
DINCOLO DE ANDROMEDA 
- Întâmplări neîntâmplător neîntâmplate - 

(Teatru fantastic într-un singur act. De Minea Onescu-Dreanu) 

Timpul : Preziua Preacuratei Cumpăniri 
Locul : Dincolo de Andromeda. Anticamera Cumpănitorului 

Personajele : 

Onescu; 
Dreanu; 
Minea; 
Arx; 
Talin; 
Tler; 

(fiecare se conturează în replici) 

Aprodul (apare de-abia la final).
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Arx (oftând) 

Nici 24 de ore... Şi,...gata. 

Dreanu (mustrător) 

Ce-i «gata» Arx? 
Eşti tot nesimţitor? 

Ştiu că nu crezi. 
Dar nici măcar nu simţi ! 
De-abia de-acum începe. 

Talin (privind cu ură la Dreanu, dar şi pe Onescu şi Minea) 

Ascultă Drene! 
Mult ai să ne mai chinui cu crezutul vostru? 
Nu v-a ajuns cum v-am ucis? 
Pe voi tustrei. 
Pe cel în care credeţi. 

Dreanu (blând dar ferm) 

Da.
Tu şi Arx şi Tler.
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Ne aţi ucis lumeşte. 
Pe noi. 
Ca şi pe cel ce ESTE. 

Arx (sărind ca ars) 

Ce este ? 
Un impostor! 
Şi-atât ! 
Ştiut-am de cuvinţă ca să-l pierdem. 
Şi bine am făcut! 
Căci, altfel, ne pierdea pe noi. 
Cu noi pierduţi, fie-vă clar: 
Nici voi n-aţi mai fi fost. Nici lumea. 
Noi v-am făcut. 
Şi fără noi nici nu eraţi. 
Şi nici nimica nu-i! 
În veci... 

Tler (slugarnic) 

Aşa-i stăpâne Arx! 
Aşa-i mărite Talin! 
Aşa-i de ori treizeci şi trei.
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Onescu (către Tler, privindu-l drept în ochi) 

Tler! 
Şi eu care o clipă sincer te-am crezut! 
Ce cacialma... Iat-al cui eşti! 

Pe ei, de fapt, i-ai apărat. 
Chiar şi atunci când rânduri le răreai. 
Pe ei şi doar pe ei serveai! 
Să-i întăreşti, 

debarasându-i de balast lucrai! 

Tler (clipind semnificativ înspre Arx şi Talin) 

Onescu, biet naiv. 
Tu nu vedeai. 
Iar eu, cu fraţii mei râdeam... Râdeam... 

Talin (după ce priveşte complice la Arx) 

Tler frate bun, fidel. 
Cuvintele n-ajung să-ţi mulţumim! 
Nepreţuit ne sprijini! 
Şerpimea-ntinerită. Iar noi nesuspectaţi. 
De-ai noştri, mai cu seamă...
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Arx (satisfăcut) 

Şi placa cea bătrână 
în faţă ne-ngenunche. 

Fiimea-i e zdrobită. 
Plus diabolizată. 
De tot sleită. 

Şi-njugată. 

O, fără tine frate, 
cu greu am fi putut. 

E bravo Tler. 
Şi la mai mare! 

Dreanu (cu dezgust spre Tler) 

Hei Tler... Spera bătrâna placă-n spada ta. 
Şi eu cu ea. Şi eu cu ea... 

Tler (batjocoritor, către Dreanu, Minea şi Onescu) 

Dreanu, Minea, Onescu... 
palizi infantili...
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Minea (către Tler) 

Spui «infantili». Mărturisesc: copii. 
Cu sufletul copii. 
Curaţi, viteji şi sinceri. Cum ni e Păstorul. 
Acela ce-l ataci. 
C-un manifest prin hrube ticluit. 

Tler (rânjind plin de malefică satisfacţie) 

Măiastru ticluit. 

Minea (lui Tler) 

Desigur.
Cică-i demaşti în crime pe-acei care-L ucid. 

Şi chiar o faci! 
La început! 

Dar unde baţi lachee Tler?!... 

Tot Minea (către Arx) 

În cheia ta slugoiul joacă, Arx. 
Cercând să reedite crima. 
Ce tu, ai tăi – aceia dintre ei care-s mai răi –,
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În veac, mereu o săvârşiţi. 

Iubind grandoarea, 
voi dispreţuiţi Blândeţea. 

Voind să fiţi asupritorii, singuri, 
voi ucidéţi Iubirea. 

Plăcându-vă trăi în întuneric, 
vă stânjene Lumina. 

Dorindu-vă înţelepciune seacă, 
voi îl urâţi pe-Acela care-i Viu. 

Fără semn, 
Fără-nviere, 
Fără Destin. 

Doar Durere 
Asta-i Divina răsplată 
Ce vi se-ntrevede. 

Arx 

Mineo, tu, 
eşti un biet nebun! Frustrat. 

Ce-n versuri prea se-ntinde.
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Noi singuri avem Viitorul. 
Şi nu «se-ntrevede»! Ci-i sigur. 
I-etern. 

Ca şi sarea ! 

Încălecat-am două braţe tari. 
Cumplit înarmate. 

Cea mai încazarmată, extinsă, credinţă 
este de noi anexată. 

Locul minunilor sacre 
´n-a noastră putere se află. 

Mai mult: 
însăşi pâinea voastră 

atârnă de la mila noastră. 

Mintea v-am înceţoşat-o. 
Frivolitate! Perversitate! 
Atâta mai ştie. 
Atâta visaţi. 

Credinţa v-am dizolvat-o. 
Discreditat-o! Falsificat-o! 
Vă închinaţi unui idol. 

De noi plăsmuit.
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Mereu acelaşi. 
Deşi cu o mie de feţe... 

Vezi tu, poete, cum legământul 
ni s-a-mplinit? 

Minea (sever dar ponderat, demn) 

Arx! Eu nu-s deloc nebun. 
Iar voi o ştiţi prea bine. 

Eu vă demasc ! 
Primind, e drept, martiriul. 

Din ura voastră. 
Neadormită! Neagră ! 

Făcuta-ţi toate câte zici. 
Plus alte, mari şi negre, încă! 

Pre mulţi de-ai mei tu i-ai distrus, 
Îi infectezi pe-ascuns, ca o vermină 

sau îi ucizi abil, prin interpuşi. 

Dar, ia ascultă Arx! 
De care ”legământ ” vorbeşti? 
Cu cine vă legărăţi? 

Şi pe ce ?...
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Chiar voi o recunoaşteţi: 
”Drepţii” voştri 

deschid proces aceluia de Sus. 
De ”legământul”, pretind ei, nu îşi va fi ţinut prea bine. 
Dacă, 

adică, 
pre noi, toţi-ceilalţi, 
nu ni aveţi voi, complet, 

în crâncenă robie. 

E dară un proces . 
Sunt părţi . 

Egale. Şi-n gâlceavă. 
Se-nţelege. 

Vă gâlceviţi, 
înseamnă,

cu acela care-i Sus. 
Îl acuzaţi. 
Vă târguiţi. 

Dar ”părţi ” sunteţi. 
Şi voi. Şi el. 
”Egali ”, cum vă place a zice. 

Şi-acum, între noi Arx: 
Judecătorul e cine ?
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Aprodul (grav, prin uşa ce-ndată se crapă, 
adresându-se tuturor celor şase) 

Intraţi! 
Cumpănitorul v-aşteaptă ! 
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