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PPEERRSSOONNAAJJEE

PPRROONNTTOO, 35 ani
DDNNAA  TTHHOOMMPPSSOONN, 40 de ani
OOLLIIMMPP  PPOODDOOAABBAA, 65 de ani
MMOOAAªªAA  AAGGLLAAIIAA, 70 de ani
DDLL..  IIOONNEESSCCUU, 50 de ani
DDNNAA  IIOONNEESSCCUU, 45 de ani
DDLL..  PPOOPPEESSCCUU, 50 de ani
DDNNAA  PPOOPPEESSCCUU, 45 de ani
DDAANNAA  IIOONNEESSCCUU, 20 de ani
DDAANN  PPOOPPEESSCCUU, 20 de ani
SSEECCRREETTAARRAA, 22 de ani

AACCTTUULL  II

La ridicarea cortinei scena e în întuneric profund. Se aude o
muzicã de discotecã, zgomote trepidante de dans, voci tinere, ho-
hote de râs. Atmosferã de petrecere. Când se aprinde lumina, se va
observa cã Pronto e singur ºi ceea ce s-a auzit e o înregistrare. Pronto
tocmai deruleazã o casetã; imprimã ceva. Încãperea e o garsonierã
cu pretenþia de a servi drept sediu unei agenþii, mobilatã simplu: o
canapea, douã-trei scaune, un fotoliu, un birou. Pe birou trei tele-
foane din care doar unul funcþioneazã, celelalte þin de recuzitã. Pe
pereþi ºi pe birou – afiºe pe care scrie: „PPRROONNTTOO  ––  AAGGEENNTT  PPAARRTTIICCUU--
LLAARR ssaauu  AAGGEENNÞÞIIAA  IINNTTEERRNNAAÞÞIIOONNAALLÃÃ  PPRROONNTTOO,,  RREELLAAÞÞIIII  IINNTTEERR--UUMMAA--
NNEE. VVâânndd  ººii  ccuummppããrr“, în româneºte ºi în câteva limbi strãine.

PRONTO (singur, monologheazã entuziasmat, umblând la
casetofon): Stingi lumina ºi juri cã te afli în plinã discotecã. Asta
da, idee! Meritã banii. Dacã cineva dintre dumneavoastrã e sin-
gur, se plictiseºte ºi vrea sã-i facã pe vecini sã moarã de ciudã,
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apeleazã la Pronto. Contra preþ, obþine ideea ºi aceastã înregis-
trare. Dai un ban dar ºtii cã face. Pui caseta acasã, searã de searã,
câteva ore bune. „Al dracului, o sã zicã vecinii, noi muncim ºi ãsta
tot într-o petrecere o þine“. ªi tu, între timp, prãjeºti cartofi, îþi
speli ciorapii ºi , dacã vrei, pui ºi aspiratorul ... disco. Nu-i aºa cã
e fenomenal? Cine e în crizã de idei sã apeleze la Pronto. (Sunã
telefonul): Agenþia „Pronto la dispoziþia dumneavoastrã“. Alo!
Desigur, agentul Pronto în persoanã. Sigur, caseta e gata. Când
treceþi s-o luaþi? Bine, o sã las nota secretarei mele sã v-o elibe-
reze ºi s-o achitaþi. ªi, nu uitaþi, dacã mai aveþi o problemã, Agen-
þia Pronto rezolvã imediat. Ofer soluþii, ºi înregistrãri pentru soþii
geloase. Nu, nu aveþi soþie? Atunci iubitã. Nici iubitã. Pãcat! Ori-
cum, pentru orice aveþi nevoie apelaþi la Agenþia Pronto cu toa-
tã încrederea. Bye. (Închide trist). Poftim, idei de milioane ºi eu
le vând la solduri. Atâta inteligenþã, atâta inventivitate pentru ca
un neisprãvit, un nimeni, care n-are soþie, n-are amantã ºi n-are
nimic în capul lui gol ca un dovleac sã poatã isteriza o babã
curioasã. O, cum se irosesc valorile! (Sunã ºi apare secretara).

SECRETARA: Da, maestre.
PRONTO (încruntat): Þi-am spus de-atâtea ori: când te chem

sã vii cu agenda. Doar te-a instruit aºa ºi patronul!
SECRETARA (dezinvoltã): Maestre, dar am memorie! Sufi-

cientã ca sã þin minte sã fac o cafea sau sã aºtept un client. Ce
mai trebuie sã notez?

PRONTO (didactic): Luluº, nu asta-i problema. Pentru efect
la client trebuie sã vii cu agenda. Nu-nþelegi? Tu eºti cartea de
vizitã a agenþiei. Ultimul proverb american sunã aºa: „spune-mi cum
e secretara ca sã-þi spun cum e agenþia“.

SECRETARA (face câþiva paºi ºerpuiþi ºi se uitã criminal în ochii
lui Pronto): Sexy! Cel puþin aºa-mi spuneai odatã.

PRONTO (pareazã, cântând): Spune-mi unde, când, ºi cum...
Nu, draga mea, Agenþia nu e locul ideal pentru depozitarea decla-
raþiilor. Þi le-am fãcut, þi le-am fãcut, gata! Pãstreazã-le acasã cum
pãstreazã o bancã valorile. Aici e altceva. Se investeºte inteligenþã
ºi se scot bani.
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SECRETARA (dezolatã): Care bani?! N-am vãzut nici un leu
de un an de când sînt cartea de vizitã a Agenþiei Pronto. Volun-
tarã, voluntarã, dar cred cã exagerezi. Îþi atrag atenþia cã deºi n-am
ajuns în capitalism observ cã mã exploatezi.

PRONTO (jignit): Nimic nu-nþelegi. E spre binele tãu. Te învãþ
cu rigorile capitalismului ca sã-þi fie uºor când ne vom muta se-
diul acolo.

SECRETARA (ofteazã plictisitã): Totul e spre binele meu ºi
binele ãsta nu ajung sã-l vãd!

PRONTO: Luluº dragã, dacã consideri cã ocupi un post ne-
convenabil cu aspiraþiile tale, îþi accept oricând demisia. Sînt atâ-
tea candidate la postul de secretarã de firmã în Occident, încât
nu înþeleg sã fac binele cu forþa.

SECRETARA: Sînt atâtea oiþe care viseazã cai verzi pe pereþi,
încât mai cã-mi vine sã spun: ce conteazã una în plus sau în minus?
Drept care nu voi depune demisia nici de data aceasta. Mulþu-
mit, maestre?! 

PRONTO (grãbit): Atunci, la treabã! Vezi ce e pe agendã,
pe cine a mai dirijat spre noi magistrul Podoabã.

SECRETARA: Soþii Ionescu, ora 11 ºi soþii Popescu, tot ora
11. Trebuie sã soseascã. Un caz „dublu“, dupã cum spunea chiar
magistrul.

PRONTO: Sã ne organizãm. Sã vedem ce casete plasãm.
Programul pentru un bãrbat gelos, ori programul pentru ºeful care
trebuie înduioºat? Program de policlinicã? Programul de meci?

SECRETARA (miratã): Dar ei vin într-o problemã clarã.
PRONTO: Fetiþo, degeaba te învãþ. Nimic nu e clar pe lu-

mea asta. N-ai vãzut cum cei mai mulþi aleargã dupã ce nu le
trebuie? ªi dupã ce obþin, nu ºtiu ce sã facã cu ce-au obþinut!
Rostul „Agenþiei Pronto” este sã-i clarifice, sã-i limpezeascã, sã-i
ajute, sã le ia minþile, sã le ia banii ºi sã-i facem clienþi pe termen
lung. Ce dacã vindem la potcoave ºi caiele?!

(Se aud bãtãi în uºã. Secretara deschide. Sînt soþii Ionescu. Îi
conduce. E în rol, preocupatã).
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SECRETARA: Vã rog sã poftiþi. Aveþi orã rezervatã. Aºa sã
procedaþi mereu, altfel se poate întâmpla ca maestrul sã fie ocu-
pat. Pronto vã aºteaptã.

Dl. IONESCU, D-NA IONESCU: Bunã ziua, maestre. Sper sã
nimerim bine.

PRONTO: La „Agenþia Pronto” nimeni nu nimereºte bine,
nimereºte minunat.

D-NA IONESCU (precipitatã): Aºa ne-a spus ºi Olimp Podoabã.
În cuvântul domnului Olimp Podoabã am o încredere nemãrginitã
(mândrã). A fost ºeful nostru 15 ani.

PRONTO: O sã fiþi clienta „Agenþiei Pronto” cel puþin 15
ani de-acum înainte. Vã stau la dispoziþie.

DL. IONESCU (dezamãgit): Cinsprezece ani? Avem nevoie
de un detectiv acum, pe loc.

PRONTO: Detectiv?
D-NA IONESCU: Un detectiv particular care sã ne rezolve

problema ce o avem pe suflet. Or sã vinã ºi Popeºtii. Toþi patru
avem nevoie de un detectiv.

PRONTO (zâmbeºte dispreþuitor, condescendent): Detectiv! Se
cunoaºte cã nu sînteþi la curent, cã nu sînteþi racordaþi la pulsul
mondial. Detectivul este un personaj desuet. Se practica pe vre-
mea cãruþei, a locomotivei cu abur ºi a automobilului cu viteza
de 20 km/orã. În epoca supersonicelor se poartã agentul.

D-NA IONESCU (încãpãþânatã): Eu vreau detectiv. Demo-
dat sau nu, detectiv vreau.

PRONTO: Doamnã Ionescu, sã nu fim dogmatici. Dumnea-
voastrã vreþi sã vã rezolvaþi problema, nu-i aºa? Am aici o întreagã
tehnicã electronicã (aratã în jur), iar aici (aratã la tâmplã) un mi-
lion de idei. Trebuie doar sã le folosim. Sã-mi prezentaþi, dar amã-
nunþit, problema. Dacã e nod gordian existã o singurã soluþie (face
semnul tãierii: harºti!). Am rezolvat mii de cazuri, firma mea este
vestitã. S’il vous plait!

D-NA IONESCU (nervoasã, face semn dlui. Ionescu sã înceapã.
Dl. Ionescu se codeºte). 

DL. IONESCU: Poftim! De ce eu? Eu sînt vinovatul? 
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D-NA IONESCU: Oricum nici nevinovat nu poþi fi numit. Dar
tu ai fost cu prietenia. De la asta a început totul. Popescu în sus,
Popescu în jos, cu Popescu la petreceri, cu Popescu în excursie,
duminica cu Popescu, în zilele de lucru cu Popescu, sãrbãtorile
legale la Popescu, sãrbãtorile folclorice... la fel.

DL. IONESCU: Mãi, omule, fii rezonabil, ce era sã fac? Pu-
team sã trec pe lângã el ºi sã-i spun: nu te cunosc, Popescule,
când propria ta nevastã n-a gãsit altceva mai bun de fãcut decât
sã nascã împreunã cu nevasta lui!

D-NA IONESCU: Asta chiar e bunã! Aveam de-ales, nu-i aºa?
(Cu ironie): Ai fi enervant dacã n-ai fi caraghios! Dl. Ionescu, tatã
de familie, are o propunere: nevestele sã nu mai nascã oricum,
ci doar în companiile indicate de consorþi. Ei, bravo!

DL. IONESCU: Mã iei tu acum peste picior. Spun prostii!
Nu, nu spun! Puteai sã te þii ºi tu mai rezervatã acolo, la casa de
naºteri. În definitiv, habar n-aveai cu cine ai de-a face.

D-NA IONESCU: Adevãrat, puteam sã fiu mai rezervatã. Naºti
un copil în plin potop, nu ºtii dacã mai ieºi viu dintre ape, dar
nu trebuie sã vorbeºti cu persoane cãrora nu le-ai fost prezen-
tate de soþ. E adevãrat, n-am fãcut verificãri sã ºtiu cu cine stau
de vorbã. Dar chiar dacã aveam aceastã mãreaþã idee – sã ape-
lez întâi la dosarul de cadre – tot nu servea la nimic pentru cã
Ionescu, tatãl, cu cine a venit la maternitate, îmbrãþiºându-se
frãþeºte? Cu Popescu!

DL. IONESCU (întristat): Îmi reproºezi cã mã bucuram?
Dã-o-ncolo! Tremuram ca frunza plopului de grija voastrã ºi când
am vãzut cã aþi scãpat eram în stare sã-mbrãþiºez ºi stâlpii de
telegraf, darã-mi-te pe Popescu. ªi-apoi, om era ºi el... ªi fericit.

D-NA IONESCU (înþepatã): O fi ºi-acuma.
DL. IONESCU: Pe dracu! Cred cã la ora asta ei fac exact ce

facem noi.
(Se aude o bãtaie în uºã. Secretara introduce pe soþii Popescu).
Vorbeaþi de lup ... 
DL. POPESCU (intrând, maliþos):... ªi Popescu la uºã. Bunã ziua. 
PRONTO: Vã aºteptam. Bunã ziua. Luaþi loc ºi spuneþi tot

ce aveþi pe suflet.
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D-NA POPESCU: Bunã ziua. (Se uitã cu urã ºi superioritate
la D-na Ionescu).

D-NA IONESCU (rezervatã): Bunã ziua, aþi venit, intraþi.
DL. IONESCU: Dacã aþi intrat, înseamnã cã avem o treabã

împreunã.
DL. POPESCU (cu semnificaþii): Desigur, întâlniri de plãcere

nu mai avem de mult.
D-NA IONESCU (înþepatã): Ce sã-i faci! Capul face, capul

trage.
D-NA POPESCU (revoltatã): Adicã e vina noastrã. Sau poate

vã imaginaþi cã e pe placul nostru sã ºtim cã Dan, singurul ºi
nepreþuitul nostru fiu (vocea i se înmoaie, dã sã plângã)....

DL. IONESCU: Doamnã! Adicã vrei sã spui mata cã Dana,
singura noastrã fiicã, nu e de nasul familiei Popescu. Retracteazã
imediat cã iese o tragedie.

DL. POPESCU: Ce tragedie, domnule, vezi-þi de treabã. E o
comedie. Eu n-am cu fata, am cu tat’ so’.

D-NA POPESCU (vehementã): Exact. Cu mamã-sa.
D-NA IONESCU (sare): Ah! Cum îi rabdã pãmântul! Dacã

nu ºtiaþi, aflaþi acum: noi nu sîntem de acord ca fata noastrã, unica
noastrã fatã (dã sã plângã, patetic, teatral, apoi îºi revine) sã aibã
nici cea mai vagã prietenie cu un bãiat care are mamã pe d-na
Popescu...

DL. IONESCU: ... ºi tatã pe Popescu.
DL. POPESCU: Merci, chiar cã mi-ai spus o noutate.
PRONTO (tehnic): Sîntem aici sã rezolvãm problema. Sîn-

tem la ora expunerii de motive. Da capo al fine.
DL. IONESCU: În consecinþã, domnule, (ca sã te numesc

„colega” n-am cum!) spune ce-ai de spus.
DL. POPESCU: O întrebare simplã, colega, cã tovarãº cu mine

unul fãrã umor nu poate fi în veci. O întrebare inocentã: cât e
ceasul?

D-NA IONESCU (sare, atinsã): Aha! Pretinzi cã Dana e o fatã
lipsitã de umor, ºi asta o face sã nu fie acasã la ora asta. Merci
de informaþie dar e greºitã. Dana e la Universitatea Popularã. E
miercuri ºi are curs de englezã.
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DL. IONESCU (revoltat): Nu ºtiu ce înseamnã asta, dom’le.
Copila mea merge doar acolo unde îi dau eu voie. Are, e drept,
20 de ani, dar e la fel de ascultãtoare ca la 7. „Tãticu’, îmi dai
voie sã merg la Universitatea Popularã?” ...

DL. POPESCU (îl maimuþãreºte): „Tãticu’, dar cu Dan Popescu
îmi dai voie sã mã sãrut în parc?“

DL. IONESCU (sare la gâtul lui Popescu, îl zguduie de crava-
tã; cele douã femei se reped sã-i despartã): E o infamie, o infamie!
Ticãlosule! Cere scuze cã te omor! Iese crimã, ascultã ce-þi spun.

PRONTO (calm profesional): Întâi afacerile, apoi sentimen-
tele, please.

DL. POPESCU (scapã, se retrage ºi-ºi reface þinuta): Iese pe
dracu ghem. Dar scuze îmi cer. Când ai dreptate, ai. E impreci-
zie, nu infamie. Sînt om ºi greºeala e omeneascã. Am greºit: e
pentru cã astãzi nu se sãrutã în parc ci pe stradã.

(Dl. Ionescu dã din nou sã se repeadã, mai neconvins. Soþia
îl reþine. D-na Popescu îl pãzeºte pe bãrbatu-sãu).

PRONTO: Problema, stimaþi clienþi, nu e gravã. Dacã ar fi
doar gravã, treacã-meargã. Dar mai e ºi acutã. În tariful „Agenþiei
Pronto” despãrþirea îndrãgostiþilor este pe locul numãru’ unu.
Douã inimi care se iubesc se despart mai greu decât regina nopþii
de parfumul ei. Eforturile vor fi extraordinare, dar sã n-aveþi grijã,
rezultatul îl am deja în buzunar. 

DL. POPESCU: De asta am ºi venit sfãtuiþi de Olimp Podoabã.
Sã fim oameni cu scaun la cap. Toþi vrem acelaºi lucru. Sã ne unim
forþele sã-i despãrþim.

D-NA IONESCU: Domnule, stimate, fã ce ºtii ºi desparte-i.
Plãtim numai sã-i vedem despãrþiþi.

DL. IONESCU (solemn): Sã-i despãrþim. Nu vreau sã-mi mãrit
fata cu bãiatul unui comediograf amator care batjocoreºte tot ce
e sfânt ºi mã-ngreþoºeazã pe mine, autorul de ode care pune în
cele scrise solemnitatea unui imn.

DL. POPESCU (maliþios): Sã-i despãrþim. N-am nici un chef
sã-mi vãd bãiatul intrând în casa unui jalnic ºi poet închipuit. Iro-
nia este forma înþelepciunii ºi tot ce înnobilez eu cu umorul ºi sati-
ra el îngroapã într-un epitaf.
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D-NA IONESCU: Sã ne unim!
D-NA POPESCU: Sã-i despãrþim!
PRONTO: „Agenþia Pronto la dispoziþia dumneavoastrã”.

N-aveþi nici o grijã. Se vor urî. Când se vor întâlni, vor trece unul
pe un trotuar ºi altul pe un trotuar. Îºi vor purta duºmãnie o viaþã.
Când Pronto acþioneazã, totul se poate. Treceþi acum pe la se-
cretarã ºi achitaþi prima ºedinþã ºi avansul conform tarifului
„despãrþit amoruri“. La revedere.

(Cei patru îi strâng mâinile lui Pronto. Apare secretara care îi
preia. Pronto rãmâne singur, îºi freacã mâinile, încântat).

PRONTO: Dacã nu e încã marea loviturã, e bine ºi mica lovi-
turã. Ce de bani o sã scot eu dupã fraierii ãºtia! Au picat la þanc!
Oricum, sînt pe mâini bune: unul e Pronto, agent de talie naþionalã!

(Se aud bãtãi la uºã, pe unde intrã Olimp Podoabã, fãrã sã
mai aºtepte sã i se rãspundã).

PODOABA: Viseazã o talie mai ca lumea, bãiete.
PRONTO (se redreseazã): Balcanicã, europeanã, internaþio-

nalã. Respectele mele, patroane!
(Podoabã se aºazã încet, bãtrâneºte).
PODOABÃ: Eh! respectul! De respect am avut parte toatã

viaþa, ºi la ce mi-a folosit? Eu voiam sã-mi fac carierã, ei îi dãdeau
înainte cu respectul.

PRONTO (îºi trage un scaun aproape ºi se aºazã fascinat):
Dar ai avut putere, glorie.

PODOABÃ: De ce fugi, nu scapi! ªi ce cauþi nu gãseºti. Ce
glorie am vrut, ºi ce am avut! Ia aminte, bãiete, sã înþelegi cum
te joacã viaþa. Eu, la viaþa mea, am fugit de onoare....

PRONTO: .... ca dracu de tãmâie.
PODOABÃ: Exact. Eu fugeam de ea, ºi ea dupã mine. Ah! Sã

fi avut eu spaþiu, departe eram. Dacã aveam ºansã nu stãteam ºi
pãlãvrãgeam aici. ªtii cine umbla dupã mine azi? Nu tu, bãiete, nu!

PRONTO:???
PODOABÃ (se înfierbântã): Interpolul, FBI-ul. Toate reþelele

secrete. Pe când aºa... (dã din mânã a lehamite).
PRONTO: Patroane, niciodatã nu e prea târziu.
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PODOABÃ (blazat): Vezi-þi de treabã. ªtiu ce spui, numai
cã în meseria noastrã nu se potriveºte. Escrocheria, bãiete, este
o meserie foarte serioasã. Aici nu încape amatorism. E limpede:
escroc eºti sau nu!

PRONTO: Dar biºniþarul, patroane, biºniþarul?
PODOABÃ (scârbit, exclusivist): Odioasã specie. Mã dezgus-

tã. Ãsta nu e nici cal, nici mãgar. A pornit de la onest la escroc
ºi a rãmas la mijloc. Principiul lui, dacã nu curge, picã! O, nu, mon
cher, mi-e silã. Decât aºa, mai bine rãmâi, dracului, cetãþean cin-
stit, în banca ta.

PRONTO (interesat sã se clarifice): Patroane, nu te supãra
cã te contrazic. Dar unde sã aºtepþi marea loviturã? Eu zic cã ori-
unde, chiar ºi în nenorocita de bancã a biºniþarilor.

PODOABÃ: Pronto dragã, recunosc cã ai stofã, dar îþi lip-
seºte metafizica. În meseria noastrã, bastonul de mareºal nu stã
în raniþa oricãrui soldat nespãlat. Apare extrem de rar. Unul la 50
de ani!

PRONTO: ªi acela este Podoabã! Dar îngãduie, patroane,
unul este Podoabã, iar Pronto este al doilea.

PODOABÃ (flatat): Aºa, da. Fiecare escroc cu steaua lui. Pe
mine, bãiete – þi-am mai spus – pe mine m-a nenorocit istoria.
Ghinionul meu a fost istoric. Ori m-am nãscut prea târziu, ori au
venit comuniºtii prea devreme. Socialismul, îþi spun eu cu mâna
pe inimã, nu este o societate pentru toþi. Nu! Pentru escroci e
falimentarã.

PRONTO: Trebuie sã adaptezi strategia la condiþiile istorice
concrete.

PODOABÃ: E-te-te! A ajuns sã dea oul lecþii gãinii. Nu te
deranja, am fãcut ºi eu marxism. Nu merge. E prea strâmt un ac-
variu pentru o balenã. Înþelegi? Aºa e cu socialismul ºi escrocheria.
Ascultã-mã pe mine, care am traversat eroic treizeci de ani pânã
la pensionare. Treizeci de ani am luptat ca sã ajung escroc ºi n-am
reuºit altceva decât sã promovez. Eu mã strãduiam, ei mã avansau.
Eu mã strãduiam, ei mã urcau mai sus. Te-nvãþ de bine, când îþi
spun, în meseria noastrã raiul este capitalist.

PRONTO: Patroane, dar raiul e deschis tuturor.
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PODOABÃ: Nu, mon cher. Pentru mine e prea târziu. Eu sînt
pentru alte vremuri: noi cu franþuzeasca, tangoul ºi escrocheriile
ºlefuite artistic, adevãrate bijuterii. Voi, engleziþi, muzicã disco ºi
escrocherii cu programare la calculator. Incompatibilitate absolutã.
De aceea m-am ºi reciclat. Eu sînt un filozof al escrocheriei.

PRONTO: Iartã-mã, patroane, dar eu rãmân un pragmatic.
Tot ce mi-a rãmas din filozofie este cã scopul scuzã eficienþa.

PODOABÃ (melancolic): Vezi, nimic nu mai e ca altã datã. Nici
mãcar meseria asta. O artã, domnule, o artã era. ªtii cum pregãtisem
eu lovitura de intrare în lume? Ca un maestru. ªi eram aºa, ca tine,
mai tânãr chiar. Þi-am mai spus: gãsisem patronul ideal, bogat, credul
ºi cu o fatã balcîzã, balcîzã, de-i era ºi ei fricã sã se uite în oglindã.
Una ca asta îmi trebuia. Dacã era mai rãsãritã, roiau pretendenþii în
jurul ei ca bondarii la miere. Nici aºa sã nu crezi cã eram singur.
Contracandidaþi aveam – un cartofor înrãit ºi un chefliu notoriu (cu
silã). Ce lume, domnule, ce lipsã de scrupule! Sã nu crezi cã eu mã
bãgam în aceeaºi oalã cu ei. Nu! Ei voiau sã-i pape urâtei zestrea.
Eu aveam un scop. Eu voiam sã devin asociatul nr. 1, tatã-sãu sã-mi
încredinþeze toate firele afacerii ºi eu sã lucrez pe dedesupt, ca apa,
ºi sã-l aduc la faliment. ªi când îl vedeam falit, ºi toþi banii la mine,
sã-i fi spus: mon cher, eu sînt ãla, eu þi-am fãcut-o.

PRONTO (protesteazã): Patroane, sã ai sufletul ãsta? Pleci,
ºi good bye!

PODOABÃ: Ei nu, fãrã efect psihologic n-are sens. Sã cauþi
cãlcâiul lui Ahile ºi apoi sã loveºti.

PRONTO (modest): Eu sînt un om simplu. Vreau eficienþã
ºi o firmã pe care sã scrie: PRONTO – AGENT INTERNAÞIONAL.

PODOABÃ: ªi eu îmi fãceam firmã internaþionalã, dar i-am
pierdut pe capitaliºti. În loc sã-l las eu fãrã prãvãlie pe patron, i-a
luat-o naþionalizarea. Ce satisfacþie sã mai am? Cã nu m-am mai
însurat cu urâta? Pãi, asta era la mintea oricui, ºi a ei. ªi aºa a în-
ceput, dragul meu, golgota promovãrilor. Eu voiam sã mã adap-
tez la condiþiile istorice, sã câºtig încrederea ºefului, sã sap încet
ºi o datã sã-l dau jos! Ce era în capul meu nu se vedea, dar se
vedea conºtiinciozitatea. ªi în loc sã dau lovitura, m-au promo-
vat în locul ºefului meu. Idioþi, îmi venea sã-i omor! Eu nu-i voiam
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scaunul, eu îi voiam cãderea. El sã creadã cã-l salvez ºi eu sã-l îm-
ping la fund. Acum eram mare, ºef de depozit, dar aveam un ºef
ºi mai mare, peste mai multe depozite. Pe el trebuia sã-l dau jos.
Sã-l câºtig ºi apoi sã-l sap. Altã muncã, altã conºtiinciozitate, ace-
laºi rezultat. Eu lucram excelent, dar ei nu aveau rãbdare ºi mã
promovau. Eu voiam sã-i sap ºi ei credeau cã le sînt prieten. ªtii
de ce scãpau? Datoritã prostiei. Cu prostia nu te poþi pune. Min-
tea prostului nu ºtii cum o ia: cum nu ºtii cum boxeazã un stân-
gaci. Treizeci de ani a fost chinul meu. M-au scos la pensie. Am
rãmas ce-am fost. Cel mai mare escroc neexprimat. Am devenit
ce sînt: un filosof al escrocheriei.

PRONTO: Patroane, sã trãiþi, am înþeles. Direcþia: Occidentul.
OLIMP PODOABÃ: Te sfãtuiesc ca pe copilul meu. Cum poþi,

ºterge-o. Aici te ratezi, te apuci de gãinãrii ori, ºi mai rãu, te faci om
cinstit. Îþi spun eu, care studiez faptul divers din toate ziarele ºi merg
sãptãmânal la tribunal ca la bisericã. Peste tot nici o escrocherie. Numai
gãinãrii dezgustãtoare. Lipsã la cântar, bani nedepuºi la casierie, ºperþ.
O loviturã mai ca lumea, ceva sã-þi bucure sufletul? Nimic. Aºa cã,
amice, dacã ai stofã, scoate ceva din ea. Nota, te rog. O ºedinþã de
meditaþie cu un filozof al escrocheriei. Tariful obiºnuit.

(Pronto scoate niºte bani, îi pune într-un plic ºi i-l dã).
OLIMP PODOABÃ: ªi acum, dragul meu, mai scoate un plic.

Nu, nu obiºnuit. Tarifeazã la excepþional. (Pronto ascultã, e ochi
ºi urechi). Bãiete, dacã ºtii sã te descurci, mai mult nu-þi spun: s-ar
putea sã fie marea loviturã.

PRONTO (scoate repede un plic cu bani, se scotoceºte în toate
buzunarele ºi dã tot): Maestre cumpãr .... Pronto. Ah, marea lovi-
turã! (Îºi împreuneazã mâinile ºi cu ochii în sus, plin de speranþã).
Marea loviturã! Maestre, rãmân dator.

OLIMP PODOABÃ (ia repede banii): Mai bine nu. Dar iatã
cum stau lucrurile. Cheam-o pe Luluº.

PRONTO (sunã ºi apare secretara cu carneþelul).
SECRETARA: O, bonjour, patroane. Ce notez?
OLIMP PODOABÃ: Lasã prostiile.
SECRETARA: Pãi, nu m-aþi învãþat chiar dumneavoastrã sã

vin cu agendã?
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OLIMP PODOABÃ: Eu te-am învãþat, eu te dezvãþ. Acum
nu-þi trebuie agendã ci ochi ºi urechi.

SECRETARA (nu e pãtrunsã): O.K. Existã. Mai departe?!
OLIMP PODOABÃ: Din clipã în clipã trebuie sã aparã marea

loviturã. Are pentru început înfãþiºarea moaºei Aglaia.
PRONTO (care stãtuse încordat ca un arc nu-ºi poate repri-

ma dezamãgirea): Aããã!!! Moaºã?!? 
OLIMP PODOABÃ: N-are rost sã fii dogmatic.
PRONTO (îºi revine, ascultãtor): Aºa e, patroane. Nu banii

au valoare, ci numãrul lor. ªi ce vrea moaºa?
OLIMP PODOABÃ: Ce vrea moaºa, nu conteazã. Ce vinde

ea e epocal. Ei, dar o aud suind!
SECRETARA (merge repede ºi o introduce): Poftiþi, vã rog. V-a

rezervat orã însuºi domnul Olimp Podoabã. V-aºteaptã ºi el ºi maes-
tul Pronto.

(Intrã moaºa Aglaia. E bãtrânã, blazatã, merge încet).
MOAªA AGLAIA: Vãd cã numai eu nu dau bonuri de ordine.

În rest, mai sã nu poþi intra. Bunã ziua la toatã lumea. Dar poate cã
aveþi treburi. (Pronto sare de la locul lui sã o întâmpine, afectuos).

PRONTO: O, se poate, ce surprizã! Nu cred ce-mi vãd ochii.
Chiar sã fie tanti Aglaia? Renumita tanti Aglaia? E o plãcere, recu-
nosc, dar surpriza e ºi mai mare. Moaºa Aglaia e patroana mea
materialã în sensul cã m-a adus pe lume.

MOAªA AGLAIA (se uitã lung la el): ªi ce dacã! Am fãcut eu
lucruri ºi mai rele. Iacã, þi-am adus ºi eu o sticlã de þuicã. Sã nu
vin cu mâna goalã.

PRONTO: Þuicã? O.K.! Se recepþioneazã.
MOAªA AGLAIA: Mi-a adus-o ºi mie uraganul.
PRONTO: Uraganul?
MOAªA AGLAIA: Cã aºa am aflat: toate uraganele au nume

de femei. Dar ãsta chiar cã era mãreþ. American.
PRONTO: American?
MOAªA AGLAIA: Era american dar plângea româneºte.
PRONTO: M-ai luat repede ºi înþeleg încet. Cum aºa?
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MOAªA AGLAIA: Se poate. Se poate ºi aºa. Râde americã-
neºte ºi plânge româneºte. La bine – acolo, când îi e rãu, aici. Pã-
sãri cãlãtoare.....

PRONTO: Sã-þi spun drept, ce-aº mai avea poftã sã jumu-
lesc o pãsãricã d’asta. De ce nu se prezintã lady la cabinetul meu?
„Pronto – cabinet particular relaþii interumane. Vând ºi cumpãr“.
(Se aºeazã la un birou ºi se preface cã ar rãspunde la mai multe tele-
foane care sunã). Da? Yes? Alo! Ja! Hellou! Oui! Auf wiedersehen!

MOAªA AGLAIA: Da’ potoleºte-te cã mã ameþeºti. Dacã
ºtiam ce scot, te lãsam acolo, în burta maicã-tii.

PRONTO: Greºeala e omeneascã. O sã dau acatiste ºi-o sã
þi se ierte. (Desface ambalajul ºi aratã sticla lui Olimp Podoabã).
Dar ce-mi vãd ochii? Cinci stele, whisky scoþian! Oho! Pãsãruica
þi-a adus în ciocºor fiola asta drãgãlaºã?! Eºti sigurã, juri cu mâna
pe inimã, cã avea cu dumneata o afacere ºi nu cu agentul parti-
cular Pronto, de reputaþie internaþionalã? Nu-i aºa, patroane?
Poate-a încurcat adresa? 

MOAªA AGLAIA: Cu tine nu avea, sigur, nici o afacere. Dar
nici cu mine.

PRONTO: Pãcat. ªi totuºi, ce cãuta aici puicuþa, gãinuºa cu
ouã de aur?

MOAªA AGLAIA (sec): Potcoave de cai morþi.
PRONTO (fluierã admirativ): Pretenþioasã gagica.
MOAªA: O sã le gãseascã când o face plopul pere....
PRONTO: ... ºi rãchita micºunele. Cunosc. Fã-mi te rog o

traducere literarã, în timp ce eu voi face oficiul ºi sacrificiul de-a
mã ocupa de aceastã licoare capitalistã.

MOAªA AGLAIA (sec): Gheaþã n-am adus.
PRONTO (fluierã din nou, admirativ): Reciclatã, nu glumã,

tanti Aglaia. (modest) Ne vom resemna sã-l bem sec. Nu-i aºa,
patroane? Sã nu-þi uiþi vorba, tanti.

MOAªA AGLAIA: N-am grijã, ce uit eu þin minte alþii. Ce
vrei, de fapt?

PRONTO (linguºitor, îi sãrutã mâna): M-am exprimat
caligrafic: o traducere literarã. Eu sînt un om simplu ºi la figurile
de stil am lipsit de la ºcoalã. Aºadar, gagica, miss America ......

15



MOAªA AGLAIA: D-na Hellen Thompson e româncã neao-
ºã. S-a mãritat cu un american.

PRONTO: Bravo nouã. Auzi, patroane?! Exportãm neveste.
Bonnes pour l’ Occident.

MOAªA AGLAIA: Dar înainte de american a fãcut în România
un copil din flori.

PRONTO (triumfal): Bun ºi ãsta. Bon pour l’ Orient.
MOAªA AGLAIA: ªtii ce, azi chiar ameþesc de cap. Þuicã ame-

ricanã peste pãsãreasca ta! ....
PRONTO: I’ m sorry. Revin la limba maternelã. Aºadar ....
MOAªA AGLAIA: Americanca a rãmas vãduvã. John,

Dumnezeu sã-l ierte, a lãsat-o singurã ºi bogatã ºi fãrã copii.
ªi-atunci doamna ºi-a amintit cã acum 20 de ani a fãcut aici un
copil.

PRONTO: Are þinere de minte, parol! Ce nu-nþeleg eu este
de ce a venit ea la dumneavoastrã?!

MOAªA AGLAIA: Eu de unde sã ºtiu? Vine una la mine, ºtii,
þoale, parfum, ºi zice: „Tanti Aglaia, vin din America“. M-am ºi
speriat. Din America? Aoleu! Dar ce-ai ispãºit acolo? Ea, cicã, 20
de ani. De cãsnicie. Eu îi zic, pãi, fata mea, douãzeci? Ai avut su-
fletul greu, al naibii. Sã-þi dea moaºa Aglaia o þuicã sã-þi vii în fire.
Dar ea, de colo: tanti Aglaia, bãnuieºti de ce-am venit? Io i-am zis-o
verde: eu nu bãnuiesc pe nimeni. Ea mai încearcã: ºi nu ghiceºti?
Îi zic din nou: nu ghicesc, pentru cã nu-s ghicitoare. Eu toatã viaþa
mea nu mi-am dat nici în bobi, nici în cafele, ori pasenþe. ªi în
þuicã nu s-a inventat ghicitul. La care doamna Uragan îmi zice:
am venit sã-mi iau copilul. E aici. Îl creºte una din femeile cu care
am nãscut. Copilul meu e aici.

PRONTO: ªi de ce sã-þi spunã ea toate astea? Ce-i eºti dum-
neata? Sorã? Unchi? Vãr primar?

MOAªA AGLAIA (sec): Moaºã.
PRONTO: Merci. ªi pe mama ai moºit-o deºi regreþi rezultatul.
MOAªA AGLAIA: ªi cu americanca regret. Atunci a fost

mulþumitã cã a nãscut un copil mort. Acum ar vrea un copil viu,
mare de 20 de ani, cu buletin, vaccinat ºi sã-l ia ºi în America!
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PRONTO (începe sã înþeleagã): Aºadar, n-aþi ajuns la prie-
tenie (fals compãtimitor) Ce pãcat!

MOAªA AGLAIA (morocãnoasã): Cam aºa ceva.
PRONTO (deductiv, înainteazã): Dar acum 20 de ani era mai

multã colaborare. (Moaºa tace, Pronto o priveºte atent).
MOAªA AGLAIA: Ei, ce-mi pasã mie de ce zice americanca!

Oricum, e bine. Ce mai poþi sã-i faci unei babe de 100 de ani ca
s-o superi?! I-am zis: „Dacã nu mã supãrã pe mine moartea,
mãicuþã, cã bate din timp în timp în geam, aºa, ca sã n-o uit,
cum sã mã supere pe mine legea? Eºti copil, fata mea! Chiar dacã
ai umblat prin lume, asta n-ai cum s-o fi aflat“.

PRONTO (continuã deducþia): Aºadar, admite cã e copilul mort,
pleacã în America, vine bogatã, vrea copilul bine-merci, sãnãtos ºi
de douãzeci de ani. ªi cam unde-ar fi putut sã stea copilul pânã la
20 de ani, aºteptând o mamã yankee? (Moaºa tace. Pronto conti-
nuã sã o observe). La o mamã autohtonã. Nu-i aºa? Dar atunci de
ce doamna nu se duce la aceastã mamã ºi vine la tanti Aglaia?
Fiindcã tanti Aglaia ºtie unde e copilul. ªtie ºi nu spune.

MOAªA AGLAIA (îl urmãreºte atent, se uitã lung, tace mult
ºi apoi): Cred cã am moºit vreo cinci mii de copii ºi-un drac gol.

PRONTO: Tanti Aglaia. O precizare totuºi. Gol nu sînt. Sînt
pudic ºi sãritor (prefãcut) ªi ce pot face eu pentru aceastã necon-
solatã lady Thompson?

MOAªA AGLAIA: Nimic.
PRONTO: Nimic? Nu-i greu. ªi pentru dumneata?
MOAªA AGLAIA: Tot nimic.
PRONTO: Tot nimic? ªi asta mi-e simplu. Dar atunci, de ce

v-aþi adresat patronului? (îl aratã pe Olimp Podoabã).
MOAªA AGLAIA: Ce patron? Eu am povestit ca-ntre vecini.

ªi pensionari. Cã doar stãm gard în gard de treizeci de ani. ªi veci-
nul meu – vecine, nu-i aºa? – mi-a zis cã ºtie pe cineva – adicã,
pe tine, bãiete, care poate alerga.

PRONTO (atent): Zbor! Dar unde, tanti?
MOAªA AGLAIA: Uite, astea sînt odraslele. De-atunci. Dar

între timp oraºul s-a schimbat. S-a construit mult, s-a demolat
mult. Cine ºtie unde or mai fi acum Popeºtii ºi Ioneºtii. Da’ ºtii,
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nebuna? Dacã îi gãseºte? Eu n-am cum umbla. La anii mei, eu
de ici, colo. Noroc cã nu stai departe cu prãvãlia.

PRONTO (atent, sã afle totul, este amabil): Nici nu trebuie,
tanti Aglaia. Alerg eu ºi pentru dumneata. Dar ce sã le transmit
din partea dumitale?

MOAªA AGLAIA (se fereºte): Din partea mea?! Ce sã le tran-
smiteþi?! Nimic. Dar, ia-le aºa, pe femei, pe fiecare, deoparte. ªi
spune-le de americancã. Mi-e de copii. Ce sã-i tulbure cu prostiile
ei? Ea pleacã ºi ei rãmân. Douãzeci de ani... Parcã nu-s tot copii?

PRONTO (a înþeles aproape tot): Tanti Aglaia, dar nu mi-ai
spus esenþialul: ce fel de copil cautã neconsolata lady Thompson?
Bãiat sau fatã? (Moaºa Aglaia îl priveºte pieziº).

MOAªA AGLAIA: Asta vrea sã ºtie ºi ea.
PRONTO (atent, rãmâne pe gânduri. Apoi, fulgerat de-o idee,

bate din palme): Deci, ce gãseºte e bun gãsit! (teatral). Biata mamã!
Mamele americane sînt foarte simþitoare. Instinctele lor pornesc
greu, se contureazã cînd copiii ajung la majoratul pe stil vechi,
dar cînd se pornesc, gata, nu le mai poþi opri! (Se ridicã, grãbit,
o sãrutã pe tanti Aglaia). Tanti Aglaia, conteazã pe mine. Þine
minte, m-am nãscut pentru a doua oarã. ªi, fii mîndrã, tot dum-
neata m-ai moºit! (Cãtre Olimp Podoabã, care urmãrise toatã scena
atent). Patroane, ascultã ce-þi zic: dau marea loviturã! (Iese în fugã,
precipitat, fericit).

OLIMP PODOABÃ (cu voce albã, neutrã, uitându-se dupã el
într-un mod ciudat): ªi eu, bãiete, ºi eu!

CORTINA

Sfârºitul actului I
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AACCTTUULL  IIII

Acþiunea se petrece la hotel Univers, apartamentul doamnei
Thompson. E emoþionatã. Vor veni întâi Pronto, apoi Dana ºi, ime-
diat, Dan.

D-NA THOMPSON (la telefon): Recepþia? Sînt doamna
Thompson, apartamentul 234. Domnule, fii amabil, m-a cãutat
cineva? Nici la telefon? Aºtept o vizitã, doi copii, mã rog, doi tineri.
Un bãiat ºi o fatã. Te rog mult, îndrumã-i spre mine. Thank you.

(Se plimbã prin camerã, pulverizeazã un parfum, aprinde o
þigarã. Sunã telefonul).

D-NA THOMPSON (rãspunde, precipitatã): Yes? Allo? Doar
tînãrul? A ºi urcat? Thank you. Merci! 

(Bate cineva. D-na Thompson se îndreaptã spre uºã).
D-NA THOMPSON: Da! Intrã!
(Uºa se deschide ºi nãvãleºte, literalmente, spre ea un bãrbat

tînãr. Poartã o perucã blondã stridentã, îmbrãcat voit tinereºte,
„trãznit“. E Pronto. Se aruncã, hohotind, de gâtul doamnei Thompson
care rãmâne înmãrmuritã).

PRONTO: Mama! Mama! O, mamã nepreþuitã!
D-NA THOMPSON (îl îmbrãþiºeazã ºi ea dar e sigur cã nu se

aºtepta la o aºa întâlnire): Eºti.....
PRONTO: Sînt fiul tãu! Mamã, strânge-mã în braþele tale ºi

nu mã lãsa! Mamã iubitã, dorul zilelor mele pustii! ªtiam cã o sã
vii, te aºteptam!

D-NA THOMPSON: Doamne, ce-i asta! Nu-mi vin în fire.
Eºti ... (dã sã-i spunã numele dar Pronto nu o lasã). 

PRONTO: Sînt fiul tãu! Un copil singur pe lume, ca o frun-
zã în vânt! Îmi aºteptam mama, ãsta era rostul meu pe lume.
Mamã! Aºa te visam! Blondã, duioasã, cu ochi înlãcrimaþi. Mamã,
strânge-mã în braþe ºi nu mã lãsa. Nu ºtie nimeni ce greu e sã fii
orfan printre strãini!
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D-NA THOMPSON: Cât mã condamn. Sã fi stat departe 20
de ani în timp ce eram aºteptatã aºa! Câtã dragoste! Nici n-am visat.
Eºti .... (Din nou încearcã sã-i spunã numele dar Pronto o împiedicã).

PRONTO: Nu, nu spune nici un cuvânt. Fã-þi bagajele ºi
ia-mã la sânul tãu! Ale mele le-am adus. (Merge la uºã unde rãmã-
sese un mic geamantan). Atât. În rest numai amintiri dureroase.
Las totul în urmã, nu vreau sã mai ºtiu de nimic! O copilãrie pustie
ca o Saharã ºi un dor de mamã fierbinte ca o varã tropicalã. Mamã!
Dacã nu mã iei acum, imediat, mã omor! (teatral, se repede cãtre
fereastrã).

D-NA THOMPSON: Nuuu! Copile! Ce faci?! Doamne, cât de
zãpãcitã sînt! Mi-am dorit aceastã zi atâta timp, am aºteptat-o, am
visat-o ºi acum mi-am pierdut capul. Nici nu ºtiu ce sã spun.

PRONTO: Atât: „fiule“. ªi sãrutã-mã, sã mã adormi cu
sãrutarea ta maternã. Sã mã iei, sã mã legeni în braþele tale, sau,
dacã vrei, ºi mai bine, sã mã aºezi în scutece – chiar dacã sînt
mai mare. Mã înfeºi ºi îmi cânþi (cântã): „Nani-nani, puiºor / Dormi
cu mama, scump odor!“ O sã retrãim împreunã ceea ce n-am
putut trãi despãrþiþi de lumea rea ºi de Oceanul Atlantic.

D-NA THOMPSON (emoþionatã, îºi frânge mâinile): Doamne,
de fapt nu mi-am vãzut pânã acum niciodatã copilul. Era întune-
ric, o biatã lumînãricã ardea într-un colþ de camerã, dar þin minte
þipãtul cu care a venit pe lume. (Sfîºietor) Oare-þi mai seamãnã
glasul cu glasul acela?

PRONTO: Sigur cã da. Eu nu mã schimb deloc. Fii atentã,
te rog. Uaaa! Uaaa! Uaaa! (Pronto orãcãie încercând sã imite þipã-
tul unui nou-nãscut). Nu-i aºa cã-i semãn? Ce semãn, sînt chiar
eu. Eram mic ºi inconºtient, trebuie sã mã înþelegi, altfel m-aº fi
agãþat de pieptul tãu ºi moaºa Aglaia n-ar fi reuºit în vecii vecilor
sã ne despartã.

D-NA THOMPSON (emoþionatã, începe sã plângã): Oh,
inima! (Întinde mâna dupã poºetã, sã ia un întãritor).
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PRONTO (aleargã sã ia un pahar de apã din baie, fãcând cãtre
salã semnul victoriei ºi tot cãtre salã): Am biletul de avion în buzu-
nar! Rãmâne paºaportul.

(Se întoarce cu paharul de apã, o ajutã pe d-na Thompson
sã-ºi ia medicamentul, o depune pe canapea ºi apoi se aºazã în
genunchi, la picioarele ei).

Mamã! Mamã! Ai milã de mine. Nu mã pãrãsi ºi acum când
m-ai gãsit. Dar nu o sã te las. Nu, nu te las! Te voi îngriji, te voi
apãra, voi fi cerberul care pãzeºte uºa ta. (Patetic, cãtre salã) O
mamã am pe lume! Nimic nu e mai scump ca ea! Mai bine mor
eu decât sã se clinteascã un fir de pãr din blondele tale plete. Vezi,
semãnãm! (comparã peruca cu pãrul d-nei Thompson).

D-NA THOMPSON (dã sã se ridice, ºi-a revenit): Da. A tre-
cut! Emoþia!

PRONTO (o opreºte cu hotãrâre): Nu! Rãmâi în pat. Ai aler-
gat toatã viaþa. Nu aveai un fiu, acum îl ai. E rândul meu sã am
grijã de tine. Rezolv totul, imediat. Comand un taxi pentru ae-
roport. Telefonez sã ni se reþinã biletele de avion. Nu trebuie
pierdutã cursa Bucureºti-Paris din seara aceasta. Tu sunã imediat
Ambasada americanã sã-mi obþinã paºaportul în maximum douã
ceasuri. E o chestiune urgentã. Îþi reîntregeºti familia, distrusã dra-
matic de o moaºã iresponsabilã ºi de prejudecãþi comuniste care
într-un stat liberal ºi democrat nu se cunosc. Evident, autoritãþile
de la Bucureºti nu vor altceva decât sã-þi punã beþe în roate cãci
altfel s-ar demasca miºelia de acum 20 de ani. Îþi dai seama cã
dacã lungim pelteaua, mulþi vor vrea sã-ºi bage nasul. Sînt major
ºi pot sã-mi hotãrãsc singur care e mama care m-a nãscut ºi pe
care o iubesc. (Iar se agaþã de gâtul d-nei Thompson) Doar mort
or sã mã despartã de mama mea! (practic) ªi acum, la treabã!
Mai vorbim noi despre asta ... (duios) în America!

D-NA THOMPSON (perplexã, se vede clar cã e depãºitã de
evenimente ºi de debitul verbal al lui Pronto): Dar totuºi, nu ºtiu
dacã într-adevãr... 
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PRONTO: Cum? Ce durere pentru mine! Încã te mai îndo-
ieºti? Dar vocea sângelui? Dar dragostea mea? Dar emoþia ta?
Mamã! Sînt 20 de ani! Ce, mi-ai uitat glasul? (Orãcãie din nou ca
un copil mic): Uaaa! Uaaa! Uaaa!

D-NA THOMPSON (încurcatã ºi emoþionatã): Oh, unde mi-e
capul! Sigur vreau sã fii copilul meu, dar ca sã fiu liniºtitã aº ve-
rifica dacã nu cumva Dana...

PRONTO (revoltat): Dana! Ce Danã? Eºti în stare sã mã rene-
gi pentru o himerã? Sînt 1.000.000 de Dana pe lumea asta. 10.000
numai în oraºul ãsta. Cum o sã faci? O sã mergi sã le întrebi pe
toate dacã nu cumva li se pare cã mama lor nu e mama lor? Eu
cum am certitudini? Cum nu mã duc la 10.000 de mame sã le
întreb dacã nu cumva cautã un copil? ªi, þine cont, eram mai mic
decât tine în clipa în care lumea ne-a despãrþit. Ce rost au toate
aceste tergiversãri ºi incertitudini? Nu ºtii cã mai binele e duºmanul
binelui? Hai, pune mâna pe telefon. (Ridicã receptrul ºi i-l întinde).
Cheamã Ambasada americanã. Nu, nu te deranja sã cauþi numãrul
în agendã, þi-l spun eu.

D-NA THOMPSON (silitã, pune mâna pe telefon, ca un au-
tomat, apoi, cu telefonul în mânã încearcã sã temporizeze. Se vede
bine cã nu e nici clarificatã, nici convinsã): Nu se poate pleca ime-
diat, oricâte iluzii mi-aº face. M-am înarmat sufleteºte cu curaj ºi
rãbdare pentru un rãzboi greu, pe care trebuie sã-l câºtig dar mi-aº
face iluzii deºarte dacã mi-aº imagina cã lucrurile se vor rezolva
cât ai bate din palme. Cred însã, într-adevãr, cã se vor face toate
verificãrile, analizele, anchetele ºi se va putea pleca.

PRONTO: O! Mamã! Habar n-ai pe ce lume eºti dacã îþi ima-
ginezi cã anchetele or sã lumineze ceva. Dimpotrivã, or sã încurce
totul. Tâmpita de tanti Aglaia face pe nebuna sau chiar este.
Mamele suplinitoare se vor da greu la o parte. Opinia publicã va
înfiera pãrãsirea copiilor minori ºi cãsãtoria mamelor autohtone
pe alte meridiane.

Serviciul de paºapoarte, dacã nu i se dã ultimatum, se miºcã
mai amnezic ca o babã pensionarã ºi la fel de încet ca ºi ea.
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Doamne, mã uit la tine ºi te plâng: ce-a fãcut din voi America!
Nu mai trãiþi cu picioarele pe pãmânt! Sau nu vã învãþaþi minte
cã aici e un pãmânt ºi acolo alt pãmânt!

Acolo, dacã un copil îºi regãseºte mama apar imediat fotore-
porteri, televiziune, ziariºti. Þii coperta întâi în 20 de reviste, seara
apari la televizor, asociaþiile „Mama ºi Copilul“ îþi trimit felicitãri
însoþite de cecuri iar editurile se prezintã cu contracte gata
încheiate ºi te-ndeamnã sã-þi scrii memoriile. La noi ... Pe dracu!
Ce televiziune! Ce ziariºti! Ce editori! Încep anchetele. De ce ai
nãscut, de ce te-ai nãscut, de ce ai plecat în America, de ce te-ai
întors din America, de ce vrei sã pleci în America. Apoi, copilul:
de ce te-ai nãscut bãiat? Ce e cu amigdalele? De ce a fãcut ore-
ion când era mic, dacã a fãcut. De ce n-a fãcut, dacã n-a fãcut. Ai
altã tensiune arterialã? Salut, nu poþi avea un fiu în România! Ai alt
puls? Salut, nu poþi avea mamã americancã. Aºa cã, ne-am înþe-
les. Valizele, biletele ºi ... la avion. Hai, Ambasada americanã...

D-NA THOMPSON (se opune timid): Dar ...
PRONTO: Nici un dar. Sînt copil, dar sînt bãrbat. Eºti mamã,

dar eºti femeie. Eu port rãspunderea, eu sînt dator cu iniþiativa.
Vorbeºte cu Ambasada americanã. În cel mai rãu caz, ceri azil
politic pentru fiul tãu. Rãmân în ambasadã pânã se rezolvã cu
paºaportul. Nu primim acolo pe nimeni. Nici doctori, nici repor-
teri, nici anchetatori. Primim atât: paºaportul.

D-NA THOMPSON (din nou, timidã): Dragul meu...
PRONTO (din ce în ce mai înfierbântat): Am înþeles. Eºti emo-

tivã. Normal. O femeie, în general, ºi o mamã, în special, are drep-
tul la momente de slãbiciune. Dar fiul, în special, ºi bãrbatul, în
general, e dator cu luciditatea. (Ia telefonul; d-na Thompson încearcã,
inutil, sã-l opreascã) Alo? Recepþia? Dã-mi, te rog, Ambasada ame-
ricanã. Nu te deranja sã cauþi, cunosc eu numãrul, notezi?
22.44.66. Repet: 22.44.66. (Aºteaptã o clipã, apoi precipitat): Alo!
Alo! Ambasada americanã? Hellou! Yes! Caut pe domnul amba-
sador sau pe alt domn care trebuie sã mã ajute urgent ºi ime-
diat. Sînt un cetãþean american, devalizat prin fraudã de cetãþenia
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americanã pe când eram în leagãn. Cine sînt? Eu sînt copilul, nu
v-am spus? Yes! Mama e americanã! Mama e aici ºi a venit sã mã
ia, d-na Hellen Thompson din Philadelphia. I-a fost foarte dor de
mine 20 de ani! Ce spuneþi? Iar începeþi ce-i cu copilul? Dar v-am
spus, nu înþeleg de ce vã încãpãþânaþi sã nu þineþi minte: copilul
eu sînt. I! me!... eu, baby! Children! Boy! Inþelegeþi? Câþi ani? Dar
astea-s amãnunte! Reþineþi esenþialul: mama mea e americanca
Hellen Thompson. A venit din Philadelphia sã mã ia. Nu m-a vãzut
de la naºtere, eram aºa de mic (face gestul de a arãta) dar mã
þine minte perfect pentru cã nu mi-am schimbat glasul. (Se scãlãm-
bãie din nou). Uaaa! Uaaa! Aþi auzit? Juraþi cã m-am nãscut acum
cinci minute. Ei bine, nu! M-am nãscut acum 20 de ani prima datã.
ªi, acum, mã nasc a doua oarã. Plec în America, primiþi-mã cu
braþele deschise – în numele tuturor mamelor americane care-ºi
regãsesc copiii! Aþi reþinut: avionul e peste 3 ore. Este timp berechet
sã-mi obþineþi paºaportul. Fotografia o aduc eu, direct la avion.
Yes! Dacã sînt în toate minþile? Nu! Cum o sã fiu? Sînt nebun!
Nebun de fericire! D-na Thompson, adicã mama, mã ia în Ame-
rica. Vreau sã spun cã mã ia la sânul ei. Sã v-o dau la telefon? Ce
rost are? Lungiþi vorba, time is money. Vã scriu eu din America
amãnunte. Acum repede, paºaportul pentru fiul doamnei
Thompson. Sînt american ºi eu. Mama semper certa, pater nu
conteazã, n-aþi chiulit de la latinã, nu-i aºa? Atunci ce mai tre-
buie cercetãri? Înþelegeþi, nu? Nu pot spune tot la telefon! Dacã
insistaþi neapãrat v-o pot da ºi pe d-na Thompson, dar, e inutil,
asta e treabã de bãrbaþi. Ascultaþi-mã pe mine. Dacã vi se refuzã,
pac! azil politic, „Europa liberã“, Congresul american, Clauza naþu-
nii celei mai favorizate, „Voice America“ ºi, în 24 de ore, cel mult,
urlã lumea, domnule! O mamã este alungatã de la gâtul fiului
sãu! Fotografiaþi! Dacã vreþi, pot sta ºi în leagãn pentru instanta-
nee, ar fi poate mai înduioºãtor, cu ºi fãrã suzetã. Dar destul de
tânãr pentru biberon. Nu, nu insistaþi, chiar sînteþi pisãlog: d-na
Thompson, d-na Thompson! Nu sîntem în Parlament. E caz de
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forþã majorã, nu meditaþi, acþionaþi. Unul e Pronto în lumea asta
ºi acela sînt eu! Bye! (Închide, triumfãtor, telefonul).

D-NA THOMPSON (pe mãsurã ce Pronto se ambaleazã în dis-
cuþia cu Ambasada americanã ea se dezmeticeºte, devine reticen-
tã, îi reþine numele): Pronto (pronunþã american).

PRONTO (neatent): Yes, mother!
D-NA THOMPSON (atentã, neliniºtitã): Deci, nu eºti Dan.
PRONTO (înþelege gafa dar nu se pierde): De ce sã fiu Dan?

N-are rost sã fim dogmatici. Fii sincerã cu tine: cauþi un Dan sau
un copil? ªi nici mãcar nu i-ai dat tu numele! Ce nevoie ai sã se
numeascã Dan? Numele e partea formalã a lucrurilor, coaja. Nu
e timp pentru fleacuri, rãmâi la esenþe. O mamã are datoria sã
fie vigilentã ºi sã nu renunþe la esenþe. Nu poþi renunþa la mine
pentru cã nu mã cheamã Dan. Undeva, acolo, la „Starea Civilã“,
cineva n-a avut buna inspiraþie sã-mi spunã Dan. La atâþia Dani
ce mai conta unul în plus. Pot sã-mi schimb numele cum vrei.
Dar atunci, gândeºte-te. Cine m-a întrebat pe mine cum sã mã
cheme? Au fãcut-o de capul lor! Nu-þi dai seama? Superficialitate
e peste tot, dar când e vorba de un orfan, nu tu, tatã, nu tu, mamã,
dau ºi ei acolo ce le vine minte: Ionel, Marius, Petricã, Pronto.
Leafa sã meargã, luna sã treacã. Ce puteam eu face? Eu eram mic,
ei erau mari. Eu eram singur, ei erau mai mulþi. Dar sã ºtii cã m-am
opus: Uaaa! Uaaa! Dar cine a luat notã de protestul meu? Ca la
O.N.U! Dacã protesteazã o þarã micã, sã-i fie de bine. Dacã protes-
tul aparþine unui stat mare sau altui stat mare, aoleu! Poate ieºi
vesel! Aºadar, eu am protestat, eu am rãmas cu beleaua pe cap,
adicã în act. Ce vreau eu sã te asigur e cã pentru mine actele n-au
nici o importanþã. Eu sînt pentru tine ce vrei tu sã fiu. Dan vrei?
Dan sînt! Strânge-mã: Dane! ªi-o sã vezi cã tresar ca ºi cum aº fi Dan.

D-NA THOMPSON (îngrozitã, confuzã): Trãiesc un coºmar.
Cine eºti?

PRONTO: Nu þi-am spus? Dan sînt dar au vrut sã mã ascundã
de tine sub alt nume. Ei bine, n-au reuºit, ticãloºii, pentru cã filius
semper certus. Filius, adicã eu.
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D-NA THOMPSON (din ce în ce mai angoasatã): Domnule,
tinere, cine eºti? Este o farsã ºi vrei sã te distrezi – n-ai gãsit bine
momentul. ªi nici omul. Nu-þi bate joc de sentimentele unei
mame.

PRONTO: Eu sã-mi bat joc de sentimentele mamei mele?
Mon Dieu! Nu mi-aº ierta-o nici aici, nici în America. Cum mã
întrebi cine sînt? Sînt fiul tãu! Ai uitat? Rupt de la pieptul tãu, ascuns
sub nume fals, descoperit, prin vocea sângelui, ºi repatriat prin
„Vocea Americii“. Asculþi? Asculþi inima mea? Uite cum bate. Zbu-
rai cu avionul deasupra Oceanului ºi inima mea – bum! bum!
Fãceai escalã la Paris? Inima mea – bum! bum! Luai Europa sub
roþi bum! – bum! La Bucureºti! bum – bum! Aici! Sînt fiul tãu ºi
nimeni nu ne va despãrþi, nici mãcar tu. ªtii cum zicea ªtefan cel
Mare într-o noapte neagrã, într-un vechi castel, când mama sa
voia sã-l renege? Dacã tu nu mã vrei, eu te vreau. Ca ºi ªtefan
vin ºi zic: chiar dacã nu mã vrei de fiu, eu te vreau de mamã.

D-NA THOMPSON (e îngrozitã de-a dreptul): Tinere, dom-
nule, iartã-mã cã te întreb: te simþi bine?

PRONTO (patetic): Nu mã pot simþi bine decât lângã mi-
nunata mea mamã, care m-a nãscut ºi care m-a regãsit ca sã mã
ia acasã, în America.

D-NA THOMPSON (continuã sã-l întrebe cu delicateþe): Vreau
sã spun, dacã eºti bine, sãnãtos (face un gest vag dar sugestiv, adicã
sãnãtos la cap)...

PRONTO (tot patetic): Când sufletul (aratã la inimã) e în zbu-
cium, trupul (ciocãneºte capul) ce mai conteazã! Liniºteºte-mi sufle-
tul fãcându-ne bagajele.

D-NA THOMPSON: Domnule, te conjur. Dacã e o glumã,
dacã e o farsã, spune-mi. Nu te juca cu mine. De cunoscut, e lim-
pede, mã cunoºti. ªtii multe despre mine ºi despre treaba pentru
care am venit. Nu înþeleg însã de ce ai acest rol, cum sã spun...
nefast? sã spun ridicol? Adevãrat, din cauza emoþiei, m-am lãsat
prinsã în joc câteva minute bune, dar n-ai cum sã fii copilul meu.

PRONTO (supãrat): Iar te legi de mine?!
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D-NA THOMPSON: De dumneata nu, de perucã.
PRONTO (pune mâna pe cap ºi-ºi dã seama cã peruca s-a miºcat

ºi stã într-o parte, ca o cãciulã. Nu se pierde cu firea, smulge peruca
ºi-o aruncã, tot ca pe o cãciulã, pe un scaun): Amãnunte. N-ai vãzut
câte mame blonde nasc copii mulatri? Mi-am pus peruca ca sã te
menajez. ªtiu cã mamele sînt orgolioase ºi vor ca bãieþii sã le semene
picãturã. Mai târziu, când ai fi vãzut ce bine îþi semãn te-ai fi con-
solat cu ideea cã nu pãrul are importanþã ci caracterul.

D-NA THOMPSON: Sigur, nici pãrul n-are importanþã, nici
peruca. Dar copilul meu nu ai cum fi. Tu, dumneata, nici nu ºtiu
cum sã-þi mai spun...

PRONTO: Fiule! Please, mother.
D-NA THOMPSON (mult mai relaxatã): Îþi râzi de mine. Ar

fi trebuit sã am, când te-am nãscut, cinci ani.
PRONTO (imperturbabil): S-au mai vãzut cazuri. O fetiþã din

tribul Mao – bao a fost mai precoce. 
D-NA THOMPSON (hotãrâtã sã punã capãt farsei): Ai umor.

Ai un anume talent. Ai prezenþã de spirit. Recunosc. Dar n-ai 20
de ani ºi, ceea ce este mai important, nu eºti fiul meu. Dacã nu
eºti nebun, spune-mi cine eºti ºi ce doreºti. Altfel anunþ Recepþia,
sã te întrebe alþii (ironicã). ªtii bine cã aici nu e America (îl imitã).
Alt pãmânt! Dar, te-asigur cã nici cu cel american nu mi-ar fi ruºine.
Aºadar, cine eºti ºi ce doreºti? Dar, repede, cã aºtept musafiri,
n-am timp.

PRONTO (ultima rezistenþã): Fiul tãu.
D-NA THOMPSON (pune mâna pe telefon)
PRONTO (se repede, îi ia telefonul din mânã ºi vorbeºte în el):

Da. Gheaþã, whisky ºi cafele la d-na Thompson. Cum câte? Patru,
aºteptãm musafiri.

D-NA THOMPSON (amuzatã): O sã începi sã-mi devii sim-
patic. Chiar pe toate le ºtii, domnule...?

PRONTO (cu mândrie, schimbã rolul ºi se prezintã): ... Pronto.
Proprietarul „Agenþiei particulare. Relaþii interumane. Vând ºi
cumpãr“.
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D-NA THOMPSON (zâmbeºte): Am înþeles! Erai în faza cumpã-
rãrii. Domnul meu, ai nimerit prost. N-am nimic de vândut.

PRONTO: Se întâmplã. Cumpãraþi, atunci.
D-NA THOMPSON: N-am nimic de cumpãrat.
PRONTO (cu aer de om de afaceri versat): ªtiþi ce vã stricã

pe voi, femeile, în general? Nu ºtiþi sã investiþi în perspectivã. Per-
spectiva este o zonã abstractã ºi voi sînteþi sortite concretului.
Abstractul e o sferã iremediabil masculinã.

D-NA THOMPSON (surprinsã de schimbarea la faþã a lui
Pronto): Domnul meu, nu te mai recunosc.

PRONTO (degajat): Nici nu e important. Important e doar
sã-mi urmaþi sugestiile. Vând! Dar, atenþie, þin la preþ.

D-NA THOMPSON (total detaºatã): Dar, v-am spus, n-am
nevoie.

PRONTO: Iluzie, my lady, iluzie. Cine nu are nevoie de o su-
gestie când se aflã într-un punct – cheie al existenþei? Dumnea-
voastrã, d-nã Thompson, fie cã recunoaºteþi, fie cã nu, vã aflaþi
într-un moment-cheie al existenþei. D-nã Thompson, trãiþi un
moment esenþial: aºteptaþi doi tineri. Unul din ei e al dumnea-
voastrã. Pãrinþii nici unuia dintre ei nu v-au oferit nici o ºansã. Nici
o relaþie. Normal. Care ar fi nebun sã spunã, chiar de-ar ºti. Dar
poate nu ºtiu. Cu baba Aglaia v-aþi lãmurit: minte. Cum veþi alege,
cum îl veþi recunoaºte, ca sã-l luaþi cu dumneavoastrã?

D-NA THOMPSON: Adevãrat (din nou îngrijoratã): Mi-ai dat
niºte emoþii în dupã-amiaza asta, domnule, încât am uitat de cele
esenþiale.

PRONTO: Eu nu! Adevãrul e, doamnã Thompson, cã agen-
tul internaþional Pronto n-a crezut nici el prea tare în reuºita acþiu-
nii sale de substituire. Blestematele de formalitãþi internaþionale. Astea
dezbinã lumea, asta m-a nenorocit ºi pe mine: paºaportul. Dacã nu
era vorba de paºaport, duºi eram! Dar, mã rog, ce-a fost a fost. Sã
revenim la afacerea noastrã. Vã pot oferi cheia pe care o cãutaþi.

D-NA THOMPSON: Domnule, nu te juca cu cuvintele.
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PRONTO: Nu mã joc. Vând. Sfaturi, informaþii, relaþii, su-
gestii. De data aceasta vând în valutã-forte. Scump nu e. Vã costã
doar 500 de dolari. Banii pe loc.

D-NA THOMPSON: Nu e ieftin.
PRONTO: Puneþi banii jos. Vã fac o sugestie. Dacã nu vã

intereseazã, luaþi banii înapoi. Dacã vã intereseazã, o dezvolt ºi
iau eu banii.

D-NA THOMPSON (acceptã, mai mult ca pe un joc): Am eta-
lat 500 de dolari.

PRONTO (dintr-o suflare): Îi cãsãtoriþi ºi-i luaþi pe amândoi.
D-NA THOMPSON (uluitã, interesatã): Domnule! Dom-

nule!.... Eºti genial! Ge-ni-al!
PRONTO: Ori Dan e fiu ºi Dana norã, ori Dana fiicã ºi Dan

ginere. A treia variantã nu existã.
D-NA THOMPSON (continuã sã fie uluitã, îl aprobã): Dom-

nule! Ce simplu! Dar genial! Ai dreptate.
PRONTO: Doamnã, nu dreptatea e punctul meu forte. Ideile.

Am idei de milioane ºi le vând la solduri: 500 de dolari. Trebuia
sã vã cer 1.000. Dar, de data aceasta, treacã de la mine. Am ºi eu
suflet. Posed însã o informaþie care ºtiu cã nu v-ar prinde rãu.

D-NA THOMPSON (nerãbdãtoare): Cât?
PRONTO: Un moment! (ceremonios): D-nã Thompson, ofer

informaþia în schimbul mâinii dumneavoastrã.
D-NA THOMPSON (grãbitã, nu înþelege): Care mânã? Ce fel

de mânã?
PRONTO (ceremonios, emoþionat): Stimatã doamnã Hellen

Thompson! Pronto, proprietarul „Agenþiei particulare internaþio-
nale. Relaþii interumane – vând ºi cumpãr“, vã cere mâna.

D-NA THOMPSON (nu-i vine sã creadã): Dar eºti chiar nebun!
(dezolatã) Oh, ºi eu care crezusem cã am cu cine lucra.

PRONTO: Dar sînt nebun dupã Hellen Thompson! Stimatã
doamnã, dã-mi voie sã-þi spun dumneata, este un pas cãtre un
apelativ mai puþin oficial ºi mai tandru, nu înþelegi? M-am îndrã-
gostit. M-am nenorocit. Aveam în faþã o superbã carierã ºi-am dat
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la o parte toate partidele posibile. ªi ce partide! Doina – o super-
bã balerinã de la „Fantasio“; Lili – fatã de gestionar ºef mãcelãrie;
Viorela – ea însãºi merceolog principal parfumerie import plus þi-
gãri; Consuela – visul oricãrui bãrbat cu intuiþie – pensie – pensie,
vilã la munte – vilã la Bucureºti, vãduvã de stomatolog, ce mai
tura-vura. Le-am refuzat pe toate. Deviza mea: întâi cariera, apoi
plãcerea. Dar, mi s-a înfundat. Orice naº îºi are naºul. Nefericitele
interesate sînt astãzi rãzbunate de dumneata: m-am îndrãgostit. E
clar, doamnã Thompson, n-ai altã soluþie, trebuie sã mã iei de bãrbat.

D-NA THOMPSON: Eu cred cã trebuie sã chem medicul.
(Dã sã punã mâna pe telefon dar Pronto îl ia ºi, alergând prin came-
rã cum se aleargã cu mingea de baschet, continuã sã-i vorbeascã
ºi obligând-o sã-l asculte).

PRONTO (precipitat): Lasã telefonul. E timp de toate. Sal-
varea, miliþie, pompieri, deranjamente. Gândeºte-te. ªtiu cã femeile
fac orice sacrificii dar refuzã sã gândeascã. Fã, te rog, o derogare:
5 minute atât, raþioneazã ºi nu respinge. D-na Thompson, vrei
sã-þi câºtigi copilul? O femeie singurã nu inspirã încredere. Nici
autoritatea tutelarã n-ar fi de acord. Un copil – fie el ºi de douã-
zeci de ani – are nevoie de un mediu familial. El trebuie sã spu-
nã ºi „tatã“. Când deschide dimineaþa ochii, copilul ce strigã? Tatã!
ªi de ce sã-i fie pustiu? În America lumea e rece, distantã. Capita-
lismul i-a nenorocit pe oameni. Egoismul înfloreºte. Cine se intere-
seazã de cine? Nu poþi, n-ai voie sã dezrãdãcinezi un copil de aici
înainte sã-i asiguri tatãl. Între noi fie vorba, o femeie cu copil se
mãritã greu. Dar când ai doi, mergi doar cu amândoi, este imposi-
bil. Trebuie doar sã ai mare noroc. ªi iatã, norocul stã în faþa dumi-
tale. Hai, nu mai sta. Strigã „Evrika“ ºi ia-mã de soþ.

D-NA THOMPSON (încearcã sã-i ia telefonul, enervatã): În-
treci mãsura. Dacã n-ar trebui sã vinã copiii dintr-o clipã în alta,
poate tot circul ãsta m-ar amuza.

PRONTO (jignit): Dar n-ai înþeles nimic. Pentru copii o fac.
Dacã ar fi vorba doar de sentimentele mele eterne, treacã-meargã.
Nu ar fi prima oarã când mã sacrific. Dar aºa? Datoria înainte de
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toate. Cãci, te întreb, cu ce autoritate vii peste câteva minute ºi le
ceri: cãsãtoriþi-vã! Când dumneata însãþi eºti femeie nemãritatã?

D-NA THOMPSON (aferatã): Vãduvã.
PRONTO: Tot un drac. E nevoie de exemplul personal. Co-

piii de astãzi nu permit sã-i batã nimeni la cap. Dar cu capul lor
pot sã judece: da, înþeleaptã mamã. S-a mãritat aici, nu e bine
sã pleci în America de unul singur. ªi-apoi, e clar. Un soþ autoh-
ton e sfânt. Îl iei ºi-l ai o viaþã. N-ai vãzut americanul? Pac! (se
þine cu mâna de inimã) ºi te lasã.

D-NA THOMPSON (furioasã la culme, deschide uºa ºi-l dã
afarã, este excedatã): Destul! Parcã am nimerit la balamuc.

PRONTO (repede, îi sare înainte, îi dã telefonul. Închide uºa,
s-a liniºtit. Este iar om de afaceri): Pardon. Sã reluãm. Les affaires
sont les affaires – spune un dicton popular malgaº.

D-NA THOMPSON (rece): Ieºi. (Pronto iese calm pentru ca
imediat sã batã la uºã ºi sã reaparã).

PRONTO: Un moment. Aveam de vânzare o informaþie: 500
de dolari.

D-NA THOMPSON: Nu mã intereseazã.
PRONTO: Pãcat. O informaþie atât de preþioasã? Despre pla-

nurile matrimoniale ale familiilor Ionescu ºi Popescu cu privire la
copiii lor? Ce sã-i faci... Eu dupã clienþi nu alerg. Scump la tãrâþã
ºi ieftin la fãinã, iatã tipul de client care mã deprimã. Good bye,
my lady! (Se face cã pleacã).

D-NA THOMPSON (încurcatã, îl reþine): Domnule, te rog,
nu pleca. Spuneai de-o informaþie. Iatã banii: 500 de dolari, cât
ai spus dumneata. Spune-mi ce ºtii!

PRONTO (jignit): Nu, doamnã. Cu Pronto nimeni n-are drep-
tul sã se poarte aºa. Pleacã – vino, pleacã – vino, pleacã – vino.
Eu conduc o agenþie serioasã. Dar binele cu forþa nu pot sã-l fac.

D-NA THOMPSON (condescendentã): Scuze, domnule
Pronto. Îmi ies ºi eu din fire. Îmi aºtept copii, sînt tulburatã. Pune-te
ºi dumneata în locul meu... 

PRONTO (echivoc): Nu m-ai lãsat. Eu am vrut.
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D-NA THOMPSON: Sã lãsãm, te rog! Ce e în familie la
Ionescu? Au vreo intenþie cu Dana? Dan Popescu are vreo iubitã?
Ce zic ai lui? Eu n-am putut afla.

PRONTO (ia banii, îi pune în portmoney apoi, profesional, ca
ºi cum ar dicta): Dl. Ionescu scrie niºte fleacuri în timpul liber pe
care le numeºte poeme imnice. Dl. Popescu scrie despre aceleaºi
fleacuri alte nãzbâtii pe care le intituleazã satire. Ce înalþã Ionescu
veºtejeºte Popescu. Mai mare plânsul! Ce ironizeazã Popescu înalþã
Ionescu. Mai mare râsul. Altãdatã prietene la cataramã, cele douã
familii sînt astãzi la cuþite. Dar, fãrã sã le pese de rivalitatea
aceasta dintre Capuleþi ºi Montegui, Romeo and Julieta (face un
semn – mare dragoste!)

D-NA THOMPSON: Fenomenal! Deci, Dan ºi Dana se iubesc!
(E bucuroasã).

PRONTO: Bineînþeles.
D-NA THOMPSON: Aºadar, n-ar fi o problemã sã-i conving

sã se cãsãtoreascã.
PRONTO: ªi încã ce convingere! Unde crezi cã întârzie cuplul

fericit? Drumul e lung ºi se face ºi mai lung când sub fiecare copac
Romeo se opreºte sã-i ofere Julietei o sãrutare, iar la fiecare poartã
Julieta se simte datoare sã i-o înapoieze. Doamnã Thompson! Puteþi
sã-i câºtigaþi pe tineri de partea dumneavoastrã, acum v-am oferit
cheia. Ei se iubesc. Pãrinþii sînt împotrivã ºi ei se ascund. ªi, iatã, apare
din cer – din America – o persoanã care este chiar mama înþelegã-
toare. Nu numai cã nu-i desparte dar îi ºi îndeamnã: cãsãtoriþi-vã ºi
sã plecãm departe de lumea dezlãnþuitã. Voi doi, cu mama. (Ma-
liþios) Ar fi putut pleca ºi cu tatãl, dar, sã lãsãm, e o temã închisã.

D-NA THOMPSON: Eºti fenomenal! Domnule, rãmân
clienta dumitale. (Sunã telefonul) Da? Thank you! Am coborât! A
venit Dana. Alerg sã o întâmpin. Eºti genial! Ge-ni-al! Iau liftul.

PRONTO (rãmâne o clipã pe gânduri): Cinci sute plus cinci
sute în 15 minute. Sînt un dobitoc! do-bi-toc! Sã dau eu America
pe 1.000 de dolari? Cum de nu mi-a trecut prin minte pânã acum?
Dacã nu e gãina bãtrânã, bunã de jumulit e ºi cea tânãrã.
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DANA (bate ºi intrã): Bunã ziua. O caut pe d-na Thompson.
PRONTO (sare de la locul sãu ºi cade în genunchi în faþa fetei):

Comoara inimii mele!
DANA (dã sã se retragã): Scuzaþi, cred cã am nimerit greºit.
PRONTO: Nici dacã-þi citeai zodiacul nu nimereai mai bine.

Dana, îngeraºule, comoara mea. Aºa þi-a fost sortit. Ursitoarele
la naºtere aºa þi-au ursit. La 20 de ani sã întâlneºti pe alesul inimii
tale (aratã spre el), eu, ºi sã pleci cu el, departe, peste mãri ºi þãri
tocmai în America.

DANA (e hotãrâtã sã se retragã, dar Pronto o þine de mânã):
Cred cã aºteptaþi pe cineva ºi eu am încurcat camera. Scuze încã
o datã.

PRONTO: Nu e nici o încurcãturã. Tot ce-a fost pânã acum
a fost încurcat. Dã-mi voie sã mã prezint, cã nu e timp de pierdut,
sau, cum se spune pe la noi, la americani, timpul costã bani. Dom-
niºoarã, avem la dispoziþie câteva minute care ne vor schimba
destinul. Nu protesta, ascultã. Mã numesc Pronto, ºeful „Agenþiei
Internaþionale relaþii interumane – vând ºi cumpãr“. Mãtuºa mea e
d-na Thompson, care te-a invitat. Ea doreºte sã-mi aleg o fatã din
România. ªi ea a plecat din România când era ca tine ºi ºtie cã
America-þi poate da orice dar nu un soþ la înãlþimea cerinþelor vea-
cului. Ea vrea, ºi vreau ºi eu, ca tu sã-mi fii mireasã. Aºa de mult mã
iubeºte încât nu numai cã-mi spune „fiul meu“, dar deja te consi-
derã fiica ei. Te rog mult sã treci cu vederea excentricitãþile unei
doamne americane ºi sã o întâmpini strigând: Mamã! Apoi îi spui
arãtându-mã: acesta este soþul meu! Dna Thompson este o femeie
foarte simþitoare. ªi-n afarã de dolarii depuºi în bancã la Philadel-
phia nu mã are decât pe mine... Soþul ei a murit ºi ea vrea sã mã
însor cu o fatã care sã aibã vârsta ei când era mireasã. Copii n-are,
aºa cã, îþi imaginezi, vrea o mireasã pentru mine ca sã ne lase averea
cu inima împãcatã. ªi, bineînþeles, vom pleca imediat toþi trei, spre
Philadelphia. N-avem timp de amãnunte. (Recapituleazã) Ne-am înþe-
les: strigi, mamã, sãri de gâtul ei ºi-i spui: „Îl vreau pe Pronto de
bãrbat, numai pe Pronto! Altfel mã omor!“ Adicã te omori tu.
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DANA (încearcã sã protesteze): Dar...
PRONTO: Sigur cã nu te omori! Dar de zis – trebuie sã zici,

nu cumva sã creadã cã mã iei din interes: dolari, America etc. S-au
mai vãzut cazuri. Nu! Mã iei din dragoste pentru cã nu poþi fãrã
mine! Cum m-ai vãzut, gata! Se aratã Destinul, fetiþo!

DANA (îºi revine, ironicã): Domnule, dacã despre destin e vor-
ba, vreau sã-þi spun cã nu eºti bine informat. Dintr-o clipã în alta
trebuie sã urce ºi logodnicul meu care are un mic hobby: karate –
ºi întrucât n-are multe ocazii la îndemânã, el se antreneazã cu cei
care îºi permit sã discute prea mult cu logodnica lui. La nevoie
face ºi box. Aºa cã poþi chema de pe acum Salvarea. Fie sã te ducã
la un spital (aratã cu mâna la cap „de nebuni“) fie la altul. Ce alegi.

PRONTO (rãmâne interzis, fluierã admirativ): Oho! Generaþia
de azi! Nici un respect, nimic... 

DANA (râde destinsã): Odioºi, tinerii ãºtia! Nu-i aºa, moºu-
licã? Dar spune-mi, sincer: ce fãceai mai înainte? Repetai într-o
piesã ºi aveai nevoie de replicã, nu-i aºa?

(Se aud voci, vine d-na Thompson cu Dan).
PRONTO (se redreseazã): Exact! Ei, eu am plecat, vã las ºi

vã urez împlinirea dorinþelor. (echivoc): La toþi. D-nã Thompson,
respectele mele. ªtiþi unde sînt: „Agenþia Pronto”. Când aveþi nevoie
de mine, vã gãsesc eu. Au revoir! Sau, mai bine, Good bye!

D-NA THOMPSON (precipitatã, e sigurã de victorie): Fiþi
liniºtiþi. ªtiu tot! Vã iubiþi. Ce frumos e sã iubeºti ºi sã fii iubit la
20 de ani! ªtiu cã trebuie sã vã ascundeþi dragostea din cauza
pãrinþilor! Dar asta n-are importanþã pentru cã în curând veþi fi
departe de cei care vor sã vã despartã.

DAN ºi DANA (se privesc cu semnificaþie): Doamnã!
D-NA THOMPSON (încurcatã, precipitatã): Sînt mamã pen-

tru amândoi, deºi sînt doar pentru unul. Dacã nu vã lasã sã vã
cãsãtoriþi, e pentru cã nu sînteþi copilul lor (e neinteligibilã).

DAN ºi DANA: Ce copil?
D-NA THOMPSON (ºi mai confuzã, grãbitã sã-i convingã):

Nu v-au nãscut ele!
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DAN ºi DANA: Care ele?
D-NA THOMPSON: Ori nu a nãscut-o pe Dana d-na Ionescu,

ori pe Dan d-na Popescu. E clar? Lor le-am spus-o limpede. Eu
lupt cinstit, pe faþã. E clar?

DAN: Da... nu prea.
DANA: Vã rog, nu înþeleg nimic. Ce-i asta?
D-NA THOMPSON (triumfãtoare): Eu v-am nãscut. V-am lã-

murit? Acum ºtiþi adevãrul.
DAN (are umor, crede cã e o farsã): Deci, sîntem fraþi?
D-NA THOMPSON: Vai de mine, cum sã fiþi fraþi? Sã fiþi soþ

ºi soþie!
DAN: Dar de ce, doamnã?
D-NA THOMPSON: Pentru cã eu sînt mama.
DANA: A cui mamã?
D-NA THOMPSON: Asta e. Asta vom afla toþi trei. ªi dacã

nu, tot e bine. Oricum plecãm toþi în America. Fie cã sînt mama
lui Dana ºi soacra lui Dan, fie soacra lui Dana ºi mama lui Dan.

Cortina cade pe aceastã buimãcealã

Sfârºitul actului II
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AACCTTUULL  IIIIII

Se petrece în locuinþa moaºei Aglaia. Mobilã bãtrâneascã, casã
veche. La ridicarea cortinei moaºa Aglaia e singurã. Se leagãnã
într-un balansoar vechi, cu un pahar de bãuturã în mânã. Pe o mã-
suþã câteva sticle, pahare. O bãtaie în uºã; moaºa Aglaia nu rãs-
punde. Bãtaia se repetã, uºa se crapã timid! Sînt soþii Ionescu; o vãd
pe mãtuºa Aglaia singurã ºi se reped la ea cu o volubilitate artifi-
cialã.

D-NA IONESCU (surescitatã): Oh, tanti Aglaia! (o îmbrã-
þiºeazã) Tanti, doamne, ce bine cã te vãd.

DL. IONESCU (precipitat): În sfârºit! Ce bucurie sã te putem
vedea!

MOAªA AGLAIA (impasibilã): Ei, m-aþi vãzut.
D-NA IONESCU (se face cã nu observã apatia ei): Tot

glumeaþã, tot glumeaþã, tanti Aglaia!
DL. IONESCU (o mãguleºte): Vai, dar ce bine arãþi!
MOAªA AGLAIA: N-arãt bine. Sînt bine!
(Cei doi râd, înveselindu-se forþat, sã încãlzeascã atmosfera).
D-NA IONESCU: Am vrut sã-þi facem o surprizã, tanti.
MOAªA AGLAIA: E bine. Mi-aþi fãcut-o.
DL. IONESCU: Nooo! Doar pe jumãtate. Jumãtatea cealaltã

abia urmeazã.
D-NA IONESCU: Tanti Aglaia, ºtii cine sîntem!
MOAªA AGLAIA (sec): Hm.
DL. IONESCU: ªi nici nu ghiceºti?!
MOAªA AGLAIA: În bobi nu dau. Cafea nu folosesc ºi în þuicã

(aratã paharul) încã nu s-a inventat ghicitul. 
DL. IONESCU (se amuzã împreunã cu soþia): Bunã! Sînt

Ionescu! Ionescu! Nu-þi mai aminteºti. Ea este soþia mea. Ai moºit-o.
(Tanti Aglaia stã impasibilã).
D-NA IONESCU: Am nãscut cu dumneata, tanti Aglaia!
TANTI AGLAIA: Sã fii sãnãtoasã. Au nãscut multe cu mine.
DL. IONESCU: Ce mai, eºti binefãcãtoarea noastrã.
D-NA IONESCU: M-ai salvat! Pe mine, pe copil.
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DL. IONESCU: ªi pe mine. Fãrã ei, mai eram eu om?
D-NA IONESCU: Îþi sîntem recunoscãtori pe viaþã. Chiar ne

întrebam alaltãieri. Ce-o mai fi fãcând tanti Aglaia? Hai sã mer-
gem s-o întrebãm de sãnãtate, ce nevoi are, poate are trebuin-
þã de vreun ajuutor. Conteazã pe noi pentru orice.

DL. IONESCU: Sã ne ierþi cã n-am trecut pe aici de mult.
Ce sã-i faci... Cu grijile, cu una, cu alta. Copiii când sînt mici pun
probleme mici, când ajung mari, probleme mari.

D-NA IONESCU: Ce sã mai lungim vorba. Ne-a fost dor de
dumneata.

MOAªA AGLAIA: Aºa, brusc. Dintr-o datã. Asta n-am crezut-o
nici la 16 ani. Treci la subiect. Nu sîntem la O.N.U.

DL. IONESCU: Nu sîntem la O.N.U. ºi, totuºi, iatã-ne la masa
tratativelor. ªtii pentru ce am venit.

MOAªA AGLAIA: Dacã mi-i spune, oi ºti.
D-NA IONESCU: Cred cã nu e un subiect uºor. Nici pentru

noi nu este. Dar iatã cã apare Hellen Thompson. Ce-ai de spus?
MOAªA AGLAIA: Despre ce?
D-NA IONESCU: Despre ce spune d-na Thompson. (ame-

ninþãtor) A fost la noi.
MOAªA AGLAIA: Dacã ar trebui sã mã iau dupã ce spun

toate femeile ...
D-NA IONESCU: Da, ai moºit-o.
MOAªA AGLAIA: Multe am moºit eu la viaþa mea.
DL. IONESCU: Ce sã mai lungim vorba... Pentru noi e clar.

Dacã atunci aþi convenit sã dai bãiatul doamnei Thompson fam-
iliei Popescu, mã rog, nu ne bãgãm. I-o spui, nu i-o spui, nu ne
priveºte. În fond, pãstrarea secretului profesional e lege. Unde-i
lege nu-i tocmealã. Dar între noi fie spus, ºtiam eu cã Popescu
nu putea face nimic ca lumea, nici mãcar un copil.

D-NA IONESCU: Ca mamã, eu o înþeleg ºi pe biata Elena.
Când a nãscut era la mare necaz. Dar sufletul de mamã, tot suflet
rãmâne. N-am cum s-o judec. Mamã e ºi ea.

MOAªA AGLAIA: Nu-nþeleg eu multe, dar de data aceasta,
chiar nimic.
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D-NA IONESCU: Dar e un lucru foarte simplu, peste câte-
va minute va veni ºi Dana. Noi ne-am grãbit ca sã stabilim între
noi ce e de stabilit ºi sã te rugãm sã-i spui adevãrul.

MOAªA AGLAIA: Care adevãr? Ce vreþi, oameni buni, de la
mine?

DL. IONESCU: Adevãrul. Despre Dana. Te rog eu mult, co-
piii ãºtia când sînt mici îþi dau griji mici, dar când sînt mari, vai
de capul nostru. Pentru cã nu ºtie sigur care-i copilul, nebuna aceea
o sã-i spunã ºi Danei tot felul de bazaconii. Ne-a ºi ameninþat cã
o face. Are Dana 20 de ani, e cuminte, deºteaptã, fetiþa tatii, dar
când începe sã þi se spunã cã ai fost schimbatã în leagãn ...

D-NA IONESCU: Deci, sã fie clar: adevãrul! Cã mama care
a nãscut-o nu e doamna Thompson, ci e mama ei, care a ºi cres-
cut-o, adicã eu. Vreau sã-i spui Danei: fetiþo, asta e mama ta! Cã
doar dumneata ai fost acolo când am adus-o pe lume, pe dum-
neata o sã te creadã ºi ce-o sã-i spui o sã fie literã de lege.

DL. IONESCU (aºteaptã rezultatul pledoariei): Ei, ce spui?
MOAªA AGLAIA (placidã): Cã sînteþi nebuni.
DL. IONESCU: Nebuni? Noi?
D-NA IONESCU (tragicã): Pretinzi, deci, cã mi-ai schimbat

copilul.
DL. IONESCU (ameninþãtor): Ai curajul sã spui cã Dana e a

doamnei Thompson? Rãspunde, ascult! Ce ai de zis?
MOAªA AGLAIA (dupã o lungã tãcere): Cã ar trebui sã vã lege.
SOÞII IONESCU: Tot pe noi! Aºa!
MOAªA AGLAIA: Pe mine în nici un caz. Eu tot ce pot este

sã mã ameþesc. Dar vãd bine cã eu beau ºi alþii se îmbatã. Ieri
vine una cu þuicã americanã ºi vorbeºte despre doi copii schim-
baþi. Azi vin alþii cu þuicã de-a noastrã ºi vorbesc despre un bãiat
schimbat. Cine ºtie ce urmeazã ...

(Bate cineva la uºã. E domnul ºi doamna Popescu).
DL. POPESCU (pe ton de glumã): Cine poate intrã la moaºa

Aglaia, nu se dau bonuri de ordine ... Sãrut mîna tanti ºi bine
te-am gãsit.

D-NA POPESCU (vãdit deranjatã de prezenþa familiei Ionescu):
Ne-a fost dor ºi am trecut sã te vedem.
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D-NA IONESCU (maliþioasã): Tocmai azi!! Ce coincidenþã!
DL. POPESCU (ironic): Ne-a fost dor, dar vãd cã altora le-a

fost dor ºi mai repede.
D-NA POPESCU (tot maliþioasã): Unii sînt mai iuþi de picior.
D-NA IONESCU (la fel): Alþii sînt mai iuþi de gurã.
MOAªA AGLAIA (dã sã se ridice): Vãd cã aveþi musafiri; aveþi

ºi secrete. Ia sã vã las eu sã nu vã tulbur.
D-NA POPESCU: Vai tanti, iartã-ne! De-ale noastre. ªtii, când

nu te vezi cu anii, multe se adunã. Nu s-ar mai fi adunat. Ei, tanti
Aglaia, ghici cine sînt.

MOAªA AGLAIA: Da’ ce sînt eu, ghicitoare?
DL.POPESCU: A, nu, eºti omul care ne-a adus fericirea.
D-NA POPESCU: Dacã nu erai, muream ºi eu ºi nu scãpa

nici copilul.
DL. POPESCU: ªi eu, ce? Aia nu era viaþã?! Sînt Popescu.
D-NA POPESCU: Am nãscut cu dumneata, acolo, între ape.
MOAªA AGLAIA: Sã fii sãnãtoasã. Multe au nãscut cu mine.
DL. POPESCU (mieros, schimbã vorba): De câte ori ne uitãm

la Dan de atâtea ori ne gândim la tanti Aglaia. Sã ne trãieºti 100
de ani!

MOAªA AGLAIA: 100 am trãit.
DL. POPESCU (râzând): Atunci 1.000.
DL. IONESCU: Ce generos!
D-NA POPESCU: Cum spunea bãrbatu-meu: Când ne uitãm

la Dan ne creºte sufletul. Seamãnã cu mine ºi cu tatã-sãu bucãþicã
tãiatã. O sã-l vezi, într-un sfert de orã vine ºi el.

DL. POPESCU: I-am spus noi sã vinã mai târziu. Mãi bãie-
te, dacã ai cuiva sã-i mulþumeºti pe lumea asta, aceasta e moaºa
Aglaia. Te-a adus pe lume sãnãtos, voinic, ºi, iatã-te!

D-NA POPESCU: Adevãrul este cã bãieþii sînt mai rezistenþi.
DL. POPESCU (cu subînþeles): Statisticile aratã cã mortalitatea

infantilã la naºtere este de douã ori mai mare la fete decât la bãieþi.
DL. IONESCU (înþelege ºi reacþioneazã): Te rog, ce insinuezi?

Clarificã-te imediat!
DL. POPESCU: Dar e foarte clar. Fetiþele mor mai ades la

naºtere decât bãieþii.
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DL. IONESCU (se înfurie): E o provocare.
DL. POPESCU: Te-nþeleg, dar unde e ºtiinþã, nu încap sen-

timente.
D-NA POPESCU (fals împãciuitoristã): Dar nu pricep de ce

te supãrã. Fetiþele sînt mai gingaºe. Este firesc sã fie mai vulnera-
bile. În definitiv, nu e nimeni vinovat.

D-NA IONESCU: Te rog, spune în faþã: cine, mã rog, ar tre-
bui sã fie vinovat? Sau vinovatã?

D-NA POPESCU: Nici o mamã nu doreºte sã-i moarã fetiþa
la naºtere. Dar în condiþiile acelea! Ce sã faci ... Din douã nãscu-
te, una trãieºte. Dar dacã nu e problema noastrã, noi nu ne bãgãm.

D-NA IONESCU: Aþi auzit o ticãloºie mai mare? De unde
ºtii dumneata, doamnã Popescu, cã a murit o fetiþã ºi nu un bã-
ieþel? Þi-au spus statisticile, nu-i aºa? ªi tot ele þi-au spus sã vii la
moaºa Aglaia s-o zãpãceºti cu linguºiri ºi ameninþãri sã-i ceri sã
facã din alb-negru, din negru – alb ºi sã te scoatã basma curatã.
Dar ascultã-mã pe mine: adevãrul nu poate fi mãsluit! Dana e a
mea. Cât despre Dan ... Cum o vrea Dumnezeu ºi doamna
Thompson.

DL. POPESCU: Asta e o infamie. (Cãtre moaºa Aglaia): Tanti,
de aceea am venit. Sã nu te laºi influenþatã, presatã, ºantajatã,
înduioºatã! Sã-i spui adevãrul copilului nostru. Dan o sã vinã în
curând. Doar dumneata l-ai adus pe lume ºi ºtii mai bine decât
oricine. S-a nãscut voinic, sãnãtos ºi-þi datoreazã recunoºtinþã pe
viaþã.

D-NA POPESCU: Adevãrul, tanti Aglaia!
MOAªA AGLAIA: Adevãrul e cã ... (pauzã pe care toþi se

crispeazã) ºi voi aþi înnebunit!
Apar Dan ºi Dana. Au o minã veselã, sînt amuzaþi de discu-

þia cu doamna Thompson pe care o cred o capcanã pusã la cale chiar
de pãrinþii lor ca sã le afle sentimentele ºi, mai ales, intenþiile; Dan
ºi Dana sînt mândri cã nu s-au dat de gol.

DAN: Bunã ziua ºi sãru’ mîna. Azi e ziua întâlnirilor palpi-
tante, dupã cum vãd. Dar dacã aici ne-aþi chemat, aici am venit.
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DANA: Mai degrabã e ziua misterelor. Tanti Aglaia, înþeleg
cã dumneavoastrã sînteþi gazda, ce-i cu mobilizarea aceasta de
forþe la domiciliu?!

MOAªA AGLAIA: Asta-i bunã! Pe mine mã întrebaþi? Stau
singurã cuc, cu anii, ºi dintr-o datã îmi nãvãleºte în casã toatã
lumea. Vã ºtie omul, nu vã ºtie, nu conteazã. Nãvãliþi, fraþilor!

DANA: Ne scuzaþi. Nouã aºa ni s-a spus. Cã ne-aþi asistat
la venirea pe lume... Credeam cã dumneavoastrã ne ºtiþi.

MOAªA AGLAIA: Voi fi ºtiind. Da’ de când v-am adus pe
lume v-aþi mai schimbat un pic.

DAN: Asta chiar e nostim. Credeam cã desluºim misterul
ºi, când colo, misterul se îngroaºã. Dar vãd cã lipseºte cineva.

D-NA POPESCU (speriatã): Ce vrei sã spui? 
DANA: Ce-aº spune ºi eu. Cã lipseºte o piesã – cheie din

aceastã adunare spontanã ºi tematicã.
D-NA IONESCU: Dana, ce-þi pasã þie de alþii? Îþi spun eu sigur

cã pe tine nu te priveºte.
DANA: Nu ne priveºte pe amândoi. Pe noi însã ne-a amuzat

propunerea.
DL. IONESCU: Ce propunere? 
DL. POPESCU: Cine propune?
DAN ºi DANA (studiindu-i atent, pe toþi): Pretinsa doamnã

Thompson.
MOAªA AGLAIA: Nu e treaba mea, dar dacã tot e sã aud

astãzi poveºti: ce zice aceastã doamnã, cum îi zice? 
DANA: Sã ne cãsãtorim.
D-NA POPESCU (uluitã): Cu ea?
DAN (amuzat): Cum, cu ea? Asta-i bunã! Cu Dana!
D-NA IONESCU: Cum sã te cãsãtoreºti cu Dana?
DANA (joacã tare): Asta i-am spus ºi eu. „Se poate? Cum

sã mã cãsãtoresc, doamnã Thompson, distinsã doamnã Thompson,
cu Dan? Dan e un prieten din copilãrie, nu e pãcat sã trãdezi o
prietenie pentru o cãsãtorie?“

DAN (la fel): Da! Ce idee amuzantã! Staþi sã vã spun atunci
de la capãt. Primesc un mesaj la facultate. O misterioasã doam-
nã Thompson mã invitã pentru o problemã care – citez – mã
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priveºte fundamental. M-am dus la hotel ºi, când colo, ce sã vezi?
D-na Thompson, nu numai cã existã, deºi eu eram sigur cã e o
farsã. Dar o invitase ºi pe Dana.

DANA: Abia am intrat ºi m-am pomenit în plinã agenþie ma-
trimonialã. Preparativele le-a fãcut un domn (face semn cã nebun)
cam... tra-la-la. Dar ofensiva matrimonialã principalã a aparþinut
doamnei Thompson care ne-a cerut în mod imperativ ºi fãrã drept
de apel sã ne cãsãtorim. Eu cu Dan!

DL. IONESCU: Ce tâmpenie! Ce tupeu!
DAN: Daa, aºa am zis ºi eu. Ce-aveþi, fraþilor, cu noi? Dacã

ne-am nãscut în aceeaºi zi ºi am trãit mai strâns ca niºte fraþi de
cruce, ce vreþi de la noi?

DANA: Da, auziþi sã ne cãsãtoreascã cu forþa! Aºa cã am lãsat
baltã agenþia matrimonialã deschisã la hotel „Univers“ ºi am venit
aici, aºa cum m-aþi chemat ºi voi dar ºi doamna aceea ... cu idei.
(cu aluzie). Amuzantã coincidenþã, nu?

MAOªA AGLAIA: Se amuzã dracu’.
DAN: Ai spus ceva, tanti Aglaia?
MOAªA AGLAIA: A, vorbeam ºi eu de una singurã! Când

stai prea mult ca un cuc nu-þi pierzi obiceiul nici cu musafiri în
casã.

D-NA POPESCU: N-am înþeles, totuºi. De ce vã cere sã vã
cãsãtoriþi? Aici e un punct neclar.

DL. POPESCU: Exact. Te temi de dracu’ ºi dai de tatã-sãu!
DAN: Pãi aici e poanta. Ca sã justifice propunerea, vine cu

o trãznaie ºi mai gogonatã.
DANA: Cã eu îi sînt fiicã ºi-atunci Dan va fi ginere, sau Dan

îi este fiu ºi eu îi voi fi norã. Încã nu e decisã.
DAN: Da, dar lucrurile acestea aveau sã se lãmureascã în

timp, în America.
DL. IONESCU: În America! Ce tragedie!
DL. POPESCU: Ce comedie! În America!
DAN: Exact. Ne cãsãtoream, plecam repede-repede ºi ne

lãmuream acolo.
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DANA: Dar i-am spus: Ce sã cãutãm noi în America? Cum
sã fugim de voi? Ea pretinde cã voi nu ne-aþi înþelege dragostea,
dar ea e dispusã sã înþeleagã tot, ºi încã ceva pe deasupra.

DANA: Mã rog, nici ei nu-i erau clare o serie de lucruri. Cã
nãscuse pe unul din noi era limpede, dar pe care? Pentru cã tanti
Aglaia e martorul care ne va spune pe cine a nãscut ea: pe mine
sau pe Dan ºi aºa mai departe.

DAN: ªi ca sã fie sigurã, ne ia pe amândoi.
DANA (amuzatã): Deci, good bye ºi în America!
Se lasã liniºtea. Familia Popescu ºi Ionescu îºi dau seama cã

pot pierde totul datoritã doamnei Thompson, dar mai ales datoritã
duºmãniei dintre ei. Soþii Ionescu ºi Popescu se grupeazã într-un colþ
ºi stau de vorbã. Dan ºi Dana vorbesc cu tanti Aglaia. Intrã doam-
na Thompson precipitatã, hotãrâtã, duioasã.

D-NA THOMPSON: Ca o mamã ai fost cu mine, tanti
Aglaia, ºi, uite, m-ai uitat!

MOAªA AGLAIA: Mde! America-i departe.
D-NA THOMPSON (repede, vinovatã ºi se dezvinovãþeºte):

Sã nu mã condamni. Eram tânãrã. El mã iubea sau mãcar ºtia sã
mi-o spunã. ªi asta când? Eram atât de nenorocitã! Iubitul mã
pãrãsise fãrã sã-i pese cã aveam sã nasc în curând. Ce era sã fac?
N-aveam de ales.

MOAªA AGLAIA: Sigur, n-aveai de ales. Trebuia sã naºti.
D-NA THOMPSON (se preface cã nu înþelege sau nu sesizea-

zã ironia): Exact! Nu puteam spune nimãnui un cuvânt. Mama
voia sã mã mãrit cu cununiþã. Tata m-ar fi omorât. De altfel, chiar
eram la un pas de moarte: mi-o fãceam cu mâna mea. Cine n-a
cunoscut disperarea, nu poate înþelege. Unde sã mã duc? Unde
sã mã ascund? ªi-atunci m-ai gãsit, plângând, pe strãzi. M-ai luat
de mânã ºi m-ai dus acolo, la Casa de naºteri.

MOAªA AGLAIA: Cum se nasc o mie se mai poate naºte unul.
D-NA THOMPSON (iluminatã): Exact! Aºa mi-ai spus. Deci,

þii minte, recunoºti, nu-i aºa?
MOAªA AGLAIA: Aºa le spun la toate. Cum sã le spun

altceva?
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D-NA THOMPSON (cade din nou): Am stat acolo, în Casa
de naºteri, o sãptãmânã. Bãteau ploile în fereastrã ca un plâns.
Sau eu plângeam ºi lacrimile ºiroiau ca o ploaie. ªi-atunci a venit
noaptea aceea, neagrã ºi tulbure. Auzisem cã apele cresc. Apele
se umflau ºi bãteau marginile turbate. Oamenii fugiserã, care
înainte, care atunci, parcã era potopul. Þi-aminteºti?!

MOAªA AGLAIA: Câte am vãzut eu pe lume! Doamne pã-
zeºte sã le þin minte pe toate. Da’ zi, cã zici frumos. Parcã e teatru
la microfon.

D-NA THOMPSON: Au mai nãscut acolo douã femei. Întâi
un bãieþel, apoi o fetiþã. Râul se umfla ºi venea pânã sub geam,
urca pe perete ºi lingea pervazul. Ploaia bãtea ºi scrâºnea în pereþi
ºi-aveam impresia cã, încã puþin, ºi ne ia cu totul. O casã ca o
arcã – doi copii nou-nãscuþi, douã mame, o moaºã ºi eu, nenoroci-
ta de mine. Îmi venea sã m-arunc în Mureºul tulbure ºi lat ca un
fluviu, sã sfârºesc cu tot ºi cu toate. „Lasã-lasã, fetiþa mamii“,
auzeam, ºi-mi mângâiai fruntea ºi mi-o rãcoreai. Lumânãrile pâlpâ-
iau ºi-mi spuneai: 

MOAªA AGLAIA (absentã): Dumnezeu e bun ºi mare!
D-NA THOMPSON: Vezi, vezi cã-þi aminteºti? ªtiam eu!

Dumnezeu e bun ºi e mare, fetiþo. Îþi aminteºti, nu-i aºa?
MOAªA AGLAIA: Ce sã-mi amintesc? Zici singurã cã erai

lângã moarte ºi eu cu dumneata, la fel, ºi-acum, nu mã vezi? Io
– pensia, pensie, dumneata, America – America ºi-amândouã þuicã
– cinci stele!

D-NA THOMPSON: În noaptea aceea unul din copii a murit.
Mi-ai spus, tanti Aglaia, mama e distrusã. Vrea sã-i dai copilul tãu.
Tot eram disperatã cã se nãºtea. Nu ºtiam ce-am nãscut, n-am
întrebat ce-am nãscut, n-am întrebat cui îl dau, am spus „da“ fãrã
sã-l vãd. S-a spus cã am nãscut un copil mort. Dar, înþelege-mã,
înþelegeþi-mã toþi, eram tânãrã ºi eram disperatã. Acum sînt o
femeie cu stare. Avutã, nu! În America averea este ce nici cu mintea
nu poþi cuprinde. Dar pot sã fac acum ce n-am fãcut 20 de ani
pentru copilul meu. ªtiu cã aduc o veste neplãcutã. Dar voi
dezvãlui adevãrul ºi copilul îl voi lua în America.
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MOAªA AGLAIA: Dacã a fost mort copilul când l-ai nãscut,
mort este ºi acuma.

D-NA THOMPSON: ªtiu! Îmi reproºez. Dar n-ai dreptate.
Eu sînt mama. Aceea care l-a crescut a crescut o iluzie.

MOAªA AGLAIA: Poþi sã alãptezi o iluzie? Iatã, sînt eu
bãtrânã, dar tot mai învãþ câte ceva. Mai ales de la americani ...

DL. IONESCU: Ce dramã! Trei mame sã împartã doi copii!
DL. POPESCU: Fãrã sã mai pun la socotealã taþii.
DL. IONESCU: Unii îºi gãsesc sã râdã ºi pe marginea gropii.
DL. POPESCU: Unii se cred tot timpul pe marginea gropii.

Le place mai tare acolo.
D-NA POPESCU: Potoliþi-vã!
D-NA IONESCU (Aparte. Se uitã cãtre ceilalþi...): Dacã nu ne

unim acum, nebuna pleacã cu amândoi.
DL. IONESCU: Credeam cã ultimul lucru pe care-l voi supor-

ta în viaþã este sã mã împac ºi totuºi... 
DL. POPESCU: Dacã nu colaborãm, acesta va fi penultimul.

Ultimul devine plecarea copiilor.
DL. IONESCU: Orice, numai asta nu. Accept sã-i ºi cãsãto-

rim numai sã stea aici. Vreau sã spun sã rãmânã ai noºtri.
DAN: Aºadar, nu voi aþi trimis-o pe doamna Thompson?
Cei patru vin în mijlocul camerei, vor sã înceapã discuþia. Dom-

nul Popescu se pregãteºte sã ia solemn cuvântul, dar, în aceleaºi clipã,
intrã Pronto.

PRONTO: Bunã ziua ºi sãru’ mîna la toatã lumea. Ce aleasã
adunare! Dar fãrã Pronto? Nuuu! Avem aici o treabã.

Cei patru pãrinþi îºi dau seama cã Pronto poate sã le strice so-
cotelile. Se reped cãtre el ºi încep o discuþie în ºoaptã, în care Pronto
întâi protesteazã, apoi se lasã convins ºi, în cele din urmã, ºi dom-
nul Ionescu ºi domnul Popescu scot niºte bani pe care-i dau atunci,
pe loc.

PRONTO: O afacere e o afacere. Eu m-am þinut de cuvânt,
am pus în miºcare o întreagã maºinãrie de dezbinat ce era unit
dar dacã trebuie, trebuie. Om sînt ºi eu; cât priveºte cheltuielile
Agenþiei ele trebuie decontate. ªi, în plus, pretind o taxã de
despãgubire profesionalã.
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DL. POPESCU (mai scoate niºte bani, îi dã): În ordine, dar
lasã totul cum era.

D-NA POPESCU: Foarte bine, despãgubim tot. Nu mai fã
nimic.

DL. POPESCU (solemn): Tanti Aglaia ºi dragi copii. Introdu-
cerea a fost lungã, poate plictisitoare, poate ºi amuzantã, dar a
venit momentul sã dãm pe faþã adevãratul rol al acestei întâlniri.

DL. IONESCU (reia, solemn): E o zi plinã de solemnitate, care
meritã slãvitã într-un poem.

DL. POPESCU: Eu sînt de altã pãrere. Pânã la poem merge
bine o epigramã, ca þuica de dinainte de masã. Dar, zãu, nu e
locul de polemici literare.

DANA: Ba chiar dimpotrivã.
D-NA IONESCU: Exact, e locul unei întâlniri emoþionante

pentru noi ...
D-NA POPESCU: ªi ar fi bine sã nu fim tulburaþi de cei care

n-au nici o tangenþã.
D-NA THOMPSON: Nu-nþeleg ce vrei sã spui, doamnã ...
DL. POPESCU (agresiv, ironic): Voi fi eu mai explicit, doam-

nã. Dacã-mi amintesc bine, nu eraþi pe lista invitaþilor în seara
aceasta.

D-NA THOMPSON (om de afaceri): Nu e practic sã mã las
jignitã. Mai întâi când e vorba de interesele copilului meu, nu
aºtept sã fiu invitatã. Al doilea, sînt în casã la tanti Aglaia.

DL. IONESCU: E adevãrat cã sîntem în casã la tanti Aglaia,
dar sãrbãtorim un eveniment de familie.

D-NA THOMPSON: Mi-aº cere scuze, dar nu ºtiu cui. Ceea
ce ºtiu e cã aºa ceva e exclus. Familia Ionescu ºi familia Popescu
nu se înrudesc. Nici între ele, nici cu tanti Aglaia. Sau poate greºesc.

DL. POPESCU: Nu greºeºti, ºi totuºi greºeºti. Nu sîntem rude
ºi totuºi sãrbãtorim un eveniment de familie. ªi dacã doreºti, doam-
nã, cu tot dinadinsul sã fii martorã, poftim!

DL. IONESCU (reia emoþionat): Declarãm logodna fiicei noas-
tre Dana ...

DL. POPESCU (emoþionat ºi triumfal): ... cu fiul nostru Dan!
(Dan ºi Dana, tanti Aglaia, nu înþeleg nimic).
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D-NA THOMPSON (îºi revine, înþelege ºi se înfurie): Mi-aþi
furat ideea. Triºaþi împreunã ca sã vã apãraþi. Nu, nu sînt de acord.
Ideea e a mea. Am cumpãrat-o. Mã opun categoric.

D-NA IONESCU: Dumneata nu poþi sã te opui.
D-NA POPESCU: Sã nu te opui. N-ai nici un drept sã su-

ceºti minþile copiilor. Doar o mamã adevãratã îi poate înþelege.
(Dana, stupefiatã de întorsãtura lucrurilor, leºinã. Toatã lumea

se apropie).
D-NA THOMPSON: Aoleu! Mi-aþi omorât fata!
DAN: Apã!
DL. IONESCU: Tanti Aglaia, dã-i ceva, un întãritor... 
D-NA THOMPSON: Fetiþo, nu, fetiþa mamii...
D-NA IONESCU: Sã n-o atingi! Eu sînt mama ºi iese crimã

de om.
DL. POPESCU: Oh! ºi nu-i un telefon prin preajmã... O fi

mâncat ceva rãu? S-a emoþionat?
D-NA POPESCU: Atâtea într-o singurã zi!
DAN (o zguduie): Dana, Dana, vino-þi în fire. Dana, comoara

mea, iubita mea, dragostea mea... 
(Tanti Aglaia vine cu o canã de apã, o stropeºte pe faþã, îi dã

douã palme. Dana îºi revine. Toþi se întrec sã o sãrute, sã o mângâie).
D-NA IONESCU: Fetiþa mea, þi-e bine? Draga mamii, te-ai

obosit prea mult cu învãþatul.
DL. IONESCU: În fiecare searã lucrezi atât de mult!
DL. POPESCU: Ce-i prea mult.... stricã.
D-NA THOMPSON (insistã ºi ea): În America sînt medici

vestiþi, facem o vacanþã în Caraibe ºi, adio anemie, fetiþo!
D-NA IONESCU: Îndrãzneºti sã-i spui asta în faþa mea?
D-NA THOMPSON: Chiar dacã mi-ar fi norã, tot ca o mamã

m-aº purta acolo.
D-NA POPESCU (atinsã): Îndrãzneºti sã pretinzi cã l-ai nãs-

cut pe Dan!
D-NA THOMPSON: Chiar dacã nu l-aº fi nãscut pe Dan ºi

ca ginere tot ca un fiu mi-ar fi în America.
DL. POPESCU ºi DL. IONESCU: Niciodatã!
D-NA IONESCU, D-NA POPESCU: Nicãieri!
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DL. IONESCU: Am declarat logodna copiilor noºtri. Dan ne
va fi ginere.

DL. POPESCU: Iar Dana ne va fi norã.
D-NA POPESCU: Am vrut sã facem logodna aici la Tanti

Aglaia pentru cã de la ea a început povestea dragostei voastre,
într-o noapte tulbure, pe vremea inundaþiilor.

D-NA IONESCU: Soarta a vrut sã fiþi împreunã încã de la
venirea pe lume.

DL. IONESCU: Dacã nu era tanti Aglaia sã le salveze pe
mamele voastre ºi pe voi... Ei sã-i fiþi recunoscãtori în veci.

DL. POPESCU: Tanti Aglaia, spune-le copiilor, într-o zi atât
de mare pentru noi toþi, spune-ne povestea venirii lor pe lume.
De ce am þinut sã facem aici logodna.

D-NA THOMPSON: Sînt pentru adevãr. Spune adevãrul,
tanti Aglaia!

D-NA POPESCU: Adevãrul! Numai adevãrul!
D-NA IONESCU: Adevãrul stã în mâinile tale, tanti Aglaia!
DL. IONESCU: Adevãrul ºi, nu uita, ºi fericirea a ºase oameni.
MOAªA AGLAIA: (stã câteva clipe pe gânduri): Da’ ºtiu cã

mi-aþi fãcut capul calendar! Sã fie într-un ceas bun! Dar ce-s eu
aici? Moaºã sau naºã ca sã cuvântez? De vreo douã zile am obser-
vat cã bântuie o boalã. Unii au luat-o ºi vorbesc în dodii de copii
schimbaþi. Eu am moºit la viaþa mea vreo 5.000 de copii ...

PRONTO: Sãru’ mâna! 5.000 de copii ºi un drac!
MOAªA AGLAIA: Ia-þi o þuicã ºi lasã-mã sã-mi termin vor-

birea cã nu sînt învãþatã cu întreruperi ca în Parlament... Cum
spuneam, am moºit la viaþa mea vreo 5.000 de copii fãrã sã te
pun ºi pe tine la socotealã (se uitã la Pronto), dar niciodatã n-a
fost aºa de greu ca la inundaþii. Mãi, copii, nu ºtiam dacã scã-
pam vreunul cu viaþã, darã-mi-te toþi. ªi uite cã am scãpat... Tot
de-atunci îmi pare rãu cã n-a avut zile ºi cel de-al treilea copil care
s-a nãscut acolo. Nu mai ºtiu ce-a fost: bãiat, fetiþã. S-a nãscut
mort. (Face o pauzã semnificativã). Copilul Elenei ar fi fost acum
cât voi.

D-NA THOMPSON (urmãreºte atentã, se întunecã, înþelege
cã n-are nici o ºansã): Nuuu!
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PRONTO: Dar are ºi ea un copil. Mamã! Vezi cât de dulce
e numele tãu. Þi-am mai spus, nu conteazã pe cine naºti ci pe
cine creºti. În fond, naºterea este un mister universal.

D-NA THOMPSON: Domnule, lasã prostiile!
PRONTO (exasperat): Nu-nþeleg deloc de ce voi, femeile,

nu sînteþi sensibile la metafizicã! Puneþi preþ doar pe latura fizicã
a lucrurilor. (o imitã): Nu l-am nãscut pe el (aratã) pentru cã am
nãscut pe altul. Dar ce conteazã asta? O mamã ºi un copil se pot
întâlni în absolut. Douã idei pure. Tu, ideea de mamã, eu, ideea
de fiu. Aici e ca ºi-n dragoste. Ce face un bãrbat sã iubeascã o
anume femeie deºi aceasta e departe, când atâtea sînt lângã el,
ºi invers? Ca-n toate lucrurile fundamentale misterul dirijeazã
ordinea lumii. De ce sã ne împotrivim ordinii lumii? De ce sã nu
avem modestia ºi sinceritatea sã o respectãm?! De ce sã nu fim
de acord cu sugestiile soartei?

D-NA THOMPSON (enervatã, deprimatã, îºi aprinde o þigarã
ºi se plimbã prin camerã): Dacã n-ai fi ridicol ...

PRONTO: ªi îndrãgostiþii pot fi ridicoli. ªi ce conteazã asta?
Sînt sublimi! Vrei un fiu: iatã-mã! Nu te voi face de râs în Ame-
rica. Uite, accept ca firma „Relaþii interumane: Vând ºi cumpãr“
sã adauge ºi numele tãu. Sã se numeascã PRONTO & MOTHER.
ªi apoi, gândeºte-te, câteodatã copiii adevãraþi sînt mai puþin
ascultãtori decât ceilalþi. „Pe pãrinþi nu-i alegi“ – judecã copiii –
ºi-ºi permit sã facã toate prostiile. Chiar sã se nascã atunci când
îi aºtepþi mai puþin. (Câteva zâmbete cu subînþeles).

(Danei i se face rãu din nou, toatã lumea se agitã în jurul ei).
D-NA IONESCU (sare): Fetiþo (cãtre ceilalþi) Mi-aþi distrus

copilul cu prostiile voastre!
D-NA THOMPSON: Dana, iubitã micã, te duc în California,

plecãm imediat!
(În sfârºit Dana îºi revine).
DANA: O, sînt aºa de slãbitã!
D-NA THOMPSON: Am spus eu, o astenie. Se trateazã cu

voiaje lungi.
MOAªA AGLAIA: Eu nu mã bag, dar cred cã-i o astenie cu ochi.
TOÞI: Ce? Ce spui?
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DL. IONESCU: Cum îndrãzneºti?
D-NA IONESCU (indignatã): Cum îþi permiþi?
MOAªA AGLAIA: La anii mei îndrãznesc multe ºi îmi permit

tot. Atâta doar vã avertizez cã-s prea bãtrânã ºi la o adicã va tre-
bui o altã moaºã.

D-NA THOMPSON (neliniºtitã): Ce-i asta? Alt joc? Alte insinuãri?
D-NA POPESCU: Care-i adevãrul, copii?
DL. POPESCU: Dane, fii bãrbat.
DAN: Chiar sînt. ªi o sã am ºi un copil.
D-NA THOMPSON (uluitã, mai trage speranþã): Dane! Dana!

Veniþi cu mine, n-aveþi nici o grijã!
D-NA IONESCU: Noi ne certãm prosteºte ºi iatã ce puteam

pãþi!
DL. IONESCU: Mãi, copii, v-aþi cam grãbit, dar sã fie într-un

ceas bun. Azi, cu ocazia logodnei, fixãm ºi nunta.
D-NA POPESCU: Imediat.
DL. POPESCU: Dane, cere-i mâna aici, pe loc!
DAN: Nu pot.
DANA: Nu ne cãsãtorim.
TOÞI (stupefiaþi): Cuum?
DANA (hotãrâtã): Nu ne cãsãtorim.
D-NA IONESCU: Cum aºa?
DAN: Cum aþi auzit!
D-NA POPESCU: În situaþia asta?
DL. POPESCU: Fiþi oameni serioºi. Azi aþi declarat logodna.
DAN: Voi aþi declarat-o! Noi nu ne-am logodit.
D-NA POPESCU: Cred cã-i o glumã.
DAN: Nici o glumã. Nu ne-am logodit astãzi.
PRONTO (nelãmurit): Multe am mai dezlegat eu la viaþa mea,

dar ce-i aici nu pricep ºi pace! Nu mã taie capul! 
D-NA IONESCU: Bine! Sînteþi oameni moderni, nu mai þineþi

la logodnã. 
D-NA POPESCU: Sîntem de acord ºi aºa. Chiar ºi fãrã logod-

nã, vã cãsãtoriþi.
DANA: Nu ne cãsãtorim.
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D-NA THOMPSON (nu-nþelege): Fetiþo, Dana, nu ºtii ce vor-
beºti, doar îl iubeºti?

DANA: Sigur cã-l iubesc.
D-NA THOMPSON: ªi el te iubeºte.
DAN: Sigur cã o iubesc. Dar nu mã pot cãsãtori cu Dana. 
DL. IONESCU: Aºa ceva n-am pomenit! Se iubesc, se apucã sã

facã copii, dar nu vor nici sã se logodeascã, nici sã se cãsãtoreascã.
DL. POPESCU: Nu, aºa nu mai merge! Ori vã bateþi joc de

noi ºi ne spuneþi, ori ne lãmuriþi. (Îi imitã): Îl iubesc dar nu-l iau
de bãrbat. O iubesc dar n-o iau de soþie. Dar copii, Ohoho! Eu
de orice moarte pot sã mor, dar într-un singur fel nu: prost.

DANA (de mânã cu Dan): Nu ne logodim ºi nu ne cãsãto-
rim pentru cã nu putem.

TOÞI: De ce?
DAN (solemn): Pentru cã sîntem soþi ºi soþie.
TOÞI: Ce? Cum? Ce-i asta?
DAN: Ce-aþi auzit!
DANA: Ne-am cãsãtorit anul trecut.
(Toþi îi sãrutã ºi îi îmbrãþiºeazã pe tineri).
D-NA IONESCU (relaxatã): Slavã Domnului, asta e chiar ziua

dezvãluirilor. Sã te îmbrãþiºez, fiul meu!
D-NA POPESCU: Dana, fiica mea, vino sã te sãrut.
DL. POPESCU: Bãiete, ca-ntre bãrbaþi: mare hoþ eºti! Sã te

ascunzi de taicã-tãu!
DL. IONESCU: Sã nu ºtiu eu, tatã, sã nu bãnuiesc...
DANA (destinsã): Ce sã vã facem? Aveaþi voi timp pentru

asemenea fleacuri? V-am lãsat în disputele voastre literare.
DAN: Pãrinþii ar vrea sã nu mai ieºim niciodatã din leagãn.

Sã hotãrâþi totul. Cu cine sã mã plimb ºi cu cine nu, pe cine sã
sãrut ºi pe cine nu º.a.m.d.

MOAªA AGLAIA: Când nu bagi de seamã, o datã te trezeºti
cã învaþã oul pe gãinã. Dé!

(D-NA THOMPSON rãmâne gânditoare, Pronto se apropie de
ea, cu o nouã ofensivã. Se vede bine însã cã d-na Thompson nici
nu-l ia în seamã).
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PRONTO: Fiu, am înþeles, nu se poate. Aici e clar. Metafi-
zica e ca bogãþia: o ai sau nu o ai. A fost iluzia mea, decepþia mea.
Eºti o femeie practicã, doamnã Thompson, ºi-mi placi, ca femeie,
tocmai din cauza asta. Aici ne întâlnim. Mã asculþi?

D-NA THOMPSON (absentã, cu ochii pe Dan ºi pe Dana):
Desigur.

PRONTO: Aºadar, copiii se aflã într-un moment major de
viaþã. Dana ºi Dan s-au cãsãtorit pe ascuns, n-au încredere în con-
simþãmântul pãrinþilor. În curând, vine ºi copilul. Chiar dacã
Ioneºtii ºi Popeºtii ºi-au dat cu vitezã consimþãmântul inutil,
bãieþii, deºtepþi, consumaserã evenimentul; e clar cã mâine ace-
iaºi pãrinþi or sã fie mai puþin entuziaºti, iar poimâine vor deveni
din nou pãrþi beligerante. Domnul Ionescu va scrie o poemã lãcri-
moasã despre înduioºãtoarele întâmplãri din familia lui, iar
domnul Popescu va trânti o epigramã în care va ºfichiui creduli-
tatea pãrinþilor ca sã nu spunã de-a dreptul, tâmpenia lor. ªi
atunci – adio pace mondialã! Încã un pact care va cãdea pentru
cã acesta este ºi rolul pactelor, ca ºi al jurãmintelor de amor, sã
fie încãlcate. Ce cred Dan ºi Dana despre asta? Sînt bãieþi deºtepþi,
îmi plac amândoi, dar aº putea sã-i ajut sã-ºi limpezeascã viziunea
despre lume ºi viaþã ºoptindu-le câte ceva. ªi atunci, gata! Dacã
le spui,„copii mergeþi cu mine în America“, ºtii ce-o sã-þi rãspundã?

D-NA THOMPSON (tot absentã): Ce?
PRONTO (imitându-i): Nu, nu mergem! ªi ºtii de ce? Nu ºtii.
D-NA THOMPSON (automat): Nu ºtiu.
PRONTO: Deoarece nu rãspund numai pentru ei. E la mij-

loc copilul. Cum ajung în America, pac! copilul. Îþi dai seama de
ce are nevoie în primul rând un copil care se naºte în America?
În primul rând, în al doilea rând ºi în al treilea rând un copil care
se naºte în America are nevoie de un bunic. ªi dumneata, doam-
nã Thompson, nu te supãra cã sînt brutal, dar aºa e stilul meu,
brutal ºi sincer, dumneata nu poþi oferi un bunic nepotului dumi-
tale. Vezi cã nu eºti prevãzãtoare? Dar conteazã pe soartã (se bate
cu pumnul în piept): iatã-mã, sînt bunicul.

D-NA THOMPSON (îºi revine, se uitã la el ºi se mirã): Ce eºti?
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PRONTO: Sînt bunicul!! Nu mã respinge. Nu lua jucãria din
mâna nepotului. Cine s-ar mai înhãma la o treabã ca asta? Cine
se însoarã ca sã creascã copilul altuia? Dar iatã ºi un om de ca-
racter: (se bate cu pumnul în piept) creºte nu unul, ci doi copii,
cãci nu ºtie care e adevãratul,  ºi, colac peste pupãzã, ºi nepotul.
Doamnã Thompson, nu e timp de pierdut. Tanti Aglaia, unde e
telefonul? Te rog, Ambasada americanã. Þine minte, þi-ai gãsit
un soþ, te cãsãtoreºti, îþi creºti copiii, nepotul.

D-NA THOMPSON (absentã, e cu gândurile ei): Bravo lor...
Deºtepþi copii! Dragostea e totul! O clipã m-am vãzut pe mine
dacã bãiatul pe care l-am iubit ar fi fost ca Dan, totul ar fi fost
astãzi altfel. Dar dacã n-a fost, nimic nu se mai poate întoarce.
A fost o iluzie. Nu se poate nimic ºi nici nu ar fi drept. De fapt,
ºtii ce m-a emoþionat? Gândul cã se va naºte copilul. În rest, doar
iluzii. Dar copilul va fi sigur nepotul meu.

PRONTO: ªi al meu, ºi te asigur cã n-o sã fac nici o deose-
bire. Îl adopt imediat. Cine n-are nevoie de un bunic tânãr?

D-NA THOMPSON: Destul! te rog înceteazã cu fanteziile.
Abia de le mai suport pe ale mele. Tanti Aglaia, iartã-mã pentru
tot. Am plecat. Dar la anul vin sã-l vãd pe micuþ. (Cãtre Dan ºi
Dana): Copii, sã fiþi fericiþi! Pe mãsura curajului ºi a dragostei voas-
tre! (singurã) În rest, toate s-au întâmplat atât de demult. Poate,
într-adevãr am nãscut un copil mort, sau poate nu mai þin eu
minte, poate nici n-am nãscut vreodatã.

(Pe aceastã replicã apar Olimp Podoabã cu Secretara).
OLIMP PODOABÃ (rãspunzând îndoielilor lui Hellen Thomp-

son): Ba ai nãscut, doamnã Thompson. ªi n-ai nãscut un copil
mort. (O împinge pe Luluº în faþã): Iatã dovadã.

(Stupefacþie generalã).
PRONTO (singurul care riscã o întrebare): Ceee?!?
OLIMP PODOABÃ (acelaºi ton al dezvãluirilor): Luluº are exact

20 de ani. ªi nu poþi sã spui cã nu-þi seamãnã.
PRONTO: Nu se poate! nu se poate!
D-NA IONESCU (bucuroasã de întorsãtura lucrurilor): De ce

sã nu se poatã? 
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HELLEN THOMPSON: (prãbuºitã pe un fotoliu, abia poate sã
mai îngâne cu spaimã, cu speranþã, cu stupefacþie): Fetiþo. Chiar
eºti a mea?

SECRETARA (care joacã destul de neconvinsã rolul oferit de
Olimp Podoabã): Mother!...

HELLEN THOMPSON (e la capãtul puterilor): Nuuu! Fie-vã
milã de mine! Fie-vã milã de mine! (începe sã-i roage pe toþi prin
gesturi, prin priviri, prin cuvinte) Nu vã mai jucaþi cu mine! 

PRONTO: Nu-i adevãrat! Luluº e secretara mea (cãtre Olimp
Podoabã): Patroane, ce-i asta? ªtii bine cã pentru mine e marea
loviturã. O aºtept de atâþia ani. Mai am puþin ºi-o conving. Plec
cu americana.

OLIMP PODOABA (satisfãcut): E ºi pentru mine! ªi eu do-
resc, de o viaþã, marea loviturã. ªi, iat-o opera mea. Eu te-am creat,
eu te distrug.

PRONTO: Patroane, þi-o spun cu tot respectul: eºti un porc!
Dar nu-þi va reuºi. Nu-þi va reuºi figura. Luluº, spune adevãrul. Ai
mamã, tatã, bunici, mãtuºi, fraþi.

SECRETARA (cinstitã): Sînt un copil orfan.
D-NA THOMPSON: Fetiþo, spune, nu te juca cu o biatã ini-

mã (ia un calmant ºi încã unul): Ai vreun interes? 
SECRETARA (candidã): Am.
D-NA THOMPSON: Fetiþo, ce vrei?
SECRETARA (la fel): Sã ajung secretarã de firmã în Occident.

Sã ºtiþi cã sînt pregãtitã sã fac faþã. Deja m-am obiºnuit cu
exploatarea.

PRONTO: Doamnã Thompson, n-o crede. E o înscenare.
D-NA THOMPSON: Fetiþo, te mai întreb o datã: Chiar eºti

fiica mea?
SECRETARA (ezitând): Doar dacã trebuie. ªi dacã patronul

a spus-o, înseamnã cã trebuie. 
OLIMP PODOABA: Crede ºi nu te întreba, Luluº.
MOAªA AGLAIA: I-auzi dom’le. Taman ca în Biblie. Am stat

ºi-am ascultat. Multe mi-au vãzut ochii, la viaþa mea ºi multe mi-au
auzit urechile. Doar asta le întrece pe toate. (cãtre Olimp Podoabã):
Aºadar, ãsta-mi eºti, vecine! Stau gard în gard de-o viaþã dar nu
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te-am mirosit. Dar ºi când þi-ai dat arama! Mã miram eu ce te
interesa atâta americanca, Elena, cu greºelile ei. Dar ca sã vii ºi
s-o înnebuneºti de cap punându-i în braþe ce i-ai pus, ca pe pro-
priul ei copil, le întrece pe toate. Om de nimic! Sã nu-mi mai treci
pragul (despre Pronto) Mãcar ãsta ne mai distreaxã (cu blândeþe,
cãtre Hellen): Ascultã, fatã dragã. Nu umbla dupã ce nu se poate.
Atunci în noaptea aceea s-au nãscut Dan, Dana ºi un copil mort
(cu tãrie). Copilul tãu a fost mort. Nu încerca sã dezgropi stafii,
spre binele tuturor, fatã dragã. (Se cuibãreºte în ºezlong). ªi al tãu,
Elena, ºi al tãu.

HELLEN THOMPSON (se ridicã hipnoticã, se uitã în jur, îi îm-
brãþiºeazã pe Dan ºi pe Dana strângându-i, fãrã cuvinte, la piept ºi
pleacã din ce în ce mai repede, fugind la ieºirea din scenã).

PRONTO (surprins de reacþie, îºi încearcã, neconvins, norocul
în ceasul al doisprezecelea): Unde pleci? O femeie singurã în
America?!! Te iau de nevastã. Închid ochii ºi te iau de nevastã.
Nu conteazã cã între noi e o diferenþã de vârstã. Nu-mi pasã cã
ai fãcut un copil din flori. Nu-mi pasã cã ai fost mãritatã. Nu-mi
pasã de gura lumii. N-am sã-þi zic nimic. Închid ochii!!

(Cu un ultim efort, ca vulpea când n-ajunge la struguri, Pronto,
cu palmele pâlnie la gurã, strigã dupã Hellen, care nu se mai vede
de mult): Hei, unde pleci? Hellen! America-i putredã!

CORTINA

1985
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DDEESSPPRREE  AAUUTTOORR

„Majoritatea dramaturgilor noºtri de azi au venit spre teatru dupã o prac-
ticare fructuoasã a altor genuri literare (prozã, poezie, publicisticã etc.), ceea ce
dovedeºte cã nu e deloc uºor sã scrii teatru ºi mai ales cã el necesitã o anume
maturizare artisticã. Aºa s-a întîmplat cu Dumitru Radu Popescu sau Ion Bãieºu,
cu Marin Sorescu sau Fãnuº Neagu, cu Mihnea Gheorghiu sau Ecaterina Oproiu
etc. ºi, important de remarcat, nici unul din aceºtia n-a fost strãin de publicis-
ticã, de prezenþa acutã în clipã. Mi se pare firesc sã fie aºa. Publicistica solicitã în
primul rînd spontaneitatea cuvîntului ºi concentrarea gîndului. Ori, nimic nu poate
fi mai util decît acestea unui scriitor de teatru.

Dramaturgul Mariana Brãescu vine în teatru de asemenea din publicis-
ticã ºi din prozã. Un drum norocos ºi promiþãtor. Implantarea directã în actua-
litate, ºtiinþa dialogului, a conducerii discuþiei, a gradãrii replicilor, a stimulãrii
partenerului de dialog fac parte din tehnologia scrierii dramaturgice. Ori, toc-
mai aceste calitãþi o recomandã cu prisosinþã pe Mariana Brãescu. Verbul ner-
vos, replica acidulatã, gîndul înaripat, venit sã exprime idei actuale nu fãrã o undã
discretã de sensibilitate femininã, fac din piesa „Profesor de ... admitere” o pa-
ginã de literaturã veritabilã capabilã a ne emoþiona, a ne incita, a ne face fericiþi
descoperind adevãrul artei.

Dar piesa aceasta nu este nici prima ºi nici singura pe care a scris-o autoarea.
Alte cîteva îºi aºteaptã deja interpreþii în cadrul altor cîteva teatre din þarã. Expe-
rienþa scriiturii se simte atrãgîndu-ne atenþia cã nici o izbîndã nu se dobîndeºte
fãrã de talent dar ºi fãrã de muncã asiduã, fãrã dãruire ºi pasiune, fãrã tenacitate
ºi abnegaþie. Iatã atu-urile cu care Mariana Brãescu intrã pe poarta cea mare a
teatrului. Sã fim încrezãtori în steaua ei fericitã.“

CCoonnssttaannttiinn  CCuubblleeººaann,,  11998888

„Am citit de curînd în manuscris patru piese de teatru de Mariana Brãescu:
LLoonnddrraa  ddee  llaa  33  llaa  55, AAll  ttrreeiisspprreezzeecceelleeaa  CCaaeessaarr, LLaa  ddiissppoozziiþþiiaa  dduummnneeaavvooaassttrrãã ºi PPrroo--
ffeessoorr  ddee  aaddmmiitteerree. Le-am citit cu plãcere ºi cu folos ºi cu bucuria de a descoperi
un autentic dramaturg. Mariana Brãescu are ºi talent ºi ºtiinþã dramaturgicã. Ea
cunoaºte nu numai oamenii ºi viaþa, ci ºi legile intime ale dramaturgiei, ale dia-
logului firesc ºi ale conflictului convingãtor. E un semn al talentului indiscutabil,
la care se adaugã capacitatea de a opera pe toatã claviatura comicului, de la umorul
pozitiv la satira necruþãtoare.

Rîzînd cu poftã sãnãtoasã, ea biciuieºte ºi vestejeºte relele moravuri. E ceea
ce poate da societãþii un adevãrat dramaturg, cãruia îi urez succes pe marea tim-
pului printre puþinele catarge care lasã malurile, înfruntînd vînturile, valurile vieþii.“

IIoonn  DDoodduu  BBããllaann,,  11998888
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