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Puşa Roth 
 

ŞAMBELAN LA VIEZURI 
 

fantezie dramatică într-un act după 
„Pagini bizare” de Urmuz 

 
 
    Personajele: 
               
            STAMATE, şef de birou 
            STAMATIDA, nevasta lui Stamate 
            BUFTY, fiul celor doi, în vârstă de patru ani, ajuns subşef de     
                            birou 
            ISMAÏL, consilier la Primărie 
            TURNAVITU, şef de cabinet la Ismaïl 
            EMIL GAYK, civil ce poartă armă 
            COTADI, nobil scăpătat, devenit comerciant; cântă la pian 
            DRAGOMIR, contabilul prăvăliei lui Cotadi; un om cu inimă  
                                     foarte bună 
            ALGAZY, comerciant; un bătrân simpatic, ştirb şi zâmbitor 
            GRUMMER, asociatul lui Algazy; un om cu fire închisă 
 
            Difuzată în premieră la Teatrul Naţional Radiofonic, la 21 martie     
              1999, ora 19,00, Radio România Cultural. Distribuţia: Cornel Vulpe  
              (Stamate), Magda Catone (Stamatida), Eugen Cristea (Bufty), Ion  
              Haiduc (Ismaïl), Alexandru Bindea (Turnavitu), Florin Tănase (Emil  
              Gayk), Candid Stoica (Cotadi), Alexandru Georgescu (Dragomir),  
              Sorin Gheorghiu (Algazy), Rudy Rosenfeld (Grummer). Muzică  
              originală de George Marcu, interpretată de Patricia Prundea (voce),  
              Miltiade Nenoiu (fagot), Lucian Maxim (percuţie). Redactor: Costin  
              Tuchilă. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia tehnică: Vasile  
              Manta. Regia artistică: Leonard Popovici. 
 
              Pusă în scenă la Teatrul „Bacovia” din Bacău – premiera la 17  
              septembrie 1999. Distribuţia: Florin Crăciunescu (Stamate), Eliza  
              Judeu (Stamatida), Viorel Baltag (Bufty), Daniela Rotari Vrânceanu  
              (Ismaïl), Gabriel Duţu (Turnavitu), Adrian Găzdaru (Emil Gayk),  
              Ştefan Ionescu (Cotadi), Nina Gherghişan (Dragomir), Florina  
              Găzdaru (Algazy), Valentin Branişte (Grummer). Scenografia:  
              Cristina Ciobanu. Muzica: George Marcu. Coloana sonoră: Vasile   
              Manta. Regia artistică: Constantin Dinischiotu. 
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Acasă la Stamate. O cameră mare, întunecoasă, fără ferestre. Un pian într-
un colţ. Pe un perete, o bibliotecă acoperită de cearşafuri ude. Pe altul, un 
dulap vechi. Pe ceilalţi pereţi, puşti de tot felul şi un covor turcesc. Pe 
fiecare perete, o chiuvetă cu robinet din care curge apă. Pereţii sunt inegali, 
găuriţi şi vopsiţi în altă culoare. Într-un colţ al camerei, o trapă, un 
cărucior şi o şină de cale ferată sau de tramvai. În peretele din mijloc, o uşă 
şi lângă ea, o spărtură prin care circulă căruciorul. În prim-plan, o sirenă 
care poate fi şi o actriţă îmbrăcată corespunzător şi care stă tolănită pe un 
divan. O masă, scaune, un telefon, un coş pentru cocoloaşe. În mijlocul 
camerei, un ţăruş cu multe sfori de care sunt legaţi Stamate şi Bufty şi o 
pâlnie uriaşă. La ridicarea cortinei, lumina colorată (albastră) se aprinde 
uşor. Toate personajele sunt în scenă. 
Stamatida – grasă, ciufulită, machiată extrem de strident, ruj ţipător. 
Poartă o fustă lungă, creaţă, cu jupon, o bluză cu nasturi încheiaţi aiurea, 
multe mărgele, cercei, brăţări, pantofi cu toc şi funde, în păr are prinsă o 
fundă colorată. Expresie vulgară, caraghioasă, ridicolă. 
Stamate – gras, cu părul unsuros, haine mototolite, combinate ciudat. Are 
buzunarele pline de cocoloaşe. Este mânjit pe faţă cu ruj de buze. 
Bufty – gras, îmbrăcat la fel de ciudat ca părinţii săi, cu părul în cea mai 
mare dezordine. Trage o targă după el.  
Ismaïl – favoriţi imenşi. Poartă o rochie de macat cu flori mari, mănuşi şi 
umbreluţă de dantelă. 
Turnavitu – efeminat, pudrat, cu un pic de roşu în obraji, cu părul ondulat. 
Are o cămaşă colorată, lungă şi creaţă iar haina şi pantalonii îi sunt strânşi 
pe corp. 
Emil Gayk – înalt, corpolent, îmbrăcat cu un veston. Are pe umărul drept un 
susţinător de armă. Pătat pe faţă, cu unghiile netăiate. Peste pantaloni 
poartă un fel de fustă cu franjuri, sub care ascunde arma. În buzunare are 
pesmeţi. 
Cotadi – mărunt, gras, nebărbierit, păr negru nespălat şi prins cu piepteni. 
E îmbrăcat într-o cămaşă ţărănească cu ciucuri, peste care poartă o vestă 
dintr-un material care imită şiţa. Peste vestă, haina cu nasturi pe care s-a 
lipit gumă de mestecat. Pe bărbie şi pe gât i-au rămas resturi alimentare. 
Dragomir – înalt, cârn, cu două smocuri de păr extrem de unsuroase. Gâtul 
îi este înfăşurat cu iederă. 
Algazy – bătrânelul firav, simpatic, ştirb şi zâmbitor poartă barbă. Singura 
ciudăţenie e că barba lui se sprijină pe un grătar în miniatură care îi este 
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legat după urechi. De micul grătar atârnă o sfoară de care Algazy trage 
fără astâmpăr. 
Grummer – are un fel de cioc şi o figură care exprimă numai perfidie. 
Târăşte după el o roabă. 
 
După ridicarea cortinei, personajele stau nemişcate timp de un minut. De 
departe se aude o voce recitând şi râzând: „Cică nişte cronicari / Duceau 
lipsă de şalvari…” Apoi, pe o muzică parodică (voce cu la-la-la şi pian 
preparat), începe mişcarea: Stamatida se aşează la pian şi începe să cânte, 
Bufty intră în pâlnie ş.a.m.d. Se stinge lumina. 
 

Scena 1 
 

Râsete, ţipete într-un vacarm general. Multă mişcare scenică. Lumini 
colorate, albă, roşie, albastră, alternativ. 

 
STAMATE: Stamatido, lasă pianul ăla, fir-ar al dracului, că nu pot să mă 
concentrez! 
STAMATIDA: Bufty, dă-mi celuloză pentru Ismaïl! 
BUFTY: Cotadi, nu călca pe viezure, nenorocitule! 
ALGAZY: Gayk, dă-mi un pesmete şi pune jos mitraliera! 
GAYK: Turnavitule, lasă şopârla, că aici nu-i uşa Căpităniei! 
TURNAVITU: Algazy, numai roaba mai lipsea… (Strigând din răsputeri.) 
Loveşti pâlnia! 
COTADI: Grummer, nu văd nimic de băşica ta! 
GRUMMER: Cotadi, dă-te la o parte… Uite, hi-hi-hi, îţi curge mătreaţa pe 
nasul cârn al lui Dragomir! 
DRAGOMIR: Ismaïle, satir murdar! Compromiţi adunarea! 
ISMAÏL: Stamate, vezi că Bufty a intrat în pâlnie! 
STAMATIDA: Dragomire, pune-ţi umbreluţa pe pian! 
GAYK: Lasă cocoloaşele, Stamatido, dă drumul la apă! 
ISMAÏL: Aşa, aşa, împuşcă-i pe viezuri! 
GRUMMER: Frumoasă pâlnie, doamne dumnezeule! 
STAMATE: Gayk, ai scos ţăruşul, nenorocitule! 
TOŢI (într-un vacarm de nedescris): Ah, trage! Împinge! Ţăruşul! Pâlnia! 
Ciocul! Viezurele! Umbrela! Muzica! Ah, muzica asta îţi înnoadă limba! (Se 
aude tare madrigalul.) Să vină şambelanul! Viezurii, viezurii, nu călcaţi 
viezurii! Şambelan la viezuri! Şambelan la viezuri! Hi-hi-hi, ha-ha-ha! Mai 
bine cronicarii! Să vină cronicarii! Cronicaarii, cronicaaariii!… 
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Muzica se filează. 
 

FIECARE PERSONAJ citeşte alternativ câte unul sau două versuri iar 
lumina de culori diferite le urmăreşte: 

 
Cică nişte cronicari 
Duceau lipsă de şalvari. 
Şi-au rugat pe Rapaport 
Să le dea un paşaport. 
Rapaport cel drăgălaş 
Juca un carambolaj, 
Neştiind că-Aristotel 
Nu văzuse ostropel. 
„Galileu! O, Galileu! 
Striga el atunci mereu –  
Nu mai trage de urechi 
Ale tale ghete vechi.” 
Galileu scoate-o sinteză 
Din redingota franceză, 
Şi exclamă: „Sarafoff, 
Serveşte-te de cartof!” 
 
        MORALA 
 
Pelicanul sau babiţa. 

 
Se stinge lumina; se aude apoi o muzică – laitmotivul cântat la fagot şi pian. 

Ies din scenă Ismaïl, Turnavitu, Emil Gayk, Cotadi, Dragomir, Algazy, 
Grummer. Muzica se filează uşor. 

 
Scena 2 

 
Se aprinde brusc lumina, de data aceasta albă. Din culise se aud tot felul de 
zgomote casnice. Stamate e legat la ţăruş cu o frânghie lungă. Stamatida e 
la pian, pregătită să cânte madrigalul. Bufty, legat şi el la ţăruş, tot cu o 

frânghie lungă, meştereşte ceva la targă, lângă pâlnie. 
 
STAMATE: Bufty, lasă targa aia, că strici aerul! 
BUFTY (plângăcios): Lasă-mă-n pace, tată! M-am plictisit! 
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STAMATIDA (cântând la pian tema de madrigal de la început): Stamate, 
Bufty, decât să vă certaţi, mai bine jucaţi-vă! Priviţi! Doamne, câte 
cocoloaşe mai sunt! De ce nu faceţi un concurs? 
STAMATE: Nu mai avem coceni de porumb. Eu zic însă să dăm drumul la 
robinete! Să curgă apa! Să vedeţi cum o să alerge toţi pe scări ca nebunii, 
speriaţi de o spălătură instantanee! Hi-hi-hi… 
BUFTY: Tată, mai bine tragem cu pistoalele. Uite, mai avem un perete 
întreg! 
STAMATE: Stamatido, dă-mi binoclul pentru că vreau să-i privesc mai de 
aproape pe şobolanii ăştia! Ha-ha-ha, cât de speriaţi sunt! Le e frică de apă, 
îi udă… ba nu… îi îneacă… hi-hi-hi, ce spălătură le-am tras! Şobolani… 
fricoşi… nespălaţi… 
STAMATIDA (oprindu-se din cântat): Stamate, dă-mi şi mie binoclul! Ce 
fericire! Bufty, dă-mi cocoloaşele de pâine! Ah, da, ocheşte-i! Nu pe ăla, pe 
celălalt! Chelia, trage în chelie! (Zgomote, ţipete, pocnituri.) Bufty, fii atent 
la pâlnie! Dacă nu te potoleşti, îţi găuresc ţeasta aia mare şi goală… (Cu 
cinism.) Vrei să moară Stamate? 
STAMATE (drăgăstos): Pâlnia mea!... Marea mea dragoste! (Plângăcios.) 
Stamatido, dă-mi drumul, te rog, slăbeşte frânghia, bate ţăruşul mai aproape 
s-o pot mângâia… Bufty, adu-mi iodul să-mi ung rănile! Mă sâcâie 
bătăturile dintre degete… 
STAMATIDA: Nu te mai văita, Stamate, of, of, of… (Îi duce pâlnia.) Ce 
familie mai este legată ca noi la ţăruş?! Fiecare cu frânghia lui… 
Independenţă maximă, nu? Şi tu, Stamate, ce fel de îndrăgostit eşti dacă 
plângi ca o muiere? Mai bine ţi-ai linge rănile… 
STAMATE (fericit): Veniţi, veniţi, priviţi şi voi prin pâlnie! Se vede 
Cosmosul… (Melancolic.) Ehei, cine are pâlnie ca noi?!… 
STAMATIDA (în derâdere): Stamate, iubitul meu, ai halucinaţii!… Acolo 
este Nirvana. (Curioasă.) Priviţi! (Bufty intră în pâlnie, scoţând un strigăt de 
plăcere. Stamatida ţipă speriată.) Stamate, Bufty a intrat în pâlnie! Vrea să 
fugă de acasă! Ajută-mă! 
STAMATE: Fii liniştită, s-a dus şi el, sărmanul, să-şi ocupe postul de 
subşef. A nimerit-o. O să mă duc şi eu după el! (Îşi dezleagă sforile de la 
ţăruş, gâfâie, bolboroseşte şi se îndreaptă spre cărucior.) Stamatido, fii 
cuminte… 
STAMATIDA (făcând câţiva paşi spre Stamate): Nu, nu, Stamate, nu 
pleca… Suntem singuri… Stamate… Stamate… 
STAMATE (urcându-se în cărucior): Fii cuminte, Stamatido, mă duc să 
caut pentru o clipă universul mic! Ah, trebuie să apuc bine manivela… 
Trebuie să ajung la capătul canalului… (Nervos.) Fir-aţi ai dracului de 
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nemernici, n-aţi fost în stare să faceţi şi voi un canal mai acătării! Ptiu, ce 
duhoare… Iar m-a umplut Stamatida de roşu de buze… (Se şterge cu 
mâneca pe faţă.) Se boieşte şi muierea asta! N-ai nici măcar unde să pui un 
deget, darmite... (Se aude de afară un zgomot de tramvai.) Ei, doamne, ce 
zgomot infernal face şi tramvaiul ăsta! Tramcari nenorociţi, strica-vi-s-ar 
linia, să mă lăsaţi în pace! Am alte treburi… calcule serioase de făcut… 
combinaţii chimice… da, da… Vreau să creez un nou ţăruş. La cel vechi nu 
mai încăpem. Bufty a crescut. Acum are patru ani… Cât despre Stamatida, 
să nu mai amintim… Săraca de ea! Concurează cu jucătorii de summo! Apoi 
am strâns atâtea mobile în camera mare, iar în celelalte, vai de capul nostru: 
covoare, arme, tot felul de minuni! Şi pereţii… trebuie să-i măsor în fiecare 
zi… să nu scadă la întâmplare. Viaţă de ţăruş, nu-i de glumit! (Râde.) Noroc 
cu pâlnia, că altfel… frânghia! (Oftând.) Ciudate gânduri mai umblă şi prin 
capul meu! Noroc că stă bine pe umeri… (Iese cu căruciorul prin spărtura 
din perete; lumina se micşorează, zgomotul de tramvai se aude din ce în ce 
mai încet; vorbind din culise.) Nimeni nu ştie că în loc de pivniţă am o sală 
de recepţie. După cum aţi văzut, am pus în mişcare manivela, după ce m-am 
urcat în cărucior, bineînţeles, şi ţuşti! prin canal, drept în mijlocul încăperii. 
Aici am un ţăruş nou-nouţ: e secretul meu, rezervă de stat. 
 

Se stinge lumina; laitmotiv muzical, fagot şi pian. 
 

Scena 3 
 

Acelaşi decor. Lumina albastră se aprinde uşor. 
Şoapte, zgomote lascive. 

 
BUFTY (între timp a ieşit din pâlnie şi stă tolănit pe pat, lângă sirenă, 
mângâind-o; foarte fericit): Mamăăă, tatăăă, ce bine e în pâlnie! Ce dulce 
mângâiere… nu alta! Tata crede că nu ştiu nimic. Ei, şi ce dacă sunt gras! El 
cum este? Unsuros, eliptic, nervos, şi aşa cum spune mama, numai Consiliul 
comunal e de vină… (Se ridică, îşi încheie pantalonii, se leagă la ţăruş şi se 
îndreaptă spre Stamatida, care descifrează nişte note muzicale la pian.) 
Mamă, ce-ai zis că face tata la servici toată ziua? 
STAMATIDA (scărpinându-se în cap): Aaa… (Râzând.) Mestecă celuloid 
şi, când ajunge acasă, fărâmiţat şi fără salivă, singurul lucru pe care îl face – 
se leagă de ţăruş. (Văitându-se.) Şi câte eforturi n-am făcut! Am compus 
madrigale în speranţa că Stamate, bietul meu Stamate, îşi va redefini 
îndatoririle… Dar… 
BUFTY: Mamă, da’ de ce râde tata singur? 
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STAMATIDA: Bufty, serviciul îl oboseşte, dar el crede că este amuzant. Şi 
râde, rââdee, râââdee până la inconştienţă. Crede că va ajunge astfel în 
Nirvana. (Se aud o sonerie şi paşi în culise.) 
BUFTY: Mamă, tata iar a luat tramcarul. Şi-o fi uitat cocoloaşele acasă! De 
ce o fi atât de zgârcit? Ar putea foarte bine să meargă pe jos… Are destui 
bani. (Se aud din nou paşi în culise şi o uşă trântindu-se.) Mamă, de ce 
trebuie să ne vândă tata instantanee din biserică? Ce, parcă noi suntem 
proşti! 
STAMATIDA (ridicându-se de la pian): Ei, Bufty, nu-l ştii pe tatăl tău… 
Te-a trimis la armată  când  nu  terminaseşi  bine  şcoala  primară… Da’ bani  
ţi-a dat! Eşti bogat. Ce mai contează un instantaneu-două… Iar pentru el îşi 
cumpără, bietul… câteva sute de grame de celuloid. (Se aşează în fotoliu.) 
Ce-ai vrea să facă la servici? Prezenţa e obligatorie. 
BUFTY: Mamă, dă drumul la ţăruş! (Stamatida îl dezleagă.) Aşa! Ptiu, am 
mâncat cam multe găluşte. Tata zice că semăn cu ele. Semăn cu tine, mamă! 
Amândoi graşi şi frumoşi! 
STAMATIDA: Până vine Stamate, haide să dăm drumul la robinet şi să 
dansăm un madrigal… Ha-ha-ha! Când o veni Stamate cu instantaneele lui 
din biserică, o să-i dăm banii, Bufty, jumătate de preţ. De cealaltă jumătate îi 
tragem un madrigal, uite-aşa… (Se aşează la pian şi începe să cânte tema de 
madrigal; apoi se opreşte brusc.) …Bufty, ce crezi că face Stamate? 
BUFTY (ironic): Cercetări filosofice, mamă! 
STAMATIDA (nedumerită): Zilele trecute spunea că a pus mâna pe 
jumătatea lucrului în sine. O fi găsit-o şi pe cealaltă… 
 
 

În culise se aude o uşă trântindu-se. Zgomote şi vocea 
lui Stamate care intră în scenă. 

 
 
STAMATE (uimit): Dumnezeule, o sirenă! Nu pot rezista! (Brusc, 
surescitat.) O corabie, repede, o corabie! Marinari, la apă! Fericirea e 
aproape! Puneţi-vă ceară în urechi, sirena mă aşteaptă doar pe mine! (Ridică 
mâinile spre cer; se aude o muzică serafică; continuând pe acelaşi ton.) 
…Voi, driade, nereide, tritoni, nu mă părăsiţi… (Scâncind.) Dar ce văd?… 
Cochilia de nisip mi-a înghiţit sirena şi, iată, o pâlnie nenorocită!… (Din 
plan îndepărtat se aude o mu-zică iar Stamate vorbeşte extrem de hotărât.) 
Planul meu poate fi considerat reuşit. Am încă o pâlnie. În ea acum se 
ascund sirenele! Când pleacă Stamatida şi cu Bufty… ba nu, Bufty poate să 
rămână… hop sirenele! Sirenele… Strică atâta castitate… (Stamatida se 
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aşează la pian şi încearcă să compună în stilul obişnuit; apoi se îndreaptă 
spre soţul ei.) 
STAMATIDA: Stamate, ţi-a plăcut madrigalul? L-am compus special 
pentru tine. Vrei să ne jucăm cu pistolul? Doar ştii că ne-a mai rămas un 
perete!… 
BUFTY (râzând): Iartă-l, mamă, că nu ştie ce face. 
STAMATE (disperat): Căruciorul! Căruciorul! Repede căruciorul! Nu 
vreau să mănânc ştevie! Mi-au fugit sirenele!... (Hotărât.) Opt zile am să 
zac, după procedura civilă, bineînţeles, până am să intru în posesiunea 
obiectului. (Îndreptându-se spre pâlnie; nervos.) Bufty, cine dracu’ a pus 
ţărână în pâlnie?! Stamatido, nu mă deranja! Fardul tău mă apasă astăzi. 
STAMATIDA (aparte): Stamate îmi dă fiori. E îndrăgostit. (Furioasă.) 
Nenorocita asta de pâlnie! Uită-te, domnule, ce străluceşte! Stamate, mai 
bine filosofează! (Cu tandreţe.) Las-o dracului de pâlnie, i-ai uns rănile cu 
iod, i-ai luat flori, dantele, ceea ce cu mine nu e cazul, ai şters-o cu otreapa, 
eşti istovit de emoţie… 
BUFTY (aparte): Hî-hî-hî, mama, pâlnia, Stamate, ce cupluri… Şi tu! 
Pâlnia, Stamate, dantele, otreapa, filosofie!… Sărutări… (Spre Stamatida.) 
Mamîîî!… Ai pierdut!… Madrigalul!… Madrigalul!… (Începe să fredoneze 
parodic: „Madrigal, madrigal, maadrigaaal…”) 
STAMATE (se apropie de pâlnie; cu ton plângăcios şi suflând din greu): 
Pâlnia, pâlnia… simbolul meu... singura fiinţă de sex femeiesc dotată cu tub 
de comunicaţie ce permite să satisfacă toate cerinţele dragostei…  (serios) 
…dar şi interesele superioare ale ştiinţei!…  (Râzând  în  hohote.)   Hî-hî-hî,  
hi-hi-hi, ha-ha-ha, ho-ho-ho… (Se duce lângă pâlnie şi începe să o sărute.) 
BUFTY (consternat): Dumnezeule, sărută pâlnia!… Şi-a uitat îndatoririle de 
tată, de… soţ… da, aşa e cum spun eu, se vede de la distanţă… 
STAMATIDA (dând replica imediat, din plan îndepărtat): …şi-a uitat 
îndatoririle de soţ… sacrele îndatoriri… În fiecare noapte taie cu foarfeca 
legăturile ce-l ţin ataşat de ţăruş… (cu amărăciune) …pentru a da frâu liber 
neţărmuritei sale iubiri… Culmea ironiei, el, Stamate, obositul Stamate, 
funcţionarul Stamate, trece din ce în ce mai des prin interiorul pâlniei… Îşi 
face vânt în ea. (Cu răutate.) Şi-a făcut o trambulină, expres construită, şi 
coborând în mâini pe o scară de lemn, cu o iuţeală vertiginoasă, nespecifică 
unui bărbat de condiţia lui, îşi rezumă rezultatul observaţiilor sale în afară… 
(Speriată.) Pianul, unde e pianul?… L-a acoperit apa. Special. Madrigalul. 
Un madrigal. Stare de observaţie… (Senzual.) Stamate, adu pâlnia încoace! 
STAMATE (toată replica va fi rostită pe un fundal muzical melancolic): 
Fericirile mari sunt întotdeauna de scurtă durată… Obişnuita datorie 
sentimentală… (Nefericit.) Sunt pedepsit. Sunt condamnat. Trădat. 
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Stamatido, în adâncul sufletului meu tot pe tine te iubesc. E adevărat că nu te 
mai pot cuprinde în braţe – numai madrigalul e de vină – dar datoria… of, 
of,  of,  e datorie.  Lege.  Şi unde-i lege, nu-i tocmeală.  O dată în viaţă însă 
te-am înşelat. (Pleacă de lângă pâlnie, începe să se plimbe prin scenă; 
visător.) …Pâlnia, sirenele… Om sunt şi eu… Ei, asta e problema. Să fie 
cocoloaşele de vină? Care, cele de pâine sau cele de celuloid? Să fie 
Stamatida de vină? (Ferm.) Trebuie să urmăresc ce s-a întâmplat cu pâlnia 
mea. (Duios.) Ne potriveam aşa de bine… 
BUFTY (pe acelaşi fundal muzical, ducându-se lângă pâlnie): Păi şi ce dacă 
e pâlnia tatei?! Dacă e tata – şi e – ce-i al lui e şi al meu. În plus, el o are pe 
mama. La vârsta lui, pâlnia îi face rău. Hi-hi-hi… Îi obosesc pâlnia… 
Răzbunare! Armată! Armată! Madrigal! Na! Na! 
 

 
Lumina se filează uşor; reflector focalizat pe Stamate; 

se aud din culise zgomote ciudate, chicoteli. 
 
 
STAMATE (nedumerit): Nu-mi vine să-mi cred ochilor… şi nici urechilor. 
Îmi dau palme şi nu le simt. Bufty şi pâlnia! Trădare! Am înţeles. Stamatida. 
Doar ea. (Plângăcios.) Bucuria bătrâneţelor mele. (Ironic.) Stamatida şi 
ţăruşul! Asta-i soarta mea. (Ducându-se spre ţăruş.) Mă duc să strâng 
legătura la ţăruş. (Se aud diverse zgomote casnice şi paşi.) Stamatido, vino, 
draga tatii, să păstrăm intactă tradiţiunea culturală a familiei! 
STAMATIDA (apropiindu-se de Stamate, în timp ce începe să se audă 
madrigalul parodic): Stamate, Bufty a plecat cu pâlnia. Pâlnia ta. 
STAMATE: Lasă-l, Stamatido… Tramcarul îl va duce direct în Nirvana… 
Graţie combinaţiilor dar şi calculelor chimice. Prin puterea ştiinţei, s-ar 
putea ca Bufty să ocupe acolo un post de subşef de birou. (Sentimental.) 
Vino, Stamatido, să-ţi arăt Cosmosul! (O cuprinde pe după mijloc pe 
Stamatida şi se urcă amândoi în cărucior.)  Urcă-te, draga mea, lângă mine, 
să mergem împreună… da, da… da, da… să atingem infinitul mic… 
 

 
Se aude zgomot de roţi, lumina se stinge. Laitmotivul 

muzical la fagot şi pian, timp de un minut. 
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Scena 4 

 
Acelaşi decor. Lumină albă. În pauza muzicală, Stamate 

şi Stamatida coboară din cărucior. La aprinderea luminii, sunt 
în prim-planul scenei. 

 
STAMATIDA: Stamate, ai mai trecut pe la Grădina Botanică?… L-ai mai 
văzut pe ăla, pe prietenul tău… cum îl cheamă?... Pe ăla făcut prin sinteză… 
pe… pe… 
STAMATE: Pe cine? Pe Ismaïl? 
STAMATIDA: Da, ăla compus din ochi, favoriţi şi rochie. Exemplar unic… 
Hi-hi-hi… Tot pe Arionoaiei stă? 
STAMATE: Ascultă, Stamatido, am să te fac să înţelegi cum e cu el… ca să 
nu mai mori de curiozitate… Acest individ, apărut pe cale chimică, umblă ca 
bezmeticul în zig-zag, cu noaptea în cap, târând după el un viezure. În 
fiecare zi altul… Are o întreagă pepinieră… De, ce să-i faci! Fiecare cu… 
pasiunile lui. Dar ăsta, ăsta îi întrece pe toţi… 
STAMATIDA (nedumerită): Da’ de ce-i schimbă aşa ca pe… iubiţi, 
pardon, vreau să spun, ca pe ciorapi… 
STAMATE (ironic): Scumpa mea, chiar nu-ţi dai seama… (Aparte.) Dar de 
ce-ţi cer eu ţie să înţelegi?! (Către Stamatida.) Fiindcă noaptea îi mă-nân-că, 
înţelegi? Ei, ai rămas cu gura căscată? Închide-o, că s-ar putea să-ţi intre un 
viezure în ea! Ha-ha-ha… dar ştii care-i nebunia nebuniei? Îi mănâncă 
cruzi… Dar – şi există un dar, mai bine zis un ce: îi mănâncă numai după ce 
împlinesc şaisprezece ani!! (Se învârte ca un titirez.) Adaugă doar puţină 
lămâie… 
STAMATIDA: Al dracului escroc… Îi ţine departe de orice răspundere 
penală… Îi necinsteşte rând pe rând, fără pic de mustrare de cuget! Stamate, 
nu-i dai tu un telefon amărâtului ăstuia, să-i cânt un madrigal… cu cocoloaşe 
până i-or cădea favoriţii… 
STAMATE: Bine zici, Stamatido, îl sun… Să facem rost de o distracţie! (Se 
îndreaptă spre telefon şi formează numărul.) Alo, alo, bine te-am găsit! Ce 
surpriză, amice! Eu şi Stamatida ne-am gândit… 
 

Pe ultimele cuvinte ale replicii lui Stamate se stinge 
lumina şi se aude, timp de două minute, o muzică veselă. 
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Scena 5 
 
În timpul în care lumina a fost stinsă în scenă, Stamatida a intrat în dulap. 
Se aud paşi, o sonerie, se aprinde lumina. Stamate deschide larg uşa, cu un 
gest protocolar. Apare Ismaïl, îmbrăcat în rochia de macat cu flori mari, 

purtând mănuşi şi umbreluţă de dantelă. Face un gest amplu, ca şi cum şi-ar 
fi regăsit după multă vreme vechi prieteni. 

 
STAMATE (surprins dar bine dispus): Aaa, ia te uită cine a sosit! Intră, 
prietene! Îţi mulţumesc că ai acceptat invitaţia. Nu te-am mai văzut de mult! 
Ne tot întrebam, eu şi Stamatida, ce mai faci… Ea m-a îndemnat să te sun. 
Bine ai venit! Hai, intră, intră, simte-te ca la tine acasă. Stamatido, uite cine 
a venit pe la noi! Hai, dragă, ieşi odată din dulap! Nu ţi-am spus să nu mai 
intri?! De când ne-am căsătorit, s-a micşorat până şi nenorocitul ăla de 
dulap!  (Se aud zgomote în dulap.) 
STAMATIDA (iese din dulap, gâfâind; uşa dulapului scârţâie îngrozitor): 
Ismaïle, ce surpriză! Pe unde mai locuieşti? 
ISMAÏL (păşeşte în mijlocul scenei, fandosindu-se): Pe ici, pe acolo, 
madame. Uneori, când ajung pe la tata, dorm într-un borcan. 
STAMATIDA (extrem de surprinsă): Ei, drăcia dracului, în borcan zici? 
Da’ de ce, Ismaïle, de ce? Taică-tu nu doarme-n pat? 
ISMAÏL: Tata zice că în borcan sunt ferit de pişcăturile albinelor dar şi de 
corupţia moravurilor noastre electorale. 
STAMATIDA (cu ton blând): Stămătuţule, iubiţel, dacă l-ai chemat pe 
Ismaďl, de ce nu l-ai sunat şi pe Turnavitu?    Ne-am fi distrat de minune! 
STAMATE: Doamna mea, eşti în urmă cu evenimentele la zi! 
ISMAÏL (fandosindu-se): L-a căutat şi va apărea şi el ca o floricică! 
Doamna mea, Turnavitu este o persoană foarte simandicoasă şi importantă. 
Nu vine oricând şi oricum! Om fi noi prieteni, dar el are nevoie de pregătire 
specială! Cred că mă duc să-l aştept. E sensibil, săracu’! Pardon, scuzaţi. 
(Iese pe uşă cu paşi aproape ceremonioşi.) 
STAMATIDA: Stamate, ne pricopsim acum şi cu prietenul ăsta al lui 
Ismaïl, salamul de Turnavitu! 
STAMATE: Vrei să spui şeful de cabinet al lui Ismaïl! Auzi, Stamatido, 
nebunul ăsta de Ismaïl şi-a făcut cabinet lângă pepiniera de viezuri. Primeşte 
multă lume, are sute de solicitări pentru posturi, ajutoare băneşti şi lemne. 
Dar ştii care este noutatea? Cei care vin la el sunt obligaţi să şadă sub un 
abat-jour şi să clocească patru ouă. Ce te uiţi aşa? Patru ouă, n-ai înţeles? 
STAMATIDA: Sper, Stamate, să nu avem nevoie de el. Îmi imaginez cum 
ai sta tu pe ouă… ha-ha-ha… Dar Turnavitu ăsta ce face? 
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STAMATE: Turnavitu? Îi urcă pe solicitanţi în câte un vagonet de gunoi 
de-al primăriei şi-i cară cu o iuţeală vertiginoasă până la Ismaïl. Crede el că 
aşa va rezolva chestiunea muncitorească. 
STAMATIDA: Mi-a aduc aminte că l-am văzut pe Ismaïl astă-iarnă în 
aceeaşi rochie de vară făcută din stofă de macat de pat, cu flori mari 
cărămizii. L-am văzut agăţându-se de grindă cu scopul unic de a fi oferit de 
proprietar drept recompensă şi împărţit la lucrători. Turnavitu are însă urâtul 
obicei de a cere solicitanţilor să i se promită corespondenţă amoroasă. 
Contrar, ameninţă cu răsturnarea. (Se aud: soneria care întrerupe pentru o 
fracţiune de secundă dialogul, şi paşi în culise.) Cred că s-a întors Ismaïl cu 
prietenul lui, cârnatul… Mă rog, salamul de Turnavitu! 
 

Intră pe uşă Ismaïl, singur. 
 
STAMATE: Ismaïl, pe unde umbli, domnule, de tot singur ai apărut? Unde 
este Turnavitu? 
ISMAÏL: Vine, vine… Dar are rochia prea creponată şi s-a dus să-şi 
parfumeze obrajii. Vine repede şi el. Nu vrea să piardă nimic. 
STAMATE: Nevastă-mea a compus între timp nişte madrigale… Mai avem 
şi cocoloaşe… Vino lângă mine, ia frânghia asta şi leagă-te la ţăruş. Aş vrea 
să te întreb ceva. 
ISMAÏL (amabil): Întreabă, Stamate, că întrebarea moarte n-are! Ce te 
frământă, prietene? 
STAMATE (foarte curios): Auzi, Ismaïle, cum l-ai cunoscut pe Turnavitu, 
dacă poţi să-mi răspunzi? 
ISMAÏL: Chiar îmi face plăcere. La o serată dansantă. Săracu’, era necăjit 
din cauza atâtor învârtituri! I se promisese tain zilnic… cincizeci de bani. 
Dar până şi tu ştii ce e cu promisiunea… 
STAMATE: Dar tu, tu ce i-ai dat amărâtului? 
ISMAÏL: Ei, eu i-am dat cei cincizeci de bani promişi, tainul pe o zi, fireşte, 
însă cu obligaţia să-mi servească drept şambelan la viezuri. Om l-am făcut. 
Era, săracu’, ventilator pe la diferite cafenele murdare de pe Covaci şi 
Gabroveni, pe la greci… 
 

Paşi în culise, sonerie. Turnavitu deschide discret uşa şi 
aruncă o privire curioasă. 

 
STAMATIDA: Aaa, domnule Turnavitu, intraţi, intraţi, sunt bucuroasă de 
oaspeţi. 
TURNAVITU (jovial): Săru’ mâna, doamnă Stamatida, Ismaïl e pe aici? 
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STAMATIDA (amabilă): Da, e aici, domnule Turnavitu. Da’ poftiţi, poftiţi, 
daţi-mi umbreluţa şi mănuşile să nu vă împiedicaţi. Ismaïl a venit special să 
asculte un madrigal. Serviţi şi dumneavoastră?… Rămâneţi desigur la 
masă?! Am pregătit celuloid de cea mai bună calitate. Aşa ca pentru 
prieteni… Ciuguliţi şi dumneavoastră, desigur? 
TURNAVITU: Săru’ mâna, iubită doamnă, dar, ştiţi, cum să vă spun, 
celuloidul îmi face rău la burtă! Am mâncat prea mult. 
ISMAÏL (fericit): Turnavitule, chiar de tine vorbeam. Îi spuneam lui 
Stamate cum ne-am cunoscut. (Se apropie de Turnavitu şi-l îmbrăţişează.) 
TURNAVITU (apropiindu-se de Stamate): Bine te-am găsit, Stamate! Mi 
se pare mie sau ai sfoara un pic mai lungă?… Ismaïle, am venit în primul 
rând să-ţi spun că am găsit ulei de rapiţă şi pămătuf pentru rochiţa ta. (Se 
apropie de Ismaïl spunându-i la ureche, misterios şi fericit.) Să nu uiţi, 
Ismaïle... Mâine dimineaţă, strada Arionoaiei, viezurele călcat pe coadă… 
Ce distracţie! 
STAMATE (mirat): Care va să zică şambelan la viezuri? 
TURNAVITU (hotărât): Stamate, am făcut atâta vreme politică… ptiu, până 
am devenit ventilator de stat la bucătăria postului de pompieri „Radu Vodă”. 
Dar mirosul m-a îmbolnăvit. Mirosul. Mirosul… Aspiram în fiecare zi. 
(Fericit.) Acum… la viezuri. Şambelan la viezuri! Visul meu… 
 

Între timp, Stamatida, aşezată la pian, începe să cânte 
madrigalul parodic de la început. 

 
ISMAÏL: Turnavitule, am să te mai rog ceva. (Mieros.) Vreau să nu te 
superi. Ştiu că o să-ţi fie greu, dar am să te rog să mergi până în Insulele 
Majorca şi Minorca. 
TURNAVITU (melancolic): Pot să-l refuz oare pe bunul meu prieten şi 
protector… Deşi în avion sunt ca un bidon umplut cu gaz… Dar ce trebuie 
să fac taman acolo? 
ISMAÏL: După cum ştii, însă nu-i rău să-ţi reamintesc, aici de faţă fiind şi 
prietenii noştri Stamate şi Stamatida, aceste călătorii se compun din: 1. Dus; 
2. Din spânzurarea unei şopârle de clanţa uşii Căpităniei portului şi apoi…  
3. Reîntoarcerea în patrie. 
STAMATE: Suporţi uşor călătoria cu avionul, Turnavitule?  
TURNAVITU: Data trecută am contractat un guturai nesuferit, că am 
molipsit toţi viezurii… 
ISMAÏL (oftând): A fost o mare nenorocire. N-am putut să-i mai folosesc 
multă vreme. Atunci chiar l-am concediat. Dar ce-am mai tras-o apoi!… 
Turnavitu, după ce şi-a scos cei patru canini, a vrut să se sinucidă. Mi-a dat 
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chiar foc la rochii, de-am rămas multă vreme numai ochi şi favoriţi. Noroc 
cu viezurii şi cu Emil Gayk. 
STAMATIDA (se opreşte din cântat şi se întoarce spre Ismaïl, întrebând 
mirată): Cine, civilul ăla? 
STAMATE: Civil, necivil, dar este singurul care poartă pe umărul drept un 
susţinător de armă. Fără comentarii, Stamatido! 
 

Râsete. Stamatida se întoarce cu faţa la pian şi reîncepe 
să cânte madrigalul. 

 
TURNAVITU: Tot făcând conversaţie înaltă, nici n-am observat cum trece 
timpul! Ismaïle, eu plec, e drum lung… Trebuie să-mi plătesc chiria, apoi să-
i văd pe cei trei prieteni ai mei, cei trei impiegaţi definitivi de clasa a treia, 
dar şi pe arhiereu. După aceea, este obligatoriu să mă înscriu în barou şi să 
am grijă de cele două gâşte. Vorba proverbului: „De vreţi cu toţi, în timpul 
nopţii, un somn în tihnă să gustaţi, / Nu faceţi schimb de ilustrate cu cel      
primar din Cârligaţi.” (Râsete.) 
STAMATIDA (se opreşte din cântat şi se apropie de ceilalţi): Dar de ce nu 
pleci cu o corabie în această călătorie? Nu vezi ce se întâmplă cu avioanele 
astea?… De bune ce sunt, între noi fie vorba, este aproape sigur că nu ai cum 
să  ajungi la destinaţie. În plus, până şi salariaţii, de siguri ce sunt, stau cu 
degetele băgate în ciurciuveaua de la         geamuri!… 
STAMATE: Măi, măi, măi! Ce femeie şi nevasta asta a mea! Când n-are 
treabă, se scarpină ca maimuţa şi-şi face bube… sau mai bine zis, în cazul de 
faţă, îi face lui Turnavitu… (Râsete.) Cu opiniile ei sigure, îi scoate omului 
pojarul la iveală. Stamatido, omul vrea să-şi serbeze nunta de argint! 
STAMATIDA (îndreptându-se spre pian): Ei, păi pentru asta pregătim alt 
madrigal! (Se aud câteva acorduri dizarmonice la pian.) Cam aşa… şi ăsta-i 
doar începutul… 
ISMAÏL: Să nu uiţi, Turnavitule, să-ţi coşi în căptuşeala smockingului 
tampoanele sugătoare şi... aminteşte-ţi… pupă-ţi nevasta la plecare. O fi 
meritând şi ea, săraca! (Convingător.) Astâmperi viermele geloziei. Să nu 
uiţi, dragă, e spre binele nostru… 
STAMATIDA (întorcându-se spre ceilalţi): Mai bine cumpără-i un 
cadouaş… Am aflat că-i plac zmeiele cu speteze în patru. Îşi face de lucru 
cât eşti plecat. 
TURNAVITU (protocolar): Dragii mei, vă mulţumesc pentru această 
distinsă conversaţie şi să ştiţi că o să vă duc dorul. Doamna Stamatida, acu, 
la plecare, îmi acordaţi şi mie un madrigal? Stamate, te rog, lasă-mă să-ţi 
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mângâi şi eu pâlniuţa! Îţi promit că n-am s-o gâdil! Uite, ca să fii absolut 
sigur, îmi pun ochelarii şi deschid umbreluţa. De acord? 
STAMATE şi STAMATIDA: Da, desigur, da, desigur, nu-ţi putem refuza 
ultima dorinţă. 
 

Turnavitu se îndreaptă spre divanul pe care se află sirena şi începe să o 
mângâie. Stamatida începe să cânte, voce şi pian, acelaşi madrigal parodic. 

Se stinge lumina albă şi se aprinde lumina albastră. Râsete, chicoteli, 
paşi şi uşa trântită. Iese Turnavitu. 

 
Scena 6 

 
Se aprinde lumina albă. Stamate este legat de ţăruş cu o frânghie lungă, 

care îi permite să se mişte din planul secund al scenei în prim-plan. 
 
STAMATE (aflat lângă uşă): Al dracului şi Turnavitu ăsta! Când îl apucă 
grija, o dată pe an, capătă formă de bidon şi încearcă să-şi pună în aplicare 
funestul plan al sinuciderii. 
ISMAÏL (în prim-plan): Voi nu ştiţi… Sau nu vă mai aduceţi aminte că, 
odată, întors dintr-o călătorie, s-a îmbolnăvit atât de tare, încât din cauza 
strănuturilor, a reuşit să-mi molipsească toţi viezurii! S-a dat prea aproape de 
ei. Amărâţii, strănutau şi le curgeau ochii de-au inundat cuştile. Ştia toată 
strada Arionoaiei. A fost concediat pe loc de la servici. 
STAMATIDA (lângă Stamate, spunându-i la ureche): S-a prostit rău Ismaïl 
ăsta! Numai favoriţii au rămas de el, hi-hi-hi… Uită de la mână până la gură! 
Păi de, păi de, Turnaviiitu, viezuriii, eh, şi uneori nevasta… Greu, săracu’… 
STAMATE (venind în prim-plan): Ismaïle, l-ai mai văzut pe Emil? 
ISMAÏL: Da’ cine nu-l vede! E nespălat de la botez şi, de vrei sau de nu 
vrei, îl zăreşti sau, mai bine zis, îl simţi de la  distanţă. 
STAMATIDA (apropiindu-se de Stamate): Stamate, de ce nu-i inviţi tu pe 
toţi prietenii noştri la o partidă de cocoloaşe? Dacă e cazul, tragem şi cu 
puşca, dăm drumul la apă, poate înecăm vreo doi-trei şobolani. Eu am să vă 
cânt madrigale iar Bufty va avea timp, dragul de el, să se joace în voie cu 
pâlnia. Dăm o petrecere pe cinste! Îţi dai seama? Toţi la un loc: noi trei, 
adică distinsa familie Stamate, gazdă de onoare, şi invitaţii noştri. Celebre 
cupluri de taină! Ismaïl şi Turnavitu, Emil Gayk cu mitraliera pe umăr, 
nobilul Cotadi, ce va dori, evident, să cânte la pian, Dragomir, contabilul 
prăvăliei lui Cotadi – de altfel un om cu inimă foarte bună –, o altă pereche, 
Algazy, un distins comerciant (între noi fie vorba, putea să-şi pună şi dinţi 
din vânzarea a două-trei geamantane) şi Grummer, asociatul lui Algazy, 
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care, chiar dacă stă ca mutul, e la număr… Cine poate rezista unei asemenea 
ispite?!… Ismaïle, sper să ne onorezi cu prezenţa! Îţi dai seama ce fericire?! 
În sfârşit, o să găurim toţi pereţii şi o să am public pentru care să cânt… 
STAMATE: Stamatido, îi chem numai dacă slăbeşti puţin ţăruşul, frânghia, 
că mă strânge la burtă! (Stamatida îl dezleagă.) Aşa, aşa, da, e mai bine! Îi 
chem, hi-hi-hi! Şobolanii… fac toţi banii… (Râde.) 
ISMAÏL (aparte, lângă uşă): Bine că nu sunt de faţă. Mi-e cam frică. Gayk 
ţine mereu mitraliera sub perdeluţa cu briz-brizuri, îmbrăcămintea lui de 
gală. (Întorcându-se spre cei doi.) Dragii mei, nepreţuiţii mei prieteni, vă 
mulţumesc pentru invitaţie… dar trebuie să plec. V-am lăsat, pa! Pa! Ah, ce 
pâlnie frumoasă! Să o sorbi din ochi, nu alta… (Se duce în fugă spre sirena 
de pe divan, o mângâie scurt, se îndreaptă spre uşă şi iese.) 
STAMATE: La revedere, nepreţuitule, la revedere, pa, pa! (Oftând.) Mare 
idiot şi ăsta! Seamănă cu un viezure. Viezurele lui Turnavitu. Stamatido, 
cântă-mi ceva în semn de iubire. Mă iubeşti, nu-i aşa? (Stamatida începe să 
cânte la pian iar Stamate se îndreaptă spre sirenă.) …Întoarsă cu spatele, 
draga mea Stamatida seamănă cu un grajd din care vitele au ieşit la păscut. 
Mde, ce să-i faci, celuloza!… Amărâtule, Stămătuţule, doar pâlnia ţi-a mai 
rămas, e suplă, frumoasă! (Tandru, mângâind sirena.) Frumoasa mea… 
Frumooaaasaa mea… Frumoooaaaasaaa mea… 
 

Lumina se stinge încet, se aud oftaturi, pupături, chicoteli. Laitmotivul 
muzical la fagot şi pian, repetat timp de două-trei minute. 

 
Scena 7 

 
Toate personajele sunt în scenă, ca la începutul piesei. Se aprind alternativ, 

foarte repede, lumina albastră şi lumina roşie. Zgomote puternice, apă 
curgând, chicoteli, împuşcături, râsete, ţipete într-un vacarm 

general. Multă mişcare scenică. 
 
STAMATE: Dă-i, ocheşte-l! 
ISMAÏL: Ah, lasă-mă şi pe mine! 
STAMATIDA: Bufty, lasă pâlnia, dă-mi cocoloaşe! 
GAYK: Ah, celuloza asta! 
COTADI: Mestecă, dragă, că pierzi rândul! 
BUFTY: Ai călcat pe sfoara mea! 
GRUMMER: Scoate ţăruşul ăla, că înnebunesc! 
ALGAZY: Miroase a viezure aici! 
TURNAVITU: Ţi-au căzut ouăle din buzunar! 
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ISMAÏL: Ochiţi în peretele ăla! 
STAMATIDA: I-am inundat pe şobolani! 
BUFTY: Mamă, i-am tras drept în chelie! 
ALGAZY: Ce petrecere, ce nebunie! 
COTADI: Vreau cocoloaşe de pâine, nu mai vreau celuloză! 
DRAGOMIR: Eu vreau doar scoruşe, nu mai suport! 
GRUMMER: Mi-ai spart băşica, nenorocitule! 
ISMAÏL: Şobolanii, au ieşit şobolanii! Uite-l pe ăla cu barbă! 
GAYK: Se împiedică pe scări, daţi-mi mitraliera! 
STAMATE: Stamatido, madrigalul, dă-i cu madrigalul, bestialul tău 
madrigal… 
BUFTY: Omoară-i, mamă, că îşi merită soarta! Cântă-le, cântă-le… 
 

Râsete, plânsete, zgomote, împuşcături. Lumina se stinge uşor. Se aude 
madrigalul parodic, voce şi pian. 
Ies din scenă Ismaïl şi Turnavitu. 

 
Scena 8 

 
Se aprinde lumina albă. Personajele rămase în scenă sunt aşezate pe divan, 

pe scaune, pe jos. Bufty este lângă pâlnie. 
 
COTADI: Gayk, Emiluţule, de ce nu-ţi scoţi mănuşile? Tot murdare îţi sunt 
unghiile? Ai semănat ceva anul ăsta sub ele? Sau ai pus zorele să-ţi păcăleşti 
nasul cu un parfum nou? 
GAYK: Măi Cotadi, măi pântecosule, îţi curge mătreaţa pe şiţă! De nobil ce 
eşti, ţi-ai vândut şi pianul! Ai grijă de Dragomir… Uitaţi-vă şi voi cine râde! 
Nasturi lipiţi cu gumă arabică şi  insecte  moarte  pe  guşă!  Ptiu,  că-mi  vine  
să-mi zbor creierii… 
ALGAZY (fonfăit): Ce mănânci, măi Cotadi, de eşti aşa de frumos? 
COTADI: Ouă cu furnici, Algazy (insistă pe sunetul „z”; râsete). Nu râdeţi, 
dobitocilor, voi ştiţi ce-nseamnă asta? Vă spun eu imediat. Gayk, Grummer, 
Algazy, închideţi-vă gura şi destupaţi-vă urechile! 
DRAGOMIR: Lasă, Cotadi, că le explic eu! Am mai multă răbdare. 
ALGAZY (fonfăit): Auzi… domnuleee… Dragomir… eşti la acelaşi meniu? 
GRUMMER: Ascultaţi-mă pe mine. Ascultaţi-l pe bătrânul Grummer. Uite 
cum stă problema: Cotadi pune furnicile într-o pâlnie… (Se aude un ţipăt.) 
…Nu te speria, Stamate, că nu e pâlnia ta… continuăm explicaţia sau mai 
bine o luăm de la capăt. Ce să-i faci, Stamate şi fricile lui! Deci, pune 
furnicile într-o pâlnie şi, cu puţin efort, dă afară sifon pe care îl distribuie 
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populaţiunii rurale, sperând că va rezolva cu totul empiric şi primitiv 
delicata, complicata chestiune ţărănească. (Ironic.) Om cu judecată… Îl 
ajută Tudose, un băiat deştept, cu urechile nichelate şi cu pantalonii vărgaţi. 
STAMATE: Dragomire, tu de ce lăcrimezi, scumpule? 
DRAGOMIR: Nici tu, Stamate, şi nici voi, prieteni, nu ştiţi ceea ce ştiu eu. 
Cotadi este prietenul meu şi, dacă vă luaţi de el, vă arăt repede cele patru 
puncte cardinale. Habar n-aveţi ce epigrame minunate scrie… (Nervos.) 
Gayk, dă-te mai încolo, că mi-ai pus pesmeţi în poală! 
GAYK (cu gura plină): Ia un pesmete, Dragomire, şi spune-ne şi nouă cui i 
le trimite. (Se aud sforăituri.) Stai jos, Algazy, şi ţine-ţi grătarul cu mâna, că 
ai început să sforăi! 
ALGAZY (căscând): Dragomire, spune-ne şi nouă, Cotadi este îndrăgostit 
sau scrie numai pentru istoria literaturii? 
DRAGOMIR (melancolic): …Zilnic îi trimite mătuşii sale bătrâne câte 
patru epigrame. 
GAYK (ironic): Eheei, epigrame spirituale compuse în dialectul 
macedonean. În schimb, ea îi trimite pacheţele cu tărâţe. Ştiţi de ce? Vă spun 
eu: să-l facă… să renunţe… la… moştenire... (Râsete, chicoteli, tropăieli.) 
COTADI (drăgăstos): Eu mă mulţumesc cu prietenia ta, Dragomire. 
Suntem prieteni încă din şcoală… 
STAMATIDA (surprinsă): Vă cunoaşteţi de atâta vreme? N-aş fi crezut, 
dragă Cotadi. Acum înţeleg de ce sunteţi voi atât de legaţi… În prăvălia 
voastră, să îndrăznească vreun client să te contrazică… 
DRAGOMIR (întrerupând-o): Clienţii sunt îndărătnici, doamnă Stamatida. 
Şi atunci eu, doar sunt contabilul magazinului, am şi găsit leacul. Fiindcă am 
inimă bună, îl las pe Cotadi să dea în podea cu muchia capacului de la pian, 
bănuind cât de delicioasă trebuie să fie senzaţia artistică… şi rafinată… Şi să 
vedeţi cum îi sar în ajutor! Uite aşa: îmi lungesc gâtul cu un supliment de 
mucava de un metru şi jumătate, învingându-l astfel pe clientul îndărătnic… 
STAMATIDA (mirată): Un metru şi jumătate? 
COTADI: Da, o imagine exemplară. Pe gâtul lui Dragomir se suie graţioasă 
iedera… 
STAMATIDA: Aaa, aaa… Deci aşa, iederă… (Se aude un ţipăt.) Cine ţipă? 
Algazy, ce-ai păţit? 
ALGAZY (fonfăit şi disperat): Daţi-mi roaba, vreau să mă joc cu ea! Unde 
sunt tinichelele mele? Bufty, mi le-ai ascuns tu? (Aparte.) Fir-ar al dracului 
de copil!… Grummer, ajută-mă! Suntem asociaţi doar… 
GRUMMER: Linişteşte-te, Algazy, magazinul de geamantane ne 
aparţine… Firma Algazy & Grummer. 
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ALGAZY (fonfăit): Trebuie să recunoşti că, în afară de obişnuitele ocupaţii 
la prăvălie, mă înham de bună voie la roabă şi alerg cât e ziulica de mare 
prin praf şi arşiţă, străbătând comunele rurale, în scopul unic de a aduna 
cârpe vechi, tinichele de untdelemn găurite şi… şi… în special, arşice pe 
care le mâncăm împreună după miezul nopţii, în tăcerea cea mai sinistră. 
Fiindcă tu, Grummer, nu scoţi o vorbă, poate şi din cauza temperamentului 
tău bilios. (Aparte.) Stă, săracul, toată ziua lungit sub tejghea, cu ciocul vârât 
printr-o gaură, sub podea…. 
GRUMMER (împăciuitor): Algazy, nu vrei tu să vorbim despre sport, 
despre literatură?… Am văzut că-ţi plac poemele, îţi fac bine la stomac. 
(Furios.) Mi-ai mâncat până şi băşica! (Calm.) Noroc că lucrăm împreună… 
STAMATIDA: Dragii mei, nu vă enervaţi! Am două coşuri de cocoloaşe şi 
un perete întreg de găurit. Vreţi să vă cânt un madrigal? (Aparte, către 
Stamate.) Auzi, Stamate, viezurii ăia doi, Ismaïl şi Turnavitu, nu iau parte la 
petrecere? S-au înecat în ulei de rapiţă? Ori s-au pierdut în plăcerile 
provocate de viezurii adolescenţi? 
BUFTY: Mamă, sunt şi eu aici, te-am auzit! N-ar fi bine să mă duc după ei? 
Poate am noroc de o codiţă… 
STAMATE: Cât eşti de frumos, Bufty, of, of, of, vor face viezurii coadă. 
ALGAZY: Eu sunt un om cinstit. În viaţa mea n-am primit mită, decât nişte 
străchini şi atunci fiindcă se mărita sora mea. 
COTADI: Ei, mi s-a făcut foame. Mi-am adus aminte, Dragomire, de masa 
delicioasă de aseară. (Fericit.) Picioruşe de caracatiţă şi pâine… 
DRAGOMIR: Dar scoruşele de duminică, dar uleiul pentru păr… 
GAYK (râzând): O să-i răsară în cap cu timpul, bineînţeles, livezi întregi de 
măslin… 
STAMATE: Mareşale Gayk, nu fi rău! Familia lui Cotadi va avea astfel o 
mare proprietate dar şi ulei destul pentru a întreţine candela după obiceiul 
creştinesc. Fiecare cu ce-l doare! Tu ce faci, de exemplu? Fiindcă mi-am 
amintit, nu de alta… Conform statisticilor, timpul ţi-l petreci înotând 
continuu 23 de ore, însă, de remarcat, numai în direcţiunea nord-sud, de 
teamă să nu ieşi din neutralitate. În ora liberă, tot conform statisticilor, te 
inspiri de la muze cu bocanci… 
GAYK (solemn): Este adevărat, am reuşit de curând să dau o nouă 
îndrumare în politica noastră externă, emiţând cel dintâi şi… cu multă 
autoritate părerea că… trebuie să-i luăm pe transilvăneni fără Transilvania; 
susţin însă că trebuie cu orice preţ să obţinem prin intervenţia Vaticanului 
Năsăudul cu trei kilometri, situaţi nu împrejur, ci aliniaţi unul lângă altul, în 
lungime, alături de oraş şi cu direcţia spre ducatul de Luxemburg, ca semn 
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de admonestare pentru că a permis să i se violeze neutralitatea de către 
armatele germane. 
STAMATIDA: Ce păcat, mareşale, că nu ai copii! 
GAYK: Doamnă, am adoptat-o pe nepoata mea încă de când eram elev în 
gimnaziu iar ea lucra la gherghef. Nu m-am dat înapoi de la nici un sacrificiu 
pentru a-i oferi o educaţie aleasă. Am avut grijă să-i trimit în fiecare zi, la 
institutul unde o internasem, câte un chelner care să o roage din partea mea 
să se spele pe cap în fiecare sâmbătă şi să-şi formeze neapărat o cultură 
generală. 
BUFTY: Nene Emile, ce-ţi mai face nepoata? De ce n-ai adus-o şi pe ea la 
petrecere? Puteam să o spăl eu pe cap şi să-i fac şi cultură generală… 
GAYK: Deşteptă foc nepoata asta a mea, vrea să se ducă la mare, unde a 
obţinut o fâşie lată de pământ de doi centimetri, însă fără dreptul de a se 
dispensa de pantalonii de baie, ha-ha-ha… 
BUFTY: Nu cumva, mareşale, se teme de dumneata? Oi fi ciugulit-o prea 
tare! 
STAMATIDA: Bufty, nu ştii că se ocupă de agricultură? 
BUFTY: Mamă, puteam s-o învăţ şi eu să are pământul… Chiar în pantaloni 
de baie… Uite, nenea Grummer poate să-mi vândă şi nişte lavandă. Are 
destulă. Îi pică din cioc. 
GRUMMER: Cinstit băiat, Bufty ăsta, doamnă Stamatida! O să ajungă la 
primărie cu siguranţă. E la fel de simandicos ca Fuchs. 
ALGAZY (fonfăit): De cine vorbiţi? De cel care nu era făcut chiar de mama 
sa? Când a luat fiinţă, Fuchs nu a fost văzut, ci numai auzit. 
GAYK: Fuchs a ieşit din urechea bunică-si, mama sa neavând deloc ureche 
muzicală şi a ajuns direct la Conservator. Aici a luat forma de acord perfect 
şi, după ce, din modestie de artist, a stat ascuns trei ani în fundul unui pian, 
fără să-l ştie nimeni, a ieşit la suprafaţă şi în câteva minute a terminat de 
studiat armonia şi contrapunctul şi a absolvit cursul de pian. (Toţi se miră.) 
…Stamate, pe urmă ce s-a mai întâmplat cu Fuchs? 
STAMATE: Eheei, contrar tuturor aşteptărilor, s-a constatat cu regret că 
două din sunetele ce-l compuneau, alterându-se prin trecere de timp, 
degeneraseră: unul, într-o pereche de mustăţi cu ochelari după ureche, iar 
altul, într-o umbrelă care, împreună cu un sol diez care-i mai rămăsese, i-au 
dat lui Fuchs forma precisă, alegorică şi definitivă… 
STAMATIDA (supărată): …Dar ce, eu nu cânt bine? 
COTADI: Desigur, dar Fuchs… este o minune a naturii. S-a împreunat cu o 
frunză de viţă… Auzise el cândva, undeva, că în dragoste, spre deosebire de 
muzică, totul sfârşeşte printr-o uvertură. Ei bine, Fuchs nu o găsea, nu… o 
auzea nicăieri… 
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DRAGOMIR: Mare artist! În fiecare seară consumă câte o frunzuliţă şi se 
încuie în casă cu două chei muzicale. 
GRUMMER (melancolic): Cântecele lui Fuchs dau farmec nopţii. Umblă 
graţiile după el… Bagă la cap, Bufty, fără muncă, degeaba muze, în zadar 
zeiţe! (Cu voce puternică.) Sforzando, sforzando! 
BUFTY (plictisit): Mamă, cântă-ne ceva! 
STAMATE (disperat): Maternitate cerească! Doamne     dumnezeule… 
STAMATIDA (importantă): Am nevoie de peştele-cufăr şi de peştele-
fierăstrău… Fără rost şi necesitate… Inspiraţie divină, sunt inspirată, un nou 
madrigal pentru musafirii mei… 
 
Stamatida se îndreaptă spre pian, face câteva acorduri, ca şi cum ar căuta 
un început de frază muzicală. Brusc se aude soneria care întrerupe totul. 

Stupoare. 
 
TOŢI: Cin’ să fie? 
STAMATIDA: Stamate, Bufty, deschideţi uşa! Cred că ştiu cine a venit… 
STAMATE (apare, plictisit, mergând să deschidă uşa): Cine altcineva 
decât viezurele şi salamul, Ismaïl şi Turnavitu! 
 

Stamate le deschide uşa şi îi invită amabil pe cei doi. 
 
ISMAÏL: Bine v-am găsit, prieteni! 
TURNAVITU: Mă bucur să fim din nou împreună. Nu aveam voie să 
lipsesc. 
GAYK: Ismaïle, ce rochie frumoasă ai! Rochia de gală, cea din stofă de 
macat de pat, cu flori mari, cărămizii… 
TURNAVITU: Domnilor, sunt foarte bucuros. Am ajuns în ţară după 
voiajul meu în Insulele Majorca şi Minorca, o minune… Misiune 
îndeplinită. 
GRUMMER: Da’ şopârla? Ce-ai făcut cu şopârla, Turnavitule? 
TURNAVITU: Am spânzurat-o de clanţa uşii Căpităniei portului. Mi-am 
îndeplinit obligaţiile de ambasador, apoi, conform planului, reîntoarcerea în 
patrie... Am o misiune sacră de îndeplinit. După cum ştiţi, sunt… 
Şambelan!... Şambelan la viezuri! (Fericit.) Visul meu! Şambelan… 
ISMAÏL: Şambelan la viezuri… În sfârşit, mi-am văzut şi eu visul cu ochii. 
Pot să am câţi viezuri poftesc. (Aparte.) Strada Arionoaiei, dimineaţa 
devreme… viezurele călcat pe coadă… ce minune, ce distracţie!... 
STAMATE: Distracţie? Ai spus distracţie? Luaţi cocoloaşe, partida a 
început! Bufty, ieşi de sub fusta maică-ti! Gayk, pregăteşte-ţi mitraliera! 
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Grummer, Cotadi, Algazy, Dragomir, Ismaïle, Turnavitule, daţi drumul la 
apă, înecaţi şobolanii! Pâlnia, nu atingeţi pâlnia! Să vină Şambelanul! 
Viezurii, viezurii, nu călcaţi viezurii! Visul lui! Şambelan la viezuri! E tot ce 
lipsea petrecerii noastre! Şambelan la viezuri! Cronicarii, nu aud cronicarii! 
 

Toate personajele se mişcă în scenă. Râsete, ţipete, împuşcături, apă 
curgând, muzică – madrigalul parodic, reflectoare colorate întretăindu-se. 

Toţi în cor: „Şambelan la viezuri! Şambelan la viezuri! Cronicarii! 
Cronicarii!” Apoi, vacarmul încetează. Luminile continuă însă să se 

schimbe alternativ: albă, roşie, albastră. Personajele îşi reiau poziţia în 
scenă de la începutul piesei, după ridicarea cortinei. 

 
 

FIECARE PERSONAJ citeşte alternativ câte unul sau două versuri iar 
lumina de culori diferite le urmăreşte: 

 
 
Cică nişte cronicari 
Duceau lipsă de şalvari. 
Şi-au rugat pe Rapaport 
Să le dea un paşaport. 
Rapaport cel drăgălaş 
Juca un carambolaj, 
Neştiind că-Aristotel 
Nu văzuse ostropel. 
„Galileu! O, Galileu! 
Striga el atunci mereu –  
Nu mai trage de urechi 
Ale tale ghete vechi.” 
Galileu scoate-o sinteză 
Din redingota franceză, 
Şi exclamă: „Sarafoff, 
Serveşte-te de cartof!” 
 
        MORALA 
 
Pelicanul sau babiţa. 
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TOŢI: Nu, nuuu, Şambelan la viezuri! (Pe această replică, lumină albă.) 
Şambelan la viezuri! (Pe lumină roşie.) Şambelan la viezuri! 

 
Lumină albastră şi muzică de final: madrigalul parodic, voce şi pian. 

 
CORTINA 
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