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Ca autor, eşti primul spectator oi
piesei tale. Scrii la mata tu de lutru
— dar nu eşti acoto. Eşti tntr-o sală
de teatru, tn stal — ţi ai th faţă ser na,
eu cortina ridicată.
In said, eşti singur, Dar
scena
începe să se mobileze, cu
lucruri,
cu lumină, cu
oameni.
Oamenii
sunt
MIHCK A
acei pe cari i-ai tntttnit
I.anina» îl
tn viaţă sau tn paginile
istoriei şi, cu sufletul tău,
încerci să le creezi o nouă piaţă. Dar
lucrurile şi l u m i n a , de unde vin —
cine le-a adus pe scenă, astfel tnctt
din îmbinarea lor să apară colţul de
curte moldovenească, cu atmosfera pe
care i-ai dorit-o? Simţi că alături de
scenă, din umbra culisei, au si apărui,
de pe acum, primii
tăi
colaboratori
de mai ttrziu, pictorii,
electricienii,
tapiţerii, ttmplarii,
maşiniştii,
recu
zi terii.
Şi simţi ptnă şi prezenţa
regisorilor
de culise, cari pe tăcute
şi In otrful picioarelor,
se agită la
spatele decorului
şi dau
comenzile
pentru lumini, pentru muzică, pentru
intrarea
actorilor.
Cu prima
comandă,
spectacolul
începe să st compună tn mintea ta.
Spectatorul
din tine e acel care 11
compune,
care tl crează direct pe
htrtie.
Pianul
începe să etnte tn
culisă — şi la pian e
Marghioliţa,
tntr-o toaletă de seară după moda
din 184$. Intr-un
fotoliu e cuconu
Bărboi, In costum
orientai
şi cu
fesul pe cap. Ctnd tncepe să vorbtască,
se deslănţuie piesa. Şi tncet-tncet, se
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adună tn mintea ta colaboratorii
tăi
cei mat de seamă, interpreţii tneă
fără numt, cari st vor numi pe rtnd:
Pukherta,
Catrina,
Nunuţă,
Mano»
laehi, loniţă,
Bădia, Ttnărul
tntti
rol, Subreta, Sufleurut...
şi aşa mai
departe. Şi toţi încep
să se mişte, să vorbească,
să gesticuleze, să se înţe
STK F A N K S C U
leagă sau să se tnftnntt,
l e m n u l u i <1<" **i;it
In ciocnirile
de idei ori
de sentimente care dau
conţi nut vieţii lor seen ice.
Ptnă la un moment dat, lotul
pare că merge bine. Spectatorul
din
tine surlde, satisfăcut. Oamenii
sunt
vii, tnttmplările tt prind tn vtrteful
lor, te încălzesc, te ţin încordat. Şi
deodată, simţi că spectatorul
din
tine tncepe să se plictisească. Ţi-a
scăpat un fir din ţesătura asta
slrtnsă a spectacolului,
ai
pierdui
ritmul.
Cu ele, ai pierdut şi simţul
precis al replicii.
Acţiunea din în
chipuire
se desltnează. Te opreşti,
dezorientat. Dar iată, tn umbra sălii
In care te credeai singur, ai deodată
intuiţia unei prezenţe invizibile,
care
prinde
glas şi Iţi şopteşte: — Stai,
stai, că ai luat-o razna. Scenuţa asta
nu-ţi serveşte la nimic şi de-aia It-ai
încurcat. In loc să continui
acţiunea,
te Incăpăţtntzi să faci o analiză
psihologică greoaie
şi leneşă. Nu
simţi că ptrsonagiile
pe care le-ai
scos din scenă, aşteaptă nerăbdătoare
să se reîntoarcă, să*şi urmeze viaţa care
le poartă firesc spre dtsnodămtnt?
E poate glasul regisorulni din tine.

