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În biroul unui preşedinte. Orice asemănare cu realitatea este 

absolut întâmplătoare. 
 

 
PREŞEDINTELE (somnoros, încearcă să citească; aproape că   
              silabiseşte):  
                       „Shakespeare! Adesea te gândesc cu jale, (cască) 
                       Prieten blând al sufletului meu; 
                       Izvorul plin al cânturilor tale 
                       Îmi sare-n gând şi le repet mereu.” 
              (Somnoros.) Hm, la ce s-o fi gândit Eminescu? Prieten blând, izvor  
              plin… dacă stau să mă gândesc bine, că doar am învăţat în liceu,    
              Shakespeare era destul de virulent. Cam critica! (După o pauză,  
              supărat.) Ce nu pot să-i sufăr eu pe nemulţumiţii ăştia! Să critici din   
              orice! Mă critică şi pe mine pe la colţuri, dar mă fac că nu aud şi nu  
              văd. (Chicotind.) He, he, he, din când în când îi mai pedepsesc. Dar   
              nu imediat, că m-ar împroşca de n-aş mai putea scoate capul în  
              lume. Îi pândesc până uită şi apoi, pac după ceafă! Nu cu metode   
              dure, că altfel… şi-aşa şuşotesc că sunt prea, că sunt nu ştiu cum…  
              (După o pauză.) Câte veacuri or fi trecut de când Shakespeare ăsta   

– nemuritor prin critică la adresa stăpânilor – îşi arunca viperele    
asupra societăţii? (Cu şiretenie.) N-au ştiut cum să-l ia, d-aia şi-a 
luat el lumea-n cap. Ce bine am făcut că am scos cărţile din 
preajma oamenilor! De altfel, nici n-au cum să citească în timpul 
programului. Ei, şi câţi mai sunt interesaţi de cărţi! Le-am 
demonstrat că lumea virtuală e totul. Nu i-am convins pe cârcotaşi, 
lua-i-ar Shakespeare! (Schimbând tonul.) Dar ce tot  filosofez eu 
aici? Bine că nu am un Shakespeare d-ăsta, că altfel cine ştie ce  
s-ar mai fi întâmplat! Câţiva răzvrătiţi am şi eu, dar i-am 
neutralizat. Le-am sugerat că pot să viseze, să-şi imagineze cum ar 
fi dacă… L-am lăsat pe prietenul meu Colăcescu să aibă grijă de ei, 
să le promită… salarii mai mari… excursii în străinătate – nu pe 
banii lor, fireşte – premii. (Cască.) De ceilalţi am eu grijă. Adică de 
prieteni. Le dau bani, le iau din putere. Aşa… (Râde.) Politică 
generoasă… de vise… Să viseze! (Râde; apoi brusc îngrijorat.) 
Dar cârcotaşii ăştia nu sunt chiar de neglijat. Să-i spun lui 
Colăcescu să fie mai atent. (După o pauză.) Cum să fac să fie mai 
atent?(Pauză.) A, îi mai dau… ce să-i dau? Bani, că e ceva de 
speriat! Ăsta mai puţin că e mai puturos, dar şeful lui, Milogescu, e 
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ca o lipitoare… de bani. Are nişte metode de a scoate oamenii din 
joc – mă rog, din scenă – să spun şi eu ca domnul William, că 
uneori îl invidiez cât de şmecher, laş şi fără de coloană este. Cei 
doi şi subalternii lor sunt armata mea de plastilină. (Râde în 
hohote.) Armata mea de plastilină… (Schimbând tonul.) Ce dracu’ 
m-a apucat? Am rămas la serviciu să râd singur? Mă poate auzi 
şeful de cabinet care stă înţepenit la uşă, gata să mă întrebe ce 
vreau. Ăsta e umil, nu mă interesează. (Cască.) Mi-e atât de somn 
dar nu mă duc acasă. N-am chef. Şi mai trebuie să rezolv două-trei 
chestiuni urgente. (Cască.) Ce mi-o fi venit să ţin cărţi în birou? Un 
birou fără cărţi… cleveteală mare. Dar peste puţin timp rezolv şi 
chestiunea asta. (Cască.) Ce-ar fi să închid puţin ochii? Zece 
minute de somn nu mi-ar strica. E aproape miezul nopţii. Dincolo 
de uşă toată lumea e cuminte… Doar zece minute. 

 
Trecere muzicală. 

 
LEAR (din plan îndepărtat, disperat):  
                   „Acuma zeii, ce răstoarnă lumea 
                   Pe capetele noastre, pot s-aleagă 
                   Pe buni de răi. Să tremure mişeii 
                   Ce-au făptuit ticăloşii în taină 
                   Şi nu le-au ispăşit. Acum te-ascunde, 
                   Făţarnic păcătos ce jură strâmb.” 
KENT (din plan îndepărtat): 
                   „Vai, doamne! Aici erai măria-ta? 
                   Nici ale nopţii arătări nu umblă 
                   În nopţi ca asta.” 
PREŞEDINTELE (somnoros, aparte): Doamne, ptiu drace… Ce aud, ce    
               văd? Unde e alarma? Unde e paza? Visez sau e adevărat? Dar ăştia    
               au săbii. Trebuie să fiu tare şi să-i iau din scurt. (Tare, cu ton  
               categoric.) Hei, voi de colo, ce căutaţi în biroul meu? Cum de nu  
               v-au zărit gărzile? (Aparte.) Mâine îi dau afară, fir-ar ai dracului,           
               iar s-au îmbătat şi-au adormit. (Tare.) Hei, voi ce căutaţi în     
               concernul meu? Eu sunt Preşedintele. Voi cine sunteţi? 
KENT (adresându-i-se lui Lear): Măria-ta, rege Lear, lăsaţi-mă pe mine!      
               Cine ştie ce duşman o mai fi şi acesta? (Către Preşedinte.) Eu sunt  
               contele de Kent şi-l însoţesc pe măritul rege Lear.  
PREŞEDINTELE (buimac): Dumneata eşti cumva preşedintele concernului  
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               Kent? Cele mai fumate ţigări, monedă de schimb în anii grei ai  
               comunismului. Aşa îmi spuneau bunicii mei. Şi dumnealui, cum aţi             
               zis că se numeşte? Domnul Liră? E vreun cântăreţ din vreo  
               formaţie ca Beatles? Oricum v-aţi numi, vreau să ştiu cum aţi ajuns    
               în biroul meu. Dacă aveţi probleme serioase, ar fi fost de ajuns să    
               vă înscrieţi în audienţă şi v-aş fi primit. Dar aşa?  
LEAR: „Mă tem că mintea-ncepe să mă lase,  
               Băiete, hai să mergem. Unde eşti?” 
PREŞEDINTELE (contrariat): Adică, ce vrei să spui dumneata? Ai intrat  
               în biroul meu, cu domnul acesta cu nume de ţigări şi fiindcă v-am  
               descoperit, o întindeţi? Cine v-a trimis aici? Vă rog, cât vă mai rog,   
               să-mi răspundeţi cinstit. (Aparte.) Auzi, cinstit!  
LEAR: Milord, eu nu te cunosc şi nici contele de Kent, dar fiindcă eşti în  
               faţa regelui, ar trebui să te închini. Dumneata pe ce lume trăieşti? 
PREŞEDINTELE: Eu să mă închin? Păi nici la icoane nu mă-nchin, dar la  
               voi? Dar cine v-a îmbrăcat aşa? Veniţi cumva de la teatru? Păi,  
               dacă zici că eşti rege şi dumnealui conte (râde), umblaţi îmbrăcaţi  
               ca măscăricii? Mă rog, destul de excentric, adică. 
KENT (supărat): Puţin respect pentru rege! Şi-aşa e disperat din cauza  
               trădării fiicelor mari. Le-a împărţit regatul şi acum l-au alungat.  
               (Milos.) Bunul şi bietul meu rege. 
PREŞEDINTELE (aparte): Doamne, de unde ştiu eu astea? Aha, cred că  
               m-am gândit prea mult la Shakespeare! Iată, personajele lui au  
               ajuns în mijlocul biroului meu. Ce nenorocire! (După o pauză.) Dar  
               stai, poate mai învăţ ceva! Nu mai ţin minte întâmplarea, că nici  
               n-am citit, dar cine ştie! (Tare.) Mărite rege Lear, printr-o  
               întâmplare aţi ajuns în mileniul trei, adică cu câteva sute de ani  
               după ce aţi murit. (Reacţie la Lear şi Kent.) Pardon, vreau să spun  
               că de când sunteţi în cartea năzdrăvanului de Shakespeare. 
LEAR (disperat): Trei fete am, dar două au fost haine la suflet… 
KENT: E tare trist bătrânul rege că bunătatea i-a fost răsplătită cu trădare.  
               Nu prea mai înţelege mare lucru. Tristeţea i-a întunecat minţile. Şi  
               dumneavoastră, domnule, nu mai amintiţi de William, pentru că  
               regele era destul de necăjit pe el. Cam slobod la gură şi la fapte,  
               mă rog… 
PREŞEDINTELE: Dumneata spui că domnul de acolo era un rege bun? 
LEAR: Un rege bun şi darnic eu am fost… 
KENT: Şi milostiv cu supuşii, măria-ta… 
PREŞEDINTELE: Şi vezi unde a ajuns? Dacă mă-ntâlnea pe mine, l-aş fi  
              învăţat multe şiretlicuri. Supuşii, mă rog, subalternii trebuie  
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              neutralizaţi. Să n-aibă nas ca să-l ridice. Cum îl ridică… tu, imediat,  
              harşti, îl scurtezi. Repede, să nu mai aibă curaj altădată. 
LEAR: Le-am dat regatul meu şi-acum sunt pe drumuri… O, Doamne, de ce  
              m-ai pedepsit? 
PREŞEDINTELE (cu ton superior): Domnule Kent, regele dvs. nu  
              cunoaşte regulile economiei de piaţă. Nu dai nimic fără să ai ceva în  
              schimb. Şi în primul rând documentul. (Aparte.) Dacă se poate, de  
              două ori mai mult. Două mie, una ţie şi aşa se stabileşte o ierarhie.  
              (Tare.) Asta e problema. 
KENT: Mi se frânge inima din pricina lui… Ce durere să-l văd pe drumuri  
              pe măritul meu stăpân… 
PREŞEDINTELE: Dar dumneata de ce tot îl plângi? Mai bine le-aţi da pe  
              cele două fiice în judecată la un tribunal internaţional pentru  
              drepturile omului. Ocupă-te dumneata, că el, regele… cum  
              ziceam… e cam… cum să spun… e cam dus. Aşa-i cu regii, că   
              avem şi noi destui în ţară. 
LEAR (tresărind): Dumneata cum ai ajuns aici? Te pomeneşti c-ai împărţit,  
              la fel ca mine, averea la copii! Te-ai lăsat convins? (Oftează.) Încă  
              unul păcălit de viaţă. Dumneata măcar ai unde să stai. E un palat  
              destul de… mic… dar tot e bine. Ţi l-au lăsat copiii sau ai fost  
              prevăzător?  
PREŞEDINTELE: N-am copii. Şi de-aş avea, tot n-aş proceda ca  
              dumneata. Le-aş da bani, doar atât cât să nu se apuce de altele, că  
              de, organele abilitate abia aşteaptă. (Paşi.) Ce-i? Ce se întâmplă?  
              Cine mai e în cabinetul meu în afară de voi doi? 
KENT: Stai liniştit… Cum ai zis, măria-ta, să-ţi zicem? A, da, mi-am  
              amintit. Domnule Preşedinte, e bufonul regelui. 
PREŞEDINTELE: Păi, dragă rege, dumneata umbli cu măscăricii?  
              (Aparte.) Cred că fetele lui au avut dreptate: e bun de legat. (Tare.)        
              Şi de ce, mă rog, îl plimbi după dumneata? (Aparte.) Nu-i destul că  
              el însuşi e caraghioşenia întruchipată? (Tare.) De ce? 
LEAR: E aghiotantul meu. Ce faci, amice? 
BUFONUL: „Aş face mai bine dacă ţi-aş pune boneta mea de nebun.”  
               (Aparte.) Regele meu şi-a găsit unul pe măsură. Doamne, ce haine  
               caraghioase are! 
PREŞEDINTELE: Cum îndrăzneşte piticul ăsta să te facă nebun? Zici că  
               eşti rege! Eu l-aş pedepsi pe loc: i-aş lua treizeci la sută din salariu  
               şi i-aş interzice să mai vorbească în public trei luni. Şi dacă e  
               duşmănos, cele trei luni pot deveni trei ani. În fond, eu semnez.  
LEAR: Păi, el e gura adevărului şi mai ştie şi multe vorbe de duh. El mă  
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               înveseleşte. Dar să ştii că-i sincer. 
PREŞEDINTELE: Nu mă îndoiesc. (Aparte.) Până la urmă ăsta are  
               dreptate. (Râde.) Ai mei, bufonii mei – ce-mi place! – se linguşesc  
               şi sunt gata să sară în tabăra vecină, la o adică. (Tare.) Rege, zici că  
               bufonul spune adevărul? Adevărul lui sau al dumneavoastră? Nu vă  
               enervează adevărul ăsta, spus aşa când îi vine ăstuia la gură? 
BUFONUL: „Adevărul e un dulău credincios pe care-l dai în bice afară…”  
LEAR: „Ia seama la bici, pungaşule!”  
PREŞEDINTELE (mirat): Ce faci, domnule, vrei să-l baţi? Păi nu ţi-e frică  
                de ăia cu drepturile omului? Aşa i-aş mai trânti pe unii din  
                preajma mea, dar… ce să mai vorbim? Apropo, ce faci dumneata  
                cu cei care fură? Cum îi pedepseşti să nu te acuze la rândul lor?  
                Unii mai ştiu câte ceva, alţii au mai pus mâna pe nişte acte.  
                Trădători sunt la tot pasul. Până şi cei apropiaţi, dacă nu au  
                caracter, şi mulţi nu au, te trădează. De altfel, toată lumea, sau  
                aproape toată lumea, fură.  
KENT (supărat): Domnule, fii atent cum vorbeşti!(Scoate sabia.) Sunt gata  
                să-mi apăr regele şi onoarea lui. Ai grijă! 
PREŞEDINTELE (conciliant): Nu te supăra… conte… Kent… vorbesc şi  
                eu aşa… De altfel, regele dumitale îmi poate spune din experienţă  
                cum să mă apăr de prieteni, fiindcă el e Stan Păţitul. 
BUFONUL (aparte): Auzi, Stan Păţitul! Păcătosul ăsta e glumeţ. S-ar putea  
                să fie un bufon deghizat. L-am cam mirosit pe pezevenghi. Poate  
                vrea să-mi ia locul. O să-mi dau seama din conversaţie. Acum mă  
                fac că n-am priceput. Mai bine cânt.  
                                 Cântă: 
                                           „Anul ăsta nebunia 
                                           E la mare trecere 
                                           Că-nţelepţii cu nebunii 
                                           S-au luat la întrecere.” 
KENT: „Nebunule, te mănâncă pielea?” 
LEAR: Înţelept e cel care fură, nebun e cel ce se lasă furat. 
PREŞEDINTELE: Vorbeşti şi dumneata ca presa, în metafore. Apropo de  
                presă. Cum o pedepseşti, rege Lear? (Aparte.) Rege!? Mi se face  
                părul măciucă. Regii ăştia sunt blestemaţi. Nu lasă omul în pace.  
                (Tare.) Ai vreo soluţie? Când scrie ce vrea ea, numai şi numai să  
                bage beţe-n roate şi lumea-n sperieţi. Urăsc presa dar mă prefac –  
                şi-mi iese figura – că păstrez relaţii bune cu ea. Pe unii i-am mai  
                invitat la câte o recepţie iar pe alţii i-am pedepsit prin metode  
                indirecte. De aia am subalterni, hi, hi, hi! Nu-i prea greu să le  
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                găseşti ziariştilor câte o pricină. Susţii că au greşit când au scris  
                adevărul, dar ei nu-l pot demonstra şi-i ameninţi cu tribunalul.  
                Cum n-au bani – şi nu vorbesc de cei graşi, puţini dar graşi – se  
                tem de procese. Dar, e complicat oricum. 
LEAR (mânios): În temniţă cu ei sau la spânzurătoare! 
PREŞEDINTELE: Acestea sunt metode barbare. Eu mă lovesc de  
                instituţiile statului democrat, de legi interne şi internaţionale.  
LEAR: Statul sunt eu! Sau, mă rog, am fost. 
PREŞEDINTELE (aparte): Cu nebunul ăsta după tine şi fără avere, eşti  
                frunză-n vânt. (Tare.) Cum spuneţi dvs., dar la noi e democraţie  
                adevărată, ăhă… de mult. Despre revoluţie sau, mă rog, ce-o fi  
                fost, putem spune acum că a fost începutul etapei de democraţie  
                majoră. (Râde.)  
KENT: Eşti obosit, stăpâne, mai bine mergem să te odihneşti. Iar  
                dumneavoastră, domnule, deşi vă lăudaţi cu legi şi democraţie, tot         
                greu vă este. Se observă de la o poştă. Stăpânul meu avea putere  
                absolută, iar ceea ce văd la dumneavoastră nu prea e cazul. Aşa  
                că… rege Lear, eu zic că e momentul să ne retragem. 
LEAR: „Mă duc să bat, din nou, mai tare-n poarta 
               Castelului cu inimă de piatră.”  
               Ah, soartă crudă! Mi-am îndepărtat fiica cea mică şi am crezut în  
               vorbele mieroase ale celorlalte două. Doamne, ce greşeală! 
BUFONUL: Dumneata… cum i-ai spus stăpânului meu că te cheamă?…  
                Aaa, mi-am adus aminte! Preşedinte! Dumneata, mai gândeşte-te,  
                mai socoteşte şi las-o mai moale. Fii mai atent cu stăpânul meu că  
                nu ştii de unde sar păstăile de mazăre, adică avariţia şi şmecheria  
                şi te trezeşti că plângi în ploaie… Dar, înainte de a pleca, vrei să-ţi  
                cânt un cânticel? Nu-mi da voie că n-am nevoie de voia ta. Eu tot  
                o să-ţi cânt. (Cântă): 
                                      „Cine-are pic de duh 
                                     Nu se plânge, nu se teme, 
                                     Nici de soartă, nici de vreme, 
                                     Nici de apa din văzduh.” 
PREŞEDINTELE (aparte): Nu mi-ar strica un asemenea om la curte,  
                pardon, la instituţie, dar cum să apar eu cu măscăriciul după mine?  
                Cârcotaşii m-ar bănui că am intrat în rândul minorităţilor sexuale.  
                Concernul are profit şi-aş putea să le mai arunc acolo, câte un  
                ban-doi, să tacă nenorociţii. (Tare.) Sire, rege Lear, conte Kent,  
                deşi aţi dat buzna în biroul meu la miezul nopţii, până la urmă a  
                fost bine că aţi aterizat în mileniul acesta. E o lecţie de istorie pe  
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                care o cam uitasem. Până şi măscăriciul a fost bun la ceva. Cam  
                îndrăzneţ, dar dacă nu-i dai de mâncare două zile, a treia dansează  
                ca ursul românesc. (Râde.) Tot cu ciolanul faci treabă. De bună  
                voie, nu prea face nimeni nimic, iar cei cinstiţi sunt prea  
                periculoşi. Ei ar trebui excluşi. Dar, fiindcă nu se poate aşa, măcar  
                să fie ţinuţi în colivii. Hi, hi, hi, ce imagine! 
BUFONUL: „În noaptea asta, ori înnebunim cu toţii, ori ajungem toţi  
                măscărici.” Alteţă de preşedinte, asta te paşte şi pe tine. E bine? 
PREŞEDINTELE (speriat): Domnule bufon, bată-te peste gură! Dumneata  
                n-ai învăţat că istoria se poate repeta? Veniţi aici fără să vă cheme  
                cineva şi mai faceţi şi profeţii? (Aparte.) Asta mă nelinişteşte,  
                fiindcă am împărţit dreptatea după… după ce? Ei cum, după ce?  
                După gradul de umilinţă al supuşilor… al subalternilor, pardon. 
                M-am molipsit de la ăştia…  
LEAR: Dumneata, domnule lord, pardon, preşedinte, sunteţi liniştit? Vă  
                ascultă supuşii? Aveţi armata de partea dumneavoastră? Sau  
                sunteţi mai vigilent decât alţii? 
PREŞEDINTELE: Ei, ca să fiu cinstit, am lângă mine o echipă pe care o  
                plătesc foarte bine, dar e cam păcătoasă şi profită de situaţie. Cu  
                visătorii nu prea poţi colabora. Sunt nemulţumiţi, ca şi pe timpul  
                dumneavoastră. Le spun mereu că dacă au vrut democraţie, să fie  
                fericiţi. Domnilor, gura lumii e ca o gaură imensă şi oricât ai turna  
                în ea tot, goală rămâne. Sunt destul de tânăr, acum vârsta a treia e  
                doar o figură de stil şi un argument al răutăcioşilor. Vreau să  
                domnesc, adică vreau să conduc mulţi ani şi sper să mă strecor în  
                istorie… Poate, cine ştie, domnule rege Lear, chiar alături de  
                domnia-ta. 
KENT (în plan secund): Rege Lear, am rătăcit cam mult şi eu zic că e  
                timpul să ne retragem… 
BUFONUL: Ţineţi minte vorba unui nebun… Dumneata, cum ai zis că ţi se  
                zice? A, da, preşedinte. Eşti un fel de sir, sau aşa te crezi  
                dumneata? N-are importanţă pentru mine, ci pentru tine. Dar bagă  
                bine la cap ce-ţi spun, ca să nu păţeşti ca regele meu. „Dacă nu ştii  
                să zâmbeşti încotro bate vântul, ai să faci guturai.” Hi, hi, ha, ha.  
                (Muzică. Fereastră care scârţâie, vânt.) 
PREŞEDINTELE (speriat): Ah, Doamne, ce se aude? Aha, am uitat  
                fereastra deschisă. Dar ce-o fi cu mine? Parcă erau aici nişte  
                nebuni, sau am visat? Cât o fi ceasul? Îhî, e trecut de miezul  
                nopţii. Mai bine mă duceam acasă. Te pomeneşti că în clădirea  
                asta bântuie stafiile? (Pauză.) Oare au fost stafii sau am visat?  
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                Indiferent ce a fost, eu tot am învăţat ceva… Bufonul era  
                simpatic… dar tot nu înţeleg cum mi se poate întâmpla aşa ceva?  
                Poate ar trebui să mai trec pe la biserică, dar am cam stricat căruţa  
                din cauza opţiunilor mele politice. Am cam susţinut că sunt ateu…  
                Doamne, fereşte! A trebuit să mă repliez în funcţie de interese.  
                Fără sprijin de unde trebuie, aş fi putut să ţin atâţia oameni în frâu?  
                Nu. La începutul mandatului promisesem că fac o capelă aici, însă  
                m-am prefăcut că am uitat. Dar n-am uitat. O să declar chiar mâine  
                că am ezitat, fiindcă sunt destui de alte religii şi pot motiva că le  
                respect opţiunile confesionale. Ce bine e să fii deştept!   
 

Muzică, discuţie în plan îndepărtat. 
 
ŞOFERUL (puţin nervos, vorbeşte destul de tare): Crezi că va rămâne toată  
                noaptea aici? Mai bine ar dormi acasă şi noi odată cu el. Uită-te şi             
                tu, e trecut de miezul nopţii. 
ŞEFUL DE CABINET: Sst, vorbeşte mai încet că doarme domnul  
                Preşedinte! Unde naiba te trezeşti?  
PREŞEDINTELE (deschizând uşa, uşor iritat): E vreo problemă,  
               domnilor? V-aţi plictisit? Sau poate nu mai vreţi să mai lucraţi  
               aici? 
ŞEFUL DE CABINET (emoţionat): Nici vorbă, domnule Preşedinte.  
                Şoferul, Ionică, m-a întrebat dacă nu cumva v-aţi răzgândit?  
                Maşina e trasă la peron. 
ŞOFERUL: Să trăiţi, domnule Preşedinte, eu sunt la datorie, cu multă  
                bucurie, iar afară gărzile sunt în aşteptare, în poziţie de drepţi. Pot  
                să le spun să ia pe loc repaus? Sau cum credeţi dumneavoastră că  
                e mai bine. Noi suntem învăţaţi şi… în poziţie de drepţi. 
PREŞEDINTELE (căscând): Domnilor, vreau să mă documentez asupra  
                 unei probleme, că eu sunt singurul care poate… 
ŞEFUL DE CABINET (întrerupându-l): Nimeni altcineva… 
ŞOFERUL (repede): Toţi ştim că ăsta e adevărul… 
PREŞEDINTELE: Bine, bine, şi am să mai rămân. Mâine, de fapt astăzi,  
                 doresc să rezolv o serie de probleme foarte importante. (Pauză.)  
                 Dacă nu vă cer prea mult, fiţi cu ochii-n patru şi… gura mai mică.  
                 Fiindcă pierdeţi noaptea, auzi, Vasilică, mâine – adică azi – să-mi  
                 aduci aminte să vă dau câte o primă. Dacă rămânea şi contabilul  
                 şef, dar, de, s-a grăbit să plece, o rezolvam pe loc. Cinstea şi  
                 fidelitatea trebuie recompensate. (Aparte.) E, ce, dau din banii  
                 mei! 
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ŞEFUL DE CABINET (umil): Domnule Preşedinte, mereu la dispoziţia  
                 dumneavoastră. Să vă aduc un ceai, o cană cu lapte… noaptea e  
                 lungă şi… 
PREŞEDINTELE: Nu te obosi, dragă, că mâine am nevoie de tine. (Râde.)  
                 (Paşi, uşă închisă.)      
ŞEFUL DE CABINET: Măi Ionică, se poartă cam ciudat Preşedintele  
                 nostru. Parcă a văzut stafii. 
ŞOFERUL: Şi mie mi s-a părut, dar noi nu comentăm. Ne plăteşte bine? În  
                 rest e treaba lui ce vede, ce aude şi cu cine se-ntâlneşte. (Încet.)  
                 Nevastă-mea turbează când nu vin acasă noaptea. Cine ştie ce-şi  
                 închipuie? N-o mai sun, că poate a adormit. 
ŞEFUL DE CABINET: Dar banii îi plac, nu? Lasă c-o împaci tu! Auzi,  
                 Ionică, dacă aş şti că stă acolo, în cabinetul lui, mi-aş scoate haina  
                 şi pantofii. Mă ustură tălpile. Dar vezi bine că n-are astâmpăr. 
                 (Aparte.) Cu toţi banii pe care mi-i dă, tot nesuferit e. Stă aici  
                 noaptea ca să mă înnebunească şi pe mine. Dar ce să fac? Banul e  
                 ban…  
ŞOFERUL (căscând): Ai zis ceva, Vasilică? Nu te-am auzit. 
ŞEFUL DE CABINET: Nimic, nimic. Gândeam cu voce tare la ce am de  
                 făcut. Auzi, Ionică, mai bine ai trage un pui de somn, că cine ştie  
                 unde mai vrea să plece şi trebuie să fii odihnit. N-ai văzut că se  
                 supără dacă pui frână brusc? E exigent, dar e şef. Trebuie să  
                 recunoşti că e bun cu noi. 
ŞOFERUL: Bine, bine… hai că plec… noapte frumoasă! (Râde.Uşă care se  
                 închide.) 
ŞEFUL DE CABINET: Bine c-ai plecat şi tu! Nu-i destul că mă enervează  
                 ăsta? Şoferul seamănă cu stăpânul, ca şi câinele cu coteţul. Să mă  
                 mai lase-n pace! (Cască.) Ce somn îmi e! Dacă nebunul ăsta are  
                 de gând să rămână mai des aici, cred că nevastă-sa care, între noi  
                 fie vorba, arată ca bunica, o să pună artileria grea pe el. E geloasă  
                 şi o femeie geloasă îşi imaginează fel de fel de bazaconii. Dac-ar  
                 şti ce mă enervează! Mă enervează cu aerele lui de superioritate  
                 şi cu tot felul de hachiţe. (Pauză.) Poate află ce cred despre el şi  
                 m-am ars. Dar cum să afle, ce, eu nu ştiu cum să-l perii? (Cască.)  
                 Doamne, ce obosit sunt! 

 
 
 

Trecere muzicală. 
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PREŞEDINTELE: Vasilică şi Ionică au dreptate, dar n-am chef să mă duc  
                 acasă. Pe an ce trece nevastă-mea e tot mai cicălitoare şi mai  
                 suspicioasă. Să mă lase-n pace că de nu… o las eu pe ea. Zău,  
                 n-ar fi o idee rea. În fond, dacă pierd noaptea, măcar s-o pierd cu  
                 folos şi să mai rezolv din tâmpeniile astea de acte. (Frunzăreşte  
                 diverse hârtii.) Fel de fel de cereri, fel de fel de aiureli. Ce mai…  
                 n-am chef. Mai bine aş dormi puţin, poate-mi vine pofta de lucru.         
                 (Pauză.) Nu pot dormi. Recunosc că m-a impresionat grupul ăla  
                 ciudat, în frunte cu bătrânul Lear. Kent, cel cu nume de ţigări, e o  
                    slugă credincioasă, dar nici obraznicul de bufon nu e un trădător.  
                 (Frunzăreşte un dosar.) Ce-ţi trebuie o mie de slugi, dacă te    
                 pândesc pe la colţuri? Uneori mă gândesc că nici cei doi din  
                 anticameră nu-mi sunt devotaţi. Fac pe nebunii, dar dacă le spun  
                 că nu le mai dau prime sau alte beneficii, sigur se vor uita peste  
                 gard la alţii. Recunosc, întâlnirea cu cei trei a fost o lecţie de  
                 viaţă. E bine să afli la timp ce ţi se poate întâmpla dacă ai  
                 încredere în oameni. O lecţie istorică. (Râde.) Bufonii… ihi…  
                 bufonii! Ce-mi place! Preşedinte cu bufoni. (Ton obişnuit.) Ce  
                 bine mă simt. Acum chiar că mi-e somn. (Sună telefonul,  
                 preşedintele tresare brusc.) Ei, drăcia dracului, cine îşi permite să  
                 sune la ora asta? Dar de ce mă mai întreb? Mai bine răspund.  
                 (Zgomot de telefon ridicat de pe furcă.) Alo, da, Preşedintele…  
                 (Plictisit.) A, tu erai? De ce nu dormi, dragă? Nu te-ai uitat la ceas  
                 că e trecut de miezul nopţii?… Ţi-ai făcut griji?… Aha… Păi, vrei  
                 să te legăn?… Hai, dragă, că eşti femeie bătrână, pardon, vreau să  
                 zic în toată firea!… Cine m-a enervat?… Cum cine a fost la  
                 mine?… Ce vrei să insinuezi, că vin femei în cabinetul meu?…  
                 Auzi, m-am cam săturat de văicărelile tale… Semeni cu Lear…  
                 (râde)… plângăcios şi într-o ureche… Care Lear?… Ăla al lui  
                 Shakespeare, dragă… Cum ce legătură?… Ai, că mă enervezi…  
                 Mai pune şi tu mâna pe o carte, că de… Ce?… Eu?… Păi, asta e  
                 o instituţie de cultură… Parcă trăieşti pe altă lume… Eu aiurez?…  
                 Ce prostii vorbeşti!… Cred că nu-ţi mai prieşte politica…  
                 Schimb-o… Lasă-mă… Dacă nu poţi să dormi, fă gimnastică…  
                 Ce?… Hai, că mă înnebuneşti!…  Am treabă… Te-ai găsit să mă  
                 enervezi la miezul nopţii… (Mai blând.) Ei, acum de ce plângi?…  
                 N-ai vrut tu să fiu preşedinte?… Acum nu-ţi mai place?… Ei,  
                 vezi că-ţi place… Hai, dragă, noapte bună… vorbim mâine…  
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                 adică astăzi… da…da… noapte bună! (Zgomot de telefon pus în  
                 furcă.) Hai, că nu mai pot face nimic. Femeia asta mă zăpăceşte  
                 de tot. Face crize de gelozie. Dar total aiurea. Ce, eu chem femei  
                 în birou cu atâţia oameni la uşa mea? Să fie ea sănătoasă! Ce-ar fi  
                 să trag un pui de somn, poate îmi mai revin. (Cască.) Da, da…       
 

Trecere muzicală. 
 
HAMLET (din plan secund): „Mă strigă soarta… 
                         Mă cheamă iar. Jos mâna, domnii mei. 
                         Jur să-l preschimb în duh pe-acela care 
                         Mă va opri!”… (Paşi, zgomote.) 
PREŞEDINTELE (şoptind): Ce mână? N-am pus mâna pe nimic! Cel puţin  
                 astăzi. Dar ăsta cine o mai fi? E tare furios. Oare cu cine  
                 vorbeşte? Parcă zăresc o umbră. O fi tot nebunul de rege cu  
                 zurbagiul de bufon. Disperatul blestemă de parcă ar fi partidul  
                 din opoziţie. Poate că trebuie să mă prefac că dorm. Cine ştie ce  
                 pune la cale şi dacă se crede singur, nu se fereşte şi aşa aflu vreun  
                 şiretlic. (Chicoteşte. Hamlet iese.) Biroul meu a ajuns ca un  
                 bazar. Se plimbă cine pofteşte. Bine că nu-mi umblă prin sertare.  
                 Am destule documente ce nu trebuie văzute decât de mine. N-am  
                 încredere, n-am. (Zgomote. Paşi.) 
HORATIO: Marcellus, mă asculţi? 
MARCELLUS: Da, Horatio, te ascult. 
HORATIO: Eu cred că închipuirile l-au scos din minţi. Bietul Hamlet,  
                 bietul nostru prinţ. 
MARCELLUS: Eu zic să nu-l ascultăm şi să mergem după el. 
HORATIO: Să mergem, Marcellus, să mergem! Dar, oare, unde duc acestea  
                 toate? (Paşi îndepărtându-se.) 
PREŞEDINTELE (mirat): Marcel şi Horaţiu. Ăştia cine or mai fi? Cred că  
                 sunt prietenii disperatului de Hamlet. Cine l-o fi botezat aşa?  
                 (Râde.) Dacă erau gemeni, le-ar fi zis Hamleţi (Râde.) Dar decât  
                 să râd, mai bine să mă concentrez, fiindcă iţele ăstora sunt foarte  
                 încurcate. De-aia umblă ca nişte curci nebune. Dacă aş  
                 spune cuiva că toată noaptea s-au perindat prin biroul meu regi,  
                 prinţi, conţi, militari şi bufoni, toţi din cărţile lui Shakespeare dar  
                 în carne şi oase, ar zice că sunt nebun de legat. Nici eu nu prea  
                 cred eu ce-mi văd ochii şi-ar însemna să fiu fraier să scot o vorbă.  
                 Mi-aş strica singur imaginea. În noaptea asta parcă s-au deschis  
                 porţile iadului. Fac pe nebunul că sunt ateu, dar de mâine o să mă  
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                 închin şi o să mă duc la biserică. Dacă au învăţat drumul, n-o să  
                 mai scap de ei aşa uşor. Deşi au apărut din senin şi bântuie  
                 nestingheriţi, nu par stafii. Pot citi documente strict secrete, pot  
                 intra şi în alte birouri, că sunt neliniştiţi, şi cine ştie cu cine se  
                 întâlnesc, ce întreabă şi ce spun. N-am nevoie de martori. Dar  
                 dacă se hotărăsc să mă viziteze şi acasă şi nu sunt acolo când  
                 apar? Geloasă cum e, nevastă-mea o să creadă… (Pauză.) Dar ce 
                 dracu’ o să creadă, că nici eu nu ştiu ce să cred. (Zgomote. Paşi.)  
                 Tii, iar vin! Îi las puţin să aflu ce au de gând şi apoi îi dau afară.  
                 E incredibil, dar adevărat. 
HAMLET: „Vai, biet duh!...  
                    Vorbeşte. Datoria mea-i s-ascult.” 
DUHUL (voce ciudată): „Destoinic tânăr, află c-acel şarpe 
                    Ce l-a ucis pe tatăl tău, acum 
                     Îi poartă sceptrul.” 
HAMLET (uimit peste măsură): „Profeticul meu suflet? Unchiul meu?”  
                 (Paşi.) 
MARCELLUS: Prinţe Hamlet? 
HAMLET: „E ceva putred în Danemarca!” 
HORATIO: „O s-o călăuzească cerul.” 
PREŞEDINTELE (încet): Ce tot spune ăsta de Danemarca? Face pe  
                 nebunul! Crede că mă păcăleşte. Se pare că m-a văzut. (Tare.)  
                 Domnilor, ce-i gălăgia asta? Vorbiţi mai încet, unde vă treziţi? 
MARCELLUS: Prinţe Hamlet, cred că aici este o iscoadă.  
HAMLET: „Este duhul tatălui meu, regele ucis.” 
HORATIO: Prinţe, omul acesta îmbrăcat caraghios nu poate fi duh.  
                 (Zgomot de sabie trasă din teacă.)  
PREŞEDINTELE: Domnilor, potoliţi-vă, iar dumneata lasă iataganul ăla,  
                 că poţi să mă loveşti din greşeală. 
MARCELLUS: Eu sunt ofiţer. Numele meu este Marcellus şi-mi apăr  
                 prinţul. 
PREŞEDINTELE: Dar nu-i face nimeni nimic. Dumneata nu auzi că  
                 vorbeşte singur? Cică vede duhuri. E dus rău. Acum strigă că e  
                 ceva putred în Danemarca. Ce tot vorbeşte, domnule, de  
                 Danemarca? Parcă eu nu ştiu că zice de ţara mea? E de ajuns să  
                 mă depărtez puţin şi gata, schimbă numele. 
HAMLET: „E ceva putred în Danemarca.” 
PREŞEDINTELE: Spui prostii, domnule Hamlet. Nu e putred nimic. Din  
                 contră, totul e proaspăt, de la democraţie până la… legume şi  
                 fructe. Dar dumneata şi toţi câţi aţi trecut pe aici, aţi preferat să  
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                 umblaţi noaptea. Or noaptea, şi la supărarea dumitale, e normal  
                 să vezi că lumea e… mai… dar în nici un caz cum vi se pare. Aş  
                 putea să vă întreb cu ce mijloace de transport aţi ajuns aici şi pe  
                 la ce punct de frontieră. Domnul Marcel poartă armă, ceea ce e  
                 deja o problemă. (Aparte.) Cred că vameşii erau cam somnoroşi,  
                 voi afla eu. Bine că n-au trecut cu tancul.  
HORATIO: E prinţul Danemarcei, cum nu vă daţi seama? 
PREŞEDINTELE: Poate să fie oricine, dar aici e biroul meu şi nu l-am  
                 invitat! 
MARCELLUS (nervos): Puţin respect pentru durerea lui… Afară,  
                 dumneata să ieşi afară! 
HAMLET: Horatio, Marcellus, vă rog să vă depărtaţi, că doresc să discut cu  
                 acest domn. (Paşi.) Aşadar, te-a trimis regele să mă urmăreşti. 
PREŞEDINTELE: Domnule… ca să-ţi fac plăcere, fiindcă observ că eşti  
                 cătrănit rău, am să-ţi spun „prinţe”. Prinţe, ce e cu regele?  
                 Nu-nţeleg cum devine treaba. Fii, te rog, mai explicit! 
HAMLET: Regele, unchiul meu, l-a ucis pe rege, adică pe tatăl meu. 
PREŞEDINTELE: Dacă n-ar avea imunitate… regală, ai putea să-l bagi la  
                 puşcărie pe viaţă.  
HAMLET: Va trebui să-mi răzbun tatăl. Iar mama s-a măritat cu el, cu  
                 ucigaşul tatălui meu.  
PREŞEDINTELE: Fii mai explicit, că nu înţeleg nimic. Ce?... Mama?… 
HAMLET: Cu unchiul meu. 
PREŞEDINTELE: Dar ce-i acolo la voi? Presa ce păzeşte, de nu-i dă-n gât? 
                 Dintr-un asemenea subiect, presa noastră ar fi trăit un an. Mamă,  
                 ce scenarii ar fi ieşit, ce terfeleală, ce pagini scrise după ureche,  
                 ce pândă nebună! Ce presă avem! 
HAMLET: I-a luat coroana tatălui meu. 
PREŞEDINTELE: Parlamentul ce păzeşte? Guvernul, poliţia, serviciile  
                 secrete, justiţia, ce fac ele? De ce nu-şi exercită puterea?  
                 (Aparte.) Corupţia a atins şi la ăştia cote maxime. (Tare.) Ce  
                 exemplu bun am să dau eu presei! O să aibă un ciolan de ros şi o  
                 să mă lase-n pace. Regi, regine, Hamleţi… şi-aşa nu prea ştiu ei,  
                 mulţi dintre jurnalişti, despre ce-i vorba…  că doar nu-s fraier să  
                 le explic. Vor tăbărî pe subiect şi nici măcar nu vor observa că e  
                 vorba de istorie. Iar îi trag pe sfoară, că şi ei îmi mănâncă mie  
                 zilele! Prinţe Hamlet, ce ai de gând să faci? Reclamă-i, dragă, la  
                 forurile europene. E un caz grav la nivel înalt. 
HAMLET: Voi răzbuna moartea bunului meu tată şi-l voi ucide pe ucigaş.  
                 E vorba de onoare, domnule… 
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PREŞEDINTELE: Dragă domnule Hamlet, cum poţi gândi aşa? Ce,  
                 dumneata eşti criminal? Te prind autorităţile şi nu mai ieşi din  
                 închisoare. Mai bine dă-l pe mâna justiţiei, cum ţi-am spus.  
                 Într-un stat de drept… Ce onoare? Cu onoarea înfunzi puşcăria.  
                 Tânăr eşti, frumos eşti, prinţ zici că eşti, îţi ajunge atâta onoare. 
HAMLET: Ce tot bălmăjeşti dumneata acolo? Regele e atotputernic, el  
                 hotărăşte… Justiţia divină îşi va face datoria. 
PREŞEDINTELE (aparte): Cred că are dreptate… într-un fel… Dacă mă  
                 gândesc, mi-ar sta bine să fiu rege. Dar în concernul meu sunt un  
                 fel de… (Încet.) Am să mă mai gândesc la acest aspect. (Tare.)  
                 Prinţe Hamlet, după cum observ, vă cam omorâţi pentru putere.  
                 Sunt dispus să vă dau o lecţie de democraţie, de rafinament  
                 politic şi managerial. Noi nu procedăm aşa ca voi. E adevărat că  
                 viaţa e preţioasă, dar duşmanul trebuie neutralizat. Armele  
                 moderne sunt: denigrarea, minciuna, ipocrizia, falsul, plus  
                 variantele lor. Printr-o campanie susţinută scoţi din joc  
                 duşmanul… iar justiţia, anticorupţia pândesc şi tu te-ai spălat pe  
                 mâini ca Pillat din Pont. N-ai văzut, n-ai auzit. 
HAMLET: Duhul tatălui meu mi-a poruncit… 
PREŞEDINTELE (cam înfricoşat): E adevărat că la voi morţii apar aşa, din  
                 senin, adică din noapte, şi poruncesc să fie răzbunaţi, sau vrei  
                 să-i sperii pe ceilalţi? 
HAMLET: Află, sir, că un prinţ nu poate minţi. Eu sunt prinţul Danemarcei. 
PREŞEDINTELE (vesel): Minciuni? Hi, hi, hi, păi, fără minciuni politica  
                 nu face nici două parale, hi, hi, hi. 
HAMLET: Mă prefac că am înnebunit… 
PREŞEDINTELE: Şi la noi se poartă, când unul este prins cu mâna în  
                 buzunarul statului. Zice că e bolnav mintal şi nu răspunde de  
                 faptele sale. 
HAMLET: Aşa voi putea să spun adevărul… 
PREŞEDINTELE: Adevărul, prinţe, e cea mai mare minciună. 
HAMLET (supărat): Vorbeşti ca un bufon… şi ce haine caraghioase ai!  
                 Audienţa s-a sfârşit. Dumneata nu poţi înţelege… atitudinea  
                 princiară. Adio. (Paşi. Din plan secund.) Într-adevăr, e ceva  
                 putred în Danemarca. 
PREŞEDINTELE (singur): Tii, ce îmbulzeală de nebuni pe metru pătrat!  
                 Mare ţi-e grădina ta, Doamne! E necesar să mă închin, că, altfel,  
                 cine ştie ce se mai poate întâmpla. Dacă mă gândesc bine, aş  
                 putea să-i trimit regelui o scrisoare, prin care să-l avertizez că  
                 este ameninţat de unul ce se crede prinţul Danemarcei. Şi lui, dar  
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                 şi tovarăşilor lui am să le fac portrete-robot ca să-mi arăt  
                 solidaritatea faţă de rege. Cred că o să-i devin simpatic şi atunci  
                 pot să-i cer să mă sprijine în caz de… imagine externă. E linişte  
                 deocamdată, dar nu strică să ai prieteni puternici. Ştiu deja ce o  
                 să-i scriu, că de, nu e prima dată când… Nu cred că o să mai  
                 rămân noaptea pe aici. Dacă mă confundă vreunul cu un  
                 duşman? Mai bine… Ce… mai bine? Ce agitaţie e  
                 noaptea în acest palat! Ziua este atâta linişte, că aproape te  
                 îndeamnă la meditaţie. Dar dacă mascaţii ăştia, regi, prinţi  
                 conţi, bufoni, soldaţi, duhuri, nu sunt alţii decât subalternii mei  
                 care vor să mă pună la încercare?… Dacă e aşa, înseamnă că  
                 sunt cei nemulţumiţi de măsurile luate de mine. Dacă aş fi în  
                 locul lor, şi eu aş face la fel, ba poate mai rău. Ce somn îmi e!  
                 Doar zece minute să dorm şi tot e bine. (Zgomot de fereastră  
                 trântită de vânt, bătăi în uşă. Preşedintele tresare.) Ooo, ce frig  
                 îmi e! (Bătăi în uşă.) Da, intră! 
ŞEFUL DE CABINET (umil): Mă iertaţi, domnule Preşedinte, dar s-a făcut  
                 frig şi m-am gândit să închid fereastra. Riscaţi să răciţi. 
PREŞEDINTELE: Măi, Vasilică, tu eşti un băiat bun. Aprinde lumina! 
ŞEFUL DE CABINET: Să trăiţi, domnule Preşedinte, e aşa cum ziceţi  
                 dumneavoastră! 
PREŞEDINTELE: Auzi, dragă, ţie îţi place să stai noaptea la serviciu? 
ŞEFUL DE CABINET: Locul meu e lângă dumneavoastră. Datoria, ştiţi… 
                 Dar nici noaptea nu e rău. 
PREŞEDINTELE: Auzi, Vasilică, vreau să te întreb ceva, dar te rog să-mi  
                 răspunzi cu sinceritate. 
ŞEFUL DE CABINET: Se poate, domnule Preşedinte, se poate. Ce vreţi să  
                 ştiţi? 
PREŞEDINTELE: Tu crezi că directorii mei sunt cinstiţi cu mine? Că de  
                 plătit, îi plătesc regeşte. (Aparte.) Dar nu sunt fraier ca Lear. 
ŞEFUL DE CABINET: N-am înţeles ultima parte a întrebării, dar un lucru  
                 mi-e clar: s-au cam îngrăşat de bine ce-o duc. Le-aţi dat salarii  
                 cum nici nu visau, plimbări, mână liberă să facă ce vor, dar… 
PREŞEDINTELE: Dar… Hai, dă-i drumul, că în tine am cea mai mare  
                 încredere. Ia loc, Vasilică. 
ŞEFUL DE CABINET: Domnule Preşedinte, eu nu pârăsc, dar ceea ce        
                 vreau să vă spun e spre binele concernului. Trebuie să le  
                 atrageţi atenţia să se poarte mai delicat cu muncitorii… nu de  
                 alta… dar… ei cam ştiu că salariul şefului e de zece ori mai  
                 mare ca al lor. În plus, s-au înconjurat de tinere care nu au alte  
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                 argumente... profesionale decât tinereţea. Şi asta nu e bine...          
                 Trebuie să faceţi puţintică ordine şi totul e perfect. 
PREŞEDINTELE (maliţios): De unde ştii, tu, măi Vasilică, toate secretele  
                 concernului? 
ŞEFUL DE CABINET (umil): Domnule Preşedinte, nu este oare de datoria  
                 mea să vă slujesc cu credinţă? După cum bine ştiţi, trebuie  
                 să-mi duc familia în concediu. M-a înnebunit nevasta, vrea la  
                 mare dar nu la orice mare… 
PREŞEDINTELE: Bine, bine, o să rezolvăm şi problema asta, să fie  
                 doamna liniştită… Să-şi facă bagajele. Vasilică dragă, ce părere             
                 ai de Plopescu de la trei? Crezi că este eficient? 
ŞEFUL DE CABINET: Domnule Preşedinte, l-aţi cam răsfăţat. Mă scuzaţi,  
                 dar toată ziua ţipă la toţi, cu excepţia duducilor cu buricul gol şi  
                 ochi alunecoşi. Treaba lui dar… funcţia şi… vârsta… De, lumea  
                 vorbeşte. 
PREŞEDINTELE: Ce vorbeşte lumea, Vasilică? Spune-mi, că poate treci şi  
                 pe la Paris cu nevasta. Merită şi ea, după atâtea nopţi de  
                 singurătate. 
ŞEFUL DE CABINET: Lumea zice că-i daţi mână liberă şi… cam lungă.  
                 De, lumea e rea, domnule Preşedinte. Mai sunt şi ceilalţi din  
                 grupul… apropiat de domnul cu mâna lungă… Acelaşi model...  
                 sau, mă rog, pe aproape. Lumea e cam supărată. Ştiţi că  
                 nenorociţii ăia, care au fost retrogradaţi, nu prea stau degeaba...  
                 Umblă ca lăcustele în grup şi toacă, toacă, domnule Preşedinte,  
                 pe la toate uşile şi pe la toate urechile. 
PREŞEDINTELE: Bine, măi Vasilică, mâine dimineaţă, adică astăzi, să-mi  
                 aduci aminte să luăm măsuri de popularitate. N-ar strica să-i  
                 vizităm pe cei necăjiţi, iar pentru ceilalţi mai strângem un pic  
                 şurubul. Acum lasă-mă, că am treabă. Vezi, să nu mă deranjeze  
                 nimeni. 
ŞEFUL DE CABINET: Da, domnule Preşedinte, am înţeles. Nici musca,  
                 cât o fi ea de muscă, n-o să bâzâie. (Bătăi în uşă.) Îl omor! Iar a  
                 venit. Vă promit! 
PREŞEDINTELE (curios): Cine o mai fi la ora asta? 
ŞEFUL DE CABINET: Şoferul care n-are somn, pardon, care stă la datorie.  
                 Cred că vrea să ştie dacă aveţi nevoie de ceva. Băiat bun, vă  
                 iubeşte. Acum vă las, domnule Preşedinte. Să sting lumina asta  
                 puternică, să nu vă deranjeze. 
PREŞEDINTELE (aparte): Ei cred că eu sunt prost şi le cad în plasă.  
                 Cunosc această categorie de umili. (Tare.) Bine, Vasilică, ai  



 18

                 grijă! (Uşă care se închide.) 
 
 

Trecere muzicală. 
 
 
ŞEFUL DE CABINET: Ce vrei măi, Ionică? Ce umbli ca stafiile? 
ŞOFERUL (căscând): Ei, hai, nu mai fi bosumflat. Nici ţie nu ţi-e comod să  
                 stai înţepenit aici. Dar ce ai, ce ai văzut, de ce zâmbeşti? 
ŞEFUL DE CABINET: Ionică dragă, am rezolvat o treabă importantă. M-a   
                 lăsat şeful să plec într-un concediu mic-mititel. Trebuie să-i  
                 închid gura soţiei. 
ŞOFERUL: Dar tu nu vezi ce timp mizerabil este? Unde pleci, la mare ? E  
                 scump şi cam atât. 
ŞEFUL DE CABINET: Măi Ionică, vezi tu, d-aia ţin eu la şefu’. E boier.  
                 Mi-a spus că pot să-mi aleg litoralul. 
ŞOFERUL: Băi Vasile, ce deştept eşti, ai dat lovitura. Înseamnă că şeful a  
                 fost mulţumit. N-ai pierdut noaptea degeaba. 
ŞEFUL DE CABINET: Hai, Ionică, nu fi neam de traistă, că şi tu ai fost  
                 anul trecut la turci. Trebuie să fim atenţi cu tot şi toate, ca şeful      
                 să fie mulţumit şi bine informat. E treaba noastră. Ionică, e deja  
                 ora patru, peste trei ore începe forfoteala. Du-te şi te pregăteşte,  
                 că şeful nu trebuie să aştepte după noi. 
ŞOFERUL: Bine, bine, mă duc să mă pregătesc. La datorie, Vasilică, la  
                 datorie, că nu-i de glumă.  
ŞEFUL DE CABINET: Mai am timp să mă pregătesc şi să rezolv ordinea  
                 de zi. Da, am reuşit. E bine. Ce noapte norocoasă! (Râde.) 
 

 
Trecere muzicală. Bătăi în uşă, apoi uşa se deschide. 

 
 
PREŞEDINTELE (buimac): Tu cine eşti? 
ŞEFUL DE CABINET (uluit): Cum cine, domnule Preşedinte? Sunt eu,  
                 Vasilică, şeful de cabinet. 
PREŞEDINTELE (revenindu-şi): Da, da, Vasilică, ce doreşti? 
ŞEFUL DE CABINET: Domnule Preşedinte, am vrut să va reamintesc că  
                 la ora nouă va sosi la dumneavoastră ambasadorul Marii  
                 Britanii. V-am pregătit mapa şi m-am gândit că poate vreţi să vă  
                 mai documentaţi înainte de întâlnire.  
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PREŞEDINTELE: Bine, bine, ai făcut foarte bine. Anunţă-mă când soseşte.  
                 (Uşă care se închide.) Stau şi mă întreb şi n-am cum să mă  
                 lămuresc: am visat sau n-am visat? 

 
Muzică de final 
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