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BUCURE TI sau 
PARIS POST-RESTANT 

 
Vodevil pe motivele piesei lui Maxim Gorki „Azilul de noapte” 

 
Traducere din rus   - Efim. KRIMERMANN 

 
Când în sfâr it am ajuns descrierea distrac iilor noastre în 
Londra i am spus c  am vizitat un teatru excentric cu trucuri i 
scamatorii (sunt piese de acest gen) i c  totul a fost foarte 
interesant, Alexei Maximovici s-a întunecat la fa  de invidie. 
Excentrica era „punctul vulnerabil i dureros” al lui Alexei 
Maximovici. Înc  în Berlin cu triste e în glas ne spunea: „A  
scrie o pies  pentru excentrici, dar nu cred c  voi nesuferi, dar 
nu cred c  voi reu i, în genere nu-s dramaturg, iar excentric  e 
ceva serios i foarte necesar omului”. 
 
Valentina Hodasevici  „A a l’am tiut pe Gorki” 

 
PERSONAJE: 
 
COSTÂLEV, st pânul hotelului „Petit Paris” din Bucure ti, eful Uniunii 
marinarilor revolu ionari de pe cuisatul „Potemkin” în România. 
 
BARBARA (Basea), so ia lui; basarabeanc  mic-burghez  
 
NATA A, fiica ei din prima c s torie 
 
URSULESCU, prefect 
 
VASCA PEPEL, fost marinar de pe cuirasatul „Potemkin”; om de serviciu în 
hotelul „Petit Paris” 
 
Kneazul Kle cinschii, poreclit KLE TI, vice-emirul din Buhara 
 
ANA, so ia lui 
 
NASTEA, balerin  a Operei Regale din Bucure ti. 
 
Prin esa KVA NEVSCAIA, poreclit  KVA NEA, face i vinde col una i. 
 
BARONUL 
 
SVERCICOV-ZAVOLJSCHII, fost director al unui teatru; 
Poreclit ACTORUL 
 
Contele LUCA, un pribeag 
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ASAN, un cneaz din Kaucaz cu porecla T TARUL 
 
Ac iunea se desf oar  în primul deceniu al secolului XX în Bucure ti. 
 
 
Holul luxosului hotel „Petit Paris”. În col ul stâng – un c min. Câteva fotolii. Trei 
u i. Din cea din dreapta – câteva trepte, care duc într-o camer  spa ioas  cu dou  
paturi în ambele p r i ale ei. Într-unul din paturi, dup  perdea, zace în agonie Ana. 
În decursul primelor dou  tablouri se aud gemetele ei. 
 
Pe scen  BARONUL, NASTEA, KVA NEA, ACTORUL, KLE TI, T TARUL. 
 
BARONUL: Bine, dar el? 
KVA NEA: Se ine scai dup  mine. Hai, zice, s  ne însur m, prin eso... 
BARONUL: Dar dumneata?  
KVA NEA: Eu n-am ce ascunde. Am fost de-acum m ritat . Mi-ajunge i o 
singur  dat . Ziua, când so ul, prin ul KVASNEVSKI, mi-a murit, a fost cea mai 
fericit  zi din via a mea. 
KLE TI: Pare-mi-se, doamn , c  min i i. De fapt a tepta i doar clipa când domnul 
prefect o s  v  întind  mâna. 
KVA NEA (nu direct): ine- i clan a, p gânule (lui KLE TI): 
Crede-m , prin e. Mi-e sincer  dorin a de a nu m  înc tu a a doua oar . Chipul 
chinuit al so iei dumitale, pe care a i adus-o la pragul mor ii, îmi va aminti mereu 
de urgia i bazaconiile vie ii conjugale. 
KLE TI: Bazaconii sunt de mai multe feluri. Sunt i amare, sunt i dulci. De cele 
amare face, se prea poate, s  fugi la Paris. Dar dup  ce le duci, unele prin ese fug 
din Paris pân  pe malul Dâmbovi ei... 
BARONUL (zmulge din mâna NASTIEI o carte, cite te titlul): Maxim Gorki 
„Mama”... Nastea, nu cumva te-ai icnit? Te-ai f cut de-acum socialist   
NASTEA: D -o’ napoi... auzi! (Nastea întinde mâna dup  carte). (Baronul fuge în 
alt col  al holului. Nastea fuge dup  dânsul. Se împiedic  de o c ldare, cade i ip  
sfâ ietor.) D -mi cartea, boule!  
ANA: (î i arat  de dup  perdea fa a palid ): începe înc’o zi. Doamne, de ce zbiera i 
a a!? 
KLE TI: A început v ic reala de diminea . 
ANA: L sa i-m  m car s  mor în pace. 
PEPEL: G l gia nu împiedic  moartea. 
ACTORUL: Vasea, ar fi mai bine s  taci. Doar omul într’adev r moare. 
PEPEL: Eu moartea am v zut-o nu o dat  i nu o dat  am sc pat de dânsa. Unde-i 
via , acolo-i i moarte, iar unde via  nu-i, nu-i nici moarte...  Ce, crede i c  Ana... 
ANA: Da, Vasea, pu in mi-a r mas; pu in. 
ACTORUL: Se vede, c  i mie îmi este dat s  mor la fel ca Ana în acest jalnic 
hotela , în afumatul Bucure ti, în capitala unei semis lbatice ri, ascuns  undeva în 
fundul Europei, Iar eu, prostul, visez s  mor pe scen  la fel ca Edmund Kin, marele 
tragic englez. 
T TARUL: De ce un om viu vorbe te despre moarte numai? Omul bolnav e tot om 
viu. Ana este vie. Ana nu face r u, cine face r u este om mort.  
PEPEL: M i, Asane, nu bate eaua s  priceap  iapa. Pe cuisatul Potemkin eu 
omoram ofi erii nu din pl cere, dar ca s  r mân în via  împreun  cu tovar ii. 
Când guardul de marin  Krauze a vrut s -l împu te pe Mi a Kostâlev, eu pe din 
spate m’am apropiat de cel cu epolete i l-am gâtuit. Oare am f cut vreun r u? 
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KLE TI: i Mi a în semn de recuno tin  te-a luat portar la hotel, iar tu, tot în semn 
de recuno tin , dormi cu so ia lui... 
PEPEL: (se repede la KLE TI i-l ia de gât): Ce? Mai spune o dat ! 
 
Intra BARBARA. 
 
BARBARA: Iar v-a i înc ierat? Mai bine a- i m tura holul. A cui e rândul s  
pl teasc  servitoarei? 
ACTORUL: Rândul Baronului. 
BARONUL: Eu n-am bani. Pl te te tu pentru mine, Nastea. 
NASTEA: Nu m i! Tu îmi iei c r ile iar eu s  mai pl tesc în locul t u servitoarea... 
Las  Kle ti s  pl teasc . 
KLE TI: Mie îmi moare so ia. Mie i a a nu îmi ajung bani de înmormântare. 
BARBARA: N-ai, Vasea, grij  de ordine... Hai mai la umbr . Am o vorb  s - i 
spun. 
PEPEL alene se ridic  i împreun  cu BARBARA ies pe avascen . 
 
PEPEL: Ei, ce? 
BARBARA: M i, Vasea, de ce nu mai dai pe la mine? Oare nu m  mai iube ti? 
PEPEL: Eu la tine niciodat  n-am venit. Tu veneai la mine. Acum ai încetat... Ce 
mai vorb ... vino. Vino în musaferie. 
BARBARA: Ca musafir, da unde-i dragostea? 
 
Apare KOSTÂLEV, dup  dânsul LUCA, cu un toiag în mân , cu o traist  mare pe 
um r, cu o gamel  i un ceainic la brâu. 
 
KOSTÂLEV: Face i cuno tin , domnilor. Noul nostru locatar, contele Luca 
Nicolaevici. Direct din gubernia. Breansc a binevoit s  vin . (Pleac ) 
LUCA: Bun  ziua, oameni buni! 
ACTORUL: Oamenii-s r i, ei sunt buni numai pentru sine îns i, mai bine zis fa  
de sl biciunile lor, dar în orice caz fi i binevenit, conte. Ce vânt v-a adus în acest 
l ca ? 
LUCA: Apoi eu, scumpule, scriu o carte despre Napoleon. La Moscova i 
Peterburg toate arhivele le-am r scolit. Acum vreau s  v d acele franceze. Dar 
con tiin a nu m  las  s  v d Parisul, ora ul p catelor. i am hot rât ca în loc de 
Paris s  vin la Bucure ti s  lucrez. Ce n-ai spune, ora u-i ortodox, iar franceza li-i 
limb  matern . 
ACTORUL: A i intit în PARIS i a i nimerit în Bucure ti. Eu în Samara am v zut 
un teatru. Jucam, desigur, pe scena lui cele mai bune roluri. Re etele erau 
admirabile. Dar succesele m-au distrus, mai bine zis femeile. Am pierdut totul, dar 
am pierdut cu stânga talia îngust  a unei zâne de pe Volga. 
LUCA: A a-i, ampanie, femei frumoase, dar de ce nu v  reîntoarce i pe scen ? 
ACTORUL: Imposibil, conte. Femeile mi-au uscat inima, iar restul organismului l-
am otr vit cu alcool singur. Cu-o inim  moartea nu o po i juca, iar creierul otr vit 
de be ii nu- i d  s  înve i rolul... 
LUCA: Dar ce vânt v-a adus pe aici? 
ACTORUL: La început, când am vândut teatrul, m-am gândit s  o iau înspre 
PARIS, dar am în eles c  acolo banii ce-i am sunt prea pu ini. i oamenii m-au 
sf tuit. Pleac , mi-au zis, la Bucure ti. Este acolo un hotel  „Petit Paris”. De-acolo, 
din Bucure ti adic , ai s  scrii în Samara pe blancheta hotelului: „Hotel Petit-Paris, 
rue de Victoire, 13”. Iar asta-i, de fapt, Calea Victoriei din Bucure ti! 
LUCA: M i ce vicle ug! 
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ACTORUL: A a-i, conte. Ideea apar ine st pânului nostru Mi a Kostilev... i iat  
cum fac: când cineva din Samara vrea s -mi trimit  o scrisoare apoi scrie pe plic: 
„Paris post restant, D-lui Svercicov – Zavolijschii” iar mai jos adauf  „Hotelul 
Petit-Paris”. Cu aceast  mic  însemnare scrisorile se trimit aici în Bucure ti. La noi 
în hotel a a fac to i. Fiecare cu motivul lui. Eu, bun oar , am o tanti b trân , care 
tr ie te în Samara. Ea tie, c  am deschis un teatru rus în Paris. i de-ar afla dânsa, 
c  nici n-am ajuns la Paris, mo tenirea ce-o a tept s-a dus pe copc . 
 
Intr  KVASNEA 
 
KVASNEA: mi s-a spus c  în hotel avem un locatar nou? 
ACTORUL: da, prin eso. Permite i-mi s  v  prezint, prin esa Kvasnevscaia; contele 
Luca Nicolaevici. 
KVASNEA (d  mâna): cu pl cere. Eu, conte, multe am auzit despre 
Dumneavoastr . 
LUCA: A a-i, multe mai vorbesc oamenii despre mine. 
KVASNEA: Vai de mine, conte! Eu am auzit numai lucruri bune. Dumneavoastr  
sunte i con iin a Rusiei. Când v  citesc c r ile, uit de banalitatea vie ii cotidiene, 
m  înal  peste tot ce-i josnic, amu esc în mine instinctele infame... intra i la mine 
desear . Am s  v  servesc cu col una i. 
LUCA: Demult n-am mai mâncat col una i. Dar cu ce-s ei: cu carne de porc sau de 
vit ? 
ACTORUL: Contes , doar prefectul v  viziteaz  în fiecare zi. Oare îl provoca i pe 
conte s -l cheme la duel? 
KVASNEA: Da nu mai vine el în fiecare zi. i în genere nu vine el ziua la mine, 
dar seara, adic  am vrut s  spun c  el înc  niciodat  n-a fost la mine. Ce-i drept, de 
cerut mâna mi-a cerut-o. Dar s  atrag b rba ii... nu, nu mai vreau s  intru în jugul 
vie ii conjugale. 
LUCA: Cum se vede, conteso, primul b rb el te cam b tea? 
KVASNEA: A fost i asta, dar principalul era c  atent  la libertatea mea, reprima 
orice manifestare a personalit ii mele. 
BARONUL: În schimb, dup  moartea lui, porumbi o, i-ai dezl n uit din plin 
personalitatea. 
KVASNEA: Ce înseamn  „dezl n uit”? M-am dezrobit... i-am vândut mo ia. Am 
plecat la Paris. Am început s  scriu versuri i povestiri. Am deschis un nou salon 
literar...  
BARONUL: i ai risipit to i banii cu aman i tineri. 
KVASNEA: Nu fi i vulgar, baroane. ti i perfect de bine c  protec ionam poe ii 
tineri, editam culegerile lor de versuri. 
BARONUL: ... i ca urmare acum sunte i în Bucure ti. 
KVASNEA: Da, unii din ace ti poe i m-au atras. Ei i ce? Eram tân r ... Unul 
dintre ei m-a fascinat i m-am tras dup  dânsul pân  într-un sat moldovenesc... 
LUCA: i l-a i cucerit? 
KVASNEA: Pentru un timp. El mi-a spus c  m  va iubi, dac  am s -i cump r o 
moar . Pe ea mi-am cheltuit to i b ni orii. Apoi întreprinderea noastr  a dat 
faliment i el s-a aranjat ca vame  la frontiera cu ru ii i în scurt timp s-a c s torit 
cu fiica efului. 
LUCA: Tragic  istorioar . 
KVASENEA: Nici de fel. Nu regret nimic din tot ce-a fost. Din contra. M  stimez 
înc  mai mult. Am în eles c  pot iubi un b rbat chiar i doi ani pe rând. Între timp 

rancele m-au înv at s  fac col una i i g lu te. 
T TARUL: dragostea trebuie cu inima. Nu cu afaceri... 
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KVASNEA: Tu, t tarule, mai ine- i gura. ie nu i-e dat s  vorbe ti de dragoste.  
T TARUL: Cum s  nu vorbesc!? Tu e ti rea, femeie! Eu tiu dragostea. Prorocul 
Mussa a spus: iube te vecinul cum singur te iube ti; iube te so ia ta i nu a 
vecinului. Eu am patru so ii. Le iubesc pe toate i toate au r mas gravide în acela i 
timp. Ce s  fac? S  dore ti so ia vecinului – faci un p cat. Femeie rea în aulul 
nostru nu-i. Cumnatul spune: „Du-te la Paris. Femei multe, toate fumeaz , umbl  
f r  alvari i când danseaz  ridic  fustele”. Deschid un gazet rusesc, citesc un 
anun : Paris, hotel „Ritz” – scump. Hotel „Opera” i mai scump. Jos un anun  mic: 
hotel „Petit Paris” – nu e scump. Banii am trimis prin telegraf. De la Bacu trebul m-
a dus la Bucure ti. La gara Nord oameni r i m-au întâlnit i mi-au spus „ sta-i 
Parisul i asta-i femeia ta”. Frumoas  femeie. O s pt mân  am s rutat-o, pe urm  
m-am dus la doctor. Doctorul mi-a g sit o boal  rea... Am patru so ii, le iubesc pe 
toate, nu pot s  le aduc boala... 
PEPEL: Asan, e rândul t u s  pl te ti slugii pentru cur enie. 
T TARUL: Nu pot pl ti. Doctorul cost  scump. 
PEPEL: Tic lo ilor! Nu cumva eu s  v  fac curat!? 
LUCA: Nu te mai sup ra, drag . Las c  fac eu cur enie. 
 
LUCA începe s  m ture. Intr  NASTEA i NATA A. 
 
NASTEA: Cum, Dumneavoastr , conte, m tura i? Un om atât de fin, blând, moale 
i asculta i ce v  spun ei? 

LUCA: Moale, zici? Pe mine, feti o, m-au strivit, m-au mototolit i m-au stors de-
atâta-s moale. 
NASTEA: Aveam un prieten, muncitor la fabric , Pavel, la fel de bun ca i 
dumneata. Vine la mine într-o zi i-mi spune: „Iubito, ieri dup  baie am b ut ni te 
bere rece i am r gu it. Dar azi la manifesta ia de protest a muncitorilor trebuie s  
in o cuvântare. Du-te în locul meu. În orice caz ine revolverul. Am luat arma, m-

am urcat pe baricad . Tremur toat , dar am prins curaj i am strigat „Tovar i!”. 
Strig tul a izbucnit din inim  ca o flac r  i m-a cuprins dorin a s -mi arunc inima 
oamenilor, s  le luminez drumul spre adev r. 
BARONUL: Termin  cu palavrele, NASTEA! Care  Pavlu a; care muncitor? E ti 
doar o aristocrat , o balerin  a teatrelor împ r te ti; la o vârst  de muncitori nu te-ai 
apropiat. Pe Gorki îl tot cite ti... romanul „Mama”... 
LUCA: Las-o’n pace, baoroane. Nu e important despre ce minte omul, dar de ce 
sufletul îi cere s  fac  aceasta. Adev rul e în ceea în ce crede omul. Dac  ea 
vorbe te despre baricade i revolver înseamn  c  în asta-i esen a sufletului ei. 
NASTEA: Bunicu ule, nu mint! A fost a a un muncitor de la uzina Putilov, 
Andriu a îl chema, într-o apc  cu cozoroc pe-o ureche... Am coborât de pe 
baricad  i îmi spune: „Iubirea mea, nici nu- i închipui, ce mare lucru ai f cut 
pentru revolu ia mondial , când ai vorbit în locul meu la manifesta ie. De azi noi 
amândoi suntem un nucleu indivizibil din tiubeiul proletariatului mondial... ine 
mâna mea de muncitor, ia-m  de b rbat”. Mi-a spus Pavel aceste cuvinte i mi-a 
cuprins inima cu fream t, o adânc  bucurie de femeie... dorin a unui copila  de la 
dânsul... „Vultura ul meu mândru – îi r spund – cum pot s  m  m rit cu tine, doar 
eu sunt din acelea: tr iesc cu un baron, iar în fa a mo ierilor i capitali tilor dansez 
pe vârful degetelor...” (plânge). 
NATA A: nu mai plânge, Nastenca! Nu-s în stare b rba ii s  ne în eleag . Asta-i 
tic lo ie, baroane, tic lo ie! B rba ii sunt fiin e vulgare i ce-i mai dezgust tor este 
c  dân ii cu sadism pâng resc cele curate visuri ale luminosului suflet de femeie. 
BARONUL: Nata a, draga mea, unde ai mai citit astea, c  ai doar numai 
paisprezece ani! Judeci ca o femeie cu experien .  
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NATA A: Vorbe de prisos, baroane! Pentru asta n-ai nevoie de experien . Trebuie 
doar s  ai ochi i inim . 
BARONUL: Ochi i inim . Da, Nata a, ai dreptate... inim ... inim  bun , 
sim itoare. Se prea poate, c  acesta-i singurul talent pe care mi l-a d ruit natura. În 
calitate de reprezentant al nobilimii din jude ul meu câte n-am f cut, ca s -i ajut pe 

rani. Din banii mei deschideam crese i gr ini e de copii, cantine pentru nevoia i, 
lucram la coal  ca înv tor f r  leaf . Am scris un catehzis pentru rani, care în 
mod popular descria teoria plus valoarea lui Marx. 
NASTEA: Min i, minciuni gogonate! N-au fost cantine gratuite i nici teoria plus-
valoare a lui Marx! 
BARONUL: Cum îndr zne ti s  spui una ca asta! Am dovezi, documente. Pristavul 
m-a chemat la interogatoriu ca suspectat în subminarea regimului existent! 
NASTEA: Min i, min i, minciuni neru inate! 
BARONUL: ine- i clan a, târfo! 
NASTEA: Aha, nu- i place, când nu i se d  s  spui adev rul! O sim i acum pe 
pielea ta. 
LUCA (arat  c minul): Ar trebui de înc lzit. E cam frig aici. Lemnele le v d. 
Unde-i v traiul? 
KLE TI: Era undeva pe-aici. C uta i-l. 
LUCA: Nu pierde i timpul... în straist  am de toate. i un v trai (scoate din traist  
v traiul, scormone te cu el c rbunii, arunc  câteva lemne în foc). A a-i mai bine, 
afar -i doar sfâr itul lui octombrie. Regiunea-i sudic , dar toamna-i toamn . 
KLE TI: Conte, în care regoment a i f cut armata? 
LUCA: Eu, drag , am fost ef de sec ie în statul major al corpului de armat  din 
Turchestan 
KLE TI: Extraordinar... p i i eu mi-am f cut serviciul în statul major din 
Tuechestan, începând din 1879, îndat  dup  r zboiul cu turcii.  
LUCA: Nu-u, eu am slujit în Ta kent pân  în aizeci i nou , când m-am retras, ca 
s  m  consacru literaturii. 
KLE TI: A a c  în Ta kent nu ne-am întâlnit... iar eu dintr-un contropist în statul 
major am devenit... monarh.  
LUCA: De necrezut... glumi i... i cum s  v  numesc? 
KLE TI: Kneazi Klescinskii; vice-emir al Buhariei. 
LUCA (v traiul îi cade din mân . Face „drep i” i îl salut ): S  tr i i! Maiestate!... 
permite i-mi, v  rog, s  v  întreb... cum de-a i nimerit aici?  
KLE TI: Aici sunt în concediu din cauza c  so ia mi-e bolnav . De la sine în eles, 
conte, conform postului, mi s-a pus la dispozi ie un harem... i nop ile îmi treceau 
în aripa haremului din palat... în camerele personale rar când mai intram, atunci i 
Ania, so ia mea, s-a îmboln vit. Iar la un bal m  cheam  excelen a sa guvernatorul 
general i-mi spune: „De ce, m , kneazule, i-ai adus so ia pân  la pragul mor ii? La 
baluri nu pot veni oameni mai mult mor i decât vii. Ori î i îns n to e ti imediat 
so ia, ori dau raport arului despre tine!”. 
LUCA: Vai ce patimi grozave!... Ei i cum? A raportat? 
KLE TI: Am luat urgent pe un an concediu i mi-am dus so ia în Boemia la ape 
minerale. Pe drum ne-am oprit la Kiev. Acolo, somitatea local , doctorul 
Vaserman, mi-a spus c  dup  o lun  de proceduri la Marienbad ea va fi s n toas . 
Eu îi pun doctorului un sutar în buzunarul halatului i-i optesc: „Dar care locuri 
sunt contraindicate so iei?”. Doctora ul m-a în eles i tot în oapt  îmi r spunde: 
„Clima din Balcani, mai ales din România, poate fi fatal  consoartei”... iat  cum din 
Buhara am nimerit la Bucure ti. 
LUCA (se cruce te): Chiar ave i de gând s  pune i crucea pe dânsa?  
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KLE TI: Anume! Noi cu dumneata suntem oameni militari, dar nu din cei cu dou  
fe e... A  vrea s  m -nsor cu o practicant  din haremul meu, cu Zamfira. Ea mâine, 
de altfel, împline te aisprezece ani. N-ai idee, conte, ce corp are feti a! 
LUCA continu  s  se cruceasc . Vrea s  spun  ceva. Apare Ana. 
ANA: volodea, Kva nea mi-a l sat aici ni te t i ei... ia i m nânc , doar ie- i plac... 
cu smântân . 
KLE TI: Da tu nu vrei? 
ANA: Ce s  mai m nânc? În pragul mo ii... 
KLE TI (înfulec  lacom t i eii): Da, ai dreptate! 
 
Intr  KOSTÂLEV 
 
KOSTÂLEV: M ria Voastr -i fl mând ? 
KLE TI: Aprovizionarea din Ta kent se re ine... 
KOSTÂLEV: Auleu! Vai ce necaz! Dar eu tocmai vroiam s  v  amintesc c -mi 
datora i chiria pe trei luni. 
KLE TI: M  socotesc pe data de-ntâi... m  jur... î i întorc totul, pân  la ultimul ban. 
KOSTÂLEV: V  cred, eminen ... trebuie s  crezi oamenilor. Credin a înal  
sufletul celui care d  bani i d  putere spiritului celui care ia banii. Eu socot c  dac  
pân  pe data de întâi n-o s  v  achita i, v  lua i un mare p cat pe suflet... iar f r  
ajutorul meu n-o s  v  isp i i p catul... 
KLE TI: i cum ave i de gând s  m  ajuta i, domnule Kostâlev? 
KOSTÂLEV: Voi trimite o scrisoric  guvernatorului general din Ta kent: a a i pe 
dincolo... m ria sa, vice-emirul din Buhara în contraven ie cu ordinul primit i-a 
adus so ia nu la apele minerale din Boemia, dar în ora ul Bucure ti, contraindicat 
s n t ii ei. 
KLE TI: Dar la ce, scumpule, s  mai deranjezi autorit i înalte cu asemenea 
fleacuri! Ele i a a sunt pline de griji – canale noi trebuiesc s pate... insurgen ii 
musulmani încep s - i fac  de cap... Poftim dou  mii oare de franci: suma acoper  
datoria i mai e pe deasupra un avans pe jum tate de an. 
KOSTÂLEV: V  mul umesc, excelen ... Fi i s n tos... Cum vi se mai simte 
so ioara? Pot s  v  ajut cu ceva?... tiu o b bu  care are ierburi de leac. Dou  
linguri e i din mort viu te face. De ei patru – din viu, iar te face mort. 
KLE TI: Mersi, nu... Eu singur... Adic  vreau s  spun, totul e în voia domnului. 
 
Intr  PEPEL 
 
KOSTÂLEV: A Vasenca! Bun  ziua, dragul meu. Bravo, îmi place cum lucrezi. 
Înc perile-s curate. Totul e-n ordine. Iat  i un v trai nou. Dar eu cel vechi l-am dus 
s -l repare. Vom avea dou ... Na drag , un pol... pentru serviciu. 
PEPEL: Ce-i cu tine, Mi a, c  te-ai f cut atât de bun? 
KOSTÂLEV: P i, tu, Vasenca, demult îmi e ti prieten... Pe cuirasatul „Potiomchin” 
mi-ai salvat via a... pe micimanul Krauze, care tr gea în mine l-ai gâtuit. Eu a a-s... 
Nu uit binele. i dac  între noi a fost a a ceva, de toate se întâmpl ... A a-s femeile. 
Fiecare tinde s  f râme prietenia b rba ilor. 
PEPEL: Cu mine nu vor reu i. 
KOSTÂLEV: Ei, las , Vasea... Eu tiu totul despre tine i Basea... tiu c  i s-a 
f cut de-acum lehamite de ea... Apoi tu ia-o i... în elegi ce... Iar eu n-am s - i 
r mân dator. De la bun început na, ine cinci mii oare de lei, i când treaba-i gata î i 
dau înc  cinci. 
PEPEL: M i, Mi a, da tu ce... cu a a treburi nu m  ocup! 
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KOSTÂLEV: Tu roag -i pe prieteni. Pentru ei mai dau câteva sute. Ajut -m  
Vasea... N-am ochi s-o v d... Iubesc pe alta... pe Nata a, fiica ei. Un îngera . De doi 
ani tr iesc cu dânsa. Vreau s  plec cu ea la Paris, ca s  nu creasc  în spelunca asta. 
PEPEL: Vorba aceea – dac  i se d  – ia. i mai bine mi-ar fi nu în lei, dar în franci. 
KOSTÂLEV: Nu fi fraier. Leul românesc, dup  cursul de azi este egal cu francul 
francez. 
PEPEL: Ciuda i mai sunt ace ti români. Întru toate vor s  se asemene cu francezii! 
 
Apare ACTORUL i PEPEL. KOSTÂLEV pleac . 
 
ACTORUL: Numai ce m-am plimbat prin ora ... Frumos! Aici voi tr i, nic ieri n-
am s  plec. Ce mi-e Parisul! Parisu-i pentru negustora i, pentru aceia care nu simt 
adev rata calitate a vie ii. Înc  str bunicul nostru Ostroschii afirma c  negustorul 
rus nu schimb  calitatea pe cantitate. Parisul este cantitate plus o marc  superioar . 
Bucure tiul este calitate! 
T TARUL: Bucure ti este bun ora . Cald. 
ACTORUL: Dar nu despre asta–i vorba, Asan. În Paris tot nu e frig... 
T TARUL: De ce prost m  faci?... Oamenii sunt calzi aici... 
ACTORUL: Drept, Asanelule, drept... Are acest ora  un suflet i sufletul acesta este 
bun... Azi, plimbându-m , m-am oprit lâng  „Ateneum” i mi-a trecut prin gând c  
bine ar mai fi s  debutez pe scena unei s li cu nume atât de frumos... 
A-te-ne-um! Cum sun ! O via  am visat s  joc în tragediile lui Sofocle... Of, de m-
a  vindeca de alcoolism, s  m  îmbrac în costumul arului Edip i s  mor pe scena 
teatrului 
„Ateneum”!... Vise... Vise...  
LUCA: Mi s-a spus, c  la „Ateneum” au loc numai concerte, dar piese nu se pun pe 
scen . 
ACTORUL: Palavre, conte! Dac  este o scen  înseamn  c  po i juca. În sala de 
edin e a guvernatorului din Tamboveu l-am jucat pe... Iuliu Cezar. Între altele, 

familia guvernatorului era Cezare... din italieni... iar a doua zi pe guvernator l-a 
împu cat teroristul Brutov, un armean... Vorba lui Hamlet: „Lumea este un teatru!” 
LUCA: Oamenii spun c  aici, în Bucure ti, este o clinic ... Acolo, cic , v  pot lecui 
într-o lun ... (LUCA î i afund  mâna în traist , scoate un pache el, i, scuipându- i 
degetul, num r  ni te bancnote.) Iat  zece mii de franci... lua i-i... v  ajung. O s -i 
întoarce i când ve i primi mo tenirea 
ACTORUL: Dar dac  tanti nimic n-o s -mi lase? 
LUCA: Atunci o s  vorbim... lua i-i, lua i-i... nu v  jena i... Mi-am vândut mo ia, 
dou  uzine de f inoase, trei fabrici de zah r. La ce unui om b trân i singur atâ ia 
bani? 
 
ACTORUL cu banii în mân  iese în grab . 
 
T TARUL: De ce contele Luca d  bani la un be iv rus pentru clinic ? Da t tarul, 
ce, nu-i om? 
LUCA: Dar parc , dumitale, Asan, i s-a f cut de-acum un tratament? 
T TARUL: Un doctor r u, lecuie te r u... trei s pt mâni beau doctorii, boala nu 
trece. Doctorul zice: „Cump r  doctorie scump  i în trei zile e ti s n tos”... Sunt 
om s rac. Bani-ioc! De unde s -i iau?  
LUCA: Bani pe in mi-au r mas numai trei mii de franci. Dac  nu ajung mai pot lua 
de la banc ... 
T TARUL: Mai mult nu-i nevoie... taman atâta cost  doctoria... m  întorc acas  în 
aul i vând cel mai bun cal ar besc... El tot trei mii face. Banii îi trimit cu telegraful. 
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LUCA: N-ave i grij , Asan. O s  mi-i da i, când o s -i ave i... Principal e s  v  
reîntoarce i acas . 
 
ASAN pleac . Ambele scene cu înmânarea banilor le observ  NATA A. 
 
LUCA: Of! P catele mele!... Este aproape ora ase, e timpul s  m  duc la Cafe de 
France; azi trebuie s  duc la cap t scena „Napoleon i madam Jorj”... (î i scoate 
bluza i vrea s - i îmbrace haina preg tit , vesta i cravata. Din urm  se ive te 
Nata a i începe s -i mângâie spinarea. 
NATA A: Nici nu v  pute i închipui, conte, cât de mult sem na i cu bunelul. Chiar 
i p rul de pe spinare e în acela i loc, ca la bunicu ul. Ah! Cum l-am mai iubit! Tata 

murise pe când eram înc  mic , nu-l in minte... Îmi amintesc numai perindarea 
unor fe e de b rba i, aman ii mamei... Eu tiu c  v  place s  intra i pe la Cafe de 
France... lua i-m  i pe mine... m car ziua... m car pentru o jum tate de or ... s  iau 
o cafelu  i s  gust „bize” înseamn  „s rut”, nu-i a a? 
 
CORTINA 
 
TABLOUL DOI 
 
NASTEA i PEPEL 
 
NASTEA: Spune, Vasea, când, în sfâr it? 
PEPEL: În curând, scumpo, în curând! Am de-acum cinci mii. Cum voi avea 
dou zeci o tundem la Paris. 
NASTEA: Cât mai degrab , Vasenca. Sunt sleit . Mi-e lehamite de Baron, sângele 
mi l-a b ut. 
PEPEL: Mai rabd , scumpo. Au s  fie dou zeci de mii, vom putea deschide i un 
hotela  la Paris. 
NASTEA: Of, nu mai tiu... Cât se mai poate r bda. Mi se face tot mai greu s  
dansez. Îmb trânesc, dar p c tosul meu Baron nu-mi d  s  las serviciul... de bani, 
s  vezi, are nevoie... i de ce, proasta, m-am m ritat cu el... 
PEPEL: Nu- i mai repro a! Via a te-a impus, de aceea l-ai i luat. El i-a dat 
numele, te-a adus pe scena împ r teasc ... dac  n-ai fi dansat în teatrul Marininsc, 
românii nu te-ar fi luat în baletul regal... 
NASTEA: Ce-i drept e drept, Vasenca. E ti om de tept... Cum vei spune a a va fi... 
sunt gata s  rabd totul numai s  am speran a c  voi fi numai cu tine i nimeni mai 
mult... Doar tu m  iube ti, Vasea? 
PEPEL: Te iubesc, desigur. 
NASTEA: Jur -mi c  m  iube ti mai mult decât pe canalia aceea de Basea! 
PEPEL: Ai cuvântul meu de onoare al marinarului revolu ionar, erou al cuirasatului 
„Poteomkill”: te iubesc numai pe tine! 
NASTEA: A a-i mai bine! S rut -m  cât nimeni nu-i aici! 
 
NASTEA î i apleac  capul pe um rul lui PEPEL. În aceea i clip  apare 
BARONUL. 
 
BARONUL: Ce v  tot opti i aici? 
NASTEA: Vorbim în oapt , ca s  nu o deranj m pe Ana. Cum se vede, e pe 
moarte, s rmana... A a-i, Ana? 
ANA: A a-i, a a-i. 
BARONUL: Dar despre ce totu i v  opti i? 
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NASTEA: Îi spuneam lui Vasile c  mai bine singur  am s  fac cur enie decât s -i 
pl tim servitoarei. 
BARONUL: Bine ai f cut. A a se i cuvine! 
 
NASTEA pleac . 
 
BARONUL: Ar trebui s  st m de vorb , Vasea. 
PEPEL: Cam mul i, cum se vede, au nevoie de mine... V  ascult. 
BARONUL: Ajut -m . Mi-e lehamite de Nastea. A îmb trânit. Împline te de-acum 
treizeci i cinci. S  te miri dac  în curând n-au s-o concedieze. La ce mi-i dânsa 
dac  nu va primi leaf ? 
PEPEL: i cu ce a  putea s  v  ajut? 
BARONUL: P i tu... ia-o... P i singur tii cum se face asta. Doar n-am s  te-nv ... 
C  eu, în elege-m , iubesc pe alta, tân r , curat , nevinovat , pe Nata a, fiica lui 
Basea... Tr iesc cu dânsa de vreo doi ani... 
PEPEL: M i!... na i-o bun !... i dac  eu, vorba aia, pe Nastea... Cât o s  primesc? 
BARONUL: Zece mii!... Nu crezi? Na, cinci mii avans... 
 
Intr  BARBARA 
 
BARBARA: Pentru ce ai luat bani, Vasea? 
PEPEL: Mi-au adus aici b ie ii ni te cizme noi de lac... Se potrivesc exact 
domnului Baron. 
BARBARA: Tu, Vasea, iar începi... De câte ori i-am spus – nu vinde lucruri furate. 
Pentru o nimica toat  – ani de pu c rie... Mai bine vreo zece ani de ocn , dar s  ai 
de ce... 
PEPEL: Spune-mi, Nastea, despre ce merge vorba? Zece ani de ocn  se dau unui 
uciga ... Cu a a ceva n-am de-a face... 
BARBARA: Dar dac  sunt gata s  pl tesc bani mul i? 
PEPEL: Tu ai s  pl te ti? Dar pe cine-l vrei? 
BARBARA: Parc  nu tii? 
PEPEL: Oare... pe consortul? 
BARBARA: Ts! Mai încet... pe el desigur, da pe cine înc ? Na, ine cinci mii. Faci 
treaba, prime ti înc  cinci. 
 
Apare NATA A 
 
NATA A: Dumeata, m mico, împr tii banii la aman i, da unica rochie a fetei 
dumitale e uniforma colar ... Mi-e, z u, de b rba i ru ine! 
BARBARA: Fa  de care b rba i? 
NATA A: Fa  de înv tori, dirigin i, inspectori... fa  de al i aman i. 
BARBARA: Eu în anii t i nu aveam aman i. 
NATA A: P i tu, m icu , în anii mei lucrai sp l toreas  în haremul unui pa a 
turcesc. Ce fel de b rba i mai puteau fi în harem... doar numai eunuci (zâmbe te 
îngândurat ). Între altele, nu de mult am cunoscut un eunuc. Nu turc, ce-i drept, dar 
persan... chiar foarte fierbinte în pat. 
BARBARA: Fu, neru inato! Mar  de-aici, lift  ig neasc ! (pleac ). 
NATA A: Nu trebuia, m mico, acum paisprezece ani s  te dai iganului: n-a  fi 
avut atunci sânge de igan! (pleac ) 
 
Intr  PEPEL 
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PEPEL: Ia nevoie! O ploaie de aur! Înc  vreo cinci mii oare s  adun i cu Nastenca 
la Paris! 
 
Intr  Kva nea 
 
KVA NEA: De mult nu te-am v zut, Vasenca... De ce- i str lucesc a a ochii? Oare 
n-ai b ut diminea a? 
PEPEL: Vai de mine, prin eso! Eu, la drept vorbind, nu beau! 
KAV NEA: Nu bate capul! Nu de azi ne cunoa tem... Uneori garafioara de rachiu 
o goleai dintr-o dat .  
PEPEL: P i cu Dumneavoastr  împreun , prin eso, i cu col una ii Domniei 
Voastre, lipi i de vr jite degete... (îi s rut  mâna) 
KVA NEA: Ei, vezi... Da eu credeam c  ai uitat de rachiu i col una i... Vii ast zi? 
PEPEL: Dar prefectul? 
KVA NEA: D -l naibii; un monstru. Mi-e lehamite, când îi v d mutra... z u c  l-a  
omorî. 
PEPEL: Pot s  te ajut în privin a asta... 
KVA NEA: tiu, puiule, c  în privin a asta m  po i ajuta... ai f cut-o de-acum. 
Dac  nu tu, îndr zneala i curajul t u; n-a  mai fi r bdat pe bo orogul la 
PEPEL: Dar eu de alta vorbesc... spunea i c  vre i s -l omorî i... apoi eu îndat ... 
pentru parale bune... 
KVA NEA: M i, Vasea! Te-ai icnit? Eu am spus-o din furie... ce femeie n-ar dori 
s - i omoare b rbatul... Dar asta numai un gând, în vis! 
PEPEL: Aa! Atunci e bine... atunci am glumit... 
KVA NEA: Ia seama, Vasea... Gluma-i de prost gust! 
 
Apare KLE TI, KVASNEA îndat  pleac . 
 
PEPEL: Naiba s-o ia pe Kva nea... Face aluzii, dar când e vorba de treab  se d  în 
l turi... Pe cine s -l scurtez de zile, ca s  fac rost de cele cinci mii care nu-mi 
ajung? Baronul pl te te pentru Nastea, dar eu singur am nevoie de dânsa. Înseamn  
c -mi r mâne ori Kostâlev ori Basea. Dar Basea e din partea locului. Dac -i 
r sucesc capul voi avea de-a face cu poli ia. Dar pentru Kostâlev, Basea îmi va da 
b ni ori buni, numai c  dânsul e eful Uniunii noastre a marinarilor revolu ionari de 
pe cuirasatul „Potemkin”. Iar de-or afla fr iorii dau ortul popii. 
 
Intr  T TARUL 
 
PEPEL: Asan, tu înc  e ti aici? Tu parc  te-ai lecuit de-acum? Se spune c  doctoria 
asta nou  ajut . 
T TARUL: Am cump rat doftorie-moftorie, a treia zi boala mi-a trecut... merg pe 
strad ... luce te soarele... în suflet luce te soarele... Vin la gar , bilet la Bacu s  
cump r... Femeie tân r  st  lâng  tualet. „De ce a a fericit singur mergi?” spune ea. 
Eu spun: „Bilet trebuie s  cump r, bani am pu ini”. Ea spune: „N-am s  iau mult”. 
A spus drept. Bani a luat pu in. Azi diminea  am fost la doctor, iar a g sit la mine 
o boal  rea... Nu spune lui contele Luca, el e om bun, dar eu aitan! 
   
Intr  NASTEA i LUCA 
 
PEPEL: Eh, scumpa mea, în curând vom tr i ca oamenii! Am de-acum 
cincisprezece mii oare... înc  cinci i... Parisul! 
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NASTEA (lui Luca): Bunicu ule, doar tu e ti bun! Ajut -ne! i mie i lui Vasea ni 
s-a f cut urât de a a o via . Nu mai putem s  ne ascundem. Ne iubim mult. Vrem 
s  fugim la Paris, s  cre m o familie normal . 
LUCA: Dar cu ce v  pot ajuta? 
NASTEA: Nu ne ajung cinci mii, s  deschidem o mic  afacere. i de ne va merge, 
se vor ivi apoi i copila i... 
LUCA: Iat  cinci mii în asigna ii... De se va na te un b iat, s -l numi i LUCA. Prin 
toat  lumea am copii, risipi i ca stelele pe cer, dar cum îi cheam  numai Domnul 
tie. Dar m car a a voi ti: tr ie te în Paris înc  un Luca, numit în cinstea mea. 

NASTEA: Mersi, bunicu ule, mersi! Pot s  v  s rut? În sfâr it ne-a venit i nou  
fericirea... de necrezut... nu-i a a, Vasenca? 
PEPEL: A a-i... De parc  a  avea dou zeci de mii în buzunar... F  ce vrei... Poate 
totul e un vis? 
NASTEA: D , scumpete s  te s rut, ca s  nu- i par  c -i vis.  
 
NASTEA îl s rut  p tima  i fuge. 
 
KLE TI: Ce, Vasea, pui la îndoial , c -i vis ori nu? Pot s  confirm c  nu-i vis. 
Totul am auzit, totul am v zut. Numai ce Luca i-a dat bani, ca tu de la un b rbat în 
via  s -i furi nevasta, iar al i oameni i-au pl tit ca s  le trimi i so iile lor pe lumea 
cealalt . A a c , Vasea, fii lini tit, la judecat  totul se va confirma. 
PEPEL: Iud ! (ridic  v traiul i î i face vânt s  loveasc ). N-ai s  apuci s  m  
tr dezi, primul ai s  nimere ti în alt  lume! 
KLE TI (apuc  al doilea v trai i cu dib cie se fere te de lovitura lui Pepel) Nu te 
gr bi, Vasenca, s - i iei pactul pe suflet. D -mi cele dou zeci de mii i problema-i 
rezolvat . 
PEPEL: Tu ce! Vrei s  cumperi con tiin a mea revolu ionar ? 
 
PEPEL i KLE TI frumos, teatral dueleaz  cu v traele. KLE TI se d  înapoi, 
atr gându-l pe adversar în camera sa. Duelul se prelunge te. Treptat KLE TI 
începe s  înving : se manifest  buna lui preg tire la scrim  în corpul de Paji. O 
lovitur  decisiv  în piept i PEPEL se pr bu e te ca mort pe podea. Kle ti istovit se 
întinde pe pat. 
 
KLE TI: Plebeu blestemat. Ai s  tii cum e s  ai de-a face cu un nobil. i totu i nu 
mai sunt în form ... Inima parc -mi sare din piept. 
 
KLE TI î i pune perna sub cap i închide ochii. PEPEL se ridic  înceti or în 
picioare, se furi eaz  la patul lui KLE TI i din toat  puterea îl love te cu v traiul 
în cap. Se aud ni te glasuri. Pepel se repede la patul ANEI i se ascunde sub 
palpum . Gemetele muribundei ANA se transform  treptat în ipete p tima e de 
iubire. În înc pere apar oameni. Un glas: „Cum s  mai crezi oamenilor? Spun c  
PEPEL îl omoar  pe Kle ti, dar KLE TI doarme lini tit în patul s u, numai 
s r cu a lui so ie, of, cum geme. Se vede, pân  diminea a o s  moar ”! 
 
CORTINA 
 
TABLOUL TREI 
 
Pe scen : NASTEA, BARBARA, LUCA, NATA A, BARONUL, T TARUL, 
KOSTÂLEV 
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NASTEA ( ine în mân  o foaie de hârtie): Oameni buni, ajuta i-m ! P c toasa asta, 
pe jum tate moart , mi-a r pit iubitul! 
BARBARA: Cum l-a r pit? Unde l-a dus? 
NASTEA: La Paris. Iat  bile elul ce mi l-a l sat: „Drag  Nastasia Filipovna! 
Nimeni nu-i vinovat în aceea c  împreun  cu Ana fug la Paris. F r  sus inerea mea 
sexual . Ana moare. Salvând Anei via a, îmi isp esc vina asasin rii guardului de 
marin  Krauze. Cum numai am s-o pun pe Anea pe picioru e e ei sl bu e i palide, 
m  voi întoarce la tine, dragostea mea nesfâr it . Mor de dorul t u. Te s rut toat . 
Vasea” 
BARBARA: P i cum adic ? Doi ani ne-am iubit, lua bani de la mine i, plecând la 
Paris, nu mi-a l sat m car o scrisoric ! Tu, tic loaso, e ti vinovat ! 
BARBARA se n puste te cu pumnii pe NASTEA. LUCA îi desparte. 
LUCA: Nu v  am râ i a a, madam Kostâleva, i pentru mata se va g si o scrisoric . 
BARBARA: Mai sl bi i-m , conte, cu consolan ele. N-am nevoie de ele. Dac  nu i-
a i fi dat cinci miare lui PEPEL el n-ar mai fi fugit! 
KOSTÂLEV: P i i eu i-am dat cinci mii pentru o chestie... Cine acuma o s  mi-i 
întoarc ? 
BARONUL: Da eu cu dânsul am conceput o întreprindere... Am investit cinci mii 
în afacerea asta... Ar trebui, domnilor, s  adun m bani i s  m  trimite i la Paris, ca 
s  dau de urma tic losului... 
NASTEA (în adresa Baronului): Mi elule! De unde ai luat banii, lipitoare! De la 
mine i-ai furat? 
BARONUL: Tac - i gura, târfo! Tu, ce, cinstit i-ai câ tigat? Doi mini tri români în 
aceea i zi s-au împu cat din cauza ta... În urma dezm ului t u, regele a fost nevoit 
s  dizolve guvernul!  
KOSTÂLEV: Lini te, domnilor! În stabilimentul meu nu voi r bda scandaluri. 
Reputa ia hotelului i a a-i pentru mult timp p tat . Trei ziare bucure tene strig  în 
toat  gura: contele Klescevskii zace în spital cu o fractur  cranian , iar capul i l-au 
spart în hotelul meu... Asan, tu ai idee în ce limb  apar ziarele în Bucure ti? 
T TARUL: În bucure tean ... adic ... în român . 
KOSTÂLEV: De-ar fi a a! Aceste trei ziare apar în francez , i asta înseamn  c  
ele se citesc peste tot... i nimeni nu se va mai opri în hotelul meu... A cui e vina? 
T TARUL: A celui, care d dea bani la to i. El e vinovatul. Nu se poate da degeab  
bani oamenilor. Allah i-a spus lui Adam: cu sudoarea frun ii ai s - i câ tigi 
l va ul... 
KOSTÂLEV (c tre Luca): Va trebui, conte, prin judecat , pentru neexecutarea 
contractului s  întoarce i banii celor care au suferit... (c tre Kvasnea): Prin es , 
chema i-l, v  rog, pe prefectul Dumneavoastr . 
KVASNEA: Da de unde, Doamne, s  vi-l iau? 
KOSTÂLEV: Nu ne arde de formalit i, prin es . To i tiu c  el a dormit la 
Dumneavoastr . 
 
Apare prefectul URSULESCU într-un halat de noapte. 
 
URSULESCU: Domnilor, despre ce merge vorba? 
ROSTILEV: Cerem s -l aresta i pe contele Luca pentru acordarea unor 
împrumuturi gratuite cu scopul viol rii ordinii publice. 
 NATA A: De altfel, contele Luca l-a ademenit s  vin la Cafe de France i acolo 
într-un cabinet separat în grohotul unui ansamblu de igani m-a dezvirginat. 
LUCA: În Cafe de France nu sunt cabinete separate! 
URSULESCU: La judecat  o s  v  îndrept i i, conte!... Dar martori ave i, 
domni oar ? 
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NATA A: Martor a fost împ ratul Abisiniei, care a intrat în cabinet s  m  invite la 
dans, dar v zând ce face contele cu mine, s-a otr vit pe loc cu venin de viper . 
URSULESCU (îl înc tu eaz ): Scuza i-m  pentru deranj, conte. 
LUCA: Sunt nevinovat, eu nu-s vinovat! 
URSULESCU: Posibil c  nu sunte i vinovat. Judecata român  va l muri. Ca prefect 
eu n-am dreptul s  m  amestec în ancheta penal , dar ca patriot român in s  afirm 
c  ara o s  ne-o duc  de râp  femeile noastre: ele sunt atât de frumoase, atât de 
accesibile, atât de perfide, c -s în stare s  ruineze cariera oric rui respectabil supus 
al regelui, nemaivorbind de str inii atât de creduli. 
 
URSULESCU îl duce pe Luca, inând l n i orul c tu elor 
 
LUCA (cu fa a la spectatori): Oameni, eu v-am iubit! Fi i vigilen i! 
 
ACTORUL iese în fug  pe scen ; adânc emo ionat. 
 
ACTORUL: Numai ce am ie it din spital. M-au vindecat de alcoolism. Mi s-a 
restabilit memoria. tiu de-acum toat  piesa „ arul Edip. M-am în eles cu teatrul 
„Ateneum”... vroiam s  împrumut de la Luca bani pentru arenda s lii i de-odat  îl 
v d înc tu at... într-o tr sur  a poli iei.  
    
BARONUL: B trânul s-a dovedit a fi un agent-provocator. 
 
ACTORUL, inându-se de cap, fuge. NASTEA se a az  la la mas , deschide o 
carte. Spectatorii din primele rânduri v d c  e romanul lui Gorki “MAMA” 
NASTEA (cite te tare):”Noi suntem cei care zidesc biserici i fabrici, c lim lan uri 
i ridic m poduri, împletim frânghii i otgoane. Noi suntem puterea vie, care 

hr ne te i-i distreaz  pe to i, de la leag n pân  la mormânt. Noi suntem mereu 
primii la lucru i pe ultimul loc în via . Cine ne poart  grija, cine ne vrea binele? 
Nimeni...” 
 
Se aude cum cade un corp. În înc pere apare ACTORUL cu o frânghie rupt  pe gât. 
 
ACTORUL: Trântorii, leno ii! Frânghii ca lumea nu pot face... N-are rusul nici cu 
ce s  se mai spânzure! 
 
                                          CORTINA 
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