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O casă de funcţionar. Muzică, râsete, vorbărie, clinchet de pahare. 
 
PRIMUL FUNCŢIONAR (plescăind): A, ceaiul ăsta e minunat! 
AL DOILEA FUNCŢIONAR (molfăind): O, da’ biscuiţii sunt o minune! 
FEMEIA: Dar lampa nu vă place? E ultima modă la Paris. Am făcut multe 
sacrificii ca s-o cumpăr. (Cuvinte de admiraţie, murmur, zgomote diverse, 
muzică pe fundal.) 
AL TREILEA FUNCŢIONAR (bătând cu furculiţa în masă): Oameni 
buni, ştiţi anecdota cu calul Falconet? 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Lasă, domnule, povestea cu calul, mai 
bine ne-ai spune... 
TOŢI: Ce cal? Ce nume mai e şi ăsta? Falconet? Hi, hi, hi... 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Ei, vechea anecdotă cu comandantul pieţii, 
căruia i s-a raportat că s-a tăiat coada calului lui Falconet. 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Hai, domnule, lasă calul ţi mai bine 
spune-ne ceva despre Akaki Akakievici. Dumneata eţti singurul care-l 
cunoşti şi poţi să ne lămureşti. Ia, spune-ne, cum de are numele ăsta? Akaki 
Akakievici!?  
PRIMUL FUNCŢIONAR (caraghios): Lăsaţi-l, dragilor, în pace, acum 
săracu’ îşi mănâncă în linişte ciorba plină de muşte şi carnea cu ceapă. Dacă 
tot vorbim de el, s-ar putea să sughită şi să se înece, ha, ha, ha.  
AL DOILEA FUNCŢIONAR (râzând): Să-şi mai adauge încă o pată pe 
mondirul verde, care, acum, e verde cu pete alburii, de curat ce este. 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Domnilor, roşcovanul ăsta s-a născut cu 
chelie în frunte (râsete), ciupit de vărsat şi peltic. 
FEMEIA: Hai, domnule, nu te mai lăsa rugat că pierdem şi partida de  
whist. Dumneata îl cunoşti de mult şi, nu de alta, dar vrem să ştim cine  este 
şi de unde vine acest Başmacikin. Auziţi, Akaki Akakievici Botină! 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Săracu’, e plin de zbârcituri, iar culoarea feţei 
te face să crezi că are trânji. 
FEMEIA (râzând): Zău, se scarpină? Eu cred că e de vină clima 
Petersburgului. Apoi ce poate să facă el, biet consilier titular! E atât de mic 
şi neînsemnat că nici pe vreme nu se poate supăra. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Lăsaţi-i fizicul în pace! E aşa de mic şi 
neînsemnat că nici portarii nu-l respectă. Nimeni nu-l respectă, nimeni nu-i 
adresează vreo vorbă...  
FEMEIA: Până la urmă cine i-a pus numele de Akaki? 
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AL TREILEA FUNCŢIONAR (codindu-se): Eu ştiu... Poate că nu e bine 
să vă spun. Bietul om, nu aţi remarcat ce trist e? Şi atât de retras. Ce să faci 
cu patru sute de ruble pe an? După ce că mai suportă şi glumele voastre, 
suferă şi de frig. Ei, etern consilier titular! 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Hai, omule, zi! Başmacikin, ha, ha, ha! Familia 
Gheată, domnul Akaki Akakievici Botină. 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Fraţilor, toată familia lor, partea 
bărbătească, purta cizme. Şi tatăl, şi bunicul, până şi cumnatul lui 
Başmacikin purtau cizme, mulţumindu-se să le pună pingele de vreo trei ori 
pe an. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Dacă mai ţin minte, când m-am uitat prin 
registre, am văzut că Akaki Akakievici s-a născut în noaptea de 22 spre 23. 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Oameni buni, eu n-am fost de faţă, dar mi-
a povestit un prieten că răposata de maică-sa, nevastă de funcţionar şi femeie 
cumsecade, s-a gândit, după cum se cuvine, să-şi boteze copilul. Femeia mai 
stătea încă la pat, iar în dreapta ei stătea naşul Ivan Ivanovici Eroşkin, om 
minunat, şef de birou la Senat, şi naşa Arina Semionova Belobriuşcova, 
nevasta subcomisarului din cartier, femeie cu virtuţi rare, după cum mi s-a 
spus... 
FEMEIA: Mai luaţi o ceşcuţă de ceai cu puţină vodcă, să vă încălziţi bine, 
ca să puteţi continua. E o istorie romantică!... 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Ce romantică? E interesantă de-a dreptul! 
(Râsete, vorbe.) Linişte, linişte! Dacă vreţi să ascultaţi, faceţi linişte. 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Aşaaa! Cei de faţă i-au dat lehuzei să 
aleagă trei nume: Mokki, Sossi sau să-l cheme după Hozdazat Mucenicul. 
FEMEIA: Şi mama lui Akaki ce-a zis? 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: După câte am aflat, cică răposata ar fi 
refuzat pe motiv că numele alese sunt nu ştiu cum... 
FEMEIA: Biata femeie! Nici mie nu mi-ar fi plăcut. Mokki, Sossi, 
Hozdazat! Ptiu... 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Hai, mai serveşte un biscuite şi zi mai 
departe, că e interesant. 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Aşa cum ziceam, ca să-i facă pe plac, au 
deschis calendarul în altă parte şi au dat de alte trei nume: Trifili, Dula şi 
Varahasi. 
FEMEIA: Păi asta-i pedeapsa lui Dumnezeu. Ce nume sunt astea, n-am 
auzit niciodată asemenea nume! Măcar de-ar fi fost Varadat sau Varuh... 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Hai, domnule, spune-ne, nu ne mai 
fierbe! 
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AL TREILEA FUNCŢIONAR: Şi cum vă spuneam, atunci au mai întors o 
foaie de calendar şi au dat peste... hî, hî, hî, peste... 
TOŢI: Peste... peste... peste ce? 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Peste Pafsikahi şi Vahtisi! 
FEMEIA: Şi biata mamă ce-a mai zis? 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Ei, prietenul meu, care era de faţă, mi-a 
povestit că femeia a oftat prelung şi a spus: „Văd că asta-i soarta! Dacă-i aşa, 
atunci mai bine să-l cheme ca pe taică-su. Pe taică-su îl chema Akaki, să-l 
cheme şi pe băiat tot Akaki.” Aşa a ajuns să-l cheme Akaki Akakievici.  
PRIMUL FUNCŢIONAR: Acesta i-a fost numele de botez... da’ mai luaţi 
nişte biscuiţi... găsit după îndelungi căutări. Dar o vodcă? 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Mi-am adus aminte ce-mi mai spunea 
prietenul meu, prezent şi la botez. Zicea că pruncul parcă ar fi presimţit că 
avea să ajungă cândva consilier titular şi a început să se strâmbe şi să plângă 
de mama focului. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Dar cum a ajuns Akaki să intre la 
Departament şi mai ales cine l-a ajutat? (Murmure.) 
TOŢI: Nu ştim, chiar că nu ştim... 
PRIMUL FUNCŢIONAR: De unde să ştim, că s-au schimbat sumedenie 
de directori şi şefi de tot soiul... 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Şi el tot acolo a rămas, cu acelaşi grad, de 
consilier titular. Dar nici atitudinea nu şi-a schimbat-o. 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Treaba lui a rămas aceeaşi: să copieze.  
FEMEIA: După câte am înţeles, sunt încredinţată că el a venit pe lume 
anume pentru slujba asta. 
PRIMUL FUNCŢIONAR (râzând): Cu chelie şi gata îmbrăcat în mondir... 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Dar cine îl bagă în seamă pe Akaki 
Akakievici? După cum ştiţi, nici măcar uşierii nu-l respectă, de parcă prin 
faţa lor ar trece o muscă. Mi-e şi milă de el, săracul. N-aţi văzut deunăzi cum 
a venit subşeful de birou, trântindu-i hârtiile sub nas şi spunându-i aproape 
despotic: „Copiază-le”? Nimeni nu i-a spus niciodată ceva frumos, aşa ca 
între oameni bine crescuţi. 
FEMEIA: Dar Akaki ce face, ce zice, cum reacţionează? 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Akaki? Ia hârtia, se uită la ea fără să-i pese 
cine i-o dă şi se apucă de copiat. Nenorocirea e că tinerii funcţionari îşi bat 
joc de el, iar cu mintea lor de birocraţi povestesc, de faţă cu el, tot felul de 
istorii născocite pe seama lui şi a gazdei lui, o femeie de şaptezeci de ani.  
FEMEIA: Doamne, ce birocraţi, ce oameni! 
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AL DOILEA FUNCŢIONAR: A, ştiţi de fapt ce-au mai născocit... Că 
bătrâna îl bate! Cei tineri îl întreabă când se însoară cu ea, presărându-i pe 
cap bucăţi de hârtie şi spunându-i că ninge. 
FEMEIA (compătimitor): Şi el ce face? 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Nu scoate nici măcar o vorbă, ca şi cum 
n-ar fi nimeni de faţă. Sâcâielile nu-l distrag de la treabă, nici nu-l fac să 
greşească. Din când în când spune (imitându-i vorbirea uşor peltică): „De ce 
mă necăjiţi? Lăsaţi-mă în pace!” 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Doamne, ce fel de om o fi şi Akaki Akakievici 
Başmacikin? Domnul Gheată! Ha, ha, ha... 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Mai toarnă-mi, te rog, un păhărel de vodcă, 
frigul Petersburgului mă îmbolnăveşte... 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Noroc că am haine groase! 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Poate-ţi încurci mantaua cu cea a lui 
Akaki! Ha, ha, ha! 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Pe aia nu poţi s-o încurci decât cu obielele 
din ghete! Ha, ha, ha... (Clinchet de pahare, vorbe aruncate la întâmplare.) 
 

Trecere muzicală. În biroul de la Departament. Zgomot de uşă. Paşi. 
 
SUBŞEFUL DE BIROU (apropiindu-se; cu subînţeles): Sper că toată 
lumea are de lucru. 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Domnule subşef, bună ziua, noi muncim, ha, 
ha, ha! 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Alţii, după cum se vede, nici n-au observat 
că au ajuns la serviciu! 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Cineva priveşte numai la cuier. 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Nu cumva să dispară mantaua! (Râde.) 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Treceţi, domnule subşef, pe lângă perete, ca nu 
cumva să murdăriţi frumuseţe de mondir... 
SUBŞEFUL: Nu se aude, Akaki Akakievici? 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Ce, eşti îndrăgostit?  
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Gazda dumitale se grăbeşte, ca nu 
cumva să treacă logodită pragul celor 70 de ani? 
AKAKI AKAKIEVICI (trist; vorbeşte uşor peltic): De ce mă necăjiţi?  
Lăsaţi-mă în pace! 
SUBŞEFUL (foşnind hârtii): Copiază-le, Akaki! (Pleacă. Paşi, râsete, 
vorbe aruncate la grămadă: „Aţi văzut? S-a supărat! Adevărul supără. I   
s-a înroşit chelia. Mă mir că a scos o vorbă! Toată ziua copiază! O fi ştiind 
măcar ce scrie?) 
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AKAKI (aparte): Doamne, ce om! Ce dacă-i subşef? Nu putea să-mi spună 
şi el o vorbă bună? De ce nu mi-a zis: „Uite, Akaki Akakievici, ceva 
interesant şi care are să-ţi placă”? I-ar fi fost greu? Minte de birocrat... Şi 
ceilalţi nu mai termină cu zeflemelile, cu istoriile lor născocite la vodcă!... 
Trebuie să adun bucăţile de hârtie pe care mi le-au aruncat în cap. I-am 
crezut oameni cumsecade şi bine crescuţi. Uneori aş vrea să le spun: Sunt 
fratele vostru... Dar nu merită! Eu îmi văd de slujba mea. Doamne, ce 
frumos am mai scris azi! Ce frumos l-am conturat pe a! Dar litera d este 
extraordinară! Bine că m-au lăsat aici să copiez după pofta inimii... 
Directorul cel vechi, om cu suflet, a vrut să mă răsplătească pentru munca 
făcută şi a poruncit să mi se dea ceva mai de soi de lucru, un raport după un 
dosar rezolvat. M-am speriat foarte tare şi, după nopţi de chinuri, m-am dus 
şi i-am spus cu umilinţă: Daţi-mi, mai bine, ceva de copiat! (Râde.) 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Unde crezi că te afli, Akaki, de râzi de unul 
singur? 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Cred că şi-a numărat scamele de pe mondir 
şi-a mai găsit una. 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: De data asta, a observat seminţele de 
harbuz prinse pe pălărie de astă-vară... 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Akaki Akakievici, dumneata ştii pe 
unde mergi? Vezi lumea din jurul dumitale? Nici măcar nu observi când se 
aruncă cu gunoaie de pe la ferestre. Ajungi la Departament de parcă 
dumneata ai fi un coş de gunoi... 
AKAKI: De ce mă necăjiţi? Lăsaţi-mă în pace! 
PRIMUL FUNCŢIONAR: De dimineaţă, era să-l calce un cal fiindcă 
dumnealui se credea la birou, şi nu în mijlocul străzii. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Akaki Akakievici, scrii şi acasă? Copiezi 
încă o dată? Hai, spune-ne, că murim de curiozitate... 
AKAKI: De ce mă necăjiţi? Lăsaţi-mă în pace! (Aparte.) Abia aştept să 
ajung acasă şi să copiez scrisoarea către ministru. Astăzi, n-am decât una. 
Dar o să-mi fac câteva copii şi pentru mine. Of, până acasă trebuie să îndur 
frigul năpraznic. De ceva timp mă sâcâie junghiul din spate şi din umăr. Da’ 
de ce m-o durea? Sigur, frigul e de vină. Sau, poate, of... of... Mantaua! E 
adevărat, postavul s-a cam rărit pe la spate şi pe la umeri, căptuşeala s-a cam 
destrămat...  
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Akaki Akakievici, ce te uiţi aşa la manta? 
Pardon, la capot... Crezi că ţi-o fură cineva? 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Aţi observat că gulerul este mai mic ca 
anul trecut? Ce i-ai făcut, Akaki? Ai sluţit-o de tot! După ce că are o croială 
cum n-a mai văzut nimeni, a devenit atât de urâtă, că arată ca un sac. 
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PRIMUL FUNCŢIONAR: E aşa de rară că poţi să cerni făina prin ea, ha, 
ha, ha... 
AKAKI: De ce mă necăjiţi? Lăsaţi-mă în pace? (Aparte.) Dacă stau şi mă 
gândesc, biata manta trebuie puţin cârpită... O să mă duc la croitor, la 
Petrovici, să-i mai pună un petec, două. Sper să nu-l găsesc beat. Cu două 
ruble, o s-o rezolv. Nu pot să-i dau mai mult, că leafa mea e de patru sute de 
ruble pe an. Trebuie să se mulţumească cu atât. 
 

Trecere muzicală. Pe stradă, apoi în atelierul de croitorie al lui Petrovici. 
Se aude zgomotul străzii. Paşi grăbiţi. 

 
AKAKI AKAKIEVICI: Doamne, ce frig e! Mantaua asta nu mai ţine de 
cald. Trebuie neapărat cârpită. Petrovici, croitorul, este destul de iscusit, dar 
când e treaz cere cam mult. Chior cum e, dacă îl găsesc beat cred că am sorţi 
de izbândă, şi o să-mi ia un preţ mic. Nevastă-sa o să se plângă că bărba-   
tu-său a fost beat şi de aceea a luat atât de ieftin. Dar o să mai adaug o grivnă 
şi cred că o rezolv. Sper să nu facă pe nebunul! Ce, o fi uitat şi ăsta că a fost 
iobag la boier şi că îl chema simplu, Grigori? E drept că la început bea 
numai de sărbători, ca orice credincios obiceiurilor din bătrâni, dar acum bea 
fără deosebire de zi. A, dar iată că am sosit. (Se aude o uşă deschizându-se.) 
Doamne, ce de zoaie, ce murdărie şi ce tare miroase a spirt. (Tuşeşte.) Ei, dar 
ce mă mir, toate scările de serviciu din Petersburg duhnesc la fel. Şi 
Petrovici ăsta stă tocmai la etajul patru. Orice ar fi, nu-i dau mai mult de 
două ruble. Mare lucru nu are de făcut, decât să o coasă pe ici pe colo şi să-i 
pună câteva petice. În sfârşit am ajuns. Miroase a peşte prăjit, dar este un 
fum de nici gândacii nu se mai văd. (Zgomote casnice, o tigaie sfârâind.) 
PETROVICI (furios, aflat în altă odaie, ţipă la nevastă): Femeie fără frica 
lui Dumnezeu! După ce că eşti urâtă, porţi şi scufie pe cap! De-aia râd şi 
soldaţii când te văd pe stradă... 
NEVASTA LUI PETROVICI (furioasă): Diavol chior, ţi s-a urcat vodca 
la cap! 
PETROVICI: Nu vrei să intri, ticăloaso, m-ai oftigit, neastâmpărato! 
NEVASTA: Acum ai coraj? De ce nu ai coraj să te tocmeşti cu muşteriii şi 
te ploconeşti în faţa lor ca un prost bătrân? 
AKAKI: Petrovici pare treaz, deci sucit. Bine că nu m-au zărit când am 
intrat. Cred că mai bine ar fi să vin altădată. 
PETROVICI: Nemţoaico! Lasă-mă în pace! (Venind în prim-plan): 
Dumneata!? 
AKAKI (îngăimând): Bună ziua, Petrovici! 
PETROVICI: Bună ziua, domnule... Dar cu ce ocazie, hm, ce doriţi? 
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AKAKI: Iaca, Petrovici, ţi-am adus asta... asta... desigur... 
PETROVICI: Ce-i asta? Ce mai poate fi asta?  
AKAKI: Iaca, eu... asta, Petrovici... mantaua asta... stofa, iaca vezi, în 
celelalte locuri e încă tare, numai că-i cam prăfuită, pare veche, da-i nouă, 
într-un loc e puţin, aşa, asta... aici în spate şi la umăr e puţin roasă... puţin, 
iaca, şi la umărul ăstălalt - vezi, asta-i tot. Mult de lucru n-ai. (Aparte.) N-o 
să mă refuze, deşi e prost dispus, fiindcă tot el mi-a reparat-o mereu. 
Doamne, şi ăsta umblă desculţ! Dar ce unghie are la degetul mare de la 
picior, închircită, solzoasă şi tare ca o carapace de broască ţestoasă! Stă 
cocoţat pe masă cu jurubiţele de mătase în gură. Dacă-i aşa nervos, n-o să 
mai nimerească să bage aţa-n ac. Dar e cam întuneric aici. Oare o să vadă 
bine ce are de făcut la manta? 
PETROVICI: Dă mantaua s-o cercetez. (Tare.) Nevastă, adu-mi tabacherea 
rotundă cu portretul generalului pe capac, că vreau să prizez un pic de tutun. 
Dar e ca sita de rară, iar căptuşeala e făcută praf. Gulerul, nu se mai poate... 
mânecile, doamne sfinte... Umerii, ce să mai zic... 
NEVASTA: Bună ziua, Akaki Akakievici, iar s-a găurit mantaua? 
AKAKI: Iaca... eu, e aproape nouă, o gaură pe ici pe colo... în rest... desigur. 
Petrovici, soţul dumneavoastră, e tare priceput. El mi-a reparat-o până acum. 
Un petec de stofă şi e ca nouă. 
NEVASTA: De, ştiu şi eu, de priceput nu-i vorbă, dar munceşte aproape 
degeaba. Nu îndrăzneşte să ceară şi el un preţ normal pentru cât munceşte şi 
lumea profită de bunătatea lui. D-aia sunt aici. 
PETROVICI: Nu, nu se mai poate cârpi. E o vechitură! 
AKAKI: Ce? (Rugător.) De ce, Petrovici? Nu-i roasă decât la umăr, şi vezi, 
poate mai găseşti pe la tine nişte resturi. 
NEVASTA: Grigori, poate reuşeşti să o repari, mai luăm şi noi un bănuţ. Nu 
mai ai o bucată de stofă prin toată casa? 
PETROVICI: Bucăţi s-ar putea găsi, dar nu le pot coase; stofa e putredă de 
tot şi se destramă cum o atingi cu acul. 
AKAKI: Lasă să se destrame. Cum se destramă, pui îndată alt petic. 
PETROVICI: Dar n-am de ce prinde peticele, n-am cum le întări, că 
mantaua e roasă de tot. Vorba vine că-i stofă, dar cum suflă vântul în ea, se 
şi destramă. 
AKAKI: Da’ fă-mi-o, te rog. Cum se poate să mă refuzi?... Asta-i... 
NEVASTA: Eu zic să nu te încăpăţânezi, că avem nevoie de bani să luăm 
gaz. Pune-i un petic, acolo... 
AKAKI: Iaca... un petic, două şi dacă se destramă... tot un petic, două... 
Acuşi vine gerul cel mare... desigur... două ruble... Cum se poate să mă 
refuzi? Asta-i... 
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PETROVICI: Nu, hotărât nu. Nu-i nimic de făcut. Haina asta nu mai e 
bună de nimic. 
AKAKI: Petrovici, nu mă mai necăji! Mantaua e ca şi nouă. O gaură, două, 
se rezolvă. Mâine-poimâine gerul... te rog... 
PETROVICI: Haina asta nu mai e bună de nimic. Ar fi mai bine ca la iarnă, 
când o da frigul, să-ţi faci din ea obiele, pentru că ciorapii nu ţin de cald. 
Ciorapii i-au născocit nemţii, ca să câştige bani mai mulţi. Cât despre manta, 
după cât se vede, are să trebuiască să-ţi faci una nouă. 
AKAKI (ca şi cum n-ar fi auzit bine): Cum? Ce zici? Cum aşa, nouă? Dar 
nici n-am bani pentru aşa ceva. 
NEVASTA: Petrovici, ai spus manta nouă? 
PETROVICI (cu nepăsare crudă): Da, nouă. Cea veche nu mai e bună de 
nimic. 
AKAKI: Şi dac’ ar fi să-mi fac una nouă, atunci, asta? 
PETROVICI: Cum s-ar spune, cât are să coste? 
AKAKI: Da! 
PETROVICI: Au să-ţi trebuiască vreo sută cincizeci de ruble, dacă nu şi 
mai bine. Ei, ce te uiţi ca şi cum n-ai înţeles ce ţi-am spus? 
AKAKI (strigând): O sută cincizeci de ruble pentru o manta! Ce ai cu mine 
de mă necăjeşti? O sută cincizeci de ruble? 
NEVASTA: Petrovici, nu cred că vorbeşti serios. Cum ? Cu ce? De unde? 
Manta nouă? 
PETROVICI: Da. Şi depinde şi de manta! Dacă-i pui guler de jder şi glugă 
căptuşită cu mătase, se ridică şi la două sute. 
AKAKI (cu glas plângător, disperat): Mă rog, ţie, Petrovici, drege-o într-un 
fel, ca să mă pot sluji de ea cât de cât. 
PETROVICI: Dacă nu se poate, asta înseamnă să muncesc degeaba, iar 
dumneata să plăteşti degeaba. 
AKAKI: Plec, Petrovici, plec, dacă dumneata nu înţelegi să-mi repari 
mantaua. De ce mă necăjeşti şi dumneata? 
NEVASTA: Ai pierdut un muşteriu din cauza încăpăţânării, diavol bătrân ce 
eşti! (Iese din atelier.) 
PETROVICI (mulţumit): E adevărat că am pierdut două ruble, dar nu am 
făcut de râs arta croitoricească. Să-şi facă manta nouă. Doamne, ce 
frumuseţe de manta aş putea să-i fac! 
 
Se aude zgomotul străzii, fiecare strigă câte ceva, dintr-un plan îndepărtat 

se aude şi muzică. 
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AKAKI (nedumerit, mergând): Iacă, treabă! Na, una ca asta nu mi-ar fi dat 
prin gând... Na, uite ce-a ieşit! Şi mie nici prin cap nu mi-ar fi trăznit să iasă 
aşa ceva! (Pauză în care se aude rumoarea străzii.) Va să zică, aşa-i! Ce 
neaşteptat... Nici că te puteai aştepta... Aşa a fost să fie! (Se aude vocea unui 
coşar care strigă: „Curăţ coşuri!” Apoi îi spune lui Akaki: „De ce nu te uiţi 
pe unde mergi, că te-ai murdărit de funingine!” Akaki este apostrofat de 
un altul: „Ce dai peste oameni? N-ai trotuar?”) Asta... adevărat, aşa... este. 
Ce neaşteptat! Manta nouă! Va să zică aşa-i! Nu, nu se poate vorbi acum cu 
Petrovici; acum e, asta... se vede că l-a cam scuturat nevasta... Iaca, am să 
mă duc mai bine la el duminică dimineaţă. După beţia de sâmbătă, are să fie 
încă ameţit şi buimac de somn şi are să aibă nevoie de bani să mai bea ceva, 
ca să se trezească. Nevasta n-are să-i dea bani, eu am să-i bag repede o 
grivnă în mână şi m-oi înţelege cu el şi, atunci mantaua... asta... M-am 
socotit, aşa fac... duminica viitoare.  
 

Trecere muzicală. 
 
PETROVICI (mormăind un cântec): Ptiu, are dreptate nemţoaica de 
nevastă-mea când spune că beau. Mă doare capul îngrozitor. Dacă aş avea 
ceva bani, m-aş duce să mă dreg. (Mormăie în continuare.) 
AKAKI (cu răsuflarea grea, după efortul făcut pe scări; bate la uşă şi 
intră): Bună dimineaţa, Petrovici. Am venit iar, aşa cum am zis, poate ne 
înţelegem, că de, oameni suntem. 
PETROVICI: La ce să ne înţelegem? Ce mai vreţi acum? 
AKAKI (speriat): Păi, asta... desigur... mantaua... are vreo două găuri... dar, 
sigur, dumneata... cu talentul dumitale... o să arate ca nouă... mantaua. 
PETROVICI (ţipând): Nu pot! Nuuu poot! Faceţi bine şi comandaţi-vă una 
nouă! 
AKAKI (încercând să-l convingă): Uite, Petrovici, ia o grivnă, poate te mai 
gândeşti şi facem târgul. Pune-o repede în buzunar să nu o vadă nevasta 
dumitale. Ei, ce zici? 
PETROVICI: Mulţumesc, domnule, am să trag o duşcă în sănătatea  
dumneavoastră. Cât despre manta, vedeţi-vă de treabă, nu mai faceţi nimic 
cu ea. Vă cos eu una nouă, pe cinste. Lăsaţi pe mine... 
NEVASTA (intră, târşindu-şi picioarele): Bună ziua, Akaki Akakievici,    
v-aţi înţeles, nu? 
AKAKI: Asta e... mantaua... trebuie doar puţin cârpită. Vine gerul şi... o 
mică reparaţie... desigur... mai adaug ceva... mantaua e aproape... 
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PETROVICI: Neapărat vă cos o manta nouă. Vă rog să mă credeţi că am 
să-mi dau toată silinţa. Poate că am să vă fac gulerul cum este moda acum, 
să se încheie cu copci de argint aplicate. O sută cincizeci de ruble şi gata! 
NEVASTA (strigând): Ce? Ai înnebunit, prostule? Altădată lucrează pe 
degeaba, iar acum a intrat dracu’-ntr-ânsul şi cere cât nu face nici el. 
AKAKI (trist): Îmi dau seama, Petrovici, că nu te pot convinge nici în ruptul 
capului şi că nu e chip fără manta nouă. Într-adevăr, cum? Cu ce bani? O 
manta nouă? Hm, o manta nouă! (Iese. Paşi.)  
 

Scurtă trecere muzicală. 
 
AKAKI: O manta nouă! Cum de nu m-am gândit la asta până acum? Dar cu 
ce bani? O parte i-aş putea lua din viitoarea gratificaţie de sărbători. Nu, din 
banii ăia trebuie să-mi fac pantaloni noi, să plătesc cizmarului o datorie 
veche pentru căputele noi de la turetcile vechi. Ei, şi dac-ar fi numai atât! 
Trebuie să-mi comand trei cămăşi la lenjereasă şi... vreo două perechi din 
acea rufărie de dedesubt, căreia nu-i şade bine să-i spui pe nume. Chiar dacă 
directorul ar avea bunătatea ca în loc de patruzeci de ruble, să-mi dea 
patruzeci şi cinci sau chiar cincizeci, ar fi ca o picătură într-o mare. Dar o 
manta nouă! Petrovici o să se învoiască şi cu optzeci de ruble, dar de unde să 
iau o asemenea sumă?... Dacă socotesc bine, jumătate aş putea găsi, dar de 
unde cealaltă jumătate? A, trebuie să mă uit în puşculiţă! De ani de zile pun 
câte o jumătate de copeică şi cred că s-au strâns peste patruzeci de ruble. De 
unde să iau cealaltă jumătate? O manta nouă! Va trebui să micşorez 
cheltuielile de întreţinere, pentru cel puţin un an. Nu mai beau ceai seara, nu 
mai aprind lumânări – în cazul când am de lucru, mă duc în odaia gazdei şi 
scriu la lumânarea ei. Până aici e bine! Dar... tot... asta... desigur... manta 
nou-nouţă! Trebuie să fiu cu băgare de seamă pe unde calc şi, ca să nu rup 
tălpile, voi merge mai mult în vârful picioarelor. Şi tot nu ajunge! Dau rufele 
la spălat mai rar, pentru că acasă am să le scot şi voi sta în halat, e adevărat, 
vechi dar de bumbac. Aşa voi face pentru o manta nouă. Nimic nu e prea 
greu. Dar de ce nu mi-aş face, la urma urmei, un guler de jder? Trebuie să 
mă duc la Petrovici să vorbesc cu el despre manta.  
 

Trecere muzicală. 
 
AKAKI (precipitat): Buna ziua, Petrovici. Am venit iar la dumneata ca să te 
întreb de unde ar fi mai bine să cumpărăm stofa? 
PETROVICI: Akaki Akakievici, să mai dăm o raită prin prăvălii pentru că 
am văzut una foarte bună care s-ar potrivi.  
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AKAKI: Cât ar trebui să coste? De ce culoare să fie?  
PETROVICI: Culoarea are mai puţină importanţă, important este gulerul. 
Alegem jder sau mâţă? 
AKAKI: Dacă găsim o piele de mâţă frumoasă, poate să fie luată drept jder. 
PETROVICI: Pentru că directorul dumitale s-a învrednicit şi ţi-a dat mai 
mulţi bani, acum mergem la prăvălie, cumpărăm stofa, percalul pentru 
căptuşeală, mai bun şi mai lucios decât mătasea. O să-mi ia vreo două 
săptămâni de lucru pentru că am s-o cos cu multe tighele, dar numai cu 
mătase, cu tivuri trase de două ori cu picior mic şi cu tot felul de desene. 
AKAKI: Nu-mi vine să cred, Petrovici, că mantaua mea cea nouă este o 
realitate. 
PETROVICI: Să nu mai pierdem timpul şi să mergem să cumpărăm tot ce 
ne trebuie. Dar să ştii, domnule, că mai puţin de douăsprezece ruble nu pot 
să las pentru asemenea lucrare.  
AKAKI: Ştiu, Grigori Petrovici, că este o mândrie pentru dumneata să faci o 
manta nouă, aşa cum îi şade bine unui adevărat croitor. 
 

Trecere muzicală. Acasă la Akaki. 
 
PETROVICI: Bună dimineaţa, Akaki Akakievici, iaca am venit devreme 
să-ţi aduc mantaua, ca să poţi să le arăţi celor de la departament ce poate să 
facă un croitor bun. 
AKAKI (fericit): Vai, da’ ce minunăţie! Ce falduri elegante! Petrovici, 
vreau s-o îmbrac cât mai repede. 
PETROVICI (cu mândrie, luând un ton oficial): Vă ajut să o îmbrăcaţi şi 
vă conduc până la colţ.  
 
Trecere muzicală. Exclamaţii de uimire, cuvinte de admiraţie, o uşă care se 

închide, paşi, forfota unui birou. 
 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Bună dimineaţa, tuturor. Vreau să vă dau o 
veste mare. 
TOşI: Spune repede ce s-a întâmplat, că nu mai aveam subiecte de discuţie. 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Akaki Akakievici are o... manta... nouă. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Ce, s-a isprăvit cu capotul? 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Eşti sigur? 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Cum vă văd şi cum mă vedeţi. Iar mantaua am 
văzut-o la portar, căruia i-a dat-o în grijă. 
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AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Să mergem s-o vedem. (Paşi, râsete, 
cuvinte de admiraţie: „Extraordinară, foarte frumoasă, ce frumos este 
cusută, ce falduri are, ce tighele !” etc. etc.) 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Repede la Akaki să-l felicităm! (Paşi, râsete.) 
TOŢI: Ura!... Ura!... Ai scăpat de capot! Bravo, Akaki! Felicitări, Akaki! 
Mantaua trebuie udată, Akaki. Trebuie să faci cinste, Akaki. 
AKAKI: Vă mulţumesc foarte mult. Ştiţi, eu aş... adevărat... mantaua 
aceasta... de fapt... nu e nouă... ea arată aşa... dar e veche. 
SUBŞEFUL DE BIROU: Vă rog să faceţi puţină linişte pentru că vreau să 
vă spun ceva important. Eu, deşi sunt şef, pot avea relaţii cu subalternii 
pentru că suntem egali. Dacă e aşa, dau eu o serată în locul lui şi vă rog să 
veniţi la mine la un ceai. Parcă anume s-a potrivit ca tocmai azi să fie ziua 
mea. Primiţi, desigur?! 
TOŢI: Felicitări, domnule subşef! Primim cu plăcere invitaţia. 
AKAKI: Eu vă mulţumesc, dar cred că n-am să pot veni. 
TOŢI: Akaki Akakievici, cum poţi dumneata să refuzi o asemenea invitaţie? 
Nu e frumos. Nu şade bine. 
AKAKI: Cred că aveţi dreptate. Am să vin negreşit diseară. (Râsete, chiote, 
vorbe despre manta.) 
 

Trecere muzicală. 
 
AKAKI (foarte vesel): Dacă stau să mă gândesc, ziua aceasta a fost pentru 
mine cea mai mare şi cea mai frumoasă sărbătoare. Ce manta minunată! Ce 
stofă, ce căptuşeală! Ha, ha, ha, în comparaţie cu capotul vechi şi 
destrămat... şi ce poftă de mâncare am! (Molfăie.) Dar e timpul să mă îmbrac 
pentru că aproape s-a întunecat, iar subşeful locuieşte foarte departe, într-un 
cartier elegant. Da, voi face o plimbare lungă, acum am manta nouă cu care 
pot ieşi în lume. (Se aude o uşă, paşi, zgomot de stradă.) Da’ ce bine 
luminate sunt străzile! Şi birjarii de lux cu căciuli de catifea vişinie, cu sănii 
lăcuite şi învelite în blană de urs. N-am mai ieşit de câţiva ani în oraş. 
Aaaa... ce tablou frumos în vitrină! Ce femeie frumoasă şi ce picioruş fin 
are! He, franţuzii ăştia... Ce să mai vorbim! Când se apucă să facă ceva, 
atunci sigur că-i... asta... (Paşi, bătaie în uşă, zgomot de petrecere). Bună 
seara. 
TOŢI: Aaaa! Ura! A venit Akaki! Ce manta frumoasă, ce bine este cusută! 
Akaki Akakievici, ai făcut o treabă bună. 
SUBŞEFUL: Akaki Akakievici, simte-te ca la dumneata acasă, ia un 
păharel, gustă ceva şi dacă vrei, vino să jucăm whist. 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Akaki, te rog gustă şampania, e o minune.  
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AKAKI: Ştiţi că eu... asta e (înghite) aaa... da’ tare bună e... 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Mai ia o cupă, Akaki, trebuie să uzi 
mantaua, că apoi cine ştie... Doamne fereşte! 
TOŢI: Noroc! Ce minunat e rasolul de viţel! Dar pateul de ficat... Să nu 
uităm prăjiturile! O minunăţie! 
AKAKI (aparte): Doamne, ceasul arată douăsprezece. Trebuie să mă retrag. 
Bine că toată lumea este ocupată. Sper să nu i se năzărească gazdei să mă 
oprească. Mai bine să plec binişor. (Uşă scârţâind, paşi.) Încă nu s-au stins 
luminile. Ce frumos e oraşul noaptea! Nu e nici ţipenie de om, de parcă m-aş 
afla în mijlocul mării. Mai bine să nu mă mai uit. (Paşi precipitaţi.) 
UN HOŢ (glas tunător): Mantaua asta e a mea!  
AKAKI: Ajutor! (Zgomote, bufnituri.) Ajutor! 
ALT HOŢ (lovindu-l): Ţipă dacă mai poţi! şine-l bine, să-i luăm mantaua! 
UN HOŢ: Hai, că a căzut în zăpadă! Cred că doar a leşinat. 
ALT HOŢ: Am făcut o treabă bună. Ce manta frumoasă! (Paşi care se 
depărtează.) 
AKAKI (ţipând deznădăjduit): Ajutor, ajutor! Hoţii mi-au furat mantaua! 
CARAULA: Ce ţipi, domnule, aşa? Ce ţi s-a întâmplat?  
AKAKI (cu respiraţia tăiată): Am fost jefuit de doi hoţi. I-aţi văzut? Mi-au 
luat mantaua.  
CARAULA: N-am văzut nimic. E adevărat că în mijlocul pieţii s-au oprit 
doi oameni, dar am crezut că sunt prietenii dumitale. 
AKAKI: Şi acum ce fac? Am rămas fără manta.  
CARAUALA: Mai bine te duci la inspectorul de cartier şi reclami ce ţi s-a 
întâmplat. Bună seara! (Pleacă. Paşi.)  
AKAKI: Mai bine mă duc la comisarul de poliţie, că inspectorul de cartier 
mă va amăgi cu făgăduieli. Dacă nu-mi găsesc mantaua, o să mor de inimă 
rea.  
 

Trecere muzicală. Paşi, uşi trântite, frânturi de discuţie, atmosferă ca la 
poliţie. 

 
AKAKI: Bună dimineaţa! Mă numesc Akaki Akakievici şi vreau să vorbesc 
cu domnul comisar.  
UN FUNCŢIONAR DE POLIŢIE: Nu se poate! Domnul comisar încă 
doarme. Veniţi pe la ora unsprezece. 
AKAKI: Şi credeţi că are să mă primească? 
FUNCŢIONARUL: Nu se ştie. Dacă domnul comisar este ocupat, trebuie 
să mai aşteptaţi. 
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AKAKI (foarte hotărât): Trebuie să-l văd personal pe comisarul de poliţie. 
Dumneavoastră n-aveţi dreptul să mă împiedicaţi să intru. Am venit de la 
Departament în interes de serviciu. Dacă nu mă lăsaţi să intru, am să mă 
plâng undeva mai sus şi o să vedeţi ce are să se întâmple. 
FUNCŢIONARUL: Vă rog să aşteptaţi o clipă să-l întreb pe domnul 
comisar dacă vă poate primi. (O uşă deschizându-se, şuşoteli, se aude din 
plan secund: „Să intre!”) Domnul comisar vă invită la dumnealui. 
AKAKI: Bună ziua. Mă numesc Akaki Akakievici Başmacikin şi am venit 
să reclam furtul mantalei mele, care s-a produs azi-noapte în piaţă. Doi hoţi 
m-au atacat exact după miezul nopţii. 
COMISARUL: Dar dumneata de ce te-ai întors aşa de târziu? 
AKAKI: Am fost invitat la o petrecere. 
COMISARUL: Nu cumva ai fost printr-o casă din cele rău famate? 
AKAKI: Cum vă puteţi imagina aşa ceva? Eu sunt un om serios. 
COMISARUL: Şi eu ce pot să fac dacă dumneata umbli noaptea singur pe 
străzi? 
AKAKI (deznădăjduit): Domnule comisar, eu am venit cu o petiţie şi aş 
vrea să ştiu dacă-i daţi curs ori ba. 
COMISARUL: Poţi demonstra că mantaua este a dumitale dacă se va 
întâmpla s-o găsim? 
AKAKI: Dar mantaua este a mea. 
COMISARUL: Vom vedea ce avem de făcut. Bună ziua. 
 

Trecere muzicală. Atmosferă de birou. 
 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Akaki Akakievici, eşti tare palid. Sincer ne pare 
rău de furtul mantalei.  
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Ne-am gândit să te ajutăm într-un fel şi să 
strângem ceva bani pentru a-ţi face alta nouă. 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Prea mult n-am reuşit, fiindcă am cheltuit 
destul de mult cu subscripţia pentru portretul directorului şi pentru carte, asta 
în urma propunerii şefului de secţie.  
AL PATRULEA FUNCŢIONAR (glumind): Akaki, nu te supăra, tot 
capotul e mai bun.  
PRIMUL FUNCŢIONAR: Termină, domnule, are nevoie de un sfat bun. 
Akaki, eu te sfătuiesc să nu te mai duci la comisarul de poliţie, ci mai bine să 
te adresezi unei persoane însemnate. Dacă această persoană însemnată va 
scrie şi se va pune în legătură cu cine trebuie, atunci afacerea se va rezolva 
cu mai mult succes.  
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AKAKI: Dar persoana însemnată nu primeşte pe nici unul dintre 
funcţionari, ci doar alte persoane însemnate. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: E adevărat că aşa stau lucrurile în sfânta 
Rusie, contaminată de spiritul de imitaţie. 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Dar temeiul cel mai de seamă al 
sistemului este severitatea. Severitate, severitate şi iar severitate! 
AKAKI: Mă voi duce chiar acum la persoana însemnată. Trebuie să mă 
ajute.  
 

Paşi, muzică. 
 
ŞEFUL DE CABINET: Bună ziua, cine sunteţi şi ce doriţi? 
AKAKI: Mă numesc Akaki Akakievici Başmacikin şi vreau să intru la 
excelenţa sa cu o problemă gravă. 
ŞEFUL DE CABINET: Nu vă poate primi acum, că este cu un prieten din 
copilărie. Trebuie să aşteptaţi. Dar ce problemă aveţi?  
AKAKI: Cum să vă spun... Desigur... O problemă personală. 
PERSOANA ÎNSEMNATĂ (de departe): Mi se pare că dincolo aşteaptă 
un funcţionar. Spune-i că poate să intre.  
ŞEFUL DE CABINET: Puteţi intra, Akaki Akakievici. 
PERSOANA ÎNSEMNATĂ (brusc): Ce doreşti? 
AKAKI: Ştiţi... asta... desigur... Eu am avut o manta nou-nouţă... asta... de 
care am fost jefuit în chip neomenesc... Mă adresez dumneavoastră... 
Desigur... Să interveniţi într-un fel sau altul, să intraţi în corespondenţă cu 
şeful poliţiei sau cu altcineva şi să-mi găsească mantaua... Asta... Desigur... 
Vă rog... Mantaua mea... 
PERSOANA ÎNSEMNATĂ (tăios): Ce-i cu dumneata, stimate domn? Ce, 
nu cunoşti rânduiala? Nu ştii unde ai intrat? Nu ştii ce cale urmează orice 
chestiune? Întâi trebuia să dai o cerere la cancelarie, care ar fi mers la şeful 
de birou, apoi la şeful de secţie, acesta ar fi remis-o secretarului, care la 
rândul lui mi-ar fi dat-o mie... 
AKAKI: Dar, excelenţă... Mi-am permis să vă deranjez, excelenţa voastră, 
pentru că secretarii... asta... nu-s oameni de nădejde...  
PERSOANA ÎNSEMNATĂ (răcnind): Cum? Ce face? De unde ai mai 
scos-o şi pe asta? De unde ai luat ideile astea? Ce-i răzvrătirea asta a 
tineretului împotriva şefilor şi superiorilor? 
AKAKI: Excelenţă, eu am trecut de cincizeci de ani... 
PERSOANA ÎNSEMNATĂ (răcnind): Ştii cu cine vorbeşti? Îţi dai seama 
pe cine ai în faţa dumitale? Te întreb dacă pricepi!  
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AKAKI: Excelenţă, eu... doar mantaua... eu... asta... mi-e rău... nu mai văd... 
ah, mi-e rău... (Se aude o bufnitură). 
PERSOANA ÎNSEMNATĂ (încântat): Scoateţi-l afară şi turnaţi apă pe el 
să-şi revină! Cum poate să-şi permită un funcţionar să mă deranjeze pentru o 
nenorocită de manta?! 
 

Scurtă învălmăşeală, se aud cuvinte precum: „Hai, mai repede, că se 
enervează excelenţa sa!” „Cum şi-a permis aşa ceva, el, un umil 

funcţionar?” „Ce greu e, ţine-l bine să nu-l scăpăm!” 
 

Trecere muzicală. Atmosferă de birou, şuşoteli, paşi, o uşă care se deschide. 
 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Bună dimineaţa tuturor, bună dimineaţa, 
domnule subşef! 
SUBŞEFUL: Ei, domnule, ai fost acasă la Akaki, aşa cum a ordonat 
excelenţa sa? 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Am îndeplinit ordinul şi chiar de acolo vin. 
SUBŞEFUL: De ce nu pofteşte Akaki să vină la Departament?  
PRIMUL FUNCŢIONAR: Domnule subşef, mă tem că nu mai poate veni 
niciodată. 
SUBŞEFUL: Cum adică, nici măcar nu ne anunţă? Dar, mă rog, ce are? 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Am vorbit cu gazda lui care mi-a spus că Akaki 
a murit acum câteva zile. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR: Bietul Akaki, cred că a murit de inimă rea! 
Vă mai amintiţi? I s-a făcut rău chiar în biroul excelenţei sale, pe când 
încerca să-l convingă să intervină la persoane sus-puse ca să-şi recupereze 
mantaua furată.   
SUBŞEFUL: Dar cum s-a întâmplat? Ce ţi-a spus bătrâna lui gazdă? 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Bătrâna mi-a spus că atunci când a ajuns acasă, 
după întâmplarea din biroul excelenţei sale, Akaki a făcut febră mare şi apoi 
a început să aiureze, rostind vorbe îngrozitoare la adresa hoţilor, cerându-i 
lui Petrovici să-i facă o manta la care să pună curse pentru hoţi. Bătrâna mi-a 
mai spus că din când în când zicea: „Vă rog să mă iertaţi, excelenţă”. Mai 
mult decât atât, după fiecare frază, după injurii chiar, spunea invariabil: 
„Excelenţa voastră”. 
AL DOILEA FUNCŢIONAR (compătimitor): Bietul Akaki Akakievici a 
dispărut pentru totdeauna... Cât a trăit, a fost supus batjocurii cancelariei. O 
fiinţă de nimeni ocrotită, nimănui dragă... Bine că, înainte de moarte, singura 
raza luminoasă i-a apărut sub forma unei mantale, care i-a înseninat viaţa 
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nefericită. (Oftând.) Dar nenorocirea a căzut asupra lui, cum cade şi asupra 
ţarilor şi a puternicilor lumii... 
 

Scurtă trecere muzicală. 
 
AL TREILEA FUNCŢIONAR (paşi, precipitat): Domnule subşef, dragi 
colegi, am aflat o veste, sau mai degrabă o poveste fantastică. Circulă prin 
tot oraşul... 
SUBŞEFUL: Spune, domnule, nu ne mai fierbe şi dumneata, ce s-a mai 
întâmplat? 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Prin Petersburg au început să circule 
zvonuri că la podul Kalinkin şi mai încolo, se arată noaptea un mort cu chip 
de funcţionar, care caută o manta furată. Şi fără să facă nici o deosebire de 
rang şi de meserie, îi dezbracă pe toţi oamenii de mantale, fie că sunt 
căptuşite cu pisică, sau cu jder, sau vătuite, fie că sunt şube de castor, de 
vulpe ori de urs, într-un cuvânt orice blană şi orice piele născocită de oameni 
ca să şi-o apere pe a lor... 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: M-am întâlnit cu unul dintre 
funcţionarii de la celălalt etaj. Susţinea că a văzut mortul cu ochii lui şi l-a 
recunoscut pe... Akaki Akakievici. S-a speriat însă aşa de tare, încât a 
început să fugă cât îl ţineau picioarele şi nu s-a putut uita bine la el; a văzut 
numai cum îl ameninţă cu degetul de departe. 
SUBŞEFUL: Am înţeles că poliţia a dat ordin ca mortul să fie prins cu orice 
chip, viu sau mort, şi să fie pedepsit în mod aspru pentru a fi pildă şi altora... 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Domnule subşef, mortul era cât pe ce să fie 
prins de o caraulă pe ulicioara Kiriuskin, în timp ce încerca să scoată 
mantaua de şiac unui muzicant care pe vremuri cânta la flaut. 
SUBŞEFUL: Şi cum de l-au scăpat? 
PRIMUL FUNCŢIONAR: Păi, apucându-l de guler, caraula a strigat să 
vină doi tovarăşi de-ai lui şi i-a rugat să ţină mortul, iar el şi-a vârât o clipă 
mâna în tureatca cizmei şi şi-a scos tabacherea de mesteacăn, pentru a-şi mai 
înviora nasul degerat. (Râde.) 
AL TREILEA FUNCŢIONAR: Ştiu întâmplarea, aşa că o s-o continui eu. 
Tabacul era aşa de iute, că nici un mort nu-l putea suferi. N-a apucat caraula 
să tragă o priză cu nara stângă, în timp ce-şi astupa nara dreaptă cu degetul. 
Mortul a strănutat atât de tare, stropindu-i, încât toţi trei a trebuit să închidă 
ochii. Până să se frece ei la ochi, mortul a dispărut, aşa că nici nu mai ştiau 
dacă puseseră mâna pe el sau ba. 



 19

AL DOILEA FUNCŢIONAR: De la această întâmplare, caraulelor le este 
atât de frică de morţi, încât nu se mai apropie nici de cei vii. Strigă de 
departe: „Ei, mă, vezi-ţi de drum!” 
AL PATRULEA FUNCŢIONAR: Nenorocirea este că din toate părţile au 
început să curgă plângeri că umerii şi spinările, nu numai ale consilierilor 
titulari -asta ar mai fi mers - ci şi ale consilierilor intimi, sunt în primejdie să 
răcească, din pricină că li se iau noaptea mantalele. 
SUBŞEFUL: Dragii mei, de când i s-a raportat excelenţei sale că Akaki 
Akakievici a murit imediat după întâmplare, a rămas uimit, apoi a avut 
mustrări de conştiinţă iar acum a început să asculte cu atenţie pe fiecare 
subaltern, dând dovadă de multe porniri bune. Imaginaţi-vă, o persoană atât 
de importantă să se gândească la bietul Akaki Akakievici... 
 

 
Trecere muzicală. Zgomot de sanie cu clopoţei. 

 
 

PERSOANA ÎNSEMNATĂ: Toată ziua m-am simţit rău din cauza 
amărâtului de funcţionar care s-a prăpădit. Mi s-a părut că-l văd palid la faţă, 
neputând să suporte mustrarea pe care i-am făcut-o. Ah, abia aştept să ajung 
la prietenul meu, la petrecere, unde s-a strâns lumea bună a oraşului. A, dar 
am ajuns fără să-mi dau seama. Vizitiu, opreşte sania că am ajuns! (Se aude 
o muzică în plan îndepărtat, paşi, atmosferă de petrecere.) Cred că o cupă-
două de şampanie e cel mai potrivit lucru ca viaţa să pară mai frumoasă... 
Am să gust şi puţin caviar.... cu şampanie e minunat... 
 
VOCI: Viaţa este frumoasă, dacă te poţi distra după pofta inimii. 

Ce bine dispusă este excelenţa sa, domnul general... 
Ce rochie minunată aveţi, doamnă contesă! 
Ce se mai aude cu povestea aia cu stafia? 
Nu mai e cazul ca în seara asta să puneţi asemenea întrebări. 
Toată lumea se simte bine? 
 

Dialogul poate continua sau poate lipsi, petrecerea fiind doar o sugestie. 
Scurtă trecere muzicală, clinchetul clopoţeilor de la sanie, atmosferă de 

iarnă, viscol. 
 
PERSOANA ÎNSEMNATĂ (foarte vesel): Ce seară minunată! Sunt nişte 
oameni extraordinari. Ha, ha, ha, chiar am chef să iau puţin aer. Vizitiu, 
opreşte, că vreau să mă plimb puţin! Mergi uşor înaintea mea. Ce de glume 
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am auzit! Bine că m-am dus. (După o pauză.) Hei, care eşti acolo? Lasă-mă, 
domnule că... Doamne... e mortul... Stafia lui Akaki. Nu!... Lasă-mă!... 
Mantaua... 
AKAKI (cu voce metalică): A, iată-te în sfârşit! În sfârşit, asta... te-am prins 
de guler. Tocmai de mantaua ta am nevoie. De-a mea nu te-ai interesat, ba 
pe deasupra m-ai şi muştruluit. Acum dă-mi-o pe a ta! 
Mantaua! (Râs înfricoşător.) Mantaaauaaaaa!... 
 

Muzică de final 
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