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PERSONAJELE

Beizadea Popescu, scriitor, 55 de ani, un mit al cafenelei literare interbelice.

Vasile Ianculescu Capiþa, colecþionar de tablouri, creditor, 75 de ani 

Puiu Coºcovel, zis Îngeraº, secretar particular, 25 de ani

Ion Cotoiu, zis Asterisc Cãciulã, gazetar la revista umoristicã Trom-
peta literarã

Panseluþa Beraru, iubita lui Beizadea Popescu, 30-35 de ani, cîntãreaþã

Anatol Lambru, ºef la Revista culturalã, 65 de ani

Magdin Verdea, proprietarul revistei Gazeta literarã, 60 de ani

Primul bãrbat
Al doilea bãrbat 
O scriitoare, 40 de ani, aºezatã la maºina de scris; prezenþa ei este
semi-realã. Apare din întuneric, în diverse puncte ale scenei, anunþatã de
þãcãnitul maºinii de scris.
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ACTUL I

Tabloul I

Scena este în întuneric; o locuinþã boemã – un pod plin cu
cãrþi ca o bibliotecã publicã; rafturile compartimenteazã podul în cîte-
va încãperi: dormitor, camerã de zi. Sub aceastã locuinþã se aflã un
restaurant cu o grãdinã de varã în care cîntã Panseluþa Beraru. Po-
dul aparþine lui Popescu Beizadea, scriitor boem, cinic, liber profe-
sionist, erudit, cu gustul pitorescului, exhibiþionist, cîteodatã bufon.

Popescu Beizadea intrã în scenã îmbrãcat într-o cãmaºã lun-
gã, de noapte, cu un halat uzat, aruncat neglijent pe umeri; îºi
lumineazã calea cu o lumînare.

POPESCU BEIZADEA (vorbeºte singur): Parcã aº fi reclama de
la Koprol! (Cautã printre cãrþi, în diferite rafturi. Cãrþile se aflã într-o
dezordine evidentã. Unele se rãstoarnã, pe altele le rãsfoieºte jos,
pe podea, apoi le pãrãseºte aºa, rãvãºite, una dupã alta. Mormãie,
citeºte frînturi din fraze)... „Omul politic e datat în perioada celei de
a treia cãlãtorii a lui Platon în Sicilia.“ Anul 361? Atunci nu era încã
Liga maritimã în crizã finalã. Dar sã vedem Legile... Platon, unde-i
Platon... (cautã printre cãrþi, citeºte): „Rãmîne, oricum, faptul cã la
Herodot lumea argianã e o lume rãsturnatã: femela a biruit asupra
masculului ºi sclavii au ajuns la putere“.... Da .... Înapoi la clasici!
Nu vreau s-aud de contemporani...

Intrã ÎNGERAª – Puiu Coºcovel – în scenã: încearcã tot tim-
pul sã se facã util, plãcut.

ÎNGERAª (linguºitor): Salutare, patroane, salutare!
POPESCU BEIZADEA (continuã replica): ... ºi nici nu voi sã vãd!
ÎNGERAª (se face cã nu înþelege): A bon entendeur!
POPESCU BEIZADEA (exasperat): Cînd sînt între antici, nu su-

port masacrarea limbilor surori! Sîntem gintã latinã, ce dracu! Îngeraº!
ÎNGERAª (împãciuitorist): Trec acasã, trec acasã, sã n-o pã-

þesc! Limba maternã e pentru mine un teren sigur.
POPESCU BEIZADEA (morocãnos): Sigur ca scaunul electric.

Þi-am mai spus: cine nu ºtie ortografie nu se poate lansa în afaceri.
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(face semn cãtre comutator) Aprinde! Mãcar becul sã te lumineze.
Þie-þi prinde bine.

ÎNGERAª (aprinde lumina, tot împãciuitorist, linguºitor): Patroa-
ne, eu mã strãduiesc, dar cine poate sã-þi semene!

POPESCU BEIZADEA: Fereascã sfîntul! Fraþi siamezi nu înghit.
Dacã aº avea vreunul l-aº strînge de gît cu mîna mea. Dar, fii calm,
nu e cazul.

ÎNGERAª (încearcã o glumã): Nu bãga groaza în mine, acuºi
e miezul nopþii.

POPESCU BEIZADEA: Potoleºte-te. Nici stafiile nu se intereseazã
de necitiþi. Cel puþin astea din parohia mea. (schimbã tonul): Hai,
hai, rãstoarnã.

ÎNGERAª: Patroane! Am o tolbã plinã.
POPESCU BEIZADEA: Lasã tolba. Ai uitat: fereastra.
ÎNGERAª (merge la fereastrã, o deschide. Se aude vocea

Panseluþei Beraru: cîntã cîntece de petrecere): Cîntã, patroane.
POPESCU BEIZADEA: Cîntã, columbina tatii. Dacã aº fi sincer,

ºtii ce-aº spune? Cã meritã un local mai central.
ÎNGERAª (insinuant): ... Dragostea, patroane... ºi regii...
POPESCU BEIZADEA (distrat): Ce zici?
ÎNGERAª: Cã dragostea, patroane, ºi regii stãpîneºte.
POPESCU BEIZADEA (se adunã): Bãiete, nu dragostea, ci prostia.
ÎNGERAª (perplex): Cum, prostia?
POPESCU BEIZADEA: A ta, nu a mea. Cum îþi poate trece prin

cap cã am fãcut un amor pentru Panseluþa?
ÎNGERAª (încearcã s-o dreagã): Atunci, Panseluþa pentru dum-

neata, patroane.
POPESCU BEIZADEA (calm ºi filozof): Vezi cã eºti tîmpit? Pan-

seluþa-i fatã deºteaptã. Ea vrea ce vreau ºi eu. Sã-i iau o hainã de
leopard, s-o invidieze tot Bucureºtiul. Lungã, moale, superbã. S-o
îmbrac aºa cum a fãcut-o mamã-sa: goalã, s-o fur cu-o sanie – gã-
sesc eu sanie, nu-i asta problema – cum furau boierii þigãncile de
la petrecere!

ÎNGERAª (se lãmureºte): Aaa, Panseluþa-i þigancã! ?
POPESCU BEIZADEA: Dar ce, eu sînt boier?!
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ÎNGERAª (ºi mai confuz): Aha, acum am înþeles....
POPESCU BEIZADEA (definitiv): Înþeles, pe dracu! Dar de unde

nu e, nici Dumnezeu nu cere. 
Terminã de rãsfoit revistele aduse de Îngeraº.
ÎNGERAª (ca sã se facã util, schimbã subiectul): Patroane, tolba

e plinã.
POPESCU BEIZADEA: Scoate, ce stai. Întîi þigãri. Ai adus?
ÎNGERAª: Adus, patroane.
POPESCU BEIZADEA: Numai dacã sînt mucegãite, altfel îmi cad

prost. (Aprinde, trage un fum): Mda, se puteau ºi mai umede. Data
viitoare, amice! ªi-acum, sã te vãd.

ÎNGERAª (bucuros, dintr-o suflare): Urlã tîrgul!
POPESCU BEIZADEA (sec): Las, sã urle. Asta-i muzica ce-mi

place. Urlã tîrgul dupã vioara mea de 20 de ani. M-aº plictisi sã amu-
þeascã. M-ar surzi atîtea liniºte, Îngeraº. (Continuã sã rãsfoiascã).

ÎNGERAª (tot entuziasmat): Ce se scrie! Dar ce se spune! Aþi
vîndut o polemicã de milioane!

POPESCU BEIZADEA: Pardon! Douãzeci de mii.
ÎNGERAª: Douãzeci de mii? ªtiam cã aþi primit 5.000 de la

Anatol Lambru. Cu 5.000 l-a fãcut K.O. pe Magdin Verdea. Ce K.O.!
Verdea e în chinurile morþii.

POPESCU BEIZADEA: Îl învii eu. Îl stropesc cu doi quadraþi de
apã vie ºi-l învii. Apa asta o sã-l coste diferenþa pînã la 20 de mii.
Altfel, mortua est! (face semnul crucii în aer).

ÎNGERAª: Cincisprezece mii pentru doi quadraþi? Nu-i prea mult?
POPESCU BEIZADEA: Te-apucã mila, bãieþaº? Poate vrei sã-l

înfiezi, sã n-ajungã pauper? Þi-ai descoperit inimã de mama rãniþi-
lor? Vai! O þineai în piept ºi nu ºtiai ce þii. Bãieþaº! Mã înduioºezi ºi
eu, înduioºat, nu mai pot crea. Mã nenoroceºti.

ÎNGERAª (jignit): Patroane! Nu vrei de loc sã mã-nþelegi. Eu
cred cã Anatol Lambru ar da oricît sã-l scoli de pe patul de moarte,
dar întrebarea mea este dacã îºi poate permite tariful. Pe scurt, are?

POPESCU BEIZADEA (bufon): Doamne! Ce maniere! Ce stil! Pãi
cum, Îngeraº? Sã-i umblu eu în buzunar lui Lambru? Sã-i numãr eu
mãrunþiºul? Sã-l spionez cînd umblã la saltea? Sã trag cu ochiul cînd
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deznoadã ciorapul? Îngeraº! De-aceea nu eºti demn de ºcoala mea.
Eu vreau canalii! Tu eºti lichea.

ÎNGERAª (concesiv, didactic): Dar o canalie nu trebuie sã stea
cu picioarele pe pãmînt? Nu trebuie sã se orienteze? Are de unde?
N-are de unde?

POPESCU BEIZADEA (ia distanþã, bãnuitor): Îngeraº, tu eºti fe-
cior de contabil. Eºti, aºa-i? Dacã n-ai tatã contabil, ai unchi. Ori
bunicã. Ori vãr. Dar sã ºtii de la mine, au mãsurã micã. Contabilii n-au
dat niciodatã canalii. Lichele, da.

ÎNGERAª (protesteazã, jignit): Patroane, eu mã ocup serios de
afaceri – în calitatea de secretar particular cu care m-ai onorat – iar
dumneata îþi baþi joc de mine. Cum sã-i ceri lui Verdea ce n-are?
Asta am zis ºi nimic altceva.

POPESCU BEIZADEA (mirat): N-are? Eu cum am cinci sute ºai-
zeci de mii?

ÎNGERAª (prudent, sã nu supere): Datorii.
POPESCU BEIZADEA (senin): Exact. Dar societatea este mamã

pentru toþi.
ÎNGERAª: Patroane, sînt îngrijorat, totuºi. ªi dacã n-are de la

cine lua? Cade Magdin Verdea, rãmîne Anatol Lambru ºi nu mai luãm
nimic nici de la el. Nouã nu ne trebuie un învingãtor. Nouã ne tre-
buie scor egal.

POPESCU BEIZADEA: Zero – zero ne trebuie? Zero-zero vom
avea. ªi eu i-aº împrumuta.

ÎNGERAª (exasperat, nu înþelege deloc raþionamentul): Cred
cã înnebunesc. ªi încã repede.

POPESCU BEIZADEA: Fii calm. Nebunia umblã numai la cei
deºtepþi.

ÎNGERAª (se face cã nu  aude): Cum, patroane, sã-i dai ca
sã-þi dea? ªi unde-i cîºtigul?

POPESCU BEIZADEA: Vezi, asta e. Mai e ºi arta, nu numai banii.
Unii înþeleg ce-i arta, alþii nu. N-o înþelegi, n-o faci. Numai prozã comiþi
fãrã sã ºtii. Monsieur Jourdain nu acþioneazã în toate genurile artistice.
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(Se aude maºina de scris, bãtînd înverºunat, din mansardã.
Se lumineazã mansarda. Apare scriitoarea. Doar Popescu Beizadea
o vede, e cu faþa spre ea).

SCRIITOAREA: Dar în teatru? În teatru ? Te-ai gîndit?
POPESCU BEIZADEA (e tulburat; se vede cã nu e prima oarã

cînd scriitoarea îºi face apariþia): În teatru? În teatru, doamnã?
ÎNGERAª (aude vocea ºoptitã a lui Popescu Beizadea. Se în-

toarce sã vadã cu cine vorbeºte ºi, atunci, imaginea de la mansar-
dã se întunecã, dispare): Ce spuneai, patroane? Ce teatru?

POPESCU BEIZADEA (tulburat): Ei, vorbeam...
ÎNGERAª (nu renunþã, e suspicios): Ce doamnã, patroane? 
POPESCU BEIZADEA (face un efort sã depãºeascã): ªtii tu ce?

Treci din nou la Verdea. Sau la Lambru. Ca sã-þi vorbesc despre ce
ºtiu, nu despre ce nu ºtiu.

ÎNGERAª (redevine docil): Bine, patroane. Deci, iei 20 de mii.
POPESCU BEIZADEA: Iau cu milã. Sînt în faza înþelegerii ºi a

umanismului. O înþelegere superioarã a lumii. Un umanism edenic.
Nu îi cer ci îi primesc. Cînd eºti cu un picior în groapã te mai uiþi la
preþ? De tocmit îþi arde?

ÎNGERAª (admirativ, linguºitor): Ce sînge rece! Ce loviturã de
maestru.

POPESCU BEIZADEA: Cînd eºti bun arcaº faci ca...
ÎNGERAª (se grãbeºte): ... Wilhelm Tell.
POPESCU BEIZADEA (mustrãtor):... Domiþianus, copile.

Domiþianus.
ÎNGERAª (încearcã sã repare): Ei, da! Trimiþi în capul fiarei douã

sãgeþi: Pac! Una. Pac! ªi a doua (rîde). ªi o dãruieºti cu coarne.
Post-mortem.

POPESCU BEIZADEA (nu gustã gluma): Încornoreazã, Îngeraº,
pe cine vrei ºi te þine cureaua. Pe mine nu mã intereseazã sã-l
încornorez pe Lambru. Dar Domiþianus, ca arcaº, era interesant. Pu-
nea un sclav cu dreapta întinsã, cu degetele rãsfirate. ªi sãgeþile le
trimitea printre degetele rãsfirate ºi sclavul nu se alegea nici cu o
zgîrieturã. Dar cu o spaimã cît moartea în el. Nici o zgîrieturã n-o sã
pãþeascã Verdea. Cãci va da!... Dar sãgeþile i le-am trimis. Ce-a pu-
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blicat Lambru sînt sãgeþi otrãvite care i-au zbîrnîit printre degete. Te
mai îndoieºti cã va plãti?

ÎNGERAª (afacerist): Anatol Lambru a plãtit.
POPESCU BEIZADEA: Plãtit. Scãzut datoriile la cinci sute ºai-

zeci de mii. Dar a crezut cã a plãtit ultimele sãgeþi.
ÎNGERAª: Ultimele? De-aceea a plãtit cu vîrf ºi îndesat. (rîde)
POPESCU BEIZADEA: Cu vîrf ºi îndesat? Ce oroare! Ce mod

de a privi arta. Pãi, arta are preþ, Îngeraº? De unde ºtii cã ãsta-i
preþul ei? Plata, cîtã e, e simbolicã. Sigur, bine e ca simbolul sã fie
substanþial. Arta are curs. Dar spre deosebire de aur, cursul ei e în
creºtere. Tot timpul. Aºa cã dacã iau de la Lambru, ori de la Verdea,
azi, o sutã de mii, iau cu înþelegere. Mîine pot sã iau o sutã cincizeci
de mii, ºi tot cu înþelegere. Dar înþelegerea de mîine...(schimbã tonul,
capricios). Dar destul, destul cu partea materialã. Vulgarizeazã spiri-
tul. Dã-mi ºi Revista culturalã. (ia o revistã, citeºte).

ÎNGERAª: ªi aici e doar prima parte. Ce zice Manoliu? Clar.
(Citeºte peste umãrul lui Popescu Beizadea, din revistã): „O lucrare
fãrã egal despre viaþa lui Nero“.

POPESCU BEIZADEA: Vax. „Caligula“, „Caligula“ este fãrã egal.
Dar n-o dau la niciunul. O voi vinde la amîndoi ºi la niciunul. Voi scoate
o groazã de bani, plãtesc datoriile ºi mai rãmîn ºi pentru Panseluþa!
Dar rãmîn ºi cu „Caligula“. Asta-i esenþialul!

ÎNGERAª (nu înþelege): Dar cum, patroane? Cum la toþi? Dacã
o vinzi la toþi n-are nici o valoare.

POPESCU BEIZADEA: Capul tãu n-are, dar, cum zic englejii,
nu-i bai. Am eu destul (aratã spre frunte) ca sã nu duci tu grijã.

ÎNGERAª (coopereazã): N-am grijã dar nici dumneata sã n-ai.
Nu voi sufla nici un cuvînt. O sã umblu ºi pe la unul, ºi pe la altul
sã creadã fiecare cã e singurul care achiziþioneazã capodopera.

POPESCU BEIZADEA: O sã spui pe dracu. Zici ce zic eu. 
ÎNGERAª (complotist): Zic fiecãruia cã pentru el ai scris piesa.

Cap n-au dar au bani.
POPESCU BEIZADEA: Mãi, gãinarule, cum sã te joci tu cu onoa-

rea mea? Ce-am ajuns eu, sã scriu „Caligula“ pentru Verdea?
ÎNGERAª (ezitant): Nu ...
POPESCU BEIZADEA: Ori poate pentru Lambru?! 
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ÎNGERAª (dezarmant): Patroane, taie-mã, cã nu înþeleg unde
vrei sã ajungi.

POPESCU BEIZADEA (duios): Nici nu te strãdui, iubite, cã e de-
geaba. Vrei sã te doarã capul? Diviziunea socialã a muncii e o in-
venþie veche, are cîteva mii de ani dar funcþioneazã ca nouã. Gînditul
e treaba altora. Tu lasã capul în pace. Pune la muncã osul.

ÎNGERAª (jignit): Patroane, dacã nu te-aº iubi, n-aº mai rãmîne
nici o clipã.

POPESCU BEIZADEA: De minþit, minþi mai cu convingere. Aici
ai fãcut progrese. Bravo!

(Se aude uºa de la intrare. Apare Panseluþa Beraru.)
Oho! Iatã cine vine! Sã fim fericiþi!
ÎNGERAª (linguºitor): Sãru’ mînuºiþele, Privighetoarea Bucu-

reºtiului.
PANSELUÞA BERARU (sec): Lasã vraja.
POPESCU BEIZADEA (izbucneºte în rîs): Þi-am zis eu? Nu-i þi-

gancã dar te spurcã de parcã ar fi!
PANSELUÞA (cãtre Popescu Beizadea): Sã-mi cumperi niºte cer-

cei. Arta cere. Uite-aºa, de aur, mari, rotunzi. Nu eºti boier, sufle-
þel, dar sã mi-i cumperi ca ºi cum ai fi, cã la mine nu mai ajungi fãrã
cercei. Dar altfel, inimã am. Cît sã te hrãnesc. (Pune pe masã un
pachet cu mîncare). Am lãsat, am plecat. Poftã bunã. Datoria-i da-
torie, pînã culc pe toþi beþivii. (Se fandoseºte): Ciao! (Pleacã).

POPESCU BEIZADEA (e încîntat ca de poznele unui copilaº. Îi
place stilul picant al Panseluþei): O vezi? Mor dupã ea. Senzaþii tari,
domnule, fruste. O femeie nu-mi trebuie sã gãteascã, sã spele, sã
zicã mereu da; ºi dacã vrea cercei, sã miorlãie o sãptãmînã. Nu!
Þiganca-þi pune cuþitul în coaste. Þi-i iau, Pãuniþa tatii; (rîde) îi iau
Lambru cu Verdea ºi Beizadeaua cade cu ei la aºternut. (Se amuzã copios).

(Desfac pachetul ºi aºeazã masa. Mãnîncã amîndoi cu poftã).
POPESCU BEIZADEA: (se uitã atent ºi-l studiazã pe Îngeraº):

Mã! Tu chiar eºti suspect.
ÎNGERAª (rãmîne cu mîna în aer, în timp ce o ducea la gurã) Eu?
POPESCU BEIZADEA: Mã! Tu ai o foame de om cinstit!

(Cortina)
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Tabloul II

POPESCU BEIZADEA,  ÎNGERAª;  acelaºi decor.
POPESCU BEIZADEA (cu o carte în mânã citeºte. În timp ce

citeºte se învârte în jurul lui Îngeraº, ca ºi cum l-ar descrie). „Îmbrã-
cãmintea ºi încãlþãmintea nu erau nici ale unui roman, nici ale unui
cetãþean, nici mãcar ale unui bãrbat, în sfârºit, nu era nimic ome-
nesc în ele. Purta tunicã cu broderii ºi pietre scumpe, cu mâneci ºi
butoni. Câteodatã era îmbrãcat în mãtase ºi în rochii de femeie. În
picioare avea când sandale, când coturni de actor comic; când san-
dale de cercetaº, când coturni de actor tragic sau pantofi de damã.
Adeseori purta o barbã de aur þinând în mânã fulgerul ºi tridentul
sau caduceul, insignele zeilor. A fost vãzut chiar îmbrãcat ca Venus.
Purta des ornamente triumfale încâ înainte de expediþia fãcutã în Ger-
mania ºi chiar platoºa lui Alexandru cel Mare, pe care i-o scosese
din mormânt“. (În acest timp intrã, sfios, Asterisc Cãciulã. Se opreºte
la uºã ºi ascultã, timid. Popescu Beizadea i se adreseazã). ªtii ceva
pe chestia  asta?.

ASTERISC CÃCIULÃ (ezitând): Darius?.....
POPESCU BEIZADEA (enervat): De când îmi intrã în casã toþi

analfabeþii? Analfabeþii au voie doar cu permis special. Am eliberat
în casa asta doar  douã permise: Panseluþa ºi Îngeraº. Dar ãsta?
(Cãtre Îngeraº, enervat): Îngeraº, i-ai cedat permisul tãu? 

(Îngeraº tace, stingher).
ASTERISC CÃCIULÃ: Cred cã e o confuzie. Daþi-mi voie sã mã

prezint.
BEIZADEA POPESCU: Ce confuzie? Ce sã te prezinþi? ªi dacã

o sã te prezinþi o sã ºtii mai multã carte? De ce n-ai zis Napoleon?
Sau Indira Gandhi?

ASTERISC CÃCIULÃ (demn ºi încãpãþînat): Da-þi-mi voie: sînt
Asterisc Cãciulã, gazetar principal la revista Trompeta literarã. 

BEIZADEA POPESCU (enervat, bufon): Puþin îmi pasã cine eºti.
Asterisc Pîlnie, Asterisc ªapcã, Asterisc Beretã, ori Asterisc Sombrero.
Gazetar principal! Ha! Dacã principalii sînt tãmîie..., secunzii ce vinã
sã mai aibã?!
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ASTERISC CÃCIULÃ (tot demn, înciudat): Dar am vorbit cu dom-
nul Coºcovel!

POPESCU BEIZADEA: Sã ne-înþelegem: ori e domn, ori e Coºcovel.
Îngeraº, despre cine vorbeºte domnul Coif?

ASTERISC CÃCIULÃ (încãpãþînat): Despre colegul Puiu Coºcovel.
POPESCU BEIZADEA (întoarce foaia): Aaa, dacã þi-e coleg, nu

mã bag. Spune-mi cu cine te-mprieteneºti ca sã-þi spun ce dovleac
sec eºti.

ASTERISC CÃCIULÃ (aproape plîngînd): Nu o merit, dar o ac-
cept. Accept tot, dar primiþi-mã la învãþãturã. Vreau la lecþii.

POPESCU BEIZADEA: ªi biberon nu vrei?
ASTERISC CÃCIULÃ (rugãtor): Dar mi-a promis domnul Îngeraº!
POPESCU BEIZADEA: Promis! Eu leg, eu dezleg promisiunile!
ASTERISC CÃCIULÃ (disperat): Vã rog! Vã conjur! Primiþi-mã

învãþãcel!
POPESCU BEIZADEA (teatral, bufon): Ce tupeu! Ce inconºti-

enþã! Tupeul aparþine ignoranþei. Inconºtienþa – modestiei intelec-
tuale. Domnul meu, ºi cam ce-ai vrea sã înveþi de la mine?

ASTERISC CÃCIULÃ (brusc, entuziasmat, curajos): Arta de a
ajunge mare! ªcoala polemicilor neînfrînte! Ce sã fac, ce sã nu fac,
cum sã polemizez, ce sã refuz! Tot!

POPESCU BEIZADEA: Auzi domnule? Tot! Coºcovel, Îngeraº!
Cine-i persoana? Ai testat-o? Cum s-a comportat la teste?

ÎNGERAª (prudent): S-ar putea ºi mai bine, dar promite.
POPESCU BEIZADEA (dispreþuitor): Promettre c’est bourgeois,

eu vreau nobili.
ÎNGERAª: La testul de scrupule încã n-am o opinie.
POPESCU BEIZADEA: Îmi fac eu una, imediat. (Îl testeazã).

Ascultã amice. Cam ce faci acolo, la gazeta aia umoristicã?
ASTERISC CÃCIULÃ (supus, doreºte, sã-i facã o bunã inpre-

sie): Sînt adjunctul secþiei epigrame. De-aceea mi-am luat ºi acest
pseudonim: Asterisc Cãciulã. Numele meu din buletin...

POPESCU BEIZADEA (nu-l lasã sã rãspundã): Lasã-l acolo, în
buletin. Nu mã intereseazã. Mã intereseazã altceva: iei?

ASTERISC CÃCIULÃ (atent, prudent): Ce? 
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POPESCU BEIZADEA (jignit): Pardon! Aici nu eºti la cadre sã
umbli cu oratorie. (Îl invitã) Ce? Mie îmi spui limpede: iei, ori ba?

ASTERISC CÃCIULÃ (prudent): De la colaboratori... ?
POPESCU BEIZADEA (revoltat): Pãi cred cã nu de la mine. Rãs-

punde repede: þi-a adus careva o damigeanã? Cãpºunicã, Feteascã,
Pelin, nu mã intereseazã eticheta. Mã intereseazã atît: ai luat?

ASTERISC CÃCIULÃ (încã prudent): Primit, patroane...
POPESCU BEIZADEA (revoltat, dur): ªi ce te fandoseºti aºa,

ca mireasa la altar? Cartuºe de þigãri ai luat?
ASTERISC CÃCIULÃ (tot prudent): Dacã insistau...
BEIZADEA POPESCU: Insistau sau nu insistau, treaba lor. Eu

te întreb dacã ai luat. Nu-s de la cadre, þi-am zis. La mine dialecti-
ca nu þine: am luat dar sã vezi cã.... La mine rãspunzi la obiect: Cafea
ai luat?

ASTERISC CÃCIULÃ (mai curajos): Luat, patroane.
BEIZADEA POPESCU: Dar pachete rãzleþe, nu cartuºe, doar

pachetele, ai luat vreodatã?
ASTERISC CÃCIULÃ (se dezvinovãþeºte): Luat, patroane, dacã

altceva n-aveau.
BEIZADEA POPESCU: Dar o sticlã de coniac, de un sfert, ai bãgat

în sertar?
ASTERISC CÃCIULÃ: Recunosc, mi-au dat ºi sferturi.
BEIZADEA POPESCU: ªi nu le-ai aruncat cu sticla în cap?
ASTERISC CÃCIULÃ: Pãi...
BEIZADEA POPESCU (îl struneºte): La obiect!. Le-ai spart ori

nu capul cu ea?
ASTERISC CÃCIULÃ: Dacã am luat o damigeanã ºi nu mi-aþi

reproºat, ce e rãu cã am luat un sfert de kil?
BEIZADEA POPESCU: Nu e rãu, e grav. ªtii care-i diferenþa?

Cît între o gripã ºi un T.B.C. Dar la tine nu e gripã. Te duci bãiete, n-ai
scãpare.

ASTERISC CÃCIULÃ : Nu-nþeleg!
BEIZADEA POPESCU: Fii calm. Mulþi nu înþeleg nimic toatã viaþa

ºi nu se omoarã pentru atîta. Îngeraº, fii sincer, parcã tu înþelegi ceva?
ÎNGERAª:  De data asta înþeleg, patroane.
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BEIZADEA POPESCU: Ei, o datã se iartã. Sã fim toleranþi cu
excepþiile. Recidivele sînt mai grave dar la vîrsta ta nu sînt primejdii
de felul ãsta. (Cãtre Asterisc): Pa! Adio! Afarã!

ÎNGERAª (buimac, are o crizã de demnitate): Plec, dar plec
cu o explicaþie.

BEIZADEA POPESCU (recitã, împingîndu-l din spate, bufon):
„Ajuns la cea mai mare fericire ce am dorit-o, ce aº putea sã cer
altceva de la zei, senatori, decît ca sã vã pãstraþi aceste sentimente
luminoase faþã de mine, pînã la sfîrºitul vieþii mele“.

(Se apleacã, îi întinde mîna ca ºi cum se recomandã): Augustus.
(Asterisc Cãciulã iese împins de la spate. Beizadea Popescu

închide uºa dupã el.)
BEIZADEA POPESCU (îl imitã pe Asterisc Cãciulã): Arta de a

ajunge. Eu nu stric orzul pe gîºte! Cine primeºte ca peºcheº un sfert
de litru de coniac nu poate lua lecþii nici de la lichele (jignit). Cum
aspirã el la canalii? Eu, în privinþa asta, sînt ferm. Am principii. Sper
cã eºti de acord, Îngeraº.

ÎNGERAª (supus): Aveþi tot acordul meu, patroane.
BEIZADEA POPESCU: Îi simþeam lipsa. Vezi fereastra?
ÎNGERAª (se duce, deschide, ascultã): „Morãriþa“. E-n regulã,

patroane.
BEIZADEA POPESCU (dezamãgit): ªi ziceai cã pricepi. Erai gata

sã faci ºi tu o excepþie, Îngeraº. Eu ºtiu cã îngerii n-au sex, dar nici
minte!? Tu eºti un înger total. N-ai nici una, nici alta. (Resemnat)
Du-te la fereastrã ºi fluierã în pãlãria Asteriscului.

ÎNGERAª (nelãmurit): De ce?
BEIZADEA: Poate ºtie el. Întreabã-l.
ÎNGERAª (merge la fereastrã ºi fluierã): Domnul Cãciulã! (cãtre

Beizadea): Ce sã-i spun?
BEIZADEA POPESCU: Nimic. Nu vine el fuguþa înapoi?
ÎNGERAª: Ba vine. Dar de unde ºtiþi?
BEIZADEA POPESCU: În dresaj, asta se numeºte aport. Dar

nu-þi încãrca memoria. Sã nu faci, doamne pãzeºte, vreo astenie,
cã eu concedii medicale nu plãtesc. Eu sînt particular ºi la Asingurãri,
Îngeraº, n-ai cotizat.
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ASTERISC CÃCIULÃ (intrã repede, cu speranþã): M-aþi chemat,
patroane?

BEIZADEA POPESCU: Eu? Te-a chemat destinul. Stai cuminte
în faþa destinului ºi fã ce-þi zice el.

ASTERISC CÃCIULÃ: Fac orice! Întrebaþi-mã ºi spun tot.
BEIZADEA POPESCU: Mãi, bãiete, mãi Cuºmã veselã, la revis-

tã aia vã interzice simþul ridicolului? Ori poate vã extirpã organul, ca
sã fie siguri. Cum, mãi, bãieþaº, îþi închipui cã destinul are nevoie
sã asculte bazaconiile tale? Ce-þi închipui cã eºti tu ºi ce destinul,
de vã trageþi, aºa, de brãcinar? Dar te iert, am înþeles: dacã-i organ
extirpat, înseamnã cã nu mai existã ºi de unde nu-i, nici Dumnezeu...

ASTERISC CÃCIULÃ (supus): Ascult, patroane.
BEIZADEA POPESCU: Ascultã ºi bagã la cap. Dacã ai unde. O

sã merg pe compendii, pe ediþii de buzunar.
Aºadar, cum mã cheamã, ºtii. Beizadea Popescu. Cel mai mare

cunoscãtor de literaturã ºi istorie anticã. Mã ºtie o lume întreagã dar
cel mai bine mã ºtiu scriitorii. Am tipãrit mii de pagini dar n-am sem-
nat nici una. Am scris ºi-am vîndut. Întîi la mulþi, în ultimul timp la
doi: Anatol Lambru ºi Magdin Verdea. Lor le-am scris Caesarii. Eu
scriu ºi ei cumpãrã. Am turnat între ei ºi butoiul cu benzinã. Care-i
mai mare autor de drame istorice. Eu primeam banii ºi ei deveneau
monºtrii sacri. Era jocul meu. Trebuia ceva. Sã-i joci cînd pe unul,
cînd pe celãlalt. Într-un an Lambru, într-un an Verdea. Unsprezece
caesari le-am dat lor. Acum îl am pe-al doisprezelea. (lui Îngeraº):
Te rog pune-l tu în temã cu afacerea. Nu mai e timp sã-l ºcolim.

ÎNGERAª: Sînt doisprezece caesari. Ca în istoria romanilor:
Caesar, Augustus, Tiberius, Caligula, Claudius, Nero, Galba, Otho,
Vitelius, Vespasianus, Titus, Domitianus...

BEIZADEA POPESCU: Caligula e ultimul. Caligula e coroana.
Am vîndut mult. Zece mii de lei o polemicã, 50.000 o nuvelã, 200.000
un roman, 5.000 de lei o cãdelniþã. (lui Îngeraº): Fã-i traducerea.

ÎNGERAª: O cronicã pozitivã.
BEIZADEA POPESCU: 10.000 o radere. (din nou) Îngeraº, ibdem.
ÎNGERAª (cu superioritate): Dã-l dracu’, mãcar atît sã-i mun-

ceascã capul.
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BEIZADEA POPESCU (concesiv): Cum vrei tu, Îngeraº. Dar Cali-
gula e Caligula; îl întrec ºi pe Camus. Întrece tot ce s-a scris despre
Caligula ºi despre caesari. Înþelegi? Tot! Îl bat de la distanþã. E miza
vieþii mele. O public dar o semnez eu. ªi dupã ce i-am cocoþat sus,
acolo, or sã cadã amîndoi: ºi Lambru ºi Verdea. Cine a vîndut
unsprezece caesari pe arginþi, poate cîºtiga, cu al doisprezecelea
caesar, gloria. Pe Caligula nu îl dau nici pe 1.000.000. Nici pe
2.000.000! Caligula e lovitura!

ASTERISC CÃCIULÃ (docil, entuziasmat, repetã ca la lecþie):
Daþi lovitura, patroane. Nu îl mai vindeþi pe Caligula. Lambru ºi Verdea
mãturaþi de pe masa de ºah. Îi faceþi mat pe amîndoi. Bravo, patroane!
Nu suflu o vorbuliþã. Contaþi pe discreþia lui Asterisc Cãciulã.

BEIZADEA POPESCU: Nu te nenoroci singur. Lasã-i pe alþii,
bãiete. De ce sã nu sufli, Asterisc? Sã te sufoci tu, bãiete? Se poate?
Eu nu þi-am încredinþat un secret. Eu n-am sã fac cu tine un test de
discreþie, domnule, cum zici cã te cheamã în buletin?

ASTERISC CÃCIULÃ (uºor jenat): Ion Cotoiu. ªtiþi, de-aia mi-am
luat un pseudonim.

BEIZADEA POPESCU (revoltat): Ion Cotoiu? Excelent! Nume bun
pentru universitate. Cînd pãºeºti în cultura naþionalã trebuie sã fii cu
ochii la Paris. O carierã universalã începe cu numele. Ion Cotoiu. Jean
Cotoa (pronunþã franþuzeºte)! Mãreþ? Brillant! Are prestanþã, tra-
ductibilitate, perspectivã. Ce, Jean Cocteau! Jean Cotoa! Bravo, amice!

ASTERISC CÃCIULÃ: Mã copleºiþi, patroane.
BEIZADEA POPESCU: Exact, te copleºesc, dar te testez. Tes-

tul nr. 1: memoria. Sã vãd cum ieºi. Dacã bine, continuãm. Dacã
nu, adio, prietene, amnezici mai gãsesc.

ASTERISC: Puneþi-mã la încercare.
BEIZADEA POPESCU: Încercarea asta moarte n-are. Dacã ce

þi-am spus eu poþi sã povesteºti la 20 de persoane.
ASTERISC CÃCIULÃ (angajant): Patroane!
BEIZADEA POPESCU (îl potoleºte): Eu sînt ãla. Vrei sã-mi amin-

teºti cine sînt? Merçi, eºti drãguþ. Deci, povesteºti la 20 de persoane,
unde le gãseºti ºi tu: în redacþii, edituri, la colegi, lume culturalã,
mã rog. Voi urmãri ºi voi afla ce ai povestit ºi dacã ai uitat ceva.
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ASTERISC CÃCIULÃ (însufleþit): Povestesc tot.
BEIZADEA: Ai vreun prieten la Verdea? Ori la Lambru?
ASTERISC CÃCIULÃ: Am, dar lor nu le zic nimic.
BEIZADEA: Bãieþaº, nu te reþine. Refulãrile nu sînt bune. Afec-

teazã. Refularea ºi oreionul. Dimpotrivã. Cum îi vezi, cum îi dai drumul.
ASTERISC CÃCIULÃ: Patroane, dar e prudent?
BEIZADEA POPESCU (bãnuitor): Dar la ce minister ai învãþat

tu cuvîntul ãsta, bãieþaº? Dacã l-ai învãþat din greºealã, te iert, dar
uitã-l repede. Ai plecat?

ASTERISC CÃCIULÃ (vioi): Am zburat! Povestesc la 20, la 30,
la 40 de persoane ºi promit sã nu uit nici o virgulã! (Iese strigînd ca
vînzãtorii de ziare): Lambru e pe dric! Verdea mai are un pic! Caligula e
mai tare / Cã nu e de vînzare! / ªi deasupra tuturor / Beizadeaua –
autor!

BEIZADEA POPESCU (rîde, destins): Idiot! (singur): Doisprezece
caesari! (Tulburat, deoarece se aude maºina de scris ºi se lumineazã
mansarda): Toþi doisprezece sînt ai mei, toþi doisprezece, degeaba
îmi sufli la ureche.

SCRIITOAREA (apare, luminatã misterios): Doisprezece, dar nu
sînt toþi... (Imaginea scriitoarei dispare deoarece Îngeraº, care con-
dusese pe Asterisc Cãciulã, se întoarce cu Panseluþa Beraru).

Îngeraº trece, în spatele rafturilor de cãrþi, în camera cealal-
tã. El face aceste miºcãri în mai multe rînduri.

BEIZADEA POPESCU (duios): Ai sosit, porumbiþã? Hai la tata,
balauacheºa. Ai culcat beþivii? Fac nani toþi? Sînt în pat? 

PANSELUÞA BERARU (e obositã ºi blazatã, se aºeazã pe un
fotoliu, îºi aprinde o þigarã): În pat, sub gard, ce-mi pasã. E sezon
trei luni pe an ºi în sezon trebuie sã cîºtig cît pentru douãsprezece.
Cã boieru... ce-i de la el... am eu grijã.

BEIZADEA POPESCU (e vesel): Panseluþa, gata, dau lovitura.
Nu cercei cît palma, cît farfuria îþi ia tata, balauacheºa. Cît cercul
butoiului cu bere de la „Doi ochi albaºtri“.

PANSELUÞA BERARU (tot blazatã, dar sigurã): Pe mine nu mã
duci. Nu mã duci cã n-ai cum. (În doi peri) Dar polemici cu mine nu
faci, boier, fãrã sã te coste.
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BEIZADEA POPESCU (se amuzã ca de un copil, cu încîntare):
O auzi? L-a înnebunit ºi pe Lambru.

PANSELUÞA BERARU: Dã-l dracului de ramolit. L-am vãzut,
mi-ajunge.

ÎNGERAª: (uluit, înspãimîntat): Lambru? Vorbeºti de Lambru,
domniºoarã Panseluþa?

(În faþa uimirii lui Îngeraº, Beizadea Popescu rîde cu hohote)
ÎNGERAª (tot speriat): Rîzi, patroane, de temutul Anatol Lambru?

Cel care mãnîncã scriitori pe pîine, la prînz seara ºi dimineaþa?
PANSELUÞA: Parol? (rîde, amuzatã) Cu sau fãrã protezã? N-am

vãzut eu? 
ÎNGERAª (ºi mai derutat): Aþi fost la Lambru? Însuºi Lambru

v-a primit?
BEIZADEA POPESCU: Crezi cã primeºte doar manuscrisele ºi

încã prin þucãlari? (râde de se prãpãdeºte) Domnul Lambru e om de
lume. Am fost la el cu Panseluþa. Trebuie s-o lansez în presa cen-
tralã. Nu-i aºa, scumpo?

(Cortina)

TABLOUL III

Biroul lui Anatol Lambru. Acesta, citeºte, preocupat, niºte ma-
nuscrise. Se aude o bãtaie în uºã. E Beizadea Popescu.

BEIZADEA POPESCU: Salutare, bãtrîne! (Anatol Lambru nu aude.
Beizadea Popescu îºi aminteºte): Salutare la toþi surzii. Pot sã-i pun
pe birou o bombã, sare-n aer fãrã s-o audã explodând (Îl face atent
punînd brusc mîna pe manuscrisul lui Lambru):

ANATOL LAMBRU (îl vede, îºi pune la ureche cornetul auditiv):
Ha, ha, ha, bunã. Ce faci, maestre?

BEIZADEA POPESCU (teatral): Mã întorc la prima dragoste.
ANATOL LAMBRU (ramolit): Prima... prima... ªtii cã am uitat

care a fost la tine prima? Dar cred cã am uitat ºi la mine. Care o fi
fost ...
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BEIZADEA POPESCU (îl salveazã, diplomat): Prima dragoste a
fost gazetãria. Ce polemici încingeam! Ce rãspunsuri înfierbîntau pa-
gina de gazetã! (Se aºeazã între timp în fotoliu).

ANATOL LAMBRU (înduioºat, încearcã sã-ºi aminteascã): Da,
da. Dar nu mai ºtiu. Cînd cîºtigam eu, cînd cîºtigau alþii...

BEIZADEA POPESCU (fair): Aºa-i jocul. Dacã cîºtigã unul tot
timpul n-are cu cine juca dupã aceea. Viaþa e frumoasã ca luptã.
Asta mi-a plãcut: gustul luptei. Dacã nu eºti în arenã, antrenezi. Mãcar
cocoºi.

ANATOL LAMBRU: Da, da, da... Ai o polemicã deci. (Interesat,
confidenþial) O vinzi?

BEIZADEA POPESCU: Nu, maestre. Am o artistã ºi n-o vînd. E
o stea de mînã întîi. Regina cîntecului popular de pretutindeni. Maes-
tre! O voce, o prestanþã! ªi niºte ochi! (În timp ce spune cuvintele
acestea deseneazã cu mîinile silueta unei femei sexy) Un nume des-
tinat sã facã carierã în toate grãdinile de varã ale Bucureºtiului.

ANATOL LAMBRU: ªi cine-i persoana?
BEIZADEA POPESCU: Aceasta. (Îi întinde un articol) ªi în timp

ce citeºti þi-o ºi trimit sã anexezi la copie originalul. Sper cã ai pre-
þuire pentru opþiunile mele estetice.

ANATOL LAMBRU (parafrazeazã): Estetica-i curvã mare. Eu vreau
sã-mi spui lãutãreºte: ce vrei cu asta?

BEIZADEA POPESCU: Eu sînt sincer ca o floare de lotus, cum
ar zice chinezul. Ce pot sã vreau eu pentru Panseluþa? Ce vrea ea.
Un local mai central. O s-o vedeþi peste cîteva momente, maestre.
Îl meritã cu prisosinþã. Climatul cultural reclamã o altã ierarhie a
valorilor.

(Beizadea Popescu iese, Anatol Lambru îºi scoate cornetul din
ureche ºi începe sã citeascã. Intrã Panseluþa Beraru)

PANSELUÞA BERARU (vrea sã facã impresie bunã, e gãtitã, îºi
ia aere de mare vedetã): Bunã ziua, maestre. ªi toatã admiraþia de
la o mesagerã a folclorului de pahar bucureºtean ºi din provincie.

ANATOL LAMBRU (nu o aude. Citeºte mai departe): Hm, merge,
merge! (Panseluþa e o clipã derutatã. Nu-ºi dã seama cã Anatol
Lambru nu aude ºi atacã mai cu forþã).
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PANSELUÞA BERARU: Boier Beizadea zicea cã între noi artiºtii
trebuie sã ne cunoaºtem ºi sã ne sprijinim. O þigarã, maestre, sper
cã pot aprinde. (Devine dezinvoltã) Dealtfel asta e pãrerea lui. Eu i-am
spus-o verde: pe mine nu mã intereseazã sã mã preþuiascã nici dracu,
nici tatã-su. Eu vreau un local mai central, aferent ambiþiilor ºi meritelor
vocale ºi fizice cu care m-a dotat mama. (Filozofic) Dar e multã mîncã-
torie ºi la noi. Cã una dã, alta dã, dau ºi eu, dar nu ºtiu cîþi sînt: la
ºefu’, la ºefu’ lu’ ºefu, la ºefu’ lu’ ºefu’ lu’ ºefu’, la... dar ce mai,
sînt mulþi. (Lambru bate în aer mãsura unui cîntec de fanfarã). Cel
mai bine e aºa, zice Beizadea boier. Dacã apare în Revista cultu-
ralã un articol cã Panseluþa meritã un local central, asta-i lege. Dacã
domnul Lambru crede cã Panseluþa poate sã cînte la Lido, sã-l vãd
eu pe ãla care are curajul sã spunã nu! Dar vãd cã boier Beizadea
n-a scris tocmai ce vã place. Ori nu vreþi sã vã convingeþi. Vã convinge
Panseluþa imediat. (Începe sã cînte „Cine-a pus cîrciuma-n drum“,
cu joc de scenã. La un moment dat, fãrã sã punã cornetul la ureche,
Lambru o vede ºi, pentru cã nu auzise nimic, nu înþelege nimic ºi
se sperie).

ANATOL LAMBRU (îngrozit, strigã tare): Cine eºti? ªi ce vrei?
Cine te-a trimis sã mã spionezi? Poliþia! Poliþia! Poliþia! 

(Cortina)
Sfîrºitul actului I 
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ACTUL II

Scena I

Un vis al lui Beizadea Popescu. Scena e în întuneric. Se aud
voci. „Repetaþi! Repetaþi!“ Cîteva nãluci se reped la Beizadea Popescu
sã-l loveascã. Þipã. Nãlucile dispar, se face luminã. E în pat, în dor-
mitor. Se trezeºte ºi se dã jos. E în cãmaºã lungã, de noapte. 

BEIZADEA POPESCU: Oh! Ce coºmar! Se termina cu mine! Se
termina! Caligula! Caligula! (Se ridicã din pat anevoie, se freacã la
ochi, coboarã, ia o sticlã, bea direct din ea). Eram Caligula ºi mu-
ream de moartea lui. Se repezeau sã mã ucidã. ªtiam consemnul:
„Repetaþi! Repetaþi!“ (se cutremurã, apoi meditativ) Caligula! Caesare!
Eu te-am învins, nu tu pe mine! De altfel nici n-a vrut sã i se spunã
Caesar. Dar ce-i cu capul ãsta greu al meu? Parcã am în loc de cap
un bolovan. O fi plecat porumbiþa neagrã? Las’ sã plece. Dar Înge-
raº? Nici el nu-i la datorie? Îngeraº! Altã datã li se zicea þucãlari.
Oare pe vremea lui Caligula la fel? Mã doare capul ºi o durere groza-
vã am în toþi muºchii. Febrã muscularã la mine? (Rîde, de unul sin-
gur, masîndu-ºi muºchii). N-am ieºit din bîrlog de o sãptãmînã. (Din
nou cu gîndul la vis) „Repetaþi!“ „Repetaþi!“ Cînd începuse visul? Dã-
ruisem femeii 80.000 de sesterþi. Da sau nu? Da. Tãinuise crima,
trebuia sã-i dau. Faptã mare ºi pe gustul meu. (Continuã sã-ºi de-
pene visul în care Beizadea Popescu era Caligula) Livia Ostilla mi-era
soþie atunci. N-a zis nimic? Nu, cum n-a zis nici Pisso cînd i-am luat-o
ºi era doar noaptea nunþii lor. (Delireazã uºor) Bunica! Cã nu-i bine.
Ce conteazã bunica! Ulysse în fustã! Ia sã mã mai lase în pace! ªi
Lolia Paulina a avut o bunicã frumoasã. Dacã bunica a fost frumoa-
sã de ce sã nu fie frumoasã ºi nepoata! ªi a fost, ºi am luat-o ºi pe
ea de nevastã. Pe toate le-aº fi luat de nevastã. ªi pe Caesonia am
luat-o. Pe toate! (Beizadea Popescu se scuturã din delir. Schimbã
vorba). Nu numai Caligula, dar parcã eu nu le-aº lua pe toate? (Din
nou cu gîndul la vis). ªtiu, ºtiu cine era Cassius Chaerea, ucigaºul:
era Verdea. ªi Cornelius Sabinus era Lambru. (Rîde) Da... exact:
Verdea ºi Lambru în sandale, (Rîde singur).

(Intrã în halat, somnoroasã, ciufulitã, Panseluþa Beraru)

21



PANSELUÞA BERARU: Bongiorno, Caligula. Te-ai sculat? Ascul-
tã, boier. ªtii ce mã gîndeam? Ãsta era italian?

BEIZADEA POPESCU (concesiv): Italian, columbina tatii, mas-
calþone. Mã-nþelegi. Dar Fiat, sã ºtii, n-avea.

PANSELUÞA BERARU (dezamãgitã): ªi ãsta calic!
POPESCU BEIZADEA: Calic, Panseluþa, dacã vrei tu, calic. Calic,

dar împãrat. (Declamã), „Nãscut în tabãrã, crescut în rãzboaie pã-
rinteºti / Era o prevestire cã va fi împãrat“.

PANSELUÞA BERARU (tot dezamãgitã): Împãrat egal moºneag.
POPESCU BEIZADEA: Oho, Panseluþa. Un moºneag din ãsta

te-ar interesa ºi pe tine. ªtii cîþi ani avea Caligula cînd Chaerea (face
semnul tãierii gîtului), harºt! ...?

PANSELUÞA BERARU: Vreo 200, ce-mi pasã.
BEIZADEA POPESCU: Nu-þi pasã, dar ca sã-þi ridic nivelul, îþi

zic eu: 29 de ani.
PANSELUÞA BERARU (se mirã): Douãzeci ºi nouã? Îi fãceau

aºa de repede împãraþi? (bãnuitoare) Nu-mi zici vrãji? Sã ºtii de la
mine: poþi sã-mi zici, nu-mi pasã.

POPESCU BEIZADEA: Columbinã neagrã! Neagrã dar deºteap-
tã. Ai dreptate: ce-þi trebuie þie împãraþi?

PANSELUÞA BERARU: Auzi, boier, dar ce-mi trebuie mie ºtii?
POPESCU BEIZADEA (declamator): Troica, colombinã, cu cai

albi. Sã crape cerul de frig, sã curgã stelele cum curg din ghioc bobii
ºi-n troicã, columbina neagrã, cum a fãcut-o mamã-sa: învelitã în
sus pînã-n tãlpi în blanã de leopard. Nigra sum, sed pulchra. 

PANSELUÞA BERARU (bãnuitoare): ªase, boier! Fii atent, sã
n-avem vorbe. Blana – mucles! Dar la înjurãturi în franþuzeºte mã
pricep la o adicã ºi eu.

BEIZADEA POPESCU (jignit): Caligula nu înjurã doamnele.
Caligula, draga mea, cînd le ia de nevastã, cînd le ia capul.

PANSELUÞA BERARU (dezgustatã): Macaronar împuþit!
BEIZADEA POPESCU: Despre morþi, numai de bine. Excepþie

fac însã împãraþii. Dar Caligula e o excepþie de la excepþie: trebuie
sã-mi aducã 200.000. 100.000 dau boºorogului, cã mã sufocã. Sînt
dator nenorocitului de Capiþa, dar 100.000 tot îmi rãmîn. Caligula!
despre morþi sã dea Dumnezeu, Caligula, numai bine.
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PANSELUÞA BERARU: Pe mine, boier, nu mã priveºte de la care
macaronar iei banii, dar sã-i iei, boier, cã boieri faliþi, ca gunoiul. 

BEIZADEA POPESCU (revoltat): Falit! Dar sînt bogat! Bogat! Asta
nu pricepi tu ºi pace. Ce vezi aici, jur împrejur, nu sînt cãrþi, sînt averi.
Zece biblioteci de savanþi am vãrsat aici. (Aratã în jur rafturile de cãrþi).
Zece. Nu cã sînt bibliofil, nu, nici vorbã, dar mi se fãcea milã. Savanþii
mureau ºi lãsau bibliotecile orfane. Iute, moºtenitorii se repezeau sã
le vîndã la metru, la gestionari ºi benzinãrese. Diodor, Strabo, Herodot,
Suetonius la benzinãrese? Se putea? Se putea, columbinã? Suflet
am ºi eu. M-am îndatorat pînã peste cap la zgîrcitul de Capiþa. Eu
pentru femei ºi cãrþi totdeauna am sãrit. Femeile ºi cãrþile nu le-am
putut lãsa în suferinþã.

PANSELUÞA BERARU (dispreþuitoare): Baþi cîmpii, boier. Dar
poþi sã-i baþi, mie nu-mi pasã.

BEIZADEA POPESCU (ofteazã): Bat cîmpii, columbinã sãlbati-
cã, fiindcã nu sînt bine. (Îºi freacã tîmplele) Umblã capul fãrã mine.

PANSELUÞA BERARU: Boier, te priveºte. Eu infirmierã nu mã
fac. Eu sînt artistã. (Sunã cineva la uºã. Pe replicã, intrã Îngeraº,
alergînd cu cîteva gazete desfãcute).

ÎNGERAª: O mare artistã! Privighetoarea Carpaþilor! Articol de
a-ntîia în Revista culturalã. (Cãtre Beizadea Popescu) Patroane, aþi
înãlþat-o în Pantheonul artei populare.

PANSELUÞA BERARU (nu înþelege limbajul): Ce baþi cîmpii,
domnu’ Puiu?

ÎNGERAª: Sã nu ajung sã-mi spuneþi numele, Puiu Coºcovel,
dacã n-aþi dat lovitura. Orice local cît de central n-are o cîntãreaþã
mai apreciatã decît Panseluþa Beraru. Poftim. (Îi întinde revista).

PANSELUÞA BERARU (citeºte silabisind aproape): „Doi ochi negri
la „Doi ochi albaºtri“. Adicã ce?

BEIZADEA POPESCU (satisfãcut): Adicã eºti bunã. Mare. Dã-i
înainte.

PANSELUÞA BERARU (citeºte cînd mai tare, cînd mai încet):
„Freamãtã frunza linã a salcîmului cînd apare ea. Candelabrele par-
fumate se apleacã pînã la genunchii împãrãtesei cîntecului de pa-
har“. Adicã cum?

BEIZADEA POPESCU: Adicã eºti bunã, dã-i înainte!
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PANSELUÞA BERARU: Cum adicã sînt bunã, cînd la „Doi ochi
albaºtri“ nu e vreasc de salcîm? Din lemn o fi doar butoiul de bere.
Cît despre parfum: þuicã ºi mititei. De unde ai scos-o? Unde-i asta?
Salcîm ºi candelabre?

BEIZADEA POPESCU (superior): Crede ºi nu cerceta. Citeºte
ºi nu întreba.

PANSELUÞA BERARU (citeºte în continuare): „Cînd apare îm-
pãrãteasa cîntecelor lãutãreºti emoþia ascultãtorilor vibreazã aerul serii
ca un evantai de mãtase. Toate privirile o sorb fascinate. Vraja pune
stãpînire la „Doi ochi albaºtri“. Nimeni nu vrea sã se atingã de pa-
har fãrã sã-ºi lumineze sufletul cu „Roata morii se-nvîrteºte, þac, þac,
þac“ sau „Costicã, Costicã fã lampa mai micã“.

(Sunã telefonul)
BEIZADEA POPESCU: Îngeraº, azi rãspunzi tu la telefon. Nu sînt

acasã pentru nimeni. Ba nu, sînt acasã dar sînt grav bolnav, nu mã
pot ridica din pat.

ÎNGERAª (la telefon): Reºedinþa patronului Beizadea Popescu.
La telefon Puiu Coºcovel, secretarul particular al patronului.
(Beizadea Popescu aprobã din cap) Cine-l cautã? Scriitorul Anatol
Lambru? (Se sperie) Maestre, sînteþi chiar dumneavoastrã? (Beiza-
dea Popescu îi face semn cã e bolnav) Vai, ce plãcere, vreau sã spun
ce nenorocire, patronul nu poate veni la telefon. Nu... e foarte bol-
nav (pune mîna pe receptor) Zice cã dacã nu poþi veni dumneata la
telefon, sã duc eu telefonul la pat.

BEIZADEA POPESCU: Ai înnebunit? Sã mã stresezi pe febra asta?
ÎNGERAª (la telefon): Vai, maestre, se poate? Eu sînt cîinele

sãu credincios ºi aº fi gata sã fiu ºi al dumneavoastrã dar febra
patronului e atît de mare cã ar fi o crimã sã duc telefonul la el. (din
nou mîna pe telefon). Zice cã e foarte supãrat.

BEIZADEA POPESCU: Dã-l în mã-sa!
ÎNGERAª (cu diplomaþie): Sînt dezolat! maestre, trebuie sã vã

spun cã e vorba de un malentendu regretabil. (Cãtre Beizadea
Popescu) Zice cã s-a întîlnit cu Ion Cotoiu.

BEIZADEA POPESCU: Transmite-i cã animalele de casã îmi fac
scîrbã. Aº þine numai cîini ciobãneºti.
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ÎNGERAª (se vede cã traduce dificil): Patronul spune cã nu-
mele acesta nu-i evocã nimic. De altfel animalele al cãror nume îl
poartã acest domn îi sînt complet dezagreabile.

BEIZADEA POPESCU (fluierã, amuzat, admirativ): Ia uite ce ciri-
peºte Îngeraº!

ÎNGERAª (la telefon): Viitorul domn Cotoi (pronunþã franþuzeº-
te) a spus asta? (acoperã telefonul cu palma) Zice cã a aflat de la
Cotoiu cã ai scris ºi al doisprezecelea Caesar.

BEIZADEA POPESCU: Sã afle ce vrea. Poþi sã-i pun eu vatã în
urechi? ªi aºa nu aude decît cu cornetul.

ÎNGERAª: Beizadea Popescu zice cã gura lumii e slobodã, sã
zicã ce vrea. (Cãtre Beizadea) Zice cã ce ai de spus despre Caligula.

BEIZADEA POPESCU: Zic ce zice Panseluþa: un macaronar împuþit.
ÎNGERAª (la telefon): Maestre, mã tem cã fac un prost oficiu

traducînd...
BEIZADEA POPESCU (se enerveazã): Îngeraº, nu umbla cu ciora

vopsitã. Nu tradu, citeazã. Altfel te concediez.
ÎNGERAª (la telefon): Maestre Lambru, sarcina mea ingratã este

de a cita mot-à-mot. În traducere ar fi mult mai bine, poate, dar,
mã rog, ad litteram sunã aºa: Beizadea Popescu zice ce zice Panseluþa:
Caligula e un macaronar împuþit. (La telefon aude, probabil, un potop
de înjurãturi care cad ploaie în capul lui Îngeraº ºi de care el se fereºte
ca de pietre). Maestre Lambru, eu personal n-am nici o vinã. Nici
patronul. Panseluþa a zis ºi eu am citat. Cine-i Panseluþa?

BEIZADEA POPESCU (iritat): Cum, cine-i Panseluþa? A, dacã-i
aºa, închizi telefonul! Dacã între noi artiºtii nu ne cunoaºtem... Închide,
am spus!

(Îngeraº, sfios, închide telefonul. Beizadea Popescu se amu-
zã. E încîntat, enervarea a jucat-o numai)

ÎNGERAª (e îngrozit de propriul sãu gest): Am închis telefonul
în nas temutului Anatol Lambru!

PANSELUÞA BERARU: Ce, temut! Parcã-i o gîscã jumulitã. Auzi!
Io îi cîntam aºa, de-o aluzie, „Cine a pus cîrciuma-n drum“ ºi el se
holba ºi striga la mine: cine eºti?

BEIZADEA POPESCU (prãpãdindu-se de rîs, strigã imitînd):
Panseluþa Beraru! 

PANSELUÞA BERARU (imitã pe Lambru): Cine te-a trimis?
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BEIZADEA POPESCU (la fel): Boier Beizadea!
PANSELUÞA BERARU (imitã): Ce vrei?
BEIZADEA POPESCU: (imitã pe Panseluþa): Un local mai cen-

tral! Conform meritelor ºi atributelor fizice ºi vocale. Ha, ha, ha.
PANSELUÞA BERARU (continuã sã imite pe Anatol Lambru): Poliþia!
BEIZADEA POPESCU: Poliþia! Poliþia! Poliþia! 
(Amîndoi, Panseluþa ºi patronul râd de se prãpãdesc amintin-

du-ºi scena de la Anatol Lambru. Lui Îngeraº îi e fricã sã rîdã pe aceas-
tã temã).

ÎNGERAª: Mie chiar mi-e fricã de poliþie, cînd rîd de Lambru.
Se zice cã e tare de tot.

BEIZADEA POPESCU: I-a rãmas buhul! În rest, nici coada n-a
mai rãmas din leul paraleu de altã datã.

(Sunã telefonul)
BEIZADEA POPESCU: Doar buhul ºi telefonul. Please, Îngeraº!
ÎNGERAª (rãspunde la telefon): Reºedinþa patronului. Oh,

maestre, eu ce sã fac? Sînt între Scylla ºi Caribda.
PANSELUÞA BERARU (bãnuitoare): Cum adicã?
BEIZADEA POPESCU (blazat, îi traduce): Adicã între ciocan ºi

nicovalã.
PANSELUÞA (bãnuitoare): Nicovalã eºti tu!
ÎNGERAª (cu mîna pe telefon): Zice cã bine, patroane, el te ser-

veºte, publicã în Revista culturalã articolul despre duduia Panseluþa.
BEIZADEA POPESCU (înveselit): Vezi cã-ºi aminteºte? Nu-i chiar

aºa ramolit. Dacã-ºi aminteºte, îl iert.
ÎNGERAª (la telefon): Maestre, patronul îºi exprimã gratitudi-

nea pentru amintirea ce-o arãtaþi duduii Panseluþa. (Cãtre Beizadea
Popescu) Zicã cã el o publicã ºi dumneata, patroane, îþi baþi joc de
el. Cum e asta cã numai el îþi face servicii?

BEIZADEA POPESCU (uimit, bufon): Mie mi-a fãcut vreun ser-
viciu? A sprijinit arta. E un serviciu culturii. E o excepþie pentru el sã
slujeascã arta? Îl priveºte, Îngeraº.

ÎNGERAª (la telefon): Maestre Lambru, patronul zice cã vã face
onoare consecvenþa cu care vã puneþi în slujba artei. Sprijinind pe
Panseluþa, sprijiniþi arta naþionalã. (Acoperã cu mîna receptorul ºi vor-
beºte cãtre Beizadea): Zice cã-l doare pe el arta cît îl doare un pi-
cior de lemn! El vrea Caligula.
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BEIZADEA POPESCU (filozofic): Mulþi au vrut coroana lui
Caligula sau mãcar capul lui. ªi mulþi vor mai voi.

ÎNGERAª (la telefon): Maestrul zice cã  la Caligula mulþi au rîvnit
antum ori postum. Dar la telefon totuºi nu poate veni cãci e bolnav.

PANSELUÞA BERARU (plictisitã de discuþia de la telefon reia citi-
rea articolului din revistã): „Linia melodicã în cîntecele Panseluþei
Beraru stîrneºte în sufletele ascultãtorilor patima cîntecului de mahala...“

BEIZADEA POPESCU (se face cã aiureazã, lîngã telefon, ca sã
audã ºi Anatol Lambru). Da, e tîrziu, sigur cã am luat-o pe Livia Ostilla
ºi n-a zis nici pîs, cum n-a zis nici Piso. I-am luat-o, ºi gata!

ÎNGERAª (la telefon): Auziþi, are febrã mare, vã mai îndoiþi?
Aiureazã. (Cãtre Beizadea) Zice cã se-ndoieºte ºi de mã-sa.

PANSELUÞA BERARU (citeºte, încîntatã): „Strecurînd nostalgia
sãniilor de altã datã, cu cai albi ºi þigãnci furate, numai în salbe ºi
în blãnuri lungi, de leopard...“

BEIZADEA POPESCU (continuã sã aiureze): Cum, sã se-ndoiascã?
Am dat femeii 80.000 de sesterþi... dar Chaerea e gata, mã ur-
mãreºte...

PANSELUÞA BERARU (se întrerupe din citit, atentã, lasã gaze-
ta): Ce zici acolo, boier? Pe mine mã duci cu vorba, blãnurile sînt
pe hîrtie ºi cheltui banii cu fufele! ªi mai faci ºi pe bolnavul! Las’
cã-þi pune Panseluþa niºte ventuze de nu le poþi duce.

BEIZADEA POPESCU (aleargã sã nu-l prindã Panseluþa): Ah,
dacã m-ar urmãri Chaerea mi-ar fi mai uºor decît cu Panseluþa.

ÎNGERAª (la telefon): E muncit rãu patronul. Un munte de noroc
ºi tot e degeaba pentru pielea lui acum.

BEIZADEA POPESCU (încearcã sã se fereascã de Panseluþa):
Sesterþii s-au dus dracului acum 2000 de ani. Caligula e oale ºi ul-
cele dar Panseluþa e aici, cu ventuzele pregãtite. (Duios): Columbina,
trebuie sã te instruiesc în istorie ca sã apelezi doar la timpul prezent.

PANSELUÞA BERARU (continuã sã alerge dupã Beizadea Popescu
ºi amîndoi în jurul lui Îngeraº) Te-nvãþ eu boier, sã zici prezent imediat.

BEIZADEA POPESCU: Cred cã-mi dau sufletul. Ars longa vita
brevis.

ÎNGERAª (la telefon): Zice cã-ºi dã sufletul. Ars longa vita bre-
vis. Maestre Lambru, l-am citat textual.
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BEIZADEA POPESCU: Ascultã, porumbiþa sufletului meu, banii
sînt ai lui Caligula, femeia la fel.

ÎNGERAª (la telefon, ascultã, apoi, cu mîna pe receptor): Pa-
troane, patroane, o bombã: Anatol Lambru a zis cã a burduºit o gean-
tã cu bani, chiar dacã eºti bolnav, nu te deranjeazã. Vine pînã la prag,
îþi dã geanta ºi-þi cere un fleac.

(La auzul acestei veºti Panseluþa se opreºte brusc, foarte intere-
satã, chiar surprinsã)

BEIZADEA POPESCU (trãgîndu-ºi sufletul): Caligula?
ÎNGERAª: Exact.
BEIZADEA POPESCU (despre Panseluþa): Of (abia mai suflã)

Triumful materiei asupra spiritului îmi pune mari probleme.
ÎNGERAª (la telefon): Maestre Lambru, i-am comunicat pro-

punerea, dar triumful materiei asupra spiritului îl împiedicã momen-
tan sã trateze în vreun fel propunerea avansatã.

PANSELUÞA BERARU (calmatã, nu-i vine nici ei a crede, dar
e mulþumitã): Vãd cã macaronarul ãsta e o bunã puºculiþã. Te iert,
boier, da’ nu mult. (Ia revista ºi iese).

ÎNGERAª (încã la telefon) Domnul Lambru vrea un rãspuns,
ceva...

BEIZADEA POPESCU (se aºeazã sfîrºit în fotoliu): Spune-i cã
dacã mã lasã Panseluþa cu zile mai vorbim.

ÎNGERAª: Patronul e deprimat ºi spune cã dacã rãmîne în viaþã
e O.K. Tot respectul, maestre Lambru, sluga dumneavoastrã. (Închide
telefonul).

BEIZADEA POPESCU (îl maimuþãreºte): Slugã, ai! Tot respec-
tul lui Îngeraº cãtre maestrul Lambru! Ai! ªi vrei sã-i fii ºi cîine cre-
dincios. Ai? Sã ºtii, Îngeraº, slugã la doi stãpîni se mai poate. Dar
cîine credincios la douã case, niciodatã! Nu jigni animalul. Eu þi-am
zis, aº vrea un cîine ciobãnesc! (Bate la uºã ºi intrã Ion Cotoiu) Dar
asta-i viaþa. Vrei dulãu, ºi ai parte de cotoi. Bonjur amice, ce se aude?
Vin turcii?

ASTERISC CÃCIULÃ (strãluceºte ca o lunã plinã): Respectele
mele, patroane. Am þinut minte ºi n-am uitat o literã. Am povestit
la vecini, la prieteni ºi la duºmani, ºi mai ales la Revista culturalã
ºi la Gazeta literarã, sã moarã ºi domnul Lambru ºi domnul Verdea
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de ciudã. Sã le crape fierea în ei, nu alta, cînd au aflat cã-i scoþi pe
linie moartã cu Caligula.

BEIZADEA POPESCU: Mãi, cotoiaº viteaz, sã nu te doarã ca-
pul. Nu-þi mai forþa mintea sã gîndeºti aºa departe. Ai concediu de
la mine toatã sãptãmîna. O sãptãmînã întreagã nu mai calci pe aici.
S-a ‘nþeles?

ASTERISC CÃCIULÃ (se milogeºte): Vai, patroane, dar mi-aþi pro-
mis! Aþi zis textual: dacã ieºi bine la testul de memorie, continuãm.

BEIZADEA POPESCU (diplomatic): Pãi, continuãm! Dar, bãie-
þaº, asta-i proba a doua: rãbdare. Ai, sau n-ai?

ASTERISC CÃCIULÃ (prost, se aprinde din nou): Dacã trebuie,
rabd cît o cãmilã.

BEIZADEA POPESCU (cu înþelegere): Nu te canonesc. Îmi ajun-
ge sã rabzi ºi cît o pisicã. N-o sã scot eu sufletul din tine. Au revoir,
amice.

(Îngeraº îl conduce pe Asterisc Cãciulã ºi se întoarce în fugã).
ÎNGERAª (speriat): Patroane, prãpãd. Abia l-am scos pe uºã

cã la colþul casei, pe cine crezi cã vãd venind încoace, val-vîrtej?
BEIZADEA POPESCU: Verdea! Îngeraº, pe cai. Sînt bolnav, nu

pot vorbi cu nimeni.
ÎNGERAª (speriat): Patroane, ascultã, sunã ca disperatul. A vãzut

c-a ieºit Asteriscul ºi m-a vãzut ºi pe mine. Nu pot sã nu deschid.
BEIZADEA POPESCU (se  aruncã repede în pat, îmbrãcat ºi

încãlþat, ia un fular de la gîtul lui  Îngeraº ºi ºi-l rãsuceºte în jurul
capului): Mor! Sã vedem ce curaj are în faþa unui muribund. Hai,
Îngeraº, aruncã-l în groapa cu lei ºi fã-þi numãrul.

(Îngeraº merge sã-i deschidã, ia o faþã tristã ºi disperatã. Se
întoarce cu Verdea).

ÎNGERAª: Vai, ce onoare. într-un moment atît de nenorocit.
VERDEA (intrã decis, bãnuitor): Sã vedem cine nenoroceºte

pe cine. (Dã cu ochii de Beizadea Popescu): Dar ce faci, patroane?
Pui trotil în oraº ºi te culci?

BEIZADEA POPESCU (geme sub pãturã...) Oh! Vai!
ÎNGERAª: Nenorocire, maestre Verdea. Patronul a cãzut la pat.

E bolnav ºi... (îl trage la o parte ºi-i ºopteºte la ureche) Mã tem cã
e chiar pe moarte.

VERDEA (e nelãmurit, nu prea crede): Cum aºa?
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ÎNGERAª: Nu ºtiu, maestre, din senin. El care n-a fost bolnav
vreodatã, a cãzut aºa, cum cade bradul. Vai de capul ºi de zilele mele.
Unde mai gãsesc eu patron ca el...

BEIZADEA POPESCU (aparte): Nici nu s-a rãcit mortul ºi Îngeraº
cautã alt stãpîn. Lichea! Sînt dezamãgit. N-ajunge ãsta canalie în veci.

VERDEA: Ce zice, ce zice?
ÎNGERAª: Aiureazã, maestre, aiureazã.
VERDEA (prudent): Aiureazã, dar depinde ce.
BEIZADEA POPESCU (se preface cã vorbeºte sub presiunea fe-

brei): Caligula! Morþii mã-nconjoarã. Morþii tãi, Caesare. Unde e Iulia?
Unde sînt senatorii? Am judecat. Voi toþi trebuie sã fiþi morþii fiindcã
vouã nu v-a plãcut spectacolul.

ÎNGERAª (intrã în joc): Ba mi-a plãcut, stãpîne.
BEIZADEA POPESCU: Nu, nu v-a plãcut. N-ai aplaudat, ºi-ai

adus ºi conspiratorii. (Aratã spre Verdea) Iatã conspiratorii.
VERDEA (speriat): Nu sînt conspirator, sînt Verdea.
BEIZADEA POPESCU (continuã sã aiureze): Vezi, recunoaºte.

Sã fie tîrît în Gemonia.
MAGDIN VERDEA (se scuturã înfiorat): Ce nebunie! (Cãtre

Îngeraº): Am auzit c-a terminat „Caligula“. Ne-nþelesesem sã mi-o
dea. Vuieºte oraºul, dar nu înþeleg de ce mie nu mi-a spus nimic.
Am adus banii. Patroane, îþi dau, îmi dai. Nu mã uit la preþ. (Desface
o geantã mare cu bani. Se apropie de patul lui Beizadea Popescu).

ÎNGERAª (face ochii mari): Ce nenorocire, sã se îmbolnãveas-
cã tocmai acum!

MAGDIN VERDEA: Da, ciudatã treabã. Bine totuºi cã a apu-
cat sã scrie „Caligula“. Era pãcat sã se înmormînteze „Caligula“ odatã
cu Beizadea.

BEIZADEA POPESCU (prin somn): De mã voi scula, pre mulþi
am sã popesc.

MAGDIN VERDEA: Ce zice, ce zice?
ÎNGERAª: E o replicã din „Caligula“. Aºa le zicea Caligula

asasinilor.
MAGDIN VERDEA (rîde destins): Dar n-a mai popit pe nimeni.

Amin!
BEIZADEA POPESCU: Idiot.
ÎNGERAª (prudent): Caligula, da.
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MAGDIN VERDEA (ia o hotãrîre): Ascultã domnule... 
ÎNGERAª: ...Puiu Coºcovel, maestre. Pentru intimi sînt Îngeraº.
MAGDIN VERDEA: Îngeraº? Acum chiar cã se potriveºte. As-

cultã, domnu’ Îngeraº, ºtii ce mã gîndeam? Un secretar particular e
o persoanã importantã. El are multe chei.

BEIZADEA POPESCU (tot aiurînd): Are, dar nu se potriveºte.
MAGDIN VERDEA (bãnuitor): Parcã zicea ceva.
ÎNGERAª: Febrã mare, 40 de grade.
MAGDIN VERDEA: Tocmai, domnu’ Îngeraº, febra e mare, dom-

nul Beizadea aiureazã, dar mã gîndesc, dumneata, care ai mintea
nu numai limpede...

ÎNGERAª (prevenitor): Nimic din ce pare limpede nu-i aºa.
MAGDIN VERDEA (linguºitor): Modestia, tinere, e o prostie, nu

o virtute. Deci, cum spuneam, dumneata care ai mintea nu numai
limpede, dar ºi pãtrunzãtoare, într-un moment ca acesta trebuie sã-þi
asumi rolul pe care þi l-au conferit patronul dumitale ºi destinul.

ÎNGERAª (prudent): Nu-mi pot permite sã cred în atîta preþuire.
BEIZADEA POPESCU (aiureazã): Îþi permit eu, n-avea grijã.
MAGDIN VERDEA (suspicios): Crezi cã i-a mai scãzut febra?
ÎNGERAª: Nici vorbã. Patronul e în toate consecvent. Chiar ºi

în boalã.
MAGDIN VERDEA: Da, ai dreptate. Nu? (glumeºte) E o culme

a consecvenþei. Dacã moare – moare. Viii cu viii, morþii cu morþii. Nu-i
aºa, domnu’ Îngeraº?

BEIZADEA POPESCU (aparte): Ciocli de ocazie.
ÎNGERAª (prudent): Nu credeþi cã ar fi bine sã vorbim ceva

mai încet? Oricum, e un bolnav.
MAGDIN VERDEA (ºi mai linguºitor): Mon Ange, dupã cum vãd,

e aproape un fost bolnav. Acum ar trebui sã fie fericit. Unii n-ajung
între îngeri nici în cer, alþii au parte chiar pe pãmînt. Ha, ha, ha!

ÎNGERAª (diplomat): Totuºi, vã asigur, mi se rupe inima.
BEIZADEA POPESCU (aparte): Þi se rupe, scumpule. Cã nu mã

poþi îngropa, cu adevãrat.
MAGDIN VERDEA: Domnu’ Îngeraº, vã cunosc ºi vã respect sen-

timentele. Dealtfel trebuie sã vã încredinþez cã durerea pe care o încer-
caþi e la fel de mare cu durerea mea. (Se smiorcãie) Sã pierzi un
asemenea om înseamnã sã-þi pierzi rostul în viaþã.
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BEIZADEA POPESCU: (cu subînþeles): Aici e sincer.
MAGDIN VERDEA (schimbã tonul): Dar sã fim bãrbaþi. Sã în-

fruntãm nenorocirea cu capul sus ºi gîndul departe.
ÎNGERAª (diplomatic): Depinde cît de departe bate gîndul

maestrului.
MAGDIN VERDEA: Sã discutãm americãneºte.
BEIZADEA POPESCU (ridicã capul sã se uite dupã ei, fluierã

admirativ).
MAGDIN VERDEA (atent): S-a auzit ceva.
ÎNGERAª (echivoc): Destinul. Deci, spuneaþi sã discutãm ame-

ricãneºte.
MAGDIN VERDEA (îl ia de mînã, i se uitã în ochi. Pauzã lungã

pentru efect): Îþi dau – îmi dai.
ÎNGERAª (e tentat de o asemenea propunere, dar ºtie cã e o

iluzie): Dacã ar fi dupã mine...
BEIZADEA POPESCU (aparte): Slavã domnului, nu e!
MAGDIN VERDEA: Domnu’ Îngeraº, Mon Ange, ºtii ce vã stri-

cã pe voi tinerii? Pripeala. Dar te înþeleg: ºi eu am fost tînãr, mai
toþi am fost tineri. Dar voi n-aþi fost ca noi, aºa cã ascultã de unul
bãtrîn. Dacã ai vrea, ai putea.

ÎNGERAª: Mã onoreazã preþuirea maestrului, dar mã tem cã
n-o merit.

MAGDIN VERDEA (insinuant): Te-ar aranja s-o meriþi. (Aratã spre
geantã ºi ºopteºte): Jumãtate.

BEIZADEA POPESCU: Neam parºiv de negustori.
ÎNGERAª (uºor jignit): Maestre, ori n-am înþeles bine, ori am

auzit prost.
MAGDIN VERDEA (repetã ca sã fie clar): Mon Ange, ai jumãtate.
ÎNGERAª (vexat): ªi cealaltã jumãtate?
BEIZADEA POPESCU (încîntat): Aºa, Îngeraº, ãsta vrea capo-

dopere la solduri?!
MAGDIN VERDEA: Pãi, ajunge.
ÎNGERAª: Dar mai înainte aþi venit cu geanta întreagã pentru

aceeaºi afacere. Nu vã mai satisface?
MAGDIN VERDEA: Preþul întreg era pentru... Dumnezeu sã-l ier-

te... (Aratã cãtre Beizadea Popescu)
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BEIZADEA POPESCU: Îngeraº, ia-l din faþa mea, cã uit cã sînt
pe moarte.

ÎNGERAª (precipitat): Bateþi în lemn, maestre. Nu e vorba decît
de o simplã gripã.

MAGDIN VERDEA (decis): Gripã! Nici o gripã nu e simplã. Te
ia cu frig, te ia cu cald, frisonezi, aiurezi, din gripã dai în bronºitã,
din bronºitã în pneumonie sau pleurezie ºi gata. Ca sã nu mai vor-
bim cã gripele astea sînt ºi ele spaniole, asiatice, indiene, australiene,
groenlandeze, filipineze... Cum sã te lupþi cu ele? Eºti european, civili-
zat, lumea veche, n-ai cum sã-i reziºti. Iluzia, fiul meu, e frumoasã,
dar singurul sãu fruct e decepþia. Sã fim realiºti ºi sã ne hrãnim doar
cu adevãrul. Spune da!

BEIZADEA POPESCU (încet, lui Îngeraº): Boule! Spune „de ce“.
Þine la preþ!

ÎNGERAª (timid): De ce?
MAGDIN VERDEA: Cum, de ce?
ÎNGERAª: De ce jumãtate.
MAGDIN VERDEA: Pãi dai ce n-ai. Dai ce n-ai ºi te alegi cu o

grãmadã de bani. Recunoaºte cã patronul nu te-ar fi plãtit niciodatã
cu atîta.

ÎNGERAª: Recunosc. ªi mai recunosc ºi altceva. Cã patronul
nu þi-ar fi dat „Caligula“ la jumãtate de preþ.

BEIZADEA POPESCU: Dacã ãla o fi preþul!
MAGDIN VERDEA: Patronul! Patronul e una ºi Îngeraº e alta.
ÎNGERAª: Exact. Dar în aceastã aserþiune introduceþi o gre-

ºealã de logicã, maestre.
BEIZADEA POPESCU (îl place): Ia te uitã, Îngeraº, ia înãlþime.

Sã vedem.
MAGDIN VERDEA: Bãieþel, ai noroc cã-mi eºti drag. Am eu un

faible pentru dumneata. Altfel mi s-ar pãrea o insolenþã peste care
n-aº putea trece. ªi care e, mã rog, greºeala de logicã pe care o
fac cînd spun cã una e patronul ºi alta Îngeraº?

ÎNGERAª: Patronul e una, Îngeraº, alta, dar „Caligula“ e acelaºi.
BEIZADEA POPESCU (ca la meci): Arde-l Îngeraº, mutã-i fãlcile.
MAGDIN VERDEA: Te arunci bãiete, eºti lacom.
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ÎNGERAª: Maestre, iertare. Eu nu vreau nimic. Am desfãºurat
împreunã un exerciþiu de logicã pe care l-am descompus ca pe o
broascã la ora de disecþie.

MAGDIN VERDEA: Pentru ce?
ÎNGERAª: Pentru ºtiinþa logicii, evident.
MAGDIN VERDEA (prudent): Tinere! Domnu’ Puiu! Sã înþeleg

cã-þi baþi joc de mine?
ÎNGERAª: Eu, maestre? Aº avea eu inima asta? ªi dacã aº

avea, vã spun cinstit: n-aº avea curajul.
MAGDIN VERDEA: Asta zic ºi eu. Te-aº mãtura cît nici nu clipeºti.

Dar, prietene, de ce nu vrei sã colaborezi?
ÎNGERAª (sincer): Chiar dacã aº vrea, n-aº putea.
MAGDIN VERDEA: Sã facem ce ai spus. Sã desfãºurãm îm-

preunã un exerciþiu de logicã. Ca o ºedinþã de disecþie.
BEIZADEA POPESCU: Încã una? Necrofori!
ÎNGERAª: Voia maestrului.
MAGDIN VERDEA: Aºadar, eºti secretarul patronului de-o viaþã.
ÎNGERAª (modest): Sã nu exagerãm.
MAGDIN VERDEA: Nici o exagerare. Mã gîndesc la viaþa lui.

(aratã spre Beizadea Popescu). Cine cunoaºte mai bine decît secre-
tarul intenþiile patronului, amiciþiile sale? Ambiþiile, calculele, intere-
sele? Nu? Un secretar, ce este un secretar? E conºtiinþa patronului
sãu. Dacã nu-i asta, nu-i nimic. ªi sper cã nu vrei sã fii nimic, domnu’
Îngeraº. Sã continuãm, deci. Patronul a colaborat, ºtii bine, mult ºi
cu folos cu dramaturgul Magdin Verdea.

BEIZADEA POPESCU (ca prin vis): ªi Anatol Lambru.
MAGDIN VERDEA (tresare, speriat): Ce zice? De ce pomeneº-

te acest odios nume?
ÎNGERAª: Aiureazã. Nu v-am spus? Întîmplãrile zilei au trecut

în subconºtient ºi acum, mai tare peste toþi, ºi peste patron, e sub-
conºtientul.

MAGDIN VERDEA (negru de furie): Subconºtientul ºi Anatol
Lambru!

ÎNGERAª: N-am zis asta, maestre.
MAGDIN VERDEA: Ba ai zis. Nu retracta cã n-ai cum. Am au-

zit cu urechile mele ºi eu nu am memoria scurtã cît praful de la chibrit
ca Anatol Lambru. Ai zis: întîmplãrile zilei au trecut în subconºtient
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ºi acum subconºtientul e mai tare peste tot ºi peste patron. Ai zis
sau nu?

ÎNGERAª: Am zis.
MAGDIN VERDEA: Ai zis. Recunoºti. (Ameninþãtor) ªi acum sã-mi

spui ce cautã în subconºtientul patronului licheaua de Anatol Lambru.
ÎNGERAª (ingenuu): „Caligula“.
MAGDIN VERDEA (înfuriat): Vezi! ªi mai zici cã sînt nebun! Cã

n-am ochi ºi n-am urechi sã vãd. O suceºti c-o fi, c-o pãþi, cã jumã-
tate de preþ, cã o eroare de logicã, cã-i laie, cã-i bãlaie ºi nu zici cã
te-ai înhãitat cu o secãturã. Recunoaºte! Cît þi-a dat?

ÎNGERAª (ingenuu): Cine?
MAGDIN VERDEA (turbat): Nu mã scoate din minþi cã te trimit

sã fii secretarul patronului ºi pe lumea ailaltã. Spune: cît ai luat?
ÎNGERAª: Eu?
MAGDIN VERDEA: Dar cine? Fecioara Precista? Spune, cît þi-a

dat?
ÎNGERAª: Cine?
MAGDIN VERDEA (turbat): Nu mã fierbe, Îngeraº, cã te trimit

în ceruri.
BEIZADEA POPESCU (interesat): Hai cã-ncepe sã-mi placã.
MAGDIN VERDEA: Dacã þii cu tot dinadinsul, ajungi acolo ime-

diat. Locul îngeraºilor nu e pe pãmînt. Pe pãmînt se apucã sã facã
prostii. Se înhãiteazã cu fosila de Lambru ºi vinde ce nici cu mintea
n-ar merita sã atingã.

ÎNGERAª (tot ingenuu): Eu, lui Lambru?
MAGDIN VERDEA: Te-a trãdat Beizadeaua. Lambru îºi fãcuse

culcuº în subconºtientul nenorocitului ãsta pe care tu îl furi ca un
hoþ la drumul mare. Spune repede: i-ai dat sau nu i-ai dat!

ÎNGERAª: Ce? Cui?
MAGDIN VERDEA (aproape explodeazã de nervi): „Caligula“,

nemernicului, ºi nu mai pune întrebãri angelice cã diavolul din mine
scoate coarnele cît ai clipi.

ÎNGERAª (ingenuu): Pãi cum sã-i dau „Caligula“ prin telefon?
MAGDIN VERDEA (perplex): Care telefon?
ÎNGERAª (aratã): Ãsta.
MAGDIN VERDEA (enervat la culme): Mai am un pic ºi explodez.

Vãd ºi eu cã ãsta-i un telefon. Dar ce legãturã are cu ce întreb eu?
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ÎNGERAª: Singura legãturã. Cînd patronul a cãzut bolnav,
Anatol Lambru l-a sunat.

MAGDIN VERDEA: Normal. Sã nu se aºeze fosila în capul mesei,
sã piardã el rîndul la colivã?

ÎNGERAª: Desigur, dar patronul n-a putut vorbi cu el.
MAGDIN VERDEA (cãtre Beizadea Popescu): Bine, i-ai fãcut,

patroane, bravo. Ãsta prieten! Mort, mort, dar caracter. O sã te po-
menesc cu recunoºtinþã.

ÎNGERAª: ªi dacã n-a vorbit patronul, am vorbit eu.
MAGDIN VERDEA (la capãtul rãbdãrii): Ascultã, drãguþule. Dar

tu o gripã spaniolã sau africanã nu serveºti? Una care sã mã împin-
gã la cheltuialã, sã-þi cumpãr pardesiu de PFL, ai? Ce zici? De ce
numai patronul ºi secretarul sãu – nu? Ce zici?

ÎNGERAª: Ce i-am zis ºi maestrului Lambru.
MAGDIN VERDEA: I-ai zis, deci. Mãrturiseºte tot, poate mai ai

o ºansã.
ÎNGERAª: Cã pînã se însãnãtoºeºte patronul, nu pot sã spun

nimic despre nimic, ºi mai ales despre „Caligula“.
MAGDIN VERDEA (explozie de bucurie): Ai fãcut asta, domnul

meu? Ai avut atîta tãrie de caracter încît sã-i închizi botul colivaru-
lui? Ai probat atîta superioritate moralã? (teatral) Ecce homo! Vino
sã te îmbrãþiºez, Îngeraº. (Încearcã sã-l împace) Mon Ange, te rog,
iartã-mi ieºirea de mai înainte. M-au adus la dezesperare intrigile ºi
mojiciile unuia care are pretenþia sã se considere în rîndul literaþilor.
Mi-e ruºine cã am putut sã te bãnuiesc, fie ºi-o singurã clipã. Dar
într-o lume plinã de corupþie ºi lipsitã de simþ moral fapta dumitale
are înãlþimea Everestului. Bravo, naþiune, c-ai putut da un aseme-
nea exemplar! Tinere, dupã ce... (face semnul crucii asupra lui
Beizadea) eºti omul meu!

(Cortina)
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ACTUL III

Popescu Beizadea e în pat, bolnav. Nu se preface. Înfãºurat
la cap, învelit bine, tremurã ºi geme slab. Intrã încet, calm, dar fãrã
precauþii speciale, un bãtrîn care abia merge dar e foarte pedant; e
Vasile Ianculescu Capiþa. Îºi dezbracã pardesiul ºi dintr-o sacoºã scoa-
te un scãunel pliant, de pescar, pe care îl pune alãturi de pat, la
oarecare distanþã. Se aºeazã ca sã-l supravegheze pe Beizadea
Popescu care e pe moarte. Peste puþin intrã Îngeraº. Nu-l va obser-
va pe bãtrînel. Îngeraº pãºeºte pe vîrfuri, prudent, se apropie de pa-
tul lui Beizadea Popescu ºi face semn cã Beizadea e pe ducã, deci,
totul e în ordine. Se apropie de telefon, îl trage cît mai departe, ºi
formeazã, prudent, un numãr.

ÎNGERAª (ºoptit, conspirativ): Alo, domnul Verdea? Aici Înge-
raº. Cotele apelor Dunãrii: Turnu Mãgurele – staþioneazã. Orºova –
gheaþã la mal. Aºtept indicaþii.

CAPIÞA (calm, în spatele lui): Poþi vorbi mai tare, tinere. Nu
mã deranjeazã.

ÎNGERAª (surprins, sare, gata sã se apere strigã foarte îngro-
zit): Cine eºti?

CAPIÞA (tot calm): Moºtenitorul.
ÎNGERAª (nu-ºi revine): Ce?! Cum?! Ce moºtenitor?!
CAPIÞA (tot calm aratã spre Beizadea): Moºtenitorul dînsului.
BEIZADEA POPESCU (se trezeºte, dã cu ochii de Capiþa, cu voce

slabã): Ai venit?
CAPIÞA: Am venit, fii liniºtit.
BEIZADEA POPESCU (geme): Da, sînt foarte liniºtit. Liniºtit...

Din ce în ce mai liniºtit ºi în curînd o sã mã liniºtesc de tot.
ÎNGERAª (protesteazã linguºitor): Vai, patroane, ce spui? Bate

în lemn. Nu chema nenorocirea.
BEIZADEA POPESCU (aratã spre Capiþa): Ce s-o chem, c-a venit

singurã.
ÎNGERAª (cãtre Capiþa): Domnule, sã mã prezint ºi sã te pre-

zinþi. Sînt Puiu Coºcovel, secretarul particular al patronului. 
CAPIÞA: Creditorul. Ãsta sînt: Vasile Capiþa. ªi dacã e sã zic

ce vreau, ce sã vreau. Banii mei. Eu am împrumutat ºi dînsul... se
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duce. De-aceea e bun testamentul. Am auzit cã-i bolnav, am venit
într-o fugã; dar dacã am fãcut testamentul sînt mai sigur.

ÎNGERAª: Mai sigur cum?
CAPIÞA: Moºtenesc tot.
BEIZADEA POPESCu (voce slabã): Vezi, Îngeraº, ºi mai zici sã

bat în lemn. ªi lemn mi-aduce moºtenitorul.
CAPIÞA: Testamentul e literã de lege. Lemn de cireº ai zis, ai

lemn de cireº. O sã te convingi.
BEIZADEA POPESCU (geme, dar îºi pãstreazã causticitatea):

Vezi, Îngeraº, bine e sã ai un moºtenitor. Nu te mai simþi singur cînd
pleci de pe lumea asta.

CAPIÞA: Aºa e!
BEIZADEA POPESCU: Mã bucur cã eºti în asentimentul meu.

Altfel muream neconsolat.
ÎNGERAª: Patroane, nu mai vorbi de moarte cã mor ºi eu.
BEIZADEA POPESCU (îi aminteºte de discuþia cu Verdea): Îna-

inte nu se înmormîntau slujitorii odatã cu stãpînii? Ce onoare! Dar
nu trebuie sã mori pentru asta. Nu! Onorat, dar viu.

ÎNGERAª: Patroane, fidelitatea mea n-are cuvinte.
BEIZADEA POPESCU (voce slabã, abia vorbeºte): Eºti norocos.

Numai eu...
CAPIÞA: Fiecare cu norocul lui. Sã ne mulþumim cu ce ne dã

Dumnezeu.
BEIZADEA POPESCU: ªi dacã nu e de le Dumnezeu? Dacã ar

fi, Îngeraº – îngeraº cum este – ar ºti.
CAPIÞA: Nu lua în rîs cele ce trebuiesc privite cu sfialã.
BEIZADEA POPESCU: De rîs îmi arde mie? Am rîs la început,

m-am prefãcut bolnav, am zis cã sînt pe moarte, ºi am ºi cãzut.
CAPIÞA: Cine rîde la urmã, rîde mai bine.
ÎNGERAª: Ceasul rãu, patroane!
BEIZADEA POPESCU: Ceasul zici? Cît o fi? Sã iau pastilele. Poate

mai ajutã la ceva.
CAPIÞA: Dacã n-ajutã, mãcar îndulceºte gîndul.
BEIZADEA POPESCU (aparte): Taci, cobe!
CAPIÞA: Ce-ai spus?
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BEIZADEA POPESCU: Taci cobe, e un personaj din „Caligula“.
Un bãtrîn. El a vrut sã-l omoare pe Caligula, Caligula l-a aflat ºi (face
semnul tãierii) harºt!

CAPIÞA: Nu ºtiu de Tacicobe. Dacã ãsta a fost omorît bãtrîn,
pe Caligula l-au ucis tînãr. Ha, ha, ha, tot Tacicobe a cîºtigat!

ÎNGERAª: Ce-i nebunia asta? De un ceas se învîrte casa cu
mine ºi nu înþeleg nimic.

BEIZADEA POPESCU: Nu-i nebunie, e prostie. ªi acum sã te
corectez, sã-þi am grija, Îngeraº?

ÎNGERAª: Cine-i cu prostia?
BEIZADEA POPESCU: Boala, Îngeraº. Boala. M-a nimerit pe mine

ºi nu alãturi.
CAPIÞA (rîde): Alãturi era domnul Îngeraº, hi, hi, hi!
ÎNGERAª (furios, intrã în joc): Patroane, Tacicobe a murit în

chinuri groaznice.
BEIZADEA (surîde slab): Da, Îngeraº, dar cînd a vrut Caesarul

ºi nu calul. Dar ºi calul lui era senator. (Sunã cineva la uºã). Vezi,
Îngeraº cine poate sã vinã.

(Îngeraº merge sã deschidã. Intrã peste el, dîndu-l la o parte,
doi bãrbaþi hotãrîþi. Sînt tocmiþi de Capiþa sã-i facã sicriul lui Beizadea
Popescu ºi-au venit sã-i ia mãsurile).

PRIMUL BÃRBAT: Gata, unde-i?
ÎNGERAª (nu-nþelege): Ce-i asta?
AL DOILEA BÃRBAT: V-am spus, am venit, daþi-l pe mîna

noastrã.
ÎNGERAª: E o confuzie, ce cãutaþi?
BEIZADEA POPESCU (îi displace total, se sperie): Cine-s ãºta?

Ce e gata?
PRIMUL BÃRBAT (îl vede, nu-i rãspunde, dar înþelege cã el e

clientul): A, dînsul e. (Se îndreaptã hotãrît spre Beizadea). 
AL DOILEA BÃRBAT: Îl aranjãm imediat.
BEIZADEA POPESCU (nu le înþelege intenþiile, strigã): Afarã,

afarã! Îngeraº, dã-i afarã. Ce cautã ãºtia în casa mea??
PRIMUL BÃRBAT (calm): Am mai vãzut noi d-astea. Stai cu-

minte, puiºor, de-asta sînt plãtit.
AL DOILEA BÃRBAT: Sîntem profesioniºti. Terminãm în douã

minute. (Se apropie amîndoi de Beizadea Popescu, unul îl prinde
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de umeri, altul de picioare, Beizadea se zbate, þipã, Îngeraº se teme,
se dã dupã un fotoliu, doar Capiþa stã liniºtit pe scãunel).

BEIZADEA POPESCU (þipã, se zbate în mîinile celor doi): Mo-
ºtenitorul, sã mã apere moºtenitorul!

CAPIÞA: De plãtit, am plãtit. În rest nu mã bag. Fiecare cu mese-
ria lui.

BEIZADEA POPESCU (disperat, ca din ghearele morþii): Uciga-
ºii, hoþii, ajutor!

PRIMUL BÃRBAT (profesional): Tãticu’, gura micã. Toþi vor sã
scape, dar tot în mîna noastrã sfîrºesc.

AL DOILEA BÃRBAT: Puiºor, noi sîntem croitorii. Ce croim noi,
sfînt e! (scoate un metru metalic ºi se apropie de Beizadea Popescu.
Beizadea îºi pierde cunoºtinþa, cei doi, aplecaþi deasupra lui, îl
mãsoarã).

ÎNGERAª (se teme, ºi de acolo de unde e ascuns cheamã ºop-
tit): Patroane, patroane. (I se pare cã cei doi l-au omorît) E mort! 

PRIMUL BÃRBAT: Sã fie doi pe cît...??
AL DOILEA: Cred cã cincizeci. E mare, barosanul.
ÎNGERAª (îngrozit): E mort!
PRIMUL BÃRBAT: Încã nu, ai rãbdare. (Se apropie de Popescu

Beizadea, îi dã o palmã): Curaj, puiºor, ce te-ai muiat aºa? Fii bãrbat!
AL DOILEA BÃRBAT: Iese un pardesiu pe cinste. Lemn de cireº.

O sã-þi placã. Lustruit, are bãiatul grijã. (Pleacã amîndoi).
(Îngeraº e îngrozit; Capiþa e calm)
BEIZADEA: (se uitã dupã ei ºi nu înþelege ce s-a petrecut; dupã

ce înþelege leºinã din nou ºoptind) Ucigaºii!

(Cortina)

sfîrºitul primei scene

Scena a II – a

Biroul lui Lambru. Lambru citeºte ca de obicei.
Intrã Panseluþa Beraru. E gãtitã la ºapte ace ºi e hotãrîtã. ªtie

cã Lambru nu aude ºi-l face atent punînd mîna pe manuscrisele pe
care le citeºte Lambru.

PANSELUÞA BERARU: Am venit sã vorbim.
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ANATOL LAMBRU: Da, da, avem chestiuni importante.
PANSELUÞA BERARU: Pentru importante, boier, nu mã deran-

jam. Arde! Þi-am spus ºi la telefon: vrei sau nu vrei.
ANATOL LAMBRU: Se poate, duduie... (nu-ºi aminteºte numele)?
PANSELUÞA BERARU (cu dispreþ, dar concesivã): Sînt o stea

a muzicii de mahala ºi dumnealui nu-ºi aminteºte nici ce e în bu-
letin. Panseluþa.

ANATOL LAMBRU: Da, da. Da, duduie. Duduia Steluþa. Vreau
tare, tare de tot.

PANSELUÞA BERARU (neîncrezãtoare): ªi dupã aia strigi „cine
eºti ºi ce vrei“? (îl imitã)

ANATOL LAMBRU (împãciuitorist): Ehe! Duduie, duduie...
PANSELUÞA BERARU (calm): Panseluþa. Stea a muzicii cu

lãutari.
ANATOL LAMBRU: Duduia Margareta, se poate sã te manifeºti

cu reticenþã. Eu un lucru vreau de la dumneata ºi am sã-l obþin.
PANSELUÞA BERARU: Dacã-l vrei, te costã. Panseluþa nu face

pomeni.
ANATOL LAMBRU (ºtrengar, senil): He, he, hoaþã dulce. Cri-

zantemã ºireatã!
PANSELUÞA: (îl corecteazã calmã): Panseluþa, boier.
ANATOL LAMBRU (iremediabil ramolit): Da, da, duduie Garo-

fiþa. Mã costã, da’, de vrut vreau. Nici noaptea, nici ziua nu pot dormi.
Gîndul mã munceºte.

PANSELUÞA BERARU: Nu te mai munci, boier, cã te muncesc
eu dacã-þi trebuie. Cît?

ANATOL LAMBRU (zgîrcit): Pãi, te-alegi, te-alegi. O mie întreagã.
PANSELUÞA (furioasã): O mie? Dã-i-o lui tac-to! (Se ridicã ºi

pleacã)
LAMBRU (speriat): Unde fugi, unde fugi, duduie Lãcrãmioara?!
PANSELUÞA (tot furioasã): La Verdea. Cãutam un bãrbat ºi-am

dat de babã.
ANATOL LAMBRU (ca trezit din somn): Nu! Nu mã pãrãsi duduie

Violeta, ai suflet!
PANSELUÞA BERARU: Nu de suflet îþi arde dumitale ºi nici mie.

Dai sau nu dai banii?
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ANATOL LAMBRU (pierit): Cît?
PANSELUÞA BERARU: Toþi.
ANATOL LAMBRU: Cum toþi?
PANSELUÞA BERARU: Verdea dã 200.000. Îi iau de la el.
ANATROL LAMBRU: Nenorocitul! Haimanaua!
PANSELUÞA BERARU: Haimana, haimana, dar deschide punga.
ANATOL LAMBRU: Nu te du la el, cã mi se usucã sufletul.
PANSELUÞA BERARU: Lasã sufletul, nu dã el de milã, dar ãsta-i

preþul.
ANATOL LAMBRU: Dar ãsta era preþul pentru patron!
PANSELUÞA BERARU: ªi ce? Cumperi altceva? Altã gîscã în

altã traistã? Tot macaronarul ãla împuþit. Dar mai repede hotãrãºte-te,
cã n-am timp. Eu la filozofi mã plictisesc ºi mã enervez. Vrei, dai.
Nu vrei, orevoar musiu. Cred cã am învãþat destulã italianeascã ca
sã te salut din mers.

ANATOL LAMBRU: Duduie Crizantemã, stai cuminte, dau tot
ce vrei. Da, amarnicã eºti! Nu ºtiu cum o scotea Beizadeaua la capãt
cu dumneata. Dumnezeu sã-l ierte.

PANSELUÞA BERARU: Dumnezeu sã-l ierte cã prost mai era.
A bãgat o grãmadã de bani în hîrþoage ºi în loc sã scoatã banii pe
macaronar, a cãzut la pat.

ANATOL LAMBRU (îngrijorat): ªi dacã se scoalã?
PANSELUÞA BERARU: Se scoalã degeaba. Cã-l aºteaptã ãla

sã-i mãnînce coliva.
ANATOL LAMBRU: Ce sã-i mãnînce...?
PANSELUÞA BERARU: Nu mã întrerupe, cã mã enervez. Coli-

varul stã la capul lui. I se uitã în gurã, sã vadã pe unde îi iese su-
fletul. Cum iese, pac, a pus mîna pe pod, cã e moºtenitor. 

ANATOL LAMBRU: Ce moºteneºte?
PANSELUÞA BERARU: Podul. Coºmelia e plinã de hîrþoage. Cã

a bãgat la bani de l-a umplut. De-aia zic cã e prost. Sã iei bani cu
sacul ºi sã dai pe cãrþi? Dumneata ai face-o? Dumneata, nu, cã ai
alte nebunii, sã pui mîna pe macaronar. Dacã þi-l gãsesc.

ANATOL LAMBRU: Gãseºte-mi-l, duduie Panseluþa, cã te fac
regina sufletului meu.
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PANSELUÞA BERARU: Cu sufletul am mai zis: las-o baltã. Cît
despre reginã, boier, parcã boier Beizadea nu voia nebunii? Troicã,
blanã, salbe. Io, una, vãd cã am rãmas fãrã blanã (ofteazã, concesivã).
Nu ºtii ce greu e în branºã. Te mãnîncã fufele dacã nu le mãnînci
tu pe ele. Aºa cã, boier, mie puþin îmi pasã cine-mi ia blana. Leo-
pard sã fie.

ANATOL LAMBRU: Vezi de-mi gãseºte „Caligula“. Sã nu te sim-
tã pînã nu închide ochii, cã dupã aceea...

PANSELUÞA BERARU (ca sã urce preþul): Cã dupã aceea
deschide ochii Îngeraº.

ANATOL LAMBRU (se sperie): Crezi?
PANSELUÞA BERARU: Ce sã cred, boier, cã vãd. Adicã el n-are

nas? ªi Verdea, de ce-l întreabã de douã ori pe zi cotele apelor
Dunãrii? Adicã Panseluþa e proastã, nu?

ANATOL LAMBRU: Fugi, duduiþã Garofiþã, cã pune nemernicul
mîna pe „Caligula“ ºi rãmîi fãrã bani.

PANSELUÞA BERARU: Boier, cum þi-o fi norocul.

Scena a III-a

Se petrece la Beizadea Popescu în bibliotecã. Îngeraº e sin-
gur, e agitat, cautã printre cãrþi, dar se opreºte ºi se uitã la ceas. E
clar cã aºteaptã ceva de care e neliniºtit. Intrã pe vîrfuri Verdea.

MAGDIN VERDEA (confidenþial): Doar o clipã rãmîn, nu te teme.
ÎNGERAª (speriat): Maestre, v-am spus. Fac totul dar nu mã

nenorociþi. Patronul e dracu’ gol. Se poate scula ºi din mormînt.
MAGDIN VERDEA (rîde): De acolo nu se scoalã nimeni. Dar de

asta am ºi venit, cã poate e nevoie dintr-un moment în altul. 
ÎNGERAª: Patroane, dacã se apropie, îþi ziceam: gheaþã la mal.

Dar am transmis corect: staþioneazã.
MAGDIN VERDEA: Staþioneazã, Mon Ange, staþioneazã, dar nu

mult. Sã fim pe fazã.
ÎNGERAª: Maestre, v-am zis. Am ºi eu nevoie de 200.000
VERDEA: 200.000? Nu mai laºi?
ÎNGERAª (cu tupeu, dar respectuos): 200.000. Nu poþi sta calfã

toatã viaþa. Îþi trebuie o prãvãlie ºi pe cont propriu.
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MAGDIN VERDEA (deºtept, prudent): Nu zic nu, Mon Ange, iu-
bitule, nu zic nu. Dar mã gîndeam cã la afecþiunea pe care þi-o port
acum ºi în viitor, ºi pe care se clãdesc relaþiile noastre de azi ºi mai
ales de mîine, vei avea bunãvoinþa sã-mi faci o reducere. Un gest
care sã exprime sentimentele.

ÎNGERAª (nu cedeazã): Dacã nu era afecþiunea, Lambru nu
era aproape? Are geamantanul pregãtit, cãci nu degeaba umblã pe
la Revista culturalã dizeuza.

MAGDIN VERDEA (se apropie): Columbina? Pupãza aia afumatã,
mon Ange? Sper cã n-o laºi de capul ei. (Îl flateazã) Cred cã o minte
luminatã ca a ta, prietene, ar fi greu sã se împiedice de o minte de
bibilicã cîntãtoare. (Face haz, ca sã-i cîºtige bunãvoinþa). Mon Ange,
eºti cel mai mare secretar particular pe care l-am vãzut vreodatã.
Parol! Dealtfel, chiar mã jenez sã te numesc secretar particular. La
ºcoala pe care o posezi, vorba ta, e bine sã deschizi prãvãlie singur.
N-ar trebui sã-þi iei un secretar particular? Sunã bine: patroane.

ÎNGERAª (se vede bine cã-i ia mintea foc, linguºirile au mers
la þintã): Mã luaþi atît de repede. Pãtrundeþi în gîndurile încã neexpri-
mate, în intenþiile încã fãrã formã. Da, mi-ar fi bun un secretar. Chiar
am o idee.

MAGDIN VERDEA (continuã sã-i facã jocul): ªi cam cine ar pu-
tea aspira, cã problema e cã dacã meritã. Aspiranþi, nu mã-ndoiesc,
sînt mulþi.

ÎNGERAª: Amicul Asterisc Cãciulã. Pe numele din buletin Ion
Cotoiu.

MAGDIN VERDEA (îºi aminteºte): Jean Cotoi? (pronunþã fran-
þuzeºte) E vreo legãturã, cã e unul la Trompeta literarã?

ÎNGERAª (capãtã morgã pe mãsurã ce se imagineazã
patron): Exact.

MAGDIN VERDEA (grijuliu): Dar nu e amic cu Beizadeaua?
ÎNGERAª (de sus): Ce amic! Aici eu leg, eu dezleg.
MAGDIN VERDEA: Caligula! Mon Ange, fii mon Ange ºi pune

mîna pe manuscris, unde-o fi ascuns el.
ÎNGERAª: N-avea nici o grijã, dar nu mai veni pe aici.
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(Misterios): Cotele apelor Dunãrii sînt în creºtere. Cînd se revarsã
te-anunþ imediat. Maestre, mã onoraþi, dar fugiþi repede. Intrã
Panseluþa sau Capiþa ºi-atîta îmi trebuie!

MAGDIN VERDEA: Au revoir ºi ochii pe „Caligula“! (Ies amîn-
doi, furiºîndu-se pe vîrfuri. De dupã rafturi iese Panseluþa; e furioasã).

PANSELUÞA BERARU: Frumos, bine am mai ajuns! În loc sã-mi
vãd de locul meu – dizeuzã de local central –  umblu prin hîrþoage.
(cu disperare): Am citit... ºi-am tot citit la titluri, dar pe nicãieri nu
era „Caligula“. Auzi! Sã fie atîta maldãr de cãrþi ºi încã sã mai scrii.
Trebuie sã fii scrîntit. Beizadea, sãrmanul, a fost scrîntit rãu. A fost,
cã parcã nu mai este. Stã în pat ºi colivarul lîngã el cu lumînãrica
pregãtitã. Colivarul crede cã o sã moºteneascã podul, Îngeraº se vede
patron ºi eu, dacã nu gãsesc macaronarul, rãmîn cu buza umflatã.
Cã Monanj a încheiat afacerea, dar cît o fi el de Monanj n-a gãsit nimic.
(În timp ce vorbeºte cautã printre cãrþi, se vede bine cã nu e obiº-
nuitã cu biblioteca ºi nu ºtie ce cautã. Intrã Îngeraº, o vede, se
ascunde, o spioneazã. Panseluþa continuã sã monologheze). Atîtea
hîrþoage, atîta bãnet ºi de ce? Ca sã le ia colivarul. Unde dracu’ o fi?

ÎNGERAª (apare): Bonjour, madam.
PANSELUÞA (surprinsã, dar nu ºtie ce): Dar ce Îngeraº, nu mai

sînt Privighetoarea Bucureºtiului? M-ai avansat la madam? ªi sãru’
mîna ai uitat cum se zice?

ÎNGERAª (dur): Nu-mi arde de glumã.
PANSELUÞA BERARU (continuã sã caute): Dar de ce-þi arde,

sã-þi spun eu?
ÎNGERAª: Nu permit! Sînt secretar particular al patronului ºi

nu permit unor persoane strãine sã umble în blibliotecã.
PANSELUÞA BERARU (loveºte în plin): Da’ de cînd Monanj sînt

persoanã strãinã?
ÎNGERAª: Nu zic mai mult. Dar zic atît: biblioteca e în custo-

dia mea. Pentru bibliotecã eºti persoanã strãinã. De ce nu mergi la
patronul? E bolnav, are nevoie de un suflet lîngã el. Biblioteca e un
teritoriu sfînt. Sfînt ca altarul. ªi-n altar femeile nu intrã.

PANSELUÞA BERARU (enervatã): Dar în altarul ãsta, Verdea poa’,
sã intre? Nu? E adevãrat, nu are fustã. Dar poate-o fi popã!
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ÎNGERAª: Nu permit! Þin locul maestrului ºi trebuie sã am grijã
ºi de vechile relaþii.

PANSELUÞA BERARU: Dar comerþ în altar faci cu ºtirea ori fãrã
ºtirea patronului? Dar patron, bãieþaº, de cînd þi-e poftã sã ajungi?
Dar „Caligula“, Monanj, de cînd e al tãu ca sã-l vinzi? Te rog sã spui
repede, cã altfel privighetoarea se face repede uliu.

ÎNGERAª (îºi dã seama cã n-are scãpare, atacã): Spionezi, ai?
Spioneazã! Ai înghiþit nada, am înscenat asta ca sã te prind: inten-
þionezi sã vinzi „Caligula“ lui Lambru.

PANSELUÞA: Nu mã plictisi ºi tu cu prostiile. N-am eu cine ºtie
ce minte, dar ºi aºa, cu mintea mea de bibilicã, gogoºi nu înghit. Eu
zic sã merg la Beizadea, sã zicã ºi boier ceva, ori poate colivaru’. Cã
tot e moºtenitor.

ÎNGERAª (îngrozit): Ai înnebunit? (O trage de mînã, sã n-o
scape). Panseluþa, columbina. De ce sã strici totul? Noi doi ne pu-
tem înþelege.

PANSELUÞA BERARU (îl imitã): Nu aspir! 
ÎNGERAª (calm, prietenos): Panseluþa, nu sîntem noi doi or-

fani? Se duce patronul ºi rãmînem ai nimãnui. (Se smiorcãie).
PANSELUÞA (îi taie smiorcãialã): Ajunge! Circ, la circ! Bãieþaº, drept

cine mã iei? Orfanã nu mã simt deloc, ºi tu nici atît. Zi-mi cinstit,
lãutãreºte, ca unei dizeuse de local central: Panseluþa, bate palma!

ÎNGERAª (bucuros): Exact. Am auzit eu bine?
PANSELUÞA BERARU: Ai auzit bine, dar de prost, eºti prost.

Ce vreau eu vrei ºi tu. Dar, bãieþaº, pe „Caligula“ nu pui mîna singu-
rel. Îl împarþi cu mine.

ÎNGERAª: L-ai gãsit?
PANSELUÞA BERARU: Þi-am zis eu cã eºti prost! Cã, dacã-l

aveam eu pînã acum îþi fãceam cadou 100.000 ? Îngeraº, eu n-am
inimã de mama rãniþilor ºi de înfiat nu te înfiez.

ÎNGERAª: Batem palma. Dar... Cui îl dãm? Vrei sã i-l dai lui
Lambru? 

PANSELUÞA: ªi lui tata Noe. Ce-mi pasã. Eu vreau doar partea
mea ºi-atît.

ÎNGERAª (încîntat): Columbina, ºtiam cã ne înþelegem noi doi. 
Intrã mai cu ifose Asterisc Cãciulã.
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ÎNGERAª (se bucurã, se comportã ca un patron). A, bonjour,
Pãlãrie!

ASTERISC CÃCIULÃ: Am venit într-un suflet. Domnul Verdea
mi-a spus cã mã cheamã patronul.

ÎNGERAª (sibilinic): Chiar te-a chemat. Cînd soarta-þi spune
„vino“, nu mai sta pe gînduri.

ASTERISC CÃCIULÃ (e dornic sã se punã în slujba lui Beizadea
Popescu): Pãi, unde este? mã gîndesc sã nu mã aºtepte.

ÎNGERAª (imitîndu-l pe patron): Auzi, columbinã, de cînd am
dat eu permise la toþi? Ce faci, amice? Gînditul e treaba altora, lasã
capul în pace! Te pomeneºti cã faci vreo astenie ºi eu concedii me-
dicale nu plãtesc.

ASTERISC CÃCIULÃ: Dar cine-oi fi sã-mi plãteºti concedii mie?
ÎNGERAª: Sînt particular ºi patronul dumitale. Te-am testat.

Promettre c’est noble ºi mie-mi trebuie burgheji. Eºti pe aproape.
Apare în cãmaºã lungã, ca-n actul I, Beizadea Popescu, cu

halatul pe umeri. E rãvãºit, dar, evident, se simte mai bine. Toþi în-
mãrmuresc cînd îl vãd.

BEIZADEA POPESCU (cutremurat): A murit Vasile Ianculescu
Capiþa.

TOÞI: Cum?
BEIZADEA POPESCU (la fel): Mi-a murit moºtenitorul.
ÎNGERAª: Unde? E acolo?
BEIZADEA POPESCU : Nu, n-a venit azi. Mã miram eu de ce mã

simt mai bine. N-a venit dimineaþã sã-ºi desfacã scaunul lui de pes-
car, n-a venit la prînz, n-a venit seara. ªi deodatã am auzit la radio.

ÎNGERAª (se grãbeºte sã se punã bine): Patroane, ai scãpat!
El era piaza rea!

PANSELUÞA BERARU (bucuroasã, vrea s-o dreagã): Boier, chiar
eºti boier. Ai scãpat de datorii, eºti bogat.

BEIZADEA POPESCU (disperat): Sînt sãrac, sãrac lipit pãmîn-
tului! Mi l-a luat pe „Caligula“. S-a înmormîntat cu el, nenorocitul!
(Se duce la radio, îl deschide, se aude o voce de crainic.)

VOCEA CRAINICULUI: Un excepþional debut post-mortem din
partea colecþionarului de artã Vasile Ianculescu Capiþa. Piesa de tea-
tru „Caligula“ pe care ne-a încredinþat-o în urmã cu douã zile, o dra-
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mã de mare forþã, se va transmite la radio în interpretarea trupei de
la Teatrul Naþional, duminicã searã, la ora douãzeci. ªi acum, mo-
ment poetic.

PANSELUÞA BERARU: Caligula!
ASTERISC CÃCIULÃ: Caligula!
ÎNGERAª: Caligula!
BEIZADEA POPESCU: Am vrut sã-l vînd, dar sã nu-l dau pe

„Caligula“ pînã moare creditorul. ªi eu sînt moºtenitorul lui, dar degea-
ba. Capiþa mi l-a luat pe „Caligula“ în mormînt! Asta era capodopera
vieþii mele. Atît vroiam sã semnez: „Caligula“. Ieºiþi! Ieºiþi! Lãsaþi-mã
singur. S-au terminat toþi caesarii. (Toþi ies din scenã. Beizadea Popescu
se prãbuºeºte pe un fotoliu; acum se lumineazã mansarda ºi se aude
þãcãnitul maºinii de scris. La auzul maºinii de scris Beizadea Popescu
ridicã capul. Apare scriitoarea, la fel de misterioasã).

SCRIITOAREA: S-au dus cei doisprezece caesari.
BEIZADEA POPESCU: Am rãmas lipit, lipit pãmîntului, sãrac.
SCRIITOAREA: S-au dus doisprezece, dar nu sînt toþi.
BEIZADEA POPESCU (se tînguie): Cine sînt eu! Am vãzut moartea

cu ochii, cine sînt eu!
SCRIITOAREA (ºoptit): Al treisprezecelea Caesar.
BEIZADEA POPESCU (se uitã la ea, porneºte cãtre ea ºi va apare

cu spatele cãtre scenã lîngã maºina de scris. Se aºeazã la maºina
de scris ºi începe sã batã. Scena se lumineazã din nou ºi apare, ca
în prima scenã din Actul I, Beizadea Popescu. E îmbrãcat într-o cã-
maºã de noapte, cu o lumînare în mînã, cautã printre cãrþi. Se aude
numai vocea lui, de undeva, ca un ecou. „Parcã aº fi reclama de la
Koprol!“ Apare, lîngã el, Îngeraº. Se aude, ca un ecou, vocea lui
Îngeraº: Tot respectul, maestre, am tolba plinã. Vine ºi Panseluþa.
Se aude vocea lui Îngeraº: Panseluþa e þigancã? Vocea lui Beizadea
Popescu: Dar ce, eu sînt boier? Vocea Panseluþei Beraru: Boier,
Caligula-i italian? Macaronar împuþit!

(Cortina)

sfîrºitul actului III

1985
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