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PERSONAJELE
___________________
Crăişoru, comandantul companiei
Benone, ordonanţa lui
Adăscăliţei, zis “Limonadă”
Cicerone
Klein
Maiorul german, cu doi camarazi taciturni
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SCENA 1
Adăpostul subteran al punctului de comandă, cu acces lateral şi cîteva scăriţe pentru observaţie la
suprafaţă. Într-o vatră, ultimii tăciuni trag să moară. Deasupra, pîlpîirea unui felinar hîţînat de curent,
ca o candelă într-o criptă. De afară răzbat talazurile viforului aducînd cu ele năluci de lupi, vîlve,
vaiete de iezme şi demoni. Se aud desluşit undeva străjile la schimbul gărzii de noapte : “Stai! Parola?”
“Anafura şi boboteaza mamii lor!”. Mai apoi, de prin hrubele nevăzute ale tranşeelor, o voce distinctă.
“...Alo, trăiţi, don general Lupaşcu? Alo, trăiţi, don general Hârjeu? Alo, trăiţi, don general Popovici?
Alo, trăiţi, don general Mărdărescu? Alo, trăiţi, domnu’ general Holban? Alo, trăiţi, don general
Mihail? Alo, trăiţi, don general Ioan Popescu? Alo, trăiţi, don general Răşcanu? Alo, trăiţi, don general
Iancovescu? Trăiţi, trăiţi! Aici e soldatul Păsărel Iezania, reghimentu’ 8 infanterie, permiteţi să raportez
: Mi-o furat baianeta!...”
CRĂIŞORU (foindu-se pe o laviţă) : Cu cine dracu tot flencăne la telefon zavragiul ăla, mă?... Ce-i,
se drese legătura cumva? Ia scoală de vezi, Benone...
BENONE (covrig în culcuşul de paie) : Smucitul de Iezania, don locotinent. Face panaramă. (Se
scoală anevoie.)
CRĂIŞORU : Iordanele mamii lui de zăltat! Stă toată ziulica la unghete ca oul sub cloţă, iar noaptea
îi arde de taifasuri?
BENONE (rîset nătîng) : Cică raportează la cartierul diviziei.
CRĂIŞORU : Du-te şi zi-i plutonierului Cicerone Grozea să-i dea stingerea, pînă nu-l fixez eu pe
diliu cu mîna mea, că-l azvîrlu-n fundu’ mării la caracatiţe!... (Benone ia felinarul şi iese. Crăişoru se
smulge din rădăcini, aprinde o ţigară şi o lampă cu ulei, şade pe marginea laviţei zgribulit în manta,
buimac. Un mort dezgropat de curînd. Îşi controlează ceasornicul cu lanţ la lumina lămpii.) Iote, abea
schimbateră straja de noapte... S-alese prafu’ de restu’ somnului pîn’ la zio... (Cască, răscoleşte jarul
din vatră cu o flintă, mai pune un braţ de stuf.)
“...Alo, don general, raportez : S-a scumpit rubla şi toţi se bulzesc să fugă în Rusia la adăpost că vin
friţii! Pe strade la Bucuresci a isbucnit vălmăşeala, au fost năvălite băncile şi gările, aeroplanurile
varsă boambe şi capitala rămas-a fără de iluminaţie electrică, toţi fug în neorînduială, dară noi nu ne
urnim d-aci, să se ştie, noi vom apăra ieroic ultima palmă de pămînt a ţerii, excelenţă!...” (Răcnete,
bufnituri, suduieli.)
BENONE (întors cu un ziar) : A treboit să-l înhăţăm tri oameni, don locotinent, ca să bage-n el
injecţie Moviliţă sanitaru’ şi să-l stîmpere. Cetea din gazetă în gura mare.
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CRĂIŞORU : Mînca-i-ar ciorile pipota cu pandaliile lui! Nebunu’ ăsta ne mai lipsea noo acilea, în
mijlocul pustiei, unde ajunserăm să roadem la rogojini şi paie...
BENONE : Să-l vedeţi numa’ ce s-a împopoţonat cu decoraţii, gătit ca la paradă, se crede don gheneral
Averescu în personal!
CRĂIŞORU : Cari decoraţii, mă?
BENONE : Făcute de el din monete d-ale vechi, găsite pîntre cioburi de oale...
CRĂIŞORU : Ălea histriote cu delfini, scoase la săpatul gropilor?
BENONE : Şi le-a prins la pept cu pamblică tăiată din steagu’ bărăitarului capturat la Kel-Tepé.
CRĂIŞORU (ars) : Cari, din steagu’ ăl turcesc?! Işalniţa mamii lui de nebun, îl mînc de viu dacă-l
mai prinz umblînd ca mătrăguna pîn tranşee! Ăsta trebe trimes la balamuc, pîn’ ce nu face vruna mai
groasă...
BENONE : Are dihănii în el, nu le mai scoate decît Sf. Vasile cu molitfele lui...
CRĂIŞORU : :i confiscaşi gazeta?
BENONE (arată ziarul) : Confixat. Pot s-o tai pentru răsucit ţigarete, don locotinent?
CRĂIŞORU : Da’ ce gazetă-i, ia s-o văz...
BENONE : Naţiunea.
CRĂIŞORU : Asta-i filonemţească, a opoziţiunii. Egzecut-o, Benone! Să-l pufăim pe Friţ, arză-i-ar
tabacu-n cădelniţă! (Face vînt cu ziarul să aţîţe tăciunii din vatră.) Şi mai adă pentru foc neşte scînduri
de la spărturile ălea de bărci pescăreşti, că suflă vîntu’ de stinge şi stelele.
BENONE : Înţeles. (Iese. După o vreme, de afară răsună un pocnet depărtat, apoi cotcodacul unei
goarne, larmă, vînzoleală.)
CRĂIŞORU : Hait! alta acu, începu programu’ artistic... (Îşi adună mantaua pe el, urcă pe una din
scăriţe pînă la gura adăpostului să iscodească afară. Intră plutonierul Cicerone Grozea, somnambul,
urmat de sublocotenentul Adăscăliţei.) Ce-i ghiorlăiala asta, Cicerone, cine dete alarma?
CICERONE : Cică o rachetă de semnalizare peste dealuri, don lo’tenent. (Se cocoaţă şi el pe altă
scăriţă.)
CRĂIŞORU : De cari, verzie, roşparoşie, ce fel? În cari sector văzură?
CICERONE : Pe direcţia Beştepe, ca la o depărtare de-un clopot. (Arată undeva. Suspans.)
CRĂIŞORU (lungindu-şi gîtul) : Nimica... Beznă ca-n sufletu’ vînzătorului dă ţară... Groasă de n-o
tai nici cu baioneta...
ADĂSCĂLIŢEI (se suie şi el pe o scară) : Să fi fost niscaiva stea căzătoare.
CRĂIŞORU (zeflemea) : Că bine zici, mă “Limonadă”. Vuna rămasă fără frîne, ca otomobilu’.
ADĂSCĂLIŢEI : Cum a fost aia dîn Siberia, de-acu opt ani... Cînd doo nopţi de-a rîndu’ a stat cerul
luminat peste toată Evropa.
CICERONE : Ori ca steaua a cu coadă din ajunul rezbelului.
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CRĂIŞORU (la pîndă, adumecînd în vînt) : Mă, ia lăsaţi torofleanca!... (Toţi tac, numai urechi. Trec
cîteva veacuri.) N-auzirăţi nimica?... Cicerone, zi-le ălora din tranşee să lase clanţa.
CICERONE (afară) : Atenţiune, companie, lasă vorba în front! Mîlc, s-a-nţeles, mă? Să fie o linişte de
să s-auză stelele!... (Suspans, neguri şi vifor. Din depărtare, nelămurită, soseşte o adiere ca de urale.)
CRĂIŞORU (surdină) : Na, auzişi?...
CICERONE (la fel) : Dînspre dealuri... Ca un praf de zgomote luat de vînt...
ADĂSCĂLIŢEI : E agitaţiune, ne preparează vrun asalt...
CRĂIŞORU : Mde... Unde mai văzuşi aşa bîzdîganie? Întîi deteră cu racheta, şi abea p-ormă se
preparează?
BENONE (întors cu lemne de foc) : E un ger afară de scîrţîie mantaua, don locotinent.
CRĂIŞORU (cu urechile ciulite) : Ia taci, mă, nu mai clonţăni p-acilea... (Pocnete depărtate, o salvă
de chiote, un răpăit surd, zgomote fără nume) I-auzi. Hărmălaie ca la asaltu’ Ericonului...
CICERONE : Ne năvălesc, don lo’tenent?
ADĂSCĂLIŢEI : O fi plănuit dinadins, ca să ne găsească acu lipsiţi de vighilenţie.
CRĂIŞORU (mormăit) : Hm, nu prea se brodeşte. Se mai dedeau de gol cu iluminaţia şi vîlva de-ar fi
vrut să ne surprinză sfornăind?
ADĂSCĂLIŢEI : Păi, şi-o fi zis Friţ că acu-i momentu’ tactic să ne dea rendez-vous, că poate ne
găseşte aghezmuiţi şi necombatanţi, ca tot omu’ de Crăciun, cu şnapsul în nas. De un’ să ştie el că
mîncăm zăpada cu lingura?
CRĂIŞORU : Nu se zice şnaps, mă, îi zice zaibăr.
BENONE (derutat de expectativa ofiţerilor de pe scări) : Don locotinent, s-arunc lemnele pe foc?
CRĂIŞORU : Nu, mă, aruncă cu ele după inamic. (Îşi potriveşte binoclul la ochi, caută atent.) Na, iote
că d-atunci şi pîn-acu nu mişcară neam... Ce-or mai aştepta, să le dea-n pravilă popa? Curios foarte.
(O bubuitură slabă.) Hait!...
CICERONE (agitat, arată undeva) : Ia, colo-şa, rachetă de signal!...
CRĂIŞORU : Ha, ne speriarăm dăgeaba. Păi alea nu-s rachete, Cicerone taică, sunt artificii...
CICERONE (descumpănit) : ...Adecă, pocnitoare din ălea de bîlciu?
CRĂIŞORU : Nu vezi cum s-aprinse cerul numa’ scîntei? Vasăzică bismarcul dă petrecere, ciuguli-lar ciorile cu Moltke şi cu Ludendorff al lui... Bea şi cîntă fără grije la adăpostu’ dealurilor, nu ca noi,
îngropaţi pîn tranşeile ăstea, cari roadem rădăcini de plaur şi sugem scoici, de ne-atîrnă ţoalele ca de
piroaiele dîn grindă. Iar dacă lui Friţ îi dă mîna să petreacă, ce-nsemnează asta, ai? (Coboară de pe
scăriţă.)
ADĂSCĂLIŢEI : Că o face espre’ ca să ne înciudeze.
CRĂIŞORU : Ete, pîrţ. Însemnează că-i ticneşte, mă! Că are încă dăstui pesmeţi şi conserve ca să mai
rămîie p-acilea pîn’ la primăvară şi să ne latre cu tunurile – iată concluziunea.
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CICERONE : Aprovizonat bine bismarcu’, ’le muma-n posterior... (Se dă jos şi el.)
CRĂIŞORU : E, vezi ce însemnează pregătirea de resbel? A la guerre comme à la guerre! Că d-aia
m-am şi luat la mîrîială cu ţanţoşu’ ăla de colonel franţuz venit cu misiunea Berthelot, unu’ JeanMarie de Nu-ştiu-cum, de se dădea mare că-şi lua cafeaua cu don general de divizie Iancovescu şi că
făcuse promenadă cu Excelenţa-Sa don ministru de război Vintilă Brătianu. Cari după papara mîncată
la Turtucaia, perdută în doar trei zile jumate, venise să ne bată cu consolaţie pe umăr dăscălindu-ne
cum că à la guerre comme à la guerre. “Nene, zic, nu de sentiment ducem noi lipsă, ci de merinde.
Oştirea trebe îndopată bine cu fasole, dacă vrei să produci resbel cu gaze, ca la Ypres. Iar dacă vrei
bombardament aerian,

dă-le un ciur de mălai guguştiucilor să aibă ce găinăţa. Des vivres, mon

colonel! Nu citirăţi Arta resbelului a lui Ţu-Ţu ăla, chinezu’, cari zice că orişice resbel însemnează
agricultură?” (Se trage lîngă vatră.)
CICERONE : Şi dumnealui, alagheru’, ce-a zis?
CRĂIŞORU : Uliú, se uita ponciş la mine, aşa, ca o muşcătură de şarpe, adicătelea auzi tălică
îndrăzneală la locotenentul Izvorel Crăişoru, un pîrlit de fecior de momîrlan să se ia în coarne cu
ditamai burjuiul! Face (poză cu mîna-n şold) : “Falş, mon cher. Falş. Factorul uman decide sorţii
resbelului, nu factorul material!”. Ha. Dar ia să-i fi îngheţat gogoloaiele în nădragi modîrlanului acia
pe burta goală, şi-n loc de şoric să fi mestecat cureluşa flintei, să vedem dacă acu ne mai dedea lecţii
de idealism cu expozeul dumisale luminos!
CICERONE (admiraţie) : Şi v-aţi loat cu alagheru’ pe franţozeşte, don lo’tenent?
CRĂIŞORU : Păi dar cum? Noroc cu don amiral Negoescu, comandantu’ Flotei de Operaţii pe
Dunăre, cari mă ţinu în pensiune cît făcui şcoala de răsboi, ţie-l Dumnezeu sănătos! Că de nu mănvăţa dînsu’ să bonjuresc, dăgeaba aveam io peri pe limbă.
ADĂSCĂLIŢEI (de pe scăriţă, surescitat) : Don locotenent, lumina unui vas în largu’ mării!
CRĂIŞORU : Ce vas, mă?
ADĂSCĂLIŢEI : La horizont, creşte dinspre răsărit, poftim de vedeţi!
CRĂIŞORU : O fi sosind Moş Crăciun cu demîncare. (Urcă iarăşi pe altă scară.)
ADĂSCĂLIŢEI : Te pomeneşti că se găsi turcu’ să facă vro debarcare la adăpostul nopţii, să ne
cază-n spate...
CICERONE (urcă şi el) : Ăla ne mai lipsea, tu-i semiluna mamii lui.
CRĂIŞORU : Ia, unde-i?... (Caută cu privirea. Dezumflat.) Fugi, mă, d-acilea, cu năzărelile, păi aia e
Luna, zevzecule! Nu vezi că se preparează să răsaie?
ADĂSCĂLIŢEI (surpriză tîmpă) : Luna?
CRĂIŞORU : Ce dracu, mă... (Îşi scoate binoclul să observe răsăritul Lunii.) Ori te lovi paranoaia?
Vă dete foamea delirium, începurăţi s-aveţi năluci. Nu vă zisei io că resbelul se duce în stomah?
(Cercetează Luna îndelung prin binoclu. Urmăresc tustreţi, muţi, spectacolul cosmic.)
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CICERONE : Don lo’tenent, să fie răsboaie şi acolo, pe Lună?...
CRĂIŞORU : Mai mult ca sigur... Că prea s-arată pustiită...

SCENA 2
Acelaşi adăpost, la ziuă. De grindă atîrnă o hartă militară. Bărbierit de Benone, Crăişoru citeşte cu
voce tare din ziar. Aşezat pe o ladă de muniţii, Cicerone ascultă pufăind din ţigară.
CRĂIŞORU : “Domnii mei, oricari ar fi împrejurările externe ale ţărei noastre, ori din ce parte ne-ar
duce soarta de a întregi neamul nostru românesc, şi fie chiar de am presupune că Ardealul este deja
al nostru, că-l posedăm, o singură primejdie ne ameninţă permanent şi constant : e Rusia... Priviţi,
domnilor, o hartă a Europei. La nord, drumul maritim al Rusiei e o mare cari îngheaţă o parte din an,
iar cînd e liber, i se poate împiedica navigaţia. La sud, o cheie la Bosfor şi Dardanele. Pămîntul Rusiei
este bogat, subsolul de asemenea, multe posibilităţi de a avea o mare industrie, o agricultură cari nu
şi-a dat încă nici a zecea parte din contingentul său. Această ţară are interesul de a ajunge la mările
libere. Tuturor oamenilor săi de stat, această obligaţiune li se impune ca un imperativ absolut, ca lege
firească. Rusia are nevoe să-şi exporteze produsele şi de aceea îi trebue în mod fatal o deschidere la
mările de sud, la cari nu poate ajunge decît trecînd peste noi. Acesta este adevărul absolut. (Aplaoze)”
CICERONE : Adecă trecînd p-aci pîn Dobrogea?
CRĂIŞORU (lectură) : “Acestea sunt faptele, domnii mei, şi ele nu se pot acoperi prin nici o figură
retorică.”
CICERONE : Dară... cum vine figura asta, don lo’tenent?
CRĂIŞORU : Adicătele degeaba umbli cu coteie şi tot giormăneşti dupe vorbe fandosite, că tot nu
prinde, situaţiunea nu poţi neam s-o îmbrobodeşti.
CICERONE (aiurit) : Aha...
CRĂIŞORU (reluînd lectura) : “Noi n-avem nimic de împărţit, domnilor, cu Germania, ci dimpotrivă,
multe motive de a-i fi recunoscători. Căci dacă la 1812 nu ni s-a răpit Moldova întreagă, a fost din
cauza protestării Prusiei< iar dacă la 1877 au ieşit ruşii din ţara noastră, a fost în urma somaţiei
Germaniei. Şi dacă Dunărea o avem întreagă, este tot graţie ei. Iar situaţiunea noastră economică o
datorăm în mare parte tot Germaniei. Înainte de a termina, vă atrag atenţia, domnii mei, că dintre
toate marile puteri ale Europei, Germania singură are puternice interese de a se păstra independenţa
României. La acest postulat adaog că, dintre toate puterile, Rusia singură ameninţă existenţa noastră
ca stat independent. Din această din urmă cauză, România astăzi şi în viitor va trebui să stea alături
de acele puteri, oricare ar fi ele, dar cari vor avea interese contrare Rusiei. Aceasta este credinţa mea
nestrămutată. (Aplaoze prelungite şi îndelung repetate)”...
CICERONE : Adecă, noi să fi făcut răzbel pentru Basarabia, în loc de Ardeal?
CRĂIŞORU : Tot un drac, dacă amîndoo nu se poate. Musai să alegi! Ori foametea de dincoa’ de
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Prut, ori holera de dincólo. Dară cărui nepricopsit îi dă mîna s-aleagă? Vorba vine! Se înhamă şi el
la căruţa ăluia cu boii mai mari, ca să nu vie la resbel dăgeaba şi să s-aleagă doar cu bălegi. Şi parcă
poţi şti cum se şchimbă vîntu’? Că iote, abea dupe ce năvăliră iar muscalii, anu’ trecut în vară, de-i
deteră îndărăt din Bucovina pe imperiali, hop şi noi la horă, prinserăm coraj de trecurăm munţii, ca
dup-aia să ne puie bismarcii pe fugă pînă la Siret şi la malu’ mării acilea. Ş-apoi, cum era să ne pripim
dîndu-ne cu unu’ ori cu altu’ aşa, cu izmenele rupte-n cur, fără preparaţiune? Resbelul e un lux! Că nu
de florile mărului m-am zgîndărit atuncea cu colonelu’ franţuz, ăl de care-ţi zisei...
CICERONE : Alagheru’.
CRĂIŞORU : ...cu uniforma dumnealui de paradă, scos ca din revistă, ştoc. Să-l fi văzut ce se mai
legăna ca primadonele la varieté, de pe un crac pe altu’, înadins ca să-i zornăie medaliile şi zurgălăii,
face (maimuţărit) : “Allez, allez, mon lieutenant, avurăţi dăstul răgaz pîn’ la ofensiva rusă din vară să vă
preparaţi sub paravanu’ neutralităţii. Ce păzirăţi dar vreme de doi ani cînd soldaţii Antantei îşi lăsau
moaştele la Somme, la Lemberg, la Verdun? În timpul ăla eraţi la program de odihnă şi diplomaţie,
aşteptînd confortabil să vedeţi dincotro bate vîntul. În vreme ce Serbia era martirizată, Bulgaria săpa
tranşee, iar Bucovina mormînturi, ai dumneavoastră ofiţeri ce făceau? Dedeau bătălii de bulevard
pentru cucerirea damelor de consomaţiune.” Ca să vezi, al dracu, era la corent cu scandalul de la
Severin, ăl de anu’ trecut, cazu’ cu olandeza.
CICERONE : Cu ofiţeru’ cari se bătuse cu un vardist pentru o cocotă, de-l altoise cu cîteşiva perechi
de palme?
CRĂIŞORU : Ăla, iar în şchimb vardistu’ l-a pus în cătuşe şi l-a băgat la beciu. Deh, à la guerre
comme à la guerre! Mai de ruşine fu că în aceeaşi lupanară se mai găseau de faţă alţi cinci ofiţeri
cari, în loc să fi sărit în apărarea camaradului, se făcură că ploo. Halal coeziune în sînu’ armatei! Iar
dacă dezertezi dîn faţa unui pîrlit de vardist, ce-ai să faci atuncea pe front cînd o să-ţi arunce Friţ
cu bomboane în cap din aeroplane? Dară nu însemnează de aci să vie etrangerul şi să-ţi zică de sus
defetist, mototol şi cucăit, făcîndu-ţi imputaţiune cum că şezuşi pe loc repaos în ‘14 şi în ‘15 în loc
să i te alăturezi. Auzi colo cine ne ţine noo lecţii de acţionism! Cum deci să nu crîcneşti, cît ar fi el
de colonel? Zic : “Pardon, mon colonel, că vă încontrez cu umila mea opiniune. Dară acu trei ani,
cînd noi semănam Balcanii cu oscioarele noastre, Francia ce mişca, auz? Dedea ca peştele bonjour
din boţul gurii şi măsluia filme cu aplicaţiuni militare la Fontainebleau, făcute pasămite pe frontu’
balcanic, cu măscărici înţoliţi ca soldaţii turci, cu galoane puse de pospai pe umeri, ceaprazuri şi
găletuşe cu ciucure pe cap.”
CICERONE : Adecă, şcene de răsboi în falş?
CRĂIŞORU : Deghizaţiune ca la teatru! Şi Englitera? Ai tălică idee unde se primbla kaiserul Wilhelm
în ‘913? Taman la Londra, la cursele de cai, cu invitaţiune oficială de la rubedeniile ’mnealui. Inamicii
de azi, prietinii de ieri. Şi parcă Sviţera nu stete tot în izolaţionism ca noi, cu doi beligeranţi în coaste?
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O trase careva de urechi că şovăie, şezînd diplomatic cu curu-n două luntri? Neam! (Strînge ziarul.
Către Benone, aprins de frecţia bărbierului.) Nu mă mai îmbălsăma, mă, cu atîta odicolon, că doar nu
detei ortu’ popii... (Îşi face vînt cu ziarul.) De un’ te furnizaşi cu el, de la Moviliţă sanitaru’?
BENONE : De la don sublocotinent Adăscăliţei. (Arată mîndru o sticluţă.)
CRĂIŞORU : Iete la el, demoazela. Merg cîte unii pe front ca la defilare pe bulivard. (Ironic) Ietete,
se mai semnă şi pe etichetă, ca spiţerul!... (Citeşte.) “Sublocotenent Narcis Pantelimon Adăscăliţei”...
Are ăsta un nume lung cît podul peste Dunăre al lui Saligny, cureţi flinta ş-o ungi cu vaselină pînă-l
termeni.
CICERONE : Pardonaţi de întrebare, don lo’tenent, dară de ce-i zice porecla “Limonadă”?
CRĂIŞORU : Nu-i poreclă, bre, e prescurtătură. (Didactic) Pante...limonadă...scăliţei.
CICERONE : Aha.
CRĂIŞORU (se ridică, priveşte gura adăpostului, îşi consultă ceasul preocupat) : Hm, iote cît trecu de
cînd se făcu zio... Curios al dracu... Mai văzuşi neamţ să-ntîrzíe la program?
CICERONE : Ordonaţi?
CRĂIŞORU (misterios) : Se făcură noo ceasuri şi Friţ tot nu începu să bată... (Intră Adăscăliţei,
frecîndu-şi palmele îngheţate.) Cum e p-afară, mă “Limonadă”, tot linişte?
ADĂSCĂLIŢEI : Tot.
CICERONE : Adecă ce va să zică asta cu bătaia, don lo’tenent?
CRĂIŞORU : Păi, tălică nu băgaşi de seamă? Bismarcii ăştia bat cu rost, nu ca muscalii în anu’ din
urmă, cînd deteră de afundul sacului şi nu mai avură neam cu ce trage. Poftim, treboia să-nceapă deun ceas să bată tunurile.
ADĂSCĂLIŢEI : S-or fi aghezmuit poate după zaibărul de azi-noapte.
CRĂIŞORU : Nu se zice zaibăr, mă, îi zice şnaps. Benone, s’il vous plaît, ia scoate carnetu’ cu
ordine de cîmp şi cată socoteala ce ţi-o detei s-o ţii la tragerile artileriei inamice... (Benone scoate
dintr-o taşcă un carnet.) Să vedem prin sondagiu. De par exemple, la 13 decemvrie, cîte bătăi de obuz
număraşi?
BENONE : Şeptezăci în cap, să trăiţi.
CRĂIŞORU : Şi la cîte ceasuri porni friţu’ să bată?
BENONE : La opt egzact, don locotinent.
CRĂIŞORU : Şi paoză de masă, cînd făcu la amiazi?
BENONE : De la doo pîn’ la tri ceasuri precis.
CRĂIŞORU : Bun. Acu, ia cată la data de 16. De cîte ori deteră cu tunurile?
BENONE : ...De şeptezăci, să trăiţi.
CRĂIŞORU : Şi cînd începură?
BENONE : La opt ceasuri egzact.
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CRĂIŞORU : Şi la cîte prînziră?
BENONE : Între doo şi tri precis.
CRĂIŞORU : Aşa. Aide, mai vezi. Ieri, cari fu situaţiunea? Cîte bătăi cu totu’?
BENONE : ...Iară şeptezăci, don locotinent.
CRĂIŞORU : Şi tot la opt le porniră?
BENONE : Tot, să trăiţi.
CRĂIŞORU : Şi tăcură tot de la două la trei?
BENONE : Tot.
CRĂIŞORU : Na, văzurăţi puntualitate? Ca mersul la birău! Poţi să-ţi potriveşti ceasul dupe dînşii.
Resbel la normă, cu trageri regulate, în cadenţă. Nu tu pregătire de artilerie, nu tu foc de acoperire,
nu breşă, nu nimic. Trag în dungă, ca din clopotniţă. (Didactic) Şi ce deducţiune poţi estrage din
ceasornicăria asta a lor?
ADĂSCĂLIŢEI : Or fi trăgînd aşa, de tampon, cît să ne ţie la distanţă. D-aia tot şontîcăie ei acolo prin
tranşee în loc să sară marginea, doar bubuie cînd şi cînd pentru intimidaţiune, cum sparie momîia
ciorile în porumbişte.
CRĂIŞORU : Ete pîrţ, că de sperietura lor nu mai pot io. Păi ce, suntem proşti să ne speriem ca turcii
cînd cu eclipsa a dîn martie, la ‘77, cînd porniră să tragă în soare ca smuciţii? Nu de grija lor murim
noi, ci că isprăvirăm merindele, de ajunserăm să roadem la rădăcini şi papuri. Au răcanii ăştia maţul
gol, de respiră pîn el!
ADĂSCĂLIŢEI : Păi tocmai, vor fi vrînd să ne înfometeze, ca să ne piarză moralul.
CRĂIŞORU : Aş! Crezi că d-aia făcu Friţ rezbel, ca să joace bile cu noi? Uite-l cum risipeşte în vînt
bunătate de obuze din novembre încoace, de la lăsata secului. Are vasăzică avantagiu, dar nu vrea să
tragă profit : ei, ce-nsemnează asta? Că n-are ordine de năvălire! Că de avea ordin să ne-azvîrle în
mare, se punea îndesat pe noi cu canonada şi ne făcea trenţe. Nemaipunînd în socoteală contingentu’
bulgăresc de la miazăzi şi furnicarul ăla de fo sută de mii de osmanlîi preparat să fie adus încoace.
(Examinează harta.)
CICERONE (catran) : Ăi pe cari acu trei ani i-am ţinut noi cu arme, merinde şi muniţiuni, ca să nu-i
prăpădească bulgaru’, trăzni-i-ar Dumnezău!
CRĂIŞORU : Parcă bulgarii-s mai simţitori? Nu dărîmară ei, tot acu trei ani, monumenturile ‘nălţate
alor noştri, cari le dase endependenţa slobozindu-i de turcaleţi? Treboiră dar făcute cenuşă la cremator,
în ţară, moaştele a trei sute şi fo patruzeci de eroi, pîntre cari o duzină de ofiţeri, Dumnezeu să-i
repauseze, săracii!...
ADĂSCĂLIŢEI : Atuncea de ce ne-au mai împins îndărăt pîn-aci, urmărindu-ne pînă la Dăeni şi
Babadag, după ce-a căzut rezistenţa pe Dunăre la Rasova?
CRĂIŞORU : Se răsuciră ordinele, vezi bine. Opriră ofensiva în toiu’ succesului şi făcură cale-ntoarsă,
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tocmai acu cînd era să perdem Dobrogea cu totul şi s-auzea de-o retragere generală pîn’ la Galaţi.
CICERONE : Or fi auzit că a isbucnit holera la muscali, don lo’tenent, dincolo de bălţi.
CRĂIŞORU : Sau i-a trimes îndărăt pe frontu’ Jiului. Nu le făgădui Friţ ungurilor Oltenia la împărţitu’
mămăligii? Dupe cum şi noi la fel intrarăm în socoteala :mpătritei Înţelegeri. Beligeraţi alăturea cu
noi? brava, vă făgăduim Ardealul. Şedeţi la o parte? vedeţi voi prafu’ de pe tobă la signarea păcii!
Numai tocmeală şi negustorie totul. Marşandiză. Învoieli ca la moşie.
ADĂSCĂLIŢEI : Apăi, dacă Dobrogea nu mai e prioritate pentru Friţ, atuncea ăştia de aci de ce ne
mai trăsnesc aşa cu tunurile?
CRĂIŞORU : Na! şi cu ce-i vrea să ne trăsnească, cu beşini? cu bulji de zăpadă? Lasă-i să dea, doar
d-aia e răsbel. :şi face omu’ datoria. A la guerre comme à la guerre.
ADĂSCĂLIŢEI : Dară de ce se mai ţin pe poziţiuni în loc să manevreze?
CRĂIŞORU : Deoareşce s-or fi rupt de-ai lor dupe abandonarea frontului de la Babadag. Or fi păţit
ca noi, perzînd legătura pîn telefon cu cartieru’, cînd cu viscolul ăl mare de îngropă sub troiene
drumurile. Zăpeziţi şi noi, zăpeziţi şi ei. Iar d-a-mprejurul numa’ pustiuri, sate arse şi părăsite, ţipenie
de om. (Plesnind harta cu vîrful unei trestii) Noi cu compania de infanterie acia, răzmaţi cu spatele
de mare şi cu faţa către ţară. Ei coló mai către soare-apune, cu bateriile de artilerie. La meazănoapte,
peste ostroave şi slatini, muscalii cu holera lor. Acoló, sectoarele diviziilor 7, 8 şi 12, iar mai departe
Armatele a 4-a şi a 9-a ruse, da? Dincoa’, lagunele. Acia, marea. Unde deavului să se ducă? Drept
cari, rămaseră locului pitiţi dupe dealuri şi trag încoa’ de pamplezir.
ADĂSCĂLIŢEI : Şi pînă cînd or mai tot trage?
CRĂIŞORU : Pînă cînd, pînă cînd. Pîn’ ce s-o plictisi răsbelul ş-o pleca!... Ce te strofoci aşa, mă?
Resignează-te şi gata! Nu-ţi mai sforţa mintea, că faci fo hernie. (Lui Benone, rămas în expectativă cu
carnetul în mînă) Şi tu, Benone, ce rămăseşi crăcănat ca monumentu’ eroului?
BENONE : Păi... să pui carnetu’ la loc în taşcă?
CRĂIŞORU : Nu, mă, pune-l în vitrină la muzăul militar. (Îşi consultă iar ceasornicul.) Aida o ţîră
p-afară, Cicerone, să facem o inspecţiune la fortificaţii. (Se echipează.)
CICERONE : Şi să şchimbăm parola pentru posturile de strajă, don lo’tenent...
CRĂIŞORU : Că bine zici, era să uit. Ia vezi, Benone, ce zice azi la tabelu’ cu parole.
BENONE (ia un carton atîrnat de un cui, citeşte greu) : Zice... Somaţiune : “Stai! Parola?!” Răspuns
: “Anafura şi boboteaza mamii lor!”
CICERONE : Nu, asta-i a de azi-noapte.
CRĂIŞORU : Tai-o, mă, p-a veche, că le-ncurci.
BENONE : Cu ce s-o tai, don locotinent?
CRĂIŞORU : Oleo, cum cu ce, mă tontălăule? Cu baioneta! Aidi, vezi următoarea din calinder.
BENONE (citind) : Zice... Somaţiune : “Stai! Parola?!” Răspuns : “Mînca-i-ar ciorile şi priculicii!”
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CRĂIŞORU : Auzi baznaconie, cine dracu le-o fi scornit şi p-ăstea... De unde priculici, pă lumină?
Ăia acţionează numa’ noaptea.
CICERONE : Pardonaţi, don lo’tenent, dar ce va să însemneze priculici?
CRĂIŞORU : Niscai arătări de lupi cari ies din mormînturi, cică.
ADĂSCĂLIŢEI : De le mai zice ştiinţific zvîrcolaci.
CRĂIŞORU (agasat) : Nu, mă, zvîrcolacii-s ăi de muşcă din Lună. Priculicii te muşcă de cur!
CICERONE (închinîndu-se) : Va’zică, oameni morţi preşchimbaţi în lupi?
ADĂSCĂLIŢEI : Metaformoz.
CRĂIŞORU : Ce te miri, Cicerone, doar suntem neam de lupi, tălică nu văzuşi drapelu’ naţional al lui
Decebal? De unde şi ne rămase vorba aia cu lupu’, zi-i să-i zic...
ADĂSCĂLIŢEI : “Omu oamenii lupus.”
CRĂIŞORU : Ete pîrţ, iară o nimerişi.
CICERONE : Lupu’ paznic la oi?
CRĂIŞORU : Aşa, vezi? (Iese urmat de Cicerone.)

SCENA 3
Acelaşi adăpost, acum gol, asediat de lumina zilei. Răzbate de afară larma raidurilor de pescăruşi.
Din subteran se aude din nou delirul lui Iezania. Intră Benone cărînd un ceaun. Îl pune pe pirostriile
din vatră, mestecă de zor în el cu o lingură mare de lemn, mai aţîţă focul.
“...Alo, trăiţi, don general Moşoiu? Alo, trăiţi, don general Văleanu? Alo, trăiţi, don general Ieremia
Grigorescu? Alo, trăiţi, don general Artur Văitoianu? Alo, trăiţi, don general Averescu? Alo, alo, don
general Crăiniceanu? Aici soldat Păsărel Iezania, 8 infanterie. Am onoarea să vă raportez : A sosit
Crăciunul!”
BENONE (mormăit) : Mai bine sosea bambulanţa să te ia, smucitule...
CRĂIŞORU (intră cu plutonierul Cicerone Grozea) : E, văzuşi inspecţiunea? Toată compania otova!
Ce-i vrea să-ţi aducă Moş Crăciun, soldat? Pace, să trăiţi, don locotenent. Dar tu, mă, ăstălalt? Pace,
trăiţi, don locotenent. Dar tu? Tot pace, să trăiţi. Dar cît fu pace pîn-acu patru luni, fieşcare răspunsese
cîte altceva. Ba că să-i aducă permisie, ba carte d-acasă, ba mă-sa cu demîncare, ba sănătate unu’,
altu’. Iar acu, pe front, toţi “pace” şi iar pace, cum dă din clanţă papagalu-n colivie. Dar “victorie”,
nici unu’! Auzişi tălică să răspunză funu’ ceva dă Ardeal, dă întregire, dă strămoşi şi alte aspiraţiuni
ideale? Neam! Pace să fie şi gata, restu’ nu mai importează, parcă le-ar fi pacea raiu’ pe pămînt,
dreptate, îndestulare, chef şi bonton pe toate drumurile. Cînd, în fapt, pacea e şi mai a dracului decît
resbelul. Că de turc, bulgar sau friţ, barem ştii cum să te scapi, mai împuşti pe cîte unii, mai iei prinşi
pe alţii, pîn-o scoţi la capăt şi-ţi liberezi hotarul. Dar în şchimb, de javrele dinlăuntru cari n-au alte
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trebi decît să latre şi să mînce vieţele altora, de ăstea cine apără ţara, auz? Alde d-ăştia fără alt tată şi
mumă decît paraua, trăind ca guzganii numa’ din speculaţiuni, rente, camătă, arenzi şi furături prin
tertipuri advocăţeşti, şi cari, cîn’ se dete alarma la Bucureşti că vin bismarcii, îşi îngropară degrab’
pîn pivniţi armele de fabricaţiune ghermanică şi se bulziră la paşaporturi s-o tulească-n Rusía la
adăpost. “Pace, pace, să trăiţi!” Şi cu ea, ce rezolvăm? Păi dacă tot e să mori, atunci barem s-o faci
cu dignitate, înţolit în uniforma Patriei, nu bătrînit în trenţe ca milogu’, parastasu’ mamii ei de viaţă!
Mai bine mori de şrapnelurile bismarcului, cu onoruri militare, decît să-ţi mînce ficaţii fo otreapă de
gazetar vîndut negustorilor şi chiajnelor de mahala ca ăl de-l citirăm în Naţiunea. Vezi tălică, asta nu
poa’ să priceapă soldatul de rînd, cari nu-i ca noi, de carieră. Cugetă taman viceaverţa decît un ofiţer,
şi d-aia merg anapoda trebile-n armată...
CICERONE : Deh, răcanii n-au dăstulă educaţiune, don lo’tenent. Flăcăi loaţi de la coada vacii şi
mobilizaţi în pripă, săracii. Dar însă nici ofiţeri nu-s dăstui, iar fără de ofiţeri, armata-i turmă. De
unde s-a şi potmolit ruznacu’ la lacurile mazuriene acu doi ani : are oştire cîtă frunză şi iarbă,
dar n-are cin’ s-o mîne. Şi dacă pînă şi balşoiu’ e în suferinţă de gradaţi, atunci darămite noi, cu o
populaţiune de numa’ şepte milioane jumate!
CRĂIŞORU : Parcă Englitera e mai brează? Kitchener ăla credea c-o să scoaţă într-un singur an
26.000 de ofiţeri, la un milion de soldaţi. Vezi tălică de ce ne este Friţ superior? Se furniză cu ofiţeri
grămadă şi de la oraş, şi de la ţară, preparaţi ani la rînd, nu ca noi, cu şcoalele noastre militare de la
Tîrgovişte ori d-aiurea. Unde mai pui regulamentele, că la noi la pifani nu trebe să fie omu’ conform,
dară în şchimb la artilerie se cere ca să ştii face calcule, iar la cavalerie nu te primeşte dacă eşti
matahală şi atîrni mai greu de şeptezeci de chile, decît cu intervenţiuni suspuse. (Îl vede pe Benone
luînd oala de pe foc şi împărţind în gamele.) Aida să ne aşternem acu la masă, că sosiră şi caloriile. Ce
fertură aduseşi acilea, Benone?
BENONE : Scoici, don locotinent.
CRĂIŞORU (încîntat) : Brava, mă! Şi gogoaşele ăstea?
BENONE : Turtă din făină de pipirig.
CRĂIŞORU : Tacîm ca la restoran’ de lux, bre Cicerone! Scobeşte-le bine cu vîrfu’ baionetei şi mestecăle cu fiece măsea, că numai foametea-l învaţă pe om să acordeze respectu’ cuvenit alimentaţiunii. Ai
fi crezut în august, cînd trăseră clopotele la mez de noapte în toată ţara, că peste patru luni n-o să mai
găseşti d-ale gurii nicăirea? Barem pîn bălţile ăstea dînspre mare, crez că umpleai barca d-atîta peşte
că te duceai la fund.
CICERONE : Cică vara era o furtună de raţe şi gîşti şi babiţe şi călifari, de le prindeai dîn sbor cu
mîna. Zicea un lipovan, unu’ de s-a înecat într-o lăpuşnă în lunca Dunării...
CRĂIŞORU : Ehe, şi parcă la noi, la munte, nu prindeai păstrăvii cu furca?...
ADĂSCĂLIŢEI (dînd buzna în adăpost, agitat, cu un binoclu în mînă) : Don locotenent, ertaţi deranju’,
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permiteţi să raportez! Rog poftiţi numa’ de v-aruncaţi niţel ochii afară!
CRĂIŞORU (mestecînd) : La ce să belesc ochii, mă, la peisagiul radios al Patriei?
ADĂSCĂLIŢEI : Don locotenent, mişcări suspecte în liniile inamicului!
CRĂIŞORU (se ridică într-o doară, primeşte binoclul) : Mă, iară mă trimeţi dupe cai verzi şi fete
morgane, tu faci ezerciţ cu mine?... (Urcă amîndoi pe scăriţele de la gura adăpostului.)
ADĂSCĂLIŢEI : Ba nu, rog uitaţi-vă coló în şaua dîntre cocoaşele dealului...
CRĂIŞORU (scrutînd prin binoclu, suspans) : Aha... Hm... Curios foarte... Vin’ de te benoclează şi
tălică, bre Cicerone, să-mi zici ce ţi se pare c-or fi forfotind ăia...
CICERONE (urcă şi el pe o scăriţă, ia binoclul) : Parc-ar săvîrşi o prejmuire...
CRĂIŞORU : Să fie niscai parapeturi în contra viscolirii?
CICERONE : Bat uluci, don lo’tenent... Le petrec unele cu altele, cînd drept, cînd d-a crucişu’, ca la
porţi...
CRĂIŞORU (aruncă priviri în jur) : Ia dă-i şi santinelei ăleia să vază, că răcanul are ochii mai tineri...
CICERONE : Cine, “Patru-mpuşcă”? Ăla nici pe noi nu ne dibuie pîn benoclu, don lo’tenent.
CRĂIŞORU : Şi-atuncea, de ce-i zice “Patru-mpuşcă”?
CICERONE : Deoareşce ţinteşte aşa de prost, că nimereşte cîte patru inamici dintr-un foc.
CRĂIŞORU : :u! Apăi de ce nu poartă ochelari, bre? (Îşi ia îndărăt binoclul.)
CICERONE : N-are dîn ce, că-i amărît. Aşteaptă cică să moară baba.
CRĂIŞORU : Ce babă?
CICERONE : Mă-sa mare, că are aia o pereche.
ADĂSCĂLIŢEI : Or fi puind la cale ceva friţii... Presupozez că nu de florile cucului au prins ei dor
de muncă tocmai acu, în zi de Crăciun.
CRĂIŞORU : Cucu’ nu face flori, mă, face oo. Şi ce sugestiuni ai în consecinţă?
ADĂSCĂLIŢEI : Să trimetem un detaşament în recunoaştere, ca să observe ce se preparează. Dacămi acordaţi onoarea să-l comand eu, aş egzecuta o pătrundere în marş tîrîş înspre cota...
CRĂIŞORU : Fugi, mă, d-acilea cu pătrunderile şi tîrîşul! Cum să te apropii fără să te vază pe zăpada
asta ca foaia de hîrtie? Nici n-apuci să eşi dincolo de mărăcinele de sîrmă, că şi te pocesc ăia.
ADĂSCĂLIŢEI : N-au cum să mă vază, că le cade soarele în faţă...
CRĂIŞORU : Lasă, mă, bravurile ăstea, cin’ te crezi, mareşalu’ Joffră? În loc să tragem profit că
opriră bombardamentu’ zilnic şi că ne deteră răgaz să mai odihnim o ţîră trupa, noi le dăm tîrcoale
să-i stîrnim cu provocaţiuni de pospai? Iote ce dimineaţă liniştită, albă şi cuminte ca o mireasă,
mai mare păcatu’ s-o pîngăreşti. (Reia observaţia cu binoclul.) Na, că acu plecară!... S-or fi dus dupe
colacii cu mărăcine de sîrmă... (Suspans) Hait! ia stai aşa... Cicerone!
CICERONE : Ordin.
CRĂIŞORU : Pas alergător, adă-l degrab’ la mine pe căpraru’ Klein, ăl de la Sibiu!
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CICERONE : Ăl de înjură pe săseşte?
CRĂIŞORU : Ăla, bre, transfugul. Tuleo! (Cicerone coboară de pe scăriţă, iese fuga.)
CRĂIŞORU : “Limonadă”, pune mîna de notează ce-ţi zic io... Puseşi? Aidi! (Impacienţă, scrutînd
mereu prin binoclu) Scrie aşa dupe mine... “G”...
ADĂSCĂLIŢEI (scotocind la repezeală prin porthart) : Ordonaţi?
CRĂIŞORU : “G”, mă, de la “găoază”! Pune cu literă mare...
ADĂSCĂLIŢEI (notînd) : Pus.
CRĂIŞORU : ...Mai departe : “L” de la “lele”... “U” de la “unghete”... “C” de la “cîrpător”... “K” de
la... (Nu găseşte.) De la...
ADĂSCĂLIŢEI : Kuciuk-Kainargi.
CRĂIŞORU : Taci, mă, şi fii atent acia, nu mai flencăni... De la Kogălniceanu, mă!
ADĂSCĂLIŢEI : Înţeles...
CRĂIŞORU : Aşa. Dupe aia, vine “L” de la “loază”... “I” de la “izmene”... “C” de la “căcărează”...
“H” de la “hodorog”. Scriseşi?
ADĂSCĂLIŢEI : Scris.
CRĂIŞORU : Bun. Acu lasă colo un loc aşa, o ţîră, cît să se despărţească, şi-ncepi alt şir... “W” de la
“Wasser-Closet”...
ADĂSCĂLIŢEI : De la “budă”, cari vasăzică?
CRĂIŞORU (ironie) : Hopa! mă dete pă spate savantu’, brava, “Limonadă”!... Mai departe. “E” de
la “Etete la el ce mai educaţiune”... “H” de la “hoaşcă”... “N” de la “nărod”... P-ormă, “A” de la
“aoleo”... “C” de la “cucăit”... “H” de la “haplea”... Şi “T” de la “tont”. Gata, acu ia numără-le să
verificăm : sunt nouă cu nouă?
ADĂSCĂLIŢEI : De două ori loate cîte nouă.
CRĂIŞORU : E, ia ceteşte-le de la cap la coadă, s-auzim.
ADĂSCĂLIŢEI (silabisind) : “GLUCKLICH... WEIHNACHT”...
CRĂIŞORU (lăsînd jos binoclul, edificat) : Daţi dracului bismarcii ăştia, nu-i aşa?
ADĂSCĂLIŢEI : Adică... litere nemţeşti tîmplărite din uluci?...
CRĂIŞORU : Mesagiu, mă! Espres ca să-l cetim noi d-acilea! (Reintră Cicerone, însoţit de Klein.) Iote
că ne veni şi traductoru’. Ai încoa’, mă eine Kleine, să ne dumireşti... “Limonadă”, arată-i omului ce
scriseşi la carnet.
KLEIN (citeşte rar, nedumerit) : “Glücklich... Weihnacht”...
CRĂIŞORU : Adicătele, ce vrea să zică?
KLEIN (dînd din umeri): Apăi, “Crăciun fericit!” Cum se urează pe nemţeşte...
CRĂIŞORU (interzis, fără puls) : Asta-nsemnează?...
KLEIN : Da, să trăiţi. “Crăciun fericit!”
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CRĂIŞORU : Na, mai văzuşi una ca asta, bre Cicerone? Să mai zici că nu foncţionează poşta pe
front, iete telegramă de sărbători! (Se dă jos de pe scăriţă vesel, urmat de Cicerone.) Şi mai ziceai,
“Limonadă”, să facem pîn nămeţi tîrîş ca potăile, că te mînca pă burtă.
ADĂSCĂLIŢEI (suspicios, rămas sus) : Mde, vor fi cercînd să ne înmoaie vighilenţia...
CRĂIŞORU : Cum să ne-o înmoaie, mă, tu nu cugetezi? Ba din contra, abea ne-o întăriră!
ADĂSCĂLIŢEI (privind prin binoclu surescitat): Da’ de asta ce mai ziceţi, don locotenent? N-o să vă
vie să credeţi cine vine încoace chiar acu în delegaţiune!...
CRĂIŞORU : În delegaţiune?
ADĂSCĂLIŢEI (căscînd gura) : Moş Crăciun!...
CRĂIŞORU (feţe-feţe cu Cicerone) : Ce-ai, “Limonadă”, beuşi cumva din spirtu’ ăl medical, ca
Moviliţă sanitaru’?
ADĂSCĂLIŢEI : Să-i vedeţi numai! Se îndreaptă încoa’ pîn sectorul de tragere, încolonaţi la pas de
manevră...
CRĂIŞORU : Încolonaţi, cine, mă? Moş Crăciun cu Baba Dochia şi cu Albă-ca-Zăpada?
ADĂSCĂLIŢEI : Friţii, don locotenent! Poftiţi de-i vedeţi şi dumneavoastră...
CRĂIŞORU : Cum, mă, delegaţiune în bună regulă, cu ştergar alb?
ADĂSCĂLIŢEI : Chiar aşa, în frunte cu un Moş Crăciun cu traistă...
CRĂIŞORU (urcă iar pe scăriţă) : Ce năsărîmbă o mai fi şi asta? Te pomeneşti că ne aduce cadău de
Crăciun niscai armistiţ...
CICERONE (îşi face o cruce cît Caraimanul) : Să v-auză Dumnezău, don lo’tenent!
CRĂIŞORU (în capul scării, căutînd atent cu binoclul) : :uliu!... (Suspans colectiv) Iete-l p-ăl dîn
frunte cu paporniţa, ce s-a mai înfofolit cu ţoale ca la comédii...
ADĂSCĂLIŢEI : O fi ascunzînd în desagă niscai grenade să ne sorcovească... Ăştia fac teatru cu noi.
CRĂIŞORU (zeflemea) : Ei bravos acu, plecară în turneu să joace capra, ţurca şi brezaia, ca să ne facă
noo program artistic de Crăciun!
ADĂSCĂLIŢEI : Şi-atunci, vine Friţ doar aşa, în vizită de curtezoaie?
CRĂIŞORU : Deh, o fi murind şi el de urît, ca omu’... Va fi vrînd ca să petrecem sărbătorile dimpreună...
Vezi, bre Cicerone, d-aia nu mai deteră cu tunurile azi, zioa bună se cunoaşte de dimineaţa.
CICERONE (gata să iasă): Să alarmez compania, don lo’tenent?
CRĂIŞORU (coborînd scăriţa) : Dă-le ordin pîn toate văgăunile să-i lase să s-apropie, iar tălică
întîmpinează-i pe bismarci la marginea întăriturii şi vezi de poartă arme. (Cicerone iese.) Căpraru’
eine Kleine, tu rămîi cu mine la puntu’ de comandă ca să-mi fii tălmaci. Benone, ia-ţi restorantu’
şi du-l d-acia, să nu li se aplece ălora. (Întoarce cu dosul harta atîrnată în grindă, îşi strînge efectele
personale, îşi aranjează uniforma ponosită cu “Virtutea Militară” în piept.) Ce aşteptezi, “Limonadă”,
să vie pomperii să te deie jos dîn copac? Aida, să ne preparăm de mosafiri, că mîne-poimîne se

