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În largul mării...   

Mă înăbuș în această lume a strălucirii false și a minciunii, în care nu există oameni, ci 

manechine, nu suflete, ci aparențe. Nu există nici credință și nici un spirit adevărat, doar simboluri și 

semne exterioare ale spiritului și credinței. Slawomir Mrozek. 

„În largul mării” este una dintre piesele de mică întindere aparținând dramaturgului 

polonez, născut în anul 1930, Slawomir Mrozek. Textul se înscrie în genul teatrului absurd, în 

primul rând prin caracterul de critică socio-politică, dar și prin viziunea totală asupra lumii pe 

care o oferă povestea celor trei naufragiați, intitulați generic Grasul, Mjlociul și Slabul. Acești 

eroi fără identitate reprezintă umanitatea redusă la scara unei plute. Grasul reprezintă 

opresiunea, Mijlociul masa de manevră, gata oricând să se alinieze la standardele unui lider, 

fie el și de ocazie, iar Slabul reprezintă oprimații. În momentul în care rămân fără hrană, cei 

trei, izolați pe o plută „în mijlocul mării”, hotărăsc să mănânce pe unul dintre ei. 

Canibalismul, o practică unanim condamnată în societatea civilizată (din care ei fac parte) 

apare ca unică soluție pentru supraviețuire. Stabilirea „voluntarului” îi pune în încurcătură pe 

cei trei, fiecare recurgând la argumente şi artificii oratorice pentru a nu sfârși prin „a fi el cel 

mâncat”. Alegerile democratice-libere și fără blocuri eșuează lamentabil atunci când sunt 

numărate patru voturi, ultimul fiind aruncat în urnă de o veritabilă „mână a destinului” – 

apărută discret din culise. Momentul care precede alegerile propriu-zise - o scenă foarte 

importantă pentru conturarea celor trei personaje - este cel al discursurilor. Fiecare personaj 

metamorfozează în humanette, capul actorului și corp de păpușă (înălțimea personajului – 50 

cm), lucru posibil datorită faptului că cele trei păpuși sunt construite după chipul și 

asemănarea mânuitorilor. Schimbarea de plan pune personajele într-o perspectivă nouă, iar 

„programul” pe care fiecare îl susține în fața alegătorilor trădează pe de o parte lipsa de 

experiență politică, în cazul Slabului și doze egale de oportunism și demagogie pentru 

Mijlociu și Gras.  

Odată ce alegerile au dat greș Grasul se reorientează și face apel la dreptatea istorică. 

Invocă argumentul părinților, sau mai precis, al absenței acestora. Drept urmare Slabul pare să 

fie candidatul perfect „la masă” întrucât el „are o mamă”, însă același Destin face ca din 

valuri, să apară la momentul potrivit Poștașul, care are din întâmplare o telegramă pentru 

naufragiatul Slab. Conținutul acestei telegrame - vestea că mama Slabului a murit - face ca 

situația „voluntarului” să ajungă din nou în impas. Pe măsură ce argumentele invocate de 

către Gras încep să fie din ce în ce mai iraționale, Slabul începe să cedeze manipulării. 

Întreaga piesă vorbește despre efectele distructive ale acestei presiuni morale, care astăzi, din 
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păcate, se manifestă prin toate canalele de comunicare. Nici măcar apariția Lacheului pe 

plută, cel pornit în căutarea unui Conte, pierdut și regăsit în persoana naufragiatului Gras, nu 

mai are capacitatea de a-l salva pe Slab; asta deoarece Grasul nu dorește să recunoască faptul 

că „a avut ponei când era mic”. Finalul spectacolului, unul deschis conform textului original – 

caracteristică a teatrului absurd, subliniază universalitatea ființei umane, dar și caracterul 

ciclic al vieții.  

Dramaturgia lui Slawomir Mrozek expune multe dintre nonsensurile societății 

moderne. Pendulând la marginile absurdului în nuanțe de umor și grotesc, acesta abordează 

sisteme politice și economice, punctând atât perenitatea, cât și disfuncționalitățile lor. Aceste 

caricaturi vivante ale societății se succed în secvențe rapide, care poartă foarte ușor 

spectatorul de la râsul gâlgâitor la zâmbetul amar.  

„În largul mării” este unul dintre textele care m-au urmărit încă din vremea când 

făceam teatru de amatori, cadru în care l-am și abordat în anul 2015, cu o trupă de liceeni. În 

timpul Masteratului de Teatru de Animație am zăbovit din nou asupra sa, până la urmă optând 

să lucrez Strip-tease, un text al aceluiași autor, deseori cele două piese fiind montate 

împreună. Astăzi consider că am atins maturitatea necesară pentru a pune în scenă, alături de 

distribuția: George Simian – Grasul, Dan Codreanu – Mijlociul, Alexandru Craiu - Slabul, 

Ionuț Păduraru – Poștașul, Leonard Dodan – Lacheul, această poveste cu și despre oameni și 

păpuși.    

Ideea de a juca acest text cu păpuși nu este tocmai nouă, în sensul că Mihai 

Dumitrescu a realizat împreună cu studenții un spectacol de licență în care personajele erau 

legume (animate). Animația, cu bogăția ei de mijloace, oferă posibilitatea unor abordări 

novatoare oricărui text, cu atât mai mult celor aparținând teatrului absurd. Opțiunea de a 

aduce la viață Grasul, Mijlociul și Slabul prin intermediul păpușilor subliniază statutul 

personajului din teatrul absurdului, acela de entitate aflată la discreția destinului, ins al cărui 

mecanism de funcționare depășește modestele sale posibilități de percepție. Cei trei eroi sunt 

puși într-o situație limită și ținuți sub observație pe toată durata acestui proces. Spectatorul 

rămâne cu imaginea concludentă asupra relației individ – societate și existență – libertate. 

Omul este, în sine, programat să tindă către libertatea absolută, imposibil de atins și aceasta 

constituie, probabil, cea mai mare dramă a sa, care se repetă cu fiecare plută care rătăcește în 

largul mării...  
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 Subiectul piesei, din punct de vedere al complexității sale și al modului în care tratează 

probleme morale, șabloane de gândire învechite primejdia aparențelor, recomandă 

spectacolul publicului cu vârsta de peste 16 ani. Îmi propun ca spectatorul care vizionează 

acest spectacol să își pună întrebări și, poate, să afle lucruri noi despre sine. În fond, ”trebuie 

să mâncăm nu ceva, ci pe cineva”... iar întrebarea centrală, care pândește omul pe toată durata 

existenței sale, este „Cine?”. Cine va fi următorul care va ceda presiunii pe care societatea, cu 

toate stereotipurile ei, o exercită asupra individului. Cum reacționează omul atunci când este 

pus într-o situație limită? Își menține valorile și principiile? Care este nivelul de adaptare la 

schimbarea profundă a mediului? În anul 2012 Juan Salvador Alvarenga naufragia în Oceanul 

Pacific, unde a rezistat timp de 13 luni. La întoarcere a fost bănuit că și-a mâncat colegul, 

pentru că la bord nu se afla niciun articol de pescuit, iar supraviețuirea lui pentru o perioadă 

atât de lungă de timp era improbabilă. În 1972, în urma unei catastrofe aviatice, 16 persoane 

au supraviețuit timp de 72 de zile în Munții Anzi, recurgând la canibalism. Spre deosebire de 

sfera artei, contrariile din universul uman se întrepătrund sângeros. 

Principalul obiectiv al acestui proiect este participarea la festivaluri de teatru și teatru 

de animație, atât naționale cât și internaționale: ImPuls, Festivalul Internațional Gulliver, 

Festivalul Internațional Povești – Alba-Iulia, Festivalul Internațional Puck, 25 de ore de teatru 

non-stop – Sibiu, Izmir International Puppet Days (cu supratitrare) . În acest sens ar putea fi 

luată în considerare ideea unui parteneriat cu Institutul Cultural Polonez cu scopul de a 

beneficia de o mai bună vizibilitate și, de ce nu, chiar de un turneu în țara lui Mrozek. Astfel 

se poate neutraliza unicul punct slab care ar putea influența în mod negativ derularea 

prezentului proiect – partea de promovare a spectacolelor de animație pentru adulți. De 

asemenea se mai pot realiza campanii de promovare în social-media, dar și prin mijloacele 

clasice de promovare: afișe, flyere, spoturi radio-tv.  

Conceptul scenografic îmi aparține și traduce în limbajul formelor animate această 

lume absurdă creionată de dramaturg. Din punctul meu de vedere „naufragiul” reprezintă un 

autoexil, niciunul din cei trei nu încearcă vreun moment să părăsească pluta, cu atât mai mult 

cu cât Poștașul și Lacheul ajung la ei de pe uscat. Cu alte cuvinte, pluta este universul lor, 

câmpul de desfășurare al întregii acțiuni. Fiindcă vorbim de un singur spațiu de joc, așa cum 

este el sugerat de către autor, am optat pentru suportul mobil al plutei. De asemenea păpușile 

humanette reprezintă un mod inedit de a sparge monotonia unui text spus cu păpuși și 

momentul în care personajul comunică direct cu spectatorul.  



4 | Î n  l a r g u l  m ă r i i  –  p r o i e c t  d e  r e g i e  
 

Păpușile la masă, Grasul, Mijlociul, Slabul, Poștașul și Lacheul, au dimensiuni de 30 

până la 35 de cm, și respectă trăsăturile faciale ale actorilor care le dau viață (în cazul celor 

trei naufragiați). Sunt construite din burete, au articulații mobile la cap și membre. Se 

mânuiesc cu ajutorul unui gabit plasat în partea din spate a capului, un inel de susținere a 

torsului și tije scurte la mâini și picioare. Păpușile humanette (Grasul, Mijlociul și Slabul), 

respectă vestimentația păpușilor la masă și sunt construite din burete și material textil. Pentru 

că mânuirea păpușilor se realizează la vedere, cei cinci actori, vor purta pantaloni de stofă de 

culoare închisă și cămăși/bluze de culoare neutră. Atenția va fi concentrată în planul păpușilor 

cu ajutorul luminilor, stabilindu-se zone de interes, marcate corespunzător pe podeaua sălii de 

spectacol, pentru a pune în valoare mobilitatea plutei modificând planul de joc (printr-un efect 

de tip pan, asociat unei situații de lumină, precum în imaginea de mai jos).  

 

Toate trecerile au caracter filmic; trecerea de la planul general al plutei, la tribună se 

face prin zoom, odată intrat în spațiul de joc Lacheul devine punct fix, iar pluta începe să se 

miște în jurul lui, apoi, când sparge balonul, căderea în mare se produce în slow-motion, efect 

utilizat și în furtuna care deschide și închide spectacolul.  
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Universul sonor al spectacolului este compus din sunete specifice lumii marine, 

valuri, pescăruși, efecte și zgomote specifice ploii, tunete, vânt puternic, dar și secvențe 

muzicale, cu rolul de a amplifica anumite momente, precum furtuna de la început și sfârșit, 

discursurile sau apariția pe plută a Lacheului. Ca punct de reper în acest sens menționez Ennio 

Morricone – Rabbia e Tarantella și L’arena sau Wim Mertens – Often a bird. 

Videoproiecția are rolul de a da dimensiune și textură mării (valuri animate care se 

compun în contactul cu fumul și plasa care acoperă masa suport). Alte elemente sunt 

videoproiectate în timpul discursurilor Mijlociului și Grasului, afișe, materiale de propagandă, 

sloganuri precum #rezist, noi gătim, nu gândim. Materialele video vor fi executate de 

Alexandru Bibere - Light Designer.  

Pentru realizarea acestui spectacol este necesar un număr de 25 de repetiții, structurate 

în etape după cum urmează:  

- etapa 1 – constă în formarea relațiilor de grup și familiarizarea cu textul. (5 

repetiții) 

- etapa  2  –  de creație efectivă a spectacolului. (15 repetiții) 

- etapa 3 – de finisare. Șnururi și se revine pe scenele problematice. (5 repetiții 

Îmi propun ca acest proiect să se materializeze într-o experiență creativă pentru 

întreaga echipă artistică, pe care am avantajul să o cunosc foarte bine, și în același timp 

rezultatul muncii depuse – spectacolul – să fie capabil să stimuleze gândirea spectatorului - 

întâia rațiune a existenței teatrului.   

Deviz estimativ 

Element Nr. de bucăți Preț pe bucată Total 

Păpuși 5 800 4000 

Costume actori 5 300 1500 

Plută (plus suport) 1 2000 2000 

Videoproiecție - 2000 2000 

Păpuși humanette 3 400 1200 

Plasă 40 ml 5 ron/ml 200 

Alte cheltuieli  1000 1000 

   11.900 RON 
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Grasul 
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Mijlociul 
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Slabul 
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Pluta, din lemn ușor (balsa) – dimensiuni: 135-150 cm L, 45-60 cm l; h catarg - 65 cm 

 

Pluta, atmosferă 
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Imagine din timpul furtunii 
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Numărarea voturilor, atmosferă. 

 

 

 

Schița tehnică 
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În largul mării... 
adaptare liberă după Slawomir Mrozek 

 

 

Personajele:  

Grasul, Mijlociul, Slabul,  

Poștașul, Lacheul. 

 

 Pe intrarea publicului scena este goală – cabinet negru. Gong. Sunet de băț care 
lovește luciul apei, ca într-o joacă de copil. Sunet de valuri. Furtuna crește încet, fulgere, 
atmosfera se compune pe muzică. Începe să se zărească un micuț felinar în vâltoarea apelor. 
Urcă și coboară. Se apropie. Intră în scenă pluta, care este vizibilă doar în momentul 
fulgerelor – lumină stroboscopică. Pluta se zbate violent în valuri. Trei „poze”: 1. Grasul se 
ține de cufărul din stânga plutei, 2. Slabul este încolăcit în jurul catargului, 3. Mijlociul se 
ține de parâma din dreapta plutei. Aceste imagini sunt redate în slow motion, cu mișcarea 
amplă a plutei. Fiecare naufragiat se luptă pentru viața lui. Preț de câteva secunde (fulgere), 
cei trei se văd în locurile lor, apoi furtuna scade treptat în intensitate, până când se liniștește 
total. Plescăitul reîncepe să se audă clar. Lumina crește încet. Mijlociul este sprijinit pe 

butoiul de lângă catarg, cu batista pe față, Slabul lovește apa cu un băț, în extremitatea 
dreaptă a plutei, iar Grasul, în partea stângă, scrutează orizontul printr-un ochean.  

 

Grasul: Mie mi-e foame.  

Slabul: Rezervele s-au terminat? 

Grasul: N-a mai rămas nimic.  

Slabul: Mi se pare că a mai ră... 

Grasul: N-a mai rămas nimic! 

Mijlociul (fără să-și arunce batista de pe față): Hai să mâncăm ceva! 

Grasul: Ceva?! Domnilor, fiți realiști! 

Slabul: Adică ce vrei să spui? 
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Grasul: Trebuie să mâncam nu ceva, ci pe cineva... (pauză) Adică pe unul dintre noi! 

Mijlociul (brusc interesat): Da, da! Să-l mâncăm! 

Slabul: Să-l mâncăm! 

Grasul: Domnilor, să nu fim copii! Nu putem striga toţi trei „Să-l mâncăm!”. În această 
situaţie unul dintre noi trebuie să spună „poftim domnilor, fiţi amabili şi serviţi-vă!” 

Mijlociul: Păi cine? 

Slabul: Cine? 

Grasul: Tocmai asta voiam să vă întreb. Apelez la... sentimentul colegialităţii, la bună-
creşterea dvs. 

Mijlociul (cu jumătate de gură, degajează în dreapta): Ăla nu-i un pescăruș?! 

Slabul: Poate că e brutal ce spun, dar recunosc că sunt grozav de egoist. Întotdeauna m-
am gândit numai la mine! 

Grasul: Foarte urât! Asta e atunci, trebuie să votăm! 

Mijlociul: Perfect! 

Slabul: Mi se pare cea mai bună soluție! 

Grasul: Perfect! Atunci trebuie să organizăm alegeri.  

Mijlociul: O idee excelentă! Ești de acord să mergem împreună la urnă, în același bloc? 
Asta ar simplifica mult campania.  

Slabul: Parlamentarismul s-a perimat! 

Grasul: Dacă dumneata preferi dictatura, eu preiau puterea cu plăcere.  

Slabul: Nu, nu! Jos cu tirania! 

Grasul: Așadar, alegeri libere! 

Mijlociul: Secrete! 

Slabul: Dar fără blocuri! Fiecare contracandidează independent.  

Grasul: O să aruncăm bilețelele în această cutie.  

Slabul: Eu nu am cu ce să scriu. 

Mijlociul: Îți împrumut eu stiloul. La urnă! 

Slabul: O clipă! 

Grasul: Ce mai e? 
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Slabul: Dacă vrem să organizăm alegeri ca niște oameni civilizați, nu putem sări peste 
perioada de propagandă de dinainte de alegeri.  

Grasul: Chiar ții morțiș? 

Mijlociul: Atunci să facem agitație, dar repede ca mi-e foame! 

Grasul: Să-ncepem! Cine-i primul la tribună? 

Mijlociul (către Slab): Poate dumneata! 

Slabul: Aș prefera mai încolo. N-am fost niciodată un bun orator.  

Grasul: Bine, dar a fost ideea dumitale!  

Mijlociul: Chiar așa! Dumneata ai sugerat maselor ideea asta! Mitinguri, politicianism, 
așa că dumneata trebuie să începi!  

Slabul: Dacă nu se poate altfel... 

Grasul: Nu! 

Slabul: Bine, am să fiu eu primul... 

 Heblu. Intră două panouri negre de la curte și grădină, un spot se aprinde la un metru 
în fața plutei, astfel încât, din lumină să se creeze un podium pentru personajele humanette.. 

Apare Slabul de la Curte. Șovăielnic.  

Slabul: Domnilor... (microfonie)... Stimați și... (tusea Grasului, care apoi își suflă nasul cu 
zgomot)... Dragi co... 

Mijlociul (din off): Noi suntem oameni simpli. Te rog să nu ne iei cu lingușiri! 

Grasul (off): Jos cu vorbele dulci! Vrem adevărul fără înflorituri! 

Slabul: Colegi... Ne-am adunat aici... 

Mijlociul (off): Mai scurt! 

Grasul (off): Ne grăbim domnule! 

Slabul: Ne-am adunat aici, ca să rezolvăm arzătoarea problemă a procurării hranei. 
Colegi, candidatura mea nu trebuie să o aveți în vedere. Eu am soție și copii. În 
scăpătatul soarelui, cât mai era lumină, am stat de atâtea ori în grădină și am dat huța 
copiii, în timp ce soția mea broda. Domnilor colegi, vedeți oare acest tablou blând și 
liniștit. Nu vă impresionează?  

Mijlociul (off): Ăsta nu-i un argument serios. Copiii pot să se dea huța huța și singuri.  

Grasul (off): Ehe! Chiar mai bine! 
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Slabul: Dragi colegi! Pe când eram numai un flăcăiandru, îmi făuream planuri 
ambițioase. E advărat că nu am fost suficient de exigent cu mine și nu am realizat tot ce 
îmi propuneam. Simt însă că nici acum nu prea târziu...  

Grasul (off): S-ar putea să fie... 

Slabul: Se mai pot îndrepta multe! Promit că mă voi strădui... 

Mijlociul (off): Străduiește-te să fii mai scurt! 

Slabul: ...că nu voi mai neglija nimic. Am avut căderi, e adevărat. Mi-a lipsit încrederea 
în mine, am lenevit, uneori mi-am pierdut speranța... Dar voi recupera totul, jur că voi 
recupera. Îmi voi exersa voința, îmi voi modela caracterul, îmi voi îmbogăți 
cunoștințele... Voi ajunge cineva! 

Mijlociul (off): Mai tare! 

Slabul: Voi ajunge cineva! 

Grasul (off): Ăsta-i subiectivism! 

Mijlociul (off): Vreau să mâncăm! 

Grasul (off): Domnule coleg, „vrem”... 3, 2, 1 și... 

Grasul și Mijlociul (off): Vrem să mâncăm! Vrem să mâncăm! Vrem să mâncăm!  

 Cât timp se strigă această lozincă Slabul coboară de pe podium, apare Mijlociul-
humanette.  

Mijlociul: Frați meseni!  

Grasul (off): Bravooo! 

Mijlociul: Eu n-am carte și nu-mi place să vorbesc mult! Altceva e să fac treabă. Din 
fragedă copilărie mă interesează arta culinară. Nu numai mâncarea în sine, o, nu! Eu 
sunt modest, mă mulțumesc cu foarte puțin și, n-are sens să mă mai ascund – nu-mi 
place să mănânc, ăsta e adevărul. Adică atunci când situația o impune, când nu mai am 
ce să fac, ei bine, atunci mai mănânc câte ceva, dar e... ceva... absolut minimal. Dar de 
obicei nu manânc nimic. Cu ani în urmă mai luam ceva în gură, odată la câteva zile, dar 
gata, am terminat-o cu mâncarea, odată pentru totdeauna. În schimb, pre-gă-ti-rea 
mâncării a devenit bucuria vieții mele. Pentru un bucătar nu există ceva mai plăcut, 
după tot efortul depus, decât să privească la alții cum mănâncă și să vadă, nu-i așa, că le 
place. Simt nevoia să adaug că sunt specialist în mâncărurile cu carne, iar sosurile mele 
nu-și află egal. Asta-i tot ce am vrut să vă spun!  

Grasul (în timp ce apare lângă Mijlociu la tribună): Bravo domnule! Înălțător! Bravo! 
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 Cei doi își strâng mâinile, se pupă pe obraz, apoi au un scurt moment de poză. 
Mijlociul coboară de la tribună. Grasul își pregătește ținuta. Își netezește părul, trage aer în 
piept... 

Mijlociul (off): Uraaaaa... Trăia... (întrerupt de privirea ucigătoare a Grasului) 

Grasul: Flămânzilor, vă salut! 

Mijlociul (off): Uraaa... Trăiască... Urraaaaa... 

Grasul: Am să vorbesc puțin, ostășește. În primul rând nu vreau să vă influențez opinia. 
Veți hotărî singuri. Eu? Sunt doar sluga voastră, iar voința voastră este sfântă pentru 
mine. Voi mânca ce mi se va da. În al doilea rând, nu am de ce să mai lungesc vorba, 
pentru că, nu-i așa, ne e foame. Însă trebuie să vă mărturisesc – sunt nedigerabil. 
Totdeauna am fost ațos, osos și subțiratec. Am două coaste de fier, ficatul operat și un 
picior mai scurt. De asemenea, nu sunt prea sigur că n-am trichină. După cum vedeți nu 
am nimic de ascuns. În al treilea rând, nu vreau să fiu demagog – îmi plac situațiile 
clare: dacă nu eu voi fi cel ales, celălalt va căpăta pulpa și mușchiul. Eu mă voi mulțumi 
cu restul și cu limba. Celor care ar dori altfel le spun cu tărie – la limbă nu voi renunța! 

Mijlociul (off): Bravooo! 

Grasul: Asta-i tot! Nu-mi plac trăncăneala, filozofii și fleșcăiții! Înainte! 

Mijlociul (off): Uraaaaa!  

 Continuă acest dialog între Gras și Mijlociu în timp ce primul dispare din cadru, 
spotul care a delimitat tribuna se stinge, iar pluta reapare... 

Grasul: Acum ești mulțumit, domnule? 

Slabul: Da, ai fost minunat. Doar că, aș fi vrut să te rog, știi, eu nu pot mânca mușchi... 
Dacă pentru dumneata n-ar avea nicio... 

Mijlociul: Felicitările mele! În problema limbii sunt întru totul de acord! 

Grasul: Ei, bine, campania a trecut. Este timpul să votăm! 

 Cei trei se retrag, Grasul la Grădina, Slabul la curte, iar Mijlociul în dreptul 
catargului. Fiecare se asigură că ceilalți nu pot vedea ce va scrie pe bilețel. Păpușile rămân 
în stop-cadru, efect de lumină. Mâna unui actor apare de la Grădină și introduce un bilețel în 
pălăria care servește drept urnă. Mâna dispare. Cei trei introduc și ei bilețelele.  

Mijlociul: Sunt foarte curios! Votarea îți mărește apetitul.  

Slabul: Ai putea să te porți cu mai mult tact... Ei, care-i rezultatul? 

Grasul: Trebuie să anulăm alegerile! 

Mijlociul: De ce? Mi-e foame! 
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Slabul: Dumneata vrei să anulezi alegerile democratice libere?!? 

Grasul: În urnă sunt patru bilețele! Patru! 

Slabul: Am spus eu că parlamentarismul nu mai e la modă! 

Mijlociul: Și-acum ce facem? 

Grasul: Am putea să aplicăm principiul numirii candidatului.  

Slabul: Și cine-l va numi? 

Grasul: Îmi asum eu răspunderea. 

Slabul: Aaa, desigur! Nici vorbă de așa ceva! 

Mijlociul: Scârboasă treabă! Democrația n-a dat rezultate, iar dictatura nu poate fi 
aplicată. Totuși, trebuie să găsim o soluție! 

Grasul: În asemenea momente, de cumpănă, numai o persoană generoasă, plină de 
entuziasm și cu spirit de sacrificiu poate salva situația. (către Slab) Iubite și stimate 
coleg!... 

Slabul: Nu! Nu! Vă previn! Nu vreau să ascult nimic! 

Mijlociul: Ascultă, domnule!  

Grasul: Iubite și stimate coleg! De la început, eu și colegul meu, am observat la 
dumneata o serie de însușiri care te deosebesc de noi, noblețea dumitale, dorința de a 
sluji cauzei comune, disponibilitatea, nu-i așa, domnule coleg?! 

Mijlociul: În viața mea n-am întâlnit un om atât de bun! 

Grasul: Suntem fericiți că, în sfârșit, colectivul poate răspune apelului dumitale 
călduros. Dumneata vrei să rămâi în amintirea noastră ca un om apreciat, modest, 
colegial... 

Mijlociul: ...Gustos! 

Slabul: Nu vreau! 

Mijlociul: Adică dumneata nu vrei să fii voluntar? 

Slabul: Nu!  

Grasul: Calci în picioare încrederea noastra? Nu vrei? 

Slabul: Nu! 

Grasul: E ultimul dumitale cuvânt? 

Slabul: Refuz categoric! Nu simt chemarea măreției! 
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Mijlociul: Te-am socotit un om cinstit, patriotul plutei noastre, iar dumneata te-ai 
purtat... (întoarce spatele și degajează la Curte. Slabul privește în urma lui) 

Grasul: Așa e, ne-ai dezamăgit! Onoarea nu reprezintă nimic pentru dumneata. Însă 
poate ai dumneata altă soluție. Te ascult! 

Slabul: Soluție? Foarte bine! Eu vreau să fie dreptate! Nimic mai mult! 

Grasul: Dreptate? Mă uimești! 

Slabul: De ce? 

Grasul: Ai certitudinea că dreptatea aceasta pe care o invoci, nu s-ar putea întoarce 
împotriva dumitale? Adică să îți sprijine candidatura? 

Slabul: E foarte simplu. Eu am fost nefericit de mic. De mic nu mi-a izbutit nimic. 
Împrejurările mi-au stat tot timpul împotrivă, așa că... 

Grasul: Deci dumneata crezi că e timpul ca dreptatea universală să-ți compenseze lipsa 
norocului de până acum? 

Slabul: Exact! Eu nu mă dau înapoi... Accept orice numai rezolvarea să fie dreaptă! 

Grasul: Altfel spus, cu condiția ca cel mâncat să nu fii dumneata! 

Slabul: Asta-i o insinuare! Înainte de toate, vreau dreptate! 

Grasul: Să stăm atunci și să chibzuim. N-o să fie simplu, dar se face! (către Mijlociu) 
Domnule coleg! Dumneata ai mamă? 

Mijlociul: Eu?!? Dar de ce întrebi? 

Grasul: Din nefericire, am rămas orfan aproape din copilărie. Bieții mei părinți! 

Mijlociul: Ah, dar exact același lucru voiam să-l spun și eu... N-am avut părinți... Deloc.  

Grasul: Dar... dumneata? (Slabului) 

Slabul: Am... (reacție Grasul) O mamă! În clipa asta mă plânge în singurătatea ei. Biata 
mea mamă! 

Grasul: Am impresia că problema este foarte simplă din punctul de vedere al dreptății 
elementare. Dumneata, care ai o mamă, ai putea să nedreptățești cu inima ușoară un 
orfan? 

Slabul: Stai puțin... 

Grasul: Nu, dragă domnule! Sacrificarea oricăruia dintre noi, orfanii, ar fi o palmă pe 
obrazul dreptății elementare.  

Slabul: Bine, dar... 
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Grasul: Dar e limpede ca lumina zilei, dumneata ai o mamă... 

Slabul: Bine, dar se prea poate ca mama să fi murit! Nu se simțea prea bine când am 
plecat de acasă... 

Grasul: Ce dovezi putem avea? 

Mijlociul: Exact, ce dovezi ai? 

Slabul: Păi v-am spus că nu se simțea bine, iar în ultimul timp se vorbește tot mai mult 
despre bolile civilizației contemporane. 

Grasul: Fantezii de artist, jocul imaginației! Sunt sigur că mama dumitale se bucură de 
o sănătate de fier, să-i dea Dumnezeu viață lungă, pe când părinții noștri... (Mijlociului) 
Dumneata ții minte serile acelea lungi de toamnă, când... 

 Este întrerupt de un glas îndepărtat – Poștașul. 

Slabul: Se aude un glas în largul mării!  

Poștașul: Ajutoooor! 

Grasul: Într-adevăr cineva înoată în direcția noastră. Vântul aruncă întotdeauna nisip 
în ochii orfanilor! 

Mijlociul: Poate că vine cineva cu mâncare! Văd că înoată doar cu o mână. Mi se pare 
că ține ceva la subraț.  

Slabul: Nu-i exclus! 

Grasul: Acolo! Îl văd! 

Mijlociul: E cineva în uniformă. 

Poștașul: Ajutooor! (este ajutat să urce pe plută) Mulțumesc din toată inima! 

Grasul: Ascultă, domnule, n-ai ceva de mâncare? 

Poștașul: Absolut nimic, dar aș gusta ceva cu plăcere! M-a luat valul chiar înainte de 
micul dejun. (îl vede pe Slab) Dumneata?!? Nu mai încape vorbă, e o întâmplare 
excepțională!  

Grasul: Vă cunoașteți? 

Poștașul: De zece ani îi duc poșta! N-am știut că ești pe mare. Se brodește de minune – 
am o telegramă pentru dumneata!  
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Slabul: O telegramă pentru mine? 

Poștașul: Chiar la dumneata veneam, la căsuța de pe malul mării, când m-a luat valul. 
Iat-o! (îi dă telegrama. Slabul se retrage la Curte să o citească.) 

Grasul: Uniforma asta e adevărată? 

Poștașul: Adevărată, dar cam udă. Mă-nțelegi, am căzut în apă... 

Slabul: Urrraaaaaaaaa!  

Grasul: Ce s-a întâmplat? 

Slabul (abia stăpânindu-și bucuria): Domnilor, m-a lovit o mare nenorocire! (victorios) A 
murit mama! 

Mijlociul: Ei, poftim! 
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Slabul: Da, da. Iar acum vă atrag atenția că suntem orfani toți trei, deci va trebui să 
reluăm dezbaterile. 

Grasul: Protestez! Mai mult ca sigur că dumneata ai aranjat lucrurile cu poștașul! 

Poștașul: Nu-ți permit! Vezi dumneata blazonul ăsta?! 

Grasul: Care blazon? 

Poștașul (incurcat, constată ca l-a pierdut): Tii, pesemne l-oi fi pierdut când m-a luat valul! 
Oricum, nu-ți permit să insulți un funcționar al Poștei în timpul serviciului! 

Grasul (Slabului): Cât i-ai plătit? Sau ați fost colegi de școală? 

Slabul: Acuzația dumitale e nefondată! Întreabă-l pe Poștaș dacă m-am înțeles cu el! 

Grasul: Prea bine, să-l întrebăm. Dacă va recunoaște, te vom mânca pe dumneata, iar 
dacă neagă îl vom mânca pe dumnealui! 

Poștașul: Cum așa? Abia am ieșit din apă și deja vreți să mă mâncați?!?  

Grasul: Tocmai de aceea. Dumneata ești cel mai proaspăt! 

Mijlociul: Eu zic că mai bine îi mâncăm pe amândoi. Unul fript, iar pe celălalt garnitură 
sau cu compot.  

Slabul: Poate că domnul Poștaș nici nu este orfan!? Noi, părăsiții... Ar trebui să-l 
întrebăm. 

Grasul: Nu, din al doilea aș vrea să fac vin, dar ce licoare de Burgundia poate să iasă 
dintr-un poștaș? 

Poștașul: Ai dreptate! Ca vin de Burgundia sunt mediocru, însă ca poștaș sunt la 
înălțime! 

Slabul: Să știi că dacă vei depune mărturie falsă, cum că am fost înțeleși, am să te 
reclam la Direcțiunea Poștei! 

Poștașul: Mă jignești, domnule. Cariera mea este fără pată! 

Grasul: Să nu mai pierdem vremea! Ai fost înțeles cu acest domn? Da sau nu? Daca da, 
și vestea despre mama sa este născocită vei căpăta rinichii și un pic de costiță. Dacă însă 
vestea este adevărată, atunci noi, orfanii, te vom mânca. Poșta este o instituție publică și, 
ca atare, trebuie să slujească binelui comun.  

Slabul: Domnule, te implor să nu te lași corupt! 

Poștașul: Eu sunt poștaș de modă veche. Nu mă poate cumpăra nimeni cu o porție de 
rinichi! 

Grasul: Îți oferim în plus un genunchi, dar e tot ce putem face.  
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Poștașul: Nu, domnule! Onoarea mai presus de orice! La revedere! (Poștașul sare în apă) 

Slabul: Nu! Nu pleca, domnule! Mărturisește că sunt nevinovat! Ah! (către ceilalți) Acum 
înțelegeți că situația noastră este identică. Toți suntem orfani! 

Grasul (către Mijlociu): Domnule coleg, te rog să aranjezi tacâmurile! Sunt în cufăr. 

Slabul: Ce înseamnă asta? Orfanii pe un orfan?!? 

Grasul: Dumneata uiți că mai există și altă dreptate! 

Slabul: Care?!? 

Grasul: Istorică! 

Slabul: Cum vine asta?! 

Grasul: Faptul că toți ne-am pierdut părinții nu înseamnă că suntem toți la fel. Mai 
trebuie să cercetăm și ce au fost părinții noștri.  

Slabul: O, doamne, părinți, ce să fie... 

Grasul: Ha, ha! Ce a fost tatăl dumitale?! 

Mijlociul: Îmi cer iertare că vă întrerup... E nevoie de strecurătoare? 

Slabul: Tatăl meu a fost funcționar într-o cancelarie. Dar de ce? 

Poștașul (apare din mare la marginea plutei): Mă scuzați, am uitat semnătura de primire. 
Atâta ai perorat despre mâncarea omului de către om încât mi-am pierdut capul! 

Slabul: Unde semnez? 

Poștașul: Aici. Mulțumesc! La revedere! (dispare în valuri) 

Grasul: Așadar tatăl dumitale a fost funcționar într-o cancelarie. Dumneata știi ce fost 
tatăl meu? 

Slabul: Nu. 

Grasul: Un simplu tăietor de lemne. Analfabet. Iar tatăl colegului nostru nici măcar nu 
a existat. Mama lui l-a zămislit în urma necazurilor și a sărăciei.  

Slabul: Nu cre... 

Grasul: Tatăl meu reteza arbori pentru hârtie; pentru ca tatăl dumitale să aibă pe ce 
scrie hotărârea împotriva bietei mame a colegului nostru. Nu îți este rușine, domnule?! 

Slabul: Bine, dar asta nu mă privește pe mine! 

Grasul: Tocmai de aceea dreptatea asta, care ne îndreptățește astăzi să te consumăm, o 
numim istorică. 
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Slabul: Dar e absurd... 

 

 Lacheul traversează spațiul de joc, de la Curte spre Grădină, agățat de un balon care 
funcționează ca un aparat de zbor. Când ajunge în dreptul plutei, devine punct fix, iar pluta 

începe să se miște în jurul său. 

 

Lacheul: Domnule conte, domnule conte! 

Grasul: Ce dracu mai e?  
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 Lacheul încearcă să facă balonul să coboare, dar fără succes balonul. Apoi cu un gest 

amplu îl sparge și cade în slow-motion. Muzica însoțește următoarea scenă.  

Lacheul: Domnule conte! Ce noroc pe mine... Ce noroc pe mine să vă văd din nou... (se 
urcă pe plută) 

Grasul: Ce înseamnă asta? 

Lacheul: Domnul conte nu mă recunoaște? Pe scumpul său Jean nu-l mai recunoaște 
domnul conte? Doar eu v-am învățat să călăriți pe ponei...  

Grasul: Jeane, cară-te! 

Lacheul (fără să audă ultima replică, mai departe, emoționat): Ce fericire pe ochii mei să vă 
văd din nou, domnule conte! La palat sunt toți îngrijorați! Când a venit vestea că 
vaporul pe care vă aflați s-a scufundat nu m-am mai putut stăpâni. Unde sunteți dvs, 
acolo sunt și eu. Soarta dvs e și a mea, așa că am pornit în căutare. De zile întregi 
cutreier marea, dar acum v-am găsit... Oh! Ce fericire!  

Grasul: Jeane, îți poruncesc să părăsești imediat pluta și să te îneci! 

Lacheul (Prag. Pauză în care digeră ordinul și atitudinea Grasului): La poruncă, domnule 
conte! (salută demn, apoi sare în apă și dispare în valuri) 

Grasul (după câteva secunde, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic): Deci vezi și dumneata că 
dreptatea istorică... 

Slabul: Da, văd! (furios) Văd că dumneata ai locuit într-un palat, ai călărit pe ponei! 

Grasul: Eu?!? Pe ponei?!? Tatăl meu nu avea bani nici pentru o mârțoagă. Am 
sentimentul că vrei să-mi pui în cârcă propriile dumitale amintiri din copilărie. 

Slabul: Asta-i culmea! Vrei să spui că eu am călărit pe ponei?!? 

Grasul: Firește! Chiar dumneata ai spus-o! 

Slabul: Ei, nu că asta întrece orice închipuire! Declar categoric că n-am avut de-a face 
niciodată cu niciun ponei! 

Grasul: Eu nici atât! Sărmanul tata nici nu cunoștea sensul acestui cuvânt! Doar era 
analfabet! 

Mijlociul (observator la discuție): Sărmanul ponei! Nu vrea nimeni să și-l asume! (către 
Slab) Domnule, nu ți-e milă de bietul animal? 

Slabul: Bine, dar Lacheul... 

Grasul: Care lacheu? (către Mijlociu) Ai văzut dumneata vreun Lacheu aici? 

Mijlociul: Eu? Da de unde! 
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Grasul: Dragă domnule, din acest moment nu te mai pot trata ca pe un partener de 
discuție. Dumneata ai halucinații! 

Mijlociul: Eu cred că e... (gest care sugerează nebunia) 

Grasul: Tocmai de aceea, ca un individ iresponsabil, ar trebui să te lași călăuzit de 
oamenii care știu ce vor. (Mijlociului) Domnule coleg, te rog să pui masa! 

Mijlociul: Să pun și lingurițe?  

Grasul: Desigur! O să fie un prânz complet.  

Mijlociul: Șervețele? 

Grasul: Bineînțeles! Cum scrie la carte. Suntem oameni cu educație. (Slabul se retrage la 
Curte. Grasul și Mijlociul aranjează masa, pe unul din cuferele de la Grădină.) 

Slabul (sfios): Domnule... 

Grasul: Mută furculițele mai la dreapta. 

Slabul: Domnilor... Vă rog! Eu sunt intoxicat... 

Grasul: Solnița la mijloc. 

Slabul: Pe cuvântul meu. Mai înainte nu voiam să vă spun, dar mi s-a făcut milă de 
dvs... 

Grasul: E aproape gata... 

Slabul: Eu, adică nu că aș ezita, dar o fac așa, din bunăvoință. Și mie îmi place să 
mănânc bine, dar știu că uneori lăcomia îl poate pierde pe om. Dacă n-aș fi fost intoxicat 
n-aș fi zis nimic, dar așa, e de datoria mea să vă... 

Grasul: Să începem! 

Mijlociul (scoate un cuțit): Sunt pregătit! 

Slabul (speriat la vederea cuțitului): Eu nu afirm că nu se poate vindeca, nu, nu. Zic doar 
că ar trebui să mai așteptați puțin... O zi, două... (Mijlociul arată cuțitul Grasului, care îl 
examinează atent)... Poate că două zile e cam mult... O zi?! Știți și voi proverbul „Ce 
trebuie să mănânci azi, lasă pe mâine!”?!? Câteva ore? O oră?... 

Grasul: E timpul! 

Slabul (repede): Pot să vă dau un sfat? Cu totul dezinteresat? 

Grasul: În ce problemă? 

Slabul: Strict profesională. Un sfat culinar. N-ar fi mai bine să mă spăl pe picioare?!? 

Grasul: Nu m-am gândit la asta. (Mijlociului) Dumneata ce părere ai? 
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Mijlociul: Știu și eu... S-ar putea să scârțâie între dinți. Mai bine să se spele.  

Slabul: Așa este! Igiena este baza unei nutriții sănătoase! 

Grasul: Curățenia personală nu a făcut rău nimănui. Dimpotrivă, asigură omului o 
viață lungă și sănătoasă.  

Slabul (în timp ce se spală pe picioare): Așadar... Ați hotărât irevocabil să mă... aia. 

Grasul: Credeam că e limpede.  

Slabul: Ai spus ceva mai devreme legat de spiritul de sacrificiu. 

Grasul: Da. Spuneam că spiritul de sacrificiu este o idee minunată.  

Slabul: Mai spune ceva, te rog! 

Grasul: Fie... Am schițat atunci întregul. Spiritul de sacrificiu, disponibilitatea 
renunțării.  

Slabul: Da, da. Așa e! 

Grasul: Păi vezi?! Și dumneata nu voiai să mă crezi. 

Slabul: Se vede că nu eram suficient de matur, nu aveam destulă experiență.  

Grasul: Nu e totul pierdut! 

Slabul: Am greșit că ți-am respins argumentele! 

Grasul: Este evident că nu ești cu totul cinic, de vreme ce în dumneata încep să 
încolțească sentimentele nobile. Ai terminat cu stângul? 

Slabul: Încă puțin... Revenind, trebuie să-ți mărturisesc că mă simt un alt om, mai bun... 
Dar apropo, sunteți hotărâți s-o faceți? 

Grasul: Domnule! 

Slabul: Nu, nu, fără îndoială! Deci, ce spuneam, aha, un alt om, mai bun... În definitiv 
una e să fii mâncat ca o victimă obișnuită a opresiunii și cu totul altceva să fii voluntar, 
adică să fii... aia cu propriul dumitale acord. Este absolut irevocabil? 

Grasul: Pe cuvânt de onoare! 

Slabul: Ei, ce să-i faci... Despre ce vorbeam? A, da, asta îmi dă sentimentul libertății... 
Vă rog să mă credeți că nu sunt o simplă materie primă, fără voință... 

Grasul: Domnule, te asigur că vei intra în stomacurile noastre... adică, asta... vei rămâne 
în amintirea noastră ca un erou! Eu zic că pe stângul l-ai spălat destul. 

Slabul: Sigur că l-am spălat destul. La drept vorbind, dreptul e foarte curat. Sunt gata! 
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Grasul: A, nu. Dreptul trebuie și el puțin... 

Slabul: Așa-i... Sunt primul care îndrăznește să se sacrifice pentru ceilalți!  

Mijlociul (Grasului): Cred că era bun niște săpun. 

Grasul: Merge și așa. Putem să mai așteptăm puțin.  

Slabul: Să așteptați? Așa flămânzi? Niciodata! 

Grasul: Mai spală-l un pic pe dreptul. 

Slabul: Acum când am înțeles, picioarele nu mai înseamnă nimic pentru mine. Pot să fie 
și murdare. 

Grasul: E destul! 

Slabul: Domnilor, vă mulțumesc! În sfârșit am devenit un om adevărat! 

Grasul: N-ai pentru ce! 

Slabul: În fond care e situația acum? Suntem trei inși aici și numai eu îi salvez pe ceilalți 
doi. Aș vrea să-mi permiteți să vorbesc puțin despre libertate.  

Grasul: Durează mult? 

Slabul: Câteva minute. 

Grasul: Poftim. 

Slabul: Libertatea nu înseamnă nimic. Abia libertatea adevărată înseamnă ceva. De ce? 
Pentru că e adevărată, deci mai bună. Dacă-i așa, unde să căutăm adevărata libertate? 
Să gândim logic. De vreme ce libertatea adevărată nu-i totuna cu libertatea obișnuită, 
atunci unde-i adevărata libertate? E limpede. Libertatea adevărată este numai acolo 
unde nu există libertate obișnuită.  

Muzica de la început începe să se audă în surdină, în vreme ce marea începe să se 
agite.  

Mijlociul (Grasului): Unde e sarea? 

Grasul: Acum ți-ai găsit să întrerupi? În cufăr, mai la fund.  

Slabul: Tocmai de aceea... (Slabul va repeta aceste cuvinte, ca și cum ar dori să continue 
fraza) 

Mijlociul (Grasului): Domnule, am găsit carnea de văcuță cu mazăre! 

Grasul: Ssst! Ascunde-o! 

Slabul: Tocmai de aceea... 
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Mijlociul: Eu aș prefera mazărea...  

Slabul: Tocmai de aceea... 

Mijlociul: Știai? 

Grasul: Da, dar eu n-am chef...  

Slabul: Tocmai de aceea... 

Grasul: ...Și pe urmă...  

Slabul: Tocmai de aceea... 

Mijlociul: Pe urmă? 

Slabul: Tocmai de aceea... 

Grasul: Tu nu vezi că el e fericit? 

 Muzica acoperă întregul fundal sonor, împreună cu sunetul caracteristic furtunii. 
Heblu. În același joc de la început, pluta începe să fie aruncată prin spațiul de joc. La fel ca 
la început, Grasul se ține de cufărul de la Grădină, Slabul este agățat de catarg, iar Mijlociul 
de parâma de la Curte. Furtuna durează mai puțin acum, dar reface episodul de la început. 
După momentul de apogeu, furtuna se liniștește, muzica scade. Se mai aude doar marea și un 
băt care lovește apa. Se aprinde lumina, cei trei se află în pozițiile inițiale – Slabul la 

Grădină lovește apa cu bățul, Mijlociul pe butoiul de lângă catarg, cu batista pe față, iar 
Grasul, la Curte, scrutează orizontul prin ochean. Îl lasă în jos... 

Grasul: Mie mi-e foame!  

 

  

Heblu. Muzică. 

 

 

FINAL 
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