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                                    Piesă în două acte 

                 Spitalul Clinic de Psihiatrie Nr:Infinit 

                                             Personaje:  

Trofim - băiat tânăr de 25 ani, nu se cunoaște dacă e numele lui adevărat, a pierdut memoria 
și cu ea și-a pierdut și personalitatea.  
Arsenii – 30 de ani, nimeni nu cunoaște de unde-i și cine-i, dublura lui Trofim, e umbra lui…  
Lucia - Satană - o femeie  aproximativ  35 de ani, poate mai mult , dar foarte frumoasă  
Doctorul – medic psihiatru 32 ani   
Colegul – colegul doctorului , tot medic psihiatru, 50-55 ani  
Carolina – infirmieră voluntară la spitalul de psihiatrie, 21 ani  
Alte personaje… 

                                                     

                                                      Actul 1. 

                                              Scena 1. 

Un salon, o cameră tipică de spital, cu  mobilă - trei paturi și o măsuță pe care stă 

un ulcior cu apă și un pahar gol. În salon sunt doar două persoane, care vorbesc 

între ele. 

Trofim – (emoționat) Am vorbit cu ea toată noaptea, înțelegi, o noapte întreagă! 

E cea mai fericită noapte din viața mea ! 

Arsenii – Nu înțeleg, despre ce poți vorbi cu o fată  o  noapte întreagă ?! 

Trofim – Vorbești  așa, pentru ca  nu ești îndrăgostit. Când simți dragostea în 

inimă, cu persoana iubita poți  găsi o mie de subiecte  pentru discuție. Iar daca se 

intimpla vre-o pauză și nu știi ce să spui, sărut-o și nu vei da greș!  

Arsenii – Oricum nu înțeleg. 

(Arsenii se duce spre măsuță, scoate din buzunar niște pastile le ia  și bea apă 

direct din ulcior). 

Trofim – (dubios și în același timp  emoționat, închintat) Ce fel de pastile ai băut? 

Arsenii – Stai liniștit! Sunt doar niște vitamine. 



Trofim – Straniu, dar hai sa zicem ca-i așa. Înțelegi Arsenii, frate, când ești 

îndrăgostit  ți-e foame și ți-e sete  de persoana iubita! Amândoi avem aceeași 

dorința de a fi unul în preajma celuilalt, suntem ca un  tot întreg și ne este foarte 

greu să ne despărțim, când trebuie sa  mai și plecam…Nu știu cum să-ți lămuresc! 

Trebuie sa fii îndrăgostit ca să mă poți înțelege. 

Arsenii – Nu frate, sunt sătul de romantismul tău, pe vremuri eram și eu romantic, 

acum  au rămas doar amintiri. Un bărbat adevărat n-are ce sta atâta timp de 

vorbă. O întâlnire, o invitație la un ceai sau la o cafea, un buchet de flori, ei fie 

două, dar uneori și aceasta sunt de prisos și apoi hai în pat! Să știi că  și lor le 

place sexul, în orice caz nu mai puțin decât noua,  bărbaților. Dar dacă nu vrea,ai 

dat-o –n bară, dar se mai întâmplă, nu trebuie sa te stresezi din cauza asta! Găsim 

noi alta,care va fi de acord și socot  ca asta este ceva  normal!  

       Mă plictisește romantismul tău, m-apuca somnul…(cască, cască și Trofim) 

Trofim – Eh ! Nu înțelegi tu, nu înțelegi ce înseamnă să iubești și să fii iubit ! 

Atunci relația, chiar și cea sexuală e ceva deosebit, e ceva miraculos…N-am, nu-s 

cuvinte ca să-ți explic cât e de bine cât e de fermecător !!!!!! 

(Arsenii se duce după pat și cade acolo jos. Bate cineva la ușă, e infirmiera 

Carolina). 

Carolina –Salut dragă ! 

Trofim – (pare altfel, mai brutal la chip) Salut drăguț-o! Salut Iubit-o ! 

Carolina – (cu suspiciune) Ești tu Trofime ? 

Trofim – Da, (se preface ca e jignit de întrebare) desigur sunt eu, cine mai poate fi 

încă? Nu înțeleg de ce-mi pui astfel  de întrebări? 

Carolina – (Se apropie de Trofim, îl cuprinde) Nu te supăra. Știi  doar că el îmi 

provoacă frica , mă sperie, mi-i frică de dânsul. 

Trofim – Stai liniștită, acum nu este aici. Suntem doar noi doi! Iți promit că nu o 

să-ți facă nici un rău. Eu te iubesc ,păpușico! 

Carolina – (tresare) Nu-mi spune așa, știi că nu-mi place! (suspicios)Parcă ai fi 

Trofim și parcă n-ai fi, nu pricep și asta mă sperie ! 



Trofim – Sunt eu dragă, eu, iubitul tău,sunt cel, cu care ai discutat  o noapte 

întreagă, întâlnind zorii dimineții. Te iubesc și tu știi asta! Oare  chiar nu ne poți 

recunoaște? Mă jignești… 

(Ea vine spre el, îl cuprinde, el o sărută, ambii cad pe pat…) 

                                      Scena 2. 

(Același salon, Trofim fuge după Arsenii, Trofim este  furios, fug în jurul patului) 

Trofim –Tu ai mințit-o, te-ai culcat cu ea ! Și după asta te numești prieten! M-ai 

trădat ! 

(Arsenii se oprește din fugă). 

Arsenii – Nu te-am trădat, nu te mai văita!  

(Trofim încearcă să-l lovească, Arsenii se ferește). 

Trofim – Cum de  n-am înțeles eu, că acestea pastile au fost doar niște somnifere. 

Tu în viața ta n-ai băut vitamine. Prostul de mine ! 

(Se enervează, încearcă din nou să-l lovească pe Arsenii, acesta se ferește și-i dă o 

palmă  lui Trofim). 

Arsenii –Termină isteria, știi doar că suntem un întreg. 

Trofim –(plânge pe pat de neputință) Te porți ca o fiară! Te urăsc! 

Arsenii –  De ce  plângi?! Ți-a fost și ție bine. Poate…(râde) 

Trofim – Ea este  doar a mea! Eu m-am săturat  să împart totul  cu tine!  

(Trofim se ridica  din pat, trece la măsuță și ea ulciorul cu apă în mână) 

Arsenii – (nedumerit) Ce vreai să faci? 

Trofim - Știu  cum să mă răzbun pe tine. 

(Scoate din buzunar o pastilă și o arată lui Arsenii, acela la rândul său se sperie și 

tot odată se înfurie). 

Arsenii – (strigă) Să n-o înghiți, tu nu înțelegi! Ea mă v-a face slab, agenții ne 

urmăresc, o să ne găsească! 



(Arsenii fuge spre Trofim, răstoarnă masa, încep să se bată, Arsenii încearcă să 

smulgă pastila din mâinile lui Trofim, acesta  totuși o înghite). 

 

 

                                                     Scena 3. 

În salon, Trofim legat de pat, lângă el un doctor. 

Doctorul – Cum te simți azi, Trofime? 

Trofim – Bine Doctore, mă simt foarte bine! Poate îmi da-ți drumul acasă? 

Doctorul – Cum pot să-ți dau drumul acasă, dacă nu cunoști nici unde ți-i casa nici 

cum te numești cu adevărat. 

Trofim – Da, Doctore, aveți dreptate… 

Doctorul – Dar Arsenii cum se simte? 

Trofim – S-a liniștit,(cu bucurie) chiar ne-am și  împăcat! A spus că exista șanse să 

rămânem  nedescoperiți de agenți. Ei cunosc despre el dar de mine încă nu… 

(De Doctor se apropie un coleg de-al său) 

Doctorul –(lui Trofim) - Bine , acum revino-ți, v-om vorbi mai târziu, la mine în 

birou. 

Trofim – (uimit) Să-mi revin? Unde? 

Doctorul – (liniștit) Acuși vine infirmiera și o să-ți facă o injecție, vei adormi. Când 

te trezești  vorbim la mine în birou. 

(Ambii doctori pleacă de pe scenă, de după pat se ridică Arsenii și se așează lîngă 

Trofim). 

Arsenii – Cam îmi pare suspicios colegul Doctorului nostru. Da și cu el e ceva  nu e 

în regulă… 

Trofim – Doctori ca doctori, nu văd nimic deosebit sau suspicios. 

Arsenii – (îngândurat) Daaaa, fie… 

(pauză, Trofim încearcă sa spună ceva, dar nu îndrăznește)   



Trofim – Auzi frate, după câte știu  eu, toți nebunii ,mai devreme sau mai târziu,    

îl întâlnesc, sau sunt vizitați de  cela… 

Arsenii – Ce?  Care acela? 

Trofim –Nu cela, ci  Codatul, Încornoratul… 

Arsenii – (indiferent) Aaaa , ei și ? 

Trofim - Pe mine m-a vizitat… 

Arsenii – (râde cu gust) Eu demult îți spun că ești dus cu pluta! 

Trofim – (supărăcios) Dar  tu  nu?! 

Arsenii – (tot râde) Eu cu această plută am făcut și înconjurul lumii și nu odată! 

Dar cu codatul,uneori e și codata ne cunoaștem bine, mai că  suntem prieteni, hi-

hi-hi! 

Trofim- Daaa …și unde eram eu, când ai primit aceasta vizita? 

Arsenii – S-a întâmplat înainte de a te cunoaște  pe tine, este  straniu  că nu ți-am 

povestit. Dar când  te-a vizitat, eu unde eram? 

Trofim –  (cu ciudă) Îi făceai curte Carolinei… 

Arsenii – (visător) Daaa, e bună fata! Hai nu fii îngâmfat, ne-am înțeles doar că o 

împărțim amândoi , frățește. 

Trofim –Nu-mi place mie înțelegerea aceasta a noastră, mă simt vinovat, de parcă 

a-și  trăda-o! 

Arsenii – Nu vorbi prostii, la urma urmei ce e lumea aceasta, dacă nu  o 

halucinație a unui om nebun. 

(pauză) 

Trofim –Da ție nu ți-i interesant ce mi-a zis …cela? 

Arsenii – Nu prea, mereu spune  aceleași lucruri, dar eu  nici nu prea cred în 

aiurelile acestea. 

Trofim –  Ești straniu , zici că mai sunteți prieteni, dar nu crezi în existenta lui  

(bufnește în râs) In schimb crezi in tot soiul de agenți secreți… 



Arsenii – (îl oprește, e foarte serios, pare chiar speriat) Să nu le pronunți numele, 

e foarte serioasă chestia aceasta cu agenții… 

 

 

 

                                               Scena 4. 

Carolina e în birou la Doctor,ei se sărută,  întră Colegul. 

Colegul – O, mă scuzați!  

(Carolina rușinată fuge din birou) 

Doctorul – (puțin confuz) Eu îmi cer iertare, serviciul nu e locul pentru astfel  de 

relații. Dar când ești îndrăgostit nu mai contează nimic și uiți de toate, chiar și de 

etica profesională, contează doar dragostea! 

Colegul – Vă înțeleg, sunteți tânăr. Când să mai iubești dacă nu în tinerețe. Dar, 

pare-mi-se că am văzut-o cu un pacient, Trofim, dacă nu  greșesc. 

Doctorul – Am încredere în ea. Știți cum văd eu dragostea?Ca o platformă care se 

ține, stă pe mai mulți piloni. Acești piloni sunt, stima, încrederea, interesele 

comune, sexul, starea materială,de ce nu?! Ei sunt mai mulți,dar dacă unul din ei 

se prăbușește, se inclină și platforma și tot așa cu fiecare pilon până când nu se 

prăbușește dragostea ! Eu o iubesc și am încredere în ea! 

Colegul – Interesantă teorie. Dar… 

Doctorul – (nu-i dă voie să-și finalizeze gândul) Dar să lăsăm problemele  inimii! 

Aș dori să mă consult cu d-voastră. În privința pacientului Trofim. 

Colegul – Da colega, vă ascult, dar nu sunt prea la curent. Descrieți-mi situația pe 

scurt. 

Doctorul – Da, da, sigur. Ați fost în concediu când l-au adus, acum trei săptămâni 

în urmă. L-au găsit la gara feroviară, vă spun eu, era într-o stare dezastruoasă, am 

în vedere din punct de vedere psihic, desigur. Noi nu cunoaștem nici adresa lui , 

nici numele de familie, l-am numit și noi Trofim ca să ne fie mai simplu. 

Colegul – Dar ce e cu Arsenii? 



Doctorul – Iată  asta-i  problema: găsindu-l pe Trofim, în spital am depistat și 

personalitatea lui dublă - Arsenii. Aceasta  cunoaște  numele lui, cine este  și de 

unde. Dar îndrugă niște istorioare despre sine, că la un moment dat, începi să 

înțelegi că toată literatura mondială, universală și toți marii scriitori, în comparație 

cu dânsul ,n-au imaginație.(râde) 

(Undeva, în  culise, sau sub ușă stă ascuns Arsenii și trage cu urechea). 

Colegul  - Ei, la prima vedere, se pare că este un caz standard, obișnuit -

schizofrenie… 

Arsenii – (Din ascunzișul său,încet, supărăcios) I-a la dânșii, sunt un caz obișnuit! 

Măgarii în halate albe (chicotește) 

Doctorul- Asta da, dar nu înțeleg care din aceste două personalități este falsă și 

care e reală?! Pe cine trebuie să-l tratăm, pe Arsenii sau pe Trofim? Nu cunoaștem 

nimic din trecutul lor. 

Colegul – Alegeți și voi una care v-a fi mai comodă societății după externare. 

Faceți cum facem deseori, ce contează!? 

Doctorul – Dar dacă apar rudele vre-uneia dintre aceste personalități - 

mama,soția, fratele, surorile, ce facem? 

Colegul – Cum ce vom face? Îl vom trata din nou, având în vedere cerințele 

rudelor. 

Doctorul – Înțelegeți, sunt doi și  anume în acest caz nu mă pot dumeri care din ei 

e fals și care este  cel adevărat, real? 

(Arsenii în ascunzișul lui chicotește). 

Arsenii –Ei cred că suntem doar doi, hi-hi-hi! Numele nostru este Legion, fiindcă 

suntem mulți ! (râde sinistru) 

Colegul – Nu contează, care și cine-i. Î-i studiem, î-i tratăm, conform regulilor și 

standardelor aprobate de ministerul sănătății, de societate…La urmă poate să se 

descopere că nici una dintre aceste personalități nu este adevărata. Dacă v-a fi 

nevoie cream noi una nouă. (zâmbește) 

Doctorul – (entuziasmat) Da, să știți că aveți dreptate! Pe această bază pot să-mi 

fac un renume  mondial. Este doar necesar  să mă apuc de scris teza de doctor 

habilitat pe această temă, va fi o descoperire, un nou nume în lumea psihiatriei!!! 



Arsenii –(încet) Unul din ei e agent! Dar care-i…? 

 

 

                                                Scena 5. 

Biroul doctorului. Intra  Trofim. 

Doctorul – (la masă) Bună ,Trofime, i-a loc. 

Trofim – (timid se așează) Bună ziua domnule Doctor. 

Doctorul – Cum te simți ?Iei  leacurile prescrise? Văd că azi ești mai liniștit. 

Trofim – Da, Doctore, totul e bine. 

Doctorul – Arsenii, a dispărut? 

Trofim – Nu,n-a dispărut. Este acum și el aici (uimit) chiar nu-l vedeți? 

( Se întoarce și arată cu degetul la Arsenii, care stă în spatele lui). 

Doctorul – Aș dori să vorbesc cu el, Tu Trofime nu te superi dacă vorbesc cu el? 

Trofim – Desigur că nu. Vorbiți dacă doriți. 

(Pauză, Doctorul  privește  lung la Trofim, și-i zice). 

Doctorul- Bună ziua Arsenii! 

Arsenii – (se așează pe scaunul liber de lângă Trofim)Vorbiți cu mine, dar vă uitați 

la Trofim, acest fapt  mi se pare lipsit de politețe  

Doctorul – Scuze, dar nu te văd. 

Arsenii – Stau pe scaun,alături de Trofim. 

Doctorul – Bine.(se uită la Arsenii) Arsenii, tu înțelegi  ca ai probleme psihice? 

Înțelegi că ești bolnav mintal și ai nevoie de ajutor? Trofim (arată la el) înțelege 

aceasta, dar tu? 

Arsenii – Adică, d- voastră  vreți  ca eu sa înțeleg ca sunt un om bolnav mintal,că 

sunt un om nebun ? Adică, se adună câțiva oameni,  doctori, (râde ironic)așa ziși 

specialiști în domeniu și î-mi spun mie că sunt nebun! Și asta încă nu e tot, ei 



doresc ca și eu să recunosc acest fapt, să cred chiar în el! Dacă eu gândesc  altfel 

decât ei și nu mă încadrez in tipare , depășesc  așa numitele hotare psihiatrice, 

puse tot de ei, de ei și de societate, atunci eu sunt considerat dement! Adică  sunt 

nebun! Toată psihologia voastră și toată societatea voastră nu-i decât o turmă, o 

cireadă! 

Doctorul – Fiecare din noi e liber să aleagă tot ce își dorește. Suntem liberi. 

Psihologia stă la straja acestei libertăți mentale, a sănătății mentale. Tu ești legat 

de propria minte, care te distruge din interior,ai nevoie de ajutor! 

Arsenii – (arată în jurul său) De ajutor aveți nevoie voi toți. Vorbiți de libertate, 

dar n-aveți idee de ea .Voi, cu regulile și cu legile voastre semănați mult cu un 

animal priponit , legile și regulile voastre sunt cât vă permite funia, atâta libertate 

aveți voi‚ luptați nu pentru libertate, luptați ca să vi se  facă funia mai lungă cu un 

metru sau doi ... 

Doctorul –Dar ce înseamnă pentru tine libertate? Căci, ceea ce spui tu, e o utopie, 

e vorba despre libertatea absolută. Care, aprioric nu poate exista, libertatea 

absolută înseamnă haos, dar, cum am zis ,nici nu există. 

Arsenii – Libertate absolută în înțelegerea ta, nu există, cum nu există închisoare 

absolută în înțelegerea mea.  

Doctorul –Nu înțeleg! 

Arsenii – Păcat că nu înțelegi, dar nu e problema mea. 

Doctorul – Ești agresiv! De terapie electro- convulsionară ai auzit? 

Arsenii – (zîmbește) Mă sperii?! Da, frica e bună metodă de manipulare! Toate 

imperiile și civilizațiile voastre se țin pe ea! Dar pe cine îl vei pedepsi, pe 

mine(arată la Trofim care șede de parcă e într-o transa catatonică)s au pe el? 

Doctorul – (nervos) În general, eu nu port astfel de discuții cu pacienții… 

Arsenii – (î-l întrerupe) Din această cauză nu ești cel mai bun, ca să fii cel mai bun 

trebuie să fii nebun, și nu un pic, dar chiar dea binelea. E nevoie să rupi funia. Să 

treci  peste linia de demarcație. Dar cine știe cel mai bine cum se face asta dacă 

nu acela care deja a rupt-o, un nebun cum ziceți voi. Trebuie să riști, sau te făceai 

un medic psihiatru celebru sau un pacient a spitalului de psihiatrie. Eu nu văd 

diferența, ambii trăiesc în lumea sa, numai că unul e recunoscut de lume, altul 

nu.. 



Doctorul – Continuați, eu vă ascult. 

Arsenii – Ascultă atunci! Mie puțin îmi pasa  de ceea ce gândești tu Doctore! Mă 

lasă rece si diagnosticul d- voastră! Voi doriți să-mi lecuiți sufletul cu pastile, ha-

ha-ha și după toate acestea tot eu  sunt bolnav!Sufletul se poate trata doar cu 

afecțiune, nu cu afecțiunea  despre care vorbiți voi și care nu este nimic altceva , 

decât  o noua mască, o nouă minciună…(râde)Ție, vouă, la drept vorbind, nici nu 

vă pasă de mine, doriți doar să revin în turmă, să devin un miel, o vită blândă, cu 

frica în sân, gata să se jertfească pentru ideile și valorile voastre  false, absurde! Și 

totul e mascat, cu ce? Cu dragostea, umanism(râde) ….Faceți din noi un exemplu, 

o sperietoare pentru alții, ca nimeni să nu poată să părăsească turma! Dar dacă  

cineva o face, sau măcar încearcă ,arătați la el cu degetul “uitați-vă,s-a smintit e 

nebun , așa pățiți dacă nu vă țineți de turmă, dacă nu urmați regulile ei…” 

Doctorul –Arsenii,tu înțelegi că faci parte din personalitatea lui Trofim? 

Arsenii – Eu,înțeleg, chiar  știu asta, ca sunt  un tot  întreg cu Trofim, cu Carolina, 

Cu tine Doctore și cu alții. Dar tu Doctore înțelegi asta? 

 

                                                            Scena 6. 

Pe scenă, unul în întâmpinare altuia, vin Colegul și Carolina. Carolina trece de el 

fără ca să-i acorde vre-o  atenție. Colegul o apucă de braț, ea se uită urât și 

dezgustător la el,  î-i lasă brațul, ea se întoarce cu intenția de a pleca. 

Colegul –  Carolina, stai, vreau să-ți vorbesc! 

Carolina - (stând pe loc, rece îi vorbește) Da, vă ascult. 

Colegul – Carolina, fato, tu înțelegi ce faci? Îi duci de nas pe băieții aceștia. 

Carolina –E viața mea personală, cine ce are cu mine?! Fac ce doresc. Nimeni n-

are dreptul să mă judece sau să mă povățuiască!  

Colegul –Eu am acest drept. Sunt tatăl tău! 

Carolina –(î-l ia în râs)Ba, după atâția ani ți-ai amintit în sfârșit!  Memoria în sfârșit 

i-a revenit  s-a lecuit omul  de amnezie! !!!Doamne ,e o minune! (Îl privește direct 

în ochi)Și, ce dorești acum? Să-ți sar în brațe!? 



Colegul - Știu, sunt vinovat în fața ta! Dar te rog, te implor să-mi acorzi o șansă , o 

mică posibilitate să mă reabilitez, să-ți dovedesc cât de tare te iubesc și țin la tine! 

Eu mult mi-aș dori să mă mândresc cu tine. Te voi ajuta să întri la facultate și să 

devii medic ca mine. 

Carolina –Mi-e frică, nu mă simt în apele mele când cineva îmi zice că se 

mândrește cu mine. O zice ,iar „ eu apoi mă simt datoare, căci e nevoie apoi de 

fiecare dată să mențin imaginea, să fac tot posibilul și imposibilul ca această 

persoană să continue să se mândrească cu mine. Nuuu, nu joc astfel de jocuri, e o 

escrocherie psihică, datorită acestui fapt mă vei dirija ca pe o păpușă, trăgând de 

firul mândriei. Atâtea ani am reușit să trăiesc fără tine , cred că și de acum înainte 

voi reuși! 

Colegul – (cu o voce vinovata) Iartă-mă…. Iartă-mă fetiț-o! Oare n-ai făcut și tu 

greșeli în viața ta? Nu fi atât de severă ! 

Carolina – (rece) Să înțeleg că eu sunt greșeala ta?! 

Colegul – (speriat) Nu, nu,desigur că nu! Nu ai înțeles ce am dorit să spun, ești cel 

mai frumos, cel mai scump ce am în viață! Tu… 

(În acest moment pe scenă apare Trofim, vine și o cuprinde pe Carolina, o sărută. 

Undeva pe aproape se află și Arsenii ) 

Trofim –Bună dragă, bună și vouă doctore.(se adresează Colegului) 

Colegul –(nervos)De ce nu ești la tine în salon? 

Trofim – E ora liberă, mă plimb după masă.(se uită la Carolina și îi zâmbește)Am 

venit să-mi vizitez iubita! (o sărută) 

Carolina –Da, dragul meu, mergem în parc, am terminat deja cu doctorul… 

Colegul –(devine tot mai nervos) Sunt interzise relațiile amoroase  între pacient și 

personalul spitalului. 

Carolina – (sărutându-l pe Trofim) Da eu nu fac parte ,oficial , din personalul 

spitalului, sunt voluntară, asistentă medicală voluntară. Fac bine pacienților și nu 

numai pe degeaba (râde) 

(Arsenii chicotește toată scena, după ultima frază a izbucnit și el în râs. Colegul 

nervos îi trage o palmă la obraz lui Trofim,acela la rândul sau șocat se uită la el 

apoi nedumerit la Carolina, iarăși privește Colegul ) 



Trofim –Ce-i cu tine? Te-ai tâmpit….? 

(Colegul îi mai trage o palmă, Trofim îi răspunde tot cu o palmă, se pălmuiesc 

reciproc câtva  timp) 

Carolina – (strigă) STOP ! 

(Ei se opresc, ea nervoasă se uită la Coleg, ambii se uită la ea. Carolina îi trage o 

palmă la obraz, apoi îl privește pe Trofim, acela îi zâmbește naiv, ea îi trage și lui 

una că-i dispare zâmbetul de pe buze… Carolina fuge de pe scenă. Trofim după ea, 

Colegul deprimat stă pe scenă, Arsenii râde  cu gust de cele întâmplate) 

 

                                           Scena 7. 

O doamnă elegantă,frumoasă,  într-un costum de culoarea roșie, un roșu aprins 

(nu prea deschis, dar sunt evidențiate liniile frumoase ale  corpului feminin). Se 

așează neinvitată pe scaun, față în față cu Doctorul, care șede la masă și scrie 

ceva. 

Lucia -  (ca unui vechi prieteni) Salut Doctore. 

Doctorul – (ridică capul, se uită la ea studiind-o) Bună ziua, sunteți vreo rudă a 

cuiva dintre pacienți? 

Lucia – (surâzând) Nu, dacă vorbești  în înțelegerea ta de rudenie. 

Doctorul – Consultații, aveți nevoie de ajutor? 

Lucia – Eu să am nevoie de ajutorul unui psihiatru?! (râde) Ești hazliu…e un bun 

început. Bravo maestre! (îl aplaudă, râde) 

Doctorul –(înțelegător)Aha, prezentați-vă,vă rog (ia pixul și registrul de 

înregistrare a noilor pacienți) 

Lucia –Tu știi cine sunt, cu tot sufletul , cu toată ființa  ta simți asta.(se așează pe 

masă, flirtează cu el, apoi brusc încetează, se da jos de pe masă și se așează pe 

scaun) Budiștii, îmi spun Mara, Musulmanii, mă numesc Shaitan. Iar  creștinii, m-

au numit în  mai multe feluri … 

Doctorul – Aha, înseamnă  ca d-voastră  pretindeți că sunteți (scrie în registru) 

Satan, Lucifer, Belzebut… 



Lucia – Bravo! (îl aplaudă cu bucurie ca un copil) Ce băiat bravo!(îi trimete mai 

multe bezele) 

Doctorul –(zâmbind)La drept vorbit, îmi imaginam că acest personaj biblic este un 

bărbat. 

Lucia – Fi, sexism! Da ce, o femeie nu poate fi satană?(izbucnește în râs, se 

oprește din râs,devine mai serioasă).Nu importă, bărbat, femeie, toți sunteți fii și 

fiicele mele. Sunt în chipul unei femei, dar puteam fi în chipul oricărei alte ființe, 

nu numai de bărbat, fiindcă femeia e simbolul veacului acesta. Mă țin de modă, 

sunt în pas cu ea!(râde) Sunt în trend ! 

Doctorul – Nu înțeleg, ce ar însemna toate acestea? Cum așa, suntem fii și fiicele 

tale? 

Lucia –Lumea aceasta mi - a fost dată mie. Toți oamenii îmi aparțin mie, începând 

de la naștere mai puțin (dacă părinții sunt ai mei, copilul lor al cui va fi?) dar cu 

fiecare an tot mai mult. Puțini din voi reușesc să iasă de sub controlul meu, de sub 

manipularea mea. 

Doctorul - Și cum ne manipulezi? 

Lucia – Sufletele voastre îmi sunt vândute mie,apropo, de voi înșivă si aceasta s-a 

întâmplat încă înainte de nașterea voastră. Puțini  reușesc  desfacerea acestui 

contract de vânzare – cumpărare. (mâhnită) Dar totuși unii reușesc s-o facă, ei 

sunt puțin , dar totuși reușesc! 

Doctorul – Dacă ți le vindem, atunci de ce unii au mai mult, alții mai puțin? 

Lucia – (râde) La ce preț am convenit  aceea  au și primit. Nu e vina mea că unii 

nu-și apreciază sufletele la justa lor valoare și cer pentru ea doar o funcție, sau o 

mașinuță, alții nici asta nu o cer, posibil le place mizeria ha-ha-ha! 

Doctorul –Sufletul n-are valoare! 

Lucia –Da,da…. 

Doctorul –Da de la mine ce doriți? 

Lucia –Să trăiești o veșnicie e destul de plictisitor, am venit să mă distrez puțin. 

(Doctorul apasă butonul roșu de chemare a sanitarilor) 



Doctorul – Aveți nevoie de ajutor. Pentru moment nu recunoașteți acest fapt dar 

nu este o coincidență că ați venit anume la mine, sunt unul din cei mai buni 

specialiști din domeniu. (tot apasă butonul) 

Lucia – (nervosă) Nu-l mai apăsa atâta, nu va veni nimeni. Nu crezi că sunt Lucifer, 

fie. Ești savant, îți voi spune din punct de vedere științific, analogul lui Lucifer în 

știință se poate de socotit Mintea! Mintea – cel mai frumos înger, cu ajutorul lui s-

au creat multe lucruri frumoase. Dar și tot răul începe cu el. Cine primul a pus la 

îndoială autoritate lui Dumnezeu? Da, da, Mintea, Lucifer aducător de lumină. 

Cum se traduce din greaca antică cuvântul iad? 

Doctorul – Pare-mi-se, iad, hades- umbră, întunericul. 

Lucia –Întunericul minții! Nu numai de lipsa de cunoștințe în ea, dar și de la prea 

multe în el. “Caci unde este multă înțelepciune este si mult necaz, si cine știe 

multe are si multă  durere.”( biblia,Ekliziast 1:18) 

 

 

                                        Scena 8. 

În salon, la Trofim, el e așezat pe marginea patului,  Arsenii  e pe același pat 

întinde pe el o pasians din cărțile de joc, mai sunt încă două paturi la fiecare din 

paturi chite un pacient a spitalului. Unul din ei simulează o luptă kong-fu, altul cu 

mâinile în părți fuge în jurul patului de parcă ar fi cu avionul. Întră  Colegul, se 

așează pe marginea patului alături de Trofim , dar în așa fel ca să nu încurce 

jocului lui Arsenii. 

Colegul – (vinovat) Tu Trofime nu te supăra pe mine. 

Trofim – Am și uitat. 

Colegul –Tu cunoști că sunt tatăl… 

Trofim - Știu, demult m-am priceput. 

Colegul –(uimit) Daa, ei fie.(pauză, se uită cu atenție la ceilalți doi pacienți)Da cu 

ei ce e? 

Arsenii –(cu cărțile de joc în mână)Acesta(arată la cel ce se bate) e fanat al 

jocurilor video, se crede că e în program, acum bate ”bossul”.Azi termină joacă, 



mâine o începe din nou, mare jele e aici când pierde , doar sanitarii îl pot liniști. 

Iar cela ce înconjoară patul e un fel de Gagarin al nostru, ha-ha-ha! Și îl cheamă 

Iurii, ce coincidență ha-ha-ha! Acesta e Iurii, cela e Efim…(pauză) Efim ,Trofim 

asemănător nu?(îl ghiontește pe Trofim) Nu îți pare straniu? 

Trofim – Nu. 

Arsenii –( pus pe gânduri, tot repetă șoptind)Mda, mda,straniu. 

Colegul –Ei, cosmonautule, Iurii! 

Trofim –Nu așa,(cu mâna la gură de parcă ar vorbi prin radio) Pământ, șșșpsșș…de 

către centrul cosmic , este chemată pentru legătură nava spațială  “Vostok” 

Iurii –(tot încunjurând patul, cu mâna la gură)Pământ nava spațială Vostok e la 

recepție șșșpsșșș zece înconjurări făcute, mai sunt încă zece, apoi revin, zborul 

decurge normal șșșșps șșșș…. Legătura întrerup întru în zona de bruiaj  a undelor 

radio șșșș…. 

Arsenii –(râde) Primul moldovean în cosmos!  

Colegul – Daaa, grele timpuri  au venit dacă cu un nebun n-ai despre ce să 

discuți!(se uită la Efim și dă din mână cu disperare). 

Iurii – (făcând tot ce spune)Dacă mergi mult timp înapoi, (merge cu spatele), 

peste un timp oarecare v-a ieși că mergi înainte (se oprește și își continuă 

acțiunile făcute până la replica zisă). 

Arsenii – (îl ghiontește pe Trofim) Ai văzut! Nu e rău tipul… 

Colegul – Stau și mă uit în jurul meu la toți, nu, numai la cei de aici chiar la toți și 

nu înțeleg nici o iota. Parcă aș fi, parcă aș trăii  într-o casă , lume de nebuni… 

Arsenii - Și ești. Într-o casă, lume de nebuni (râde). 

Colegul – Da, mi-am ieșit și eu din minți… 

Arsenii-  (vesel) Bun venit în gașca noastră! 

Trofim -  De ce vorbiți așa? 

Colegul –(Se uită direct l-a Arsenii)Îl văd și-l aud pe Arsenii…Vocea, gândurile lui, 

de parcă ar fi ale mele…Sunt l-a mine în cap. 



Arsenii –Sunteți coleg nu numai cu  doctorul, dar și cu noi (chicotește, apoi serios) 

Dar nu fii trist, e semn bun, semn de însănătoșire… 

 

 

 

                                                                Scena 9. 

Doctorul cu Carolina la dânsul în birou. Doctorul Îi trage o palmă zdravănă  la 

obraz Carolinei. 

Doctorul –Ești o târfă, o lepădătură!(o ține cu mâna de haină) 

Ea încearcă să-l lovească înapoi, el îi prinde mâna și-i mai arde una, ea îl lovește cu 

genunchiul între picioare, el se apără. Ea la rândul său îl calcă dureros pe picior, el 

de durere îi dă drumul, ea se năpustește la masa lui unde sunt diferite 

instrumente de  profil precum și o mulțime de foi scrise. Instrumentele zboară jos 

de pe masă, începe apoi să rupă foile, să le boțească, să le calce în picioare, să le 

arunce de pe masă. Doctorul se aruncă spre ea , o împinge brutal de la masă și 

începe cu grijă să adune foile de jos. 

Doctorul –(strângând foile) Ce faci proast-o, e teza mea de doctor… 

Carolina stă la o parte și îl privește cu un zâmbet satisfăcut. 

Doctorul –Gata, am terminat cu tine, credeam că ești o fată bună și îmi vei fi 

vrednică de soție. Proast-o! Te iubeam. 

Carolina –(neglijent) Credea-i, spera-i. Ce treabă am eu cu speranțele și cu alte 

Iluzii ale tale?! 

Trofim –La ce bun îți trebuie acest Trofim, acest nebun,care n-are nici un viitor! 

Carolina –(cu mândrie) Sunt încă prea tânără ca să privesc prea departe în 

viitor.(Cu un zâmbet visător) Cu el e interesant, e atât de romantic,simplu și tot 

odată diferit, neobișnuit.  

Doctorul – (cu foile în mână se ridică și se apropie de Carolina) Dar eu? Eu, nu 

sunt? 



Carolina – (îl privește cu un dispreț) Tu?! Tu ești acel viitor(râde) despre care î-mi 

vorbești. 

Doctorul – (furios) Curv-o! N-am să te iert niciodată! 

Carolina –Nu?!(Zâmbind, cochet se apropie de el mai aproape, chiar se lipește de 

el. Îl mângâie, îl sărută, îi șoptește vorbe dulci la ureche) Ai să mă ierți ?! (După 

acestea cuvinte îi trage Doctorului pe neașteptate un genunchi între picioare. 

Doctorul se îndoaie de durere, ea râzând în hohote fuge de pe scenă). 

După ceva timp Doctorul își revine din lovitura primita și se așează pe un scaun., 

posomorit. Deodată , aude cum cineva tușește, ridica - privirea  si-l vede pe 

Arsenii, care stă rezemat de un perete si  citește un jurnal. Observându-l  tresare, 

căci se credea singur în birou.  

Doctorul –(așezat pe scaun cu capul în jos) Tu î-mi erai! (nervos) N-am observat 

când ai întrat, te rog sa ieși și altă dată să știi că atunci, când întri în biroul 

Doctorului  trebuie  să bați la ușă. 

Arsenii – (Răsfoind jurnalul, fără  să-i acorde  nici o atenție Doctorului, nici 

privirea n-o ridică la el) Privesc TV. Citesc cărți de tot felul, răsfoiesc ziare, după 

cum vezi(arată jurnalul său) jurnale, ascult radio, navighez pe Internet. Peste tot 

același lucru: alimentație proasta, exces de alcool, si este interesant ca unele 

recomandări se lovesc cap in cap cu ce spun alți nutriționiști. Și dacă citești toate 

aberațiile de prin mass media ajungi la concluzia ca în viața  ta faci totul pe dos. 

Adică: incorect dormi, mergi, respiri, râzi, stai, șezi, visezi, zâmbești, 

gândești….Hm, da afară, treburile oare corect le fac? Da fundul, corect mi-l șterg? 

Daaa, ce dilemă (îngândurat). Trebuie sa  caut ceva instrucțiuni in acest sens(cu 

multă atenție și seriozitate răsfoiește jurnalul din mână) 

Doctorul șede cu capul în jos,,  la replica lui Arsenii nici n-a reacționat, se pare că 

plânge, apoi cu o disperare în glas dar cu o speranță în ochi se uită la Arsenii  și îl 

întreabă. 

Doctorul -  Ce este dragostea? 

Arsenii – (Tot privind în jurnal) Dragostea, e când cineva există și trăiește în inima 

ta. Mai mult decât atât, acest ”cineva” se contopește cu ea, formând un tot  

întreg  cu toată ființa ta. Atunci înțelegi că acest “cineva” întotdeauna a format un 

întreg cu tine. Datorită dragostei a fost posibil să vezi, să înțelegi, să simți asta… 



Pauză. 

Doctorul – La drept vorbind, n-am auzit nici un răspuns la întrebarea mea 

(disperat). 

Arsenii – (închide jurnalul, plecând) Nici nu mi-am propus sa-ti răspund. 

Răspunsul corect la această întrebare î-l cunoști  doar tu. Nu e o axiomă…Totul e 

individual, ”…Câte inimi, atâtea feluri de dragoste ”(Lev Tolstoi) Trebuie singur să 

înțelegi, să vezi, să simți, să trăiești…Eu ți-am dat doar careva indicii… 

 

                                         Scena 10. 

Doctorul e singur pe scenă, e la dânsul în birou, e plin de durere și suferințe. 

Apare femeia în roșu, Lucia. 

Lucia –(vine aproape de Doctor, îl privește cu o umilință falsă) Suferi? Ce Drăguț! 

Doctorul –Ce mai vreai de la mine? De ce îmi sfâșii inima?  

Lucia –(uimită) Eu îți sfâșii inima?! Nu eu , tu singur te distrugi, mai bine zis te 

distruge concepția ta despre dragoste. 

Doctorul – (emoționat) Simt o dragoste adevărată, n-am simțit niciodată ceea ce 

simt acuma… 

Lucia –Dragoste adevărată?!! Prostii!!! (neglijent). Dragostea adevărată 

întotdeauna e reciprocă, cum poate fi altfel dacă e un tot  întreg cu tine?! Dacă 

iubești vei fi și iubit. Dar în cazul tău e vorba doar de orgoliul tău bărbătesc. Nu 

mai am ce vorbi cu tine, ești complet al meu (pleacă de pe scenă).  

Pauză, Doctorul e și mai disperat, de el se apropie Trofim. 

Trofim – (Încurajator, dar tot odată puțin uimit) Are, este ceva adevăr în cuvintele 

ei. Dar să știi, că Satana niciodată nu provoacă pe acela care deja este complet al 

lui. La ce bun  să te mai provoace dacă ești complet al ei? Îi provoacă doar pe cei 

care mai au ceva lumină în suflet și cu ajutorul acestei lumini poți ieși din 

labirintele minții… din ghearele ei (lui) Ține minte asta! 

 

 



 

 

 

                                         Scena 11. 

Arsenii cu Trofim sunt la ei în salon, sunt doar ei doi. 

Arsenii –(Povestește o anecdotă) Vine în iad la satană un michiduță, hi-hi, vine și-i 

zice. ”Stăpâne, Stăpâne, mare năpastă, e rău de tot. Acolo (arată cu degetul în 

sus) pe pământ a apărut un om care cunoaște tot adevărul, gata cu noi, suntem 

terminați, gata cu noi…. Cunoaște adevărul și-l v-a spune și altor oameni…. 

Suntem pierduți! Până aicea ne-a fost împărăția…” Satană, calm, la rândul său î-i 

zice. “Stai fără grijă, sunt mulți de-ai noștri acolo, ei vor face așa încât nu-l v-a 

crede nimeni, sau vor interpreta  eronat cuvintele lui.” Michiduță. ”Nu Stăpâne, 

numai de acolo vin, nici un demon,michiduță, nici un drăcușor, nici zare de ai 

noștri, da lângă omul acesta nimeni din ai noștri nici nu pot să se apropie. Gata, sa 

zis cu noi, suntem pierduți.” Satană.”Stai liniștit ți-am zis, sunt mulți de-ai noștri, 

preoți, farisei… ” Ha-ha-ha!!! 

Trofim nu prea a înțeles bancul. Întră Lucia. 

Lucia – Da, da, țin minte acest incident (caz) a avut loc mai mult de 2000 de ani în 

urmă. 

Trofim –Aaaaa ! Am înțeles, acum psihiatrii sunt în loc de farisei! 

Arsenii cu Lucia se uită la Trofim, ambii sunt  ironici îi zâmbesc. 

Lucia –Să lăsăm baltă amintirile, aveți oaspeți!  

Între trei persoane, trei bărbați în costume negre, cu cravate, cu ochelari de soare, 

scurt frezați. Toți trei sincron prezintă o legitimație, lui Arsenii și Trofim. 

Aristotilus – Agenți ai securității mentale, eu sunt agent superior Aristotilus, 

aceștia sunt colegii și ajutorii mei, agent Iungus și agentul Freidus. (Doctorul e 

Aristotilus, Iurii e Freidus, Efim e Lungus). Arsenii, cunoscut și sub o mulțime de 

alte numi… Vi se incriminează, că ați ieșit din hotarele minții și ați devenit absolut 

independenți de ea. Ce constituie o infracțiune gravă, pardon, excepțional de 

gravă și care prevede pedeapsa cu moartea cu absoluta ștergere a personalității 



voastre, fără de a lăsa vreo amintire că ați existat. Toți cei care vă vor ajuta , se 

vor socoti complici și v-or fi nimiciți împreună cu figurantul principal, adică cu tine 

Arsenii. Ești arestat și vei fi judecat de către Marele Tribunal pe lângă Consiliul 

Ministerului Securității Mentale, pe care noi îl și reprezentăm. 

Arsenii – (lui Trofim, care stă cu gura căscată) Ți-am zis eu, îmi pare demult dubios 

acest Doctor, dar și vecinii noștri de salon…. Mă pricepeam eu! 

Iungus –Vă ordon să ne urmăriți. Sunteți arestați. Cer o supunere totală în caz 

contrar vom fi nevoiți să aplicăm forța… 

Trofim –(uluit) Arsenii, ai avut dreptate!Ei există!!! (Cu ciudă agenților)Fără luptă 

nu ne predăm!  

Brusc se ridică și îl lovește cu piciorul în piept pe Iungus, acela cade, vine la 

Freidus, ei se luptă, Trofim într-o luptă nu prea lungă îl învinge. În acest răstimp, 

Arsenii , imperturbabil, zâmbește. Aristotilus ,cu o privire cruntă, dar liniștita 

urmărește  și el lupta între Freidus și Arsenii. Apoi după ce Trofim a învins și de el 

înfuriat se apropie Trofim, Aristotilus întinde mâna și enunța: 

Aristotilus – În nomes logicus fortes nus!!! 

Trofim cade în genunchi, se ține cu mâinile de cap, strigă de dureri insuportabile. 

În acest moment de pe pat se ridică Arsenii. 

Arsenii – Logicus prostius…. Ha-ha-ha, Inimus fortes. Vagnera is test amora. 

(Puterea magică a dragostei).  

Trofim își revine … Aristotilus și toți ceilalți încremenesc, în afară de Lucia.  

Lucia –(furioasă) Locul tău nu e aici… Aici sunt eu stăpână!!! 

Arsenii –Nu fii atât de rea, vă urmez, lasă băiatul în pace. 

Agenții își revin. 

Aristotilus – (uitându-se la Lucia) Ne v-a urma și Trofim (Lucia îi face semn că face 

totul corect, dar Arsenii se încrunta). Vom verifica cât e de periculos,  apoi îl vom 

elibera. 

Toți iese de pe scenă. 

                                                    Cortina. 



 

 

 

 

                                                       

 

                                                              Actul 2. 

                                               Scena 1. 

Carolina cu Trofim stau așezați pe marginea scenei, cu picioarele  jos în sală, se 

văd doar ei, în urma lor e întuneric. Ei se sărută, stau cuprinși, se iubesc.  

Carolina – Mi - era frică pentru tine, mi-era frică că nu te vor elibera și apoi  

puteau să te omoare. 

Trofim –(supărat) Mi-au dat drumul, mi-au spus că nu sunt periculos!  

Carolina – Prostuțule! (îl cuprinde, îi sărută fruntea, ochii, obrajii) Nu rezistam 

dacă pățeai ceva! (ambii se sărută)  

Trofim – Arsenii zice… 

Carolina – Nu-mi aminti de el! Mi-e frică!  

Trofim –Nu, el s-a schimbat, e altul acum, mai înțelept… El a zis că nu se teme de 

proces și ca va veni după mine, după noi! 

Carolina –Va veni? Și unde ne v-a duce? 

Trofim –(confuz)Nu știu nici eu… Multe mi-a zis, dar am înțeles doar una, că nu v-

om mai suferi și  în sfârșit voi fi externat din spitalul acesta de nebuni, ambii v-om 

fi externați! 

Carolina – Si eu? Dacă ai uitat, îți aduc aminte, sunt infirmieră la acest spital si  nu 

pacienta acestuia. 

Trofim – Ești draga mea, ești, ți se pare că nu. 



Carolina –(îl privește lung în ochi) Se pare că numai tu  gândești așa, nu însa si 

Arsenii. Bine fie cum zici tu. Dar eu nu plec nicăieri, rămân aicea. 

În Spatele lor se aprind luminile, acolo e un proces  judiciar, Trofim cu Carolina 

stau pe loc, încremeniți. Procesul e în toi, pe un prezidium improvizat  sunt trei 

judecători, în frunte cu Aristotilus, Freidus și Iungus prin părți. Îl judecă pe Arsenii, 

care e așezat la o masă cu un loc liber pentru avocat, alături de masa lui Arsenii o 

altă masă, e masa procurorului. Procurorul și în același moment e și avocatul 

inculpatului, e Satană, care pe jumătate e femeie, altă jumătate e bărbat, (joacă în 

același moment ambele roluri, a avocatului și a procurorului). În spatele lor câțiva 

spectatori ,care sunt în același timp si juriul  acestei judecăți. Împreuna cu 

spectatorii - juriu, șede și Colegul, care e chiar în spatele lui Arsenii. Satană(Lucia 

și Lucian) este veșnic  în mișcare în acest proces, când e avocat, se așează la masa 

lui Arsenii, când e procuror la masa procurorului, dar își spune replicile și din 

centrul scenei. 

Aristotilus – Noi vă ascultăm domnule procuror, aveți cuvântul. 

Colegul –(la spatele lui Arsenii, îi șoptește) Lucifer, Satan e procuror? 

Arsenii – (rîde) E și avocatul meu. 

Colegul –Cum așa, lui îi aparține acest minister, el e ministrul acolo, chiar mai 

mult… 

Iungus – (bate cu ciocanul în masa prezidiumului) Liniște în sală! Vă ascultăm 

domnule procuror.  

Lucian- procuror –Sunt uluit, uimit, sunt dezamăgit, furios…mii greu să fiu 

complect obiectiv în acest caz. Acest om ,(arată la Arsenii) care de acum cu greu 

poate fi numit om, a comis o infracțiune, ce, ce… Putea să aleagă orice infracțiune 

la alegere, din această cărțulie, (arătă codul penal) un cod întreg, dar el nu, a ales-

o pe aceasta. Tot ce a creat omenirea, toate înțelepciunile și cunoștințele ce cu 

atât greu au fost adunate de omenire. Câți oameni, câți savanți, celebrități și-au 

lăsat viețile pe acest altar!!! Dar el, (din nou arată cu degetul la Arsenii) acest 

barbar, a scuipat în toate acestea, s-a șters picioarele de toate realizările omenirii. 

Le-a aruncat la gunoi acestea mari descoperiri a strămoșilor! Am să dovedesc în 

acest proces, că el(arată la Arsenii), este un infractor, un mincinos care prezintă 

un  pericol imens pentru toată omenirea, pentru toată planeta Pământ și pentru 

tot universul în întregime.(Se așează la masa procurorului).Mulțumesc. 



Aristotilus – Avocatul, vă ascultăm. 

Procurorul se ridică de la masa sa și fuge la masa avocatului. 

Lucia –avocat – Cam nu prea cred eu, în sinceritate cuvintelor domnului procuror. 

Nu cred nici în indignarea  și grija ce ar avea-o dumnealui față de omenire și 

înțelepciunea ei.  

Fuge la masa procurorului și de acolo vorbește. 

Lucia –procuror –Protest, declar protest!Nu este vorba despre convingerile 

avocatului, dacă mi se imputa ceva, rog să fiu acuzat oficial, dar acesta de acum v-

a fi un alt proces.  

Aristotilus –Se acceptă protestul procurorului. Avocatul să se expună în cadrul 

cazului audiat. 

Lucian –avocat –“Înțelepciunea omenească e o nebunie în fața domnului.( biblia)” 

Sau poate aceasta e mai bună. “Dacă un individ îți pune întrebări  cu privire la 

sensul vieții și la  valorile ei, înseamnă că este bolnav mintal.”(Z. Freud). ( îi face 

din ochi lui Freidus). 

Se sting luminile, pe planul unu din nou apare Carolina cu Trofim. 

Trofim – (se ridică ambii în picioare) Carolina, dragă, cum nu vei merge? Ce mă fac 

fără tine? 

Carolina – (vine și-l cuprinde, ambii cu lacrimi pe obraz) Eu cred că aicea 

drumurile noastre… Nu, nu vreau , dar simt că anume așa trebuie să se întâmple. 

Urmează-ți soarta! Eu știu că peste ceva timp te vei întoarce după mine. Te vei 

întoarce, da? 

Trofim –(o ține de mână)Dragă. Iubito! Bineînțeles că mă voi întoarce! Tu îmi ești 

lumina, tu îmi ești sufletul….. 

La ei se sting luminile ei stau încremeniți, ținându-se de mâini . Din nou procesul, 

se audiază martorul acuzării. 

Lucia-procuror –Povestiți instanței și onoratului juriu, ce s-a întâmplat cu 

dumneavoastră în aceea zi de primăvară?!  

Martorul –În aceea zi, eu ca  întotdeauna mă ocupam de treburile gospodăriei 

mele. Am o gospodărie imensă, de multe puteri e nevoie ca s-o îngrijești. Căci am 



o gospodărie imensă, vaci, porci, oi, capre, găini și gâște, precum și vreo câteva 

cote de pământ, ce necesita să fie prelucrate semănate și așa mai departe. Și, în 

toiul zilei fiul meu, de 13 ani, în loc să mă ajute pe mine, pe tatăl său a ciulit-o la 

joacă!  În momentul când l-am prins pe acest chiulangiu, și-l pedepseam cu o 

varga bună de salcâm, zicându-i ca azi nu cinează, căci n-a meritat-o  a apărut 

el(arată la Arsenii) Arata pe atunci puțin altfel, dar e el , după ce l-am văzut îndată 

l-am și recunoscut. 

Lucian –procuror –Continuați, vă ascultăm cu mare atenție. 

Martorul - Și cum vă spuneam, când îl pedepseam pe fiul meu a apărut el. M-a 

luat pe neașteptate, m-a aruncat la pământ , și luându-mă cu mâna de cap mă 

dădea cu nasul într-o păpădie înflorită. 

Lucia –avocat –(batjocuritor)  Și ce v-a zis? 

Iungus –Rog liniște în sală, procurorul interoghează martorul, avocatul să-și 

aștepte rândul!   (se adresează procurorului) Continuați. 

Lucia –procuror –Ce vă spunea când vă ținea brutal și nemilos de gât, sau de cap, 

aducându-vă cu nasul la păpădia ceea afurisită ?! 

Martorul –Dându-mă cu nasul în acea plantă înflorită îmi zicea: ”Vezi păpădia?! 

Prin ce a meritat ea straiele sale verzi, prin ce a meritat ea floarea sa galbenă, prin 

ce a meritat ea căldura și razele soarelui, prin ce a meritat ea faptul că pământul o 

hrănește și-i dă tot necesarul ei, pentru ce merite există?! ” Pentru  frumusețea sa 

inedita si pentru calitățile sale terapeutice? 

Lucian – procuror – Barbarizm!!! 

Luciana – avocat- Protest…. 

Aristotilus –Se acceptă.  Mai sunt întrebări la martor? Nu-s, bine să invităm 

următorul martor al acuzării. Un alt martor se duce după tribună, este întrebat, 

din ce an e, numele complet, și tot așa, totul trece pe planul doi. De la masa sa se 

ridică Arsenii. 

Colegul –Unde te duci? Ședința e în toi! 

Arsenii -  (zâmbind) Isprăvesc ei și fără mine. Nici n-au să-mi observe absența. 

Este triumful  Satanei,  nu judecata mea.  

Se apropie de Trofim cu Carolina, care stau de acum cuprinși.  



Arsenii –Trofim, e timpul să mergem! Fă alegerea. 

Trofim și Carolina nu pot să se desparte unul de altul. Se despart totuși ,Trofim se 

apropie de Arsenii , Carolina rămâne pe loc dar e întoarsă cu spatele la ei. Arsenii 

se pornește înspre o lumină divina, care bate dintr-o ușă deschisă, la jumătate de 

drum Trofim se oprește. 

Trofim –Carolina! Carolina….(ea nu se întoarce la el, plânge). 

Trofim îl ajunge pe Arsenii care deja a deschis ușa și ambii întră în aceea lumină. 

                                      Scena 2. 

Printr-o lumină divină, printr-o grădină, se plimbă Trofim cu Arsenii, în haine albe, 

desculți, se aude o muzică liniștită,celesta.  

Arsenii –Ce-i cu tine frate?  De ce ești atât de trist? 

Trofim – Nu pot fără ea… E bine aici, mă simt fericit și plin de bucurie, mă simt în 

sfârșit acasă. Dar simt că și drumul meu ”acolo” nu s-a terminat. 

Arsenii – (uimit, puțin agitat) Te vei întoarce la ceea casă de nebuni?  

Trofim – (trist) Da. (cu o speranță în glas, privind direct în ochii lui Arsenii) Dar mă 

voi întoarce înapoi, înapoi cu ea! 

Arsenii –Da, te vei întoarce, această ușă e deschisă în ambele direcții. Ea nu e 

acolo, sau pe undeva pe aici, ea este  mereu în tine( pune palma mânii sale pe 

pieptul lui Trofim, în locul unde se află inima). Te vei întoarce, dacă nu vei uita 

cine ești cu adevărat și de unde vii, te vei întoarce dacă nu te vor zăpăci, dacă nu 

te vei implica în goana lor după toate și  tot, dacă nu te vor da jos grijile și 

necazurile. Atunci da, te vei întoarce. 

Trofim – (emoționat)Dar ea? Ea? 

Arsenii –N-ai înțeles nimic. Ea singură trebuie să-și aleagă calea. 

Trofim –(disperat) Ea și-a ales-o. (cu o speranță ) Chiar, chiar nu se poate  face 

nimic? 

Arsenii – Se poate. Poate să se răzgândească, cum acum ai făcut-o și tu. 

 



                                                         

 

 

 

 

                                                         

                                                                 Scena 3. 

Același spital de psihiatrie. Trofim în haine de sanitar duce cina. Întră în salon, 

unde sta  culcat în pat  Colegul, e legat. Îl dezleagă,îi dă să mănânce, stă așezat 

alături. 

Trofim –Mă cunoști? 

Colegul –(Se uită atent la el, îi cade bucățica din mână) Trofim?! (începe a plânge). 

Trofim – (îl liniștește) Gata, gata…Totul e bine…(Colegul nu mai plânge, se 

liniștește)Unde e Carolina? Doctorul? 

Colegul –De când ai plecat au trecut mulți ani. Doctorul care te-a lecuit pe tine 

sunt eu(cu lacrimi în ochi).Carolina nu mai e. Colegul meu  s-a smintit de tot  si  a 

omorât-o pe Carolina, trei zile după aia ne fugăream după el prin spital și apoi, 

apoi s-a aruncat de pe acoperișul spitalului. A murit repede, fără chinuri (pauză). 

Atunci parcă ceva s-a rupt și în mine. M-am smintit și eu (pauză).Eu am înnebunit, 

asta precis. Da ,Carolina! Colegul, poate așa a fost cum  a zis, da poate nu, poate 

totul mi se pare și în jur e doar un vis, un coșmar…(se ține de cap) Să fii 

blestemat...(strigă cu spumă la gură) Iară, glasuri…Iară satană mă 

atacă….Blestemați.. Lăsați-mă în pace… Dispari….(îl atacă pe Trofim, dar acela se 

dă la o parte și nu-l ajunge ,îi sunt legate picioarele). 

Trofim – (încearcă să-l țină de mâini) Arsenii Trofimici liniștiți-vă! 

Întră Doctorul, cu asistenta, care seamănă leit cu Carolina.  

Colegul –(cu un râs isteric) Trofim Arsenici luați-l de la mine….Agent, e agent…. ( 

se zbate în isterie) Vă omor pe toți! Blestemați să fiți… 

Doctorul –(lui Trofim) Ieșiți! (e cu o seringă în mîină, asistentei)Tu tot, ieși. 



Trofim cu asistenta se îndepărtează de Coleg și Doctor. Doctorul îi pune o injecție, 

î-l liniștește, rămân pe planul doi. Apoi la ei se sting luminile, ei dispar, pe planul 

unu  apar Trofim cu asistenta. 

Trofim – (bucuros, emoționat, se teme că nu îl v-a recunoaște) Mă mai ții minte? 

Sunt eu, sunt eu, Trofim! 

Ea stă și-l privește de parcă ar fi hipnotizată. 

Carolina –(cu greu) Da, te cunosc ( leșină, El o ține, ea își revine în brațele lui) Te 

visez în fiecare noapte! Închid ochii și-ți văd chipul! (El o sărută, ea îi 

răspunde).Cine ești tu? Și de ce te iubesc atât de mult? 

Trofim –( o ea în brațe) Dragă, îți voi povesti totul…(Cu ea în brațe iese  de pe 

scenă, ei  trec pe lângă Arsenii, care stă rezemat de culise). 

Arsenii -Și tot așa, din an în an din zi în zi, din veac în veac. Ești de acord cu mine? 

Hai ieși, știu că iești și tu aicea. 

Din umbră iese Freidus. 

Arsenii –Tu?! (acela zâmbește șiret) Satană, tu îmi erai, vai, cit de fățarnic mai 

ești! 

Freidus -Eu? Ha-ha-ha! (supărăcios) Tu nu? 

Arsenii –Eu, nu! 

Freidus –(râde, apoi brusc se face serios)Mai citește( sau privește) odată piesa. 

(Arată spre culise) Cum crezi, ai cui vor fi? 

Arsenii – (zâmbește și el) Mai vedem noi….Să începem piesa di nou… 

Freidus –Schimbăm decorațiile, actorii, iar sensul tot acela rămâne ( râde cu gust). 

Arsenii îl privește crunt.  

                                                             

                                                         Scena 4. 

O cameră de interogatoriu, într-o secție de poliție sau poate într-o încăpere a 

organelor secrete. La masă stă așezat Arsenii vis-a- vis de el stă așezat Aristotilus, 

prin părți, la umerele lui Arsenii stau Freidus și Iungus. 



Aristotilos – Afirmați că sunteți baronul Miungauzen? 

Arsenii –Nu, eu nu afirm nimic. 

Freidus –Dar martorii indică contrariu! 

Arsenii –Nu eu am ziso, cred că baronul a și făcuto, pe el și întrebați. 

Aristotilus –Unde e? 

Arsenii –(naiv) Cine? 

Iungus –(bate cu pumnul în masă)Las` ca-ti arat eu ție! (Strigă) Baronul unde-i? 

Arsenii –Mai știu eu unde e și cu ce se ocupă?!E una din sutele miliardele de 

personalități pe care  le port în interiorul meu. Cine știe  când  va mai ieși la 

iveală? 

Iungus –(nervos)Nu, el se bate joc de noi! 

Arsenii –Nici gând. Am fost baron  Munchausen, don Chihot, Conele Caliostro, 

Romeo…. 

Freidus –(batjocoritor)De pe lună, când ai venit? 

Arsenii –(fără să întoarcă capul la el) Și acum sunt acolo, da și voi tot. 

Iungus –El e nebun,de ce ne jucăm cu el? (Se adresează lui Aristotilus) Să-l 

lichidăm! 

Aristotilus –Romeo, acel Romeo care cu Julietta? 

Arsenii –Da acela. Dar cine credeți că i-a povestit-o lui Shakespeare?! Cam a 

schimbat mult în ea… 

Freidus –(lui Aristotilus) Ce facem cu el? 

Aristotilus –Îl ducem la casa de nebuni, apoi vedem ce facem. 

Toți se ridică,  îl conduc toți trei pe Arsenii înspre culise. Din culise iese pe scenă 

Trofim condus de doi polițiști. Toți se opresc, Arsenii se oprește față în față cu 

Trofim, se privesc în ochi, unul pe altul. Polițiștii se opresc, la o țigară, ei nu-l văd 

pe Arsenii și nici  agenții.  

Polițistul 1 –Dă să fumăm câte o țigară. 



Polițistul 2 –Să fumăm! (aprind țigările, polițistul 2. Arată spre Trofim care tot stă 

făță în față cu Arsenii) Unde îl ducem, căci eu așa și n-am înțeles? 

Polițistul 1 –La spitalul de psihiatrie. 

Polițistul 2 –Dar ce-i cu el? 

Polițistul 1 –E bolnav. 

Polițistul 2 –Asta am înțeles eu, ce-i cu el vede ceva, îngeri, draci, balauri sau se 

crede Napoleon(rîde) 

Polițistul 1 –Nu ține minte cum se numește și nici cine e, l-au găsit la gară. La 

spital v-or zice medicii ce mai are. 

Se sting luminile, se aude un trăsnet, un fulger. Se aprind luminile, agenții nu mai 

sunt pe scenă, Arsenii s-a contopit cu Trofim. 

Polițistul 2 –Ai văzut? Ziua amiaza mare, ce o fi? 

Polițistul 1 –Nu știu, să ne cărăm de aicea (ambii cam speriați, îl i-au pe Trofim și 

plecă de pe scenă). 

 

                                                      

 

                                                       Scena 5. 

În scenă o ușă, după ușă în pat stă culcat o persoană în poziția unui embrion ( e 

Colegul). În fața ușii sau adunat mai multe persoane polițiști, pompieri, medici, 

simpli cetățeni. Polițiștii cu pompierul care are în mână un aparat de tăiat metal. 

Pompierul – Ce facem?  Tăiam lăcatul sau nu? 

Polițistul 1 - Trebuie tăiat, vecinii zic că nimeni de trei săptămâni n-a ieșit din 

casă, dar glasuri, muzică se aude. 

Polițistul 2 –Da poate nu tăiem, poate găsim ceva neamuri de-ai proprietarului ca 

sa primim acordul lor? 

De ei se apropie o doamnă,(care mult seamănă cu Lucia) cu un medic și doi 

sanitari.(e Doctorul, Iurii, Efim). 



Doamna –Sunt stăpâna casei, știu ce se întâmplă, m-au anunțat vecinii. 

Polițistul 1 –(arată la medici) Ei cine sunt? 

Doctorul –Sunt medic psihiatru, dinții sunt sanitari la spitalul nostru de psihiatrie. 

(Arată la ușa deschisă) E un pacient de-al nostru, a rămas singur și a făcut criză, se 

crede doctor psihiatru. 

Polițistul 2 –( se adresează doamnei) Da unde ați fost trei săptămâni? 

Doamna –Eeee, la soră, în satul vecin. S-a îmbolnăvit sărmana, am avut grijă de 

ea, apoi și mama a căzut la pat, e bătrânică de acum săraca, 82 de ani, nu e glumă, 

am fost nevoită să am grijă și de ea. Așa și fugeam de la soră la mama, de la mamă 

la soră. Și aicea nu sunt toate, fratele sărmanul, ei nu mai este chiar așa de 

sărman căci când s-a răsturnat cu căruța ere beat crița! Bețivul….. 

Polițistul 1 –Gata, ajunge, v-am înțeles. Bateți la ușă, poate vouă vă v-a deschide. 

Doamna se apropie de ușă și bate în ea. 

Doamna –Dragule, sunt eu soția ta, deschide te rog. 

Colegul o aude, ridică capul. 

Colegul –Ești singură? Satană nu e cu tine? 

Doamna –(întoarce capul,  privește lung la Polițistul 2) Nu, nu e aici. 

Colegul – Da agenți, sunt? 

Doamna –Nu-s nici ei aicea. Ți-i foame? Ți-am adus de mâncare… 

Se gândește, nu știe ce să facă. 

Colegul –Nu ești urmărită? 

Doamna –Nu dragule, sunt singurică (cu glas dulce). Pițigoaica ta, așteaptă 

singurică la ușă! Mi-e frig, mi-e umed, doresc la tine în brațe, deschide ușa 

iubitule! 

Colegul se ridică și deschide ușa, sanitarii îndată  î-l  si înșfacă.  

Doamna –Mai atent băieți, mai atent. (colegului) Au să te ajute acolo… 

Colegul se oprește în fața Doctorului. 



Colega – Colega, am făcut criză. N-am avut altă ieșire, sau mă îmbătam sau 

complet înnebuneam.  

Doctorul –Văd că le-ai făcut pe ambele. 

Polițistul 2- (sanitarilor) Duceți-l la noi. 

Polițistul 1 –Nu, nu… Luați-l voi. (Șoptind Polițistului 2) Ești prost? Am un 

nebun(arată la el) la ce bun îmi mai trebuie încă unul la secție. 

Colegul –Spuneți agenților și tuturor celor ce vor dori să audă, că toată psihiatria, 

psihologia, psihanaliza…..conștientul, inconștientul….e doar vârful aisbergului! 

(Disperat, aproape dus de pe scenă) Cine sunteți voi? Cine sunt eu ? Ce se 

întâmpla cu mine? Dar cu voi ce-i?.... 

 

                                         Scena 6. 

Lucia cu Arsenii într-o plută. Arsenii vâslește, sunt trași cu o frânghie de toate 

personajele piesei. 

Lucia –Cum crezi, de ce mai în toate piesele, pe parcursul lor, eu sunt mai 

puternică, mai autoritară, dar la urmă tot eu pierd? 

Arsenii –Inima învinge logica, mintea.(pauză) Dar îți ei tu revanșa în așa numita 

realitate! 

Lucia –Da, dar in ultimul timp nu prea am mare bucurie din asta. Când e prea ușor 

pare o rutină. Unde  mergem acum, în rai? 

Arsenii –Raiul e acolo unde sunt eu! 

Lucia –Desigur, și iadul e peste drum,acolo,  unde sunt eu! Ha-ha-ha ! 

Sunt trași de pe scenă. 

                                                      Cortina. 

 


