Joc în Timp
Actul I
- toata lumea intrã pe scenã, îşi alege un loc unde sã se aşeze şi să vorbească.
A: Fraţilor, mai sunt 2 zile şi avem spectacol !
B: Ce nebunie !
C: Crezi cã va ieşi ?
A: Eu ştiu ? Hai sã vedem acum !
B: Gata, începe repetiţia !
D: Facem un şnur ?
C: Nu, ne dãm cu capul de pereţi !
D: Ha ! Ha ! Glumeţule !
B: Gata, încetaţi !
- Lucian Popescu este inconjurat de "amintiri" ( situaţiile care se vor juca în urma
povestirilor lui Lucian Popescu ) . Ştefan Scurtu vine din salã.
Ştefan Scurtu: Domnule Popescu ! ....Domnule Popescu ! ....Domnule ....
Lucian Popescu: Da ! ....Cine mã strigã acum în toiul nopţii ?
{X: Afara este ziua în amiaza mare....
{Y: Nu fi prost, zici doar textu'
Ştefan Scurtu: Om bun !
Lucian Popescu: Hai vino, ia loc ! (Stefan Scurtu se aseazã lângã Lucian Popescu)
Ştefan Scurtu: Mulţumesc.
Lucian Popescu: Om bun ? Ce nume interesant !
Ştefan Scurtu: Ma scuzaţi, numele meu este Ştefan Scurtu şi sunt reporter.
Lucian Popescu: Şi asta-i ora de....
Ştefan Scurtu: Asta e, n-am gãsit decât acest mod de a vã contacta, a fost singura cale....
Lucian Popescu: Cum singura cale ?
Ştefan Scurtu : Da ! De o sãptãmânã încerc sã iau legãtura cu dv , dar stimabila secretară nu
m-a lãsat în nici un fel sã vã deranjez "fiindcã lucraţi permanent"
Lucian Popescu: Şi pui la îndoialã spusele Danei soţia mea ?
Ştefan Scurtu: Iertaţi-mã, nu am ştiut cã este....
Lucian Popescu: Bine lasã, cu ce pot sã te ajut ?

Ştefan Scurtu: În primul rând vreau sã vã felicit şi sã vã spun cã meritaţi cu adevărat
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru proza şi în al doi-lea rând aş vrea sã îmi povestiţi un
moment din viaţa dumneavoastrã deoarece fac un reportaj....
Lucian Popescu: Da , te văd tânăr şi poate ţi-ar folosi ceva din experienţa mea . De obicei nu
fac astfel de mărturisiri , dar acum am sã mã arunc într-un trecut de care credeam cã am
scãpat . Reuşisem la facultate, dar a trebuit sã renunt fiindcã n-aveam bani şi asa am ajuns la
Secţia de Învãtãmânt a unui raion din capãtul tãrii (vorbeşte mai încet pânã se opreşte din
cuvântare şi începe episodul repartizãrii)
Inspectorul Şef: De unde eşti ? Ce studii ai ?
Lucian Popescu: Am liceul şi jumãtate de an la Facultatea de Geologie-Geografie din
Bucuresti.
Inspectorul Şef: Şi de unde eşti ?
Lucian Popescu: Din Piteşti.
Inspectorul Şef: Ce cauţi aici ?
Lucian Popescu: V-aş ruga dacã aveţi un post liber de profesor suplinitor....
Inspectorul Şef: Ce ştii sã predai ?
Lucian Popescu: Orice, în afarã de matematicã, fizicã , chime....
Inspectorul Şef: Da. Bine. În satul Popeni îţi dau franceza, româna şi geografia.
Lucian Popescu: Da, vã mulţumesc... Dar pe unde e satul acela ?
Inspectorul Şef: Cautã-l !
Lucian Popescu: Are garã ? Ştiţi , eu vreau sã dau iar la facultate şi dacã are garã....
Inspectorul Şef: Are, n-are, nu ştiu ! Dacã-ţi convine, bine, dacã nu, la revedere !
Lucian Popescu: Da , mulţumesc.
(- "Bãtrânul" începe sã vorbeascã) Uite-aşa am ajuns tocmai la.... capãtul lumii. Am facut
cunoştinţă cu ceilalţi profesori , iar pe 15 Septembrie , directorul a strâns profesorii şi câţiva
elevi într-o clasã şi a dat cuvântul preşedintelui Sfatului Popular....
Directorul: Are cuvântul tovarãşul Petre Gâlmeanu, preşedintele Sfatului Popular. (Petre
Gâlmeanu aproape a adormit).
Directorul: Are cuvântul tovarãşul....
Petre Gâlmeanu (sare ca ars): Tovarãşi, luãm cu toţii parte la o mare bucurie astãzi. (îsi
scoate textul). Deci astãzi, prin grija partidului, se deschide poarta fiecãrei şcoli din ţara
asta.
{X: Ha, bine cã deschideţi poarta , sã iasã steluţele, bine aţi venit la ploaia steluţelor.
{Y: Legaţi-l, omorâţi-l numai sã nu mai comenteze.
{Z: Unde am rãmas ?
{Y: Tovarãşe profesor Costin....

{Z: A, da
Lucian Popescu ( în batjocouă ) : Tovarãşe profesor Costin, ţin sã vã felicit cu ocazia
deschiderii noului an şcolar !
Nelu Costin: Şi eu, tovule !
Dana Diaconu: Dacã nu deranjez, aş vrea sã particip şi eu la discuţia dumneavoastrã, stimaţi
colegi !
Lucian Popescu: Nu pot sã zic cã era o discuţie, dar, mã rog, poate va deveni.
Dana Diaconu: Da... Nu ştiţi cumva pe cineva care ar vrea sã ia o catedră de Limba şi
Literatura Românã ?
Nelu Costin: .....
Lucian Popescu: Cred cã ştiu eu pe cineva care ar putea, este absolvent de teologie, îi place
meseria de profesor. O sã-i telefonez.... sau, mai bine, o sã-i scriu când am sã-mi gãsesc
gazdã.
Nelu Costin: Nu ţi-ai gãsit gazdã ?
Lucian Popescu: Nu, dar mi-a zis directorul cã mã ajutã. Este în vorbă cu o familie....
Dana Diaconu: Nu ştii ce familie ?
Lucian Popescu: Da, Ifta....nu....Iti....nu....Iftimie, da, Iftimie.
Dana Diaconu: Vai , avariţia acestor persoane este proverbială. Dacã nu va supãraţi am sã
vã caut eu altã gazdã.
Lucian Popescu: Mulţumesc mult, domnişoarã !
("Bãtrânul" povesteşte): Am fost nevoit pânã la urmã sã rãmân la familia Iftimie dar, din
fericire, am avut cu cine sã mã iau la vorbã deoarece prietenul meu, Ionel Strãoanu,
teologul, a acceptat postul de profesor şi, sincer să fiu, am fost bucuros când a venit....
Lucian Popescu: Bine ai venit !
Ionel Strãoanu: Bine te-am gasit Popescule sau nu stiu cât de bine cã din slab cum erai, ai
ajuns strãveziu.
Lucian Popescu: Nu-ţi mai spun, am avut cateva necazuri pe la Iaşi , dar sã lãsãm deoparte
problemele mele şi sã vorbim despre tine. Ia zii, fericit, necãjit?
Ionel Strãoanu: Ce sã-ţi spun, tovule, probleme şi iar probleme....
Lucian Popescu: De ce ? Ce probleme ?
Ionel Strãoanu: Nu-mi sunt luate în considerare studiile de teologie. Şi nu mai vorbesc de
salariu.
Lucian Popescu: Oricum este mai mare ca al meu, un simplu absolvent de liceu.
Ionel Strãoanu: Da de unde ! Nu-mi considerã nimic. Sunt încadrat cu cele 7 clase....
Lucian Popescu (în şoaptã): Trãim într-un timp în care valorile nu-s respectate, doar
apartenenţa la partid.... Nu eşti în partid nu poţi avea o funcţie.
Ionel Strãoanu: Nici nu-mi trebuie funcţii . Aleg o altă cale: am dat examen pentru primele
douã clase de liceu, anul acesta mai dau încã douã sesiuni de diferenţe şi, la varã, dupã

bacalaureat, dau examen la filologie. Nu vreau sã mã murdaresc, nu pot....Ce partid ? Ce
funcţii ?
Lucian Popescu: Lasã, timpul va alege grâul de neghinã....
Ionel Strãoanu: Asta aşa este. Dar pânã atunci sunt aici şi aici am sã-mi dau toata silinţa sã
fac tot ce-mi va cere meseria de profesor suplinitor.
Lucian Popescu: Hai cã aici ne înţelegem ! Suntem pe aceeaşi lungime de undã !
("Bãtrânul" povesteste): Atunci am hotãrât ca noi doi şi Nelu Costin sã facem două ore de
meditaţii în fiecare sãptãmânã cu elevii din clasa a VIII-a. Marea surprizã a fost cã la o
şedinţã cu parinţii....
Lucian Popescu: Luaţi loc tovarãşi ! V-am chemat astãzi aici pentru a....
Pãrintele I: Tovarãşu....profesor, de ce nu lãsati 'neavoastră copchii în pace, cã nu mai au
timp de muncã. (Pãrinţii II, III, IV, V îl aprobă zicând sã le lase copii în pace).
Lucian Popescu: Vã rog, vã rog, calmaţi-vã. (se adreseazã Pãrintelui I) Ce vrei sã faci
dumneata cu bãiatul dupa ce terminã opt clase ?
Parintele I: Da' ci, mã credeţi prost ? Îi fac o casã, îi dau pãmânt, animale şi gata, ce atâtea
meditaţii !
Lucian Popescu: Dar tovarãşu, bãiatul are memorie, ar putea deveni învaţător. Noi îl ajutãm
şi acest lucru ar trebui sã vã bucure.
Parintele II: Care lucru , tovarãşu....?
Lucian Popescu: Nu platiţi meditaţiile !
Parintele II: Doar n' ati vrea bani de la noi ?....
Lucian Popescu: Am fost înţeles greşit ! Nu vreau bani , ci vreau sã lãsaţi copiii sã vinã la
meditaţii.... Atât !
Parintele III: Tovarãşu , astea-s glume proaste. N-ati auzit cã nu mai sunt minuni în ziua de
azi. Chioru din vârful dealului n-a cheltuit o cãruţã de bani cu copchilu la Bucureşti şi-a
făcut o brânzã. Ci' credeţi cã izbândiţi undi s-au împotmolit ceilanţi ?
Parintele IV: Ş'apoi ci facim cu atâţia invãţãtori ? Eu o am pi Steluţa ş-as vrea sã facã
altceva !
("Bãtrânul" povesteste): Nu am crezut cã poate cineva sã nu-şi lase copilul sã înveţe.
Ştefan Scurtu: Şi i-aţi convins ?
("Batranul" povesteste): Greu, dar i-am convins... Cum vã spuneam, dupã ce am terminat
şedinţa în şcoalã , mã întâlnesc cu.....
Dana Diaconu: Bunã seara, tovarãşe profesor !
Lucian Popescu: Sãrut mânã , domnişoarã !
Dana Diaconu: Şi la ora asta în şcoală ?
Lucian Popescu: Am avut şedinţã cu părinţii. Dar dumneavoastrã ?

Dana Diaconu: Am vãzut lumină şi am intrat sã vãd cine poate fi acum , aici. Oricum
gândeam....
Lucian Popescu: Ce gândeaţi ?
Dana Diaconu: Cã nu puteai fi decât dumneata, domnule profesor !
Lucian Popescu: Vai, vã mulţumesc. De altfel ce se mai aude ?
Dana Diaconu: Nimic deosebit , dar ţin sã vã avertizez cã dumneavoastrã şi cei doi prieteni
ai dumneavoastrã aveţi o groazã de duşmani !
Lucian Popescu: De ce ?
Dana Diaconu: Pentru cã vreţi sã faceti ceva în acest loc unde nu se întampla mai nimic
pânã ieri... Vã apreciez, aveţi cele mai bune intenţii, dar nu vedeţi cã luptaţi cu morile de
vânt ?
Lucian Popescu: Dar, domnişoarã Dana....
Dana Diaconu: Nu vreau sã vã descurajez, sunt alãturi de voi, dar nu vedeţi cã totul e în
zadar ? Iertaţi-mã, dar nu mai cred în rezultate bune, aici !
Lucian Popescu: Domnişoarã Dana, sã n-o luãm chiar în tragic, sincer sã fiu am şi eu
deseori cãderi....
Dana Diaconu: Dar invidia si prostia oamenilor pot sã facã mult rău. Poate nici voi n-o sã
rezistaţi mult presiunilor din exterior şi, într-o zi, veţi renunţa.
Lucian Popescu: Eu am simţit rãutatea oamenilor chiar pe propria-mi piele de multe ori.
Însa n-am renunţat. Vreau totusi sã ştiu: sunteţi cu noi sau nu ?
Dana Diaconu: Da, sunt cu voi, nici nu vã daţi seama cât de aproape îmi sunteţi....
Lucian Popescu: Atunci, nu mai conteazã ceilalţi.
Dana Diaconu: Da ?
Lucian Popescu: Da, domnişoarã Dana....
Dana Diaconu: Spune-mi Dany.
Lucian Popescu: Bine.... Dany. Sâmbãtã se dã un film la şcoalã, vrei sã vii ?
Dana Diaconu: Nu ştiu dacã fac bine, dar, dacã mã inviţi , voi veni.
Lucian Popescu: Bine.
Dana Diaconu: Dar ce film va fi ?
Lucian Popescu: N-am aflat încă. Probabil...."Contele de Monte Cristo"
Dana Diaconu: Ei, ce mai conteazã ? Ne vedem sâmbãtã la film.
Lucian Popescu: Bine.
("Bãtrânul" povesteşte): Nu pot sã vã spun cât de greu au trecut zilele. Aşteptam ziua de
sâmbãtã ca altceva. Dar şi când a venit ziua cea mare....
Nelu Costin: Astâmpãrã-te, Luciene ! Ai rãbdare ! O sã vinã !
Lucian Popescu: De ce o sã.... De ce n-a venit ?

Ionel Strãoanu: Asta face parte din apanajul lor ! Te lasã sã aştepti , şi când vin tot tu trebuie
sã-ţi ceri scuze cã....ai....venit la ora fixă....
Lucian Popescu: De ce toate astea ? De ce ?
Nelu Costin: De ce, de ce ? Uite că vin două !.... Eşti mulţumit ?
Lucian Popescu: A, sãrut mâinile ! Poftiţi ! Poftiţi !
Dana Diaconu: Bunã seara. Ce faceţi ?
Nelu Costin: Bine , mulţumesc.
Lucian Popescu: A, scuzaţi, colegii mei:
Nelu Costin: Nelu....
Marcela ( colega Danei ) : Marcela....
Ionel Strãoanu: Strãoanu....Luati loc, domnişoarã !
Nelu Costin: Ioane vezi cum faci sã dispari cã de domnişoara Marcela mã ocup eu !
Ionel Strãoanu: Bine, gata....am priceput....!
Lucian Popescu: Dacã stau bine sã mã gândesc, distracţiile de aici sunt cinematograful şi
cârciuma.... Dar cu dragostea ?
Dana Diaconu: Cam acestea, dar, din pãcate, nici la film nu prea vin.... Cât priveşte
dragostea, nu existã.
Lucian Popescu: Nu vreau sã te jignesc, dar nu mi se pare ceva cu care poţi sã te mândreşti !
Dana Diaconu: Aşa este ! Nu prea mã pot mândri. Ce sã spun , am avut câţiva pretendenţi
dar unii nu mi-au plãcut, iar alţii mi s-au pãrut mitocani.
Lucian Popescu: Deci nu ai nici un prieten ? Un om caruia sã-i destãinui bucuriile sau
tristeţile tale ?
Dana Diaconu: Cum ţi-am spus, au fost amatori. Dar am crezut cã nu e cazul....
Lucian Popescu: Mi se pare mie sau eşti total nepãsãtoare în probleme stringente ale
tinereţii ? Dacã-mi permiţi, aş spune cã este grav !
Dana Diaconu: N-aş putea sã te contrazic, deşi acuma am senzaţia cã totuşi s-a modificat
ceva în comportamentul meu....
Lucian Popescu: Am şi eu o minimã contribuţie ?
Dana Diaconu: Da, trebuie sã recunosc. Fiind sincerã ca întotdeauna, voi spune, farã sã-ţi
faci iluzii deşarte, cã într-un fel ne asemãnãm.
Lucian Popescu: Ce te face sã crezi cã mã cunoşti ? Dacã ai şti ce este în sufletul meu !
Dana Diaconu: Tocmai asta am vrut sã-ţi spun: nu eşti ce pari a fi ! Glumesti, ironizezi, dar
în interiorul tãu esti supãrat pe mulţi, dar în primul rând pe tine. Esti un om cu un consum
nervos extraordinar, capul tãu e plin de idei şi gânduri de viitor. Ce ai de gând, de fapt ?
Lucian Popescu: Acum, dacã tot am dat cãrţile pe faţã, am de gând sã....(o îmbrãtiseazã si o
sãrutã).
("Bãtrânul" Povesteste): A fost extraordinar, m-am simţit minunat.
Reporterul: Şi cu şcoala ce aţi mai facut ?
("Batranul" povesteste): În zilele urmãtoare , şcoala urma sã fie inspectată.

Tovarasul Petre Gâlmeanu era foarte agitat, trebuia sã facã drumul practicabil deoarece
ninsese foarte mult. De aceea a adunat toţi salariaţii comunei pentru....
Petre Gâlmeanu: Tovilor, ne vine şefii şi dacã nu gãseşte pârtie, ăia suntem ! Aşa cã vã
duceţi la poarta fiecãrui cetãţean şi-i spuneţi sã facã pârţi peste tot: şi-n faţa porţilor, şi-n
faţa gardului, pânã la mijlocul şoselei !....
Lucian Popescu: Ha , ha , ha . (Se aud hohote şi în sală) Ce fel de pârţi sã facã, tovarãşe
preşedinte ?
Petre Gâlmeanu: Pârţi, pârţi tovule ! Ce nu ştii ce-s alea ?
Lucian Popescu: Da, ştiu, dar nu se potriveşte !
Petre Gâlmeanu: Na , c-am devenit sensibili.... Crezi cã la şcoala de partid de-o lunã, eu nam învaţat giumbuşlucuri de-astea ? Ştiu mai multe decât îţi închipui....
Lucian Popescu: Nu-s giumbuşlucuri, este vocabular românesc. Pluralul de la pârtie nu este
pârţi.
Petre Gâlmeanu: Tovule Popescu ! Eu sunt informat cine eşti tu şi nu-mi ţii mie lecţii,
filozofii de-astea pentru copii.... Auzi la el , prulalul.....cui îi pasã n'ţara asta de PRULAL ?
Eşti subordonat şi n-ai dreptul sã....Ce prulal ţi-oi spune eu....! Hai, gata, la muncã, la fãcut
pârţi, nu la vorbe. Nu faci pârţi pe uliţã, nu eşti cetãţean de frunte al satului !

Reporterul (râzând): Nu era zdravãn omul ?
("Bãtrânul" povesteste): Aşa este, dar ce puteai sã faci la vremea aceea, când aproape toţi
şefii erau ca el ?
Reporterul: Asta cam aşa este... Şi inspectorii erau ca el ?
("Bãtrânul" povesteste): Nu prea, primul inspector , Ion Voican , semăna puţin cu
Gâlmeanu,dar al doilea , Costicã Pavelescu... , om cu scaun la cap, a fost atent, a analizat şi
a lãudat iniţiativa meditaţiilor. La final, dupã ce au plecat toţi şefii,eu şi Nelu Costin am
organizat o micã petrecere, anunţatã de altfel cu mult timp înainte.Şi...
Moroşanu ( bătrân avocat , cu mâna stângă la inimă , cu cea dreaptă gesticulează ) : Vă rog
puţină linişte !...Stimaţilor ai mei prieteni , vreau să aduc la cunoştinţa domniilor voastre că
mă simt extraordinar în acest cadru puternic cultural şi emoţional în acelaşi timp . Vă declar
cu patos că văd atmosfera din această şcoală destinzându-se şi , deşi nu-mi este uşor ,
recunosc faptul că n-am înţeles de la început pe mai tinerii mei colegi , mai ales pe cei aduşi
de puterea destinului în acest an şcolar . Îi felicit cu această ocazie.(Aplauze , veselie ) Vă
rog, vă rog! Ştiţi, eu de obicei nu beau,nu fac excese,dar în această seară mă voi conduce
după Aristotel, care afirmase că înţeleptul nu-i lipsit de patimi, ci este moderat în patimi .
(Bravo! Bravo! Bravo! – din sală )
Nelu Costin: Auzi , măi Ionele, chiar aşa o fi spus Aristotel sau moşul îşi bate joc de noi ?
Ionel Străoanu: Nu ştiu , dar discursul a fost copleşitor .

Ciocârlă (de-abia ţinându-se de masă , puţin beat ): Şi... mă rog...hâc! Vreau ză ...adigă
hâc!...Vorbezg eu ...ghiar dacă nu zunt orador ga unii. Drăiţi don’ avogad ...zau zgriitor ...de
lozingi ga alţii. Eu nu brea îi zuport be ăjdea gare au venid la noi de la mama , adigă nu de
la mama gi de la mama naibii .
Ionel Străoanu: Hai , ia loc că eşti ...
Ciocârlă: Ză nu viu îndrerubt. Na , gă am uidad ... ge am uidad ? Ge aveam de zbus ... Ge ?
Noi nu budeam ? Aveam nevoie de gine ? De ei ? Ha, Ha, Ha! Ji noi jdim... ji noi am
învăzad ! Da, bână la urmă dod îi iubezc. Uraaaaa! A zis nemuridorul ... gare nemuridor ... a,
da, nemuridorul Gambeda. Uraaaa! (Cade sub masă )
Moroşanu (luându-I sticla din mână ): Bine Ciocârlă, bravo ! Aşa , odihneşte-te ...
Sprâncenatu: Tovarăşe Străoanu !
Străoanu: Da !
Sprâncenatu: Domnule profesor , ai terminat teologia , lămureşte-mă şi pe mine cine-i Isus
Hristos .
Străoanu: Domnule , problema se poate aborda strict ştiinţific , dacă vreţi . Eu am studiat
cazul religios şi ştiinţific .
Sprâncenatu: Eu nu înţeleg divinitatea Vechiului şi Noului Testament.
Străoanu: Vă voi spune că acelea sunt cărţi sacre.
Sprâncenatu: A...
Străoanu: Da ...
Sprâncenatu: Dar a existat sau nu Hristos ?
Străoanu: Da, a existat! Hristos a existat.
Ştefanache: Cum, cum ? ... Cum, cum ? Tovilor am auzit eu bine sau ultimul cuvânt a fost
Hristos ? Cum îţi permiţi tovarăşe Străoanu, nu-ţi dai înseama pentru un popă ce eşti , că eu
ca secretar de partid , pot să fac un raport ... că cum ştiu eu să fac raportu’ ...
Străoanu: Ba ştiu, tovarăşe secretar, vă rog...
Sprâncenatu: Vă rog să mă scuzaţi , tovarăşe Ştefanache, eu am insistat...
Ştefanache ( către Străoanu ) : Să n-aud , să nu spui nimic , te dau afară din învăţământ...
religia este duşmanul(se îneacă,tuşeşte,este scos din sală de colegi)
(În alt colţ o altă întâmplare)
Ciocârlă ( care ieşise de sub masă cam mototolit ) : Ge-i cu dumneata? Vii vezel că ejdi
dânăr! Aja a zis nemuridorul Gambeda, domnule Bobescu.
Lucian Popescu: Nu ştiam ...tovarăşe Ciocârlă...
Ciocârlă: Băi vezi , dacă nu-i îndrebi be gei mai bădrâni! Eu aj fi dizbus ză te învădz ceva.
Zbre ezemblu, ză bei berea cu ...beredele
Lucian Popescu: Cum, cu peretele? N-am mai auzit!
Ciocârlă: Adigă ztiglele buze be lungimea lor gap la gap lângă peredele zalonului de dans.
Lucian Popescu: Şi câte ai băut? Zece, douăsprezece?
Ciocârlă: Nu, zgumbule, douăzeci ji una. Ge zici? Azculd!

Sebişteanu (se apropie şi el , beat şi arţăgos): Ce masă, ce cauţi la masă?
Sprâncenatu (se apropie şi el): Lasă-I în pace, nu strica discuţia băieţilor. Domnilor n-o să
mă credeţi , am acasă niste picturi , o minune ,ce mai!
Sebişteanu: Vorbeşti serios? Sportivi, postere, ceva de astea ?
Sprâncenatu: Ce cultură ai matale ...Eu vorbeam cu Lucian, sunt sigur că el a auzit de
Rubens, Grigorescu, Luchian ...
Sebişteanu: Da , ce crezi , tu eşti deştept şi alţii nu ? Ce tablouri ai că ... după aia îţi spun şi
eu. Eu am lucruri mult mai serioase.
Sprâncenatu: Am două nuduri ale unei colege . Am iubit-o şi o mai iubesc.
Sebişteanu: Cine-a pictat-o?
Sprâncenatu: Un coleg de la Arte Plastice.
Sebişteanu: Păi, eşti nostim, dom-le, înseamnă că ăla care-a pictat-o ….. Nu-i aşa? ...........
Sau arta alungă alte gânduri, tovarăşe profesor ?
“Bătrânul “povesteşte:S-au întâmplat o groază de “minuni” în acea seară .Şi dacă stau eu
bine să-mi amintesc tot , în acea seară eu fost anunţat că am intrat la facultate şi tot atunci ,
de bucurie , am cerut-o în căsătorie pe Dana Diaconu.
Lucian Popescu: Dragii mei , ţin să vă anunţ că am reuşit la facultate (aplauze, fericire ) : Şi
ar mai fi ceva : Dana ,vino puţin !
Dana Diaconu: Da , vin dragule !
Lucian Popescu ( official , serios dar foarte emoţionat ) : Dana Diaconu , vrei să fii soţia
mea ?
Dana Diaconu: Vai , Lucian ... ( Îşi ascunde faţa cu mâna , plânge , îl sărută pe Lucian )
Lucian Popescu : ...
Dana Diaconu: DA ! DA ! Sunt fericită ! Sunt fericită ! Te iubesc !
( Se cântă La Mulţi Ani . Lucian o ia în braţe pe Dana Diaconu şi ies din scenă, fiind urmaţi
de restul “amintirilor”)
“Batrânul” ( Părăsind scena împreună cu reporterul ) : Ei , domnule , cam asta a fost ! Ţi-o
folosi la reportaj , bine , nu ţi-o folosi ţie ,
…. Poate lor … ( arătând spre public )

SFÂRŞIT

