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Muzică (scena visului, a nopţii). Atmosferă ciudată. 

 
ANASTASIA (voce ciudată, aproape speriată, trezită parcă din somn; paşi): 
Ce noapte groasă! Nici măcar marginea satului nu se mai vede. Până şi 
cocoşii de tinichea au murit pe case. (Pauză.) Deşi ei au mai murit de câteva 
ori. (Zgomot ciudat de animal.) I-auzi, asta e iapa lui Chifă, e borţoasă, a, da, 
cred că fată. (Gemete de animal.) Geme-n bătătură. (Paşi – un scaun 
răsturnat.) Ptiu, noaptea a înecat şi casa şi bătătura şi satul. Parcă e o apă 
clocită care pute. (Zgomote ciudate.) Până şi dulapul pocneşte din încheieturi 
ca şi cum ar avea reumatism. (Cască.) Doamne, ce somn îmi este, dar mi-e şi 
frică să dorm. Adineauri am visat că îmi cădeau dinţii ca nişte mărgele. Şi 
noaptea asta care s-a lipit de pământ, de pătură, de ochi... Ce sete îmi e! (Se 
aud înghiţituri.) Nici măcar ulciorul nu l-am văzut! Dar nici mâna nu mi-o 
văd! Parcă au orbit toate! Aşa de negru e întunericul! În primăvară, într-o 
noapte oarbă, tot ca asta, am auzit spetezele scaunelor pocnind sec, rând pe 
rând, de parcă ar fi pocnit din degete cineva. (Pocneşte.) Uite-aşa! Mi-aduc 
aminte că în primăvară a venit un viscol şi a trecut peste sat ca un trăznet mai 
bolnav, mai răguşit, mai puturos, dar ca un trăznet. Vremea era cu două feţe: 
noaptea îngheţa laptele în ţâţele vacilor, iar ziua soarele toropea pământul. Ţin 
minte că atunci am fost bolnavă. Mi-era frică să nu mor noaptea. N-aveam pe 
nimeni pe lume. Nici copii, nici dragoste de bărbat, nici flori, nici rădăcini, 
nimic. Cine să mă pomenească? Nici măcar rude rele n-am, că sînt din alt sat. 
Mai bine să încerc să dorm, că noaptea nu s-a terminat. 
 

Trecere muzicală. Apoi, zgomote casnice. 
 
ANASTASIA: Doamne, am aţipit o clipă şi am visat că măturam casa, 
grădina dar şi drumul până la şcoală. Am visat Dunărea tremurând. Noaptea, 
apele ei nu se deosebesc de maluri. Totuşi, încerc să mă culc. Sînt singură. 
Emil a plecat şi a murit departe. Mi-a venit acasă numele, pe o hârtie 
mototolită. Am trăit o vară cu el, înaintea plecării. (Pauză.) Noaptea dormeam 
amândoi într-o cămaşă. Am plâns după el de-am speriat lumea. Iar mi-e sete. 
(Se aud înghiţituri.) Dacă ar fi voie, aş aprinde o lumânare. Nici lampa nu pot 
s-o aprind. Interzis. Dar ca să trăieşti, trebuie măcar să aprinzi focul în curte. 
Dacă nu mi-ar fi frică, aş ieşi. Trebuie să dau dulapul şi masa din uşă. Mai 
bine să dorm.  
Trecere muzicală. 
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ANASTASIA (trezită din somn ca din coşmar):  Doamne, ce vis! Se făcea că 
pe Dunăre treceau morţii plângând. Întâi i-am văzut pe bunici, apoi pe 
străbunici şi tot aşa. Cei din urmă, cei mai îndepărtaţi aveau părul tot mai alb 
şi lacrimile tot mai rotunde. Plângeau că n-are cine să-i oprească. Era convoi 
pe Dunăre, cimitire întregi cu lumânări aprinse. (Pauză.) Dar nici pământul, 
parcă, nu mai era pământ. Se sfărma. (Ton hotărât.) Dar morţii au nevoie de 
pământ în care să zacă, să nu-i înece apa, să nu le stingă lumânările. Am ţipat 
să oprească bărcile de pământ. Am ţipat până am stins toate lumânările. De 
aceea m-am trezit. Noaptea asta parcă a adormit. (Se aud bătăi în geam.) 
EMIL (vorbeşte şoptit şi bate cu degetul în geam): Anastasio... 
ANASTASIA (speriată): Cine e? 
EMIL: Eu, deschide. Deschide uşa, te rog, Anastasio... (Fereastră deschisă.) 
ANASTASIA: Cine e? 
EMIL: Eu, cine să fie? Eu, Emil. 
ANASTASIA: Cine? 
EMIL: Eu, nu te preface... Nu-mi cunoşti glasul? 
ANASTASIA: Nu-ţi cunosc glasul. 
EMIL: Fiindcă vorbesc încet. 
ANASTASIA (neîncrezătoare): Oare? 
EMIL (mirat): Nu mă vezi? 
ANASTASIA (categorică): Nu te văd. 
EMIL (rugându-se): Haide, deschide uşa... 
ANASTASIA (nedumerită): Ce întuneric e... Nu te văd şi nu-ţi deschid. 
EMIL: Dar eu sînt, pe cuvânt, uite mâna mea, n-o recunoşti? 
ANASTASIA (aparte): Sînt degetele lui, toate patru. (Hotărâtă.) Ştiu că eşti 
tu, dar nu-ţi deschid. Pleacă, du-te. 
EMIL (voce caldă): Te iubesc, Anastasio! 
ANASTASIA: Hai, du-te! 
EMIL (rugător): Zău, Anastasio, zău! 
ANASTASIA (hotărâtă): Du-te, Emil, du-te! 
EMIL (cu reproş): Vroiai să mor acolo? Am fugit, pentru tine am fugit. 
ANASTASIA (cu reproş): Vrei să spui toată poezia?  
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EMIL (cu convingere): Nu e poezie. Ce-am avut eu cu ei? Nimic. Am fugit 
de pe front. La un atac îngrozitor. M-au dat mort. Foarte bine. O să mă lase-n 
pace, n-o să mă mai caute. Vroiai să mor ca un erou? 
ANASTASIA (supărată): Nu vorbi prostii. 
EMIL (hotărât): Am fugit, da, am fugit. Şi-am stat ascuns în sat. Şi-o să mai 
stau. N-ai vrea să fie aşa? 
ANASTASIA: Aş vrea, aş vrea, Emile... 
EMIL: Atunci de ce nu deschizi, Anastasio? 
ANASTASIA: Pentru că nu este aşa. 
EMIL (duios): Îţi aminteşti, ne culcam amândoi într-o cămaşă. 
ANASTASIA (amar): M-ai minţit, Emile, m-ai minţit. 
EMIL: Nu, zău, zău nu. Te-am iubit. 
ANASTASIA (cu reproş): Poate la început. De frică c-o să mori pe-acolo şi 
n-ai iubit nici o fată. Poate m-ai iubit din frică, dar asta nu e dragoste. S-a 
văzut mai pe urmă când m-ai minţit. Când m-ai minţit şi pe mine c-ai murit. 
Când mi-ai trimis şi mie vestea, ca să ştie lumea şi din gura mea că ai murit. 
EMIL: Ce vroiai să fac? 
ANASTASIA: Să nu mă minţi. Adică să mă iubeşti. Hai, du-te. Dacă mă 
iubeai, îmi spuneai curat de ce-ai plecat de-acolo şi eu te ascundeam... Dar tu, 
Emile, tu... 
EMIL (duios): Îţi aminteşti cămaşa cu râuri şi nopţile alea cu lună galbenă, cu 
lună plină la fereastră, cu luna jumătate, cu luna ca secera? 
ANASTASIA: M-ai minţit şi cine minte o dată, mai minte. 
EMIL: Aşa a zis tata să-ţi spun... Dacă tu mă spuneai… 
ANASTASIA (mirată): Cui să te spun? 
EMIL: Ei, cui... 
ANASTASIA (supărată): Hai, pleacă, pleacă, acuma văd că mă şi insulţi.  
EMIL: Tata a zis, nu eu. 
ANASTASIA: Iar minţi. Şi ce dacă zicea? Puteai să-mi spui şi mie ce zicea 
el, ce-aveam eu cu el? Dar tu ai crezut în ce zicea el, de nu mi-ai spus, de te-ai 
ascuns. Şi-acuma mă insulţi că te pâram... Dar cui să te pârăsc, Emile? Cui? 
De ce nu te-ai întrebat? 
EMIL (ezitant): Te... 
ANASTASIA: Nu fă pe căţeluşul, Emile, n-are rost. 
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ANASTASIA: Gata. (Fereastră închisă.) 
EMIL: Ai pe cineva, asta e... Îl ai în casă, de nu deschizi. 
 

Trecere muzicală. 
 
ANASTASIA (oftează): O fi gelos? Ori vrea să împartă pătura cu mine? Mai 
bine mă culc. (Zgomot.) Ah, a căzut o icoană. (Bubuitură.) O fi fost vreo 
grenadă. (Zgomot de armă.) Răpăit de mitralieră. Mi-aduc aminte că odată 
căzuseră toate icoanele de pe pereţi. Nu fusese decât o luptă. Unii ziceau a 
doua zi că pe pământ sârbesc, alţii că pe pământ românesc fusese lupta. Acum 
căzu doar icoana de lemn. Poate am visat! Sau visez şi acum? Totul a fost 
într-o singură noapte sau au fost mai multe nopţi. (Oftează.) Oare de ce nu pot 
dormi? Din satul meu, mai jos de Turnu Severin, dincolo de ostrovul 
Corbului, când cânta cocoşul se auzea în trei ţări. Şi la noi şi la sârbi şi la 
bulgari. Vecina mea, Cătărina, ştia poveşti şi le spunea seara în drum. A fost 
odată ca niciodată... Nu, ea nu începea niciodată aşa. Ea zicea:   
CĂTĂRINA: Să vă spun povestea cu vaca neagră a lui Crăiaşu? Să vă spun 
povestea cu oiştea Carului Mare? 
ANASTASIA COPIL: Păi, spune, Cătărino! Spune-o p-aia cu oiştea! 
CĂTĂRINA: Atunci, ascultaţi. O muiere amărâtă venea odată cu caru’ pe 
lângă pădurea de la Drăguţoaia. Boii trăgeau din greu, că era caru’ plin cu 
lemne. Muierea ce s-a gândit? 
ANASTASIA COPIL: Ce s-a gândit, Cătărino? 
CĂTĂRINA: Femeia s-a gândit să nu se mai urce în car pentru că boii de-
abia mai răsuflau. Era greutate mare pe sufletul lor. Lemne, caru’ plin. Femeia 
s-a gândit: merg pe lângă boi, să-i mai îndemn cu vorba. 
ANASTASIA COPIL: Ce putea să le spună sărmanilor boi? 
CĂTĂRINA: Femeia îi îndemna: Hai cu mama, măi oameni! Hai, cea, cea, 
suflete! Stu, mă, stu! Odată i se păru femeii că boii, care până atunci de-abia 
păşeau, trag mai bine. Era o femeie singură, fără om la curte şi la casă, cu o 
târlă de copii. Unul din boi a cârmit spre cea şi a văzut că vin lupii după ei.  
ANASTASIA COPIL: Şi femeia, Cătărino, femeia ce-a făcut? 
CĂTĂRINA:  Atunci zări şi muierea că venea după ei o haită de lupi urlând, 
flămânzi şi în goană. Numai boii ăia îi avea femeia şi copiii aşteptau. Şi caru’ 
era plin. 
ANASTASIA COPIL: Şi muierea ce-a făcut? 

  



 5 

CĂTĂRINA: Înspăimântată, femeia a început să se roage: Doamne, ce mă 
fac? Caru’ e greu ca pământu, ca toată lumea asta de greu, ce mă fac? Mai 
repede nu pot merge, Doamne, că sînt grele lemnele, c-a fost viaţă în ele şi nu 
mai este, şi toate sînt grele, şi viaţa copiilor mei aşteaptă. Doamne, nu mă 
lăsa, Doamne! 
ANASTASIA COPIL: Şi Domnul i-a ascultat ruga? Spune-ne, Cătărino, 
spune-ne! 
CĂTĂRINA: Dumnezeu a ridicat-o cu car cu tot spre cer. A pornit în zbor, 
trecând lin peste lume, cu boii şi cu caru’. 
ANASTASIA COPIL: A scăpat femeia? A scăpat, Cătărino? 
CĂTĂRINA: Ehei, ia uitaţi-vă spre cer!... Vedeţi, acolo departe?... 
ANASTASIA COPIL: În cer... Unde, Cătărino? 
CĂTĂRINA: Acolo, departe, în cer se vede de atunci femeia lângă boi, şi se 
vede oiştea, proţapul, spre cea. Cum a cârmit-o boul când a văzut lupii. 
ANASTASIA: Doamne, ce frumos povestea Cătărina... (Cască.) Mi-e somn... 
 

Muzică, vuiete, pocnituri, paşi grăbiţi. Voci de femei, şoptite, cu reverb, pe 
muzică – tema morţii. 

 
ANASTASIA: Oare ce s-o fi întâmplat de e satul pustiu? Toată lumea stă 
ascunsă. (Paşi.) Numai omul cu haltere stă la soare în curtea şcolii. Nu mi-e 
frică de el. Dar ce s-o fi întâmplat? 
PRIMA FEMEIE: Nu te du, Anastasio, auzi? (Pauză.) Anastasio, acolo îl 
duseră, nu te du. 
ANASTASIA: Unde?... (Paşi.) 
A DOUA FEMEIE: Îl traseră la marginea satului, fato, cu caii. 
ANASTASIA (mirată): Pe cine? 
A TREIA FEMEIE (tot în şoaptă): Nu te du, că nu-i voie. 
ANASTASIA (tare): Ce s-a întâmplat, muieri? Spuneţi-mi şi mie să ştiu. 
PRIMA FEMEIE (în şoaptă): E mort, e mort, Anastasio. Nu te du spre el, că 
nu-i voie, fato. 
ANASTASIA: Cine e mort? 
A DOUA FEMEIE: Sârbu’. 
ANASTASIA: Care sârb? 
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A TREIA FEMEIE: Sârbu’... Sârbu’... (Paşi.) 
PRIMA FEMEIE: L-au târât prin sat, azi dimineaţă, nu vezi dâra asta de pe 
mijlocul drumului? L-au adus de lângă pădure, legat peste piept cu funia şi 
atârnat de doi cai albi. (Paşi.) 
A DOUA FEMEIE: Le-a fost silă să-l ia în braţe... 
A TREIA FEMEIE: Silă, pe dracu, nu silă... 
PRIMA FEMEIE: Şi-au bătut joc de om după ce l-au ciuruit. 
A DOUA FEMEIE: N-au avut căruţe, n-au avut cu ce să-l aducă şi l-au tras 
cu caii în sat ca pe un lemn. 
A TREIA FEMEIE: Spânzurat de piept şi de gât. 
PRIMA FEMEIE: Pe drum lung prin bălţile de la Lunca l-au tras, pe unde 
apa ajunge omului până la moştenitori. 
A DOUA FEMEIE: S-au bătut astă-noapte şi pe el l-au prins. 
A TREIA FEMEIE: L-au lătrat câinii şi l-au găsit. 
PRIMA FEMEIE: A căzut din copac ca un pui. 
A DOUA FEMEIE: Să nu te duci, Anastasio, că nu e voie. 
ANASTASIA: De ce vă temeţi voi, muieri? 
A TREIA FEMEIE: De ei ne temem, de ăia ce stau la şcoală, ştii tu mai bine 
ca noi. 
PRIMA FEMEIE: Anastasio, e partizan. Tu eşti învăţătoare, eşti altfel. 
A DOUA FEMEIE: Partizanii sînt partizani. 
A TREIA FEMEIE: Nu te du, Anastasio, să vină ai lui, Anastasio. 
ANASTASIA: E străin, muieri, dar e om... Şi obiceiurile noastre? 
PRIMA FEMEIE: O fi om, dar e sârb, Anastasio, e duşman. 
A DOUA FEMEIE: Lasă obiceiurile, Anastasio, că e pericol. 
A TREIA FEMEIE: Stoicovici, sârbul, şi-a tras obloanele la cârciumă. 
PRIMA FEMEIE: Să-l plângă el, că e de-al lui. 
ANASTASIA: Sârbul stă acolo fără lumânare, mai mare ruşinea. 
PRIMA FEMEIE: E vreme tulbure, fato. 
A DOUA FEMEIE: N-are rost să te gândeşti la poveşti, Anastasio.  
A TREIA FEMEIE: E în răscruce, lângă Dunăre. Să-l vadă lumea şi să-şi 
bage minţile în cap. 
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PRIMA FEMEIE: Să-l mănânce muştele şi câinii. 
A DOUA FEMEIE: Să vadă şi sârbii. 
A TREIA FEMEIE: Şi cine l-o scălda, cine s-o apropia, o să aibă soarta lui, 
că ăştia nu glumesc. 
ANASTASIA: Şi de ce tăceţi, muieri, de ce nu ieşiţi în drum să vorbiţi, să-mi  
spune-ţi şi mie ce-a fost, tot? 
 

Vânt, muzică, paşi. 
 
ANASTASIA: Vai de capul lui, l-au aşezat chiar pe locul unde stau duminica 
lăutarii. Are bietul sârb faţa năclăită de sânge, de nu se mai cunoaşte nasul de 
gură. Muştele vrednice au şi venit. (Bâzâit de muşte.) Numai ele îl prohodesc.  
Să-i pun baticul pe faţă. (Mişcare.) Să-l aşez cum se cuvine, cu picioarele 
apropiate şi cu mâinile pe piept. Bietul sârb, parcă doarme. O lumânare, asta-
mi trebuie... Trebuie să mă duc acasă. 
 

Paşi, muzică. 
 
COSTAICHE: Domnişoară... Bună dimineaţa, domnişoară!  
ANASTASIA: Bună dimineaţa, domnule Costaiche! 
COSTAICHE: Aş vrea să vă rog ceva... Ştiţi, dumneavoastră poate n-aţi 
auzit...  
ANASTASIA: Ce s-aud, domnule, ce s-aud? 
COSTAICHE: N-aş vrea să aveţi neplăceri. (Fâlfâit de aripi.) Uite, a 
dracului cutcumea, unde se puse. Şi e şi proastă, dă din aripă, habar n-are că 
nu poate să cadă. Dar, hai să cadă! (Împuşcătură, schimbă tonul.) Ştiţi, 
dumneavoastră, n-aş vrea să aveţi neplăceri cu ăştia... Ăştia de stau la şcoală... 
Doar sînteţi învăţătoare şi-aţi văzut... Şi-au mai venit şi de-ai noştri... Ştiţi, e o 
situaţie delicată...  
ANASTASIA:  Cât de delicată, domnule Costaiche? Ce vor să facă? 
COSTAICHE: Ei, dacă se supără, fac ce vor. Pot eu să-i opresc? Să fim 
sinceri, la o adică n-aş putea să iau apărarea nimănui... Ei vă ştiu totuşi... Şi eu 
ţin la dumneata... Ştiu că fiul meu Emil... Eu i-am respectat sentimentele. N-ar 
fi cazul să... Sârbu’ e sârb, ce să mai vorbim...  
ANASTASIA: Şi ce dacă e sârb? El nu e om? 
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COSTAICHE: N-aţi ştiut de-aţi mers... Şi eu le-am spus că n-aţi ştiut… Cu 
toate că eu, de fapt, răspund…  
ANASTASIA: În ce fel răspunzi, domnule Costaiche? 
COSTAICHE: Lăsaţi-l în pace, e un avertisment pentru toţi. Să vadă şi 
sârbii, să vadă şi românii noştri că nu e de joacă. Partizanii sînt partizani. Şi 
să-ţi spun ceva: nu numai că vor fi împuşcaţi cei care-o să meargă la el, dar 
chiar se aşteaptă să vină de-ai lui să-l ia, partizanii lui, dacă ţin la el, dacă ţin 
la… Ar fi bine să staţi pe-acasă, zău, domnişoară… 
ANASTASIA (neutru): Mulţumesc, domnule Costaiche… 
COSTAICHE (politicos): Sărut mâna, domnişoară, vă mulţumesc şi eu… 
 

Muzică, paşi. 
 
ANASTASIA (duios): Ce tot spune Costaiche?… Cum să-l las acolo? Are 
trupul dumicat. Moartea i-a răcit trupul dar sufletul lui se roteşte, încolo şi 
încoace, fără astâmpăr, prin răscruci. Eu i-am pus mâinile în cruce, dar unde 
sînt fraţii lui, surorile, vecinii, străinii? Cine o să-i tocmească trupul cu flori, 
cine o să-l petreacă cu ochii cum se duce în mormânt? Trebuie să merg la 
biserică… E şi el un om. Cine să-i tragă clopotul? Este creştin şi trebuie să fie 
îngropat creştineşte. Clopotul, da, clopotul. 
 

Clopote, vuiet, păsări zburând, muzică. 
 
COSTAICHE: Dumneata ai friguri, domnişoară, ori ai răcit? 
ANASTASIA (buimacă): Dar cum am ajuns!… Ce s-a întâmplat?  
COSTAICHE: Te-am adus de-acolo. Genunchiul stâng ţi-era plin de sânge. 
Trebuie să te îngrijeşti, zău. Ţi-am încălzit nişte lapte, vrei să bei? Eu sunt 
Costaiche, ce te uiţi aşa? Te-am adus aproape în braţe până acasă… Noroc că 
nu eşti înaltă… Eşti destul de plăpândă, domnişoară… (Autoritar.) De ce nu 
te-ai dus direct acasă? Ai friguri sau poate insolaţie, arzi ca focul… De ce nu 
mă întrebi pe mine când vrei să faci ceva? Să tragi clopotul, nu te supăra, a 
fost o prostie… Măcar dac-ai fi făcut-o intenţionat. Dar nu cred, prea arzi ca 
focul… 
ANASTASIA: Fiecare om are pe lume o stea. 
COSTAICHE: Da, domnişoară, aşa se spune… 
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ANASTASIA: Are o stea, într-un loc, într-o parte a cerului. Aşa spunea 
Cătărina. Cătărină, Cătărină, floare de grădină...  
CĂTĂRINA: Steaua luminează, parcă lăcrimează, parcă zboară, acolo sus, 
parcă e o pasăre de foc…  
ANASTASIA: Astea mi le-a spus Cătărina… Dar nu sînt bolnavă, înţelegi? 
COSTAICHE: Nu, sigur că nu…. 
ANASTASIA: Ţi-am spus asta ca să înţelegi că sînt perfect sănătoasă, că-mi 
aduc aminte şi de poveştile pe care le-am auzit de mult, de primele lucruri 
povestite de Cătărina… 
CĂTĂRINA: Dar vedeţi, fetelor, viaţa omului e ca firul de iarbă în bătaia 
vântului. 
ANASTASIA COPIL: Cătărino, spune-ne despre nuntă şi despre Săcueru! 
CĂTĂRINA: Am fost într-o iarnă la Crivina, la un neam de-al meu, la 
învăţătorul Săcueru, care era de zile mai mic decât mine. Era tânăr şi bea 
vinul cu canta, câte una pe zi, şi mânca usturoi şi-i plăcea să petreacă. Şi zicea 
c-o să trăiască o mie de ani.  
ANASTASIA COPIL: Şi tu ce-i spuneai, Cătărino? 
CĂTĂRINA: Îi spuneam să-i dea Dumnezeu o mie de ani. 
ANASTASIA COPIL: Prin ce an a îngheţat Dunărea, Cătărino? 
CĂTĂRINA: Prin ’28. Malurile s-au făcut una şi eu eram la Crivina atunci, 
şi într-o duminică s-a făcut horă pe Dunăre şi-au venit sârbi din Veleşniţa şi 
din Bordeele şi din alt sat, şi români din Vrancea şi Burila, din Crivina şi 
Devesel. Cântau lăutarii în mijlocul Dunării, pe gheaţă şi hora se juca şi copiii 
se dădeau cu sania. Un afurisit de cârciumar fiersese vin şi-l băgase în butoi şi 
venise cu butoiul pe sanie şi-l vânduse cu oala. Tălpile, tălpile săltau şi 
oamenii chiuiau. Gheaţa nu era rece şi peştii începură să se mişte prin ea. 
ANASTASIA COPIL: Câte fete s-au măritat la sârbi, Cătărino? 
CĂTĂRINA: Douăzeci şi una, că sârbii nu cereau pământ şi fetele noastre nu 
cădeau pe gheaţă, în joc. Şi-a fost o nuntă mare, cu douăzeci de mirese. 
Treceau cu lăutarii după ele Dunărea, pe gheaţă, jucând. Şi ningea încet. 
Miresele jucau de mână. 
ANASTASIA COPIL: Cătărino, Cătărino, vai de cel ce nu e la nunta sa! 
ANASTASIA: Cătărină, Cătărină, floare de grădină... Ce frumos povestea... 
COSTAICHE: Desigur, domnişoară… 
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ANASTASIA: Nu te preface că înţelegi… Vezi că mă consideri bolnavă?… 
De stele ţi-am vorbit ca să vezi că îmi amintesc… 
COSTAICHE: Da, că-ţi aminteşti de lucruri foarte îndepărtate. 
ANASTASIA: Da, dar nu mă mai întrerupe. De Cătărina ţi-am vorbit înadins, 
să văd dacă mă aprobi, ca şi cum ai fi cunoscut-o. Dar n-ai cunoscut-o. Şi m-
ai aprobat ca pe o bolnavă. 
COSTAICHE: Nu trebuie să te enervezi, bea puţin lapte, e cald. (Se aud 
înghiţituri.) Acum dormi, somn uşor, domnişoară. 
ANASTASIA (curioasă): Ce-a făcut sârbul? 
COSTAICHE (vădit nemulţumit): O, lasă-l, domnişoară… (Schimbă tonul.) 
Mai bine să-ţi spun o întâmplare amuzantă… Îl ştii pe Stoicovici? 
Cârciumarul, ăla de are proteză dentară. Îl cunoşti, da… În curtea şcolii, când 
au venit nemţii, au făcut closetele – de, oameni civilizaţi – că aveau treabă la 
Dunăre. Cei mai înalţi în grad au început să mănânce la Stoicovici, că are vin 
bun, ţuică bună şi găteşte bine. Dar Stoicovici n-avea closet şi cum stă lângă 
şcoală, a tăiat gardul, cică pentru nemţi, dar mai mult pentru el. Din tot satul 
numai el mergea acolo şi era tare mândru. Ieri noapte s-a dus acolo şi cum era 
cam pilit, a căzut înăuntru. Ha, ha, ha. L-au scos cu scara dimineaţă. De ce n-
ai strigat, bre, de ce nu te-ai mişcat?, l-am întrebat eu. 
ANASTASIA: Şi el ce-a răspuns? 
COSTAICHE (râzând): Nu m-am mişcat că făceam valuri şi eram până la 
gură în… ha, ha, ha… 
ANASTASIA: Şi ce-i amuzant în asta? 
COSTAICHE: Cum ce? Tot. S-a dus la Dunăre, şi-a aruncat ţoalele să le 
ducă apa. S-a spălat. Şi murea de râs. 
ANASTASIA: Eu nu văd ce e de râs în asta. (Pauză.) Vezi, domnule 
Costaiche, dumneata râzi şi sârbul stă în mijlocul satului fără lumânare. Mai 
mare ruşinea. 
COSTAICHE: Eu râd ca să-ţi fac dumitale plăcere, domnişoară. 
ANASTASIA: Şi dumneata ştii bine că, fără lumânare, sufletul lui rătăceşte 
fără odihnă pe lume. 
COSTAICHE: Vorbe, domnişoară. 
ANASTASIA: Şi dumneata ştii că nu e bine să mori fără lumânare şi să te-
ngroape ca pe-un câine… Nici pernă căpătâi nu are, nici pânză pe obraji, nici 
lumânare, şi asta e păcat, să mori fără lumină… 
COSTAICHE: Vorbe băbeşti, domnişoară. 
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ANASTASIA (supărată): Dar omul nu e câine, e un om. Înţelegi? 
COSTAICHE (împăciuitor): Înţeleg, domnişoară. Mă vezi pe mine că sînt 
încuiat la cap, ori crezi că am suflet de jandarm să nu văd? 
ANASTASIA (ca pentru sine): Stă acolo, păzit de muşte, nejelit şi fără 
lumânare aprinsă. Cine să-l plângă? Pământul pe care stă, cine? Frunza, nu 
noi? Nu e nimeni să-l plângă? 
COSTAICHE: Nu e mortul nostru, domnişoară, de ce să-l plângem? 
ANASTASIA (furioasă): Atunci de ce ne batem noi joc de el? Săracă ţară, 
săraci sîntem dacă nu mai ştim să plângem un mort. 
COSTAICHE: Să-l plângă Stoicovici, că-i de-al lui. 
ANASTASIA: Dar dumneata de ce te amesteci, de ce spui cine? 
COSTAICHE (supărat): Eu? Eu să mă amestec? Ce tot spui dumneata, 
domnişoară? 
ANASTASIA: Domnule Costaiche, atunci de ce ai omorât cucuveaua de pe 
cumpăna fântânii - pasărea morţii, pustelnică – să-mi arăţi mie ce mare 
ochitor eşti? 
COSTAICHE (râzând forţat): Care cutcumea? Dumneata chiar că eşti rău 
bolnavă, domnişoară, aiurezi rău. Întâi că era o cioară, apoi, n-am împuşcat-o. 
Am bătut din palme şi ea a zburat. (Pauză.) Zău, nici nu poate omul să fie 
supărat pe dumneata. (Îngrijorat.) Arzi, îţi lucesc ochii, trebuie să stai în pat. 
(Pauză, schimbând tonul.) Mă faci pe mine răspunzător, domnişoară? Dar eu 
l-am pus să vină aici? Eu l-am omorât? Să-ţi spun un secret ca să vezi că ţin la 
dumneata şi-ţi vreau binele. Stoicovici e cam sârb în sufletul lui şi când a 
auzit că ai lui se bat cu nemţii-n Serbia, i-a ajutat, le-a dat mâncare şi bani şi 
le-a găsit loc de odihnă. Treceau partizanii sârbi Dunărea de două ori pe zi. 
Noaptea atacau acolo trenuri şi ziua se odihneau la noi şi erau la adăpost. Că 
noi n-aveam război cu nemţii, ca ei. Fiul cel mare al lui Stoicovici, cel care 
învăţa la Belgrad, a fost partizan şi-a fost omorât de nemţi. Stoicovici, care 
mai are doi băieţi acasă, nu-i înghiţea pe nemţi, dar ei mâncau şi beau la el şi 
punga lui făcea într-una burtă. Stoicovici a trăit şi s-a îmbogăţit pe spinarea 
duşmanilor lui. Din banii ăştia, mai dădea o parte şi sârbilor lui, dincolo. 
ANASTASIA: Şi ce-i cu asta, domnule Costaiche? Tot nu înţeleg unde vrei 
să baţi. 
COSTAICHE: Domnişoară, acuma muri sârbu’ ăsta. A rămas singur cu o 
mitralieră să le apere celorlalţi fuga… L-am gonit şi deodată a dispărut… Şi l-
au găsit câinii, într-un salcâm retezat, pitulat într-un cuib de barză. Sta acolo 
şi privea satul, credea că scăpase… Şi când s-au apropiat de el, n-a avut ce să 
facă, decât să zboare.  
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ANASTASIA: Cum să zboare, domnule Costaiche? 
COSTAICHE: Aşa-i! Oamenii n-au aripi, domnişoară. L-au ciuruit gloanţele 
şi a căzut din cuibul de barză, ca un pui, cu capul în jos. 
ANASTASIA: Nimeni nu s-a dus să-i aprindă o lumânare. Nici măcar 
Stoicovici. 
COSTAICHE: Cine vrea să moară prosteşte, domnişoară? E vreme tulbure. 
N-are rost să te gândeşti la poveşti, la aprinsul lumânărilor. Lumea nu-i o 
biserică, domnişoară. 
ANASTASIA: Ai dreptate, domnule Costaiche, dar vezi dumneata, Cătărina 
avea o vorbă:  
CĂTĂRINA: Pe toţi ne-aşteaptă o uşă în pământ. 
COSTAICHE: Anastasio, dă-mi voie, domnişoară, să-ţi spun că  pentru sat 
eşti un pericol mai rău ca sârbii. 
ANASTASIA: Dar de ce să gândească aşa? 
COSTAICHE: Dacă din cauza ta se supără ăştia pe sat? Zău, faci rău satului, 
gândeşte-te! 
ANASTASIA: Le e frică, d-aia nu ies din curţi? 
COSTAICHE: Oamenii nu ies din curţi pentru că te urăsc, pentru că-i încurci 
şi pot plăti rău. E inutil ce faci. Cui ajută? Nimănui. Şi ce folos ai tu din asta? 
Nimic. 
ANASTASIA: Ai dreptate, domnule Costaiche, n-am nici un folos. Dar de ce 
nu te-ntrebi şi-aşa: dacă-s nebună, cum mă crezi, c-ai spus că fac trăznăi, aş  
face aşa ceva pentru nimic?  
COSTAICHE: Da, e drept, dar asta se întâmplă numai în filme, domnişoară. 
(Scăpărat de chibrit. Anastasia râde.) De ce râzi, domnişoară? Ce, n-ai mai 
văzut oameni fumând lulea? 
ANASTASIA (râzând): Mi-am amintit de Cătărina care spunea:  
CĂTĂRINA: În iad oamenii sînt puşi de diavol în lulea şi fumaţi. 
COSTAICHE (râzând): Hai, trage o dată din lulea, să vezi cum sînt oamenii 
la gust, ăia drăcoşi. 
ANASTASIA (veselă): Hai, că trag. 
COSTAICHE (râzând): Arăţi grozav cu luleaua-n gură. 
ANASTASIA: Iar dumneata, cu floarea-n piept, parcă ai fi un popă de 
poartă... 
COSTAICHE: Poftim? 
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ANASTASIA: Aşa eşti de arătos. Mă uit la floarea asta a macului care 
înfloreşte ca un drac şi dacă o miroşi prea adânc, te-adoarme, îţi amăgeşte 
sufletul şi te fură, te fură somnul fără să bagi bine de seamă, mă-nţelegi? 
COSTAICHE (râzând): Nu. 
 

Trecere muzicală. 
 
ANASTASIA: Am să mă duc întâi la doctorul Florea, poate o să răspundă. 
(Bate în poartă. Lătrat de câine.) Doctore, doctore Florea, ieşi afară, să 
vorbim! Ştiu că eşti acasă, de-abia ai dat apă câinelui. Nu vrei să te vadă ăia 
cu mine, doctore Florea?! Ori ţi-e teamă c-o să-ţi cer ceva? Ai de ce, stai şi nu 
te arăta, că de te-arăţi, am să-ţi cer ceva, doctore... Şi dacă n-ai de gând să mă 
ajuţi, să nu te arăţi, c-am să te scuip, doctore, am să te scuip! 
FEMEILE: Nu înjura, Anastasio! Du-te acasă, fato! 
ANASTASIA: Porc bătrân ce eşti, porc beţiv şi curvar bătrân ce eşti! Cum 
mai veneai seara pe la mine, cum îmi mai dădeai târcoale, cum îmi mai luai 
pulsul, să vezi de nu-s bolnavă!... Ce grijă mare aveai de mine!... 
FEMEILE: Lasă-l, Anastasio! Ai grijă, Anastasio!  De ce-l înjuri, Anastasio? 
Nimeni nu vrea să te asculte, doamnă învăţătoare... 
ANASTASIA: Ce vreţi, muieri? Voi ştiţi cum îmi spunea doctorul? „Ei, 
domnişoară învăţătoare, domnişoară suplinitoare, trebuie să te îngrijeşti, să nu 
răceşti...” Aşa mă sfătuia şi uita să-mi lase mâna. (Schimbă tonul.) Doctore 
Florea, îmi tot numărai pulsul până la o sută sau până la o mie... Şi-acuma stai 
după perdea, doctore... Ce cald ţi-e, ce comod ţi-e, doctore, să nu ieşi în drum, 
să n-ai nici o părere, salariul vine, vine, vremea trece, trece şi tu poţi lua 
pulsul la toate muierile, tu iei pulsul şi te simţi fericit, neputincios bătrân ce 
eşti!... (Paşi.) Şi eu care credeam că te doare că am fost bolnavă... 
FEMEILE: Du-te acasă, Anastasio! Nu te mai lua de oameni, fato! 
Anastasio, tu o cauţi cu lumânarea! Oamenii nu te vor, Anastasio!... 
ANASTASIA (din plan secund): „Domnişoară, îmi spunea doctorul, satul are 
nevoie de învăţătoare, chiar de o suplinitoare ca dumneata, să aibă cine să-i 
înveţe carte pe copii. Înţelegi, domnişoară, de ce trebuie să fii sănătoasă?” 
Porc unsuros, fi-ţi-ar burta ta a dracului, în care torni în fiecare zi ţuica 
dinainte de masă şi vinul după mâncare, să stai închis în casă, să nu scoţi o 
vorbă, că altfel o păţeşti! Te pot da ăştia afară din slujbă şi rămâi pe drumuri, 
că tu fără salar’ nu poţi trăi!... 
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FEMEILE: Taci, Anastasio! Taci, fato!... Tu eşti bolnavă, Anastasio, vezi-ţi 
de treaba ta! Ne pui pe toţi în pericol... Ce-ai tu cu mortul ăla, Anastasio? 
ANASTASIA (din plan secund): Doctore, pe tine nu te pot chema să-l 
îngropi pe sârb, că tremură maţele în tine... Dar o să găsesc eu oameni, mai 
sînt oameni în sat... 
 

Accent muzical. 
 
COSTAICHE: Sărut mâna, domnişoară! 
ANASTASIA: Ce-i, domnule Costaiche? Ne-am mai văzut azi, ce vrei? 
COSTAICHE: Eu, nimic, domnişoară... Eu vă vreau numai binele. Ne-am 
mai întâlnit, că e satul mic... 
ANASTASIA: Dar acuma mă întâlnesc numai cu dumneata, nici cu copiii nu 
mă mai întâlnesc. Îi ţin închişi în case, poate de teama dumitale... 
COSTAICHE: Ai fost la doctor, ai nevoie de vreo aspirină, te doare capul 
sau ai friguri, domnişoară? 
ANASTASIA: Am draci, domnule Costaiche, ai auzit de boala asta? Ştii 
foarte bine că nu pentru aspirine am bătut la poarta doctorului, doar cred c-ai 
fost pe-aproape cu urechea. Ce să mai vorbim... Mortul e mort şi obiceiurile 
noastre sînt obiceiuri... 
COSTAICHE: Vezi, domnişoară, mă iei de prost, îmi vorbeşti de obiceiuri 
ca eu să te cred... Că de-aia ai tras clopotul şi-ai aprins lumânări de ceară 
galbenă... 
ANASTASIA: Sârbul a murit fără lumânare, semn c-a avut parte de o moarte 
întunecată. Să nu ne facem neamul de râs! Aşa spunea şi Cătărina: 
CĂTĂRINA: Cine nu dă doi lei pe moarte, nu dă nici măcar un franc pe 
viaţă. 
COSTAICHE: Las-o pe Cătărina asta în plata Domnului! 
ANASTASIA: Dumneata de ce nu le laşi pe-ale dumitale? Am să găsesc eu 
oameni să-l îngroape. 
COSTAICHE (râzând): N-o să găseşti... 
ANASTASIA: O să merg la Stoicovici. 
COSTAICHE: Du-te unde vrei. 
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Trecere muzicală. Se aude o melodie cântată de Zavaidoc. Atmosferă de chef, 
râsete. 

 
ANASTASIA: Domnule Stoicovici, sînt eu, Anastasia, am venit să vă rog... 
Ăştia cred c-am venit să le cer lor ceva... N-aveţi nici o teamă... nu vreau 
nimic de la voi... Nene Stoicovici, nu ştiu dacă ştii... Vreau să-ţi spun, mă 
asculţi?... L-au lăsat acolo ca să fie un exemplu pentru toţi, că vor fi omorâţi 
şi batjocoriţi dacă nu-i ascultă, mă-nţelegi, nene Stoicovici?... Nu trebuie să-ţi 
fie teamă de mine, nene, că eu n-am să te vând... Trebuie să-l înmormântăm, 
mă-nţelegi? Nu trebuie să te temi de mine, că şi de nu mergi, eu tot mă duc, 
singură mă duc... 
FEMEILE: Ai înţeles, Anastasio? Nimeni nu te vrea, fato!... Lasă mortu-n 
pace, Anastasio! Lumea se-ascunde de tine... 
ANASTASIA: De ce vă ascundeţi toţi, de ce vă ascundeţi? 
FEMEILE: Cine se apropie de el e duşmanul lor... Vezi-ţi de treabă, 
Anastasio, du-te acasă, Anastasio! 
  

Trecere muzicală. Anastasia sapă groapa  şi jeleşte. 
 
ANASTASIA (jelind): Dragul mamei liliac... (Ton obişnuit.) Al cui liliac 
fusese? A pus coasa la pământ şi zace dus. (Jelind.) Din sprâncene, sânziene 
s-or face, din gură tămâiţă... (Ton obişnuit.) I-am dat o lumânare lui Costaiche 
să zică bogdaproste, pentru pomenirea mortului şi nu a primit-o. Cu capul te-
ai plătit, sârbule. Steaua ta s-a stins. Picioarele tale n-or mai face urme pe 
pământ. Ceasul cel slab, ceasul cel rău te-a lovit. (Jelind.) Până la tine în prag, 
până la tine în casă, drumul ţi l-aş podi, şi l-aş zugrăvi, numai cu inimă arsă. 
(Ton obişnuit.) Noi niciodată nu ne-am bătut cu malul vostru, malul nostru de 
Dunăre cu malul vostru nu s-a lovit. (Bocind.) Ioane, mila mea, dragostea 
mea, aşa te-ar boci mama ta de te-ar chema Ion. Omule, mila mea, dragostea 
mea... Teamă să n-ai, lumânările o să-ţi ardă pe piept şi la căpătâi, n-o să le 
stingă nimeni. (Cu ton grav.) N-or să ne îngenunche în propriii noştri ochi, 
asta n-o să poată, pe toţi n-o să ne poată călca. Chiar de sunt bărbaţii plecaţi 
din sat, departe... Ce inimi sărace, ce inimi bolnave, galbene, de-şi închipuie 
ce-şi închipuie. Dar aici nu e un corn de lume unde grâul nu se face, unde 
omul nu cunoaşte omul şi iarba nu se coace, aici nu e un corn de lume pustiu, 
cu apă sălcie, fără dor, fără morţi, fără morminte, fără floarea-soarelui, fără 
nuci, fără iezi, fără cocoşi. (Jelind.) Omule, mila mea, dragostea mea, ţi-am 
săpat groapa, e gata. Mai am să-ţi pun cruce şi pom. (Paşi.) Doamne, cine e? 
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(Fericită.) E Emil... Emil, Emil dragostea mea (sărut), de ce ai venit? E 
periculos, pleacă! 
EMIL: Anastasio, nu plec, stau cu tine aici! Asta e groapa pentru sârb! Bine 
ai făcut, Anastasio! Anastasio, eu... eu vreau să-ţi spun... 
ANASTASIA (veselă): Să nu-mi spui nimic, nimic. Sunt o proastă, Emile. 
Am fost o măgăriţă, cu urechi lungi, lungi până la Bucureşti, da, da, de te-am 
crezut şi pe tine ca şi pe ei. Dar tu n-aveai cum să fii aşa fiindcă n-aveai nici 
leafa doctorului, nici cârciuma lui Stoicovici. 
EMIL: Anastasio, tu nu m-ai crezut. Tu ştii că tata.... 
ANASTASIA: Îl mai respecţi, după câte ţi-a făcut? Când veneai noaptea, ştiu 
că din dragoste veneai şi nu din frică. 
EMIL: Te-am iubit, Anastasio. Mereu te-am iubit. 
ANASTASIA: Bine c-ai venit, omule, omul meu, ca să-i învelim sârbului 
oasele-n ţărână şi n-o să ne mai temem de nimic. 
EMIL: Şi-o să dormim amândoi într-o cămaşă cu râuri, cum am mai dormit. 
ANASTASIA: Azi, când am tras clopotul, m-am gând c-ai fi atât de slab 
încât te-ai lăsa trimis de taică-tău la mine să faci pe îndrăgostitul şi să-mi juri 
cerul şi pământul, numai ca să mă împiedici să fac ce mi-am pus în gând. 
EMIL: Anastasio, eu nu sînt laş. Mie nu mi-e frică nici de tata, nici de 
nimeni. Am venit lângă tine, Anastasio, şi-am înfruntat pe toată lumea. 
ANASTASIA: Dar n-o să păţeşti nimic, mortul ăsta a murit şi pentru satu’ 
ăsta, a murit şi pentru noi amândoi. Cine moare pentru ceva, nu moare, Emile! 
EMIL: Aşa este, Anastasio! A murit şi pentru noi. 
ANASTASIA: Uite, am pus crucea, mai pun şi prunul şi apoi îl pun şi pe sârb 
în groapă. 
EMIL: Să te ajut, Anastasio... 
ANASTASIA: Nu, Emile, să mă laşi să fac totul singură. Să nu cred că vrei 
să mă ajuţi ca să-mi intri în voie şi cumva să mă minţi. 
EMIL: Nu te mint, Anastasio, de ce te-aş minţi? 
ANASTASIA: Ăştia, ajutaţi de frica lui taică-tău, vor să-şi bată joc de noi şi 
de obiceiurile noastre... 
EMIL: Să nu-i laşi, Anastasio, să nu-i laşi... 
ANASTASIA: La început am crezut că te închini lor ca să ai pace... Ei nu dau 
doi bani pe ura noastră, dar sînt prea scunzi – nu te uita la mine că sînt scundă 
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– ei sînt scunzi, sînt o armată de scunzi, dacă beau şi ascultă gramofonul la 
Stoicovici şi le pasă în cot de noi. 
EMIL: Stoicovici... 
ANASTASIA (furioasă): Dă-l dracului pe Stoicovici! Toată viaţa a trăit 
pupându-i în fund pe alţii ca să-i meargă lui bine. Asta e deşteptăciunea lui. 
EMIL: Eu n-am trecut de partea lor şi nu te-am minţit, Anastasio! Tata nu a 
vrut să-ţi spun că mă ascund. Mi-a fost frică să nu mă omoare. Anastasio, eu 
te-am iubit de atunci de când ne-am prins prima dată în horă. Era vară. Aici 
unde stă crucea, stătea clarinetistul Moatcă. Am jucat ţinându-ne de mână. 
ANASTASIA: Şi când am auzit c-ai murit, la hora aceea m-am gândit, la 
prima. Când am citit hârtia care spunea că eşti mort, de fapt îl auzeam cântând 
pe Moatcă la clarinet şi te vedeam pe tine jucând boiereasca. Uite, am pus în 
pământ şi prunul. 
EMIL: Nu va mai fi horă niciodată aici, ori de va fi, va fi o horă 
nemaipomenită... 
ANASTASIA: Şi măcar de i-am şti numele să i-l scriem pe cruce... Acum am 
să-l iau în braţe şi am să-l aşez în groapă. E uşor ca pana. Cu capul spre apus, 
în dreptul soarelui... 
EMIL: Nu ţi-e frică? 
ANASTASIA: Nu, de ce? 
EMIL: De ce faci, de ce-ai putea păţi... 
ANASTASIA: Nu, şi ce să fac? 
EMIL: E vorba de viaţa ta... 
ANASTASIA: E viaţa mea, Emile, şi fac ce vreau cu ea. (Râzând.) Aş putea 
să şi mor, dacă aş vrea, dar nu vreau. (Pe ton serios.) Să-i mai aprind o 
lumânare pentru aşezarea sufletului. (Zbor de păsări.) 
EMIL: La ce te uiţi aşa, Anastasio? 
ANASTASIA: La nimic, Emile, la nimic. Dar ce-i cu tine, de ai faţa ca de 
ceară? 
EMIL: Nimic, nimic... Am uitat să-ţi spun că Stoicovici... 
ANASTASIA: Dă-l dracului de porc! 
EMIL: Stoicovici, înainte de a veni eu aici, chiar când eram la el... 
ANASTASIA: A mai pus o placă cu cântece de lume şi-a râs ca să le fie ălora 
pe plac. 
EMIL: Chiar cânta gramofonul, atunci... Înţelegi?... Stoicovici a murit. 
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ANASTASIA: El? 
EMIL: Da, el... Şi-a înghiţit proteza în somn. Dormea pe scăunelul lui, la 
umbră, şi-a uitat să şi-o pună în pahar. Cine ştie ce-a visat? Se zice c-ar fi râs 
şi s-a înecat cu ea... 
ANASTASIA: Ce idiot! Nici măcar nu-mi vine să râd, deşi ar merita să mă 
prăpădesc de râs... El care înghiţise şi săbii, ca să-şi distreze clienţii... Nu, nu 
cred, el prea înghiţea orice, avea beregata largă, nu cred, prea uşoară moarte e 
asta pentru el. S-a înecat, dar o să învieze. 
EMIL: Zău a murit! Am pus mâna pe el şi era rece. 
ANASTASIA: N-are nici pe dracu’! Sînt multe vietăţi care au burta mare, 
mănâncă mult şi înghit pietre şi n-au nici pe dracu’... 
EMIL: Am chemat şi doctorul, e mort, zău... 
ANASTASIA: Degeaba... 
EMIL: Poftim? 
ANASTASIA: Degeaba, Emile, degeaba.  
 

Pocnete de armă, zgomot, ţipete. Trecere muzicală. 
 
ANASTASIA (aruncând cu pietre în geam): Ieşi, Emile, nu te ascunde. De ce 
eşti laş, Emile? Ţi-e frică? De cine ţi-e frică? (Paşi.) 
COSTAICHE: Ce faci, domnişoară? Mi-ai spart toate geamurile! (Tăcere.) 
Te prefaci că nu mă vezi, domnişoară. Dacă nu te cuminţeşti, ţi-o spun între 
patru ochi, s-ar putea să plăteşti amarnic... N-are rost să te sacrifici prosteşte, 
nu vezi că pe nimeni nu interesează ce faci? Unii îşi petrec... alţii... Ţi-e 
greaţă? De ce nu l-ai ascultat pe Emil de la început? 
ANASTASIA: Cum de la început? 
COSTAICHE: Aşa, bine. Dacă plecaţi de acolo de când a venit el, nu se mai 
întâmpla... Noroc că nebunii ăştia au tras în aer. Ştiau că e băiatul meu. Dar a 
doua oară... Bine că ţi-a venit şi dumitale mintea la cap şi ai plecat. 
ANASTASIA (râzând): Of, drace... 
COSTAICHE: Mai bine râzi decât să plângi... De ce să plăteşti dumneata, 
spune? Ţi-era rudă de sânge? Nu-ţi era. Ţi-era bărbat sau ibovnic? 
ANASTASIA (râzând): Nu-mi era... 
COSTAICHE: N-aveai nici o datorie... 
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ANASTASIA: Ar mai fi fost... Sînt femeie... 
COSTAICHE: Eşti fată, domnişoară... 
ANASTASIA: Fată, femeie... Ar fi trebuit să-l îngrop. 
COSTAICHE: Multe trebuie făcute în lumea asta... 
ANASTASIA: Ai dreptate, foarte multe. 
COSTAICHE: Degeaba ai spart geamurile. Emil s-a ascuns în pivniţă şi nu 
te-a auzit. Acolo se ascundea şi când era mic... Cred că nici n-a ştiut că ai 
fugit după el. Poate crede că ai fugit în altă parte, numai să scapi. Bine că l-ai 
înţeles când au început focurile... 
ANASTASIA: E adevărat că Stoicovici a murit? 
COSTAICHE: Este... 
ANASTASIA: Fiecare om moare la fel cum trăieşte. 
COSTAICHE: Nu-nţeleg... 
ANASTASIA: Adică el a murit foarte deştept. (Râde.) 
COSTAICHE: Nu-i nimic de râs, s-a-ntâmplat... 
ANASTASIA: Nu râd. Vezi acolo, lângă Dunăre, sus, o pasăre? 
COSTAICHE: Nu, nu văd. 
ANASTASIA (ca pentru sine): Cred că e alta, sau e tot aia... 
COSTAICHE: O pasăre ca orice pasăre... Aha, o văd... Da, voiam să-ţi spun 
că-mi pare bine c-ai renunţat la prostii... 
ANASTASIA: Ţi-ar trebui ochelari de soare, domnule Costaiche. 
COSTAICHE: Nu mă jenează lumina, nici măcar iarna când e zăpadă şi e 
soare. Am ochi buni. 
ANASTASIA: Ar trebui să mă obişnuiesc cu ei. Nu te-am privit niciodată 
atât de aproape... Nu te superi, nu? 
COSTAICHE (râzând): Nu mai sînt tânăr... La vârsta asta, femeile nu se mai 
uită la ochi... 
ANASTASIA: Bineînţeles. 
COSTAICHE: Poftim? 
ANASTASIA: Vezi, domnule Costaiche, coboară soarele, vine seara... 
COSTAICHE: Mai este... 
ANASTASIA: Dar o să vină seara şi morţii se îngroapă spre seară, ca sufletul 
lor să plece odată cu soarele să se odihnească. 
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COSTAICHE: Prostii... 
ANASTASIA: Vezi, domnule Costaiche, aşa e lumea tocmită ca toate să se 
întoarcă în pământ... Aşa că mai avem şi noi nişte obligaţii, dacă aşa e lumea 
asta... Şi nici nu poţi trăi dacă nu pui nici un preţ pe nimic. Atunci pe ce te 
reazimi? 
COSTAICHE: Obiceiurile sînt nişte prostii. Trebuie ascultat ce spun ăştia, 
domnişoară, altfel te-neci în ura ălora, de-i nesocoteşti. Ţi-o spune un om cu 
experienţă... Eu ştiu că te mai bat întrebările, deşi ai renunţat să mai faci 
prostia aia la răscruce... Dar şi sârbul ce căuta aici, să ne-ncurce vieţile? Să 
plătim noi pentru el?... Trebuie să ne apărăm bucata asta de pământ, satul şi...  
Dar de ce zâmbeşti? 
ANASTASIA: E o problemă aici... 
COSTAICHE: Ce problemă? Ne apărăm, da, că ăştia sînt în stare să ne 
creadă în legătură cu sârbii. 
ANASTASIA: Ai dreptate... 
COSTAICHE: Am... 
ANASTASIA: Dar să nu batjocorim pe nimeni. 
COSTAICHE: Nu. Pe cine? Dar nu pot fi slăviţi bandiţii ce ne spurcă nouă 
pământul, pentru chichiţele lor. Au murit şi oameni de-ai noştri, colegi de-ai 
mei. Nu putem, aşa nu-i bine. Să-i ducă apele, să-i mănânce câinii, mă rog, să 
vadă lumea că nu stăm cu mâinile în sân în faţa celor ce ne batjocoresc. 
ANASTASIA: Ai dreptate, bandiţilor să le putrezească oasele... 
COSTAICHE: Totul e bine, dar mi se pare că fiecare gândim la altceva. 
ANASTASIA: Probabil. 
COSTAICHE: Dar nu uita, domnişoară, c-avem acum nişte legi foarte 
drastice. 
ANASTASIA: Sînt şi alte legi mai vechi şi mai drastice. 
COSTAICHE: De ce vrei să faci o prostie, de ce? Cui foloseşte? De vrei să 
lupţi împotriva lor, dă-le foc, pregăteşte-te! Asta e mai greu! Trebuie să faci 
rost de arme, să nu dormi nopţile, să înduri frigul. E mai uşor să faci pe mielul 
care se duce-n piaţă şi dă un număr de circ despre jertfă. Dar cum e prost, 
poate să şi crape. Când te joci cu focul... 
ANASTASIA: Prost mai eşti dumneata dacă crezi că eu vreau să crăp. 
Dumneata priveşti lumea numai cu un ochi, când vrei. Vezi numai ce-ţi 
convine, ţi-e teamă să-i deschizi pe amândoi... 
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COSTAICHE (furios): Vrei să-mi distrugi băiatul, vrei să mă înfrunţi pe 
mine, vrei să-ţi baţi joc de ei, ce vrei? 
ANASTASIA: Vreau să-l îngrop, l-am lăsat neacoperit de pământ. 
COSTAICHE: Atunci, scuză-mi expresia, cred c-au să te omoare. 
ANASTASIA: Cred că fiecare om are într-o cută a lui un ins ca tine. În mine 
nu e, e mort. Eu nu vreau nimic, n-am ce să cer de la voi. Şi tu eşti mort 
pentru mine, scuză-mi expresia, de aceea nu mă tem de tine. Şi n-am să-ţi mai 
zic nici dumneata. Am tot crezut c-o să-ţi vină un gram de minte la cap. 
Degeaba. Am tot aşteptat. Eşti pierdut, prea ai dreptate. Şi numai moartea are 
întotdeauna dreptate. Ea poate să vină şi să te ia oricând, e dreptul ei. 
COSTAICHE: Ce mândrie cretină, să crăpi dintr-o... 
ANASTASIA: Dar din mândrie nu e nimeni gata să crape. 
COSTAICHE (enervat): Dar o să mori, tâmpito! 
ANASTASIA: O să pot! Şi asta o să pot! Sînt liberă să pot. În mine nu s-a 
stins nimic şi n-o să se plece nimic în faţa voastră. Pe cuvântul meu, nici nu-ţi 
dai seama ce liberă mă simt! Pot să te şi scuip, dar nu vreau, pot să fac orice, 
nimic nu mă opreşte... Asta e totul. 
COSTAICHE: Dar, tâmpito, e o dobitocenie să crăpi aşa de pomană... Nici 
măcar nu eşti cu sârbii, nici măcar... Sau eşti? Nu eşti! Eşti o vacă turbată, o 
idioată! N-am să te las să te apropii de răscruce! Ar trebui să te duci să 
locuieşti la casa de nebuni! 
ANASTASIA: Plec... Să nu te mai apropii de mine... că... 
COSTAICHE: Du-te la dracu’!... Du-te-nvârtindu-te!... 
 

Trecere muzicală. 
 
EMIL (din plan îndepărtat): Tatăl nostru care eşti în ceruri... 
ANASTASIA: Emile, ce faci tu, aici în şcoală, la ora asta? Costaiche ştie că 
eşti aici? 
EMIL (şoptind): Din cauza mea s-a înfuriat el pe tine, zău! Din cauza mea ai 
căzut tu în mâna lui şi te-a adus aici... M-auzi, Anastasio?... Tatăl nostru... 
ANASTASIA: Te aud, Emile, te aud! Nu din cauza ta am ajuns aici. Hai, taci, 
nu fi copil! (Râde.) 
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EMIL (suspinând): Vrei să mă încurajezi, dar eu ştiu, Anastasio, că tata te-a 
luat de la răscruce şi te-a adus la şcoală. A zis că eşti cu ei dacă l-ai îngropat, 
ai legături cu ei şi trebuie să spui unde sînt şi câţi sînt. 
ANASTASIA: Taci, Emile, că nu sârbii îl interesau pe Costaiche! Făcea 
gălăgie ca să-l vadă şi să-l audă ăia de mai stăteau în curte la Stoicovici. I-am 
şi spus: Nu de ei te doare... 
EMIL: Şi tata ce ţi-a zis, Anastasio? 
ANASTASIA: Mi-a zis că am călcat ce am stabilit. Era caraghios. Îşi 
pierduse umorul, Emile. (Paşi.) Fugi, Emile, fugi că vine taică-tău!.. 
COSTAICHE (urlând): Nu poţi nega ce-ai făcut, nu mai poţi! Aha, nu se 
poate interzice îngroparea unui ins? A unui duşman? Dar, domnişoară, ura 
faţă de duşman şi după moarte e sfântă, e sfântă, nu e o fărădelege, eu parcă 
asta ştiu. Fără, fără! Sînt sătul! Ai legături cu ei, clar, şi era să-l pierd şi pe 
Emil! Nu, nu-mi vărs otrava pe-o biată fată, cum poate-ţi închipui. (Politicos.) 
Eu vreau să mă împac cu dumneata. Ei au pus o momeală, domnişoară, pentru 
sârbi, şi dumneata, vezi, prea ai fost singură... E necesar să mori, trebuie să 
mă-nţelegi, e necesar. Să scăpăm de toate astea, toţi, şi unii şi alţii. Ei o să te 
omoare ca să dea un exemplu, poate. Nu mai am cum să te ajut cu nimic. 
Scuză-mi neputinţa. (După o pauză.) Vă sărut mâna, domnişoară.  
ANASTASIA: Curioasă făptură eşti, domnule Costaiche! Cum vrei dumneata 
să te împaci cu cei pe care vrei să-i omori... Vrei să rămân c-o părere bună 
despre dumneata? De parcă asta ar folosi la ceva... Ori poate ai nevoie de asta 
ca să poţi trăi şi dormi liniştit, că n-ai putut face altfel şi că toată vina a fost a 
mea. Acum mi-ai pupat mâna şi zău că niciodată nu m-ai înjosit mai rău. Ştiu 
că n-o să mă omori, n-ai curaj pentru asta, dar ştiu c-o să mă baţi şi nu-mi 
place să fiu bătută. Dacă o să te atingi de mine, o să-ţi dau cu scaunul în cap, 
n-o să mă las. 
EMIL (din depărtare): Tatăl nostru care eşti în ceruri... 
COSTAICHE: Îl auzi pe Emil? L-ai făcut neom. Vreau să se lepede de tine, 
să fie om. Tu şi aşa îl dispreţuieşti. 
ANASTASIA: Eşti ca un mormânt viu, ca un cimitir viu, înghiţi şi iar înghiţi. 
Asta e pâinea ta cea de toate zilele, pâinea şi sarea şi apa şi vinul. 
COSTAICHE: Ar fi trebuit un bărbat să te tăvălească bine. 
ANASTASIA: Vrei să mă umileşti, domnule Costaiche? 
COSTAICHE: Tu să te târăşti în genunchi înaintea lor, să te ierte. Şi să 
plăteşti, se-nţelege cum. 
ANASTASIA (răzând): Mare prostie... Cum crezi că... 
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EMIL (de departe): Anastasio, te-am iubit, Anastasio... Tatăl nostru... 
COSTAICHE: Nu-i prostie, nu râde, asta vor. Emil e un dobitoc, nu-l 
asculta, aşa chiţcăie el. Ce contează o noapte pentru o viaţă de om? Nu sînt 
egale. Noapte e noapte, viaţa e altceva. (Anastasia râde.) Nu râde, n-auzi? 
ANASTASIA: Vezi ce-au făcut din copilul tău? Ăştia. Dar tu? Nimeni nu-i 
va mai putea da ceva pe lumea asta, ca să semene cu cel din nopţile de 
demult. Nici măcar eu – şi el ştie asta. (Pauză.) Eu sînt împăcată cu mine, 
cum şi tu eşti cu tine, fiecare în felul său. 
COSTAICHE: O să mergi la ei?! 
ANASTASIA: Nu, n-o să merg. Şi tu care eşti mulţumit, care tragi din lulea. 
Cu funia la gât în jurul parului, nu vrei s-o rupi, vrei s-o lungeşti, ca să ai un 
pas în plus. Dar care este omenia noastră atunci când nu eşti stăpân pe oasele 
tale, pe zilele tale, pe libertatea ta? 
COSTAICHE: Oameni ăştia sînt blânzi... 
ANASTASIA: Nu există fascişti blânzi. Asta i-ai spus-o tu lui Emil, ca să-l 
duci unde l-ai dus. Când a sosit în sat, după ce venise vestea că e mort, a stat 
ascuns în pivniţă ca nu cumva să vină la mine şi să-i supere p-ăştia. Uite, o să 
scapi de mine, deşi nu cred, dar cu Emil ce o să faci? 
COSTAICHE: E copilul meu, treaba mea, domnişoară. 
ANASTASIA: Nu mai fuma, domnule Costaiche, mă îneacă fumul. 
COSTAICHE: Ştiam eu că n-o să te-nving, dar prin asta am câştigat totul, 
faima mea a crescut teribil. 
ANASTASIA: Unde? În ochii lor? 
COSTAICHE: Şi. Ei nici n-au încercat, doar provocarea au încercat-o, ca pe 
o mănuşă, la răscruce. 
ANASTASIA: Şi te bucuri, nu-i aşa? 
COSTAICHE: Îmi pare bine de tot ce-ai făcut până acum, şi că ai fost 
neînduplecată. 
ANASTASIA: Ce vorbeşti, domnule?... 
COSTAICHE: Ca să fiu sincer, la un moment dat începusem să mă îndoiesc 
de dumneata. Credeam că o să renunţi. Dacă te învingeam, nu era nici o 
victorie pentru mine. 
ANASTASIA: Ce vrei să spui, domnule Costaiche? Nu înţeleg... 
COSTAICHE: Am fost învins şi l-am recâştigat pe Emil. 
ANASTASIA: Când îi băteai pe hoţii de găini, erai învingător... 
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COSTAICHE: Da, dar nu mă respecta nimeni. Învins, am trăsături omeneşti. 
ANASTASIA: S-a făcut noapte... 
COSTAICHE: Acum e momentul. Trebuie să te înving definitiv, fără să ştie 
nimeni, nici măcar eu. Trebuie să păstrăm aparenţele. Ăsta e esenţialul. 
Dumneata acum eşti liberă, poţi să pleci. Vezi, vorbele sînt femei, faptele sînt 
bărbaţi. Toată lumea doarme şi eu trebuie să recunosc încă o dată că m-ai 
învins. Eu ţi-am dat drumul. Toată lumea ştie acest lucru. Hai, ridică-te, 
domnişoară, şi scuză-mă dacă uneori am fost nervos. Hai, să te ajut. 
ANASTASIA: E mică duminica... N-a trecut de miezul nopţii. 
 

Trecere muzicală. Voci şoptite. 
 
PRIMA FEMEIE: A murit Anastasia? 
A DOUA FEMEIE: Aţi auzit, muieri, a murit Anastasia. 
A TREIA FEMEIE: Cum a murit? 
PRIMA FEMEIE: Vrem să ştim cum a murit. 
A DOUA FEMEIE: Costaiche, dumneata ştii cum a murit Anastasia? 
A TREIA FEMEIE: Ce s-a întâmplat? Au împuşcat-o?  
PRIMA FEMEIE: E tot la răscruce? Unde e Anastasia? 
COSTAICHE: Doamnelor şi domnilor, vedeţi dumneavoastră, Anastasia era 
mică de statură. 
FEMEILE: Anastasia era mică de statură!! Ce s-a întâmplat? 
COSTAICHE: Ce ştiu eu ce s-a mai întâmplat? Poate unii, ca s-o 
compromită, când ea a mers acolo, la closet, scuzaţi-mi expresia, i-au tras o 
scândură şi ea a căzut. Să râdă lumea de ea şi să n-o mai ia în serios. 
FEMEILE: S-o compromită... Ca pe Stoicovici... 
COSTAICHE: De Stoicovici au râs, până s-au... scuzaţi-mi expresia, pe ei. 
FEMEILE: Poate au uitat de ea... 
COSTAICHE: Dumnezeu ştie. Ea plecase de mult şi eu eram la priveghi. 
Sau poate a căzut singură, Dumnezeu ştie, era noapte. 
FEMEILE: Era noapte... şi era scundă... 
COSTAICHE: Anastasia, scundă, aşa că... aşa că Anastasia... 
FEMEILE: Aşa că, aşa că... 
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COSTAICHE: Doamnelor şi domnilor, Anastasia, în groapa aceea foarte 
adâncă... 
FEMEILE: Foarte adâncă, în groapa aceea... 
COSTAICHE: Ea fiind scundă... 
CĂTĂRINA: Cine nu dă doi lei pe moarte, nu dă nici măcar un franc pe 
viaţă. Vedeţi, viaţa omului e ca oul în mâna copilului... 
ANASTASIA COPIL: Şi... şi... 
                                           

Muzică de final 
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