte bucuros cã-i viu
el da mereu din coadã
L-au pus la trudã ºi frecuº
cu alþii la grãmadã;
dar fiind puternic ºi ghiduº
dãdea mereu din coadã.
L-au pus apoi, la apogeu
în frunte de paradã
cãlca masiv, cu pasul greu,
ºi da mereu din coadã.
Avea ochi mari, de antracit
ºi colþii de zãpadã;
ºi pînã când a-mbãtrânit
a dat senin din caodã.
Apoi când, slab ºi-mpuþinat
a început sã cadã,
deºi puterea l-a lãsat
mai da bãþos din coadã.
I s-a topit încet-încet
cãrnoasa lui plãmadã:
dar chiar cãnd a rãmas schelet
dãdea voios din coadã!...

Anotimpuri
Mai e puþin, ºi ziua începe sã creascã
Mai e puþin, ºi turmele încep sã pascã
Mai e puþin, ºi strugurii încep sã se coacã
Mai e puþin, ºi totul începe sã tacã.
P.S (Când, asasin, neantul tenebrele-ºi
cascã
Mai e puþin ºi ziua începe sã creascã...)
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Corneliu Leu

LUSTR
AÞIA sau NEVOIA DE ÎNGER
LUSTRAÞIA
trei acte cu multã pantomimã ºi numai douã personaje:
ACTORUL CU UMBRA NEFERICIRII
AGENTUL FÃRÃ UMBRA NESIMÞIRII

ACTUL ÎNTÂI: IMBROGLIO sau HISTRIONICA
Întuneric complet animat de foialã,
foºnete, scurte interjecþii, gâfâieli,
sentimentul unei temeri sau al unei
urmãriri, asupra cãrora se aude cu
dramtism demodat:
ACTORUL Duc dupã mine umbra
nefericirii mele!...
Si, iarãºi, întunericul acela plin de
zgomotele unei misterioase urmãriri
pentru ca, dintr-o cu totul altã direcþie
sã vinã urmarea:
ACTORUL Dar nu ai a te teme, eu nuþi port gânduri rele!...
Goanã în întuneric, tãceri sugerând
pânde, zgomotele scurte ale unor
shimbãri de poziþii ºi interjecþiile
amplificate în jumãtãþi de cuvinte:
AMÂNDOI Stai... Nu... Dâ... Nu vr...
Ba vr... Nu-s... Treb... Eºti... Nu-s...
Totul rar, printre sunete dodecafonice,
în timp ce lumini intermitente încep
sã dezvãluie o urmãrire printre
draperii care foiesc ºi creazã o imagine clãtinãtoare.
Douã umbre se cautã sau se feresc, se
ascund, îºi scapã una alteia
încrâncenându-se în pândã ºi rareori
se devoaleazã exclamând:
AGENTUL Nu te cunosc!
ACTORUL Ba mã cunoºti!
AGENTUL Te cunosc, dar tu nu mã
cunoºti!
ACTORUL Ha!... Nu te cunosc?!
AGENTUL Chiar dacã mã cunoºti, nu
sunt eu!
ACTORUL Eºti tu!
AGENTUL Nu sunt eu; eu sunt altul...
ACTORUL Altul e altcineva, tu eºti
tu!
AGENTUL (parcã cedând) Bine; sunt
eu; dar sunt un eu care nu te cunoaºte.
ACTORUL Eºti un eu care ºtie
preabine cine sunt eu. (ameninþãtor,
prinzându-l) Prea bine!
AGENTUL Prea bine?... (speriat)
Bine, bine: Prea bine!... Te cunosc,
eºti un om cunoscut, eºti un om de
vazã. Te cunosc, fiindcã toatã lumea
te cunoaºte. Dar tu, tu pe mine nu mã
cunoºti! (fuge)
ACTORUL (îl prinde) Te cunosc. Am
pus ºi bani deoparte ca sã te plãtesc!
(joc mut între ei doi; deodatã reia
shakespeare-an:) Duc dupã mine umbra nefericirii mele!... (normal) Dar am
bani. Sunt fost revoluþionar ºi-am mai
ciupit ºi eu la împãrþirea bucatelor...
Tu ai fãcut din mine un fost
revoluþionar. Tu m-ai închis, iar dupã
revoluþie am avut nas sã spun c-am fost
dizident.
AGENTUL Nu te-am închis eu!
ACTORUL Stai liniºtit; lasã prostia
asta; suntem în capitalism. Aici e

afacere, nu demascare. ªtii de când te
caut?!... Te caut.
AGENTUL Nu pe mine; nu mã cauþi
pe mine!
ACTORUL Þi-am spus sã laºi
prostiile! Pe tine te caut. Ca-n imnul
vostru, al securiºtilor (cântã:) Te
caaaauuuut!... Cum cautã un om/ În
umbra unui pom/ Rãcoooaaareeea.../
Te caaauuut!... Vreau sã te plãtesc, sã
fii al meu. Acum sunt capitalist; am
bani. Te lustrez ºi eºti al meu!
AGENTUL Dar eu nu...
ACTORUL Sã nu-mi spui cã nu te
intereseazã; sã nu-mi spui cã ai pensie
mare fiindcã ai fost securist!... Uite,
(cabotin plin de efecte) plâng la
picioarele taleee!
AGENTUL Nu plânge, nu plânge. Eu
sunt un om care n-a fãcut pe nimeni sã
plângã!
ACTORUL Da, numai sã urle. (fãcând
el gestul) Þi-aminteºti cum ne
strângeai de coiþe?!... Te citez:„Nu
plânge, nu plânge!...Bããã, eu nu te fac
sã plângi; eu te fac sã urli!”... Sã numi spui cã, pentru asta, ai astãzi pensie
mare!
AGENTUL (durându-l fosta sa
metodã) Auuu!...Nu spuuun... Nici nam... N-am pensie mare ºi n-am fost
securist.
ACTORUL Atunci, cine eºti?
AGENTUL Nu sunt nimeni. Nu
sunt!... De fapt, eu nici nu sunt. Eu mam lustrat. Nu mai sunt nimeni; nu sunt
nimic...
ACTORUL Eºti!... eºti un nimic, dar
eºti!
AGENTUL Sunt doar în mintea ta.
Sunt, cum au fost teroriºtii la revoluþie.
Adicã, de fapt, nu sunt!... Nu exist.
ACTORUL Nu exiºti, dar de cunoscut
mã cunoºti.
AGENTUL Te cunosc. Cine nu-l
cunoaºte pe marele actor, pe marele
politician, pe marele...
ACTORUL Nu-i adevãrat. Au spus cã
sunt mare ca sã-mi dea pensie de merit
ºi sã scape de mine. Dar eu n-am nevoie
de pensia lor de merit. Am sã þi-o dau
þie ca sã fii în slujba mea.
AGENTUL De ce?...
ACTORUL (cu
satisfacþie
diavoleascã) Pentru cã am fost mare,
am fost cu adevãrat mare, numai atunci
când tu mã anchetai!
AGENTUL Nu te anchetam eu.
ACTORUL Ba da. ªi eram mareee.
(sincer cabotin)Eram cu adevãrat mare.
Cu tine am jucat cele mai frumoase
roluri ale mele! Dupã aceea, când s-a
spus cã sunt mare, am decãzut. Uite,
am decãzut, pânã la a-mi da ãºtia
pensie de merit. Dar eu n-o vreau!
AGENTUL ªi?
ACTORUL ªi vreau sã fiu mare. Am sã
fiu din nou mare!... Eºti angajatul meu
pentru asta.
AGENTUL Eu nu... Lasã-mã... (faþã de
insistenþe) Ce vrei, omule, de la

mine?!
ACTORUL Ce vreau? (redevine
teatral) Duc dupã mineee umbrrra
nefericirrrii meleee/ Darrr nu ai a te
teme, eu nu-þi porrrt gândurrri rrreleee!
AGENTUL Nu-mi porrrþi?
ACTORUL Nu-þi porrrt!
AGENTUL ªi, cu ceee-mi garrrantezi?
ACTORUL Cu ceee? (alt joc, dintr-un
lung exerciþiu demagogic)
AGENTUL (interesat) Cu ce?
ACTORUL Cu cuvântul meu de
onoare!
AGENTUL (dezamãgit) Pardon!
ACTORUL Pardon?
AGENTUL (fãrã nici o concesie) Pardon.
ACTORUL (jignit) Ce vrei sã spui cu
asta?
AGENTUL Ai priceput exact.
(didatic)Vreau sã spun: Nu primesc de
la tine, ceea ce tu n-ai! Nu primesc
tocmai ceea ce eu nu dau doi bani la
tine. Ne cunoºtem bine, domnule!
ACTORUL Ne cunoaºtem! În sfârºit,
recunoºti cã ne cunoaºtem!... (dânduºi seama de sens) A... Adicãããã... vrei
sã spui cããã...
AGENTUL Nu dau doi bani. Fiindcã
nici o datã n-am dat doi bani.
ACTORUL Niciodatã?... Adicã, atunci
când înghiþeai gãluºtele mele ºi-i
arestai pe alþii?
AGENTUL Exact, Era în interesul
meu, al carierei mele; doar nu mã
consideri atât de prost încât sã te fi
crezut.
ACTORUL ªi, atunci, tot jocul
meu?!... Jooocul meeeu?
AGENTUL Jocul tãu?... Caca!
ACTORUL Ca...(înghite-n sec; milog)
Nu se poate!... Jocul meu... Talentul
meu... (plânge) Cacaaaa!... (furie) Nu
se poate! (demnitate) Jocul meu,
talentul meu; nu permit!... (persuasiv)
Domnule, mie, mentorul meu, maestrul
meu – nu era el un artist prea mare, dar
nici prea mic – ºtii cum îmi spunea?
AGENTUL Cum?
ACTORUL (expirând puternic) „Puþi
de talent!” – aºa-mi spunea. Ce, nu
crezi?
AGENTUL Ba cred: Puþi!
ACTORUL (înverºunat) S-o ºtii prea
bine, da: put!... (înfuriat dencurcãturã) Put de talent, vreau sã
zic!... Asta s-o ºtii!
AGENTUL O ºtiu: Puþi de talent; puþi
de orice; puþi de la o poºtã!
ACTORUL (vexat) Mã rog, pãrerea
dumitale!... Important e cã mã cunoºti,
cã nu mai fugi de mine, iar asta
îneamnã cã-mi vei accepta propunerea.
Pe urmã, las-cã te fac eu sã-þi shimbi
pãrerea! (încã îndurerat) Eu am talent,
domnule; eu am fost o promisiune!
Dacã nu mã arestai atunci...
AGENTUL ... Nu mai ajungeai azi
mare revoluþionar!
ACTORUL Nici n-am ajuns!... Ce-am
fost? – Director la teatru, cã mi-au zis

invidioºii cã-mi iau rolurile cele mai
grase?!... Director la Culturã, cã m-au
momit cu primele alea ºi m-au acuzat
cã fac afaceri cu cârciumi în cãminele
culturale?!... O lume de invidii,
domnule!... Actorii vor sã-ºi facã
numai politica lor pe scenã,
politicienii vor sã se joace numai
rolurile lor în viaþa publicã... (cu
sfâºietoare convingere) Un suflet curat
nu-ºi aflã locul!
AGENTUL Aºa
þi-ai
început
declaraþia ºi atunci, înainte, când team anchetat prima datã.
ACTORUL Bine-nþeles!... Fiindcã, ce
fãcusem eu? M-am jucat, cu tâmpiþii
ãia, de-a guvernul. Adicã unuia mai
bãtrân, care zicea cã aºa se jucau ei
mereu înainte de rãzboi, i-a venit ideea
sã zicem, cam ce ministere am da la
fiecare, dacã ne-ar chema cineva sã
facem un guvern. Iar voi aþi luat-o-n
serios ºi ne-aþi arestat, ca ºi cum am fi
putut, pârliþii de noi, sã-i înlocuim pe
ºtabii comuniºti, cu toatã securitatea
ºi armata lor. Era o joacã; nici voi nu
credeaþi, cu toate cã ne bãteaþi de ne
rupeaþi!
AGENTUL Dar, dupã ’89 n-ai mai spus
cã era joacã; þi-a convenit sã te dai
dizident!
ACTORUL Lasã dom-le; asta-i altã
chestie! Dupã ’89 cine nu s-a dat
mare?! Orice biºniþar a ajuns mare
investitor, VIP ºi membru Rotary; ºi-a
cumpãrat loc în parlament!...
(Cabotinism catastrofic ºi invidios) Au
ajuns miniºtri toþi pungaºiiii!... Ah, eu
cum de n-am ajuns?! (rãmâne uimit
de sens ºi se-nfurie)... Toþi pungaaaºii,
vreau sã zic.
AGENTUL (marcându-ºi
o
caracteristicã nouã, stresatã ºi foarte
categoricã) Te rog, te rog!... Nu rosteºti
asemenea lucruri în faþa mea!... Eu nu
mã bag. Eu nu aud aºa ceva. ªi nici
vorbã sã comentez!... (hotãrât) Eu respect... eu admir... eu votez... eu... Aleºii
poporului…
Liderii
democraþiei…(înfricoºat) Nu, nu; te
rog!...
ACTORUL Bine, bine!... Gata;
liniºteºte-te!... Eu spuneam cã, atunci,
când ne-am jucat de-a guvernul de
cârciumã, eu era nici sã nu intru, cã
eram mai puºti, la coada mesii. Dar a
zis unul „Mã, proºtilor, aþi uitat un
minister important; v-aþi bãgat cu toþii
la finanþe, la industrie, la comerþ, la
toate ciubucurile ºi-aþi uitat Ministerul
Muncii!... Sã-l punem pe ãsta – adicã
pe mine – cã-i cel mai leneº”!
AGENTUL Cuvânt cu cuvânt cum ai
spus în toate declaraþiile.
ACTORUL (simþind imputarea) Foate
bine. Îneamnã cã am memorie. ªi nu
cum spun ãºtia (tot mai furios), cã nu
mã mai þine; (disperat) cã nu pot învãþa
un rol, cã improvizez pe scenã prostii
ºi cã... în fine, de asta m-au
pensionaaat!... (plânge rãu) M-au
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pensionat fiindcã sunt un suflet curat
ºi nu-mi gãsesc locul printre canalii
ca ei!... (invocând lacrimi candide)
Sunt un suflet curaaat!
AGENTUL ªi ce vrei sã fac eu pentru
sufletul ãsta curat?... (aparte, cãtre
spectatori) O sã vedeþi; o sã vedeþi cã
pune botu!... Nici nu-i dã seama cã,
de fapt, eu l-am provocat sã mã caute...
Planul nostru cu... (semn de „mucles”ºi
ºoaptã) ...lustraþia. (mângâindu-l) Zi,
puiule, ce trebuie sã fac eu pentru
sufleþelul ãsta curat al tãu?
ACTORUL (fericit) Aha!... Nu te mai
fereºti!... De-o sãptãmânã, de când mia venit ideea, te fereºti. Te caut ºi-mi
scapi printre degete; te strig ºi te faci
cã n-auzi; te urrmãresc ºi te ascunzi; te
prind ºi-mi scapi... De ce?
AGENTUL Ei, am ºi eu...
ACTORUL Ce ai?
AGENTUL Ei... Hm...am... Am
motivaþiile mele profesionale.
ACTORUL Mai pofesezi?
AGENTUL Câte-o turnãtorie micã, pe
ici pe colo... „Consultanþã”, cum s-ar
zice astãzi. Dar rar; ca pensionarul.
ACTORUL ªi, de mine de ce te fereai?
AGENTUL Pãi, tocmai de asta:
Fiindcã turnãtoria nu iese niciodatã la
pensie. Dumneata poþi sã-mi faci mult
rãu; poþi sã faci sã mã lustreze, sau sã
nu mã lustreze; naiba ºtie cum se zice
corect!... Poþi sã spui cã þipam la voi,
abuzam, ameninþam, vã cafteam...
ACTORUL ªi, dacã-þi spun cã-þi fac
bine, cã vreau sã te plãtesc? (aparte,
cãtre public) Se prinde!... Sã vedeþi cã
se prinde!... Se lasã greu, dar pune el
botul!... Face parte din planul meu
cu... (semn de „mucles” ºi ºoaptã) ...
lustraþia. (ºi mai „mucles”) Profitãm de
moment ºi ne lustrãm toþi concurenþii,
toþi rivalii, (încântat, merge în crescendo fãrã sã-ºi dea seama) toate
canaliile care ne-au luat-o-nainte! (îºi
dã seama) Ssst!... (revine la celãlalt ºil îmbrãþiºeazã) Eºti valoros. Nu vreau
sã mi-o ia altu-nainte... cu tine. Sunt
dispus sã te plãtesc bine. Ce zici?
AGENTUL Domnule, eu, ca noi toþi,
am fãcut ºi dreptul la fãrã frecvenþã.
Eu nu mã bag în chestii din astea de
azi.
ACTORUL Din care?
AGENTUL (revenindu-i acel stress cu
caracteristic refuz alergic) Nu mã
exprriiim!... Iartã-mã c-am þipat, dar
nu mã exprim despre nimic din ziua
de azi: Totul e bine, totul e miere, totul
e cinste, totul e curãþenie!... Aºa cum
place fiecãruia care vine la putere sã
se spunã despre el!... Eu n-am nevoie
sã bârfesc, sã m-acuze cineva c-aº fi
securistul nostalgic!... (iarãºi stresat,
ameninþând) Nu scoþi de la mine nimic
în direcþia asta! (îl zguduie de revere
ca ºi cum ar fi în stare sã-l strângã de
gât)... Nu scoþi nimic!... Nu mã
provoca acum, cu bârfe pentru care nu
mai am cum sã te arestez, cã-þi sucesc
gâtu!... (criminal) Nu-mi trezi
instictele cã...
ACTORUL (gâtuit) Ba þi le
trezesc!(scapã de strânsoare ºi, în
culmea fericirii) Aºa te veau! (îl pupã
zemos)Aºa te vreau!... Mai fã o datã!
AGENTUL Ce sã fac? (speriat) Nu fac
nimic, domnule; eu sunt un cetãþean
corect al statului de drept.
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ACTORUL Mai fã o datã; te rog eu
frumos!... Îmi trezeºti cele mai plãcute
amintiri. Perioada de glorie a jocului
meu actoricesc!... (începe jocul sãu de
corp, ca un ºarpe care învãluie ºi
fascineazã, pe care-l va folosi mereu
pe parcurs: danseazã în jurul lui cu
mîinile, cu umerii, cu fesele, cu
genunchii, cu burta atrãgându-l cu
vorba) Tu eºti cel care mi-o poþi crea.
Tu eºti cel care mã inspirã... Pentru asta
te angajez: Sã mã pui în starea de
atunci, când mã anchetai!... Nu mult:
o orã, douã ore pe zi. Asta mã va
redresa, mã va readuce pe scenã ºi,
pentru aºa ceva, te voi plãti bine... Dar
aºa, vehement, cum ai fãcut-o
adineaori...
AGENTUL Eu, nuuu...
ACTORUL (calin) Hai, te rog... Uite,
îþi dau un pupic, dar mai fã-o o datã!...
Uite, alt pupic: Curaj! (începe el sã
urle) Reacþionarrrule!... Duºman al
clasei muncitoarrre!...
Agent
capitalissst!... (faþã de fereala celuilalt,
încurajator) Hai, mã odatã!... Uite,
chestia cu „agent capitalist”, chiar cã
n-ai greºit-o. Am stofã. Pãcat cã
nenorociþii ãºtia m-au… Haide mããã,
dã-þi drumul! (ca o lecþie de joc în crescendo) Reacþionarrrule…. Slugoi al
imperialisssmului!.... Hai, hai,
curaj!.... Ca pe vremuri!...
AGENTUL (joc mut de refuz,
acceptare grea, pânã la urmã îºi lasã
mâinile trase de acela spre gâtul sãu,
începe sã se bâþâie cu acela ºi, în sfârºit,
îºi dã drumul ºi la urlet).
AMÂNDOI(urlã ºi se zbat unul prins
de altul pânã ce ajung la paroxism;
joc îndelung, cu toatã pantomima ce
ar putea-o sugera o asemenea relaþie
anchetat-anhetator)
ACTORUL (cade la pãmânt pe
neaºteptate, strigând) Au, mã omoarã,
mã omoarã!... Securiºti mai blânzi,
veniþi sã mã salvaþi de securistul ãsta
feroce!... M-a omorââât!
AGENTUL Nu plânge, nu plânge!...
Eu sunt un om...
ACTORUL (se ridicã-ntr-o rânã) ªtiu:
care n- fãcut pe nimeni sã plângã.
(recade dramatic) M-a omorââât!
AGENTUL(speriat asupra lui) Ai pãþit
ceva?... Alo, ai pãþit ceva?
ACTORUL (sãrind deodatã fericit în
picioare) Nu. N-am pãþit nimic.... Dar
am jucat!... Am jucat splendid, nu-i
aºa? Spune dacã nu te-am speriat!
AGENTUL M-ai speriat de moarte!...
Eu, care nu vreau sã am deaface cu
nimic astãzi...
ACTORUL Perfect!.... Am talent!...
Pentru asta te lustrez ºi te angajez: O
sã demonstrãm noi histrionilor ãstora
ce talent zace în mine!...
AGENTUL Pentru asta?
ACTORUL Pentru asta... Bate
palma!... O sã-þi dau ºi prime dacã
reuºeºti sã nu mai fii complexat, cum
ai fost pânã acuma.
AGENTUL ªi, ce trebuie sã fac?
ACTORUL Taci ºi-ascultã!
Decorul se schimbã prin simpla
clãtinare a perdelelor care-i aºeazã
în spaþii diferite. Cu un element de
costumaþie în plus, actorul apare ca
la o faþã de cortinã. Cele ce-nºiruie
teatral, când gâfâit, când într-o

retoricã demodatã, fãcând pauze
amnezice, dar reluând firul de unde
trebuie, constituie doar o sugestie.
Regizorul poate amesteca ce texte vrea
pentru a-i reda mai bine incoerenþa
podusã uneori de nevoia de pozã ºi
subliniere sonorã asupra persoanei
sale, punând accentul pe banalitãþi
ºi trecând inconºtient pe lângã lucruri
importante. De fapt, pe tot parcursul,
jocul sãu se va constitui într-o
originalã formã de ramolisment, iar
bârfa ºi nemulþumirile ce-l rod se
amestecã-n fragmente recitate ca simple exerciþii pe corzile vocale.
ACTORUL (demodat hamletian)
Oooono bilãvicti mãrã pusãdeaaa
mooor!... (apoi, ca ºi cum ar arãta ce
simplu e, explicã traducând cu ton
firesc): „O, nobilã victimã, rãpusã de
amor”, actul patru, scena trei, sau actul
trei, scena patru (enervat de
nesiguranþã) Asta nu mai conteazã. O
ºtiam odatã, era singura mea replicã.
Veneam la actul trei, plecam la actul
patru (calculeazã) vezi, ºtiu exact, cã
doar nu puteam veni la actul patru ºi
pleca la actul trei. Regizorul ne gonea,
cã erau culisele înguste ºi, dacã
rãmâneam mai mulþi riscam sãmpingem decorul peste cei din scenã.
Aºa am ajuns la crâºmã când ãia,
alungaþi mai dinintea mea, fãcuserã
guvernul. Eu aº mai fi stat. E visul meu
sã stau, sã se-mpiedice sau sã-ºi rupã
un picior interpretul lui Romeo, iar eu
sã-i iau repede mantia ºi sã intru
salvând spectacolul. Dar regizorul ne
alunga ca sã nu dãrâmãm decorul. Cã,
altfel, rolul, eu îl ºtiam la perfecþie.
Imagineazã-þi: Ãla cãdea, sau îi
puneam piedicã, sau îi aruncam sare-n
ochi, vedeam eu cum fãceam; mãnfãºuram în mantie sã nu se prindã
nimeni la schimbarea de interpret ºi
nãvãleam în scenã. Aºa aº fi fãcut dacã
nu ne alunga regizorul. Intram în scenã
falnic. Mã repezeam pe ãla care-l juca
pe Tybalt mort ºi: (tremolo cabotin)
„Tybalt, ce zaci în giulgiu-nsângerat,/
O, ce rãsplatã vrei mai mare tu,/Decât
c-aceeaºi mânã ce-a tãiat/ A tinereþii
tale floare-n douã/ Va nimici ºi pe acel
ce-a fost/ Duºmanul tãu? O, vere, iartãmã!”... Ãla care-l juca pe Tybalt puþea
a transpiraþie ºi-a berea pe care-o bãuse
înainte de spectacol ºi-abea se mai
putea þine de piºat, cã stãtuse multã
vreme mort în scenã; dar mie nu-mi
pãsa, eu ºtiam rolul ºi-i trãgeam
înainte: „O scumpã Julietã, pentru ce/
Eºti încã tot atâta de frumoasã?”... Era
o babã care duhnea a tutun, dar þinea
cu dinþii de rol cã avea pile... „Sã cred
cã te adorã somnul veºnic/ªi cã uscata
pocitanie urâtã/ Te þine-n besnaaceasta ca iubitã?/ De teama-aceasta
eu voi sta cu tine/ ªi-acest palat de-n
veci adâncã noapte,/ Nu-l voi mai
pãrãsi! Aici, cu viermii,/ Ce-s slujitorii
tãi, vreau sã rãmân,/ Sã-mi fac lãcaº de
pururea odihnã,/Zvârlind ºi jugul
stelelor vrãjmaºe/ De pe-astã carne
silnicã de viaþã!/ Oh! Ochi, priviþi-o
cea din urmã datã,/ O braþe ale mele ºi
voi, buze,/ Ce porþile suflãrii sunteþi,
ah!/ C-un sãrutat cinstit pecetluiþi/
Eternul legãmânt cu moartea-avarã./
Vin, crude cãlãuz, scârbos tovarãº/...
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scârbos tovarãº”... scârbos tovarãº...
Na! Aicea nu mai ºtiu. M–am încurcat.
De mult mã-ncurc ºi uit restul. Din
motive de cenzurã... Da: tocmai pentru
cã mã-ntrebam dacã, în vremea aeea
de tovarãºi, poþi rosti pe scenã, mãnþelegi: „scârbos tovarãº”?!... În fine,
luam otrava, o beam, rosteam ceva
despre spiþer, o sãrutam cu silã pe baba
care-o juca pe Julieta fiindcã trãia cun tovarãº suspus ºi muream lângã ea,
lângã mama mea, lângã Tybalt, lângã
toþi, cã era plin de morþi pe scenã, ca la
orice final... ªtiam rolul, dar regizorul
nu ne lãsa în culise, þi-am spus de ce,
aºa cã n-am reuºit sã-i rup piciorul lui
Romeo ºi sã intru eu în rolul lui; ºi-am
revenit la crâºmã unde ãia, fiindcã eram
poreclit leneºul m-au fãcut ministrul
muncii în guvernul lor, iar voi ne-aþi
înºfãcat, ne-aþi umflat, aþi bãtut la noi
ca la fasole, iar eu nu mi-am mai pus
întrebarea aia cu „scârbos tovarãº”, cãmi puneai tu destule de n-aveam nici
timp sã gândesc între douã scatoalce...
ªi, atunci, vezi, atunci, am început a
juca alte roluri. În faþa ta le jucam ºi
zãu cã le jucam cu mare talent!...
Fiindcã tu mã credeai... Îmi foloseam
tot talentul ca sã te fac sã mã crezi. ªimi dãdeam seama cât de talentat
eram!... Puþeam de talent!... Eram genial. Jucam cele mai mari ºi mai
complexe roluri. ªi le jucam mult,
profund, cã la voi nu era ca la teatru:
spectacol de douã ore. Cafteaþi la noi
opt, zece, douãsprezece, paisprezece,
ºaisprezece ore!... Voi vã schimbþi, dar
noi rãmâneam sã jucãm în
continuare!... Roluri mari, cu adevãrat
mari!... ªaiºpe ore, fãrã parteneri, adicã
one-man-show; ºi numai cu unul sau,
dacã vã schimbaþi, cu doi spectatori!...
Mare rol!... De asta te angajez. Trebuie
sã refacem performanþa. Trebuie sã learãtãm nenorociþilor ãstora care m-au
pensionat fiindcã nu mai þin minte
rolurile – ci-cã nici rolul pe senã nici
rolul de politician – cã talentul meu
învinge!... Da!... Geniul meu e
nemuritor ºi nepensionabil!
Ne-pen-sio-na-bil!... Uite, mi-am adus
aminte ºi continuarea de la „scârbos
tovarãº” cu toate cã, pe vremea aia,
dac-aº fi spus-o, mai ales cum ºtiu eu
s-o spun... (recitã): Scârrrrboss
tovaarrrãººº!... Dac-aº fi rostit-o, îmi
mai fãceai un cap de acuzare, ca sã nu
spun câtã caftealã aº fi luat pânã la
proces!... Dar, n-am uitat; ascultã: „...
C-un sãrutat cinstit pecetluiþi/ Eternul
legãmânt cu moartea-avarã./ Vin crude
cãlãuz, scârrbosss tovarrrãººº,/ Pilot de
deznãdejde, haide, azvârle/ Bolnava,
obosita navã-n stânci!/ În cinstea ta,
iubire!...” Aicea beau ºi invoc: „O,
spiþer/ Onest, lucreazã ager praful
tãu!/ ªi astfel eu, cu-o sãrutare,
mor!”... Iar aici, eu, (subliniind
contrariile) tânãr, frumos, suplu, viteaz,
strãlucitor, nobil, ca o floare gingaºã
de primãvarã în azurul Veronei, mor!...
Mor în aplauze!... Mor în mii ºi mii ºi
neterminabile aplauze!...De asta te
angajez. Fiindcã vreau mii ºi mii ºi
interminabile aplauze! (comandând
sãlii) Aplauzeee!
ªi chiar se prãbuºeºte în aplauzele pe
care le-a smuls de la spectatori.
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AGENTUL (aplaudã ºi el) Eºti mare!...
Eºti foarte mare!...
ACTORUL Facem târgul? Le dãm
peste nas?... Hai! ( îi apucã palma s-o
batã)
AGENTUL (jocul de mai înainte) Pardon!
ACTORUL (intrigat) Pardon?
AGENTUL Par-don.
ACTORUL De ce, mã rog, „pardon”?!
AGENTUL Taci ºi-ascultã!
Tot cu un amãnunt de costumaþie, o
ºapcã sau un epolet, ajunge el la faþa
de cortinã pregãtindu-se a-ºi rosti
monologul care, de fapt, e o
convorbire fie posibilã, fie nerealã
cu un real, sau ne-mai-real, ºef:
AGENTUL Allo, trãiþi!... Raportez:
Cazul vechi, dosarul patru mii cinci
sute doiºpe; caragioºii ãia cu guvernul
pentru care mi-aþi dat de trei ori la
refãcut rechizitoriul cã nu era credibil,
iar dumneavoastrã aveaþi nevoie de
exemple mari de conspiraþii burgheze,
justiþia avea nevoie sã dea ani grei... A
venit acum la mine unul dintre ei; ãla
gras ºi bubos care-o fãcea pe junele
prim. Exact; l-aþi ghicit. E tâmpitul ãla
care, la anchetã o fãcea pe victima, dar
juca teatru prost. Da, era ºi el prost. Te
prindeai imediat cã juca teatru, dar fãrã
talent. Mai mult minþea decât juca
teatru... Cooperant? Da. Turna de rupea
pe oricine, dar de guvernul ãla pentru
care-l acuzam, zicea c-a fost numit în
lipsã. Încerca sã mã tragã pe sfoarã, dar
se piºa pe el la prima scatoalcã... A
semnat tot, a recunoscut tot ce nu
fãcuse ºi-a devenit omul nostru, aºa cã
i-am dat numai patru ani... Vã amintiþi,
da?... Da, l-am ajutat dupã!... L-am
împins, chiar în primul parlament, cã
pe el nu-l ducea mintea. Da, e cam fraier
ºi, mai ales ciubucar. Ei, ce sã-i faci?!... Am împins ºi noi pe cine-am
putut!...Nu e singurul care ne-a
dezamãgit... Ciubucar mãrunt ºi
profitor lipsit de scrupule. Neamul lor
de histrioni!... Dacã na-r fi avut
poliþiºti corupþi în jur, ar fi fost de mult
la zdup... Desigur! L-au prins cu multe,
a împãrþit cu mulþi. S-a milogit, a
ºantajat, a scãpat... Ca-n ziua de azi!...
Dar nu... N-are obrãznicie ca ãia, ºtiþi
dumneavoastrã, ãia formaþi bine... S-a
impus la-nceput, cã era gargaragiu, dar
l-au scos din jocuri rechinii ãia
mari...Poate cã n-a fost nici într-un
mediu cu fonduri babane!...
Actoraº!... Directoraº... Ciubucuri
mãrunte!... N-a dat decât o datã o
loviturã mai mare, la o privatizare...
Mai avea afaceri dubioase cu niºte
turci cãrora le livra dansatoare... Nu,
nu l-au agãþat, ca sã nu tragã ºi pe alþii,
pesemne... Ca sã se scape de el, l-au
pensionat... De ce mã mai preocupã?...
Pãi vrea sã-mi dea mie pensia lui!...
Bine-nþeles cã, la acþiunile nostre, de
la „Dunãrea” ºi alte firme, n-am eu
nevoie de pensia lui!... Dar el
insistã!... (cercetând în jur ºi cãutând
discreþie) Vã raportez cã-i cam nebun.
E unul din ãia nebuni de glorie... Da, a
fãcut ºi carierã politicã, dar e de
belea!... Nu-l mai putem duce întracolo. Au apãrut ºi niºte chestiuni cu
dosarul lui... Da, eu credeam cã i l-am
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distrus, dar uite cã au mai rãmas niºte
file, ca ºi la popa ãla de-a ajuns
episcop... N-are rost sã-l mai ajutãm.
Lucrurile s-au shimbat, au apãrut cadre
mai versate... Ãsta-i un terminat. Putem
sã-l dãm pe mâna lustraþiei. Are gurã,
dar e ramolit; insistã prosteºte cu
meritele lui, dar nu-l ia nimeni în
serios... Pierdem timpul cu unul ca el;
aºa cã mai bine-l lãsãm dracului pe
lista lustraþiei, c-a furat destul
strângând ceva cheag, ºi a depus la o
firmã dubioasã din strãinãtate... Cum
se comportã? Jalnic ºi scârbos. Iar, pe
desupra, ºi megaloman!... Raportez cãi penibil. ªi ramolit ºi penibil ºi destul
de pungaº... Din ãia cum foloseam noi
pe vremuri...
Tot acest timp, actorul a urmãrit atent
ºi a reacþionat prin mimã ºi pantomimã
la fiecare lucru care se spunea despre
el. Acum nu mai rabdã, face valuri cu
draperiile apropiindu-se vehement ºi
dã sã intervinã. La rându-i, agentul,
lunecã pe draperii odatã cu el,
ferindu-se ºi pãstrând distanþa întrun balet ca ºi la începutul
spectacolului, dar punctat de
cursivitatea replicilor ce curg în
continuare:
AGENTUL Cine sã-l apere dacã în
teatru era actor prost dar îºi lua roluri
mari, iar, în politicã, avea obrãznicie,
ca revoluþionar, dar nu ducea nici un
rol pânã la capãt?! Un edec terminat,
incult dintotdeauna, ajuns actor,
pesemne, prin fãþãrnicie, cã alt talent
n-avea, escroc cu reclamaþii, ehe, de
pe vremuri ba, chiar ºi peºte, cã trãia
îninte cu niºte babe iar, acum, v-am
spus: trafic de influenþã la paºapoarte
pentru danseuze care trec pe la el – ce
le-o mai fi fãcând, nu ºtiu! – apoi iau
drumul Turciei. Un stricat, un gãunos
ºi, pe deasupra, mofturos, cabotin,
pretenþios, escroc, unsuros dar gomos...
ACTORUL ( care a mimat tot timpul
reacþii dar, de la aluzia cu danseuzele
a intrat chiar în crizã, reuºeºte sã-i
smulgã telefonul) Cine-i gomos?!...
Cu cine vorbeºti?!... Alo, sã ºtiþi cã eu
nu sunt de lustrat!... Eu sunt un mare
actor ºi-un mare om politic... „Un suflet
curat care-i rãsplãtit doar cu invidie în
lumea asta mizerã” – cum spune...
spune ãstaa... în fine, ºtiu bine c-o
spune cineva, fiindcã-i o replicã dintrun rol pe care l-am jucat. Rolul... mda,
îmi amintesc eu ºi vã spun care rol. Un
rol în care am avut un succes imens!
Allo!... Allooo!...Nu-i nimeni la
capãtul firului? (întâi întrebare, apoi
constatare ce-l duce la înfruntare
cruntã, furie ce-l îngheaþã pe celãlalt.
Face paºi ameninþãtori înghesuindul) Nu-i nimeni, ni-meni, la ca-pã-tul firu-lui!
AGENTUL (fricã, ferealã, laºitate,
tacticã, ºmecherie, curtoazie perfidã,
loviturã sub centurã) Bine-nþeles cã
nu-i nimeni!
ACTORUL Cum nu-i nimeni?
AGENTUL Dar cum o sã mai fie
cineva, dupã atâþia ºi atâþia ani?!
ACTORUL (chiar tâmpit) Va sã zicã,
nu mai e!
AGENTUL (mult mai deºtept decât
pãrea) Pãi, dacã ar mai fi existat un
asemenea personaj, o asemenea
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funcþie, dacã mai aveam eu o asemenea
legãturã, crezi cã aº mai fi stat de vorbã
cu un tâmpit ca tine?!
ACTORUL (culmea
furiei)
Tâmpit?!... (culmea durerii) Va sã zicã,
într-adevãr, mã crezi un tâmpit!
(plânge sincer) Nu sunt nici pe departe
marele om?... Chiar nu?...(lacrimi
amare din care iese cea mai cabotinã
replicã) Oooo, soartã crudã, ce
destin!.... Oooo, destinule crud, ce
soartã!... (relateazã cursiv) ªtiu replica. Am jucat rolul ãsta într-o piesã...
o piesã celebrã; o sã-mi amintesc
titlul... Am avut mare succes: (reia
teatralismul) Oooo, soartã crudã, ce
destin!... Oooo, destinule crud, ce
soartã!... (reia relatarea) O piesã
celebrã, de un autor celebru; o sã-mi
amintesc. Am avut mare succes!
(hohote zdruncinãtoare) Înseamnã cam avut premoniþieeee! Premoniþia
acestei draaameee!...(cu sughiþuri
teatrale) Oooo, soartããã!... Oooo,
destiiin!
AGENTUL (asupra
cãruia
se
prãbuºeºte) Nu plînge, nu plânge!...
(disperat de apãsare) Ho!
ACTORUL (mai plîngãreþ) Ho?... Toþi
îmi dau cu Huooo!...
AGENTUL Nu plânge, nu plânge!...
Eu sunt...
ACTORUL ªtiu povestea. Toþi ne vrem
blânzi acuma. Dar cum sã nu plâââng,
când totul e atââât de dramatic?!...
Mãcar, dacã aveai pe cineva la capãtul
celãlalt al firului!
AGEN TUL(regret sincer) Ei, parcã eu
n-aº vrea acelaºi lucru!
ACTORUL Simþeam ºi noi c-avem pe
cineva în spate, care ne apãrã de
lustraþie!... De ce-ai fãcut-o?... De ce
þi-ai bãtut joc de-un suflet curat ca al
meu?
AGENTUL Pãi nu mi-ai propus o
afacere?!
ACTORUL ªi?
AGENTUL Nu însemna afacerea ta sã
te anchetez?
ACTORUL Ba da.
AGENTUL N-am vrut decât sã-þi arãt
cã am destule ponturi, destule
informaþii, ca sã te anchetez.
ACTORUL (uimire, cutremurare,
satifacþie) Asta ai vrut?
AGENTUL Asta.
ACTORUL (îl pupã, îl bate, îl strânge
la piept, îl mângâie, îl ridicã-n braþe)
Deci, batem palma?
AGENTUL Pardon!
ACTORUL (disperat) Iar „pardon”!
AGENTUL Te costã jumãtate din
pensia de merit, cu avans pe trei luni.
ACTORUL Nu-i cam mult?
AGENTUL Ziceai cã mi-o dai toatã.
ACTORUL Ziceam ºi eu ca-ntr-o piesã
în care jucam un rol generos. Da, da; o
sã-mi amintesc titlul ºi þi-l spun. Am
avut un mare succes!... Mi-l
amintesc… Mare succes!... Dar, nu de
asta ma bucur acum…. Mi-ai creat o
bucurie atât de mare încât… încât….
(plânge deodatã) Am uitatooo…
AGENTUL Nu plânge, nu plânge…
ACTORUL Cum sã nu plâng, când
constat într-adevãr cã uit, iar ãºtia mã
pensioneazããã?!.... Uite: am uitat de
ce mã bucuram.
AGENTUL Te bucurai c-am acceptat.
ACTORUL Ai acceptat... Ce-ai
acceptat?

AGENTUL Am acceptat sã-mi dai
pensia toatã.
ACTORUL Toatã?!...Oi fi eu ramolit,
dar nici aºa!
AGENTUL Jumãtate!...
ACTORUL Aºa mai merge. Bate
palma. Uite, îmi vine sã plâng de
bucurie!...
AGENTUL Nu plânge, nu plânge!
Muzica dodecafonicã valseazã cu ei.
Cortina nu se lasã fiindcã e deja
lãsatã în draperiile printre care ei
lunecã fericiþi adaptându-ºi replicile
pe melodie:
ACTORUL O, soartã crudã, ce
destin!... O destinule crud, ce soartã!
AGENTUL Nu plânge, nu plânge!
ACTORUL Sunt un suflet curat, fãrã
noroc...
AGENTUL Pardon, pardon, pardon!

ACTUL AL DOILEA:
FASTNACHTSPIEL
sau ALL IMPROVISO
Aceeaºi lipsã de decor. Pot lipsi, sau
pot fi doar sugerate chiar ºi scaunele
de anchetã, dacã regizorul vrea trepte
sau praticabile care sã scoatã-n
evidenþã un joc bazat pe multã
pantomimã sau, dimpotrivã, de
construit un spaþiu fix cu douã scaune
bizare ºi incomode, dar contradictorii
(pentru anchetator ºi pentru
anchetat), care sã sugereze fixitate
procustianã.
În schimb, începe sã funcþioneze
decorul sonor ce-l bãnuim a veni din
stradã, prin sunete ºi replici care
capãtã denumiri convenþionale de
personaje. Pentru o regie care vrea
montare deosebitã, ele pot sã ºi aparã
pe parcursul sunetului, ca niºte
siluete fãcând gestica respectivã pe un
perete de fundal:
1.AUTOMOBILIªTII
un manelist idiotizat de vitezã ºi
zgomot, care se aude trecând cu
muzica la maximum, în crescendo
când apare de departe, ca o pereche
de palme asurzitoare când ajunge în
dreptul lor, apoi pierzându-se undeva
în scîrþîit de frâne. Identic, urmeazã:
un împãtimit de rock,
unul, întotdeauna cu acelaºi fragment
de melodie,
spre final, un marº funebru.
2. COPILAªII
care se aud
ca un fundal de gãlãgie, rostirea
devenindu-le clarã numai când se trag
la sorþi pentru un nou joc:
Eu pe mama ta...
Tu pe mama mea...
Le... linguºim,
Le... pãcãlim,
ªi ne fu-gã-riiim.
3 VECINELE cu o singurã replicã
rostita concomitent: „Cretina
draculu, iar uzi florile-n capul
meu!”...”N-ai tu flori în cap, cât eºti
de proastã!”...
4 BARITONUL
m e r e u
aceeaºi replicã, dar cântatã, fãrã sã ºtii
dacã o adreseazã cuiva sau o face de
unul singur: „Ne vom iubiii, ca doii
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neeebuuuni...”
5 GREVIªTII trec huiduind ºi
scandând „Jos guvernul, jos
ipocrizia! Jos, jos, jos! Jos guvernul,
jos!”.
6 BEÞIVUL „Eu simt foamea
generalã; dar daþi-mi mãcar de-o
votcã. Ne-o fi foame, dar mãcar sã neastâmpãrãm setea!”...
7 MASINA POLIÞIEI „Nu uita
121, poliþia de proximitate îþi e
aproape!”...
8 GRATARAGIUL „Hot dog, hot
dog! Ia cârnatu cã-l ia altu!”...
9 SONERII INTERFON:
„Trãiþi domn deputat, am venit cu
girofaru.”
„- Scumpi, cocoºeluuu, eºti acasã?
- E cu mine, paceauro; ºi i-am umflat
pensia!”
„-Doamna , iau gunoiu?
- Þi-l trimit imediat pe bãrbatu-meu!”
„-Poºta, domnu; pensiaaa!
-Bã, nu striga aºa cã vin toþi dupã
datorii!”
AGENTUL (nedumerit) Aici?
ACTORUL Da; în balcon. Orice act
revoluþionar se face în balcon. Ce,
dacã eu eram în Bucureºti, crezi cã nu
m-aº fi suit în balcon dupã ce-a plecat
elicopterul?... Crezi cã numai Verdeþ,
sau Petre Roman... Cã Iliescu a apãrut
mai târziu ºi mai pe ºest!
AGENTUL Lasã!... Bine, bine; e bine
ºi-n balcon, dar nu pronunþa nume...
Nu mã bãga pe mine cu nume, cu policã
ºi chestii din astea care nu se spun!
ACTORUL Ba se spun. Eu vreau sã le
spui!
AGENTUL Nu, nu; atunci plec din
balcon!
ACTORUL Nu te las!... Te-am cãutat
atâta!... Bine: fac cum vrei, dar stai.
Balconul e simbolul nostru, al
revoluþionarilor.
AGENTUL Dar eu...
ACTORUL Taci, nu fi modest! Toþi am
fost revoluþionari; toþi am fost
nemulþumiþi de cîte ceva! Ce, voi,
securiºtii, poþi spune cã eraþi
mulþumiþi?
AGENTUL Nu. E drept: nu!... Toatã
lumea era atunci nemulþumitã, cum
toatã lumea-i acum nemulþumitã.
BEÞIVUL Eu simt foamea generalã
Dar... etc
ACTORUL Pãi vezi!... Balconul e al
nostru, al tuturor! (logoreic, pentru al convinge)E cam zgomot aici dar, ca
om politic eu mã simt bine în forum,
cum a spus... în fine, unu mare a spuso; iar ca om de teatru, mã simt bine în
public!... Asta, ºtiu sigur cine-a spuso, fiindcã am spus-o eu când ei înercau
sã mã amâne ºi sã mã triºeze cu
apartamentul, spunând cã e bloc pentru
tineret. „Nu-i nimic, îmi cinstiþi
maturitatea ºi-mi daþi douã
apartamente”, le-am spus, cã doar nu
eram fraier sã pierd chilipiru. N-au
îndrãznit sã mã refuze: eu le votam
bugetul! Cã, altfel, corupþii naibii,
cine ºtie cu ce ºpagã-l dãdeau.
AGENTUL Foarte bine c–aþi reuºit sã
faceþi dreptate.
ACTORUL Pãi, ce naiba?! Doar
trebuie sã intrãm odatã-n Europa.
AGENTUL Aici, pe balcon?
ACTORUL În Europa, ºi pe balcon e
bine!... (conºtietizând) Asta chiar e-o
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replicã memorabilã. Pãcat cã nu mai
sunt parlamentar!
AGENTUL V-am întrebat dacã aici
vom lucra?
ACTORUL Dragul meu, nu trebuie sã
foloseºti pluralul.
AGENTUL Ba da, acum sunt
angajatul dumneavoastrã!... Aici,
deci...
ACTORUL Apartamentul e prea
spaþios. Blocuri, democratice pentru
tineretul, hm, mã rog... tineretul de la
care aºteptãm atâtea... Aici e spaþiu mai
îngust. Tragem perdelele astea, sentunecã ºi e exact ambianþa de acolo,
ºtii dumneata, celula de doi pe doi cu
masa dumitale ºi-un singur scaun
pentru interogat.
AUTOMOBILISTUL
(trece exact
când el preparã ambianþa)
ACTORUL Ai vãzut: te loveºte cu
sunetul, exact cum þi-ar da douã palme.
Trece de ºase-opt ori, sau trec ºase-opt
din ãºtia, aºa cã, atunci când vrei sã
mã baþi, cauþi sã se nimereascã ºi naude nimeni.
AGENTUL Poate cã n-am sã-mi permit chiar...
ACTORUL Ba sã-þi permiþi!... Dragul
meu, acum cã ai luat avansul, sã-þi
explic...
BARITONUL
(cântã cu fericire
împãtimitã) Ne vom iubiii, ca dooooiii
neeebuuuni…
ACTORUL E obsedat; uneori vine la
mine sã împrumute Viagra. Dar o face
numai ca sã se laude, fiindã am fãcut
un semn pe pastilã ºi l-am descoperit
când, chipurile, mi-a adus alta înapoi.
Adicã, n-a avut nevoie s-o
întrebuinþeze, a vrut doar sã se laude.
AGENTUL (profesionist) Nu mã
dranjeazã.
ACTORUL Foarte bine; dumneata sãþi faci meseria. Ai vãzut în filme:
Americanii au psihiatri la care se duc,
se-ntind pe canapea relaxându-se...
Fleacuri!...Chiar s-avem la noi în oraº,
nu m-aº duce la unul ca ãla!... Invenþia
mea eºti dumneata! (discurs inugural)
Soluþia mea, sunt convins cã eºti
dumneata! Aºa cum trebuie respectat
dreptul naþiunilor, vom respecta
psihiatria de care avem nevoie noi,
specificul nostru istoric!... E?!... E o
gãselniþã?... Vom breveta. Dupã
sucesul cu mine, o vom breveta. Pãi,
dacã se vorbeºte de identitate
culturalã, noi acolo ne-am fãcut-o, la
securitate!... Prin ea ne vom afirma;
este, doar, dreptul naþiunilor la
afirmare! Îþi vorbeºte un om politic
care a deprins ºi el ceva în anii ãºtia!...
Ce canapea, ce psihiatru?... Noi
folosim specificul local. Hai, aºeazãmã ºi...
COPILAªII(îi îndeamnã prin poeziora
lor la tragere la sorþi) Eu pe mama ta,
tu pe mama mea…
( În acest ritm ei îºi bat palmele ºi,
fericiþi de rezultat, amândoi ocupã
locurile)
ACTORUL Sigur! Repet cu fruntea
sus: dacã se vorbeºte de identitate
culturalã, noi acolo ne-am fãcut-o, la
securitate!... Prin ea ne vom afirma.
Este, doar, dreptul naþiunilor la
afirmare!.. Vorbeºte un om politic care
a deprins ºi el ceva în anii ãºtia.... Ce
canapea?... Ce psihiatru?!... Noi
folosim specificul local!... Hai, aºeazã-

mã ºi...
COPILAªII(îi
îndeamnã
prin
poezioara lor la tragere la sorþi ºi,
rãmaºi cu degetul unu spre altul, îºi
ocupã locurile)
ACTORUL (nu poate sã nu dea
indicaþii de regie) Fii dur!
AGENTUL (montându-se spre a fi rãu)
...Ai recunoscut mai-nainteee...
ACTORUL Am
recunoscut!...
Recunosc c-am recunoscut!...
AGENTUL (arãtând spre direcþia de
unde se aude baritonul) Ai recunoscut
cã-l împrumuþi cu Viagra!
ACTORUL Îmi cere, domnule
anchetator. Dar eu, de cele mai multe
ori îl refuz... Sã vã spun de ce-l refuz,
domnule anchetator. Fiindcã...
AGENTUL (urlã) Nu-mi spui ce vrei
tu; rãspunzi la întrebãrile mele!
ACTORUL Am înþeles; am înþeles...
Scuzaþi!
AGENTUL Se deduce, deci, cã
dumneata eºti posesor de Viagra;
recunoºti?!
INTERFON
S c u m p i ,
cocoºeluuu... etc.
ACTORUL Domnule anchetator, dar
ce rost... în fine: ... recunosc.
AGENTUL Bine. Cumperi pastilele,
sau þi le aduce cineva?
ACTORUL (ezitã, tatoneazã, se decide) Admiratoarele, domnule
anchetator.
AGENTUL Bagã de seamã, notez; mai
ai timp sã te rãzgândeºti.
ACTORUL (derutat) Bine... Atunci:
admiratorii... (calculeazã mut,
întrebãtor ºi, dându-ºi seama)...
adicããa nu, sã nu credeþi cã... Vreau sã
spun: admiratorii care ºtiu cã sunt un
fanteee...
AGENTUL (loveºte dur) Un fante care
le face rost de vize pentru danseuze!...
(mai dur) ºi, care le gãzduieºte aici în
tranzit!... (ºi mai dur) ºi, care, le
încearcã, le clasificã, le...
ACTORUL Nu eeeuuu!... Am amici,
am cunoºtinþe, am relaþii care...
AGENTUL Aici am vrut s-ajung: Cines ãºtia?! Dã din guºã tot!
ACTORUL Pãi, dacã vi-i spun, sare
guvernu-n aer!
AGENTUL (uimit) Aer?
ACTORUL Cad doi miniºtri, iese scandal cu vreo ºase parlamentari, se duce...
AGENTUL (disperat) Taaaci!... (mai
calmându-se) Uitã asta. Aici n-am vrut
s-ajung!
GREVIªTII(trec scandând, în vreme ce
personajele discutã prin gesturi mute,
ca ºi cum s-ar tocmi) Jos, jos, jos! Jos
guvernul, jos!
ACTORUL (dupã ce trece zgomotul)
Tocmai mã simþeam atât de bine!... Mã
pregãteam sã-þi dau vreo câþiva, care
m-au lucrat, cum fãceam odinioarã. Sãi iei la-ntrebãri, sã-i cafteºti, sã-i
bumbãceºti...
AGENTUL (decis) Uite ce vreau sã nenþelegem: Eu n-am fãcut niciodatã pe
nimeni sã plângã; dar nu vreau ca nici
alþii sã mã plângã pe mine!
ACTORUL Sã plângã, nu; dar sã urle,
da!... (îi aminteºte) „Bããã, eu nu te
fac sã plângi; eu te fac sã urli!”... Parcã
asta era replica dumitale preferatã, nu?
AGENTUL (jenat) Ei, sã uitãm asta...
Eu sunt acum un modest cetãþean al
statului de drept, eu...
ACTORUL Eºti angajatul meu, iar eu
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te-am angajat ca sã urli. Nu-þi fie
teamã, n-ai nici o rãspundere: Eu am
vrut sã te fac sã urli. ªi ai urlat. Asta mã
unge, îmi dã tonus, mã inspirã, mã
pune-n rol!
AGENTUL Bine, am înþeles. Dar
schimbãm subiectul. Ne ocupãm de...
INTERFON
Doamna, gunoiu...
etc.
AGENTUL (ca sã-i facã plãcere, urlã)
Ãºtia, ºtii cine sunt?...
ACTORUL Niºte gunoaie.
AGENTUL Spune sincer în ce relaþii
eºti cu ei!
ACTORUL Cele mai bune.
AGENTUL Cu gunoaiele?
ACTORUL Aplic tehnica modernã:
Reciclarea gunoaielor.
AGENTUL ªi ce avantaj ai?
ACTORUL Fiul lor e parlamentar în
locul meu. Pe numele lui s-a luat casa.
I-am predat alegãtorii mei.
AGENTUL ªi l-au ales?
ACTORUL Nu; i-am ales eu, dintre cei
cu... dare de mânã.
AGENTUL În ce scop?
ACTORUL Dare de mânã, nunþelegeþi, domn anchetator?!
AGENTUL ªpagã?
ACTORUL Zeciuialã. Contribuþie la
campania electoralã... Iau din ce furã
ei, dau la ce furãm noi de la ei... Vi-i
spun; vã dau lista cu toþi, domnanchetator. Numai s-o daþi mai departe.
Eu vi-i torn, cã am fost mânã-n mânã
(cu ciudã) pânã m-au dat deoparte,
mãgarii!...
AGENTUL Deci, dumneata faci trafic
de influenþã.
ACTORUL Nu, eu fac jumate-jumate
cu el.
AGENTUL (triumfãtor) Te-am prins,
canalie!
ACTORUL Domnule anchetator, nu
m-aþi prins, eu am declarat de bunã
voie.
AGENTUL De bunã voie, cincizeci la
sutã; dar iei mai mult!
ACTORUL Sunteþi formidabil; o ºtiþi
ºi pe asta!
AGENTUL (deodatã alt joc, laº, blazat)
Eu ºtiu multe. (cãinându-se) ªtiu atât
de multe, încât mi-e fricã sã mi le
amintesc, darã-mi-te sã le spun!
ACTORUL (sincer) Mã dezamãgeºti.
AGENTUL ªtiam
c-o
sã
te
dezamãgesc. De când am simþit cãncepeai sã mã cauþi, ºtiam asta. Ce-ai
fi dorit de la mine?
ACTORUL Ce-aº fi dorit? Ah!...
COPIII
( î n c e p
numãrãtoarea, pe care o imitã ºi ei) Eu
pe mama ta...
ACTORUL Perfect. Ia sã schimbãm
locurile, sã-þi amintesc urletul de care
am nevoie! (câºtigã el numãrãtoarea
ºi trece în scaunul de anchetator
umflându-se ºi crescând ameninþãtor
spre dominarea celuilalt) Mããã...
VECINELE
Cretina dracu’...etc.
ACTORUL Gunoiuleeee (se bagã-n
sufletul lui) Bããã, eu sunt îngerul tãu
pãzitor! Mie-mi spui tot!... Mããã,
reeeacþionarrruleee!
GREVIªTIIJos guvernul!
ACTORUL Credeai cã nu te-am auzit
când spuneai asta!
AGENTUL N-am spus-o eu.
ACTORUL Ai sã recunoºti tu, cum nai sã-þi recunoºti mutra-n oglindã! (îl
bate, îl calcã-n picioare) Bããã, eu sunt
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îngerul tãu pãzitor, bããã!...
AGENTUL (lovit) Vãd cã nu
glumeºti...
ACTORUL (joacã furie adevãratã, îl
ridicã în aer, loveºte) Cum o sã
glumesc?!... M-ai înfuriat de-a
binelea!... De ce mi-ai dat patru ani,
bã?.... Ce, eu am strigat ca ãºtia?!
GREVIªTII
Jos, jos, jos! Jos
guvernul, jos!
ACTORUL (joc în crescendo) Mi-ai
dat patru ani, bããã, pentru o glumã de
care nimeni nu credea cã-i adevãratã!
AGENTUL (nevoit sã-l ia în serios) Nu
þi-am dat eu, þi-au dat judecãtorii!
ACTORUL Dar judecãtorii credeau?
AGENTUL Aveau ordin sã creadã.
ACTORUL De la cine?
AGENTUL De la noi. De patru ori mia dat ºefu la refãcut rechizitoriul.
ACTORUL Ca sã parã credibil, nu?!
AGENTUL Exact.
ACTORUL Aha, te-am prins. Deci nici
tu nu credeai cã noi am fãcut cu
adevãrat un guvern!
AGENTUL Cine putea crede o
asemenea gogomãnie.
ACTORUL Hai, hai!Nu plânge, nu
plânge!.... Dã din guºã, zi tot dacã vrei
sã scapi de caftealã!
AGENTUL Pãi, cine sã creadã cã niºte
actoraºi nenorociþi...
ACTORUL “Actoraºi”! Ha!...
AGENTUL Mã rog....
ACTORUL Lasã, eu anchetez acuma,
nu sunt actor, ca sã mã doarã. Zi-i
înainte!
AGENTUL Nu era de crezut, dar deun asemenea proces, regimul avea
nevoie; trebuia sã dea exemple de
vigilenþã; trebuia sã arate cã lupta de
clasã se ascute!
ACTORUL ªi i-aþi bãgat pe
nenorociþii ãia la douãzeci de ani!
AGENTUL Au ieºi dupã opt.
ACTORUL ªi pe mine, nevinovat, cã
nici nu i-am rupt piciorul lui Romeo
ca sã intru-n locul lui în scenã, m-aþi
nenorocit; mi-aþi nenorocit toatã
cariera artisticã...
AGENTUL Þi-am apreciat toate
turnãtoriile. Ai luat mai puþin de
jumãtate ca alþii!
ACTORUL (furie extremã) Bããã, te
calc în picioare bããã!... O faci acuma
ºi pe salvatorul! Hai, dã din guºã!
AGENTUL Ce sã mai dau?
ACTORUL Dã!... Zi de ce era nevoie
de exemplul nostru: „Condamnare
exemplarã”, nu?!
AGENTUL Ca sã ne facem datoria de
pãzitori credincioºi. Ca sã nu le vinã
unora ideea asta de-adevãrat!
ACTORUL Nu plânge, nu plânge!... Nai de ce sã plângi... (cãlãu) Te fac eu sã
urli, mããã!
AGENTUL
Pãi chiar urlu. Mã
doaaareee...
ACTORUL Aºa sã faci ºi tu: sã mã
doarã ca sã spun tot!... Uite-aºa: (urlã
nemaipomenit) Zi, mã, de ce era nevoie
de exemplul nostru?... Condamnare
exemplarã, da?!
AGENTUL Condamnare în interesul
tuturor.
ACTORUL Tuturor?
AGENTUL Da; chiar „tutulor”!
ACTORUL Adicã… rãposatu?
AGENTUL Rãposatu avea nevoie de
câini ca noi fiindcã avea interes sa fie
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sigur pe situaþie; noi aveam interes sã
fie sigur pe noi ºi sã ne dea putere; iar,
pentru asta, lãtram cât mai tare ca sã-i
arãtãm cã mirosim cât mai mulþi
duºmani. Voi aveaþi interes sã fim siguri
pe voi, adicã sã vã aruncãm o ciosvârtã
ca sã turnaþi, iar noi aveam ce raporta
arãtând cã sunt mulþi duºmani deci ºi
noi suntem necesari… „Unitatea de
nezdruncinat”!...
ACTORUL Bunã treabã! Crezi cã,
acum, n-ar mai merge la fel?
AGENTUL Domnule, te rog!... Eu nu
jignesc democraþia pentru care au
luptat… s-au sacrificat, s-au…
ACTORUL Hai, ce te-ai oprit? Zi mai
departe: … s-au mâncat, s-au turnat, sau arãtat cu degetul, s-au înjurat, s-au
furat unii pe alþii, cum au putut, s-au
aliat care cu ce nenorocit din
strãinãtate a putut ºi au furat toþi de
unde au putut, cum au putut, cât au
putut, pânã unde au putut!... Nu?!
AGENTUL Nu.
ACTORUL Nu?!... Bããã!... Nu mãnfuria, bããã…Reacþionarrrruleee!...
Bããã, la mine dai tot din guºã; eu sunt
îngerul tãu pãzitor, bããã!
AGENTUL ªtiu, ºtiu… Aºa fãceam.
Aºa strigam… Dar acum nu pot. Am
jurat sã respect democraþia. Nu pot sã
afirm niºte lucruri pentru care unii
dintre foºtii mei ºefi, care se aflã la
putere, ar putea sã mã-mpuºte!
ACTORUL Nu recunoºti?...
AGENTUL N-am voie… Te implor,
înþege-mã!
ACTORUL N-ai voie?!... Îþi dau eu
voie. Na!... (îl bate) Na voie! Na!... Ia
sã-þi facem noi niºte ºocuri la coiþe ca
sã ai voie! (cu scop ascuns, ajunge la
joc real) Sã ºtii cã scula asta chiar face
ºocuri. Iar eu nu mai improvizez rolul
ci þi le fac. (dulce) Zi sincer, iubitule,
cine nu-þi dã voie?... Ai ºefi ºi acum,
nu?... Crezi cã pe mine m-ai prostit
când ziceai cã nu-i nimeni la
telefon?... Am auzit eu cum se-nchidea
cînd þi-am smuls receptorul!... Zi
mããã... Zi de la cine n-ai voie!
AGENTUL N-am spus cã n-am voie;
de la cine sã n-am eu voie?!
ACTORUL N-ai „n-ai voie”?... Dar
atunci, ce n-ai?... Ce n-ai mããã?!
AGENTUL (printre
lovituri,
retracteazã) N-am cum…
ACTORUL (derutat, se opreste din
lovit) N-ai cum?... De ce n-ai cum?!
AGENTUL (plânge sincer) Pentru cã
acum e democraþie, e libertateee!
(citeazã în hohote) „omul liiibeeer”…
„Libertaþile socialeee”… „Drepturile
fundamentaleee”… Nu mai poþi aresta
nici un golan, cã e (culmea durerii) om
libeeer!
ACTORUL (dã sã loveascã, apoi se
opreºte din jucat acest rol ºi mediteazã
dându-i celuilalt lecþii mângâietoare)
Om liber?... Bã, prostule, tu ai învãþat
democraþia doar pe jumãtate!
AGENTUL De unde s-o-nvãþ? Ce, am
avut de anchetat vreun democrat
adevãrat? Numai nenorociþi ca voi,
nãimiþi de partid ºi gata sã turnaþi la
securitate!
ACTORUL Eu am avut. Douã
legislaturi cât am fost parlamentar…
AGENTUL (bine informat) Una
jumãtate, cã, pe urmã te-a dat
afarã…Hm, zi mersi c-ai muºamalizato!
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ACTORUL (neconvenindu-i)
În
fine… Lasã asta. Am fost parlamentar
oricum ºi-am învãþat democraþia (pe
fundalul greviºtilor de pe stradã)
Democraþia nu-s numai ãºtia!
(imitându-l) „Omul liiibeeer”!... Nu-i
numai libertatea care-þi înfricoºeazã
mintea ta proastã de securist!
(redevine brutal) Hai, întreabã-mã,
mã! Întreabã-mã ce altceva mai e
democraþia!... Uite pumnul: Chiar
dacã n-ai chef, întreabã-mã!
AGENTUL (de voie de nevoie) „Ce,
altceva, mai e democraþia”?
ACTORUL (dulce) Este, vezi, asta nu
ºtii tu: Democraþia este un alt mod dea bãga pumnu-n gurã, decât îl bãgaþi
voi!... Voi eraþi vulgari, grosolani,
poliþiºti dictatoriali… Democraþia e
lucrãturã finã, mã prostule!... Îþi razi
duºmanul cu principii de drept, nu cu
pistolul. Îþi întãreºti puterea nu cu
pumnul, ci fãcând caz de siguranþa
naþionalã. Îþi faci slugile poliþiºti
spunând cã le dai libertãþi, nu cã þi-i
subordonezi. Ii faci pe unii mândri cã
au secrete ca sã-i asmuþi împotriva
altora care vor sã li le fure. Faci caz de
libertatea fiecãrei puteri din stat ca sãi laºi sã greºeascã, iar tu rãmâi cu
mâinile curate. Mã, prostule, mã, cã
mi-eºti drag: Democraþia se face cu
mãnuºi, iar pumnu-l foloseºti numai
sub centurã. Justiþia e oarbã, deci o laºi
sã orbecãie; iar poliþia n-are chip, aºa
cã o faci cu mascaþi!... Voi, proºtii,
veneaþi cu mutrele voastre ºi le puneaþi
arestaþilor masca pe ochi. Democratia
te ajuta sa trimiþi mascaþi la duºmanii
tãi ºi sã-i faci pe ei sã se vadã în toate
televizoarele!... Maschezi poliþia ºi
spui cã nu-i stat poliþienesc; le spui
„sã trãiþi bine”, doar ca ei sã facã drepþi
spunând „am înþeles sã trãiþi”. În
declaratiile publice faci câini
comunitari, pentru ca în particular saþi selecþionezi câinii tãi proprii. În
public, castrezi câinii ca sã latre presa,
latri la întreprinzãtori ca sã-i muºte
ziarele, muºti din aliaþi ca s-arunci în
cârca lor promisiunile fãcute, promiþi
sã-i castrezi pe corupþi ºi mârâi la
opoziþie aratându-i pisica dotatã cu
cãtuºe. Dar în particular, nu-i castrezi
deloc, ci chiar le dai douã perechi
de…putere câinilor tãi credincioºi,
pentru ca sã þi-o creascã ºi pe a ta. Sã ai
tu patru perechi. E un fel de Viagra
politicã, înþelegi?... Ce “putere
parlamentarã”?
Ce
“putere
guvernamentalã”? Ce “putere
prezidenþialã”?... Existã numai
puterea buhaiului care încalecã
celelalte puteri!... ªi, totul, pentru cã
ai pornit de la confuzia dintre câinii
comunitari cãrora le-ai pus zgãrzi
înainte de-ai face mãnuºi ºi aspiraþiile
comunitare cu care te porti cu mãnuºi
pânã le pui zgardã. Dupã zgardã, lanþul
nu e o problemã, fiindcã-l ai gata fãcut
din impozite, iar în loc de botniþã le
pui pe gurã promisiuni… ªi, faci... tot
faaaci la promisiuni în numele
democraþiei; pentru cã democraþia e
promisiunea celor care n-o iubesc,
Ceea ce iubeºti, o faci pentru tine; ceea
ce nu te intereseazã pe tine, poþi
promite altora. Democraþia e o
promisiune pentru fraieri, fãcutã cu
gura bogatã a celui care se crede

deºtept; democraþia…
BARITONUL
(cu fericirea de-a
întâmpina o amantã) Ne vom iubiii, ca
doi neeebuuuni!
ACTORUL Vezi, asta-i democraþia: Nu
conteazã cã tu n-ai ce sã-i dai ei…
adicã populaþiei.
BARITONUL
(idem,
mai
„virtuoso”)...doooiii neeebuuuniii...
ACTORUL (face un semn de fleºcãialã
impotentã) Nu conteazã cã n-ai cu ce
s-o faci fericitã. Important e sã-i declari,
sã-i promiþi, s-o pãcãleºti pânã o laºi
dezbrãcatã.
AGENTUL ªi, dupã ce-o dezbracã, cei face?
ACTORUL Exact ce-þi face þie
guvernul dupã ce-þi ia impozitele: Nul mai interesezi ºi doar se face cã
trebuie sã-þi dea ºi el ceva.
AGENTUL Formidabil!... Dar de unde
ºtii tote astea?
ACTORUL Ehe: politicale. Trebuie sã
le miroºi; sã tragi cu ochiu la unii, cu
urechea la alþii ºi, între timp, sã strigi
mereu „vrem schimbare!”, ca sã le fie
fricã de gura ta.
AGENTUL ªi, dacã te iau în serios?
ACTORUL Atunci, schimbi!
AGENTUL Ce schimbi?
ACTORUL Ce-þi convine!... Sau ce nuþi convine!.... De exemplu: ce nu-þi
convine din Constituþie! Ce crezi cã
te-ngrãdeºte (crescendo demagogic);
fiindcã, ce te-ngrãdeºte pe tine ca lider,
îngrãdeºte fiecare cetãþean, nu?...
Fiindcã fiecare cetãþean poate sã ajugã
lider! ªi atunci, toatã Comisia juridicã
pe care þi-ai subordonat-o, va spune
cã schimbã Constituþia pentru a da mai
multe drepturi cetãþeneºti!... Iar tu îi
stimulezi pe parlamentari sã lupte
pentru aceste drepturi cetãþeneºti... de
a pune mâna pe mai multã putere!
Doar e democraþie; ai dreptul sã lupþi!
AGENTUL (uimit, ca ºi cum ar spune
cã nici chiar unul ca el nu s-ar preta la
asemenea politicale) Dar, chiar sã
schimbi Constituþia?!
ACTORUL Pãi, dacã te-ngrãdeºte, de
ce sã n-o schimbi?! … Te-ngrãdeºte
pe tine ºi n-ai destulã putere ca sã-i
faci sã trãiascã bine pe alþii!... Iei mai
multã putere pentru tine, dar pretinzi
cã dai mai mult la alþii. Aflã de la mine:
Schimbarea e cel mai democratic lucru.
De asta politicienii democraþiei sunt
oameni schimbãtori!
AGENTUL Domnule, creºti în ochii
mei, ai învãþat politologie.
ACTORUL So-nveþi ºi tu ºi sã nu te
mai smiorcãi pentru prostia aia cu
„omul liiibeeer”.
AGENTUL Nu?... Crezi cã se poate
scoate din Constitutie?
ACTORUL Pãi dacã-i Constitutia
noastra democraticã, cine ne opreºte
s-o schimbãm?!... Nici o Constitutie
nu ne poate opri sã schimbãm cum
vrem noi Constituþia!
AGENTUL Nu ne poate?
ACTORUL Nu!... ªi sã-þi faci meseria
ta, aia veche, cu convingerea cã e utilã
ºi astãzi!
AGENTUL Utilã?
ACTORUL Pãi ce, crezi cã numai
rãposatu avea nevoie sã se simtã sigur
pe situaþie?! Crezi cã altul nu are
interes sã aibã câini siguri ca sã-ºi
creascã
puterea modificând
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Constituþia?! Nu vezi ce mari cariere
democratice au pornit de la câini?!
AGENTUL (egocentric)
Câini
siguri?... Mai siguri ca mine nu
existã!... Sunt dresat pentru asta.
ACTORUL Atunci
ancheteazã.
Ancheteazã ca lumea. Ancheteazã ca
pe vremuri! Cã anchetatul e cel care
confirmã; anchetatorul, doar întreabã!
AGENTUL Bine, întreb; întreb…
ACTORUL Þi-am arãtat; þi-am amintit
cum erai.(exemplificã) „Nu plânge,
bããã, cã eu te fac sã urli!”... Aºa!...
Acum treci pe locul tãu ºi-ntreabã!...
Þi-am arãtat cum trebuie sã fii: Durrrr!
AGENTUL Durrr!
Fac schimb de locuri în vreme ce de
afarã se aud grataragiul cu „hot dog”,
beþivul cu „eu simt
foamea
generalã...” si poºtaºul cu „pensia”.
Agentul intrã în funcþie:
AGENTUL Spune-mi cine este acest
individ cu pensia ºi ce legãturã ai
dumneata cu el!
ACTORUL Pãi, eu i-am aranjat pensia.
Am prins un pont când ãia care
guvernau acum trei ani au dat un lot
de pensii mari pentru ai lor. A luat omu
ºi pensie mare si vreo treizeci de salarii
despãgubire…
AGENTUL ªi, þie, cât þi-a dat?
ACTORUL Atâta cât sã-i fac rost deun spaþiu comercial aproape pe gratis,
pe care l-am vândut pe urmã unor arabi
ºi-am fãcut jumãtate-jumãtate afacerea
cu ei, cã lor le-am obþinut licenþele
necesare; dar sã nu crezi cã am luat eu
totul, am ºi eu unul mai mare…. Îl ºtii
pe acela mare, din partid, care…
AGENTUL Nu ºtiiiuuu nimiiic!....
Ticãlosule, te calc în picioare! Te
omor… Te… Ai spus sã fiu dur, nu?
ACTORUL Dur, dar cu ce trebuie.
AGENTUL Bine. Schimbãm subiectul
ºi… Mããã, fii sincer, mããã… Cã eu îþi
citesc ºi-n mãruntaie!...
ACTORUL (aparte) Eu sunt sincer; tu
nu vrei sã afli câte sinceritãþi vreau eu
sã dezvãlui! (cabotin) Citeºte-mi-le!
Ia-mi mãruntaiele, citeºte-le ºi… (ºiret)
citeºte ºi dã mai departeee… cât de
departe poooþi… Cum au spus ºi toate
partidele: Nu intereseazã cã-i PNA sau
DNA sau cum o fi!... Intereseazã sã-i
dai în gât ºi sã-þi faci calea liberã!
MAªINA POLITIEI
Nu uita
121. Poliþia de proximitate îþi e
aproape!
MANELISTUL ( c r e s c e n d o descrescendo cu) „Cã tu te-ai iubit pe
blatâââ/ªi pe mine m-ai turnatâââ/Mai turnat la PNAAA/ Sã nu mai pot
candidaaa!...
ACTORUL Exact: Cã dacã iese
pasienþa ºi parchetul descoperã toatã
miºculaþiunea, nu mai pupã ei sã
candideze:
AGENTUL Ei?... Care „ei”?!... Bãã,
fii concret, bããã… (pumn în burtã) Cel
puþin la fel de concret cum e pumnul
meu!...
ACTORUL Sunt concret…. Auuu….
Concret ca pumnul….Auuu… Sunt
afaceri de sute de milioane… Dolari,
nu lei!... Euro!... Euro, au!.... Nu mã
mai bateþi, domn’anchetator cã eu va
spun sincer despre primele cele mai
mari zece afaceri pe care nu le-a
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descurcat procuratura în ultimii zece
ani….. Aºa, bãteþi-mã, bãteþi-mã dar eu
tot va spun. Va spun numeee…. Nume
concreteee…Uite!
INTERFON
Domn’ deputat, am
sosit cu girofaru...
AGENTUL (bate la el într-o furie
oarbã) Ba nu-mi spui nimic!... Nu-mispui-ni-mic!...
ACTORUL Cum sã nu vã spun,
dumneavoastrã, care-mi sunteþi înger
pãzitor sã nu vã spun?!... (cade sub
lovituri) eu sunt un suflet curat care
spune tot. Eu v-am fost de folos la
avansare. Ce-aþi stors de la mine s-a
aºezat pe epoleþii dumneavoastrã. Vam fãcut odatã salvatorul regimului de
cei care fãceau în secret guverne?...
Acum vã voi face salvatorul
guvernului de cei care fac în mod public averi!
AGENTUL (lovind) Nu mã vei face, nu
mã vei face!...
ACTORUL Nu mai daþi…. Au, nu mai
daþi!... Aveþi milã!... Mila
dumneavoastrã care-i atât de mare!...
Nu mai daþi, cã spun tot!
MANELISTUL (trece înapoi cu:)
...”M-ai turnat la PNA-aaa/ Sã nu mai
pot candidaaa”...
AGENTUL Bine; nu mai dau. Nu mai
dau, dar nici tu nu mai spui nimic!
ACTORUL (ca dupã torturã) Ba spun,
domnule anchetator. Spun, pentru cã
eu sunt un anchetat corect. Nu primesc
nimic pe degeaba: Primesc bãtaie, dau
din guºã!... M-aþi bãtut destul ca sã
mã convingeþi sã spun. Acuma notaþi
(aparteu cãtre public, dar ºi încurajator
pentru Agent) Aºa era ritualul. Zi pe
cuvântul dumitale de profesionist dacã
nu-l ºtii!
AGENTUL (persuadat) Îl ºtiu!... (cãtre
publc) Îl ºtiu, cum sã nu-l ºtiu!
ACTORUL Atunci, conform celor
învãþate la ºcoala de anchetatori, când
constaþi cã bãtaia ºi-a fãcut efectul, nu
mai baþi aºa, în prostie, ca bruta; ci
devii intelectualul care-a obþinut ce
vrea, te concentrezi ºi notezi. Notezi
tot, fãrã nici un gând în altã parte. Ca
sã nu pierzi momentul psihologic. Ai
înþeles?!
AGENTUL (hipnotizat prin amintirea
propriilor sale reflexe) Da: Notez tot,
fãrã nici un gând în altã parte.
ACTORUL Atunci, mai dã-mi un
pumn ºi continuãm (stimulativ, se bagã
el în pumnul lui) Puteeerrrnic!
AGENTUL (stimulat profesional)
Puteeerrrniiic!
ACTORUL (terminã aparteul, reintrãn rol) Au, nu mai daþi!... Spun tot; spun
tot!...
AGENTUL (ºi el în rol) Despre ce spui
tot?!
ACTORUL Despre... Staþi sã vãd cu ce
sã-ncep... Da: Despre fiara cu zâmbet
dulce, despre femeiea îndãrãtnicã. Aia
care creºte-n sondaje!...
AGENTUL (automatizat,
scrie)
creº...te-n...son...da...je...
ACTORUL (strigã invidios) Creºte-n
sondaje fiindcã ºtim noi pe cine
linguºeºte!... Dar pe mine m-a lucrat,
m-a debarcat de la direcþia teatrului!
AGENTUL (tot automat, robotic) Nu
intrãm în amãnunte personale.
Continuã de la “pe cine linguºeºte”.
ACTORUL Pe cine linguºeºte?!... Ha:
“pe cine linguºeºte”!... Linguºeºte mai

sus, chiar mai sus decât linguºea
bãrbatu-sãu pe vremuri!
AGENTUL (scrie)Bãr... ba... tusope...
vre...muri...(pe logica anchetei,
întreabã) Pe cine linguºea bãrbatu-so
pe vremuri?
ACTORUL Linguºea la cabinetul
numãru doi; la “polimeri”!... Acum ea
linguºeºte la cabinetu numãru unu, la
“sã trãiþi bine”.
AGENTUL S ã t r ã . . . i þ i . . . b i . . . n e . . .
(începãnd a conºtientiza) “Sã trãiþi
bine”?!...
ACTORUL (înghesuit) Bine... a vrut
omul sã trãim bine...
AGENTUL (urlã) Nuuu!
ACTORUL (speriat de gafã) Bine,
bine... N-a vrut sã trãim bine!
AGENTUL (isterie completã; pumni,
bale) Þi-am spus sã nu mã bagi în
chestii din astea!... Nu politica de
aaazi!(loveºte cu sete)
GRATARAGIUL Ia cîrnatu cã-l ia
altu!
ACTORUL (dresând nebunul) Bine,
bine.... da, domn anchetator: Nu „azi”;
nu „bine”; numai „polimeri”!...
Loviþi, loviþi; cãlcaþi-mã-n picioare...
dar notaþi! Da: numai despre
polimeri!
AGENTUL (lãsânduse reintrodus în
automatisme) Spune despre soþ ºi
despre polimeri!
ACTORUL Vã spun: Bãrbatu-sãu a
lucrat cu cocoana... Dar doamna senator îl scuzã, cã zice cã n-a lucrat la
polimeri. Asta e manipulare de opinie
publicã.
AGENTUL ( s c r i e )
Ma...nipula...rede...o...opinie...
pu...bli...cã (ancheteazã) De ce-i
manipulare?
ACTORUL Pentru cã, la polimeri sau
nu la polimeri, tot cu cocoana a lucrat
ºi tot aºa trebuie sã fie lustrat. Iar dacã
el... în fine, în patul conjugal...
AGENTUL ( s c r i e )
...inpa...tulcon...jugal”... (îºi dã seama
ºi vorbeºte la timpul prezent)
Domnule, eu notez; urlu ºi notez, cã
pentru asta mã plãteºti. Dar îþi atrag
atenþia cã mergi pe o logicã greºitã.
ACTORUL De ce?
AGENTUL Pentru cã una e viaþa
publicã ºi alta viaþa conjugalã.
ACTORUL Conjugalã, sau sexualã?
AGENTUL C o n j u g a l ã ,
sexualã...indiferent!... Viaþa în pat,
vreau sã spun.
ACTORUL (aparte, cãtre public) Pãi
dacã bãiatu a fost educat principial, la
UTC!... El crede cã amoru se poate face
numa-n pat ºi numai cu aprobare de la
partid!... Se face ºi pe pereþi, prostule!
(mimând demonstrativ) ªi pe scarã...
ºi-n copac... ºi pe-o aripã de avion!
AGENTUL (i-o plãteºte) Astea sunt
lecþii pe care le dai tu danseuzelor pe
care le trimiþi în Turcia!... Eu ziceam
cã amorul nu-i neapãrat Sida, ca sã te
molipseascã politic!... E democraþie;
aºa cã poþi s-o-ncaleci, iar, când o
descaleci, tu te duci la partidul tãu, ea
se duce la partidul ei!... (mândru) Ehe,
mai ºtiu ºi alþii democraþie, nu numai
dumneata!
ACTORUL (bucuros de ideea cei vine)
Amorul nu molipseºte?... Ha!... Pãi
colegul meu... cum a devenit prinþ?!...
Da, prinþ adevãrat, nu doar în rol!... S-
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a... în fine, c-o principesã, ºi-a luat o
boalã care l-a înnobilat!... A devenit
sânge-albastru la fel de uºor cum ar fi
devenit seropozitiv!... (patronal) Ai
învãþat lecþia?!
AGENTUL Am învãþat-o.
ACTORUL Atunci fã-þi meseria ºi reia
ancheta: Polimerii, lustrarea domnului
ºi... patul conjugal!... Întreabã!
AGENTUL (supus, se strãduie sã-ºi reia
rolul, îºi drege vocea ºi strigã) Ce i-a
fãcut în patul conjugal?!
ACTORUL Ce ia fãcut în patul conjugal?... Pãi, domn anchetator, nu-i
clar cã a... lustrat-o!?... A... lustrato o
datã, asta-i sigur; o fi ... lustrat-o chiar
de douã ori... E limpede: Înseamnã cã
ºi ea trebuie bãgatã la lustraþie!
AGENTUL (scrie) Bãga...tããã...
lalu...straþi...eee... (ancheteazã)
Cine?...
ACTORUL Cocoana!
AGENTUL Cocoana?... Pãi cocoana e
lustratã de mult la Ghencea!
ACTORUL Nu cocoana aia, cocoana
asta!... Asta: fiara cu zâmbet dulce!...
femeia îndãrãtnicã!... Cea care m-a
scos din director!
AGENTUL (robotic) Nu intrãm în
amãnunte personale. Rãmânem la
(citeºte)
Femei...
Nu:
feme...iaîn...dãrãt...ni...cã.
ACTORUL Îndãrãtnicã!... Mai tare can Shakespeare!... ªtiþi, eu am jucat
rolul... Dupã ce vi l-am turnat pe ãla ºi
l-aþi arestat!... Rol gras, ehe!... Bãgam
ºi un sonet. Maestrul meu îmi spunea
întotdeauna sã bag sonete cã sunt
teribil. Iatã ce potrivealã: „Aaahh,
pentru ce-ar trrrãiii-n ticãloºiiieee/ ªial sãu prezent ar slugãri la rãããuuu/ ªi
din nelegiuiri soarrrbeee mândriiieee,
mascââând subgingãºiiieee chipul
sãuuu?...”
INTERFON
Domn’deputat, sunt
cu girofaru; s-au strâns trei alegãtori!
ACTORUL (continuã) „..De ceee
obraaajiii ºi-ar mai da cu fard?/Ce chip
de morrrt mai poate sã învie?...”
INTERFON
Aºteaptã sã fie
mãcar ºase!
ACTORUL „Stând lângã flori,
frumseþi sãraaaceee arrrd/
ºi
trandafiriii-ntreeec cu viiicleeenie”...
Sunt talentat, nu?
AGENTUL Puþi!... Puþi de talent, dar
pe mine nu mã duci! (urlã, loveºte)
Nu mã duci, mããã, cã vrei tu sã schimbi
vorba!
ACTORUL (în rol) N-o schimb; zãu cã
n-o schimb, domn anchetator!...
AGENTUL Lasã cã ºtiu eu: Ai dat-o
pe teatru ca sã schimbi vorba! Aºa
fãceai ºi-nainte, atunci când nu mai
voiai sã continui!... Nu mã duci tu pe
mine; hai, toarnã!
ACTORUL (aparte) Aºa te vreau!... (în
rol) Torn, torn domn anchetator. Torn
din toatã inima!... Am un subiect ºi
mai gras!
AGENTUL Gras!
ACTORUL Rupere: ªi securist ºi ºef
de partid ºi parlamentar ºi-n guvern
ºi-n tot ce vrei!
AGENTUL (furios) Mããã!... (ezitând)
Mããã!... (speriat)Mããã!...
ACTORUL Nu, nu da-napoi! (aparte)
Aºa te vreau cum ai urlat prima datã;
hai, revino!
AGENTUL (persuadat, redevine
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furios) Mããã!
ACTORUL (în rol) Da, domn
anchetator!... (aproape plângând) ªi
individul zice cã-i dã în judecatã pe
ãia care i-au descoperit dosaruuu!
AGENTUL (scurt, sacadat, þinându-se
tare spre a nu mai fi influenþat) Mã, nu
mã intereseazã!... Mã, taci ºi nu mã
bãga cã...
ACTORUL Bine, bine... Mai spun
versuri, sau trec la altul?
AGENTUL (acelaºi joc) Treci!
ACTORULUtecistul?... Vrei utecistul
care cumpãrã hoteluri ºi sportivi, iar
acum vrea sã cumpere ºi....
AGENTUL Nu Vreeeaauu!...Nu vreau
sã ºtiu ce mai vrea sã cumpere!... Nu
vreau sã trebuiascã sã...
ACTORUL Ce „sã”?
AGENTUL (deplângându-se) Sã mai
studiez ºi alte articole de cod penal,
ca sã pun concluziile cum trebuie!
ACTORUL Ba, tu eºti un bãiat
cuminte ºi priceput, care pune
concluziile numai aºa cum trebuie! (cu
satisfaþie rãzbunãtoare) De la douãzeci
de ani în sus!
AGENTUL Tu mã provoci!... Nu mai
vreau sã aud nimic.
ACTORUL Atunci trecem la versuri:
„...Plãããceeerile deºaaarteee-s
risipiiireee/
A sufletului; ele-s voluptateee/ pânce dau rrroood, apoi sunt
amããããgiiireee/ desfrrrrâââuuu,
crrruzzziiimeee ºi brrrrutalitaaateee./
De-abia tovarãº, ºi dispreþuit,/ luat ca
prrraaadãã ºi gonit apoiii,/ urât ºi ca
un câââineee fugãrrrit,/ nicicââânddd
sã nu se-ntoarrrcããã înapoi/ nebun de
urrrããã, dar ºi de plãcerrreee, mereu în
zbucium, fãrã frâu dorind,/ o clipã
fericit, din nooouuu durrreeeere,/
euforic, când ºi când, iarrrr
suuufeeerrriiind!...” E, ce zici: „Deabia tovarãº” – adicã luat tovarãº de
Ceauºescu, fãcut tovarãº mare ºi, apoi,
„...dispreþuit... gonit”...
AGENTUL Nu mã intereseazã!
ACTORUL Ba da, fiindcã acum, cum
au spus cei care l-au dat jos de la
partidul lor: „nicicând sã nu sentoarcã înapoi!”...dar el nu se lasã:
„mereu în zbucium, fãrã frâu dorind, o
clipã fericit, din nou durere...”
AGENTUL Nu-mi pasã, asta e o
chestiune internã în partidul lor; n-are
nimic penal!
ACTORUL Ehe!... Asta, pânã sã iasã
Pãvãlache din puºcãrie, pânã sã aparã
chestia cu cruciºãtoarele alea, cum le
zice... fregatele!... Cã la fregatele de
azi e ca ºi la flota Petromin de ieri, iar
la ºoselele de azi, cine-au fost miniºtri
ieri!?... Noteazã, noteazã, cã doar eºti
anchetator! Uite, ai lista cu Comitetu
Central... PCR, dar ºi UTC!... Ai lista
cu dosarele care trebuie declasificate,
cã doar nu numai Quintus a fost în
ele!... Ai...
AGENTUL (urlã) N-aaam; n-am
nimic!... Nu vreau, pentru cã þi-am
spus: Pe urmã m-apucã reflexele.
ACTORUL Sã te-apuce!
N.B. aici, sau urmeazã: 1) O listã
întreagã de alte turnãtorii
contemporane, care de care mai
îngrozitoare care-l fac pe anchetator

sã tresarã de fiecare datã, ca lovit,
turnatorii care pot fi aduse la zi prin
citarea, întotdeauna, a celor mai noi
matrapazlâcuri din ziare, strict ºi
lapidar enunþate (gen „Zambaccian”,
„Rafo”, „FNI”, „Flota”, etc) sau, ca
altã variantã posibilã: 2) Trecem peste
enumerare într-o bâlbâialã a
amândurora, doar presupunând ce
rostesc ei în amestecul cu zgomotele
strãzii. ªi ajungem la:
ACTORUL Domnule anchetator, ºtiu...
ªtiu cã sunteþi un suflet sensibil ºi vã
indigneazã mârºãviile. ªtiu cã nu
puteþi suporta sã vedeþi, sau sã aflaþi
cât de jos poate sã decadã fiinþa
umanã. Cât de mârºavi pot fi niºte
oameni care, la prima vedere, ni se par
a fi foarte mari, foarte generoºi, foarte
de caracter, dar ei nu sunt decât
(plânge) scursurã umanããã!...
Hoooþi!... Mafioooþi!… Vampirii
poporuluuuiii!... Daaa, plâââng, aºa
cum
plââângeee
sufletul
dumneavoastrã cinstit, care nu poate
suferi aºa cevaaaa… Plâng pentru cã
aº vrea sã uuuiiittt… Dar nu pot sã
uittt… ªtiu, vã vãd cum tremuraþi. De
indignare tremuraaaþi!... Aþi vrea sã nu
le rosteeesc numeleee!.... Nici eu n-aº
vrea sã le rosteeesc, dar prea sunt mari,
prea sunt cunoscuteee… Pãi, din ce
vã spun eu, cade guvernuuul!...
AGENTUL ( a fãcut tot timpul jocul
de-a se feri ºi de a nu putea. A fost în
permanenþã agãþat, miºcat, mutat de
mâinile actorului care-l îmbãloºa ºi a
lovit în el nu ca un achetator, ci cu
sincera dorinþã de a scãpa, dar n-a
reuºit; din acest punct de vedere, jocul
dansat al actorului e magistral ºi-l
conduce spre ce vrea, cu toate cã el
þipã:) Nu vreau sã cadã guvernuuul!
ACTORUL ªtiu. Nimeni nu vrea!...
Toþi ne-am dori un guvern curat. Un
guvern de îngeri care sã vrea
prosperitatea naþionalã!… Dar trebuie
sã fim conºtienþi!... Trebuie sã ºtim cã
nici Dumnezeu n-a avut parte numai
de îngeri buni!... Satanaaa...
Mamonaaa…
Necuraaatul…
Lucifeeer… ªarpeleee…Alungarea din
raiii… Toatã istoria credinþei noastre
e plinã de drãcoveniii, aºa cã, de unde
am putea avea noi astãzi un guvern
format numai din îngeri adevãraþi?!...
Ei bine, fiþi atent la mine, domnule
anchetator, iar eu voi face din
dumneavoastrã Sfântul Gheorghe care
strãpunge balaurul. Permiteþi-mi mie,
umilul, sã fiu doar suliþa prin care, de
pe calul cel frumos, dumneavoastrã,
Sfântul Gheorghe, împunge! (din ce
în ce mai fioros) Împunge!....
Împunge!... Împunge!... Împunge-i pe
toooþi, Sfinte Gheorghe!...
AGENTUL Dar eu nu sunt Gheorghe,
pe mine mã cheamã… mã cheamã….
Mã cheamã Mugureeeel!
ACTORUL Mugurel!... Ce nume
frumos!... un nume care aduce
primãvara!... un nume plin de
curãþenie!...
AGENTUL Da, nu mai vreau sã aud de
murdãrii.
ACTORUL ªtiam de mult asta.
Urechile noastre refuzã. Urechile
noastre nu vor sã audã. Faptele acestor
nemernici sunt atât de odioase încât
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refuzãm sã le auzim!
AGENTUL Exact.
ACTORUL (scoþând o hârtie) La asta
m-am gândit ºi eu: E ruºinos sã ne
pronunþãm. Aºa cã le-am scris pe hârtie.
Ai aici o listã cu toate afacerile
ruºinoase din ultima vreme ºi numele
persoanelor la care nu te-ai fi aºteptat,
dar care sunt implicate direct.
AGENTUL Direct?
ACTORUL Da. Citeºte!
AGENTUL (începe sã citeascã rostind
numai începuturi de nume ºi sughiþând
de groazã la fiecare, în aºa fel încât ,
pânã la urmã, din rostirea sa nu mai
rãmâne decât un sughiþ) Ar… Bar…
Nas… Po… Bã… Tã…Ma…
Mi…C…N…J…V… (sughiþ lung,
leºin, ridicare bruscã, decizie ºi mai
bruscã, mânã-n buzunar, teanc de bani
scos ºi aruncat pe masã) Domnule, iaþi avansul înapoi; n-am nevoie de
nimic; n-am auzit nimic; eu iubesc
democraþia; eu mã duc sã mã plimb în
libertate; eu…
Dã sã iasã dar, ca de-o uºã, se loveºte
deodatã de protestele greviºtilor care
vin din toate pãrþile cu „jos
guvernul”, „moarte corupþiei”, „jos
ipocrizia”, „am ales un om curat/dar
el s-a pus pe furat”, „corupþii sug
sânge/toatã þara plânge”, etc, etc,
pânã când, în locul lor vine înapoi
manelistul cu „M-ai turnat la PNAAA/
Si nu mai pot candidaaa”. Rãmâne
stanã în vreme ce, în faþa lui, cu
pantomima sa de forme pline,dansând
cu umerii, mâinile, fesele, genunchii,
burta, actorul joacã un rol amuzat de
ucenic vrãjitor spunându-i ca un
„sâc”:
ACTORUL Vezi?... Vezi cã nu ai unde
fugi?!... Vezi cã nu te poþi
sustrage?!...
AGENTUL (îi cade în braþe) Nu mã
poot!... ªtiuuu!... Acesta-i defectul
meeeuuu!... (se lasã dus încet ºi aºezat
în scaunul unde scânceºte; dar deodatã,
brutal, îºi impune hotãrârea ºi decide
ridicându-se monumental) Iaþi banii!
N-am nevoie!... Pe mine nu mã
cumpãrã
nimeni
împotriva
democraþiei!... Am plecat!
Îndelung joc mut între cei doi. Agentul
hotãrât, actorul uimit, tot mai uimit,
tot mai dezolat. Agentul cu gesturi de
voinþã, actorul cu gesturi de
neputinþã, faþã ºi de ce se aude
spunând beþivul „Eu ºtiu cã-i foame...”
etc. Agentul bruscându-l iar actorul
devenind deodatã o lãcrimoasã cârpã
moale ºi cãzând în genunchi:
ACTORUL Auzi ce foame eee!... ªi ce
seeeteee!...Nu mã pãrãsiii!... Nu-mi
distruge speranþeleee!... M-ai
nenorociiit!... Erai singura mea
nãdejdeee!... (plânge mult, plânge atât
de molipsitor încât, când, obosit, se
opreºte ºi simte nevoia sã cerceteze
situaþia mai cu luciditate, îºi dã seama
cã, de multã vreme, de foarte multã
vreme, agentul plânge împreunã cu el;
plânge mocnit, neputincios, laº)…
Plângi?... Plângi ºi tu, puiule?!... Nu
plânge, nu plânge!... Hai, zãu, nu mai
plânge, cã mã faci ºi pe mine sã plâng

din nou! (smiorcãit) Nu plânge, nu
plânge!... (plâng amândoi, lamentabil)
ACTORUL Nu mã pãrãsii!... Eºti
singura mea nãdejdeee... ªtii cât te-am
cãutat!
AGENTUL (mai indurerat, cu lacrimi
mai mari) ªtiuuu...
ACTORUL ªi, atunci, de ceee!?
AGENTUL Nu pooot!
ACTORUL Ce nu poooþi?
AGENTUL Nu pot sã fiiiuuu!
ACTORUL Ce nu poþi sã fiii?
AGENTUL Nu pot sã fiu un om normal.
ACTORUL Adicã?
AGENTUL Adicã sã aud un lucru, sã
pãlãvrãgesc, sã bârfesc ºi sã-mi treacã...
Mie nu-mi trece. Nu-mi treeeceee!
ACTORUL Nu-þi trece?
AGENTUL Nuuu!... Sunt dresat, sunt
instruit, sunt fãcut din reflexe (aici se
poate lãsa în patru labe, poate face sluj,
poate amuºina cu botul într-o
pantomimã de câine pe care o va relua
de câte ori e cazul)... da, sunt dresat
prin reflexe, ca sã nu-mi treacã pânã...
ACTORUL (renunþã la joc ºi capãtã o
speranþã interesatã) Pânã...?
AGENTUL (vinovat sau damnat) Pânã
când nu fac rapooort!
ACTORUL (fericit) Raport?
AGENTUL (total
nefericit)
Rapooort!... Raport cu lux de
amanunte!.... Raport cu toate
detaliile!... Rapooort... La care trag ºi
concluziile mele privind ameninþarea
la siguranþa statului!
ACTORUL Înseamnã cã eºti... cã eºti...
(se bâlbâie de bucurie)
AGENTUL Ce sunt?
ACTORUL Cããã...eºti foarte bine
dresat!
AGENTUL Exact. Ca un câine: Îmi
dai sã miros osul, îl arunci, eu îl gãsesc,
gura în care-l þin saliveazã, dar nu-l
mãnânc, nu-l rod, ci mã-ntorc supus ºi
(reia pantomima câineascã)... þi-l aduc
la picioare...
ACTORUL (din ce în ce mai fericit, la
fiecare afirmaþie, îl ajutã sã se ridice,
sau se coboarã el în patru labe) Exact... Exact...Aºa... Aºa... (exultã) Vino
sã te puuup!... Am reuºit-o, am avut
fler, am noroc!... Vino sã te pup!
AGENTUL Sã mã pupi?
ACTORUL Da!... Pe botul ãsta care
aduce ciolanul înapoi ºi-l pune la
picioarele cui trebuie!
AGENTUL (tristeþe laº-disperatã) Da:
La picioarele cui trebuie!... ªtiu exact
la picioarele cui trebuie!
ACTORUL ªtii exact!?... Asta
voiam!... Vino sã te pup!... Te pup, te
pup, te pup!... ªi nu te mai las din braþe.
Nu te mai desprinzi de mine. Nu te mai
las!
AGENTUL (speriat) Nu mã mai laºi, ca
sã nu duc osul. Asta-i!... Þi-am spus cã
nu pot. (plânge) Sunt dresaaat. Nu pot
sã nu duc ooosssuulll!
ACTORUL Pãi tocmai asta vreau eu:
Sã-l duci!... Ah, cât te iubesc!... Te pup,
te pup, te pup!
AGENTUL Ma pupi? Nu mã
dispreþuieºti?
ACTORUL Dimpotriva: Te apreciez!
AGENTUL Minþi.(suspiciune) Ai
vreun interes!
ACTORUL Am un interes. Recunosc...
Dar e din... «raþiuni superioare».
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AGENTUL Superioare?
ACTORUL Absolut: «Patria»,
«poporul»,«securitatea
naþionalã»...Cum am fost noi învãþaþi!
AGENTUL ( t o t s u s p i c i o s )
Demonstreazã-mi cã nu mã
dispreþuieºti!
ACTORUL Numai proºtii pot dispreþui
un profesionist!
AGENTUL Si nu te deranjeazã cã,
vrei, ori nu vrei, eu tot fac raport?
ACTORUL Pãi asta-i profesia
dumitale! Ãsta þi-e rostul pe lume. Eºti
un important securist... A, pardon, am
vrut sã spun cum se spune astãzi:
«analist».
AGENTUL Da, asta sunt: analist. Mai
sunt folosit câte o datã ca analist.
ACTORUL Asta-i foarte bine. E, chiar,
splendid!
AGENTUL (distrus) “Foarte bine”,
“splendid”?!... E blestemul meu de-a
face... Da, a face de fiecare datã, la
fiecare întâmplare, la fiecare vorbã pe
care o aud...
ACTORUL Ce?
AGENTUL Un rapooort!
ACTORUL Nu vãd nimic rãu.
AGENTUL Nu vezi?... Dar dacã am sãþi spun cã fac rapoarte despre ce spun
bãbuþele mele de la bloc!?... Dacã am
sã-þi spun cã fac rapoarte despre ce
spun moºnegii când primesc pensia?...
Dacã am sa-ti spun ca urmãresc aurolaci
care cerºesc ºi asistentente medicale
care iau ºpagã?!... ªi, crede-mã, fac
rapoarte aºa, frumoase, cu studiu de
caz , detaliere de fapte ºi concluzii
penale... Le îndosariez frumos, las loc
de înregistrare, loc de rezoluþie, loc de
primire la grefã...
ACTORUL Asta e chiar bine
AGENTUL Cum o sã fie bine, când
nici mãcar nu mi le primesc?! Râd de
mine. Spun cã astea sunt fapte
arhicunoscute!
ACTORUL Cine spune asta?
AGENTUL Cum “cine”? Ãºtia in
funcþie, aºtia care s-au adaptat... Ãºtia
pe care eu i-am crescut!
ACTORUL Ai relaþii, deci!
AGENTUL Am. Care dintre noi nare?!
ACTORUL (exultã, îl pupã ºi redevine
un cabotin fericit) Ooo, destinul
meu!... Ooo soarta mea!... Ooo, steaua
mea!... Exiºti, deci! (îl sãruta pânã la
sufocare) Ooo, rãzbunarea mea!... Esti
pe calea cea bunããã!... Omule, eu de
asta te-am cãutat. Restul sunt poveºti.
Nu m-au pensionat. Pot sã joc cât
vreau. Dar mã lucreazã unii la funcþii!
Cum mã lucrau înainte la roluri iar,
prin tine, i-am dat în gât. Îþi aminteºti:
Tu i-ai arestat pe cei pe care þi i-am
turnat, iar eu m-am eliberat ºi am jucat
rolurile lor!... Acum, c-a venit
sperietoarea cu corupþia ºi cu lustraþia,
vom reface metoda: Cu corupþi ºi cu
lustraþi, cu lustraþi ºi cu corupþi, cu
corupþi lustraþi ºi lustraþi corupþi;
înþelegi?!
AGENTUL Lustraþi corupþi, corupþi
lustraþi... Ce sã-nþeleg?
ACTORUL Refacem metoda: Eu þi-i
torn.
AGENTUL Tu mi-i torni mie...
ACTORUL Da.
AGENTUL Pentru ca eu sã...
ACTORUL Exact! Eu þi-i torn, tu
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comunici mai departe, aºaa, cu dosare
frumoaseee, cum ºtii tu sa faaaci: cu
studiu de caaaz ºi punând concluzii
penaleee... le depui unde trebuieee...
îi luustrãããm ºi...
AGENTUL ªi?...
ACTORUL ªi rãmâne coridorul liber
ca s-ajung eu din nou mare! Mareee!
AGENTUL De asta m-ai cãutat?
ACTORUL
(fericit) De asta te-am
cãutat! Nu mai pleci de lângã mine.
Ascultã!...(în vreme ce acela se fereste,
începe un turuit prin care îl asalteazã,
un turuit acoperit de toate replicile
personajelor nevãzute dinafarã,
deasupra cãrora el strigã)Nu mai pleci
de lângã mineeee!
BARITONUL
(în finalul celorlalte
personaje) Ne vom iubiii ca doiii
neeebuuuni...
ACTORUL Asta-i: Ne vom iubiii ca
doiii neeebuuuni!
AGENTUL Dar eu... Eu, þi-am spus:
Nu mã pot abþine.
ACTORUL Foarte bine: Sã nu te abþii,
sã nu te abþii niciodatã!
AGENTUL Trebuie sã ºtii cã eu am
rãmas aºa cum eram.
ACTORUL Aºa te vreau!
AGENTUL (nu-i pasã de încurajare; o
þine pe-a lui mai mult avertizând decât
mãrturisind, când umilit de defect,
când mândru de consecvenþã) Mulþi
dintre-ai mei s-au lãsat de asta; s-au
angajat în altele. Unii îºi vãd de treabã
ca niºte oameni cumsecade care, parcã,
nici n-ar fi fost... Alþii nu se lasã, sunt
politicieni, sunt oameni de afaceri!...
Eu, nu pot. Afacerea mea e... (ruºinat)
e osul pe care-l duc unde trebuie.
ACTORUL Pãi du-l. Asta vreau ºi eu:
Duci osul, îl aºezi la picioarele cui
trebuie: marele acuzator, lustratorul
ºef, sau, în fine, ºtii tu cine... ªi gataaa!
I-am lustrat din calea noastrã!...
AGENTUL
Asta vrei tu; ca pe
vremuri: Sã-i torni ºi sã le iei rolurile!
ACTORUL Asta! (jignit) Dar nu ca pe
vremuri!... Pe vremuri ce fãceam? Îþi
turnam un actor, tu-l înhãþai ºi, cât
lipsea el, eu îi luam rolul. Acumaaa...
AGENTUL Ce-i acuma?!
ACTORUL Acuma, e democraþie; e
vorba de roluri politice...
AGENTUL (urlã isterizat) Am spus cã
nu mã bag în politicããã!
ACTORUL Stai calm; ai spus cã eºti
bine dresat.
AGENTUL (ajunge cu isteria la plâns)
Suuunt... Suuunt, fir-ar a naibii de
viaþã!
ACTORUL Nu plânge, nu plânge! Eu
asta am calculat: Fii bãrbat ºi fã-þi
destinul! Am calculat asta când m-am
hotãrât sã te caut.
AGENTUL (
suspinând
cu
dezamãgire) Va sã zicã nu eºti ramolit;
ai jucat teatru!
ACTORUL Am jucat. E meseria mea.
Poftim, recunoc: «Nãravul» meu, dacã
vrei sã fim sinceri!... ªi, în ultimã
instanþã, corespunde ºi nãravului tãu.
Trebuie numai sã te convingi cã faci
un joc de astãzi. Un joc contemporan,
al «statului de drept»!...Astãzi nu mai
e turnãtorieee... Ci democraþieee!
AGENTUL (tot suspinând) Nãravul
meu e sã descopãr ºi sã raportez. Sunt
dresat sã spionez. (din ce în ce mai
sincer-ameninþãtor) Nu mã pot abþine

de la suspiciune ºi teroare! Nu mã pot
abþineee!...
(se
calmeazã
argumentând) Ce, dacã puteam, nu mã
fãceam ºi eu altceva?... Nu mã fãceam
miliardar, sau politician?!
ACTORUL Am aflat; de asta te
iubesc...Am aflat cã esti aºa...
AGENTUL (foarte suspicios) Cum
sunt?
ACTORUL Mai... în fine... sã zicem
mai...corect.
AGENTUL (dur) Adicã mai bleg, mai
fricos...
ACTORUL (consolândul) Iubitule, nu
te flagela!... Eu de asta te caut, fiindcã
am auzit cã eºti aºa!
AGENTUL Cã duc osul unde trebuie!
ACTORUL Asta-i dovadã de cinste, de
onestitate.
AGENTUL (rãu) Dar þi-am spus cã
gura, gura-n care-l duc, saliveazã?!
ACTORUL Pãi, cum sã nu saliveze,
când ºtie cã rãsplata-i mai mare decât
la cei care ºi-o iau singuri ºi nu mai
duc osul unde trebuie!?!
AGENTUL Mai mare?
ACTORUL Absolut!... Dacã reuºim
sã-i dãm în gât, absolut!
AGENTUL Sã-i dãm în gât?
ACTORUL Bine-nþeles! Þi-am dat
hârtia. Am la mânã toatã mafia.
AGENTUL (nu-i iese din cap) Va sã
zicã nu eºti ramolit, ai jucat teatru!
ACTORUL Am jucat. E meseria
mea!... Ca sã te câºtig, am jucat. Cã,
dacã te câºtig eu pe tine, câºtigãm
amândoi!... Câºtigãm mult. Câºtigãm
lozul cel mare: ªi puterea politicã, ºi
puterea financiarã!
AGENTUL (degeaba
primeºte
explicaþii; nu-i iese din cap:) Ai jucat
teatru, ai fãcut-o pe ramolitul, dar aveai
calculat tot.
ACTORUL Aveam. Am calculat, am
jucat; recunosc tot ce vrei dacã mã
crezi cã pentru binele amândurora am
fãcut-o. Te fac mare, omule. Hai, urlã,
urlã ca sã mã exciþi!
AGENTUL Sã te excit pentru
turnãtorii.
ACTORUL Da, din alea cu dosare
frumoase, cum numai tu ºtii sã le faci!
Cu analizã de caz, cu concluzii
penale... (delicat) Cu sigilii, cu
sforicica legatã frumos... (rãzbunãtor)
Cu încadrare la maximum de pedeapsã
posibilã!... (mângâios) E?... Aºa cum
numai tu ºtii!
AGENTUL Numai eu ºtiu, fir-aº al
dracului!... ºtiu; ºtiu sã le fac; am
învãþat bine ºi mi-a intrat în sânge!
(plângãcios, nu uitã unde-a pus banii
refuzaþi, se duce spre ei ºi, cu un gest
de sfiiciune chaplinianã, îi palmeazã
ºi-i bagã înapoi în buzunar)... Mia
intrat în sââângeee...
ACTORUL Bravo!... La sânge vom
lucra ºi noi! Am la mânã toatã
mafia.Te-ai convins?...
AGENTUL („din pãcate”) Mam
convins!
ACTORUL Atunci, zi dupã mine cã-i
dãm în gât!
AGENTUL Cu ce?
ACTORUL Vor sã-l (face semn la
beregatã) radã!
AGENTUL Pe cine?
ACTORUL (arãtând în sus, tot mai sus)
Cum pe cine?!...Cine-i ãl mai?!
(iarãºi arata în sus)
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AGENTUL Incredibil!
ACTORUL Nu fi fãþarnic; e foarte
credibil!... Ai sã poþi face cel mai elegant dosar, cu cea mai elegantã
copertã! Hai, zi cã-i dãm în gât!
AGENTUL Domnule, eu vreau probe
temeinice.
GREVIªTII(se aud puternic) I-pocrizia furã Ro-mânia! Coruptii sug
sânge; toatã þara plânge!...
Demascareeeeaaa!
ACTORUL Auzi!
AGENTUL Vreau probe, eu sunt
profesionist.
ACTORUL Pãi lista asta ce-i?!
AGENTUL Nu-i deajuns.
ACTORUL E o mare problema de
siguranþã naþionalã, domnule! E...
Pe maºina cu rokerii, care se aude
trecând, începe întreaga lor
pantomimã
cu
argumente,
contraargumente, paraargumente,
superargumente; un joc întreg al lor
de punere la cale a ceva conspirativ;
un joc bruiat frumos de toate sunetele
strãzii, interfonului ºi muzicii
dodecafonice de scenã. La urmã, cad
unul în braþele altuia, se sãrutã lung
în vreme ce, din zgomote, mai rãmâne
doar ecoul baritonului cu «ne vom
iubi ca doi nebuni».
ACTORUL (ca-ntr-o epopee eroicã)
Iar acum, du-te!... Du-te ºi
toarnã...Ãããã...Adicã,du-te ºi fã-þi
raportul!...Studii de caz...Concluzii
penale... Dosare elegante, legate si
parafate la meserie...Îi lustrãm pe toþi
ºi rãmâne coridorul liiibeeer!...
AGENTUL Or sã creadã?
ACTORUL (uman-ipotetic) Fie or sã
creadã, fie or sã muºte fãcându-se a
crede... (teatral) Cale de mijloc nu
existã!
AGENTUL Numai sã le pese!
ACTORUL Învaþã de la mine: În ziua
de astãzi, nu e vorba de ce ne pasã, ci
de ce ne convine!
AGENTUL ªi-o sã le convinã?
ACTORUL Foame mare!... Cum sã nu
le convinã?!
AGENTUL Foame mare?
ACTORUL Nu vezi în jur?!... Iar, când
e foame mare, oricine se-agaþã de orice
soluþie!
AGENTUL Asta, cam aºa-i!
ACTORUL Pãi, atunci, repede, cã neo iau alþii-nainte!
GRATARAGIUL Ia cârnatu, cã-l ia
altu!
BEÞIVUL Eu simt foamea generalã;
dar daþi-mi mãcar de-o vodcã! Ne-o
fi foame, dar mãcar sã ne-astâmpãrãm
setea!
ACTORUL Îl auzi? Ia aminte: Foamea
generalã!...»Foame mareee, domnilor
juraþi!... Foame mareee”... (pauzã de
gândire, dupã care recunoaºte) Nu mai
ºtiu cine a spus asta, dar e o replicã
celebrã; (asigurându-l) O sã-mi
amintesc eu cine a spus-o! (îºi ia avânt
ºi tunã teatral:) E prea mare
foooaaameeea, ca sã nu le
convinããã!... (histrionic) Suntem
atenþi la scandalurile lor ºi uitãm de
foamea noastrã; ne aþâþã împotriva
unora ºi nu mai suntem atenþi la ce ne
doare; tehnica anestezei sociale prin
mutarea scandalului; tehnica lui
«unde dai ºi unde crapã»!... Ce dacã
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n-ai doctrinã? Ai diversiune!... Ce
dacã n-ai moralã? Ai duºmani pe carei demaºti!... Ce dacã n-ai caracter? Ai
demagogia cu care sfidezi!...(normal
uman) Pãi vezi, eu sã te-nvãþ pe tine,
care eºti doctor în astea?... Te mai
întrebi dacã o sã le convinã?! (iarãºi
teatral)
E
preaaa
maareee
foooaaameeea, ca sã nu le
convinããã!...

ACTUL AL TREILEA :
QUIPROQUO sau
MELODRAMA DELL
ARTE
În locul zgomotelor strãzii apar vocile
telefonice „SUFLEURUL” ºi
„FIARA”.
Acelaºi întuneric complet din actul
întâi, animat de foialã, foºnete, scurte
interjecþii, gâfâieli, sentimentul unei
cãutãri sau al unei urmãriri, asupra
cãrora se aude cu dramtism demodat:
ACTORUL Duc
dupã
mineee
umbrrraaa nefericirii meleee!...
Si, iarãºi, întunericul acela plin de
zgomotele unei misterioase cãutãri
pentru ca, dintr-o cu totul altã direcþie
sã vinã urmarea:
ACTORUL De ce te-ascunzi de
mineee, eu nu-þi porrrt gândurrrri
rele?!...
Cãutare în întuneric, tãceri sugerând
pânde, zgomotele scurte ale unor
shimbãri de poziþii ºi fluturarea
macabrã a draperiilor printre care
personajul bîjbâie:
ACTORUL Ai zis cã torni cu mine,
avansul mi l-ai luat;
Ai luat dosar cu
nume, cu martori, documente,
Ai luat ºi alte acte ºi
alte elemente,
Dar ai fugit de mine
ca un infam ingrat!
ªi m-ai lãsat în
beznã, iar cei turnaþi de mine
Sfideazã, dau cu
tifla, ducând-o tot mai bine!...
(renunþã la teatralism ºi
devine impulsiv, agresiv, ameninþãtor)
Unde eºti?!... Te caut ºi tu teascunzi!... Te caaauuut!... Te caut, can „imnul” vostru de pe vremuri, al
securiºtilor: „Te caauuut!...”... Ehe,
cum ne mai cãutaþi!... „Cum cautã un
ooom/ În umbra unui pooom/
Rãcoaaareaaa”... Rãcoarea, a?!...
Pârnaia!... „Închisoarea cu capace/
Unde toþi ºmecherii zace!”... Fir-ai al
naibii!... Tu m-ai bãgat la rãcoare!
Crezi cã te-am iertat?! Nu; dar aveam
un interes sã te folosesc. Am cãutat sãi rad pe alþii prin tine. Cã, „ai instinctul
sã faci dosare elegante”!... M-am
lãudat cu tine; am ameninþat cu tine;
am spus la toatã lumea ce informaþii
þi-am dat pe mânã; i-am pus pe jar; mam dat mare; am vestit rãzbunarea mea
ºi cãderea duºmanilor, iar tu ai
dispãrut!... (dramatic) Te caaaut...
(pentru a redeveni dramatic-cabotin)
De ceee, te-ascuuunzi de mineee?...

SUPLIMENT LITERAR :
Eu nu-þi poort gânduri rrreeellleee!
Duc dupã mine umbrraaa
Nefericiriii meeelllee,
Iar tu te-ascunzi, ºteeerrrgi urrrmaaa,
Nu-þi pasã de tocmealã,
Mã laºi în faþaaa lumiiii
Cu dinaintea goalã!
Pe aceste versuri miºcarea dramaticã
a draperiilor se lumineazã lãsându-l
sã recite în pantomima sa disperatã
pe care i-o accentueazã prin spoturi
concentrate pe gesturile lui.
În final, complet luminat, el rãmâne
ca o statuie a disperãrii, statuie mutã,
nemiºcatã ºi macabrã care, deodatã
sughite când, în lumina celuilalt spot,
apare agentul.
AGENTUL ( guler alb, aer gravprevenitor de broker, rãspunde firesc,
ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat nimic)
Nu m-ascund. Am avut treabã. Am
înscris firma. Dacã-n birocraþia asta
toate dureazã atât!
ACTORUL Vãz bine?!... Ooo,
destinul meu!... Ooo, soarta
mea!...Vãz bine? Oare tu eºti?!... Ooo
steaua mea!... Tu eºti!... Ooo,
rãzbunarea mea!... Tu eºti?
AGENTUL Eu sunt.
ACTORUL (cãzând peste el) Omule,
m-ai nenorocit, omule! M-ai bãgat în
rahat!
AGENTUL Nu-i nimic. De-acum n-o
sã mai puþi numai de talent.
ACTORUL Sã râdã rivalii mei de
mine!... De ceee? De ce mi-ai fãcut
toate astea?!
AGENTUL Þi-am spus: Dureazã. E
birocraþie. Eu vreau sã fac totul legal
ºi oficial. Am aºteptat ieºirea actelor.
ACTORUL ªi au ieºit?
AGENTUL Aproape.
ACTORUL (îl pupã) Actele cu care-i
dãm în gât!
AGENTUL Ia-þi pupãtura-napoi. Nu e
vorba de asta. Actele prin care am
înfiinþat firma mea.
ACTORUL Firma ta? Ce-mi pasã mie
de firma ta?!
AGENTUL Eu vreau sã fac totul legal,
oficial. Am cod unic, am stampilã.
Poftim chitanþa pentru avansul pe care
mi l-ai dat.
ACTORUL Ce avans, care avans? Nu
þi-am dat niciun avans!... Doar nu vrei
sã faci totul public?!
AGENTUL Vreau sã fac oficial.
Poftim: „SRL Lustraþia – servicii ºi
consultanþã”... Are sediu social, are
tarife, plãteºte TVA. Eu nu admit bani
neimpozabili. Vreau sã dorm legal.
Adicã, sã fiu legal ºi sã dorm liniºtit.
ACTORUL Cu dosarele mele, listele,
ancheta, în sfârºit, informaþiile pe care
þi le-am dat, ce-ai fãcut?
AGENTUL Pãi de asta am venit. Am
fãcut un preambul, pe care-l
depunem...
ACTORUL Ce preambul?
AGENTUL Poftim.
ACTORUL (citeºte) Dosar de lustraþie
al numitului... ( se holbeazã, bãlbâie
ºi, deodatã:) Adicã, al meu?
AGENTUL Bine-nþeles cã al tãu!...
Nu-i reclami tu pe ceilalþi?!
ACTORUL Da: eu pe ei!
AGENTUL Pãi, atunci, lucrurile
trebuie sã fie clare întâi cu tine. Þi-am
spus: Eu lucrez legal, am înscris firma,

,,LUSTRAÞIA SAU NEVOIA DE ÎNGER”
þi-am tãiat chitanþã pentru avans, þiam fãcut dosarul cu toate turnãtoriile
din trecut, cã cine le ºtie mai bine
decât mine!
ACTORUL Ai fãcut tu asta?
AGENTUL Bine-nþeles: Cine le ºtie
mai bine decât mine? Eu le-am clasat,
eu ºtiu numerele dosarelor, eu ºtiu
numele conspirative, aºa cã am trecut
tot, tot, ca sã meargã oamenii direct la
sursã; l-am depus ºi þi-am adus
chitanþa.
ACTORUL (înnebunit) Chitanþa!
AGENTUL Da. Tai ºi pentru rest?
ACTORUL (se repede la el cu gest
criminal) Ticãlosule!... Ticãlosule!...
Iudã!... Te-aº fi fãcut mare, te-aº fi fãcut
asistentul meu, consilierul meu,
asociatul meu!
AGENTUL (desprinzându-ºi gãtul din
strânsurã) Asocierile se pare cã nu merg
bine; mai degrabã lucrezi pe cont
propriu.
ACTORUL Trãdãtorule!... Caiafã!...
O fãceai pe milogu, o fãceai pe
temãtorul, pe câinele dresat care suferã
de propriile lui instincte!
AGENTUL Pãi nu mi-ai spus tu sã mã
autoconving cã fac un joc de astãzi?!
(s-aºeazã-n patru labe ºi latrã; apoi,
ameninþãtor) M-ai fi dorit întradevãr
aºa, nu?!
ACTORUL Va sã zicã ai jucat teatru
când spuneai cã eºti câinele care duce
osu!
AGENTUL Am jucat; cu toate cã nu-i
meseria mea.
ACTORUL Ca sã mã înºeli pe mine;
ca sã smulgi de la mine informaþiile!
AGENTUL Nu þi le-am smuls; tu mi
le-ai oferit. Ba, ai fãcut ºi jocul, þiaduci aminte: cu psihiatrul, cã vrei sã
te bruschez, cã vrei sã þip ca sã te excit
sã-mi spui secrete pe care, altfel, nu
le-ai spune...Ai pus botu, ce mai!... Eu
þi-am spus cã sunt dresat sã duc ciolanu
cu botu meu, iar tu ai pus botu!...
ACTORUL (smulgându-ºi pãrul) Am
pus boootuuu!... (cu un licãr de
speranþã) Dar... dar... dar, mãcar,
ciolanu... ciolanu pe care þi l-am dat...
l-ai dus?... L-ai dus unde trebuie?...
AGENTUL Cum o sã-l duc?... Firma
noastrã, firma mea, în fine... are ºi ea
un regulament!
ACTORUL (sare la gât) ªantajist
ordinar!... Ai jucat teatru cu mineee!...
Ai jucat teatru,iar eu, om de teatru, nu
mi-am dat seama cã jucai teatruuu!
(renunþã la gâtul aceluia ºi se
pedepseºte pe sine smulgându-ºi pãrul)
Unde e?... Unde eee?... Undeee?!
AGENTUL Ce sã fie?
ACTORUL Ce?... Cum „ce”?!...
Ciolanu!...
AGENTUL Ciolanu?... Care ciolan?
ACTORUL Ciolanu pe care þi lam
dat!... (blestemându-se) Þi l-am dat ca
sã-l duci. Tu, cu botu tãu!... Acolo unde
trebuie sã-l laºi la picioare!... La omu
care-l dã mai departe ºi-i nenorocim
pe toþi duºmanii noºtri!... Ooo, ce
tâmpit am fost!... Ooo, destinul meu,
ce soartã mi-ai adus! Ooo, soarta mea
sã cred într-o canalie ca tineee! (îl
gâtuie) Ooo, rãzbunarea mea!...
(renunþã la gâtuire din nou, spre a-ºi
smulge pãrul, dar, din precipitarea
jocului îºi scoate întreaga perucã.
Rãmâne prostit:) Na, cã m-am ºi
demachiat!...Mmm, era sã spun cã m-

am deconspirat... (uimit ºi de cuvânt
ºi
de
peruca
din
mânã)
„Deconspirat”?!... Aoleu! (se repede
din nou la gâtul aceluia) Ticãlosule!...
Tu m-ai deconspirat!... Tu m-ai arestat
atunci, tu mã deconspiri acum!
AGENTUL (e de nescos din jocul nou
pe care-l face) Tu mi-ai cerut-o!
ACTORUL (culmea
indignãrii)
Eu?!... Oooo, destinul meu, ce
soartã!... Oooo, soarta mea, ce
destin!... Þi-am cerut sã-i deconspiri
pe alþii, nu pe mine, dobitoculeee!...
Oooo, destiiinul meu!... Oooo,
rãzzzbunarreeeaaa meaaa!
AGENTUL (plin de conºtiinþa afacerii
sale) Domnule dragã, noi suntem o
firmã serioasã: „servicii ºi
consultanþã”; putem calcula un tarif
ºi pentru rãzbunare.
ACTORUL (îl ia, îl pipãie, îl amuºinã)
Va sã zicã tu, umilul...
AGENTUL (plin de demnitate) Da: eu,
umilul.
ACTORUL Tu, care te speriai când
pomeneam un nume mai mare...
AGENTUL Eu respect mãrimile.
ACTORUL Tu care te fereai, nu voiai
sã te bagi, îþi dãdeai peste mânã, te
fãceai cã-mi dãdeai avansu-napoi...
AGENTUL Dar ce, chiar credeai cã þil dau? Aveam nevoie de capital ca sãncep afacerea.
ACTORUL (strãluminânduse în timp
ce-ncearcã sã scape de gãluºca din gât)
Va sã zicããã.... va sã zicã (culmea
dramei) Jucai!... Jucai teatrrruuu!...
Jucai teatrrruuu ºi eu nu m-am prins!
AGENTUL Înseamnã cã put ºi eu de
talent.
ACTORUL Þi-ai fãcut afacerea cu
mine!
AGENTUL Nu numai cu tine. Cu toþi
pe care i-am luat în calcul când am
fãcut studiul de fezabilitate.
ACTORUL Fezabilitate?... Toþi?... Va
sã zicã i-ai dus pe mai mulþi!
AGENTUL I-am luat în calcul.
Afacerea-i afacere. Nu e cu „dus sau
nedus”, ci cu „renteazã sau nu
renteazã”.
ACTORUL (furios la culme) ªi-acumaþi baþi joc de mine fiindcã-þi renteazã!
AGENTUL Încã nu-mi renteazã, dar am
pus pe picioare firma.
ACTORUL Firma!... Tu plãnuiai
afacerile ºi-o fãceai pe fricosu cu mine.
Fãceai teatruuu!
AGENTUL Fãceam firma: „SRL
Lustraþia, servicii ºi consultanþã”. Era
o necesitate ºi, cine sã se priceapã ma
bine decât mine?!...Vã ºtiu pe toþi pe
dinafarã, cã doar la mine aþi turnat!
ACTORUL ªi-o sã te-mbogãþeºti!
AGENTUL Vorba ta: „Foame mare,
domn procuror!”... Care, din politicã,
n-are nevoie astãzi de-aºa ceva?!...
Unii ca sã se scape pe ei, alþii ca sã
scape de ceilalþi!... Am clocit-o mult.
ACTORUL Bine, cloceºte-o!... Dar de
ce nu le-ai clocit ºi pe-ale mele?!
AGENTUL Ale tale?...
ACTORUL Ale mele. Informaþiile!...
Informaþiile pe care þi le-am dat.
AGENTUL Aaaa... Informaþiile... Pãi
stai matale; stai sã vedem cum
procedãm...
ACTORUL Omule, nu mã-nnebuni!...
Eu am contat, am acþionat, am agitat
spiritele, am ameninþat, am declanºat
tot felul de jocuri politice....

SUPLIMENT LITERAR :
AGENTUL ªtiu: În care voiai sã mã
bagi pe mine ca pe un fraier.
ACTORUL Te-am plãtit!
AGENTUL Doar avans. Þi-am tãiat
chitanþã.
ACTORUL (înnebunit) Omule, taie-mi
tot ce vrei!... Taie-mi... în fine, orice,
dar nu-þi bate joc de mine. E un joc
politic întreg...
AGENTUL În care ai jucat teatru faþã
de mine ca sã mã faci sã fiu câinele
fraier.
ACTORUL ªi-acuma descopãr cã tu ai
jucat faþã de mine ºi eu sunt boul
fraier!
AGENTUL Un bou de talent.
ACTORUL S-o ºtii tu!. Uite, ca sã te
convingi, am sã-þi arãt! (scoate un
telefon) Alo... Alo, Sufleurul?... Aici
Maestrul!...
SUFLEURUL
Ave,
maestre!
Recepþie.Tocmai voiam sã te sun.
ACTORUL (frenezie curioasã) E?
SUFLEURUL
(fãrã entuziasm) E!
ACTORUL Ce face Omu?
SUFLEURUL
Omu, încã nu dã
semne bune.
ACTORUL N-a muºcat?
SUFLEURUL
Încã nu. Cred cã are
ºi el cãile lui de-a afla ce se ºtie ºi ce
nu.
ACTORUL E sigur cã i s-a distrus
dosarul?
SUFLEURUL
Asta nu cred. Îl simt
mai temãtor.
ACTORUL I-ai bãgat fitilu cu „se
declasificã ºi altele”?
SUFLEURUL
ªtie el; de asta-i
morcovit.
ACTORUL Pãi l-am vãzut cum
ameninþã la televizor. Þine-te tare,
ãsta-i momentul psihologic. Trage-i cu
„se declasificã ºi altele” ºi sugereazãi cã suntem pe cale sã obþinem noi
probe!... Noi probe, înþelegi? Þine-te
tare!... Posturile sunt libere, trebuie sã
ne numeascã! Te þii de Omu pânã
semneazã!
SUFLEURUL
Mã þin, maestre;
Omu e-n grija mea... Dar dumneata ai
oamenii? Ai relaþia aia despre care am
vorbit?... Oamenii din umbrã...
ACTORUL Am; cum sã n-am?!... Tu
pãstrezi ca loviturã de rezervã chestia
cu microfilmele. (fãcându-i semne
agentului) Am omul meu din umbrã; e
chiar lângã mine!
SUFLEURUL
Dar e un om capabil
sã divulge chiar din ãºtia, atât de mari?
ACTORUL (venind rugãtor spre agent
cu telefonul) Am!... Þi-am spus.
(ºoptit) Te rog, mãcar tuºeºete, trebuie
sã-i dau curaj! (în telefon ºi fãcând în
continuare semne rugãtoare agentului)
Am cel mai mare specialist în chestii
din astea!... Auzi-l, e aici, lângã mine!
SUFLEURUL
Nu aud nimic.
ACTORUL (implorându-l pe agent)
Pãi... dacã-i în umbrã! (urmãrindu-i
fereala) Se aude, ca ºi cum se vede...
SUFLEURUL
Adicã?
ACTORUL (acelaºi joc cu agentul)
Adicã... mai greu... mai umbrit... mai...
AGENTUL (se fereºte ca de dracu, dã
înapoi ºi se loveºte de ceva fãcând
zgomot)
ACTORUL L-ai auzit?... E chiar
directorul de la „Lustraþia SRL”.
SUFLEURUL
ªi are microfilme de
la documentele distruse?
ACTORUL E plin de microfilme. E
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numai microfilme! E... Ai sã vezi! Navea tu grija asta; tu dã-i bãtaie acuma,
trage tare, obþine de la omu tot ce
putem sã obþinem!... Vreau posturile
alea neapãrat. ªi pentru mine ºi pentru
tine!... Þine-mã la curent ºi-l
înghesuim din douã pãrþi pânã ne
semneazã numirile. Tu îl strângi de
unu, eu de unu!
SUFLEURUL
(începând sã se
convingã) Îl strâng; dar ce-i aia „unu”,
maestre, e ceva cifrat?
ACTORUL Ei, cifrat !... Eu de unu, tu
de unu!... Ce are, omu,
douã?!
SUFLEURUL
Aha!... Eu de unu...
ACTORUL (dulce criminal) ªi eu de
unu!... Exact. E clar?
SUFLEURUL
E clar, maestre. Ave!
ACTORUL (jucând pe mobilizatorul)
Ave ºi spor, sufleurule! Terminat.
(redevenind fiinþa lovitã, mãcinatã de
durere) Ei, vezi, vezi!... Vezi cum miai pus beþe-n roate!... Nici nu ºtii ce
posturi înalte ni sau promis!...Vezi ce
intrigã þesusem eu?!
AGENTUL Foarte lucidã.
ACTORUL Ei, vezi, vezi!...
AGENTUL Pe cât de lucid o þeseai, pe
atât o fãceai mai pe ramolitu cu mine!
ACTORUL (îndurerat) Iar acum, lovit
de perfidia ta care mã pune la pãmânt,
trebuie, faþã de oamenii ãºtia pe care iam fãcut sã acþioneze, sã-mi ascund
durerea, sã fiu mobilizator, sã-i
încurajez în acþiune; eu, cel pe care tu
m-ai descurajaat total!... Oooo, soarta
mea, (mai repede, grãbit) o destinul
meu, în fine, sã lãsãm dramatismele.
(complet lucid) urgent trebuie sã-mi
faci rost de niºte texte din microfilme;
sã lãsãm impresia cã avem acces la
microfilme. Numai aºa ne putem arãta
tari: Copii dupã microfilme, falsuri
dupã microfilme, nu mã intereseazã!...
Microfilme sã fie! Asta-i cea mai nouã
sperietoare pentru cei care sperau cã li
sau ars dosarele!...
AGENTUL (prestator de servicii care
ascultã comanda) Microfilme... Bine:
microfilme!... Serviciul nostru de
consultanþã întreabã cât costã, vã
prezintã oferta, vã taie chitanþa pentru
avans ºi, apoi, începem demersurile
pentru microfilme!...
ACTORUL (îl pupã) Chiar poþi sã faci
asta?
AGENTUL (cu conºtiinþa cã-l are la
mânã) Pãi... (sacadat) nu-i-ai-spu-s-ochiar-dum-nea-ta... (repede) ãluia
cãruia-i zici „Sufleurul”, pentru ãla
cãruia-i zici „Omu”?!
ACTORUL (dominat) Ei, eu iam spuso lui; dar, tu faci? Pot eu sã mã-ncred
în tine?
AGENTUL N-ai încotro.
AGENTUL Iar mã ºantajezi! (furie crescendo) Ticãlooo... (cade deodatã
umil) Bine; n-am încotro. (repede, ca
ºi cum i-ar cita ceva cunoscut) Osoarta-mea-o-destinul-meu... N-am
încotro. Faci ce vrei cu mine, dar fã-mi
rost ºi de vreun document; aratã-mi cã
poþi sã faci ceva!
AGENTUL Îþi arãt.
ACTORUL Cum? (se agaþã de el)
Cum?... Te rog; nu mã fierbe; spunemi; încurajeazã-mã...
AGENTUL Nu, nu... nu cred cã pot sã
am încredere-n tine!
ACTORUL În mine?!... În caracterul

meu?!... În onestitatea mea?!... În
morala mea?!... În cuvântul meu?!...
(triumfal) Sunt un om de onoare,
domnule!
AGENTUL (râde-n hohote) Onoare!...
ha, ha, ha!... Om de onoare!... ha, ha,
ha!... (deodatã, devenind fiara
ameninþãtoare de la vechile anchete)
Bããã... Bã, eu sunt îngerul tãu pãzitor,
bããã!... Nu plânge bããã!... Nu plânge
cã te fac eu sã urrrli, bããã!...
ACTORUL Va sã zicã n-ai uitat. Jucai
numai teatru când nu mai voiai sã strigi
aºa.
AGENTUL N-am uitat, ºi nici nam
nevoie sã uit!... Da, ca rol de umil, am
jucat teatru. Dar nu sunt un umil, numai
prin ºansa cã, la anchetele mele, n-au
fost numai clienþi ca tine; aºa cã mai
am unii pe care mã pot baza!
ACTORUL Ca mine?... Adicã ce vrei
sã spui?
AGENTUL Pârliþi. Mãrunþei. De
nimica!
ACTORUL Eu?
AGENTUL Exact. Sunt unii careau
ajuns, ehe!... ªi m-ajutã. Mai din
umbrã, dar m-ajutã!... Þie, þi-am dat
ºansa sã pari dizident ºi n-ai ºtiut nici
mãcar sã-þi pãstrezi posturile în care
te-ai cocoþat dupã revoluþie!...
ACTORUL (sinceritate prosteascã) Pãi
acum ce fac? Nu asta încerc?!...
AGENTUL Încerci ca prostu!... ªi mai
ai neruºinarea sã crezi cã mã poþi
cumpãra pe mine spunându-mi cã mã
faci asistentul tãu, colaboratorul tãu,
asociatul tãu!... Bããã, eu am fost ºi
sunt îngerul tãu pãzitor, bããã!... Ai sã
te rogi tu de mine sã te fac asistentul
meu!
ACTORUL Mã rog!... Da: mã rog de
tine!... Fã-mã!... Fã-mã ce vrei, dar fãmã... Nu vezi cum mã mãnâncã ãºtia
din jur?!
AGENTUL Care, ãºtia din jur?
ACTORUL Ãºtia!... Care-au trecut ºi
ei pe la tine, ai fost ºi îngerul lor pãzitor,
dar de ei, nimeni nu zice nimica!
AGENTUL Nu zice, fiindcã-s deºtepþi;
fiindcã au cap politic; fiindcã au ºtiut
sã punã mâna pe toate frâiele puterii!...
ACTORUL (urmãrindu-ºi, totuºi,
interesul) Va sã zicã pe de-alde ãºtia te
bazezi!
AGENTUL Exact.
Pe
oameni
foaaarrrte puternici.
ACTORUL (uimit) Doamneee!...
Chiar peee... I-ai fost ºi lui înger
pãzitor?... Chiar luuuiii?...
AGENTUL (ordonând) Ai ghicit, dar
nu ºtii cine!... Bããã!... Dacã aud vreo
insinuare, bããã, eu nu te fac sã plângi;
eu te fac sã urli!
ACTORUL Nimic, nimic; sunt mut,
sunt surd; sunt tot ce vrei!
AGENTUL (plãtindu-i poliþa) E, poate
cã, aºa... o sã te fac un ajutor de asistent
al meu!... Mã rog, colaborator extern;
nu mai mult.
ACTORUL Orice, orice!...Dacã tu
crezi cã... (aratã-n sus) cã... o sã mã
accepte.
AGENTUL Cine sã te accepte?
ACTORUL Pãi... (aratã iar în sus)
Patronu...
Bulibaºa...Marele
maestru...Becheru...
AGENTUL (simte insinuãrile ºi nu se
lasã tras de limbã) Sã rãmânem la
termenul convenþional de „Becheru”...
ACTORUL Perfect; perfect. E mai de-
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al nostru; mai din teatru!... Voia
dumitale. Nu vreau sã ºtiu nimic în
plus decât ce crezi de cuviinþã.
AGENTUL Nici nu vei ºti. Vei da
banii, vei plãti; iar, când þi se vor pune
la dispoziþie unele documente care sã
te ajute în... în fine (ameninþãtor) nu
spun „mârºãviile” ci, (dulce) în
„demersurile” dumitale...
ACTORUL (fericit) Da... da...
AGENTUL Atunci vei semna un
angajament pe viaþã, precum pactul cu
diavolul.
ACTORUL Cu diavolul?
AGENTUL Pãi, nu sunt eu îngerul tãu
pãzitor?!
ACTORUL (linguºitor) Da... Dar
îngerul mai spune câte ceva, mai dã
un sfat, o...
AGENTUL (grav condiþional) Îngerul
nu schimbã nimic. Folosim aceleaºi
metode pe care le ºtim din... în fine,
din alte timpuri: Nu ºtii nimic în plus,
nu întrebi nimic în plus. Ai în faþã
numai portretul robot al celui cãruia
te supui.
ACTORUL Mã supun; mã supun.
Spune-mi orice ºi mã supun.
AGENTUL Portretul
robot
e
urmãtorul: (rosteºte informaþii scurte,
care-l fac pe actor sã tresalte, sã exulte,
sã decadã, sã se feresacã, sã facã toatã
pantomima încântãrii, surprinderii sau
supunerii) Format de noi...
ACTORUL Format...(dispus sã aprobe
orice) De voi... Da, da; bine-nþeles:de
voi.
AGENTUL În fine... în tinereþe... cã
asta cu tinereþea scuzã multe... Pe când
era elev sau student...
ACTORUL Sudent. (deodatã ºiret)
Unde?.. La...
AGENTUL (ca pe vremuri) Gura!...
Gura mã, cã te calc în picioare!... Nu
afli nimic în plus!
ACTORUL (supus) Nimic.
AGENTUL Absolut nimic!...
ACTORUL Ziceam cã, poate...
AGENTUL Poate!... Poate sã fi fost ºi
la drept, ºi la politehnicã, ºi la vreo
academie... militarã, ºi la teologie!...
ACTORUL (fãcându-ºi cruce) ªi la
teologie?
AGENTUL Gura!... Nu te intereseazã;
e portret robot, iar tu îl respecþi ca un
robot!
ACTORUL Robot... Nedistinct... Omul
invizibil.
AGENTUL Absolut invizibil.
ACTORUL Dar a fost (semne la
epoleþi)... a fost secu, iar acum e demo,
nu?
AGENTUL Puþin secu!... Cã era foarte
tânãr... Iar acum: Mult, foarte mult
demo!... Cã e-n plinã forþã!
ACTORUL (încântare slugarnicã)
Forrrþããã!
AGENTUL Forþã!... Atâta trebuie sã
ºtii!... Cã, altfel, de ºaiºpe ani, de când
tot vin ãia cu lustraþia ºi cu declaraþia
de la Timiºoara... cine i-a întors? ªi ia sucit ºi i-a dus cu vorba?... ªi, cu cât
a strigat mai tare, cu atât n-a fãcut-o?!
ACTORUL (naivitate
ºiretcaragialescã) Ei, lasã-mã!... Chiar el?
AGENTUL (pricepe tragerea de limbã
ºi devine culmea ameninþãrii) Care
„el”, mã?!... Nu cunoºti niciun „el”!...
Te calc în picioare dacã te duce gândul
la vreun „el”!
ACTORUL Nici prin minte nu-mi
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trece!... Mã gândeam, numai, dacã
avea gradele aici (aratã locul de
epolet)... sau aici (aratã manºeta pentru
trese)...
AGENTUL (rãmâne îngheþat, duce
instinctiv mâna la umãr, la maºetã ºi,
deodatã urlã) Bããã, te calc în picioare,
bããã!... Eu sunt îngerul tãu pãzitor
bããã!... Nu-mi faci nici o aluzie la vreo
persoanã!... Eu nu vreau s-aud de nici
o persoanã, eu...
ACTORUL (aparteu cu publicul) E ca
ºi-n actu-ntâi; numai c-atunci juca pe
milogu fricos, iar acuma urlã ca pe
vremuri... (aceluia) Da, ºtiu...
AGENTUL Ce ºtii?
ACTORUL Cã nu ºtii nimic.
AGENTUL (poruncitor) Absolut
nimic...Bããã... Crezi cã nu te simt cum
încerci sã mã tragi de limbã, sã afli cine
e?!... Bããã, teee... Recunoaºte!
ACTORUL (înghesuit) Recunosc...
Dar nu cu vreun interes. Aºa sunt eu; o
fire curioasã. (ameninþat de pumnul
aceluia, smiorcãie) Aºa m-am nãscut.
Dar nu cu vreo intenþie... Sunt un suflet
curat!
AGENTUL Curat, da; curat ca un
closet! Bããã!...
ACTORUL Fie cum spui. Dar un closet
curat. Cu faianþã strãlucitoare. Ca la
Palatul Parlamentului, unde-l
foloseºte ºi...
AGENTUL (bãnuitor) ªi cine?!
ACTORUL (tot joc) ªi... ãsta, stãpânu
tãu. Cã, doar, nu se poate, o fi el mãcar
parlamentar!
AGENTUL Eºti un actor prost. Se vede
cã mã tragi de limbã ca sã afli cine-i!
(îºi urlã satisfacþia) N-ai sã afli
niciodatã, bããã!... Poþi sã mã tragi de
limbã cât vrei, cã nici eu nu ºtiu.
ACTORUL Nimic, nimic?... Nici
numele?
AGENTUL Nimic! Nici numele!...
ACTORUL Pãi cum i te adresezi?
AGENTUL Pe numele conspirativ.
ACTORUL ªi
care-i
numele
conspirativ?
AGENTUL „Fiara”!
ACTORUL Fiara?
AGENTUL Da: Fiara!... Cum la tine e
„Omu”, la mine-i „Fiara”(cu
satisfacþie) Cã are mulþi colþi ºi
gheare!
ACTORUL (reintrã în tresãririle de mai
înainte) Colþi?
AGENTUL Are televiziune, are ziare!
ACTORUL Gheare?
AGENTUL Conduce partide, face
guverne, are susþinãtori, are
informatori, e-n toate comitetele ºi
comiþiile; toþi ascultã de el!
ACTORUL (încercare timidã a
vechiului joc) De... el... el...
AGENTUL Bããã!... Niciun „el”!
ACTORUL ªtiu, ºtiu: E omul invizibil.
AGENTUL (cu satisfacþia de a-l
contrazice) E instituþia invizibilã!
ACTORUL Chiar aºa?... La fel de
invizibilã, cum eraþi voi pe vremuri?
AGENTUL Bããã!... Noi smulgeam
informaþii, de la turnãtori ca tine; ãsta
cumpãrã informaþii!... Le cumpãrã,
aºa, cu bani cash. Le colecþioneazã. E
colecþionar. E pasiunea lui!
ACTORUL Cum alþii colecþioneazã
tablouri ºi le pun termopane?
AGENTUL Exact. Numai cã tablourile
au valoare artisticã. Astea au valoare
informativã; iar astãzi, din informaþii

se scoate banu, prin informaþii se
întãreºte puterea. E puternic prin
informaþiile pentru care plãteºte!
ACTORUL (rimând) Bravos!... Îi
vindem orice informaþii doreºte.
AGENTUL (el în aparteu cu publicul)
Pãi, parcã ce tot încearcã ãsta sã facã,
încã din actul întâi!... (aceluia) I le dai
tu ºi pe gratis!
ACTORUL (doar pentru tocmealã) Pe
gratis?... Oare?...
AGENTUL Niciun „oare”. I le dai,
fiindcã ãsta distruge tot!
ACTORUL (fericit) Distruge?!...
Atunci i le dau; i le dãm... Ah, câþi am
de distrrruuusss! (de fericire, danseazã
ºi cântã) „Lustraþia, lustraþia!/ Ea e
tentaþia/ ªi satisfacþia!.../ Lustraþia,
lustraþia!.../ Ai peroraþia/ Ce-aduce
graþia/ ªi revelaþia!”... Hai mã, cântã
cu mine; d’a capo!...(în vreme ce
agentul îl priveºte tot mai dispreþuitor)
„Lustraþia, lustraþia!/ Ea e tentaþia/ ªi
satisfacþia!.../ Lustraþia, Lustraþiaaa!/
Suntem cu toþii câinii din
Dalmaþiaaa!...
AGENTUL (îl îngheaþã cu dispreþul
sãu) Cabotin neorocit!... Mai aveai nas
sã spui cã mã faci asistentul tãu!
ACTORUL Nu, nu; iartã-mã!... Eºti
mare, eºti tare!... Devin eu asistentul
tãu, sluga ta!... ( faþã de dispreþul grav
al aceluia) Da: Sunt sluga ta, numai...
AGENTUL „Numai”... Ce?!
ACTORUL Numai sã-i spui de mine!...
Sã obþii pentru mine o... o bucãþicã de
microfim... o bucãþicã micã, micuþã,
cât sã-i pot ºantaja pe alþii!
AGENTUL O sã te coste.
ACTORUL Nu conteazã; tu eºti
îngerul meu pãzitor, aºa cã...
AGENTUL Cã?...
ACTORUL Tu eºti îngerul meu, aºa cã
semnez cu tine pactul cu diavolul!
AGENTUL Ehe, sã vedem!... Sã vedem
dacã se aprobã!
ACTORUL Te rog; te implor!... Punemi o pilã!
AGENTUL Unde?
ACTORUL La... diavolul... Sã semneze
cu mine...
AGENTUL (importanþã
maximã
pentru sine, dispreþ maxim pentru
acela) Sã vedem!... (scoate telefonul,
îl mânuieºte ca pe un sceptru câtã
vreme sunã ºi devine slugarnic doar
când i se rãspunde) Alo, Fiaraaa?... Aici
Mielu!... Alooo, Fiiiaraaa?... Aici
Mielu!... Recepþie...
FIARA
(sictir) Te-am auzit; nu-i
nevoie sã repeþi! Consemnele sunt
scurte; nu le repeþi pe toate drumurile!
AGENTUL (bãtând din cãlcâie) Am
înþeles, sã trãiþi!
FIARA
Asta era înainte! Cum team învãþat sã spui acuma?!
AGENTUL (bãtînd ºi mai tare) Yes sir!
FIARA
Ascultã atent: Tocmai
pusesem sã te caute.
AGENTUL (fãcându-i actorului gestul
demonstrativ de „vezi ce importanþã
am”) E o onoare pentru mine!
FIARA
Nu onoare; ordin.
ACTORUL Am înþeles!
FIARA
N-ai înþeles nimic: Nu mã
mai cauþi, nu mai acþionezi în nici un
fel; te dai la fund!... Gata!
AGENTUL (în lacrimi) Gata?... Dar
eu, eu... domnule Fiara...
FIARA
Uiþi de Fiara!
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AGENTUL Tocmai acum când am pus
pe roate SRL-ul...
FIARA
Uiþi!... Desfiinþezi SRLul!
AGENTUL Dar eu... E ideea mea!
FIARA
E caca! Îi schimbã pe toþi
de la SRI!... (ritos) Ca-ca!
AGENTUL (cu durere, spre satisfacþia
Actorului care exultã mimând „caca”)
Caca!... Cum o sã fie caca?!... E SRL,
nu e SRI!
FIARA
Mã dobitocule, vrei sã mã
compromiþi?!... I-a schimbat pe toþi
ºi de la „Arhivele Securitãþii”. S-a
desfiinþat Comitetul. Pune alþii! Pânã
aflãm ce contacte mai avem, intri în
adormire!
AGENTUL (lacrimi
amare)
Adormire?... Ãsta-i faliment!... Eu nam altã întreprindere; (implorã) n-am
marmurã, n-am îngheþatã, n-am
termopane, n-am motociclete, n-am
nici mãcar ºpagã cu arme de vânãtoare;
altceva nu ºtiu sã fac!
ACTORUL (care, la asemenea veºti a
schimbat diferite mutre, ajunge la
satisfacþie) Bine-nþeles: Nu ºtiai decât
sã pui botu ºi sã duci osu!
FIARA
Gata:
Adormire.
Executarea! Terminat!(se aude cum
închide telefonul)
AGENTUL (plângând) Yes sir!
ACTORUL (tot dansul lui cu mâinile,
cu umerii, cu fesele, cu genunchii, cu
burta) Adormireee!... Dulce
adormireee!...
AGENTUL (plângãcios) Mãgarule, te
bucuri!
ACTORUL (cântându-ºi cuvintele cu
un calm prefãcut) Tu eºti în adormire...
Eu mai am o ºansã... Micã, e drept,
foarte micã, dacã tu nu mã mai poþi
ajuta. Dar, pentru mine, tot mai existã
speranþã aºa cã, poate, cine ºtie, o sã-þi
mai propun sã te iau asistent, cu toate
cã, pe dumneatale, asta zici cã te-a
jignit. Ei, acum n-o sã te mai jigneascã:
Tu eºti în adormire; eu, însã, mai pot,
mãcar, sã dau un telefon. Aºa cã, ia sã
vedem... Încercãm cu disperare, dar
încercãm... Alooo... Alo Sufleurul?...
Aici Mielu...Recepþie.
SUFLEURUL
Care
miel,
domnule?!
ACTORUL Pardon, m-am zãpãcit; se
petrec lucruri groaznice, Mielu e
pentru Fiara; eu sunt Maestrul, iartãmã!
SUFLEURUL
Maestre, se petrec
într-adevãr lucruri groaznice!... Dacã
nu þi-aº fi recunoscut vocea, aº fi
închis. Dar nu-nþeleg ce cifrare
foloseºti: Ce-i cu mielu, ce-i cu fiara?
ACTORUL (în timp ce Agentul se
clatinã cu mâinile de cap) Las’ cã-þi
explic eu! Spune mai bine tu ce-i cu
Omu!...
SUFLEURUL
Omu?... E rãu,
maestre!
ACTORUL Aoleu!... L-au descoperit
alþii?!
SUFLEURUL
(plângãcios) Nu,
maestre, pentru el e bine; pentru noi e
rãu!
ACTORUL (întorcându-se cu spatele
la Agentul care devenit atent ºi trage
cu urechea) Nu mã mai fierbe; spune!
SUFLEURUL
(spre decãderea
Actorului ºi satisfacþia Agentului) Lau fãcut mai mare; are o pilã mai tare
ºi nu-i mai pasã de nimic. Nu ºtiu ce

certitudini a cãpãtat Omu, dar mi-a
spus sã nu ne mai prindã, cã ne dã el
pe noi în gât!... E ceva cu schimbarea
asta de la Arhive, de la SRI... Cu vreo
altã poziþie în Parlament, poate... Numi dau seama prea bine...
ACTORUL (disperat) Ei, „nu-þi dai
seama prea bine”!... Ba-þi dai seama
prea rãu!.. E rãu, treci în adormire!...
SUFLEURUL
Adormire?
ACTORUL Aºa se zice; am auzit ºi eu
la case mai mari! (dã cu mâna a belea
cãtre Agent)
SUFLEURUL
Atunci,
mai
rãmânem în contact?
ACTORUL Rãmânem, dar mai pe ºest.
Va trebui sã ne schimbãm ºi numele
conspirative.
SUFLEURUL
Cum?
ACTORUL Mã gândesc eu ºi-þi spun.
SUFLEURUL
ªi, atunci, maestre,
„ave” se mai spune?
AGENTUL (care-a urmãrit tot,
intervine cu satisfacþie) „Ave”
înseamnã salutul îngerilor, iar îngerii
nu sunt în adormire niciodatã; nevoia
de îngeri e permanentã!
ACTORUL (dându-l laoparte) Domnul
de la SRL Lustraþia e-n adormire; noi,
numai moþãim. Aºa cã mã mai gândesc
eu la asta ºi te sun. Ai grijã, nu adormi
de tot. Omu trebuie urmãrit; e singura
noastrã ºansã. Fii tare; maestrul tãu îþi
dã curaj!
SUFLEURUL
Bine
maestre,
atunci, a...
ACTORUL Opreºte-te aici. Nici „ave”,
dar
nici
„adormire”!
Terminat.(închide)
AGENTUL (cu ciudã) Încerci sã-l
încurajezi, dar îþi bâþâie fundu!
ACTORUL (poate, pentru prima oarã
întradevãr sincer) Bâþâie, cum sã nu
bâþâie! (ºi îºi reintrã-n rol) Oooo, ce
soooarrrtããã!... Oooo, ce destiiin!...
(începe sã murmure, apoi cântã, de unul
singur ºi trist) Lustrarea mea, de ce mai pãrãsit?/ Lustrarea mea, pe unde ai
fugit?/ Lustrarea mea, lustrarea
meeeeaaaa...
AGENTUL (se apropie de el la fel de
melancolic ºi-l acompaniazã)
Lustrarea mea, lustrarea meeeaaa...
AMÂNDOI(con dolore) Lustrarea
mea, cu ceee þi-oi fi greeeºiiit?!”...
Rãmân îmbrãþiºaþi în durere cerºind
aplauzele publicului.
ACTORUL ªi câtã speranþã mi-am pus
în tine!
AGENTUL Iar eu, câtã speranþã mi-am
pus în sereleu pe care l-am fãcut!
ACTORUL (pãstrând acelaºi ton) ªi ce
frumos m-ai minþit tu pe mine!
AGENTUL (idem) ªi ce ticãlos jucai
tu teatru faþã de mine!
AMÂNDOI(dându-ºi seama de
semnificaþia spuselor îºi strigã deodatã
lung, ca la „goool”, unul altuia)
Ingraaatuuuleee!
AGENTUL (dându-ºi seama) Sã fim
calmi; în momente din astea e bine sã
ne unim.
ACTORUL Ãsta este doar un alt text
pentru momentele când, altã datã, îmi
spuneai „nu plânge, nu plânge”!
AGENTUL Exact: Nu plânge, nu
plânge!
ACTORUL (reajungând teatral, nu-i

SUPLIMENT LITERAR :
mai pasã de celãlalt) „Nu plânge, e
momentul sã-þi scoli a ta armatã/ ªi-n
crunta înfruntare s-o faci ca sã se
batã!”... (duce mâna la inimã, cade-n
genunchi) „Dar nu mai am oºtire, sunt
singurul soldat,/ Bocancul meu seafundã în groapa cu cãcat!...
AGENTUL (ºi el, singur, cu propria lui
durere) ªi ce frumos o clocisem! (cu
pauze mari) „Lustraþia SRL,
consultanþã ºi prestaþii”!... Venit sigur,
impozabil, corect... Venit mare!...
Pentru cã investiþiile nu costau; ele
veneau de la sine; veneau din
turnãtoriile fiecãruia... Iar, la noi,
turnãtoriile sunt gratuite; fiecare le
face cu cea mai mare plãcere!
ACTORUL (cântã nostalgic) Ia-mã-n
braþe, toarnã-mã/ ªi apoi lustreazã-mã,/
Leano!
AGENTUL „Sã ne lustrãããm, cât
suntem încã tiiineeeri”...
ACTORUL „Lustreazã-mã doar pentru
tineee/ ªi astãzi ºi mâine, mereeeuuu”...
AGENTUL (redevenind realist) Eh, sa dus!
ACTORUL (dupã o pauzã lungã) S-a
dus!
AGENTUL (idem) Ce ºansã!... ªi cât
am clocit-o!
ACTORUL (reajuns la dialog) Cum ai
clocit-o?
AGENTUL Ehe!... Cu calcule, cu marketing, cu studii de fezabilitate, cu
contracte de prevânzare... Cu resursele
umane de care dispuneam!...
ACTORUL Dispuneai?... Sãracu de
tine!
AGEN TULDispuneam!... În mãsura
în care se poate spune cã voi, turnãtorii,
sunteþi fiinþe umane, dispuneam ºi de
resurse umane!
ACTORUL Te rog, nu da într-un om
lovit! Sunt la pãmânt ºi tu dai în
mine?... (durere mare) Eu sunt jucat
de alþi turnãtori, domnule!... Eu nu...
AGENTUL Suntem
amândoi
îndureraþi; suntem la pãmânt; nu
trebuie sã ne jignim, ai dreptate. Eu þiam spus-o, numai datoritã scopului
pentru care m-ai cãutat. Nu þi-am spuso cu rãutate, dar voiai sã-þi lansezi
turnãtoriile prin mine, recunoaºte!
ACTORUL (la fel de îndurereat) Dar
prin cine?
AGENTUL Asta-i!... Adicã, asta era
afacerea mea: „Consultanþã ºi
prestaþii”. Ca tine, sunt ºi alþii care sau ajuns ºi nu le mai convine sã toarne
direct. Eu eram, pentru oricine, soluþia
comercialã, capitalistã, cu tarife legale,
prin care sã-ºi poatã luxa, sau chiar
îngropa, adversarii. Spune: nu era o
idee de micã întreprindere? Dacã
gãseam o pilã, luam ºi-un împrumut
Sapard!
ACTORUL Pãi ãla se dã pentru
îngrãºat animale.
AGENTUL ªi voi, ce eraþi?... Dacã numi aprobau proiectul, treceam la
capitolul „reciclarea gunoaielor” ºi tot
luam finanþare!... Ei vezi, vezi; Vezi
cã am dreptate când spun cã am clocito cum trebuie!
ACTORUL ªi de ce n-ai clocit-o mai
repede, omule?!... De ce... de ce i-ai
lãsat?... Da, i-ai lãsat sã ne spargã
ouãle!... Uite, ºi eu sufãr pentru tine.
Sufãr, fiindcã-i ºi durerea mea. Am
clocit amândoi câte-un plan, iar ãºtia
ne-au spart ouãle!

23

,,LUSTRAÞIA SAU NEVOIA DE ÎNGER”

AMÂNDOI(plângând) Vai de ouãle
noastre!... Ouºoarele noastre!...
Vaiii!...
AGENTUL Suntem la pãmânt!
ACTORUL ªi fãrã ouã!
AMÂNDOI(lamento muzical) Noi am
clocit, un vis zadarnic:/ Lustraþia cu
suflet darnic;/ Dar când s-o facem pe
din douã,/ Ne-au lãsat alþii fãrã ouã!...
Cântecul se poate prelungi, se poate
bisa, se poate pedala oricât pe
dramatismul lui ºi pe jalea tot mai
mare a celor doi disperaþi pânã când,
telefonul care sunã îi face pe amândoi
sã-ºi pipãie buzunarele. Cel cãutat e
Actorul.
SUFLEURUL
Alo, Maistre, aici
Sufleurul! Recepþie.
ACTORUL Sufleurul, sufleþelule!...
Aici Maestrul; dã-mi o veste bunã!
SUFLEURUL
Nu bunã; foarte
bunã!
ACTORUL Foarte...
SUFLEURUL
Foarte!... Suntem
numiþi!
ACTORUL Numiþi!... Sufleþelule!
SUFLEURUL
Acum am ieºit de la
Omu. A semnat în faþa mea deciziile.
Mi-a zis sã nu ne supãrãm de întârziere,
dar a avut ºi el greutãþi... (mai în
ºoaptã) Cred cã-l mai verificã, încã ºi,
cum ai prevãzut, are morcovul. Ne
numeºte ca sã tãcem... Ori a apãrut
ceva, ori pila nu-i e atât de
puternicã!... (fericit) Avem numirea
semnatã de Omu!... Terminat.
ACTORUL (ferice) Oooo soarta mea,
ce destin!... Oooo, destinul meu, ce
soartã!... Ce soartã glorioasã mi-a
hãrãzit destinul; ce destin glorios mia hãrãzit soarta!...(ca un Henric, ca un
Richard, ca un Caesar) Morrrcovuul!...
Ha, haaa! Morrrcovuul!.... Nu-i e pila
puternicã!... Lasã sufleþelule, cã vom
fi noi puternici acuma!... E vremea
noastrããã... A venit vremea
noastrããã!... Ãsta nu e decât primul
pas! (face acest pas ºi-ºi dã seama cãl calcã pe Agent care a cãzut la pãmânt)
Primul pas prin care cãlcãm deasupra
duºmanilor noºtri!... (alt ton,
ridicându-l pe Agent) E?... Te iau
asistent?... Devin eu îngerul tãu
pãzitor?... Semnezi contractul cu... (se
umflã, creºte) Cu diavolul, care sunt
eu?!... Bããã, nu plânge, nu plânge!...
Nu plânge, cã te fac eu sã urli!... Dar
sunt generos astãzi. E o zi mare ºi pot
sã risc: Am sã-þi cumpãr acþiunile la
SRL-ul tãu. Le vinzi? Tot e
falimentar!
AGENTUL Pãi... pãiii sã negociem...
ACTORUL Nu negociem. Eºti la mâna
mea.
AGENTUL Sunt. Recunosc. Poþi sã
faci cu mine ce vrei.
ACTORUL Bine-nþeles! Tu eºti în
adormire.
AGENTUL (milog) Tocmai de asta:
Nu-i frumos sã loveºti un om în
adormire!...Corect ar fi sã negociem.
ACTORUL Ai sã primeºti cât ofer eu
ºi, prin asta, îþi dau ºansa sã...
FIARA
(sunã telefonul) Alo
Mielu, aici Fiara! Recepþie.
AGENTUL (înnebunit) Fiara?!... Sã
trãiþi, Fiara, aici Mielu!
FIARA
Treci repede pe la casierie,
ia-þi banii, porneºte sereleu!

AGENTUL (din toþi bojocii) Yes sir!...
(încã uimit) Alo, domnule Fiara,
permiteþi?
FIARA
Ce mai vrei?
AGENTUL Iertaþi-mã, aºa sunt eu,
disciplinat, obiºnuit cu confirmarea
ordinelor... Înseamnã, domnule Fiara,
înseamnã cã nu mai suntem în
adormire?
FIARA
Adormire?!...
Lasã
domnule prostiile! Treci la treabã!...
E momentul!
AGENTUL Am înþeles sã trãiþi, yes sir,
e momentul!
FIARA
Ne-o cere þara; ne-o cere
patria; ne-o cer alegãtorii!... Terminat.
AGENTUL (culmea
fericirii)
Terminat!... Ne-o cere þara... (defileazã
triumfal) Ne-o cere patria... Ne-o cer
alegãtorii!... (ajunge-n dreptul
Actorului) Alegãtorule... nu-i aºa?...
(insinuant) Ei?... Ce zici?...
Negocieeem?
ACTORUL Pãi...
AGENTUL Niciun”pãi”. Negociem?
ACTORUL (revenindu-ºi greu din
neîndemnare, dar revenindu-ºi) O
sããã... O sã mai vedem... Acum, am
probleme importante; ai auzit: am o
funcþie importantã... (important,
protocolar) Oricum, trebuie sã-þi spun:
Mi-a fãcut plãcere sã facem afaceri
împreunã; calea rãmâne deschisã.
AGENTUL (la fel de protocolar) ªi
mie, stimate domn, mi-a fãcut plãcere
sã colaborãm. Calea rãmâne deschisã:
Dumneata ai o funcþie importantã, eu
am o întreprindere importantã...
ACTORUL (cu aplomb ºi veselie) Pãi,
atunci, sã-i dãm bãtaie! (începe în cel
mai vesel ritm posibil) „Lustraþia,
lustraþia/ Ea e tentaþia!...” etc.
AGENTUL (idem) „Sã ne lustrãm, cât
suntem încã tineri”... etc.
ACTORUL „Lustreazã-mã doar pentru
tine...” etc.
AGENTUL „Ia-mã-n braþe, toarnã-mã/
ªi apoi lustreazã-mã/ Leano!”...
Poutpouri din toate aceste melodii la
latitudinea regiei, duet între cei doi,
fiecare cu cântecul lui ºi replicile lui,
terminându-se cu cel mai teribil rockpop-latino-operetisto-etceaetera
cântat ºi jucat de:
AMÂNDOI„Lustraþia, lustraþia/ Ea e
tentaþia/ ªi satisfacþia!...” etc
ACTORUL (la un moment dat
oprindu-se) Auzi?...
AGENTUL Ce?
ACTORUL Te bucuri, tu; dar dacã te
bagã din nou în adormire?
AGENTUL Cine?
ACTORUL ªeful tãu, Fiara!...
AGENTUL Dar dacã nu mai are nevoie
de tãcerea ta ºi-þi dã din nou cu flit?
ACTORUL Cine?
AGENTUL ªefu tãu, Omu!
ACTORUL (bâlbâindu-se) Pãi... îl...
(înfuriat) nu se poate aºa ceva!
Terminã cu insinuãrile!... Eu nu sunt
ca tine!... Eu îl ºtiu bine pe... Omu. ªi
cum aratã ºi cine este!... Dar tu... Tu
ºtii cine e Fiara? L-ai vãzut vreodatã
pe ãsta care-ºi zice Fiara?
AGENTUL (învins) Nu.
ACTORUL (minimalizându-l) Pãi,
atunci?!...
AGENTUL Nu l-am vãzut, e drept; nam habar cine este... Dar, ºtii ce cred?

ACTORUL Ce?
AGENTUL (mai înþelept decât pare)
Cã, dupã câte-nvârte-n þara asta, ar
putea fi una ºi aceeaºi persoanã.
ACTORUL (respingând) Nu pot sã...
(pe gânduri) De unde ºtii?
AGENTUL (degetul la narã) Flerul
meu de...
ACTORUL ( cu ciudã, mai mult la
ideea de mai înainte) Securist!
AGENTUL (îngãduitor cu sine) Sã
zicem... analist... Simt eu...
ACTORUL (contrariat) Unu ºiacelaºi?...
AGENTUL Dar de ce-ar trebui sã fie
separaþi?
ACTORUL Deee... De democraþie.
(înverºunat) De pluralism!
AGENTUL Dar de epoca puterii
serviciilor secrete, ai auzit?
ACTORUL ªi de ce-ar trebui ca ºeful
meu sã fie ºi ºeful tãu?
AGENTUL (concesiv) Pot... pot sã fie
ºi separaþi...
ACTORUL (oarecum satisfãcut) Aha!
AGENTUL (loviturã lucidã) Dar ºeful
lor, oricum, e una ºi aceeaºi
persoanã...Una ºi aceeaºi instituþie!
ACTORUL
(indignat) Aºa, pe
faþã, când am fãcut o revoluþie?!
AGENTUL Nu chiar pe faþã, dar...
ACTORUL (teribil
contrariat)
„Dar”?!
AGENTUL Tu ai spus-o: „Îngerul
pãzitor”... Vegheazã... deasupra ta
vegheazã un înger pãzitor.
ACTORUL (fãrã sã respingã, ci doar
dorind sã se opunã unei asemenea
idei) Ei, ºi?!
AGENTUL ªi ne-ar putea bãga în
adormire pe amândoi, dacã nu-l adorm
alþii la timp!
ACTORUL Pe... el?
AGENTUL
(fãrã a mai cãuta
discreþie) Pe el.
ACTORUL
Aoleu!
AGENTUL
Mã rog!... Poþi sã-l
plângi; dar, decât sã ne adoarmã el...
ACTORUL (uimit) Ca la Târgoviºte?
AGENTUL (flegmatic, ca ºi cum ar
expune varianta) Sau ca la Dallas...
ACTORUL (resemnat) În fine, asta e:
Decât sã ne facã el nani pe noi...
AGENTUL (arama pe faþã) Bravos!...
Bat la tine de-o viaþã, dar deabia acum
m-ai înþeles: (criminal) Mai bine sã-l
legene pe el... (sensul celãlalt) Mama
lui! (rãmâne ca monumentul celui
decis, fãcând un pas înainte ºi scoþând
la ivealã o cizmã de gips).
ACTORUL (meditativ) Naº fi crezut;
dar, vorba ta: Se-ntîmplã ºi la case mai
mari!
AGENTUL ªi, vorba ta: „O soartã
crudã, ce destin!”...
ACTORUL (confirmându-l) Oooo,
destinule crud, ce soooartããã!
AMÂNDOI(încep sã cânte, dar nu cu
tot atât de mult nerv) „Asta-i lustraþia/
Ea nu-i tentaþia/ Nici satisfacþia/ Atâta
vreme cât stãpânã-i foamea ºi
inflaþia!”...

CORTINA
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(continuare din pag.7)
în morfologie, ci ºi despre organizarea ecleziasticã a Vlahilor de la Nordul Dunãrii din epoca respectivã.
În privinþa credinþe religioase a „Vlahilor” nord-dunãreni, din secolele XI - XIII, Codex Rohonczi atestã cã
în aria de formare a poporului român – din Tracia pânã la Tisa ºi Nistru – existã „o populaþie sedentarã
ºi care era deja creºtinã”.1 Teritoriul în care locuia aceastã „populaþie creºtinã” se numea „Dacia”, iar
locuitorii ei n-au fost alþii decât „Valahii”, adicã românii, la care face de altfel menþiune expresã ºi „Codex
Rohonczi”.
R eferitor la creºtinarea „dacilor”, s-a spus cã aceasta s-a fãcut cu ajutorul textelor scrise în limba
latinã, ºi nu în greacã, ºi cã aceastã scriere a durat – la Valahii (Românii) nord-dunãreni – pânã în secolele
XII - XIII. Este de fapt aceeaºi latinã, din regiunea dunãreanã, în care au scris ºi Sf. Ioan Cassian, Dionisie
Exiguul ºi alþi cãlugãri „Sciþi” (daco-romani).
Textele din Codex Rohonczi adeveresc ºi ele cã, „în bisericile vechi româneºti”, cultul ortodox
s-a exprimat „în limba latinã vulgarã, pânã în secolele XII - XIII, …”. Mai mult, s-a putut constata cã
scrierea în aceastã latinã „vulgarã” – presãratã ºi cu cuvinte româneºti – a continuat deci ºi dupã impunerea
slavonei ca limbã de cult (sec. XII - XIII), aºa cum ne adeveresc atât „Codex Rohonczi”, cât ºi Simonis de
Keza, în Gesta Hungarorum, redactatã la sfârºitul secolului al XIII-lea, ºi care ne precizeazã cã secuii, în
scrierea lor, au preluat ºi adaptat literele de la Valahi.
Cã, în aceastã epocã (sec. XI - XII), populaþia autohtonã, românã, era deja creºtinã, ne-o atestã
indubitabil ºi textul acestui Codex, care face menþiune expresã atât despre existenþa de biserici ºi mãnãstiri,
cât ºi de o formã de organizare ecleziasticã de tip mitropolitan. În textul Codex-ului „Rohonczi” pot fi de
altfel identificate complexul mãnãstiresc din Munþii Buzãului, biserica rupestrã de la Corbi, judeþul Argeº
etc., ale cãror începuturi urcã în secolele precedente (IX - X).
Cât priveºte forma de organizare, de tip mitropolitan, a Bisericii „Vlahilor”, aceasta este
confirmatã chiar de numele mitropoliþilor români din aceastã epocã, implicaþi efectiv ºi în acþiunile
întreprinse de întreg neamul românesc pentru apãrarea fiinþei sale în faþa nãvãlirilor popoarelor
migratoare. Într-unul din textele acestui „Codex”, aflãm de pildã cã, pe la mijlocul secolului al XI-lea,
„mitropolitul” Vlahilor nord-dunãreni era Sova Trasiu, care îmbãrbãta la luptã pe Domnul Þãrii ºi oastea
sa împotriva Pecenegilor, numiþi ºi „sciþi”. Printre altele, în cuvântul sãu de îmbãrbãtare, adresat oastei
înainte de a începe lupta împotriva Pecenegilor, mitropolitul Vlahilor a þinut sã evoce amintirea luptelor
victorioase purtate împotriva acestora în anii anteriori, 1015 ºi 1027.
A cest mitropolit al Vlahilor (blakilor) este reprezentat într-o miniaturã din „Codex Rohonczi”
(sec. XI) în interiorul unei biserici, binecuvântând oastea Domnitorului Vlad ºi însemnele militare, printre
care ºi stindardul cu Crucea Sfântului Andrei (miniatura nr. 6, cu text). Sã fie oare „crucea Sfântului Andrei”
o mãrturie evocatoare a faptului cã „cel dintâi chemat la apostolat” fusese încreºtinãtorul dacilor?! În
urmãtoarea miniaturã, din acelaºi Codex, mitropolitul Sova Trasiu este reprezentat într-o bisericã din
lemn, cu clopotniþã la intrare, trimiþând „carte cneazului Iziaslov I (1054 - 1068; 1069 - 1073) de Turov ºi
mare cneaz de Kiev, spre a se uni cu „blakii” în luptã pentru oprirea invaziei uzilor, din 1064 - 1065; …”.
În miniatura nr. 8, cu text – din acelaºi Codex – mitropolitul Vlahilor este reprezentat împreunã cu luptãtorii,
strângând provizii pentru campania militarã împotriva uzilor; …”
D incolo de acest aspect de înaltã evlavie patrioticã, textele acestui Codex ne relevã faptul cã
românii, din acea epocã, nu erau supuºi Bizanþului. A trebuit ca mitropolitul sã intervinã pe lângã Domnul
Þãrii ca sã-l determine sã accepte propunerea Bizanþului de a se alia coaliþiei militare împotriva uzilor.
Aceastã realitate istoricã învedereazã însã în chip indubitabil ºi faptul cã ºi Biserica „Vlahilor” era
independentã (autocefalã), ºi nu supusã Patriarhului din Bizanþ, aºa cum s-a acreditat din nefericire de
istoriografia românã.
Referitor la relaþiile româno-bizantine din secolele XI - XII, textele din Codex Rohonczi ne oferã
într-adevãr mãrturii peremptorii privind independenþa politicã ºi bisericeascã a Românilor vis-à-vis de
bizantini. Într-unul din texte, citim de pildã cã împãratul bizantin, Constantin Ducas, a cerut lui Vlad sã se
uneascã cu el în luptã împotriva ungurilor ºi a uzilor. Soliile împãratului la Curtea lui Vlad au sosit între
anii 1087 - 1090. Din acelaºi text aflãm cã, în anul 1090, Vlad a primit o delegaþie a Cumanilor, federaþi
ai imperiului bizantin la vremea aceea. Solia cumanilor a cerut lui Vlad permisiunea de a trece teritoriul
Vlahilor în imperiul bizantin, pentru a lupta alãturi de împãrat împotriva pecenegilor. În acelaºi an, 1090,
Domnitorul Vlad al „Blakilor” (Vlahilor) s-a întâlnit cu împãratul Alexie I Comnenul, pe când acesta se afla
în campanie militarã împotriva pecenegilor, în apropierea Istrului. În anul 1095, mitropolitul Timarion
al Daciei exhorta pe Vlahii conduºi de Vlad sã lupte alãturi de bizantini împotriva ungurilor.
În anul 1101, aceiaºi bizantini exhortau pe Vlahii lui Vlad ºi pe cruciaþi sã lupte alãturi de ei
împotriva „rãtãcitorilor” (migratorilor, n.n.) ºi a ungurilor”. În acelaºi an, împãratul Alexie I Comnenul
îndemna pe conducãtorul armatei cruciaþilor „… sã lupte împotriva ungurilor ºi a cumanilor, alãturi de
blakii conduºi de cârmuitorul Vlad”. În fine, în acelaºi an, 1101, Bizantinii au fãcut front comun cu „blakii”
ºi „goþii” împotriva ungurilor ºi a uzilor, populaþii asiatice, migratoare, care poposiserã ºi ocupaserã
teritorii valahe ºi bizantine.
Î n textele Codex-ului Rohonczi nu apare deci nici cea mai micã aluzie privind o aºa-zisã suzeranitate
bizantinã asupra teritoriului Vlahilor nord-danubieni. Dimpotrivã, bizantinii solicitau ajutorul militar al
„Vlahilor” – prezenþi pânã ºi în Peninsula Sinaiticã – împotriva barbarilor ºi a popoarelor migratoare,
fie direct, prin împãratul lor, fie prin solie. De asemenea, nu aflãm nici cea mai micã aluzie despre vreo
aºa-zisã jurisdicþie a patriarhului de Constantinopole asupra Bisericii nord-danubiene. Cã jurisdicþia sa se
oprise la graniþele Statului vlaho-bulgar al Asãneºtilor ne-o adevereºte ºi faptul cã patriarhul bizantin na binecuvântat decât oastea bizantinã. Oastea valahã (românã) n-a fost binecuvântatã de acesta nici mãcar

atunci când aceasta pornea la luptã alãturi de cea bizantinã. Fãrã îndoialã, dacã valahii erau supuºi
bizantinilor, sau mãcar federaþii lor, patriarhul le-ar fi dat ºi acestora binecuvântarea sa. Or, aceasta nu
le-a fost datã decât de mitropolitul Þãrii lor, a cãrui Bisericã – la vremea aceea – era independentã
(politic ºi ecleziastic).
Î n prezenþa unor astfel de mãrturii doveditoare, fãrã de tãgadã, se mai poate oare afirma cã
teritoriul nord-danubian era feuda împãratului bizantin, sau cã Biserica românã, din secolele XI - XII, era
dependentã canonic de Patriarhia de Constantinopol?!
Întrucât Dacia Ponticã fãcea ºi ea parte integrantã din aceastã „Dacie unitã”, al cãrui teritoriu
se întinsese odinioarã de la Sud de Dunãre pânã dincolo de Tisa, unde de mai bine de un secol se aºezaserã
ungurii veniþi din stepele Asiei, ne putem întreba ce se întâmplase cu mitropolitul ei. Îºi mutase el Scaunul
în noua capitalã a „Daciei unite”?! Îºi dobândise el altã titulaturã?! Documentul respectiv (Codex Rohonczi)
nu ne precizeazã decât cã Niles era mitropolit, dar, este lesne de înþeles cã tocmai acest fenomen se întâmplase,
adicã, el îºi avea Scaunul acolo unde se afla ºi Voievodul Românilor. Oricum, ºi aceastã mãrturie ne
adevereºte faptul cã ierarhii din Scythia Minor – care pentru secole ºi-au avut Scaunul în metropola
politicã ºi bisericeascã a daco-romanilor, adicã, la Tomis – au continuat sã aibã acelaºi rol de Întâistãtãtori
ºi dupã pãtrunderea popoarelor migratoare în spaþiul pontico-danubiano-carpatin, ºi anume, a Slavilor,
a Bulgarilor, a Cumanilor, a Pecenegilor, a Tãtarilor, a Ungurilor etc., chiar dacã Scaunul lor s-a aflat în
cetatea sau în locurile în care se refugia ºi Domnul Þãrii. În fine, faptul cã era vorba de un „mitropolit”, se
presupune cã el rezida într-o cetate, într-o metropolã, dar, întrucât documentul nu ne menþioneazã care
ar fi fost aceasta – ºi þinând seama ºi de faptul cã, la vremea respectivã, cetãþile Þãrii fuseserã devastate
ºi distruse de secolele de migraþiune ale popoarelor venite din stepele Asiei – nu este exclus ca la vremea
aceea, acesta sã fi continuat încã sã poarte titulatura sa de odinioarã, adicã, de mitropolit al Tomisului, deºi
Scaunul sãu de reºedinþã se afla acolo unde se gãsea ºi Domnul Þãrii, obligat ºi el sã-ºi strãmute Curtea
domneascã în diferite locuri ferite de pericolul acestor neamuri venite din stepele Caucazului ºi ale Rusiei
kievene.
D in textele „Codex-ului Rohonczi” s-a putut de asemenea constata cã „Vlahii” nord-dunãreni îºi
aveau propriul lor mitropolit, ceea ce presupune ºi existenþa a cel puþin doi-trei episcopi (cf. can 4, 5, 6, 7
I ec.; 2 II ec.; 9 Ant. etc.). Care au fost aceºtia ºi unde îºi aveau Scaunele, nu ºtim încã. Textele Codex-ului
ne spun doar cã Vlad, Domnul „Vlahilor” (Românilor), ar fi biruit ºi „lupta de la Sinod (nekin ot sinod)”.
Despre ce luptã a fost vorba, nu ni se precizeazã. Nu este însã exclus ca „lupta” care se duce astãzi „la Sinod”,
pentru redobândirea poziþiei canonice a Scaunului de la Tomis în „Dipticele” Bisericii române, ºi, recent,
pentru înfiinþarea mitropoliei Clujului, sã fi fost prefaþatã deja în epoca respectivã. Oricum, referinþa din
Codex ne sugereazã faptul cã Domnitorul Þãrii a avut un rol determinant în numirea ierarhilor Bisericii,
ºi mai ales a Întâistãtãtorului ei. În fine, nu este exclusã nici posibilitatea ca unii clerici ai epocii (episcopi
ºi preoþi) sã fi optat ºi pentru menþinerea sau trecerea Bisericii „Vlahilor” în sfera de influenþã bizantinã,
adicã a Patriarhiei din „Noua Romã” (Constantinopol), iar Domnitorul ºi „partida naþionalã” sã fi militat
pentru pãstrarea ºi afirmarea stãrii de autocefalie, moºtenitã „ab antiquo” (din vechime), aºa dupã cum
s-au petrecut lucrurile la noi pânã în epoca lui Cuza Vodã.
Stim de asemenea cã, în anul 1095, mitropolitul Timarion exhorta pe Domnitorul Vlad sã se
asocieze Cruciaþilor, ºi sã-ºi uneascã armata cu „goþii” ºi cu corãbiile veneþiene pentru eliberarea Sfântului
Mormânt.3 „Blakule Vlad – se adresa mitropolitul Þãrii – mergi, ao, alãturi!”. De altfel, miniatura nr. 27
din „Codex-ul Rohonczi” ne înfãþiºeazã ºi solia veneþianã la Mitropolitul „Blakiei” (Vlahiei, n.n.), venitã
sã cearã ajutorul românilor pentru apãrarea Sfântului Mormânt, în schimbul ajutorului în luptã împotriva
cumanilor.
În anul 1095 - 1096, întâlnim o solie a cruciaþilor ºi la Vlad, Domnul Þãrii, pentru a cere libera
trecere a cruciaþilor cãtre Þara Sfântã. În drum spre Sfântul Mormânt, prima cruciadã a cavalerilor
occidentali, condusã de Robert I, conte de Flandra, a traversat într-adevãr teritoriul Vlahilor. Se ºtie de
asemenea cã, în anul 1096, „Vlahii” au plãtit participanþilor la prima cruciadã, a sãracilor, conduºi de
Petre Eremitul, cheltuielile de tranzitare a teritoriului „blak, …, cu condiþia ca aceºtia sã treacã în liniºte”.
Î ntrucât independenþa politicã presupunea ºi pe cea bisericeascã, este deci lesne de înþeles cã
Biserica Vlahilor n-a fost nici ea supusã Bizantinilor, recte, Patriarhiei de Constantinopol, ci ºi-a pãstrat
starea ei de autocefalie moºtenitã „ab antiquo”. Cã Biserica Vlahilor fusese autocefalã ºi în secolul al XIlea ne-o atestã acelaºi text al Codex-ului Rohonczi, care face menþiune expresã ºi de „Ticina”, care nu este
alta decât fosta cetate „blakã” (valahã), „Vicina”, „ºi nu bizantinã cum se considera pânã în prezent”, de
istoriografia românã. Într-una din epigramele sale, mitropolitul „Daciei”, Timarion (sec. XI - XII), atestã
ºi el cã importanta cetate – ocupatã vremelnic ºi de bizantini – era de fapt o cetate a Valahilor (Românilor).
Printre altele, mitropolitul Timarion îl îndemna pe Domnul Þãrii, Vlad, sã o recucereascã de la bizantini
fie ºi prin lupta armatã. „Dacã vrei Ticina puternicã, triumfã în îmbrãþiºarea ei! … Vrei lupta – biruieºti;
dacã victoriile tale le simþi, biruieºti trãind!”. ªi, într-adevãr, Vlad, Domnul „Vlahilor”, a simþit victoriile,
ºi a biruit trãind, recucerind de la Bizantini ºi þinuturile unde se afla cetatea Vicina.
Dupã cucerirea latinã a Bizanþului, la Vicina îºi vor gãsi refugiu ºi adãpost numeroºi greci, inclusiv
episcopi. Unul dintre aceºti episcopi a fost ºi Iachint, care avea sã-ºi gãseascã refugiu – din calea
Genovezilor – la Curtea Domnitorului Þãrii Româneºti, adicã la Curtea de Argeº, unde va deveni ºi
primul ei mitropolit grec. Acesta a adus însã cu sine trecerea Bisericii Valahilor sub jurisdicþia canonicã
a Constantinopolului, în anul 1359. Acesta este
într-adevãr anul când Biserica nord-dunãreanã –
obligatã sã se înscrie în calculele politice ale Þãrii – a fost ºi ea încorporatã – odatã cu Statul – în acel
„Commonwealth” bizantin, pierzându-ºi de deabia atunci, dupã mai bine de un mileniu, autocefalia.

FUNDATIA EPISCOPUL GRIGORIE LEU
persoanã juridicã românã de utilitate publicã
susþine în continuare propunerea argumentatã prin asemenea
studii, ca Patriarhul României, care este ºi Mitropolit al Munteniei
ºi Dobrogei, sã fie de fapt ºi de drept Arhiepiscop al Tomisului.
Se va sublinia astfel adevãrul istoric al certei vechimi apostolice a
episcopatului românesc pe locurile de naº tere ale poporului nostru
ºi legãturile directe, nesufragane, cu celelalte episcopii apostolice.
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