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Bonita Belgrave, bătând spre 60 de ani, are părul blond – roşcat. E o femeie veselă, sclipitoare, cu un foarte dezvoltat şi teatral simţ al umorului. A jucat cu mult succes în spectacole de revistă şi comedii muzicale în timpul războiului din 1914 - 1918, iar în deceniile trei şi patru a abandonat genul, dedicându-de teatrului serios. N-a ajuns să fie o stea în adevăratul sens al cuvântului, dar s-a făcut cunoscută interpretând roluri secundare. În timpul celui de-al doilea-lea război mondial a lucrat pentru ENSA (Entertainments National Service Association – Unitatea naţională de spectacole pentru front), şi din 1950 a fost constrânsă să se pensioneze atât din pricina vârstei cât şi a lipsei de oferte.
Cora Clarke are un an sau doi mai mult decât Bonita, e violent fardată cu ruj pe pomeţii obrajilor. De sub turbanul colorat, ies câteva bucle foarte negre. În jurul gâtului sunt răsucite câteva şiruri de mărgele şi un lanţ de aur cu un medalion.
Maud Melrose, o subretă mititică de 60 de ani, are părul roşu şi cam rar. În anii dinaintea primului război, când şi-a făcut debutul, a jucat cu succes în câteva comedii muzicale. Marea ei calitate pe scenă a fost vivacitatea. Foarte bun muzician, a avut în tinereţe o voce pătrunzatoare de soprană cu un volum uluitor. În perioada dintre cele două războaie a avut câteva apariţii sporadice, dar în general viaţa ei a fost o continuă şi cam zadarnică luptă.
May Davenport, în jur de 65 de ani, a fost la vremea ei cu adevărat o vedetă, specializată în Shakespeare şi comediile cele mai prestigioase ale restauraţiei. Gesturile ei sunt lente şi extrem de majestuoase. Părul ei e negru ca pana corbului, dar i-a fost îngăduit să încărunţească graţios pe la tâmple. Faţa, discret fardată, păstrează încă frumuseţea trăsăturilor. 
Almina Clare are în jur de 75 de ani şi e (imens de) grasă. 
Estelle Craven are 64 de ani, părul alb şi, pe chip, o expresie veşnic tristă. Ea şi Almina şi-au petrecut viaţa pe scenă jucând din când în când şi roluri principale, dar nici una n-a fost mare vedetă.
Deirdre O’Malley e o femeie vioaie la 72 de ani, cu părul alb. E vioaie şi vorbeşte cu un accent irlandez pronunţat.
Perry Lascoe e un bărbat tânăr de 38-40 de ani.. Cu câţiva ani în urmă a avut oarecare succes ca june prim în câteva comedii muzicale pentru tineret, dar, din fericire, şi-a dat repede seama că deşi cânta şi dansa destul de bine, n-avea nici o şansă să devină vedetă, aşa că s-a lăsat de actorie, preferând o slujbă sigură, ca secretar al Fondului “Arlechinul”. Majoritatea pensionarelor îl adoră pentru că glumeşte cu ele, le face complimente şi are suflet realmente bun.
Sylvia Archibald, căreia i se spune Miss Archie, este supraveghetoarea “Arlechinului” şi locuieşte în cămin. E în vârstă de aproape 50 de ani. Sub comportarea ei bărbătoasă şi aspră se ascunde o inimă impresionabilă şi o fire veselă. Pensionarele ţin la ea, deşi, uneori, e prea autoritară. E destul de corpolentă, dar se ambiţionează să poarte pantaloni de catifea reiată şi pulovere strânse pe corp. În timpul celui de-al 2-lea război a lucrat la ENSA (Unitatea Naţională de Spectacole pentru Front) şi, după încheierea păcii, a ieşit la pensie cu gradul de colonel, fapt care constituie marea ei mândrie.
Osgood Meeker e un bătrânel cochet, chel şi cam spălăcit.
Lotta Bainbridge are uşor peste 60 de ani şi se ţine bine. Părul, blond pe vremuri, a devenit cendre. E fardată cu grijă.
Dora are 40 de ani, e grasă şi morocănoasă. 
Doreen e o fată cam şleampătă, de 23 de ani. 
Sarita Myrtle. E o batrânică agilă, trecută de 60 de ani.
Zelda Fenwick, ziaristă, are peste 30 de ani, e frumuşică, bine îmbrăcată
Dr. Jevons, un bărbat tânăr şi simpatic, de aproximativ 30 de ani
Alan Bennet se apropie de cincizeci de ani, e bine imbrăcat, dar ceva din aspectul lui sugerează ratarea. Comportament nervos.
Topsy Baskerville, ultima sosită la “Arlechin”


ACTUL 1


	Scena 1

	Acţiunea se petrece în jurul anului 1955.
Holul “Arlechinului”, o casă filantropică pe valea Tamisei pentru actriţe ieşite la pensie. După amiază de duminică, în luna iunie.
	“Arlechinul” se deosebeşte de alte instituţii similare prin faptul că primeşte doar actriţe care la viaţa lor au fost vedete şi care, din pricina vârstei, a neşansei sau a vreunei nenorociri au sărăcit. Unele dintre ele beneficiază de o pensie de 4 lire pe săptămână din “Fondul de Pensii Regele George”, altele au câte un mic venit propriu, dar extrem de mic. Nici o actriţă sub vârsta de 55 de ani nu e admisă în această casă.
	“Arlechinul” se întreţine din fonduri publice şi a fost înfiinţat în 1925 de Sir Hilary Brooks, eminent regizor şi director de teatru la vremea aceea. Instituţia este condusă de la Londra de un comitet de actori şi actriţe care se adună o dată pe lună şi ia decizii privind administrarea, investiţiile etc. “Arlechinul” este confortabil, fără a fi luxos şi are o grădină plăcută, cu vedere spre Tamisa. Holul se compune din trei părţi: hol, sufragerie şi salon, care, atunci când a fost cumpărată casa, au fost transformate într-o singură încăpere mare, aerisită şi luminoasă. În fund centru-stânga este o scară care duce la un palier mic cu o arcadă (centrul scenei) prin care se ajunge la camerele de locuit de la etaj. În centru stânga, uşi înalte de sticlă dau pe terasa pavată cu dale, cu privire spre gradină şi Tamisa. La dreapta scării din fundul scenei se află un mic antreu la capătul căruia se află uşa ce duce la bucătărie, şi în dreapta căruia e accesul spre intrare şi sufragerie. Uşa din mijlocul peretelui din dreapta dă în camera unde se află televizorul. Pe peretele din stânga este un cămin şi dincolo de el, către fundal, o uşă spre biroul domnişoarei Archibald.
	Pe peretele din dreapta, spre rampă, se află un birou rabatabil deasupra căruia sunt rafturi cu cărţi. În nişa scării este un grand piano Bechstein, vechi, dar la care încă se mai poate cânta. Mobila este amestecată. Ici, colo sunt câteva piese “bune”, donate din diverse perioade, multe scaune confortabile şi o canapea îmbrăcate în creton uşor decolorat. Canapeaua e în centrul scenei, cu faţa spre stânga rampei. Lângă ea, o măsuţă pentru servit cafea şi un scaun rotitor în dreptul pianului. Fotoliile sunt răspândite în faţă stânga şi în centru stânga, iar în faţă stânga e un fotoliu foarte confortabil. În dreapta stânga se află o masă de cărţi cu scaune cu spetează. Alt scaun cu spetează în faţa biroului rabatabil şi o servantă în stânga antreului. Încă o măsuţă se află lângă cămin (spre fundal); în cealaltă parte a căminului, un scăunel cu picioare scurte. Caloriferele pentru încălzirea centrală sunt amplasate în stânga şi pe palierul din capul scărilor. În chip inevitabil, pe peretele palierului sunt câteva afişe în ramă ale unor spectacole de pe vremuri, iar deasupra căminului tronează un imens dar foarte reuşit portret în ulei al celebrei actriţe Ellen Terry. În capul scărilor, pe un piedestal este un impunător bust în bronz al lui Sir Hilary Brooks. 
În fund centru, o lampă cu picior şi aplice în formă de lumânări aflate deasupra căminului, pe peretele din dreapta (spre rampă) şi pe palier, luminează seara, încăperea. Un candelabru mic de cristal atârnă în antreu. Comutatoarele lămpilor se află pe stâlpul dintre antreu şi scări, în dreapta arcadei de pe palier şi în stânga, lângă uşa ce duce spre biroul domnişoarei A., spre rampă. Un stingător de incendiu este fixat pe peretele din stânga arcadei de pe palier. Pe terasă se văd trei scaune de grădină.
	Înainte de ridicarea cortinei se aude melodia “Aşteptând la arlechin”.
Când cortina se ridică, muzica scade. 

După amiază însorită, imediat după prânz. Focul arde în cămin fiindcă, deşi e o zi de vară, e vară englezească – aşadar imprevizibilă. Bonita şi Cora Clarke stau la masa de cărţi, isprăvind o partidă de canastă. Bonita Belgrave e aşezată cu spatele spre fundal şi poartă o rochie de jerseu beige, bine croită dar nu prea nouă, două şiruri de perle cu cercei asortaţi şi o brăţară cu amulete. Cora are o rochie roz pentru după masă, peste care poartă, aruncată pe umeri, o jachetă de lână gri. Maud Melrose stă încolăcită pe canapea citind rubrica teatrală din “Sunday Times”. Are o rochie albastră imprimată, foarte îngrijită, nişte ochelari cu rame enorme de baga şi o geantă uriaşă în care-şi bagă din când în când mâna după ţigări şi chibrituri. May Davenport se află în fotoliul din stânga centru, cu spatele drept şi brodează lent şi majestuos o pânză întinsă într-o ramă. Poartă o rochie de catifea neagră care cu ani în urmă ar fi fost socotită rochie de casă.  În jurul gâtului are o panglică de catifea neagră.
Prin uşile de sticlă date în lături se văd, afară, pe terasă, Almina Clare şi Estelle Craven. Amândouă sunt înfofolite de teama vremii de iunie. Estelle e în centrul terasei. Împleteşte. Almina e aşezată în stânga terasei. A adormit citind “Sunday Express”)

	Bonita (către Cora): Gata! (consultând foaia pe care e consemnat scorul) Îmi datorezi 2 shilingi şi şase penny.
	CORA: Şi tu îmi datorezi, de duminica trecută, un shiling.
	BONITA: În cazul ăsta, îmi datorezi numai un shiling şi 6 penny.
	CORA: Propun să tragem linia după jocul viitor, de acord?
	BONITA: Eram sigură c-aşa ai să spui.
	CORA (tăioasă): Şi de ce, mă rog?
	BONITA (dulce): Fiindcă, draga mea, aşa spui de fiecare dată.
	MAUD (ridicând ochii de pe ziar): Văd că anul ăsta speră să-l aducă pe Buck Randy pentru “Matineul de la miezul nopţii”.
	MAY: Da’ cine-i Buck Randy?
	MAUD: Zău, May – nu se poate să nu fi auzit de Buck Randy. Toată America e înnebunită după el.
	MAY: N-am mai fost în America de 30 de ani. Ce face ăsta?
MAUD: Cântă la ţiteră, gol până la brâu.
	MAY: De ce gol până la brâu? 
	BONITA (ridicându-se şi ducându-se în spatele canapelei): Pentru că se zice că are cel mai frumos trup de bărbat din lume, draga mea. A fost Mister America 1955 şi 1956. (Se duce spre rafturile cu cărţi din dreapta şi-şi alege o carte)
	MAY: De ce ţiteră?
	MAUD: Se acompaniază la ţiteră. Anul trecut, unul din discurile lui a avut o vânzare de peste două milioane de exemplare. Oriunde se duce are nevoie de protecţia poliţiei.
	MAY: Nu mă miră…
(Bonita se aşează pe scaunul de lângă birou şi răsfoieşte cartea)
	MAUD (citind ziarul): Ăştia zic c-o s-apară şi Carolita Pagadicci în “Matineul de la miezul nopţii”. Vine special cu avionul de la Roma. 
MAY: E actriţa aia cu… bust mare, care anul trecut s-a fâţâit pe scenă, fără să facă mai nimic?
	CORA: Eu găsesc că e frumos din partea lor că-şi dau atâta osteneală pentru nişte foste, amărâte ca noi.
	BONITA: Bănuiesc că te referi la tine, draga mea, nu la noi.
	CORA: Nu fac ei “Matineul de la miezul nopţii” doar de dragul nostru. Îşi fac reclamă, nu glumă, cu spectacolul ăsta…
	MAY: E totuşi posibil, draga mea Cora, ca măcar unul sau doi dintre ei să-l facă doar de dragul nostru, fiindcă au suflet bun.
	CORA: Asta am spus şi eu, că-i frumos din partea lor să-şi dea atâta osteneală pentru noi, şi Bonita m-a repezit.
	BONITA: Nu de asta te-am repezit. M-am înfuriat când ai zis că suntem nişte foste, amărâte.
	CORA: Dacă n-am fi, nu ne-am afla aici.
	MAY: Adevărul este că ai dreptate, draga mea Cora, dar înainte de a deschide gura să spui asemenea lucruri, nu uita, rogu-te, că pentru unele dintre noi este penibil să ni se amintească în mod atât de vulgar că depindem de caritatea colegilor noştri mai tineri.
	CORA: Vai, draga mea, nu ştii cât de rău îmi pare de ce-am spus.
	MAY: Şi nouă, Cora, la toate ne pare rău.

(Deirdre O’Malley apare furioasă din camera unde se află televizorul, lăsând uşa deschisă. E îmbrăcată într-o rochie neagră - cenuşie.)

	DEIRDRE (plasându-se în spatele mesei de cărţi): Declar cu mâna pe inimă că, dacă l-aş avea în faţă pe ăla de-a inventat televizorul, l-aş strânge de gât, pân-ar da ortu’ popii.
	BONITA (ridicându-se cu cartea în mână): Iar s-a defectat?
	DEIRDRE: Bineînţeles şi fără alt motiv pe lume decât că şi-a vârât dracu’ coada. (Se duce în spatele canapelei, în dreapta lui May). Şedeam nemişcată ca mortu-n groapă şi ascultam predica de duminică după masă a lu’ Părintele Dugan când, deodată, blestematu’ ăla de aparat iar începe să-şi facă mendrele şi numa’ ce-l văd pe Sfinţia sa că dă din fund ca o dansatoare din buric şi preacuvioasa lui faţă e trasă când spre stânga, când spre dreapta, de parc-ar fi de gumă.
	BONITA (îndreptându-se spre antreu, în dreapta scenei): O să vină Miss Archie să-l regleze. Mă duc s-o rog…
	DEIRDRE (îndreptându-se spre Bonita): Mulţam frumos de intenţie, da’ nu te deranja. Până-l reglează Miss Archie, termină Prea Sfântul predica şi se duce să-şi ia ceaiul. (Urcă scările şi se opreşte pe palier.) Mă’c să mă-ntind oleacă. Pe ce lume trăim, Doamne, dac-o maşinărie neînsufleţită preface pe loc un popă în măscărici! (iese)
	BONITA (râzând): E nemaipomenită, fata asta! (vine spre rampă – centru stânga) Tu ai apucat s-o vezi pe scenă, în zilele ei de glorie, May. Era bună? (se aşează pe canapea, în capătul dinspre fundal).

(Pe terasă Estelle îşi strânge andrelele şi se ridică. Almina se trezeşte şi se ridică şi ea)

	MAY (după o clipă de gândire): Bună, dar total imprevizibilă. N-a jucat în viaţa ei o scenă de două ori la fel.

(Intră în încăpere Estelle şi Almina)

	ESTELLE (se duce la cămin, trecând între May şi canapea): Mi-a îngheţat şi măduva-n oase. Renunţ să mă prefac că nu mi-e frig. (pune punga cu lână şi andrele pe scăunelul de lângă cămin şi-şi încălzeşte mâinile la foc)
	ALMINA (venind în stânga Bonitei, tremurând): Crezi c-o să ni-l aprobe?
	BONITA: Ce să ne aprobe?
	ALMINA: Solariul.
	MAUD (ridicându-se şi luându-şi sacoşa): Cererea a fost trimisă Comitetului acu’ două săptămâni. (Se îndreaptă spre pian, pune geanta pe pian şi se aşează pe scaunul rotitor)
	BONITA: Probabil că a fost pusă în discuţie la şedinţa de vineri.
	ALMINA: Chiar dacă aprobă, până o să-l facă, eu o să fiu oale şi ulcele. Iar mă supără inima; n-am putut închide ochii toată noaptea.

(Maud începe să cânte la pian o bucată din cel de-al 2-lea Concert de pian în C minor de Rahmaninov)

	MAY: Ştii foarte bine, Almina, că din cauza indigestiei... Ţi-a spus doctorul Jevons. Mănânci mult prea mult şi mult prea repede.
	ALMINA (îndreptându-se spre fotoliul din faţă, stânga): Îmi place să mănânc!… (se aşează)
	ESTELLE (aşezându-se pe scaunul de lângă cămin): Vântul de răsărit bate dinspre vale, de te taie-n două...
	CORA: Comitetul ar avea bani să-l facă, dacă s-ar aproba… Mi-a spus chiar Perry…
	MAY: Ca secretar al Fondului, n-are dreptul să vorbească. Băiatul ăsta nu-i în stare să-şi ţină gura.
	BONITA: Hai, lasă May, ştim bine că ai o slăbiciune pentru el, recunoaşte! Stai de vorbă cu el ore în şir, când ţi se iveşte ocazia...
	MAY: Ce prostii spui, draga mea Bonita.
	MAUD (continuând jocul): Bănuiesc că vine azi după masă, ca de obicei.
CORA: (strânge cărţile, se ridică şi împinge scaunul sub masă) Sigur că vine, e duminică. (se îndreaptă spre birou) Azi, mai sigur ca niciodată. Ca s-o primească pe…
	BONITA (întrerupând-o, ameninţătoare): Cora!

(Cora tace brusc. Maud se opreşte din cântat. Estelle şi Almina tresar)
	CORA (cu o privire furişă spre May): Mă rog, ştiţi ce vreau să spun…

(Tăcere uşor penibilă)

	MAY: Ca s-o primească?… Pe cine?
	MAUD (ridicându-se şi venind spre canapea; încurcată): Mica noastră familie aşteaptă în după amiaza asta, un nou membru.
	MAY: Mie de ce nu mi-a spus nimeni, nimic? Cine-i persoana?
	BONITA: Acu’ dacă tot e gata să explodeze bomba, mai bine spunem.
	MAY: Despre cine-i  vorba? Care-i misterul?
	BONITA: Lotta Bainbridge.
	MAY (încremenită): Lotta Bainbridge!
	BONITA: Da.
	MAY (ameninţător): Lotta Bainbridge vine aici?
	BONITA (repede): Ştiind că voi două nu sunteţi tocmai… prietene, am căzut de acord că-i mai bine să nu-ţi spunem.
	MAY: Şi de când ştiţi?
	MAUD: Perry ne-a spus duminica trecută.
	MAY (acuzator): Adică eraţi gata să mă lăsaţi să mă trezesc faţă în faţă cu ea, fără măcar să mă preveniţi? (Îşi strânge lucrul de mână şi-l bagă în sacoşă)
	BONITA: Dora, cabiniera ei de pe vremuri, care a rămas la ea, care-a îngrijit-o şi a slujit-o ani de zile, se mărită şi se duce la bărbatul ei, iar căsuţa Lottei, de lângă Fulham Road va fi demolată pentru că acolo se vor clădi blocuri pentru birouri…
MAY: Nu mă interesează câtuşi de puţin unde locuieşte şi ce anume se va demola sau clădi. (Ia sacoşa, se ridică şi porneşte spre scări). Dar această conspiraţie a tăcerii pusă la cale împotriva mea, mi se pare de neiertat.

(Cora pune cărţile pe birou)

	MAUD (punând mâna pe braţul lui May): N-am vrut să te indispunem.
	MAY: Şi crezi că m-ar fi indispus mai puţin să mă trezesc pe neaşteptate cu ea, faţă în faţă?

(Cora porneşte spre dreapta faţă)

	BONITA: Nu te supăra pe noi, May. La urma urmei, e atâta vreme de-atunci… de la cearta voastră, vreau să zic…

(Maud o ia spre pian)

	MAY: Nu ne-am certat, draga mea Bonita. Ai fost fals informată. (se duce la picioarele scării)
	BONITA (moale): Mă rog… de la ce s-o fi-ntâmplat…
	MAY: N-am vorbit cu Lotta Bainbridge treizeci de ani şi n-am de gând să vorbesc nici acum. (urcă scările până la palier)

(Estelle se ridică)

	MAUD (la picioarele scării): Hai, draga mea, May, nu mai fi aşa, a curs atâta apă pe Tamisa de atunci…
	MAY (semeaţă): Când soseşte, una dintre voi să-i explice situaţia! Nu vă faceţi griji că n-o să-nţeleagă! O să-nţeleagă foarte bine…

(May iese din scenă. Tăcere penibilă.)

	BONITA: Ce să-i faci, asta e…
	MAUD (din spatele mesei de cărţi): Era mai bine dacă-i spuneam, zău aşa.
	BONITA (mutându-se în celălalt capăt al canapelei): Se împacă ele, cu vremea. Nu se poate să continue să nu-şi vorbească la infinit. Dar săptămânile următoare va fi iadul pe pământ.

(Cora se îndreaptă spre birou şi ia nişte cărţi de pasienţă).

	MAUD (deplasându-se în spatele canapelei): Cine-i ăla, care-a zis că bătrâneţea are farmecul ei?
	BONITA: Oricine o fi, tare i-aş mai spune eu vreo două!
	ESTELLE (luându-şi sacul cu lucrul de mână şi trecând spre stânga mesei de servit cafeaua): De când am venit aici, nici măcar nu-mi amintesc cum e să nu fi bătrână. (Pune sacul pe măsuţă)
	BONITA: Poate pentru că ai jucat atâta vreme roluri de compoziţie.
	ESTELLE: Ani şi ani în şir am fost ingenuă. Eram tare frumuşică, aveam nişte ochi imenşi... Acu’ s-au făcut mici… (se duce spre fotoliul din centru, stânga şi se aşează.)

(Cora închide biroul rabatabil.)

	MAUD: Care-a fost motivul certei dintre ea şi May?
	BONITA: Hai, Maudie, nu mai face pe tinerica. În 1918 nici tu nu mai erai o şcolăriţă.
	MAUD (serioasă): Ba exact asta eram, de opt ori pe săptămână. Jucam o elevă, în Miss Mouse. Şi-aveam un cântec în ultimul act, Joacă-te cu focul, nu c-o şcolăriţă,  rupere! Ce spectacol!…
CORA: …scos de pe afiş, că era plin de porcării. Mi-aduc aminte…(Se aude un claxon de motocicletă. Cora merge spre stânga, se aşează la masa de cărţi) Ăsta-i Perry. A venit mai devreme ca de obicei. (Începe o pasienţă).
BONITA (scoţând cutia de pudră din poşetă): Să-i dea Dumnezeu, noroc! (se pudrează)
	MAUD (îndreptându-se spre uşa de sticlă): Nu te mai strădui de pomană, draga mea. Cu un pic de pudră, nu se-ntoarce, ea, tinereţea…
	BONITA: Ştiu şi fără să-mi spui. M-am pudrat din obişnuinţă.
	ALMINA: O să ne spună dacă s-a aprobat sau nu solariul nostru.
	CORA: Nu, nici gând. O să ne spună că prea distinsul comitet a luat propunerea în considerare.

(Maud vine spre pian)

	BONITA (punând pudra în poşetă): Oricum, după tonul lui, ne vom da seama dacă putem spera.
	CORA: Nu ştiu ce vă agitaţi atâta cu solariul ăsta. Dacă-l fac, aruncă banii de pomană. Încă nişte geamuri în care să bată ploaia...
	BONITA: Chiar aşa, draga mea – ne-am isterizat toate, cu chestia asta.

(Intră cu pas sprinten Perry Lascoe dinspre antreu. Poartă o haină sport, un pulover cu gât înalt şi mănuşi de maşină. În mână are o cască şi ochelari de motociclist..)

	PERRY (oprit în spatele mesei de cărţi): Ziua bună, la toată lumea.
	DOAMNELE (ad libidum): Bună ziua.
	PERRY: Dragele mele, am dat de bucluc.
	MAUD (venind în stânga lui Perry): Ce bucluc?
	PERRY: Am răsturnat o căruţă cu sticle de lapte. Noroc că cele mai multe erau goale. Lăptarul era turbat. (priveşte împrejur) Unde-i May? (Pune casca şi ochelarii pe scaunul din spatele mesei de cărţi)
	BONITA: Sus, la ea.
	PERRY: Bine.
	BONITA: Nu prea-i bine. Ştie.
	PERRY (scoţându-şi mănuşile şi punându-le peste cască): Aoleu! Cine i-a spus?
	MAUD: Toate. N-am avut încotro.
	PERRY: Ei, poate-i mai bine aşa.
	BONITA: Nu-i. E furibundă.
	PERRY: Sărmana Lotta… E şi aşa destul de deprimată după atâtea necazuri…
	CORA: Când vine?
	PERRY: Trebuie să sosească în orice clipă. (se duce în dreapta Estellei.) Billy Musgrove i-a împrumutat maşina şi Dora o aduce aici cu toate bagajele, amintirile şi lucrurile pe care şi le-a păstrat.
	MAUD: Ai văzut-o?
	PERRY: Da, săptămâna trecută. Am fost la ea acasă, am luat ceaiul împreună şi am stabilit ultimele detalii privind venirea ei aici. (o sărută pe Estelle)
	BONITA: Cum arăta?
	PERRY: Cam abătută, dar se străduia să ascundă. (Maud se duce şi se aşează în capătul dinspre scenă al canapelei) Nu cred că suferă prea mult că-şi părăseşte apartamentul. Ce-a dat-o gata, e plecarea Dorei. (vine la Almina şi o sărută) Unde-i colonelul?
	CORA: În biroul ei; bănuiesc că a sosit momentul decisiv, când trebuie să hotărască dacă la cină vom avea plăcintă cu carne sau macaroane cu brânză.
	ALMINA: Am avut macaroane cu brânză, ieri seara şi mi-au căzut greu.

(Îşi face intrarea, venind dinspre biroul ei - fundal, stânga – Domnişoara Sylvia Archibald, căreia i se mai spune şi Miss Archie. Este supraveghetoarea “Arlechinului” şi locuieşte în cămin. Poartă pantaloni de catifea reiată şi pulovăr strâns pe corp.)

	MISS  ARCHIE (mergând spre masa pentru cafea): Ai venit, Perry!
	PERRY: Hello, iubito!
	MISS  ARCHIE: Mi s-a părut mie că ţi-am auzit rabla. 
	PERRY: Rabla mea s-a făcut şi mai rablă de juma’ de oră încoace. A pupat în fund o căruţă cu lapte. 
	MISS  ARCHIE (fluierând): Doamne Dumnezeule! La arest cu tine - zece zile nu ieşi din cazarmă, băiete! (culege ziarele de pe masa de servit cafeaua).
	PERRY: Ah! Ce-mi place când te-aud vorbind aşa! Îmi aminteşti de Unchiu’ Edgar. 
	Miss  Archie: Lasă-l pe unchiu-tu Edgar să se odihnească în pace, Perry. Când vine Lotta Bainbridge?
	Perry: Tre’să sosească dintr-o clipă-ntr-alta (se aşează pe scăunelul de lângă cămin). Vine cu maşina lui Bill Musgrove.
	Miss  Archie: Mie nu-mi spune nimeni niciodată nimic. (pune ziarele pe pian) Osgood a venit?
	Bonita: Nu. Azi întârzie.
	Perry: Cum o duce biata Martha?
	Miss Archie: Ieri şi vineri era cam plecată cu sorcova, dar duminica îşi revine întotdeauna. (Se duce spre birou, ia scrumiera şi o goleşte în coşul de hârtii de sub birou.)
	Estelle: Bătrânul Osgood tre’să fi sărit şi el de şaptezeci de ani.
	Maud: Credeţi că au trăit împreună? Vreau să spun, pe vremuri…

(Miss Archie închide uşa spre camera cu televizor, apoi pune scrumiera pe masa de cărţi.)

	Perry (râzând): Doamne fereşte! Cum să trăiască împreună? El e cu 25 de ani mai tânăr. A fost admiratorul ei, a fost fascinat de ea, ca vedetă.
În vremurile ei de glorie, o aştepta la intrarea actorilor după fiecare spectacol, cu un bucheţel de violete. Era un băieţel, pe atunci. Vreme bună, vreme rea o aştepta acolo, cu buchetul de violete în mână.
	Maud: Şi-acu i-aduce violete.
	Perry: Ştiu. Înduioşător, nu-i aşa?
	Cora: Am jucat în ultima piesă în care a apărut Martha. Nici una din fete n-o putea suferi.

(Sună la intrare)

	Miss Archie: El trebuie să fie. Mă duc să-i deschid. Doreen e plecată în sat. 

(Iese prin antreu, dreapta)

	Perry: Cum e Doreen? Face treabă?
	Cora: Când o cauţi, o doare gâtul şi e total lipsită de noţiunea timpului. (Se aude trântindu-se uşa de la intrare). Dar, oricum e mai bună decât nesuferita aia de Gladys.
	Perry: Mie nu-mi displăcea Gladys, era ca un personaj negativ în ultimul act.

(Miss Archie revine prin antreu, urmată de Osgood Meeker, cu un buchet de violete în mână. Perry se ridică în picioare.)

	Osgood (înaintând prin spatele canapelei; vorbeşte curtenitor): Bună ziua, doamnele mele.

(Miss Archie e lângă scară)

	Bonita: Bună ziua, Osgood. Ce mai faci?
	Osgood: Bine, draga mea, mulţumesc de întrebare. Câte un junghi ici şi colo, altfel verde ca bradu’.
	Miss  Archie: Vă conduc până sus.
	Osgood (îndreptându-se spre Miss Archie, pe palier): Vă rog, nu vă deranjaţi Miss Archie, cunosc drumul. Mă aşteaptă, nu?
(Perry se aşează din nou)

	Miss  Archie: Da, domnule Meeker, totdeauna vă aşteaptă.
	Osgood: Cum a fost săptămâna asta? Mai… mai bine dispusă?
	Miss  Archie: Da, da... Vineri şi ieri a fost mai deprimată, dar nu grav.
	Osgood (ajungând pe palier, în stânga lui Miss Archie): Atunci mă duc la ea.
	Miss  Archie: Vă pregătesc o ceaşcă de ceai la întoarcere.
	Osgood: Mulţumesc, mulţumesc frumos. Va fi o plăcere. (Iese)
	Maud: Credeţi că-l recunoaşte?
	Miss  Archie: Oh! Sigur că da! Niciodată când vine duminica, n-o surprinde în zi proastă. Când e cu el, uneori, chiar râde; vorbeşte şi-i povesteşte întâmplări destul de decoltate de pe vremuri… Are o memorie fantastică, mai ales când e vorba de lucruri petrecute cu mult înainte.
	Perry: E normal, nu? Vreau să spun că oamenii când îmbătrânesc îşi amintesc, de pildă, de jubileul reginei Victoria, dar nu mai ştiu ce s-a petrecut săptămâna trecută.
	Cora: Aşa-i.
	Estelle: Eu mi-aduc perfect aminte de un lucru petrecut recent şi anume că acu’ două săptămâni am trimis Comitetului o cerere semnată de toate privind construirea unui solar, ca să ne putem bucura de soare, fără să ne tragă curentul. (Către Perry) L-au citit?
	Perry: Da. A fost pe ordinea de zi, la întrunirea de vineri.
	Bonita: Şi ce-au zis?
	Perry: Au zis că vor lua cererea în considerare.
	Cora: Vedeţi! Ce v-am spus eu, fetelor?

(Miss Archie coboară scările şi se opreşte în dreapta Estellei)

	Estelle: Crezi că sunt speranţe?
	Perry (ridicându-se şi îngenunchind în faţa Estellei): Sigur că sunt. În orice împrejurare, trebuie să ne păstrăm optimismul.
	Cora (venind în spatele canapelei): Perry, încetează cu manierele tale de alcov. Nu crezi c-or s-o aprobe, nu-i aşa?
	Perry (ridicându-se): V-am spus că vor lua cererea în considerare, mai mult nu ştiu.
	Bonita: Da’ după felul cum vorbeau, ai putut să-ţi dai seama încotro bate vântul?
	Cora: A pomenit careva de întocmirea unui deviz?
	Perry (stingherit): Le-am înmânat un deviz, odată cu cererea.
	Cora: Cum aşa?
	Perry: Am avut un deviz făcut de Hodges şi Creal. (Miss Archie merge până la uşile de sticlă şi priveşte afară) Duminica trecută, după ce v-aţi dus la culcare, Miss Archie şi cu mine am măsurat terasa.
	Bonita: Mi s-a părut mie c-aud mişcare sub fereastră. Mi-am închipuit că erau hoţi.
	Cora: Nu s-a născut hoţul atât de prost, ca să dea spargere la noi!
	Miss  Archie (întorcându-se şi mişcându-se spre centru): La cât s-a ridicat devizul? Cât a spus Hodges şi Creal că va costa solariul?
	Perry: Două mii cinci sute.
	BONITA: Doamne Dumnezeule! Da’din ce vor să-l facă? Din uraniu?
	Miss  Archie: Presupun că e scump din cauza frontonului. Faţada e foarte mare şi sticla costă mult.
	Bonita: A fost vreun membru de acord?
	Perry: Unul sau doi, dar nu majoritatea.
	Cora: Vrei să spui că Fondul nu dispune de bani, chiar după moştenirea lăsată de bietul Maurice?
	Perry: …care-a şi fost investită...
	Cora: Ce atitudine a avut Boodie Nethersole?
	Perry: N-a fost de acord.
	Cora: N-a fost de acord! Boodie Nethersole n-a fost de acord!
	MISS ARCHIE (dojenitoare): Măi, baiatule, ştii că nu-i voie să comentăm ce face comitetul.
	Bonita (insistă): Uită-te pe fereastră, draga mea şi fă-te că n-auzi. (Miss Archie merge spre uşile de sticlă) Problema asta e mult prea importantă pentru noi.
	Cora: Auziţi, Boodie Nethersole e contra! Ah ce-aş strânge-o de gât!
	Bonita: Şi eu, dacă i s-ar vedea gâtul!
	Miss  Archie: V-am spus: terminaţi!
	Cora (îndreptându-se spre scaunul din dreapta mesei de cărţi): Oricum, n-are ce căuta în comitet; pe scenă e ca o momâie, n-are ce căuta nici în teatru. (se aşează şi întinde o pasienţă)
	Perry: A avut patru mari succese, în ultimii 5 ani.
	Bonita: Şi mă rog, ce-a spus exact?

(Perry trece în spatele Estellei.)

	Perry (după o mică pauză): Zău că nu pot spune mai mult… A fost ceva mai categorică decât alţii.
	Bonita: Şi i-a convins şi pe ceilalţi să treacă de partea ei?
	Perry: Cam aşa.
	Estelle: Poate că şi noi am cerut prea mult. Casa asta e foarte confortabilă, dar tare ar fi fost plăcut să putem sta la soare când e senin, fără să ne sufle vântul ăsta groaznic, de la răsărit.

(Perry îşi petrece braţul pe după umerii Estellei.)

	Perry: Promit să pun iar în discuţie problema solariului, săptămâna viitoare, când vor fi prezenţi mai puţini membri.
	Estelle (ridicându-se şi pornind spre măsuţa de cafea): Mă simt vinovată 
c-am avut ideea asta. Acum sunteţi dezamăgite şi numai din pricina mea. (ridică sacoşa, gata să plângă)
	Bonita: Nu-ţi face inimă rea, draga mea. În fond nici n-are cine ştie ce importanţă.
	Estelle (în drum spre scări): Doream atât de mult acest solariu, toate îl doream - ar fi fost minunat să-l construiască. (Plânge şi se îndreaptă spre scară. Perry i-o ia înainte şi-i vorbeşte aplecându-se spre ea, peste balustradă)
	Perry: Nu plânge, iubita mea frumoasă, fac eu cumva şi-i îmbrobodesc. Cer un deviz de la altă firmă, mai modestă decât Hodges & Creal, mai reducem din cost şi conving eu comitetul să aprobe… Lăsaţi pe mine, o să vedeţi.

(Estelle iese plângând, Bonita se ridică şi trânteşte cartea pe masa de cafea)

	BONITA (îndreptându-se spre cămin): Nemernica asta de Boodie Nethersole… Las’ că-i spun eu vreo două, când mai vine pe-aici, să ne sfideze cu Bentley-ul ei.
	CORA (ridicându-se şi mergând spre cămin): Pentru numele lui Dumnezeu, hai să schimbăm subiectul. Cum spunea şi Bonita, la urma urmei nici nu are cine ştie ce importanţă. Până mai ieri, alaltăieri, nici nu auzisem cuvântul solariu – şi, oricum, suntem mai toate cu un picior în groapă.
	BONITA: Scuză-mă o clipă, mă duc să mă schimb, să mă înfăşor în giulgiu!

(Sună la intrare)

	PERRY: E, probabil, Lotta Bainbridge.
	MISS ARCHIE: Te rog Perry, fii bun şi cheamă-l pe Ted să ia bagajele - tre’ să fie în bucătărie.

(Maud se ridică şi aranjează pernele pe canapea.)

	PERRY: Numaidecât. (iese spre bucătărie)
	MISS ARCHIE (cu vioiciune): Mă duc să deschid. Nu pot suferi să 
le-ntâmpin pe noile venite. Sunt atât de dezorientate….
(Miss Archie iese prin antreu. Maud se duce la masa de cărţi, strânge cărţile, se aşează în dreapta. Almina se ridică şi-şi aranjează îmbrăcămintea.)

	CORA: Asta nu-i nimic pe lângă cum arată după câteva luni petrecute aici.
	BONITA: De ce vorbeşti aşa, Cora? Nici tu nu crezi ce spui.
	CORA: Poate că-mi arde de glumă.
	MISS ARCHIE (de afară): Poftim înăuntru, pe aici, Miss Bainbridge.

(Miss Archie reintră în scenă şi rămâne lângă uşă, dreapta. O urmează Lotta şi femeia ei de serviciu, Dora. Lotta are o pălărie mică şi un pardesiu peste o rochie bine croită. E fardată cu grijă şi pare calmă şi veselă. A rămas la picioarele scării. Dora, care duce o valiză, a rămas în antreu. Se vede prea bine că a plâns.)

	LOTTA (zâmbind): Sunt foarte emoţionată… Mă simt ca şi când m-aş fi mutat la o şcoală nouă. (dă cu ochii de Cora) Numai că la o şcoală nouă nu întâlneşti prieteni vechi. (se duce spre centru) Cora! (Cora merge spre centru, la Lotta. Miss Archie o îndeamnă pe Maud să se ducă spre Lotta) Nu te-am văzut de ani de zile! (O sărută pe Cora)
	CORA: Aşa-i. (rămâne în spatele scaunului, centru stânga)
	MAUD (venind la Lotta): Ce mai faceţi, Miss Bainbridge?
	LOTTA: Miss Melrose? (îşi strâng mâinile.)
	MAUD: Da.

(Dora intră prin antreu şi pune geamantanul jos, lângă uşă.)

	LOTTA: Nu ne-am cunoscut noi prea bine, dar te-am admirat pe scenă de multe ori, mi-aduc aminte că te-am văzut cu mulţi ani în urmă, cântând un cântec adorabil, îmbrăcată ca o şcolăriţă, nu mai ştiu titlul piesei…
	MAUD: Miss Mouse - la teatrul Adelphi.
	LOTTA: Exact, Miss Mouse. (Maud trece spre faţă, dreapta. Lotta vine spre Bonita) Bonita Belgrave, nu-i aşa? Te-aş recunoaşte dintr-o mie… ştiam că eşti aici, de la prietenul nostru comun, Lucas Bradshaw.
	BONITA: Lucas Bradshaw! Nici nu ştiam că mai trăieşte. Ce mai face bătrânul beţivan?
	LOTTA: Continuă să tragă la măsea, dar numai când şi când. Vine pe la mine, uneori, când e treaz, şi ne aducem aminte de vremurile bune.
	CORA: Cu asta ne ocupăm şi noi, aici.
	LOTTA: Vă mărturisesc că m-am cam săturat de vremurile bune din trecut, dar uneori… e plăcut să te întorci la ele.
	MISS ARCHIE (trecând prin spatele canapelei): O ştii pe Almina Clare!
	LOTTA: Cum să n-o ştiu (Almina vine spre Lotta) Almina! (o sărută.
Perry vine din bucătărie şi-o salută pe Dora, care e gata să plângă) N-ai făcut bine să 
te-ngraşi atâta! Erai subţire, ca un lujer!
	ALMINA: Îmi place să mănânc şi nu mai are rost să ţin regim.
	LOTTA: E-adevărat, nu prea mai are rost…
	PERRY (ajungând în stânga Lottei): Bun sosit la St. Trinians, Miss Bainbridge.

(Almina se aşează pe fotoliul din stânga, faţă)

	LOTTA: Mr. Lascoe! (îşi dau mâna) Nu m-am aşteptat să fii aici, să mă întâmpini. Drăguţ din partea dumitale… (se duce spre scară să privească bustul) Mi-aduc aminte de bustul ăsta, al lui Hilary. Poza pentru el, când juca Unchiul Vanea (merge spre Dora şi-o aduce în centru.) V-o prezint pe iubita mea, Dora. Se mărită luna viitoare. Nu ne place să vorbim de despărţire, fiindcă izbucnim în lacrimi amândouă. Du-te sus în cameră, Dora şi, ca un ultim gest de bunăvoinţă faţă de mine, începe tu să despachetezi. Aveţi amabilitatea să-i arătaţi unde-i camera mea, Miss Archibald?
	MISS ARCHIE (ţinând geamantanul Lottei şi îndreptându-se spre scară): Bineînţeles. Vino după mine, Dora. (urcă scările şi iese, urmată de Dora)
	PERRY (luând haina Lottei): Îmi daţi voie?
	LOTTA: O da, mulţumesc foarte mult. (Perry pune haina pe scaun, faţă stânga. Lotta se aşează pe canapea). Da. Acum mă simt foarte bine. E şi Sarita Myrtle aici, nu-i aşa?
	PERRY: Da. Dar e puţin… plecată cu sorcova. Probabil că ştii.
	LOTTA (scoţându-şi mănuşile): Biata Sarita!… Totdeauna a fost ea cam confuză, chiar şi în vremurile bune.
	CORA: E şi May Davenport aici.
	LOTTA: Da, da. Ştiu că e. (priveşte portretul de deasupra căminului.) Cine i-a făcut lui Ellen Terry portretul ăsta? Nu-i prea reuşit. Dar nici chiar un pictor prost nu-i poate atenua strălucirea, nu-i aşa?
	BONITA (deodată, venind spre Lotta): E minunat că eşti aici, printre noi, Miss Bainbridge. Suntem, toate, foarte fericite. (o sărută. Cora se aşează pe braţul stâng al fotoliului stânga, centru)
	LOTTA (o clipă descumpănită): Îţi mulţumesc, draga mea, îţi mulţumesc.
	PERRY (umplând tăcerea): O să-ţi placă tare mult Miss Archie, când ai 
s-o cunoşti mai bine.
	LOTTA: Sunt convinsă.
	PERRY (trecând spre cămin): E oricând gata să-şi pună uniforma… (Lotta îşi scoate pălăria şi mănuşile şi le pune pe canapea, lângă ea.) A făcut armata la unitatea pentru spectacole, iar la sfârşitul războiului au pensionat-o cu gradul de colonel… Dar sub faţa ei dură se ascunde o inimă de aur.
	LOTTA: Cred că s-ar cuveni să mă duc sus, s-o ajut pe Dora şi să-mi văd camera, dar încă nu mă atrage ideea. În anii care vin, o să am timp să mă satur de cameră.
	MAUD (apropiindu-se prin spatele canapelei): E una dintre cele mai bune. Are vedere spre grădina dinspre bucătărie!
	LOTTA (falsă): Ce frumos!
	BONITA: Nu-ţi fie teamă. Nu-i nici pe departe dracul atât de negru precum crezi, ascultă-mă pe mine.
	LOTTA: Am încercat să nu mă gândesc prea mult în ultimele săptămâni. Îmi spuneam că e mai înţelept. Dar, de fapt, am mare noroc că există locul ăsta unde să mă pot retrage. Toate avem noroc...
	CORA: Chestie de optică.
	BONITA: Încetează, Cora.
	LOTTA: Mi-aduc aminte, când am venit aici cu Hilary, la câteva luni după ce a inaugurat casa asta... Era o zi frumoasă de vară, am luat ceaiul în grădină… Nu-mi închipuiam, pe atunci, că aici am să-mi sfârşesc zilele!
	BONITA: Ducem o viaţă realmente plăcută. Avem televizor, uneori mergem să vedem un film la Maidenhead şi luăm ceaiul la cafeneaua de acolo. Staţia de autobuz e la cinci minute de aici.
	LOTTA (absentă): Trebuie să mă pun la curent cu filmele. Mi-e ruşine cât de în urmă am rămas…
BONITA: De ce nu rămâi puţin să te relaxezi aici şi să te obişnuieşti cu atmosfera? (îşi ia cartea şi se îndreaptă spre masa de cărţi) Oricum, e timpul siestei de după masă. Vii, Cora?
	CORA (fără convingere): Da, cred că e cazul. (se ridică)
	LOTTA (făcând un efort): Bănuiesc că ştiţi că May Davenport şi cu mine nu ne vorbim de foarte mulţi ani.
	CORA: Da, sigur, ştim.
	BONITA: Nu-ţi face griji, cu vremea, o să vă-mpăcaţi.
	LOTTA: Situaţia nu-i lipsită de umor. Ironia soartei a făcut ca May şi cu mine să ne sfârşim zilele sub acelaşi acoperiş. Eu una, îmi dau seama cât e de comic; mă îndoiesc, însă, că şi May îşi dă.
	BONITA: Deocamdată nu, da’ cu timpul o să-şi dea. 
	LOTTA: Niciodată n-a dat-o afară din casă simţul umorului.
	MAUD: Uneori spune lucruri extrem de amuzante.
	LOTTA: Totdeauna a spus, dar fără să conştientizeze. Ce vreau eu să înţelegeţi, e că am venit cu o ramură de măslin în mână. N-aş suporta ca prezenţa mea să creeze animozităţi. Mă voi strădui să ne împăcăm. Dacă nu reuşesc, nu va fi vina mea. May e implacabilă.
	CORA (venind spre dreapta centru): E probabil nepotrivit să întreb ce motiv a dus la această ruptură?
	LOTTA: Da, Cora, nu-ţi pot răspunde. Oricum, ar fi inutil; bănuiesc că ştiti cu toate motivul.
	BONITA: Replică de final, mai definitivă, nu cred să fi auzit vreodată, Cora. Aşa că, hai sus.
	ALMINA (căznindu-se să se ridice din fotoliu): Ah, dragele mele!
	PERRY (ajutând-o): Binişor, iubito. Poţi, dacă te opinteşti. (conducând-o spre scări. Almina urcă şi dispare prin palier. Perry iese prin antreu. Cora merge la pian şi ia un ziar. Bonita se duce la rafturile cu cărţi şi-şi alege o carte)
	MAUD: La revedere, Miss Bainbridge. (iese prin fund, centru dreapta)
	LOTTA: Au revoir, Miss Mouse.
	MAUD (râzând): Nu eu am jucat Miss Mouse. Eu eram doar subreta. Rolul titular l-a făcut Dolly Drexell – de fapt a fost ultimul ei rol înainte de 
a-şi pierde complet minţile; cunoşti povestea, nu? (Cora şi Bonita ajung la scări)
	LOTTA: Vag…
	MAUD (lângă pian): Ochi de smalţ, albastru şi fără registru de mijloc. 
(îşi ia poşeta)
	BONITA (urcând scările): Să nu uităm s-o rugăm pe Miss Archie să regleze televizorul, pentru diseară. (Cora şi Maud o urmează pe Bonita pe scări. Intră Perry, prin antreu.) E un concurs nou, “cine ştie câştigă”.
	CORA: Detest concursurile astea.
	BONITA: Tu n-ai jucat în Norocul meu eşti tu, nu-i aşa?

(Bonita, Maud şi Cora dispar în sus, pe scări)

	PERRY (în spatele canapelei): Ai vrea să rămâi singură, aici?
	LOTTA: Nu. Mă simt foarte bine. Dora trebuie să coboare şi atunci am să te rog, dacă nu te superi, să ne laşi singure; mi-e teamă că va fi o scenă de despărţire, cam penibilă. S-a pregătit pentru ea toată ziua.
	PERRY (oferindu-i ţigări): O ţigară?
	LOTTA: Mulţumesc. (ia o ţigară. Perry i-o aprinde, trage un scaun mai aproape de ea, se aşează.)
	PERRY: Se întoarce la Londra cu maşina lui Billy?
	LOTTA: Da. A fost drăguţ din partea lui să ne împrumute maşina. Dora se întoarce acasă, să facă curat în apartament. Biata Dora... O să-mi lipsească îngrozitor.
	PERRY: L-ai cunoscut… pe viitorul… soţ?
	LOTTA: L-am văzut odată. L-a adus la ceai. Părea un om cumsecade… Mătăhălos şi cu capul cam mic.
	PERRY: Şi o iubeşte?
	LOTTA: N-am cum să ştiu. A stat tot timpul cu ochii ţintă la ea, dacă asta îţi spune ceva. O să-mi ducă dorul, dar o să se obişnuiască.
	PERRY: Cu vremea, oricine se obişnuieşte, cu orice. 
	LOTTA (zâmbind): Sper să ai dreptate.
	PERRY: Curând o să-ţi placă, aici. Sunt convins.
	LOTTA: Şi eu sunt convinsă.
	PERRY: Dacă te deranjează ceva, sau e ceva ce nu-ţi place, adu-mi la cunoştintă şi, dacă e nevoie, intervin la comitet.
	LOTTA: Îţi mulţumesc. Nu cred să fie nevoie.
	PERRY: Mă rog, ţine minte, doar un semn şi-am apărut.
	LOTTA: Ai renunţat la teatru foarte tânăr, nu-i aşa?
	PERRY: Da. Acum şase ani. Aveam 33 de ani.
	LOTTA: De ce?
	PERRY: La început, credeam că ajung vedetă, dar curând mi-am dat seama că n-aveam stofă.
	LOTTA: Înţeleg. (pauză) Nu-ţi pare rău?
	PERRY: Nu. Nu cu adevărat… Uneori, am o strângere de inimă când văd câte un tânăr cocoţându-se pe scenă. Zic în sinea mea, “aş fi fost mai bun”, dar în adâncul , nu sunt sigur c-aş fi fost.
	LOTTA: Şi eşti mulţumit cu slujba asta? Îţi place să ai de-a face cu nişte umbre, ca noi?
	PERRY: În primul rând, am un salariu fix, ceea ce înseamnă că am cu ce o îngriji pe mama. Iar cât priveşte umbrele, le iubesc.
(Miss Archie apare şi coboară vioaie scările.) Uneori mă cam calcă pe nervi comitetul, dar bine fără rău nu se poate.
	MISS ARCHIE (din spatele canapelei): Dora e aproape gata, Miss Bainbridge. Coboară într-o clipă. În afară de cazul când vreţi să urcaţi dumneavoastră...
	LOTTA: Nu. Cred că-i mai bine s-o aştept aici.
	MISS  ARCHIE: Fii drăguţ şi fă-te nevăzut, Perry. Am ceva de vorbit cu Miss Bainbridge.
	PERRY (ridicându-se): Unde să mă duc?
	MISS  ARCHIE: Du-te şi uită-te la televizor.
	PERRY: Nu pot, că-i defect.
	MISS ARCHIE: Pun pariu că iar şi-a pierdut Deirdre răbdarea şi l-a croit cu bastonul. Mă ocup de el, mai târziu.
	PERRY: Voi înfrunta vântul de est şi voi aştepta în grădină.
	MISS  ARCHIE: Prea bine.
	PERRY: La revedere, Miss Bainbridge.
	LOTTA: Mulţumesc din suflet că eşti atât de drăguţ şi atent.

(Perry iese prin uşile de sticlă)

	MISS  ARCHIE: Bun băiat. Ne înţelegem de minune…
	LOTTA: Cred că-i foarte important să vă înţelegeţi.
	MISS  ARCHIE (ducându-se spre măsuţa de cafea): Te supără dacă fumez? (ia o ţigară din cutia de pe măsuţă)
	LOTTA: Nicidecum.
	MISS ARCHIE (mergând spre cămin): Înaintea lui am avut o secretară care mă scotea din sărite. Totdeauna agitată şi terorizată de comitet. Mereu îi spuneam, dar degeaba: comitetului trebuie să i te opui şi, culmea, după o vreme, membrii lui îţi devin recunoscători. Juma’ din timp, habar 
n-au despre ce e vorba. Ştii cum sunt actorii şi actriţele când sunt în situaţia de a-şi da importanţă? (ia chibrituri de pe cămin şi-şi aprinde ţigarea)
	LOTTA: Cum să nu ştiu. Trei ani la rând am făcut parte din comitetul ăsta.
	MISS  ARCHIE: Aoleu! Am călcat în străchini!
	LOTTA: Nicidecum. Am aceeaşi părere ca dumneata. Îmi pare rău că atunci nu mi-am dat mai multă osteneală. Sunt sigură că toţi încercam să vedem lucrurile prin prisma pensionarelor, dar nu sunt sigură că reuşeam.
	MISS  ARCHIE: În prezent, relaţiile noastre funcţionează destul de bine. Perry e omul de legatură între mine şi comitet; există disensiuni, uneori, dar, în general, ne înţelegem. Acum, în ceea ce priveşte regulamentul… (trage scaunul de lângă cămin şi se aşează)
	LOTTA (pierindu-i cheful): O, doamne!
	MISS ARCHIE: N-ai de ce te speria. Nu-s prea multe restricţii.
	LOTTA (cu ironie): Avem voie să ieşim neînsoţite?
	MISS  ARCHIE: Da, bineînţeles. Poţi merge unde pofteşti.
	LOTTA: Frică mi-e că nu pot.
	MISS ARCHIE: O regulă de la care nu ne abatem, e interzicerea animalelor.
	LOTTA: Da, ştiu. Mi-a explicat Mr. Lascoe. Alaltăieri mi-am trimis căţelul la veterinar… ca să-l expedieze pe lumea cealaltă. L-am cumpărat de pui, acu’ nouă ani… Era foarte ataşat de mine, nu cred că s-ar fi învăţat cu alt stăpân.
	MISS  ARCHIE: Îmi pare tare rău. – Îmi închipui ce greu ţi-a fost…
	LOTTA (ridicându-se): Te rog, nu mă compătimi. (îşi ia poşeta şi mănuşile şi merge spre dreapta, faţă) În situaţia jalnică în care mă aflu, este singurul lucru pe care nu-l suport. (Dora coboară încet scara)
	MISS  ARCHIE: Te înţeleg.
	LOTTA: Uite că a venit Dora. (îşi pune poşeta şi mănuşile pe masă) Am să te rog să fii drăguţă să ne laşi singure. Ea se întoarce la Londra. (Miss Archie se ridică. Dora îşi pune geanta pe scaunul de lângă pian) Poţi să mă pui la curent cu regulamentul, mai târziu. (Miss Archie pune scaunul la loc, în stânga şi pleacă spre centru, stânga) Îmi inchipui că vom avea tot timpul.
	MISS  ARCHIE: Sigur că da. Vă las acum… Sunt la mine în birou, în cazul că aveţi nevoie de mine. (iese prin fund stânga)
	LOTTA (se duce la Dora şi o ia de mână. Pauză.): Cum e camera, Dora?
	DORA: Chiar agreabilă. Puţin prea mult creton, dar are vedere frumoasă şi e liniştită.
	LOTTA (aşezându-se pe canapea, faţă): Unde e?
	DORA: Pe coridor, a doua uşă, pe dreapta. (merge spre scară) Vrei să urci, acum?
	LOTTA: Nu. După ce pleci tu.
	DORA (venind prin spatele canapelei; înlăcrimată): Nu pot să plec şi să te las aici, draga mea. Credeam că am să am putere, dar n-am.
	LOTTA: Nu spune prostii, Dora. Sigur că ai putere. Trebuie! Nu există altă soluţie! (Dora vine lânga Lotta, stânga) Ştii la fel de bine ca mine.
	DORA (hohotind): Nu pot. După atâţia ani, pur şi simplu, nu pot!
	LOTTA (luându-i mâna): Stăpâneşte-te, draga mea, de dragul meu şi pentru binele tău…
	DORA: Mă duc şi-i spun lui Frank să mă lase şi să-şi găsească pe alta, jur pe Dumnezeu că aşa îi spun. (Lotta îi lasă mâna) Ai să închiriezi un apartament altundeva şi o să trăim mai departe, cum am trăit pân-acum. Nu pot să plec şi să te las, într-un azil. (îngenunchează şi-şi pune capul în poala Lottei)
	LOTTA (zâmbind): Nu-i un azil, Dora. E o casă, elegantă chiar, pentru actriţe ieşite la pensie. Peste câteva zile, când n-o să-mi mai fie aşa străin locul, sunt convinsă c-am să mă simt mai bine decât într-un apartament. (se scoală şi o ia pe Dora pe după umeri) O, draga mea, ai înaintea ta mult mai mulţi ani decât mine, bucură-te de ei. Pentru numele lui Dumnezeu, bucură-te de ei! Îl ai pe Frank, să-i porţi de grijă şi cele două fete ale lui… (Dora plânge cu capul în poala Lottei) Oricum, n-ai fi putut rămâne multă vreme cu mine, nu mai am bani… Iar dacă mor, n-am ce să-ţi las, ai rămâne singură pe lume şi nu pot suporta gândul ăsta. Doar am vorbit despre asta, am tot vorbit… (ia în mâini faţa Dorei) Te rog, Dora, nu plânge. Nu e dracul chiar atât de negru... (Dora se ridică. Se ridică şi Lotta şi o conduce pe Dora spre centru, fundal) Nu uita, mi-ai promis că vii să mă vezi de duminică în două săptămâni.
	DORA (cu efort): Nu uit, nu uit…
	LOTTA: Am să te aştept. Şi mâine, cum mă scol, îţi scriu şi-ţi povestesc cum a decurs întâlnirea cu May.
	DORA: Scorpia bătrână!
	LOTTA: Cine ştie, poate s-a mai muiat, cu vârsta…
	DORA (luându-şi geanta): Ce-aş mai înmuia-o eu, să pun mâna pe ea!	LOTTA (îmbrăţişând-o): Dora, draga mea Dora! Vreau în chiar clipa asta să ieşi din casă, să te urci în maşină şi să pleci. (O conduce pe Dora spre antreu) Nu mai vreau să ne spunem nici o vorbă. Simt că n-o să mă mai pot stăpâni. Te rog… (o sărută) Te rog, bătrâna şi buna şi draga mea prietenă, pleacă. (o împinge uşor)	
DORA: (plângând, în antreu) Am pus poza lui Poochie pe cămin, poza în care ţine mingea în bot.
	LOTTA (cu voce spartă): Îţi mulţumesc Dora, îţi mulţumesc.
(Dora iese prin antreu, dreapta. Lotta, rămasă singură, îşi muşcă buza încercând să-şi controleze lacrimile. Se îndreaptă spre masa de cărţi, îşi ia poşeta şi mănuşile, pălăria şi pardesiul, îşi roteşte încet privirea prin cameră, se uită o clipă la portretul de deasupra căminului, apoi se îndreaptă spre scări şi urcă încet, în timp ce cade…
	
cortina

Scena 2

	Acelaşi decor, o lună mai târziu, într-o luni, la ora 3 dimineaţa. Înainte de ridicarea cortinei se aude melodia “Aşteptând la Arlechin”. Când cortina se ridică, muzica scade. Ferestrele si uşile sunt închise. Sunt aprinse: lampa din antreu, lampa cu picior din fund, stânga şi aplica de pe palier. În cămin arde focul. Doreen intră dinspre bucătărie, cu o tavă cu două platouri cu sandvişuri. Pune platourile pe masa de servit cafea apoi se îndreaptă spre scări. Apare Miss Archie, pe palier. Poartă un halat de casă bărbătesc kaki şi botoşei dublaţi cu blană. Se opreşte şi se uită la ceas.

	MISS  ARCHIE: Ar fi timpul să sosească. Supa e pregătită?
	DOREEN: Da, Miss Archibald.
	MISS ARCHIE: Am trecut să văd ce fac cele două bătrâne doamne; dorm ca nişte puişori. (coboară, se opreşte în centru) Sper să nu le deranjeze celelalte, când sosesc. Pune ceainicul la fiert. Unele vor dori, probabil, un ceai. 
	DOREEN (scară, dreapta – cască) Da, Miss Archibald. (aprinde aplica, dreapta)
	MISS ARCHIE: Îmi pare rău că te ţin aşa de târziu, Doreen. Mâine dimineaţă, poţi întârzia o oră… După seara asta, nici una n-o să se scoale devreme. (se duce la uşile de sticlă, dă perdeaua puţin în lături şi se uită afară.) Tot mai plouă, fir-ar să fie! Înseamnă că şoseaua e alunecoasă şi Baxter trebuie să conducă mai încet.
	DOREEN (revenind spre centru): Spectacolul e mâine, nu-i aşa, Miss Archibald?
	MISS ARCHIE: Da. (uitându-se la ceas) Mai bine zis, diseară. (merge spre uşă, stânga) E ora trei, dimineaţa. (aprinde aplica din stânga)
	DOREEN: E adevărat că apare şi Buck Randy?
	MISS ARCHIE (mergând spre cămin): Îmi pare că da.
	DOREEN (extaziată): Phuu! Ăsta-i, durere!
	MISS  ARCHIE: Dar nu l-ai văzut niciodată!
	DOREEN: A fost la televizor, săptămâna trecută. L-au pus să-şi scoată tricoul şi să cânte. A fost de milioane.

(Intră prin palier Sarita Myrtle. Poartă halat şi papuci.)

	MISS  ARCHIE (văzând-o): Miss Myrtle! Credeam că dormi!
	SARITA: Toţi m-au uitat. Toţi au plecat şi m-au lăsat singură. Doar Martha Carrington a rămas.
	MISS ARCHIE (îngrijorată): Sper că n-ai trezit-o?
	SARITA (chicotind): Nu. Am trecut prin faţa uşii ei, în vârful picioarelor. Sforăia!

(Doreen merge spre dreapta scării. Miss Archie merge spre centru, fundal.)

	MISS  ARCHIE: Miss Myrtle, nu eşti deloc cuminte. Ar trebui să fii în pat, ştii asta.
	SARITA: Lasă-mă să mă încălzesc, la foc. E aşa de frig la mine în cameră!…
	MISS  ARCHIE: Ştii că nu-i adevărat. Camera dumitale are un singur perete exterior.
	SARITA (coborând încet, scara): “Curăţă-te, pată blestemată! Curăţă-te, am spus!” (fascinată, Doreen se dă înapoi – faţă, dreapta) “Un, doi – acum! Clipa a sosit” (ajunge la piciorul scării. Doreen mai face un pas înapoi.)
	MISS ARCHIE (venind la Sarita, severă): Miss Myrtle, replicile din Macbeth sunt interzise în casa asta! Ştii că indispun pe toată lumea.
	SARITA (chicotind uşor): N-am pe cine indispune, toate odăile sunt “un cuprins gol, vast, bătut de vântul călător”. Poate a venit sfârşitul lumii! (vede sandvişurile) O doamne! Sandvişuri! (lângă măsuţă) Cine s-a gândit la sandvişuri în ziua judecăţii de apoi?
	MISS ARCHIE (în dreapta Saritei): Nu-i ziua judecăţii de apoi. E luni dimineata, ora 3 şi dumneata trebuie să mergi la culcare.
	SARITA: Dar ce rost au acum, sandvişurile?
	MISS ARCHIE: (cu răbdare) Sunt pentru doamnele care au fost la repetiţie, la Palladium. Ai fost şi dumneata anul trecut, ţi-aduci aminte?
	SARITA: Şi de ce n-am fost anul ăsta?
	MISS  ARCHIE: Pentru că doctorul Jevons nu ţi-a dat voie. A spus că ai inima prea slăbită, în momentul de faţă.
	SARITA: Nu cu inima stau eu prost. Capul mă lasă. E plin de gălăgie. Insula e plină de zgomote. Capul meu e o insulă. O insulă e o bucată de pământ, înconjurată de apă… Te rog, pot căpăta un pahar cu apă?
	MISS  ARCHIE (către Doreen): Fii fată bună, adu-i un pahar cu apă, din bucătărie.
	DOREEN (speriată): Vai de mine! (iese în goană, spre bucătărie)
	MISS  ARCHIE: Miss Myrtle, du-te la culcare şi-ţi aduc apa în cameră.
	SARITA: Cine-i fata asta care fuge de colo până colo?
	MISS ARCHIE: O ştii pe Doreen. Îţi aduce micul dejun, în fiecare dimineaţă.
	SARITA (lângă cămin): Ce nume comun, Doreen!… Nu ţi se pare?
	MISS  ARCHIE: Mă rog, nu-i vina ei.
	SARITA: Toate numele care se termină în een sunt vulgare: Doreen, Maureen, Noreen.
	MISS  ARCHIE (intrând în joc): Dar Eileen şi Kathleen sună bine, nu?
	SARITA: Care Eileen? Care Kathleen?
	DOREEN (cu paharul cu apă): Poftim apa, Miss Myrtle.
	SARITA: Pentru ce?
	MISS  ARCHIE: Păi, ai cerut un pahar cu apă.
	SARITA (acceptând cu graţie, paharul): Mulţumesc, copila mea, mulţumesc din suflet. Ţi-a plăcut spectacolul?
	DOREEN (uluită, către Miss Archie): Ce vrea să spună?
	MISS  ARCHIE: N-are importanţă. Spune da, ca să nu pierdem timpul.
	DOREEN: Da, Miss Myrtle.
	SARITA: A fost un public de matineu, destul de prost… (se duce spre canapea) din pricina cursei de bărci, bănuiesc; erau cu mintea acolo.
	MISS  ARCHIE: Du-o în cameră şi culc-o, Doreen.
	SARITA (luând un sandviş): Nu mor eu după sandvişuri cu şuncă, da’ în noaptea asta, sunt flămândă ca un vânător. (se aude un claxon. Sarita se aşează pe canapea.)
	MISS  ARCHIE: S-au întors. Doreen, fugi şi deschide uşa.
	DOREEN: Da, Miss Archibald (fuge şi iese prin antreu.)
	MISS  ARCHIE (luând paharul din mâna Saritei): Acum, chiar trebuie să mergi la culcare, Miss Myrtle. Ce-ar zice doctorul Jevons dacă te-ar vedea în toiul nopţii, rătăcind prin casă, în halat şi papuci?
	SARITA (izbucneşte în plâns): Te rog, nu mă trimite la culcare… I-aşa pustiu şi frig sus, cu toate camerele goale, lasă-mă să stau aici, te rog, te rog, te rog!
	MISS  ARCHIE (distrată): Fii cuminte, draga mea, fii cuminte, n-ai de ce să plângi. (luând-o stângaci pe după umeri) Bine, stai dacă ţii neapărat, dar ai grijă să nu te emoţionezi prea tare… (merge spre fundal, centru dreapta)
	SARITA (înveselită): Nu ştiu cine eşti, da’ miroşi a cal.

(Intră Estelle, Bonita, May, Cora, Deirdre şi Almina. Poartă pardesie, fulare, mănuşi etc)

	ESTELLE (spre scaunul de lângă cămin): Plouă cu găleata! Nu credeam să mai ajungem. 
	BONITA (în spatele canapelei): Doamne! Ce face Sarita, aici? Nu trebuia să fie în pat?

(May şi Cora merg spre centru. Deirdre spre faţă, dreapta)

	MISS ARCHIE (pune paharul pe masa de cărţi; depăşită de situaţie): S-a trezit şi a coborât, acu’ câteva minute… (May şi Cora se opresc, dând cu ochii de Sarita, care-i întinde graţios mâna lui May) şi nu reuşesc s-o conving să se culce…

(Doreen intră prin antreu, dreapta. Bonita se apleacă peste canapea şi-o bate pe Sarita pe umăr.)

BONITA: Ce faci, dragă? Nu te-am văzut de mult...
	SARITA (mestecând sandvişul): Am fost plecată în turneu...

(May se aşează în fotoliul din centru, stânga, Estelle pe scaunul de lângă foc, Bonita în capătul canapelei – fundal, Deirdre pe scunul de lângă masa de cărţi, Cora pe fotoliul din faţă, stânga. Almina e în picioare, în spatele mesei de cafea. Îşi scot toate manuşile, fularele etc., înainte de a se aşeza.)

	MISS ARCHIE (pornind spre Doreen, fundal dreapta): Poţi aduce supa, Doreen.
	DOREEN: OK, Miss Archibald. (iese spre bucătărie)

(Lotta şi Maud intră în antreu, dreapta şi vorbesc cu Miss Archie. Bonita ia un sandviş şi trece platoul lui Deirdre, care-l pune pe masa de cărţi. Almina ia un sandviş de pe masa de cafea şi se aşează pe scaunul de la pian.)

	CORA (aşezându-se fotoliu, stânga, faţă): Sunt obosită, moartă. Credeam că măgarul ăla cu ţitera, nu mai termină niciodată.
	ALMINA: Era o frumuseţe de bărbat.
	CORA: După trei sferturi de oră, frumuseţea lui a pălit, în ochii mei.
	MAUD: Eu una, mă duc drept în pat. (ia câteva sandvişuri de pe măsuţa de cafea) Iau în cameră, câteva sandvişuri. (merge spre scară) Nu vreau nici o supă, că mă trezeşte. (iese, acompaniată de un cor de “noapte bună”. Lotta – lângă masa de cărţi)
	MISS ARCHIE (lângă masa de cafea): Cum a fost repetiţia? (ia platoul şi-I oferă lui May. May refuză. Se duce la Estelle şi Cora, care iau, fiecare, câte unul.)
	LOTTA (ia un sandviş de pe masa de cărţi): Foarte reuşită. Dar mult prea lungă. Din păcate, toţi cântă cu microfoane, ceea ce nu-mi place deloc.
	CORA: În ziua de azi, nici unul nu-i în stare să-şi proiecteze vocea dincolo de o şoaptă.
(Doreen aduce din bucătărie o tavă cu opt boluri cu supă şi o depune cu stângacie pe masa de cafea. Miss Archie oferă un sandviş Alminei, care se ridică şi ia tot platoul.)

	LOTTA: Dansul lui Marjorie Atherton cu toţi bărbaţii, mi s-a părut încântător.
	CORA: Foarte, având în vedere că nu poate să-şi pună un picior în faţa altuia, fără să se împiedice.

(Lotta merge spre pian. Miss Archie şi Almina sunt în picioare, lângă masa de cafea.)

	SARITA (arătând-o cu degetul pe Doreen): Asta-i fata aia, care-mi aduce mie, micul dejun. Ce caută aici?
	ALMINA (prefăcut duioasă): E Doreen, n-o recunoşti tu pe Doreen, draga mea?
	SARITA (cu graţie): Cum să nu! Am dormit în aceeaşi cameră cu mulţi, mulţi ani în urmă, în turneu, cu Macbeth. (Almina se aşează pe scaunul de lângă pian, cu platoul de sandvişuri, în braţe. Către Bonita) Proprietăreasa hotelului era o scorpie şi, într-o noapte, ne-a încuiat afară. Am bătut, am tot bătut la uşă, şi până la urmă, a trebuit să sărim prin fereastra de la spălătorie. (către Doreen) Îţi aduci aminte?
	DOREEN (perplexă): Ăăă… Miss Myrtle… eu…
	BONITA (ia două boluri cu supă şi-i dă unul lui Deirdre): Sigur că-şi aduce aminte. Cine-ar putea uita asemenea întâmplare?
	MISS ARCHIE (venind spre centru): Poţi să te duci la culcare, Doreen.
	DOREEN (fugind spre antreu): OK, Miss Archie. Mulţumesc.

(Miss Archie oferă un bol de supă Lottei, altul Alminei şi se reîntoarce la masa de cafea.)

	LOTTA: Îţi mulţumesc că ne-ai aşteptat, Doreen, trebuie să fii foarte obosită... 
	DOREEN: Mi-a făcut plăcere, Miss.
	SARITA: Nu uita să închizi gazul pe palier, i-am promis lui Mrs. Worsley şi n-aş vrea să avem iar parte de un scandal.
	DOREEN: OK, Miss Myrtle. (iese. Estelle ia două boluri cu supă, de pe masă)
	SARITA (Bonitei): Cap de păsărică, fata asta; nu se concentrează. (se ridică, adresându-se Estellei, peste masa de cafea) Aseară şi-a uitat textul în actul întâi, şi-a rămas cu gura căscată. (arată cu degetele cum ar respira un peşte) O deschidea şi-o închidea ca un peşte pe uscat. Bietul Ronnie se dădea de ceasul morţii. (Estelle îi dă Corei un bol cu supă şi se aşează lângă foc.)
	MISS  ARCHIE (luând-o pe Sarita de braţ): Şi acu’ la culcare, fată dragă. (o conduce cu grijă spre scară)
	SARITA: Ai dreptate. Nu-mi pot permite să pierd noaptea, că arăt prost a doua zi. (Bonitei) Trenul pleacă mâine la 9:30, dragă… (urcă încet, scările) Să nu uit să las ceva pentru fata asta care tot aleargă pe aici... Cum o cheamă?
	MISS  ARCHIE (urmând-o pe scară); Doreen, draga mea... Doreen.
	SARITA (pe palier): Săraca de ea! Să fii blagoslovită cu asemenea nume... Parcă-i loţiune pentru ochi. (Sarita şi Miss Archie ies din scenă.)
	BONITA: Ei, fetelor, să închinăm în cinstea Matineului de la miezul nopţii, că ne-a prilejuit acest chef. (ridică bolul de supă)
	LOTTA: Şi pentru toţi acei oameni drăguţi care au muncit pentru el…
	BONITA: Noroc! Noroc! (Închină toate şi beau supa. Bonita îşi scoate haina, o pune pe speteaza scaunului şi se aşează la masa de carţi, dreapta)
	ESTELLE: Biata Sarita! Credeţi că-şi mai revine, sau va fi din ce în ce mai nebună?
	BONITA: Probabil c-o să rămână cum este. Aproape tot timpul e fericită. Cel puţin, aşa spune Dr. Jevons.
	LOTTA (punând bolul pe masă): E un fel de a fugi de realitate, nu-i aşa? (o priveşte pe May.)
	BONITA: Da, bănuiesc că aşa e. (Almina pune farfuria şi bolul pe pian.)
	LOTTA: Miss Archie se poartă minunat cu ea. (îşi ia un bol de supă)
	BONITA: Miss Archie e, în general, foarte drăguţă.  
	CORA: Atâta doar, că aşteaptă să-i prezentăm onorul, tot timpul.
	LOTTA (îi duce un bol cu supă lui May): Nu vrei supă, May? (sub privirile tuturor, May întoarce capul, tăcând.) Te-am întrebat dacă nu vrei supă, May. Vrei sau nu? (May o ignoră în continuare.) Chiar n-ai de gând să faci pace?
	DEIRDRE (vine în stânga Lottei): Pentru numele lui Dumnezeu, May Davenport! Ruşine să-ţi fie că-n ultimii ani de viaţă te ţii aşa băţoasă şi cu inima plină de ură!
	MAY: Te rog, mie să nu-mi vorbeşti aşa! Asta nu te priveşte pe tine!
	LOTTA: Ba o priveşte, May. Ne priveşte pe toate, ca să putem trăi în casa asta împreună, cât mai prieteneşte cu putinţă şi fără să ne chinuim una pe alta.
	DEIRDRE: Dacă vrei sfatul meu, n-o lua în seamă. Îşi încălzeşte inima de gheaţă, la focul urii. De i-l stingi, o va cuprinde un frig de moarte… Ascultă vorbele mele…
	LOTTA (pune bolul pe masă): Le ascult, Deirdre. Dar mă tem că în momentul de faţă, nu ajută la nimic.
	DEIDRE (se îndreaptă spre scări): În ceea ce mă priveşte, eu am depus steagul… (urcă scara) O să spun de câteva ori Tatăl Nostru înainte de a adormi, să fiu neprihănită, în caz că Bunul Dumnezeu ar vrea să mă ia la sânul lui, în crucea nopţii.
	LOTTA: Nu ştiu de ce, da’ nu cred c-o să vrea. Noapte bună, Deidre. (Deidre iese. Lotta, cu hotărâre, lui May.) May, May, vreau să stăm de vorbă! (May se ridică fără s-o privească şi porneşte spre scară. Lotta o apucă de încheietura mâinii, când trece pe lângă ea. Celelalte, cu excepţia Corei, se uită fiecare în altă parte, jenate.)
	MAY (de gheaţă): Lasă-mă să trec!
	LOTTA: N-am de gând să te las să treci, după cum n-am de gând să te las să continui cu atitudinea asta ridicolă. Suntem sub acelaşi acoperiş de o lună de zile, fără să ne fi adresat un cuvânt una, alteia şi situaţia a devenit intolerabilă. Te voi sili să asculţi ce am să-ţi spun, aşa că mai bine fă-o de bunăvoie. (Îi dă drumul la mână.)
	MAY: Nici nu mă gândesc. (mişcare spre scară.)
	LOTTA (apucând-o puternic de braţ): Rămâi unde eşti!
	MAY: Dă-mi drumul, imediat! Nu eşti în toate minţile!
	LOTTA: Ascultă-mă! Te implor, ascultă-mă! Nu de dragul meu. Prea puţin îmi pasă dacă n-ai să mai vorbeşti cu mine, niciodată. Ci de dragul celorlalte persoane din casa asta. “Iarna vrajbei noastre” trebuie să ia sfârşit. Aici şi acum!!!… Dacă ne-am duce vieţile în condiţii normale, ar fi altceva: ne-am putea evita, aşa cum am făcut treizeci de ani. Dar aici, nu putem. Aici, suntem obligate să ne vedem dimineaţa, la prânz şi seara, până vom muri. Hai să privim lucrurile în faţă, May! Ne-au ajuns zilele negre, May, şi pe tine, şi pe mine. Şi n-are rost să le facem şi mai negre decât sunt. Pentru numele lui Dumnezeu, hai să îngropăm trecutul şi să salutăm viitorul nostru limitat, cu cât mai multă graţie cu putinţă. (Îi dă drumul şi face un pas înapoi.)
	MAY: Felicitări pentru elocinţă, Lotta. Sunt cea din urmă persoană care să-ţi nege iscusinţa cu care înduioşezi inimile spectatorilor. (Face o pauză. Lotta porneşte spre pian. May ajunge la scară şi se intoarce) Ăsta a fost singurul tău talent… (se întoarce şi urcă scările în tăcere)
	BONITA: Scorpia, tot scorpie!...

(De pe palier, May îi aruncă Bonitei o privire ucigaşă, apoi dispare.)

	LOTTA (venind spre centru, descurajată): Am făcut tot ce-am putut. De-acu’ n-am să mai încerc. (Se îndreaptă spre Estelle) E pierdere de timp. Şi ne-a mai rămas atât de puţin timp... (Îşi muşcă buza şi se sileşte să zâmbească)

cortina







ACTUL 2
Tabloul 1

	O după amiază de duminică, în septembrie următor. Decorul e acelaşi. Înainte de ridicarea cortinei, se aude melodia “Aşteptând la arlechin”. La ridicarea cortinei, scena este goală. Focul arde în cămin şi uşile de sticlă sunt închise. Muzica scade. Se aude soneria de la intrare. Doreen vine din bucătărie şi se duce în antreu. Uşa din faşă se trânteşte cu zgomot. 

	DOREEN (din off): Bună, domnule.
	PERRY (din off): Bună, Doreen. Cum o duci?
	DOREEN (din off): Trăznet, mulţumesc.
	ZELDA (din off): Pe aici, da?

(Apare Zelda Fenwick şi merge spre centru. O urmează Perry şi Doreen. Zelda poartă nişte pantaloni bine croiţi şi o bluză sport. Cercetează încăperea cu interes.)

	PERRY (în spatele mesei de cărţi): Unde sunt fetele, Doreen?
	DOREEN: Sus în camerele lor, în afară de Miss Clarke şi de Miss Davenport, care-au plecat la plimbare.
	PERRY: Miss Archie e în birou, la ea?
	DOREEN: Da, domnule.
	PERRY: Spune-i te rog că suntem aici.
	DOREEN: OK, domnule. (aruncă o privire Zeldei, fuge la uşa din stânga, bate şi iese din scenă.)
	ZELDA: Plăcută încăpere… (arătând spre bust.) Ăsta, cine-i?
	PERRY: Sir Hilary Brooks, fondatorul acestei case.
	ZELDA: Mama era nebună după el, în tinereţe; aştepta ore în şir, la coadă, să-l vadă. Eu, una, am vaga bănuială că era cam cabotin. (arată portretul de deasupra căminului.) Bunică-mea era nebună după Ellen Terry…
	PERRY (în spatele canapelei): O familie îndrăgostită de teatru!
	ZELDA: O, da. Nu scăpau nici un spectacol şi mă târau după ei, la matinee, de când aveam 4 ani.
	PERRY: Şi nu-ţi plăcea?
	ZELDA (aşezându-se în fotoliu, centru, stânga): Nu puteam suferi spectacolele pentru copii. Nici azi nu mă pot gandi la Peter Pan fără să mă strângă în spate.
	PERRY: Eu îl ador pe Peter Pan.
	ZELDA: Pentru că ai un complex oedipian. Toţi băieţii sensibili, cu complexe oedipiene, îl adoră pe Peter Pan.
	PERRY: Eu presupun că am, mai degrabă, un complex crocodilian...
	DOREEN (intrând din stânga, merge spre centru): Miss Archibald zice că vine într-un minut.
	PERRY: Mulţumesc, Doreen.
(Doreen se uită iar la Zelda, apoi la Perry, rânjeşte şi pleacă la bucătărie. Zelda scoate un pachet de ţigări şi-i oferă lui Perry.)

	ZELDA: O ţigară?
	PERRY: Nu, mulţumesc. (îi aprinde Zeldei ţigara.)
	ZELDA: Cine-i cea mai batrână dintre pensionare?
	PERRY: Martha Carrington. Împlineşte 95 de ani.
	ZELDA: Doamne, sfinte!
	PERRY: Culmea e că încă mai are un supirant, Osgood Meeker, un tinerel care abia a atins 70. Vine s-o vadă în fiecare duminică, fie ploaie, fie vânt. Probabil că acum e sus, cu ea. Îi aduce întotdeauna, violete.
	ZELDA (scoate un carnet şi notează): Bun… Astea-s chestiile care mă interesează.
	PERRY (cu teamă): Ai grijă, te rog. Nu pomeni nici un nume decât în măsura în care eşti nevoită.
	ZELDA: N-ai grijă, voi fi discreţia în persoană. E însă posibil ca vreuna dintre ele să mă recunoască. 
	PERYY: Nu cred. Încă nu ţi-ai început noua emisiune la TV.
	ZELDA: Dar îmi cunosc numele din ziare. (strânge carnetul.)
	PERRY: Te voi prezenta drept Miss… Miss Starkey.
	ZELDA: De ce Starkey, pentru Dumnezeu?
	PERRY: Ca în Peter Pan; e obsesia mea.
	ZELDA: Şi unde or să pună ăla… cum îi zice, dacă primesc aprobarea?
	PERRY: Solariul! (arătând terasa.) Acolo. (Zelda se ridică şi priveşte spre terasă.) Vrem să îmbrăcăm terasa în sticlă. Pentru ele ar fi nemaipomenit să se poată bucura de soare, fără să le bată vântul. (deschide uşile de sticlă) Aşa cum este, nu pot folosi terasa decât dacă nu se mişcă frunza. (iese pe terasă.)
	ZELDA (îl urmează): Da. Îmi dau seama. Casa a fost greşit orientată din capul locului. (Miss Archie intră din stânga)
	MISS  ARCHIE: Hello, Perry! Nu ţi-am auzit vehicolul.
	PERRY (reintră în cameră): M-a adus o prietenă. (reintră şi Zelda) Îmi daţi voie să vă prezint: Miss Starkey, Miss Archibald…
	ZELDA: Îmi pare bine.
	MISS  ARCHIE (strânge mâna Zeldei să i-o frângă): Îmi pare bine.
	PERRY: A condus de parcă mi-ar fi fost duşmancă.
	ZELDA: Am un Jaguar vechi, decapotabil, care încă-şi face treaba.
	MISS  ARCHIE: Nu mă miră. Cât prinde?
	ZELDA: 120, la drum întins.
	MISS  ARCHIE: Grozav!
	PERRY(lânga scară): Fetelor, vă las să vorbiţi de ale voastre. Eu mă duc să-mi aprind o pipă.
	MISS  ARCHIE (ignorându-l pe Perry, mergând spre cămin): Am avut şi eu o maşină de la armată, imediat după demobilizare, dar am intrat cu ea într-un  camion.
	PERRY: Asta, îndemânare!
	ZELDA (venind spre centru): Serviciul Auxiliar… Marină sau Aviaţie?
	MISS ARCHIE: Unitatea Naţională de Spectacole pentru Front. (pune cărbuni în cămin)
	ZELDA (aşezându-se în fotoliu, centru, stânga): Îmi închipui că n-a fost uşor, să ai de-a face cu toţi actorii ăia!
	MISS  ARCHIE (apărându-şi unitatea): A fost o experienţă unică. Am avut doar răspunderi administrative, dar m-am şi plimbat: Cairo, Bombay, Burma… Mult mai interesant decât să rămâi acasă şi să mâzgăleşti hârtii într-un  minister.
	ZELDA: Eu am fost în Marină. La Malta, doi ani.
	MISS ARCHIE: Bravo!

(Cora şi May, îmbrăcate de plimbare, vin prin terasă. Dând cu ochii de Perry, Cora pare surprinsă.)

	CORA: Hello Perry (se îndreaptă spre centru. Zelda se ridică.)
	PERRY (în spatele canapelei): Hello, Cora! Îmi dai voie să-ţi prezint o veche prietenă de-a mea! Miss Starkey, Miss Cora Clarke…
	CORA (dând mâna cu Zelda): Îmi pare bine (merge spre centru, faţă)
	ZELDA: Şi mie.
	PERRY: Şi Miss May Davenport.
	MAY (dând mâna cu Zelda): Încântată.
	ZELDA: Tatăl meu a fost unul dintre admiratorii dumneavoastră credincioşi, Miss Davenport.
	MAY: Cred că-ţi confunzi tatăl cu bunicul, draga mea.
	PERRY: A fost plăcută plimbarea?
	MAY: Foarte plăcută... Am mers până la debarcader şi înapoi. (privind pantalonii Zeldei) Aţi venit călare?
	ZELDA: Călare?! Nu, doamne fereşte, am venit cu maşina, de la Londra.
	MAY (zâmbind absentă): Ce-o fi fost în capul meu?
	PERRY: Miss Starkey şi-a exprimat dorinţa de a vedea Arlechinul şi de a va cunoaşte şi am invitat-o să ia ceaiul aici.
	CORA: Ce plăcere! (Zeldei) Ne iertaţi câteva minute, mergem sus să ne scoatem hainele. (Cora urcă scara şi iese.)
	MAY: À bientôt, Miss Starkey. (Iese după Cora. Zelda o priveşte atentă.)
	MISS ARCHIE (Zeldei): O ţigară?
	ZELDA: Nu mulţumesc, de-abia am stins una.
	PERRY: A venit Osgood, azi?
	MISS ARCHIE: Bineînţeles. Nu lipseşte niciodată duminica.
	ZELDA (asigurându-se că May nu aude): Lotta Bainbridge stă aici, nu?
	MISS ARCHIE: Da, din iunie.
	ZELDA (venind în spatele canapelei): Lotta Bainbridge şi May Davenport… N-a fost un celebru scandal între ele? Parcă-mi amintesc că am auzit ceva...
	MISS ARCHIE: Da, a fost.
	ZELDA: De la ce-a pornit?
	MISS ARCHIE (prudentă): Nu ştiu, e mult de-atunci.
	ZELDA (aşezându-se pe braţul dinspre fundal al canapelei): S-au pupat şi s-au împăcat?

(Perry se duce în dreapta mesei de cărţi.)

	MISS ARCHIE (jenată): Nu tocmai. Situaţia e destul de delicată...
	ZELDA: Asta poate fi un subiect destul de bun.
	MISS ARCHIE (nedumerită): Subiect? Cum adică, subiect?
	ZELDA: Vrajba dintre rivale nu s-a stins nici în amurgul vieţii! 
	MISS ARCHIE: Sună ca la ziar.
	PERRY (neliniştit): Da, chiar aşa. (Osgood coboară scările.)
	OSGOOD: A, aici eraţi, Miss Archie! (merge spre centru. Miss Archie vine spre el.) Nu v-am văzut când am venit… (îşi dau mâna) Am urcat direct, ca de obicei, sper să nu va supăraţi…
	MISS ARCHIE: Bineînţeles că nu mă supăr.
	OSGOOD: E într-o formă minunată azi, absolut înfloritoare.
	MISS ARCHIE: Îmi daţi voie… Miss Starkey, Mr. Meeker.
	ZELDA (ridicându-se): Îmi pare bine.
	OSGOOD (strangandu-i mana): Plăcerea e de partea mea. (Îl salută pe Perry. Perry se înclină şi se asează la masa de cărţi, dreapta. Miss Archie se duce la scăunelul de lânga foc şi se aşează.)
	ZELDA: Am aflat că o vizitaţi pe Miss Carrington în fiecare duminică.
	OSGOOD: O da, de când s-a mutat aici… sunt ceva ani de atunci. A devenit un soi de ritual, n-am dreptate, Miss Archie?
	MISS ARCHIE: Da, ai.
	OSGOOD: Sper că-i face plăcere. Cel putin asta-i impresia pe care mi-o dă.
	MISS ARCHIE: Îi face, Mr. Meeker. Toată săptămâna aşteaptă vizita dumitale.
	ZELDA: Cât e de când s-a retras?
	OSGOOD: O, foarte mulţi ani, vreo treizeci, poate chiar mai mulţi. Ultima oara când a jucat a fost prin anii douazeci în Răposata Mrs. Robart la Teatrul St. James. Nici pe atunci nu mai era tocmai tânără, dar la fel de spirituală, de rafinată, de elegantă, ca-ntotdeauna. Avea un fel al ei şi numai al ei de a se mişca în scenă, fără pic de efort, cu o infinită graţie, parcă plutea. Prima oară când am văzut-o, a fost în 1906, în Floarea de levănţică.
	ZELDA: Floarea de levănţică! Chiar că-i mult de-atunci…
	OSGOOD: N-aveam decat 18 ani, da’ mi-a răpit inima pentru totdeauna. Aceia au fost anii ei de glorie, când a jucat în comedii muzicale. Era neîntrecută şi nimeni n-are s-o întreacă vreodată. Toată Londra era la picioarele ei.
	ZELDA: Mi-aduc aminte de părinţii mei vorbind despre ea. (Pauză. Osgood dă aprobativ din cap.) Da’ voce prea grozavă n-a avut, nu-i aşa?
	OSGOOD (încremeneşte şi o priveşte furios pe Zelda): Se prea poate să nu fi avut nimic prea grozav, în afară de magie, dar magie ca ea, n-a avut nimeni.
	ZELDA: Şi-a venit să  moara aici…
	OSGOOD: Să trăiască aici. O făptură miraculoasă ca ea nu moare, cel puţin nu de tot.
	ZELDA: Bravo, Mr. Meeker.
	OSGOOD: Mărturisesc că nu prea înţeleg…
	MISS ARCHIE (ridicându-se şi intervenind ca să salveze situaţia): Doreşti să iei ceaiul la mine în birou, ca de obicei, Mr. Meeker? Sau aştepţi să-l luam cu toţii, împreună, aici?
	OSGOOD: Mulţumesc, Miss Archie, azi n-am timp. Mă aşteaptă nişte treburi la Londra. Dacă mă grăbesc, prind trenul de 4:40. (Vine fată dreapta.)
	MISS ARCHIE: Eşti sigur? Nu-i nici un deranj. (Perry se ridică.)
	OSGOOD (se opreşte şi se-ntoarce): Foarte sigur. Mulţumesc oricum. Sunteţi totdeauna atât de amabilă. La revedere, Mr. Lascoe.
	PERRY: La revedere, pe duminica viitoare.
	OSGOOD: Da, neapărat, duminica viitoare. La revedere, Miss Starkey.
	ZELDA: La revedere.
	OSGOOD: Părinţii dumitale aveau dreptate, vocea ei nu era grozavă, dar te asigur că n-avea nici un fel de importanţă. (Iese.)
	ZELDA (merge spre fundal centru): Frumoase sunt dealurile în lumina asta… (către Miss Archie) Pot să fac câteva fotografii ale casei, din grădină? (Perry tuşeşte cu înţeles)
	MISS ARCHIE: Fotografii? (din ce în ce mai nedumerită)
	ZELDA: Pentru albumul meu de amintiri. Am aparatul în maşină. (Zelda iese prin terasă)
	MISS ARCHIE: Ce vrea asta?
	PERRY (dindaratul canapelei): Cum adică, ce vrea?
	MISS ARCHIE: Perry! Cine-i asta?
	PERRY (venind faţă canapea, dreapta): Ţi-am spus. O veche prietenă de-a mea, Miss Starkey.
	MISS ARCHIE: Perry, tu pui ceva la cale!
	PERRY: Prostii. Ce să pun la cale?
	MISS ARCHIE: Lucrează în presă, nu-i aşa? (Pauză. Perry se asează pe canapea.)
	PERRY: Da. E Zelda Fenwick.
	MISS ARCHIE: Zelda Fenwick! Aia cu cronica de scandal din “Clarion”?
	PERRY (nefericit): Da.
	MISS ARCHIE (venind spre centru): Doamne! Ţi-ai ieşit din minţi? Ştii că accesul presei, aici, e strict interzis!
	PERRY: Are mare influenţă…
	MISS ARCHIE: Ştie cineva din comitet, că e aici?
	PERRY: Bineînţeles că nu. A fost ideea mea.
	MISS ARCHIE: Ascultă la mine, băiatule. În mare bucluc te-ai băgat! 
	PERRY: Nu-mi pasă. Vreau să se facă solariul pentru fetele noastre. Comitetul nu vrea să-şi schimbe poziţia, eu am făcut tot ce mi-a stat în putere să-I conving, da’ sunt încăpăţânaţi, ca nişte catâri. Fondul are bani, de altfel am mai cerut un deviz de la Weatherly care vrea numai o mie opt sute de lire.
	MISS ARCHIE (merge spre cămin): Şi ce legătură are asta cu Zelda Fenwick?
	PERRY: I-am spus că dacă-mi promite că face un apel pentru noi în programul ei de la televiziune, îi aranjez un reportaj în exclusivitate, la “Arlechin”.
	MISS  ARCHIE: O să te dea afară! Pe amândoi o să ne dea afară. (Se duce la uşa de sticlă.) De ce dracu’ nu te-ai consultat cu mine, înainte?
	PERRY: Tu nu trebuie să ştii nimic. Iau totul asupra mea.
	MISS  ARCHIE: Nu-s de acord. Fă-i bagajele şi expediaz-o de aici. Repede. Renunţă la idee.
	PERRY: Nu te înfierbânta. Mi-a promis c-o să-mi arate ce scrie, înainte de a publica.
	MISS  ARCHIE: Am mai auzit eu promisiuni de-astea. (Se duce la foc.) Nu-mi place, Perry, nu-mi place deloc povestea asta. E o gravă încălcare a regulamentului.
	PERRY: Fetele noastre au construit solariul ăsta în minţile lor, de parcă ar fi singurul lucru pe care şi-l mai doresc pe lume. Nu văd de ce să fie lipsite de această bucurie doar pentru că unei acrituri ca Boodie Nethersole îi place să se audă teoretizând împotriva “cheltuielilor inutile”.
	MISS  ARCHIE: Cine a fost de acord?
	PERRY: Laura, Danie Maggie, bătrânul Cecil Murdock. Alţii erau nehotărâţi, dar s-au lăsat influenţaţi.
	MISS   ARCHIE (păşind până în centru): Fir-ar să fie, nu ştiu ce să zic…
	PERRY: Oricum, nu-i o cheltuială inutilă. Pentru ele, ar însemna foarte mult, şi în privinţa confortului şi în privinţa sănătăţii.
	MISS ARCHIE: (după o pauză) M-ai convins. Intru şi eu în joc.
	PERRY (luând-o în braţe): Asta zic şi eu, fată!
	MISS ARCHIE: O să ne spânzure, probabil, dar nu ne pot da afară pe amândoi.
	PERRY: De putut, pot, dar n-o vor face. Trebuie să ne înlocuiască şi cei câţiva ca Laura şi Dane Maggie, care fac cu adevărat treabă şi sunt realmente interesaţi, ştiu prea bine că e greu să găsească pe cineva.
	MISS ARCHIE (privind spre grădină): Vine cineva. (Se îndreaptă spre uşă, stânga) Hai în biroul meu. (Ies repede din scenă.)

(Zelda apare pe terasă, cu aparatul şi fotografiază încăperea. Apare Sarita, coboară prudentă scara, cântând pentru ea. E, ca de obicei, în halat şi papuci. Merge spre centru, cercetează căminul, vede pe etajeră o cutie de chibrituri, bate din palme, fuge spre cămin şi ia chibriturile. Zelda o priveşte de pe terasă. Sarita se asează satisfacută pe fotoliul din centru, stânga. Zelda intră, pune aparatul pe pian şi vine spre Sarita.)

	ZELDA: Hello!
	SARITA (întinzându-i mâna; condescendentă): Cum o duci?
	ZELDA (dând mâna cu Sarita): Mulţumesc, bine.
	SARITA: Sora mea e la repetiţie, dar se întoarce curând. Nu vrei să iei loc?
	ZELDA (aşezându-se pe canapea): Mulţumesc.
	SARITA (aprinzând un chibrit): Nu-i aşa, că-i frumos?
	ZELDA (uşor nedumerită): Da… Foarte frumos…
	SARITA: Când eram mici, de Crăciun căpătam chibrituri să aprindem artificiile din care trăsneau puzderie de stele roşii şi verzi… (aruncă graţioasă chibritul stins în cămin.)
	ZELDA: Îmi cer iertare pentru ignoranţă,  dar nu vă ştiu numele. Al meu e Zelda F… Starkey.
	SARITA: Eu sunt Sarita Myrtle. Îmi inchipui că eşti surprinsă, nu-i aşa?
	ZELDA (nedumerită): O da, sigur, cum să nu…
	SARITA: Întotdeauna am arătat cu mult mai tânără decât vârsta. 
Într-un  fel, e un avantaj, dar nu poţi juca roluri de ingenuă la nesfârşit.
	ZELDA: De când eşti aici?
	SARITA: O! De destulă vreme…
	ZELDA: E o casă plăcută…
	SARITA: Da.
	ZELDA (insistă): Da’ în general, te simţi bine, aici?
	SARITA: O da, în afară de zilele cu matineu… Detest ceaiul servit pe tăvi.
	ZELDA: Se poartă frumos cu dumneata?
	SARITA: O, da. Uneori în actul întâi, sunt cam lipsiţi de vlagă, dar se încălzesc pe parcurs.
	ZELDA: Camera dumitale e confortabilă?
	SARITA: E rece. (Se ridică, vine în stânga Zeldei şi arată uşa din stânga.) Ea zice că nu-i aşa, pentru că n-are decât un perete exterior, dar teamă mi-e că nu spune totdeauna adevărul.
	ZELDA: “Ea“, e Miss Archibald?
	SARITA: Da, cred că da… (Deirdre intră din camera cu televizor şi o priveşte pe Sarita.) E greu să fii sigur, căci feţele oamenilor se schimbă într-una şi poţi fi indus în eroare. (Aprinde alt chibrit) Aşa!… (Intră Estelle, venind tot din camera cu televizor.)
	DEIRDRE (ducându-se repede la Sarita): Ce Doamne, iartă-mă, faci cu chibritele astea, Sarita Myrtle? Vrei să dai foc la casă şi să ne prăjeşti? (ia chibriturile de la Sarita şi le pune pe pian) Du-te imediat la culcare, chiar în clipa asta!

(Sarita aruncă chibritul şi vine la Deirdre cu mâna întinsă.)

	SARITA (maniere de salon): Bună ziua. Ce mai faci?
	DEIRDRE: Lasă, tu, pe “ce mai faci”. (O apucă de braţ şi o duce spre scări.) Şterge putina înainte să vina Miss Archie şi să te ducă în cătuşe. Ia-o de braţul celălalt, Estelle.
	SARITA (smucindu-se şi eliberându-se): Pentru Dumnezeu, Rupert, vorbeşte mai încet, ne aud copiii.
	ESTELLE (luând-o de braţ): Vino, draga mea.
	SARITA (dându-i mâna la o parte; de sus): De azi înainte, Domnule Cartwright, te rog consideră că suntem doi străini. (Urcă scara, se opreşte în vârf.) Nu mai am nimic de adăugat. Rămâi cu bine!

(Sarita iese. Zelda se duce lânga foc.)

	DEIRDRE: N-o lăsa, mergi dupa ea şi vezi să ajungă teafără în pat. Tu ştii cum s-o iei, mai bine decât mine.
	ESTELLE (resemnată): Bine. Sper să nu fie începutul unei crize. (către Zelda) Iartă-mă.
	DEIRDRE (venind la Zelda): Biata babă, e ţîcnită rău.
	ZELDA: Da, mi-am dat seama.
	DEIRDRE: Numele meu e Deirdre O’Malley. Eşti o prietenă de-a lui Miss Archie?
	ZELDA: Nu. Am venit aici cu Perry Lascoe. Sunt doar un vizitator oarecare. Am auzit atât de multe despre “Arlechin” şi am vrut să-l vad. Numele meu e Starkey.
	DEIRDRE (dând mâna cu Zelda): Mă bucur de cunoştinţa. Mai mare dragu’ să-ţi cadă ochii pe-o faţă nouă, că de-atâţi amar de ani am obosit să le vedem doar pe-astea vechi, ale noastre. (se îndreaptă spre canapea.)
	ZELDA: Eşti de multă  vreme aici?
	DEIRDRE: Să tot fie douazeci de ani. (se aşează pe canapea, capăt faţă) Multe au venit, multe s-au dus, în răstimpul ăsta, da’ pe mine, bunul Dumnezeu m-a lăsat să mai zăbovesc…
	ZELDA (venind spre centru): Şi sunteţi fericite aici?
	DEIRDRE: Fericite, cât pot fi nişte babe agăţate de tortile cerului şi care nu mai aşteaptă decât să cadă-n groapă.
	ZELDA: Mâncarea e bună?
	DEIRDRE: Asta-i o întrebare precisă, care cere un răspuns precis. Nu, nu este.
	ZELDA: Da ce-i rău cu ea?
	DEIRDRE: Nu cumva eşti de la comitet?
	ZELDA: Nu.
	DEIRDRE: Bine. Pentru că dac-ai fi, ţi-as zice eu câteva adevăruri.
	ZELDA: Nu eşti de acord cu comitetul?
	DEIRDRE: De acord cu comitetul? (râs scurt) Da’ ce, ne dau ăia ocazia să fim de acord sau nu cu ei? Cât îi anu’ de lung, parcă-i vedem la faţă? Când şi când, catadicseşte vreunu’ să vină pe aici. Serveşte un ceai, îl conduce alaiul la limuzina cu care-a venit şi p-aci ţi-e drumu’, înapoi la viaţa şi belşugul lui. Iar noi ne simţim ca animalele din gradina zoologică. Uneori mă şi miră, zău aşa, că nu ne împung cu vârful umbrelei şi nu ne aruncă dumicaturi.
	ZELDA: Nu crezi că eşti  cam prea amară, Miss O’Malley?
	DEIRDRE: Amară, zici? Să te văd eu pe mata ce dulce-ai fi, în ultimii ani ai vieţii, dacă te-ai afla la cheremul unor terchea-berchea, buni de gură, care nu dau o ceapă degerată pe tine, viu sau mort… 

(Bonita şi Maud intră şi coboară scara.)

	MAUD: Să fi avut o asemenea cronică, nu mai scoteam capul în lume.
	BONITA: Da’ în “Sunday Times” scria de bine…
	MAUD: Nici jumătate din ce scria acolo n-am înţeles; ar fi trebuit să citesc cronica, cu dicţionaru-n mână.
	BONITA: (o vede pe Zelda şi merge spre ea) O! Bună ziua.
	DEIRDRE: Dânsa e o prietenă a lui Perry. Miss… Miss…
	ZELDA: Starkey.
	BONITA: Eu sunt Bonita Belgrave (dă mâna cu Zelda, apoi trece în stânga ei) Şi ea e Maud Melrose.
	MAUD (în dreapta Zeldei, dând mâna cu ea): Îmi pare bine. Unde-i Perry?
	ZELDA: Nu ştiu. A dispărut.

(Maud merge spre dreapta, se uită în antreu. May şi Estelle apar pe palier. May e cu sacul de lucru.)

	ESTELLE (intrând): Boodie Nethersole are cronici foarte bune pentru rolul din spectacolul de la Art’s. (coboară scările urmată de May.) “Sunday Times” spune că e singura actriţă care putea juca rolul…
	MAY: Da, dar o spune într-o limbă păsărească, pe care n-o-nţelege decât ăla care scrie.

(Maud se asează la masa de cărţi dreapta. Almina şi Cora apar coborând scările. Perry şi Miss Archie vin din stânga.)

	BONITA: Perry, credeam că ne-ai părăsit. 
	PERRY: Nicidecum, Miss Archie şi cu mine am stat la o mică bârfă.
	BONITA (Zeldei): Maşina de afără e a dumitale?
	ZELDA: Da.
	BONITA: E foarte frumoasă. Am văzut-o de la fereastra toaletei.
	MAY: Bonita, draga mea, scuteşte-ne de asemenea detalii!

(Almina merge spre Perry, care o prezintă Zeldei. Cora e în spatele canapelei. Perry o asează pe Almina pe scaunul de lânga pian.)

	BONITA: N-aş fi putut-o vedea de la fereastra mea care dă pe partea cealaltă. (merge spre fotoliul faţă, stânga şi se asează. May se aşează pe fotoliul centru, stânga, scoate lucrul şi începe să brodeze. Estelle se asează pe fotoliul fund, stânga.)
	DEIRDRE (morocănoasă): Când mă gândesc cât s-a schimbat lumea în timpul vieţii ăsteia amărâte pe care am trăit-o, m-apucă ameţeala, zău aşa. 

(Zelda se îndreaptă spre cămin.)

	CORA: Viaţa pe care ai trăit-o n-a fost deloc amărâtă, Deirdre. Te-ai bucurat de fiecare clipă şi te bucuri în continuare...
	DEIRDRE: Şi de ce, mă rog ţie, aş ţine–o tot într-o bucurie? Că, ramolită şi din ce în ce mai neputincioasă cum sunt, abia mă mai târâi de ici–colo pe pământ, şi abia-mi mai trag sufletul?
	CORA: N-o lua în seamă pe Deirdre, aşa îi place ei să vorbească, Miss Starkey…
	MAY: …şi simte o imensă plăcere să ne enerveze pe toate.
	DEIRDRE: Ia spune tu, drept, May Davenport, nu cumva adevărul din vorbele mele, te enervează?
	MAY: Aş dori, Deirdre, să-mi spui, fie May, fie Miss Davenport. May Davenport sună de parcă mă strigi la apel.
	DEIRDRE: Ţine-te tu, fudulă, Miss May Davenport, până ţi-o suna apelul, la judecata de apoi.
	MISS  ARCHIE: Încetează, Deirdre. Nu se vorbeşte aşa faţă de persoane străine!
	DEIRDRE: Orice fac, orice zic, tot rău e. Dacă–n noaptea asta aş cade-n Tamisa, n-ar sări unu’ să mă scape de la-nnec.
	MAY: Sentimentalism ieftin, tipic irlandez…

(Lotta apare, coborând scara.)

	BONITA: May, te rog, nu turna gaz peste foc.
	LOTTA (venind lângă canapea, dreapta): Ce s-a-ntâmplat?
	BONITA: Mai nimic. Deirdre iar a scapat caii, atâta tot.
	DEIRDRE: Scăpat caii? Aşa!…
	BONITA: Da. Aşa. Ţine-ţi gura!
	PERRY: Lotta, nu cred că ai făcut cunoştinţă cu Miss Starkey.
	ZELDA (venind spre ea): Îmi pare bine.
	LOTTA (un pas spre Zelda. Îşi dau mâna): Miss Starkey? (rămâne cu ochii pe ea.)
	ZELDA: Da. Am venit cu Perry. Suntem vechi prieteni.
	LOTTA: Starkey e numele dumitale adevărat?
	ZELDA: Numele adevarat? Eu…
	LOTTA: Dumneata eşti Zelda Fenwick, nu-i aşa, care semnează la rubrica de scandal din revista Sunday Clarion…
	ZELDA (după o scurtă pauză): Da. Da, eu sunt. (Reacţie generală)
	MISS  ARCHIE: A ieşit dracu’ din cutie!
	MAY (ridicându-se): E adevărat, Perry?
	PERRY (vinovat): Da… Perfect adevărat.
	LOTTA (Zeldei): Te-am văzut la televizor cu câteva săptămâni în urmă. (către Perry) S-ar fi cuvenit Perry, să ai respectul şi buna cuviinţă să ne-o prezinţi pe Miss Fenwick pe numele ei adevărat.
	PERRY (nenorocit): Vă explic mai tarziu, mai tarziu...
	LOTTA: Orice explicaţe este inutilă. (se aşează pe canapea) Suntem doar nedumerite… Asta-i tot!
	MAY: Cer permisiunea să nu fiu de aceeaşi părere. (către Zelda) Explicaţia e foarte necesară: Pot să vă întreb, Miss Fenwick, dacă sunteţi aici în calitate de ziaristă?
	ZELDA (în vervă): Oriunde şi oricând, mă aflu în calitatea mea de ziaristă, Miss Davenport.
	MAY (înaintând spre faţă, centru, stânga): Comitetul a fost înştiinţat de vizita dumitale?
	ZELDA: Nu. Şi vreau să adaug că nu accept să mi se vorbească pe tonul ăsta. Nu trebuie să-mi justific acţiunile nici în faţa dumitale, nici a comitetului.

(Reacţie generală. Estelle se ridică şi se îndreaptă spre Almina.)

	PERRY (venind spre centru): O clipă, vă rog. Daţi-mi voie, să vă explic.
	MAY (ridicând tonul): Tu să taci, Perry.
	LOTTA (cu considerabilă autoritate): Am impresia că dramatizăm prea mult situaţia. (May vrea să întrerupă) Nu May, insist să mă lăsaţi să vorbesc. (Perry şi Miss Archie se refugiază în spatele pianului, centru. May merge spre Bonita, care o ia de mână.) Sunt sigură că Miss Fenwick îşi dă seama că ne va pune într-o situaţie foarte umilitoare dacă pomeneşte în ziar de “Arlechin” sau de locatarele lui. Ar fi, în primul rând, o încălcare a legilor, în conformitate cu care funcţionează această… cum să-i spun… instituţie filantropică foarte specială… Şi, în al doilea rând, nu mă îndoiesc că, în pofida capacităţii profesionale de care nu uită nicicând, Miss Fenwick nu doreşte nici să trădeze încrederea de care s-a bucurat, nici să abuzeze de ospitalitatea pe care i-am oferit-o. Am dreptate, Miss Fenwick?
	ZELDA (încurcată): Cum să spun… de fapt…
	LOTTA (ridicându-se): Şi chiar dacă ai avut intenţia să scrii despre noi, ne vei făgădui, nu-i aşa? că n-o vei face. Am reuşit să ne împăcăm cu soarta noastră, trăindu-ne cele din urmă zile, retrase, în acest foarte agreabil loc. Ultimul lucru pe care-l dorim este publicitatea. Ar arunca o lumină mult prea crudă asupra noastră, scoţând în evidenţă cutele şi ridurile cu care ne-au marcat anii şi necazurile. Ar fi prea crud, nu crezi? În fundul sufletelor noastre, am rămas actriţe. Vrem ca lumea să-şi amintească de noi cum am fost, nu cum suntem acum. Ne făgăduieşti, nu-i aşa?
	ZELDA: Te înţeleg, Miss Bainbridge. Dar vreau să fiu cinstită cu dumneata. Redactorul şef al revistei mele încearcă de ani de zile să publice un reportaj despre “Arlechin”. (reacţie generală. Adresându-se întregii adunări) Trebuie să întelegeţi că, aşa cum în teatru, orice s-ar întampla, spectacolul trebuie să meargă înainte, există priorităţi şi în celălalte meserii. Nu vă pot făgădui că nu voi scrie despre “Arlechin”. (Reacţie generală)
	MAY: Eu, una, aş vrea să spun…
	ZELDA: … dar vă făgăduiesc că voi face tot ce-mi stă în putere ca să vă sprijin. Am discutat cu Perry că, dacă mă aduce aici, voi face un apel în programul meu de televiziune în favoarea solariului.
	CORA: Solariul! Dumnezeule! – trebuie oare să ne vindem sufletele pentru un nenorocit de solariu? (merge faţă, centru dreapta)
	LOTTA: Cora! Te rog. (se aşează pe canapea)
	MAY (se îndreaptă spre cămin, capătul dinspre fundal): Mi-e ruşine de tine, Perry. Cumplită ruşine!
	MISS ARCHIE (venind spre centru): Ei! Mai încet. Nu-i drept să-l puneti la zid pe Perry. A avut cele mai bune intenţii.
	ESTELLE (vine spre May, văicărindu-se): E numai şi numai din vina mea… Dacă nu-mi venea mie ideea… (May o consolează)
	DEIRDRE (ridicându-se - dramatică): Ruşine să-ţi fie, Miss cum-te-o-fi-chemând! Ruşine să-ţi fie, zic. Şi îndură-se bunul Dumnezeu să te ierte că ai facut de batjocură nişte biete babe fără apărare, care alta nu vor decât să fie lăsate în bună pace. Să cadă asupra ta blestemul lu’ necuratu’ pentru făţărnicia şi purtarea ta prefăcută. Scrie ce pofteşti şi du-te-n plata Domnului. Asta-i ce-am avut de spus. (se asează pe canapea)
	LOTTA: Şi nu te-ai sfiit să spui! Aş fi preferat să ţi se fi oprit vorbele în gât.
	ZELDA (ducându-se la pian să-şi ia aparatul de fotografiat): Nu mai suport! Mergem Perry?
	PERRY (nefericit): Eu nu pot pleca. Trebuie să rămân aici.
	ZELDA (scurt): La revedere la toată lumea. Îmi pare rău că am stârnit asemenea tevatură.

(Zelda iese prin antreu dreapta. Perry şi Miss Archie merg spre antreu. Se aude trântindu-se uşa de la intrare. Perry şi Miss Archie se opresc din drum. May vine centru, stânga)

	MAY (glas tunător): Ce ofensă! Ce ofensă de neiertat!

(Maud orânduieşte cărţile de pe masa de joc)

	CORA (spatele canapelei): Pentru numele lui Dumnezeu, calmează-te, May!
	MAY: Trebuie neapărat informat comitetul ca să ia urgent măsurile de rigoare.
	BONITA (ridicându-se, mergând spre faţă, dreapta): Personal, cred că toată povestea e o furtună într-un pahar cu apă. (Maud se ridică.) La urma urmei, ce contează dacă scrie despre noi, sau nu?
	MAY: Pentru noi, înseamnă degradare publică.
	CORA: Fleosc!
	LOTTA: O să scrie nişte tâmpenii sentimentale, oarecum jenante, până o să uităm de ele şi noi şi restul lumii.
	CORA: Hai să mergem să luăm ceaiul şi să vorbim despre altceva. (merge fund, dreapta. Bonita şi Maud ies prin antreu. Estelle se îndreaptă spre Almina, o ajută să se ridice şi ies prin antreu. Toate discută supărate.)
	PERRY: May, crede-mă că-mi pare rău.
	MAY: Nu vorbi cu mine! (iese prin antreu cu Cora. Deirdre se ridică, merge fundal, dreapta. Lotta se ridică.)
	PERRY (îndreptându-se spre Lotta): Lotta, am avut cele mai bune intenţii.
	LOTTA: Te cred Perry, dar, iartă-mă că-ţi spun, a fost o greşeală de tactică.

(Lotta iese prin antreu cu Deirdre. Miss Archie vrea să iasă, se întoarce.)

	MISS ARCHIE: Hai, bătrâne prietene. Vino.
	PERRY: Nu vreau nici un ceai.
	MISS ARCHIE (în spatele canapelei): Nu-ţi face atâta sânge rău. O să treacă.
	PERRY (venind spre stânga): “O greşeală de tactică“... O fi fost, nu zic, dar eu n-am văzut–o aşa…
	MISS ARCHIE: Nici mie nu-mi arde de ceai. (vine spre stânga) Hai la mine în birou, să dăm pe gât ceva mai tare.

(Perry şi Miss Archie ies prin stânga. Scena rămâne, un moment, goală. Intră Sarita şi coboară încetişor scara. Se repede să ia chibriturile de pe pian, aprinde un chibrit şi-l priveşte fascinată cum arde, apoi, auzind pe cineva venind, se ascunde după canapea. Doreen apare cu tava cu ceşti de ceai din bucătărie şi iese prin antreu, dreapta. Sarita se ridică, ia încă o cutie de chibrituri de pe masa de cafea şi, strângându-le la piept, urcă scara şi iese, în timp ce cade


cortina

Tabloul 2

(Acelaşi decor. Câteva ore mai târziu. Înainte de ridicarea cortinei se aude o melodie din “Miss Mouse”. Când cortina se ridică, scena e goala şi în întuneric; se vede doar focul din cămin. Zorii zilei. Dinspre ieşirea de pe palier, iese fum. Muzica scade, se lasă un moment de tăcere, după care, de sus, răzbate tumult de voci. Bonita, în halat, apare pe palier.)

	BONITA (strigând peste umar): Vine din camera Saritei! Trezeşte pe toată lumea, Deirdre! Eu mă duc s-o chem pe Miss Archie. (coboară iute treptele, merge către uşa, stânga în care bate puternic şi strigă) Miss Archie! (lumina se aprinde în spatele uşii lui Miss Archie. May intră pe palier şi aprinde aplica) Miss Archie, vino repede!
	MISS  ARCHIE (apare din stânga, poartă pijama): Ce se întamplă?
	BONITA: Camera Saritei e în flăcări!
	MISS ARCHIE: Camera Saritei e în flăcări??? (May coboară scara. Miss Archie urcă scara.) Fără panică, vă rog! Păstraţi-vă calmul! La o parte, Miss Davenport, tre’ să iau stingătorul de incendiu! (Îl ia şi iese cu el spre camere. Din off) Aşezaţi-vă pe locurile voastre şi aşteptaţi ordinul meu!
	MAY (fundal centru, dreapta): S-a gândit cineva să anunţe pompierii?
	BONITA (mergând fundal, centru, stânga): Nu, nimeni.
	MAY: Atunci sugerez să-i anunţăm imediat. Vino şi-ajută-mă să găsesc numărul. Mi-am lăsat ochelarii sus, în cameră.
	BONITA: Şi eu. (Maud intră, coborând scara şi merge spre uşa de sticlă)
	MAY: În cazul ăsta, formăm 999. 9 e cu o gaură înainte de zero. O nimerim noi. (May şi Bonita ies prin stânga. Maud deschide uşa de sticlă))
	MISS ARCHIE (din off): Dă-i cu ţuţuroiul de perete, să-i sară capsula! Aşa!
	CORA (apare pe scară şi traversează spre stânga): Pentru Dumnezeu, să închidă cineva uşa aia! Ar fi stupid să scăpăm din foc şi să murim de pneumonie. (aprinde aplica din stânga.)

(Estelle şi Almina coboară scara. Estelle stă pe scaunul, pian, Almina la masa de cărţi.)

	MAUD (închide uşa de sticlă): Am deschis-o să iasă fumul, să nu ne sufocăm.
	ESTELLE: Biata Sarita, biata Sarita…
	MISS ARCHIE (apărând pe palier): Nu vă speriaţi, totu-i sub control. Doar perdelele au luat foc şi le-am stins. (iese spre cameră.)

(Apar Lotta şi Sarita coborând scara. Sarita e înfaşurată într-o patură; se aşează în fotoliu, centru stânga. Intră Bonita dinspre stânga.)

	BONITA: Are cineva nişte ochelari? Nu putem chema pompierii. Am făcut 999, dar nu s-a format …
	MAUD: Nu mai e nevoie. Nu s-au aprins decât perdelele şi le-a stins Miss Archie.
	BONITA: Slavă, Domnului! (iese prin stânga. Cora stă în spatele fotoliului stânga, centru. Deidre apare şi coboară scările.)
	SARITA: Era atât de frumos! Atât de frumos!…
	DEIRDRE: Chiar, frumos! Mulţumită dumitale, Sarita Myrtle, la ora asta puteam fi cu toatele nişte cadavre… (Lotta ia scăunelul de lânga cămin, îl plasează în stânga Saritei şi se aşează. Cora se duce la capătul, fund, al canapelei.) …frumoase, bine rumenite în păturile noastre. Şi chiar aşa am fi fost, dacă nu mi-ar fi venit miros de fum pe la nas.
	SARITA (aranjând cuvertura): De ce port pelerina asta stranie? Jucăm o piesă orientală?

(May şi Bonita apar din stânga şi merg spre centru, stânga. Deirdre se asează pe canapea, capăt, faţă.)

	MAY: Cum a pus mâna pe chibrituri?
	BONITA: Le-a şterpelit probabil când n-a vazut-o nimeni şi le-a pitit pe undeva. Ştii că Miss Archie îi controlează temeinic camera în fiecare seară…
	DEIRDRE: Nici cât o ceapă degerată nu fac vieţile noastre, atâta vreme cât o avem pe asta cu noi în casă.

(Bonita traversează scena şi rămâne în picioare în spatele canapelei.)

	MAY: Potoleşte-te, Deirdre.
	DEIRDRE: M-oi potoli, când mi-o veni, nicidecum la porunca dumitale, May Davenport. Şi dacă nu-ţi place, n-ai decât să mă pupi în… (May se duce la foc şi învârte jăratecul cu cleştele.)
	BONITA: Mă duc s-o trezesc pe Doreen. (merge centru, fundal şi aprinde aplica din dreapta.) Miss Archie nu se poate descurca singură. (iese spre bucătărie.)
	MAUD: Nu crezi c-ar fi cazul să telefonăm doctorului Jevons?
	CORA (stă pe bratul canapelei): Pentru ce?
	MAUD: Pentru Sarita. Poate-i dă un sedativ sau mai stiu eu ce.
	DEIRDRE: Dacă tot vine, spune-i să aducă şi o camaşă de forţă.
	LOTTA: Taci din gură Deirdre. Spui numai prostii. (Pauză.) Vai de mine, ce-o fi făcând biata Martha. Mă duc să văd.
	MAUD (luând-o spre scară): Merg eu, Lotta. Stai acolo. Oricum, trebuie să mă duc să-mi iau nişte ţigări. Tremur ca o frunză.
(Maud urcă scările şi iese. Fumul s-a risipit. Bonita şi Doreen vin dinspre bucătărie. Doreen poartă un kimono roz şi are părul pe moate.)

	BONITA (împingând-o uşor): Fugi şi ajut-o pe Miss Archie.
	DOREEN: Imediat, Miss Belgrave. (urcă scara) Aoleu, ce pute-a ars! 

(Iese. Bonita stă în spatele canapelei.)

	DEIRDRE: A ce te aştepţi să pută, când toată casa-i în flăcări, pân’ la cer? Tâmpită-i fata asta!
	LOTTA: Casa nu-i în flăcări, pân-la cer, Deirdre.
	DEIRDRE: Dar mai mult ca sigur c-ar fi fost, de nu vedeam eu fumul răsucindu-se ca un şarpe cenuşiu, pe sub uşa mea.
	BONITA: Mie, una, ştiu ce mi-ar face bine: un gât de whisky. Mai am puţin, în cameră. Tu vrei, Cora?
	CORA: Mulţumesc...
	BONITA: Mai vrea cineva? Lotta, May?

(Toate, cu excepţia lui May, acceptă cu entuziasm)
 
	MAY: Nu, mulţumesc, draga mea, Bonita. (se aşează în fotoliu faţă, stânga)
	LOTTA: Eu aş vrea puţin. (se ridică.) Eşti foarte drăguţă.
	BONITA (spre scări): Mă duc s-aduc sticla. (urcă scările şi iese.)
	LOTTA (Corei): Ai grijă de Sarita, până aduc nişte pahare. (iese spre bucătărie)
	SARITA: Ce aşteptăm noi, aici, în toiul noptii? Vine cineva să ne citească o piesă?
	DEIRDRE: L-aş strânge de gât, dac-ar încerca vreunul.
	MAUD (coboară cu ţigări şi bricheta în mână. Vine spre Cora, stânga.): Martha e-n regulă. (Cora se ridică.) Doarme tun, da’ biata Miss Archie prin ce-a trecut! Vrea cineva o ţigară?
	CORA (luând o ţigară): Aş lua una, mulţumesc.

(Lotta vine din bucătărie cu tava cu pahare şi o cană cu apă, le pune pe masa de cărţi.)

	ESTELLE (ridicându-se): Ai una şi pentru mine? (se duce la Maud şi ia o ţigară.)
	LOTTA (în spatele canapelei): Cum e Martha, Maud?
	MAUD: Doarme buştean. N-a auzit nimic.
	CORA: Doamne! Să dormi în hărmălaia aia!

(Estelle dă foc unui chibrit şi aprinde ţigara ei şi a Corei. Maud ia o ţigară şi şi-o aprinde singură, cu bricheta.)

	SARITA (bătând din palme, poruncitoare): François, aprinde toate lumânările. Doamna marchiză va fi foarte obosită după atâta cale cu diligenţa.
	DEIRDRE: Pentru Dumnezeu, din ceruri! Vedeţi să nu pună iarăşi mâna pe chibrite! (Estelle şi Maud sting repede chibritul şi bricheta şi se îndreaptă centru, fundal. Bonita coboară cu ½ sticla de whisky.)
	BONITA: Am adus tărie, fetelor. (porneşte spre masa de cărţi, dreapta.)
	MAY (dezaprobă): Zău, Bonita!…
	BONITA (toarnă câte puţin whisky în pahare. Lotta adaugă apa.): Miss Archie petrece nemaipomenit sus, (Maud ia două pahare de pe masă, revine fundal, centru, îi dă un pahar Estellei şi se aşează pe scaun, pian.) ordonând ca un sergent-major. (Lotta îi întinde un pahar lui Deirdre.) Mută, împreună cu Doreen, lucrurile Saritei în camera din fundul culoarului.
	ALMINA: Aoleu, aia-i camera de lângă mine. N-am să pot închide ochii, ştiu de pe acum că n-am să pot, uite cum îmi bate inima. (ia un pahar şi-l dă peste cap)

(Lotta ia două pahare, îi dă unul Corei, apoi se duce la pian.)

	MAUD: Ia puţin bicarbonat de sodiu, draga mea. Şi eventual un purgativ. 

(Bonita îşi ia şi ea un pahar. Intră Miss Archie triumfătoare, cu pijamaua udă leoarcă. O urmează Doreen.)

	MISS ARCHIE: Am scăpat la mustaţă. Mulţumesc lui Dumnezeu că stingătorul a funcţionat bine.
	CORA: S-ar zice că prea bine! Eşti udă leoarcă.
	MISS ARCHIE (venind în faţa mesei de cărţi): Fiindcă i-am dat drumul cu ţuţuroiul spre mine.
	BONITA (întinzându-i un pahar): Dă-l peste cap, mon colonel şi du-te de te schimbă înainte să te îmbolnăveşti.
	MISS ARCHIE: Mulţumesc. O tărie e exact ce-mi trebuia!
	LOTTA: Prezenţa dumitale de spirit a fost minunată, Miss Archie. Îţi suntem foarte recunoscătoare.
	MAY (voce sepulcrală): Foarte adevărat!

(Toate sunt uluite că May ia în seamă ce spune Lotta.)

	LOTTA (zâmbind): Mă bucur că eşti de acord cu mine, May. (Trece prin spatele fotoliului centru, stânga, spre cămin, privind-o pe May drept în ochi. May susţine privirea o clipă, apoi întoarce capul. Maud se scoală şi vine în dreapta Lottei.)
	MAUD (rupând tăcerea): Ne întrebam dacă n-ar trebui să-i telefonăm doctorului Jevons?
	MISS ARCHIE: E destul timp, mâine dimineaţă. (în şoaptă, arătând spre Sarita) Îi dau o pilulă şi-o scot din circulaţie. (Bonita se aşează la masa de cărţi, dreapta)
	MISS ARCHIE (venind spre centru): Vrea cineva o ceaşcă de ceai?
	ESTELLE (venind la masa de cărţi): Nu, mulţumesc, nu peste whisky. (depune paharul pe tavă.)
	LOTTA: Nici eu, mulţumesc. (Refuză toate, murmurând.)
	MISS  ARCHIE: În cazul ăsta, du-te înapoi la culcare, Doreen.
	DOREEN: Da, Miss Archibald. (iese spre bucătărie, Lotta pune scăunelul lânga foc.)
	CORA: Cred că e timpul să mergem toate la culcare.
	MISS  ARCHIE: Să scot astea de pe mine, să-mi pun halatul şi o ducem pe Sarita sus. Într-o clipă sunt înapoi. (iese.)
	ESTELLE (luând-o pe Almina de mână): Hai să mergem, Almina. N-are nici un rost să mai pierdem vremea. (Bonita se ridică şi-o ajută pe Almina.)
	ALMINA: Încă mai tremur, cred că din pricina şocului.
	ESTELLE (conducând-o spre scară): Acum, că şocul a trecut, nu mai ai de ce tremura. Hai, vino.
	ALMINA (la baza scării): Şocul e o chestie foarte periculoasă… O prietenă de-a mea a văzut cum a călcat un autobuz un om la Newcastle, şi trei zile mai târziu, a căzut moartă. 
	ESTELLE	Hai, dragă, nu fii morbidă! (Estelle şi Almina urcă scara şi ies din scenă.)
	SARITA: La Newcastle m-am îndrăgostit de Herbert.
	BONITA: Care Herbert?
	SARITA: Herbert, al meu. Mergeam împreună la Whitley Bay în zilele fără matineu, ne plimbam, ţinându-ne de mână şi priveam marea.
	MAUD (punând paharul pe masa de cafea): Ei, cred c-a venit vremea să mă duc şi eu la culcare. Tu nu vii, Deirdre? (de lânga scară) Noapte bună la toată lumea.
	LOTTA: Noapte bună, Maud.
	BONITA: Noapte bună, Maud. (Maud urcă scările şi iese.)
	DEIRDRE (ridicându-se): N-am ce spune, (trecând prin dreapta Saritei şi aruncându-i o privire ucigaşă), chiar ai ales momentul perfect să trăncăneşti cum te ţineai cu gagiul de mână la Whitley Bay, după ce abia ne-ai dat foc la toate. (pune paharul pe masă şi iese. Apare Miss Archie din stânga, în halat şi papuci.)
	MISS  ARCHIE (Saritei): Hai, draga mea. (O ajută să se ridice.) Direcţia pat, înainte!
	SARITA (un pas spre Cora): Fratele meu, Armand şi cu mine, eram trup şi suflet unul pentru altul, el un mic tătic, eu o mică mămică...
	BONITA: O, Doamne! Scarlet Pimpernal! Citează din Macul roşu!
	MISS ARCHIE (conducând-o pe Sarita spre scară): Ajută-mă, te rog, Bonita. (Bonita se duce la Sarita şi o ia de braţ.)
	SARITA (dând la o parte mâna Bonitei): Îmi pare rău dacă am greşit cu ceva, dar te rog nu mă atinge. Nu suport când pune cineva mâna pe mine. (urcă scările repede.)
	MISS ARCHIE (către Bonita): Repede, vezi să nu intre în camera ei. Nu vreau s-o vadă cum arată.
	BONITA (urcând repede scara): Sper să ai la îndemână pilula aceea. (I-o ia înainte Saritei. Miss Archie vine lânga ea prin dreapta.)
	SARITA (peste balustradă): Marea era plină de alge, şi vântul bătea fără 
încetare, dar aerul era proaspăt şi noi ne iubeam.
	MISS ARCHIE: Hai draga mea, vino. (iese împreună cu Sarita, Cora trece în spatele canapelei, cu spatele la ceilalţi. May se ridică şi vine spre fotoliul centru, stânga.)
	CORA (cu voce înnăbuşită): Ah, Doamne! Este intolerabil! Intolerabil!…

(May se opreşte şi o priveşte.)

	LOTTA (ducându-se în stânga canapelei): Te înţeleg. Şi eu simt la fel. Dar 
n-are nici un rost să disperi. N-ajută la nimic.
	CORA: Bănuiesc c-o s-o ia de aici.
	LOTTA: Da, şi eu cred.
	CORA (spre Lotta): Ce se întâmplă de mintea ţi-o ia aşa, razna? (arată în sus, pe unde a ieşit Sarita. May se aşează pe fotoliul centru, stânga.) Oare e mai greu sau mai uşor de trăit?
	LOTTA: Cine ştie? Poate e mai suportabil. Sarita pare fericită.
	CORA (încercând să se reculeagă): De fapt, cred că e de invidiat. Cel putin nu-şi dă seama ce plictiseală e să stai aşa şi să aştepţi. (Se duce spre fundal, centru, stinge aplica din dreapta, începe să urce scara, se opreşte la jumate de drum, se întoarce. Lotta vine la baza scării.) Vii May?
	MAY: Nu. Mai stau puţin lângă foc. (Cora urcă până la palier.)
	LOTTA (prietenoasă): Şi eu.

(Cora le priveşte pe May şi Lotta, stinge aplica de pe palier şi iese. May aruncă o privire Lottei, apoi se uită în altă parte. Lotta merge la masa de cafea, îsi pune paharul pe tavă, apoi se aşează pe canapea – pe capatul dinspre fundal. Urmează o lungă tăcere. May îşi ia punga cu lucrul de mână, aruncă spre Lotta altă privire furişă, scotoceşte în pungă şi dă peste cutia cu ochelari. Scoate un oftat de uşurare… Lotta stă nemişcată cu ochii în gol. Tăcerea continuă.)

	MAY: Erau aici. (Lotta, fără să scoată o vorbă, se uită întrebătoare la May, care-i întâlneăte privirea şi schiţează un zâmbet.) Ochelarii. Au fost aici tot timpul, în sacul de lucru.
	LOTTA (încet): “Gheaţa s-a topit şi florile
			      Zămislite sub verdele pădurii,
			      Boboc după boboc, adus-au primăvara…
	MAY (după o pauză): Focul a început să moară.
	LOTTA: Dar încălzeşte încă. Nu s-a făcut frig.
	MAY (după o pauză): Aţi fost fericiţi, împreună?
	LOTTA: Da. Am fost fericiţi până în ziua în care a murit.
	MAY: E şi ăsta un câştig…
	LOTTA (obiectivă, dar cu duioşie): Uneori era un monstru, după cum ştii prea bine. Accesele de furie nestăpânită, proprii irlandezilor…
	MAY: Da, mi le amintesc. (o priveşte pe Lotta cu curiozitate. Întreabă fără emoţie) De ce mi l-ai luat?
	LOTTA: Nu ţi l-am luat eu. A venit el la mine, de bunăvoie. Trebuia să-ţi fi dat seama. Nu era el bărbatul pe care cineva să-l poată lua de la altcineva…
	MAY (fără patimă): Erai mai frumoasă decât mine.
	LOTTA: Ştii foarte bine că asta n-a avut nici o importanţă. Scânteia se aprinde sau nu se aprinde. Rareori e din vina unei persoane.
	MAY: Dar o persoana cu voinţă, dacă-şi pune mintea, poate foarte mult…
	LOTTA: Vrei să-ţi dau o informaţie foarte precisă, dar oarecum neplăcută?
	MAY: Ce vrei să spui?
	LOTTA: A mai existat o femeie.
	MAY: Altă femeie?
	LOTTA: Da. În răstimpul dintre momentul când a plecat de la tine şi cel când a venit la mine.
	MAY: Nu pot să cred.
	LOTTA: Ăsta-i adevărul. Numele ei e Lavinia. Lavinia Parson.
	MAY (nu-i vine să creadă): Nu poate fi vorba de fata aia insipida care a jucat pe Ofelia, cu bietul Godfrey în Hamlet?!
	LOTTA: Despre aia e vorba.
	MAY: Îmi spui asta ca să te disculpi faţă de mine?
	LOTTA (cu oarecare duritate): Nu, May. Nu mă justific, nici nu-ţi cer să mă ierţi. Nu văd de ce m-aş disculpa. Charles s-a îndrăgostit de mine, eu 
m-am îndrăgostit de el şi ne-am căsătorit. N-am nici un regret.
	MAY (sec): Eşti norocoasă. Eu am multe regrete.
	LOTTA: Ei bine, renunţă la ele. E pierdere de vreme.
	MAY (după o tăcere): Ce s-a întâmplat cu primul tău soţ, Webster şi-nu-mai-ştiu-cum?
	LOTTA: Webster Bennet. După divorţul nostru, în 1926, a plecat în Canada, unde a murit după câţiva ani.
	MAY: Ai avut un băiat, nu-i aşa?
	LOTTA: Da, am avut un băiat.
	MAY: Trăieşte?
	LOTTA: Da. S-a dus în Canada, cu tatăl lui. Acolo se află şi acum. A avut două neveste: prima a fost un dezastru, cea de a doua speram să corespundă.
	MAY: Îţi scrie des?
	LOTTA: N-am mai auzit de el de 17 ani.
	MAY (îmblânzită): Îmi pare rău, Lotta, foarte rău.
	LOTTA: Îţi mulţumesc, May. Am fost amărâtă foarte mult timp din pricina lui. Acum nu mai sunt. Totdeauna a fost mai mult fiul tatălui său, decât al meu şi nu cred că după ce a crescut, i-a mai păsat de mine.
	MAY (dupa o tăcere): De ce ai venit aici? Ai fost constrânsă?
	LOTTA (privind în jos): Da, am un venit infim, 200 de lire pe an şi nici o economie. Ultimele două spectacole în care am jucat au fost căderi şi… şi după aia n-am mai făcut nimic. Când mi-am dat seama că nu mai sunt în stare să ţin minte un rol, m-au lăsat nervii.
	MAY: Asta m-a terminat şi pe mine. Nu mi-a fost uşor să învăţ un rol nici în cele mai bune timpuri, mai târziu însă, efortul a devenit intolerabil, tensiunea umilitoare, mai umilitoare chiar decât…
	LOTTA: Eu refuz să consider că-i umilitor. Realmente, cred că ne-am câştigat dreptul să ţinem fruntea sus.
	MAY: Poate l-am câştigat Lotta, poate l-am câştigat…
	LOTTA (uitându-se spre masa de cărţi): Bonita şi-a uitat sticla de whisky aici. (Se ridicţ şi-şi ia paharul.) Ai vrea o înghiţitură? (merge spre masa de cărţi)
	MAY: Una, mică.
	LOTTA (turnând whisky în două pahare): Îndată.
	MAY (rumegând): Lavinia Parson! Trebuie să fi înnebunit... (Pune ochelarii în punga pe care-o atârna de braţul fotoliului.)
	LOTTA (dându-i paharul lui May): Era mai frumoasă decât tine, mai frumoasă decât mine şi mult mai tânără decât amândouă.
	MAY: Mâine trebuie să-mi cumpăr şi eu neapărat o sticlă de whisky. Care e cel mai bun?
	LOTTA: Ce ştiu eu? Haig şi Black&White – cam toate sunt la fel în afară de cazul că eşti cunoscător, ceea ce nu suntem nici tu, nici eu.
	MAY (ridicând paharul): Ei, Lotta, ne-am întâlnit din nou.
	LOTTA: Da, dragă, May, ne-am întâlnit din nou. (ciocnesc) Noroc!
	MAY: Noroc!

(Beau privindu-se. În ochii lor luceşte câte o lacrimă, în timp ce cade

cortina

Tabloul 3

	Acelaşi decor, o săptămână mai târziu. O zi de duminică, imediat după prânz. Înainte de ridicarea cortinei, melodia din Miss Mouse.
Cortina se ridică. Muzica scade. Cora e la birou, făcând o pasienţă. Deirdre, pe canapea, citeşte “Sunday Times”. La celalalt capăt al canapelei, spre fundal, Bonita citeşte “Sunday Clarion”. Maud cânta la pian. Variatiuni (nr. 18) de Rahmaninov – Paganini. Almina, pe scaun, citeşte un ziar. Estelle, pe fotoliu fundal, stânga, împleteşte. May şezând centru, stânga brodează. Lotta în fotoliul faţă, stânga citeşte “Sunday Clarion”.

	LOTTA: Trebuie să auzi ce scrie aici, May. E îngrozitor. (râde)
	MAY: Ţi-am spus odată, nu vreau să aud nici un cuvânt.
	LOTTA (citind): Vrajba dintre rivale nu s-a stins nici în amurgul vieţii. Cu litere mari, de-o schioapă, May. E prima oară când suntem împreună pe acelaşi afiş. (toate râd în afara de May.)
	MAY: Nu văd ce e de râs.
	LOTTA: E vulgar şi neadevărat şi plin de sentimentalisme ieftine, dar trebuie să recunosc că articolul nu e atât de penibil pe cât m-am aşteptat.
	MAY: Nu-mi închipui cum ar putea fi mai penibil decât este.
	LOTTA: Putea fi mai vindicativ, nu m-ar fi mirat după ieşirea deplasată a lui Deirdre.
	DEIRDRE: I-am spus prefăcutei ăleia ce aveam pe suflet şi nu regret o iotă.
	CORA: Deirdre poate face din orice o melodramă patetică.
	DEIRDRE: Şi ce-i rău cu melodrama, mă rog, matale? Cel puţin nu dai bani pe bilet de pomană, niscai lacrimi acolo, ceva sânge, niscai tunete şi fulgere sunt mult mai sănătoase şi distractive decât toate modernismele astea leşinate...
	MAY: Aici sunt total de acord cu Deirdre.
	DEIRDRE: I-auzi! Cum de nu se face gaură în cer!
	BONITA (cu nasul în ziar): Se leagă şi de bietul Osgood. Puţin mai jos, după ce ne descrie pe noi stând în grădină, la apus de soare, ascultând croncănitul ciorilor şi amintindu-ne melancolice vremurile noastre de glorie.
	CORA: În grădină, la apus de soare! Ne-ar mânca ţânţarii de vii!
	LOTTA: Părea o fată cultivată. Cum poate să scrie atât de îngrozitor?
	MAY: Aşa-i cere fiţuica ei, imundă. În ziua de azi a dispărut din presă orice urmă de eleganţă, de demnitate, de discreţie. “Milton, s-ar cuveni să te întorci – Anglia are nevoie de tine”.
	CORA (scurt): Cortina, vă rog!
	LOTTA (cu ochii în ziar): Ei, nu, prea de tot! Ascultaţi (citeşte): “mă întreb dacă oare noi, oamenii obişnuiţi, ne dăm seama cât datorăm acestor credincioase slujitoare ale publicului, care joacă fără patos,  fără strălucire, atât de tristul ultim act al vieţii, uitate de toţi, nedorite de nimeni, asteptând… aşteptând la Arlechin”.
	BONITA: Asta-i bună pentru un număr.
	MAUD: Gata! Fiţi atente! (face câteva acorduri şi cântă)
		 Aşteptând la arlechin,
 Aşteptând la arlechin… 

(Bonita se ridică, vine la pian. Estelle se ridică şi ea.)

		Fără bârfe şi venin, 
Sub un cer mereu senin,
Aşteptând la Arlechin
	BONITA (intrând în joc): În solar să ne prăjim
				      De scenă să ne-amintim,
      De succese şi căderi, 
      Parcă toate au fost ieri..
      Viaţa-i teatru, teatru-i viaţă,
      Amintirea ne răsfaţă
     Şi din ea trăim din plin,

(Almina se ridică. Împreună cu Estelle dansează pe ultimul vers. Apare Osgood prin antreu, timid, cu obişnuitul lui buchet de violete.)

	MAUD/ BONITA (finiş triumfal) Aşteptând, aşteptând, aşteptând la arlechin.

(Toate aplaudă şi râd.)

	OSGOOD: Bună ziua. Sper că nu v-am întrerupt...

(Estelle şi Almina, încurcate, se lasă să cadă în fotoliile lor.)

	LOTTA: Nu... Ne jucăm, făcând haz de necaz…
	OSGOOD: Uşa nu era încuiată, aşa că am intrat, fără să sun.
	BONITA: Bine ai făcut. Doar eşti de-al casei. (merge spre uşa de sticlă.)
	OSGOOD (mergând spre scară): Mulţumesc, mulţumesc. Presupun că pot să urc?
	MAUD: Sigur că da. Dacă vrei, o chem pe Miss Archie.
	OSGOOD: Nu, nu, vă rog, nu vă deranjaţi. Cunosc drumul. (urcă până la palier.) E un articol aşa de frumos despre dumneavoastră în Sunday Clarion... L-am citit în tren, venind încoace… Aproape că mi-au dat lacrimile… E scris cu atâta sensibilitate… M-a impresionat foarte mult... (iese.)
	MAY: Bietul om… Şi-a pierdut minţile…
	LOTTA: O reacţie onestă, a unei persoane din public.
	BONITA: Nu ştiu ce să zic.
	CORA: E o dovadă că suntem mult prea sensibile. (Se aude claxonul unei motociclete.) Ăsta-i Perry.
	LOTTA: Bietul băiat. Îmi pare rău pentru el.
	MAY: Mie, personal, îmi vine greu să-l iert, fiindcă din cauza lui s-a revărsat asupra noastra atâta vulgaritate… 
	DEIRDRE: Fi-ţi-ar ruşine, May Davenport, că ai suflet aşa cătrănit!
	ESTELLE (ridicându-se): Credeţi că vine să-şi ia rămas bun?
	MAUD (ridicându-se): Rămas bun! Ar fi îngrozitor!
	ESTELLE (venind în dreapta lui May): Ce-o să ne facem fără el?
	BONITA: Nici nu vreau să mă gândesc. Dacă pleacă el, plec şi eu.
	CORA: Şi pot să te intreb unde-ai să te duci,?
	BONITA (mergând spre canapea): O să stau la Penge, la nesuferita de nepoată-mea. (se asează pe canapea, capăt, fundal)
	DEIRDRE: Ce-ar fi să facem grevă?…
	ESTELLE (vine spre cămin): Poate e ultima oara când îl vedem… Nu suport gândul ăsta!
	LOTTA: Eu zic să ne păstrăm calmul până vine şi ne spune exact ce s-a întamplat.

(Perry apare din antreu. Îi lipseşte obişnuita lui voie bună.)

	PERRY: Hello, la toată lumea!
	MAUD: Oh, Perry! (nu se poate stăpâni, se duce să-l sărute)

(Estelle vine în spatele fotoliului centru, stânga)

	PERRY: Văd că măcar una din voi m-a iertat.
	LOTTA: Nu spune prostii! Te-am iertat de mult, toate, în afară de May, care ţine supărare numai ca să-i dai atenţie specială.
	MAY: Lotta! Cum poţi să spui aşa ceva?
	PERRY (înaintând faţă, dreapta, în stânga Corei): Presupun că l-aţi citit?
	CORA: Bineînţeles.
	PERRY (în spatele canapelei, centru, stânga): N-are rost să mai repet că-mi pare rău. V-am trimis o scrisoare în care am încercat să explic…
	LOTTA: Ne-ai scris o scrisoare foarte frumoasă, Perry. Miss Archie ne-a citit-o. (îi întinde mâna. Perry vine spre ea şi o ia.)
	CORA (ridicându-se): Dar asta a fost înainte de şedinţă. (Maud se aşează pe braţul canapelei, fundal.) Ce s-a întâmplat după aia? (se aşează la masa de cărţi, faţă.)
	PERRY: Exact ce m-am aşteptat să se întâmple.
	BONITA: Vai, Perry!
	PERRY: M-au făcut albie de porci.
	ESTELLE (nefericită): O, bietul Perry! (vine în dreapta lui) Numai eu sunt de vină! N-am să mi-o iert niciodată.
	MAUD: Ce s-a întamplat exact. Perry? Spune-ne!
	BONITA: Spune-ne, Perry, pentru numele lui Dumnezeu!
(Estelle se smiorcăie, vine la fotoliu spate, stânga şi se aşează.)

	PERRY: M-au bălăcărit toţi. Iar Boodie Nethersole a sărit cu gura că mi-aş fi depăşit obligaţiile şi mi-aş fi asumat răspunderi la care nu aveam dreptul.
	BONITA: Scorpia, otrăvită!
	MAY: Bonita, te rog!
	LOTTA: Spune mai departe, Perry!
	PERRY: Dame Maggie telefonase deja redactorului şef să-l roage să scoată articolul Zeldei din tipar, dar el a refuzat categoric. Apoi, după multă vorbărie, mi-au adus la cunoştintă că trebuie să plec. M-au dat afară.

(Reacţie generală – exclamaţii de groază şi tristeţe)

	LOTTA: Vai, Perry! Sunt cu adevărat, disperată. Toate suntem.
	PERRY (cu o abia perceptibilă licărire şugubeaţă în ochi): Chiar şi May?
	MAY (ocupată cu broderia ei): Sper că a fost o lecţie de care ai să iei aminte în viitor.
	LOTTA: May! Zău aşa, n-are nici un rost să fii atât de dezagreabilă.
	DEIRDRE: Ce alta te aştepţi de la o stâncă, decât să aibă inima de piatră?
	LOTTA (supărată): Potoleşte-te, Deirdre.
	DEIRDRE (aprinzându-se): Şi de ce să mă potolesc, mă rog? Bietul băiat rămâne pe drumuri şi, colac peste pupăză, May Davenport îi vorbeşte de parcă ar fi un borfaş oarecare, adus la judecată pentru viol şi moarte de om.
	BONITA/ MAUD/ ESTELLE (în cor): Moarte de om aş face eu! 
I-aş ucide pe toţi!
Vai! Perry! Ce-ai să te faci?
E pur şi simplu îngrozitor!
	PERRY (venind spre Bonita): O clipă, vă rog. N-am terminat povestea!
	LOTTA (simţind schimbarea tonului): Atunci, dă-i drumul Perry, povesteşte!
	PERRY (amuzându-se): Ieri a avut loc altă şedinţă. Cu o participare mult mai redusă. Prezida Dame Maggie, iar Boodie, slavă Domnului, avea matineu.
	LOTTA: Bănuiesc ce s-a întamplat! Continuă!
	PERRY: Din nu ştiu ce eroare, hotărârea şedintei de joi nu fusese consemnată în registru... Şi aşa, după o duioasă şi scurtă săpuneală, am fost reinstalat în funcţie. (Exclamaţii de uşurare şi fericire. Maud se duce la Perry şi-l ia în braţe.)
	MAUD: Ura!
	LOTTA:  Minunat!
	PERRY: Şi vreţi să stiţi de ce mi s-a dat înapoi slujba?…
	TOATE (ad lib.): Da!
	PERRY: …De ce s-a produs o schimbare bruscă în starea vremii?
	MAY (cu autoritate): Perry! Îţi interzic să mai spui un singur cuvânt!
	PERRY: Îngăduie să spun doar cinci cuvinte: mulţumesc, prea iubita mea May! (Perry o sărută cu căldură pe obraz, apoi iese stânga.)

(Tăcere uluită. Maud se aşează pe braţul canapelei, fundal.)

	BONITA (nu se poate abţine): N-aş fi crezut una ca asta!
	DEIRDRE: Stau, mă-ntreb şi mă crucesc: la ce-o fi făcut ea asta?
	LOTTA: Ce diplomată ai fost, May! Nu mă aşteptam. I-ai scris lui Maggie?
	MAY: Prefer să închidem discuţia asta.
	BONITA: Trebuie să ne spui May, zău, trebuie! Te rog, May!
	MAY: I-am telefonat lui Dame Maggie din biroul lui Miss Archie, joi seara, când voi eraţi la cină. I-am explicat că toată povestea n-a fost decât o greşeală prostească din partea lui Perry, dar că el înseamnă mult prea mult pentru noi ca să fie dat afară. O greşeală minoră ca a lui, nu justifică o penalizare atât de drastică. Şi i-am mai spus că suntem toate gata să adresăm Comitetului scrisori ferme de protest.
	DEIRDRE: Uite, să nu mă mişc din loc şi să n-am parte de ziua de mâine, dacă m-am minunat mai mult de când fac umbră pământului. Pălăria jos, May Davenport!
	MAY: Te rog, odată pentru totdeauna, nu-mi mai spune May Davenport. 

(Sună la uşa de intrare.)

	MAUD: Cine-o fi?
	CORA (ridicându-se şi ducându-se spre faţă, dreapta): Cred că e Dr. Jevons.
	LOTTA (se ridică, se duce la cămin; copleşită): Sigur că da. Uitasem. Ce îngrozitor… (Doreen vine din bucătărie, iese prin antreu, dreapta)
	ALMINA: Şi eu am uitat… Ce vrei? Mai întâi articolul, apoi venirea lui Perry şi toate câte s-au întâmplat... (Se aude uşa de la intrare trântită.) Draga de ea. Sărmana de ea. (oftează) Dar cred că e spre binele ei.

(Intră în antreu Doreen, urmată de Dr. Jevons)

	DR. JEVONS (înaintând spre centru): Bună ziua, doamnele mele!
	TOATE (ad lib.): Bună ziua, dr. Jevons. (Doreen dispare în bucătărie.)
	DR. JEVONS: Miss Archie e în biroul ei?
	LOTTA: Nu, e sus. Aţi venit cu ambulanţa?
	DR. JEVONS: Nici gând. Sunt cu vechiul meu Hillman. Eu o iau.
	LOTTA: Ce drăguţ din partea dumneavoastră, domnule doctor. 
Ne-am mai liniştit.
	DR. JEVONS: Atunci, urc la ea… (urcă scările, se opreşte şi se întoarce.) Pot să vă rog ceva, pentru binele ei?
	MAY: Bineînţeles, doctore. Ce anume?
	DR. JEVONS: Cred că ar fi mai bine să nu vă luaţi rămas bun, să 
nu-şi dea seama că vă despărţiţi. Comportaţi-vă ca şi când nimic neobişnuit nu s-ar întâmpla.
	LOTTA: E absolut necesar să fie luată… Să fie dusă de aici?
	DR. JEVONS: După părerea mea, da. Dar vă asigur că totul va decurge fără probleme. Va fi foarte bine îngrijită şi ne vom purta cu multă atenţie ca să nu-şi dea seama că… că nu e în deplinătatea facultăţilor mintale.
	LOTTA: Mulţumesc… 

(Dr. Jevons iese. Urmează o lungă tăcere.)

	BONITA: Mă întreb, cum poate fi doctorul aşa de sigur că nu vor fi probleme?
	LOTTA: Fireşte că nimic nu-i absolut sigur… Dar e un doctor bun şi un om cu suflet generos, aşa că înclin să-l cred.
	CORA: Şi oricum, altă cale nu-i.
	MAUD: Ai dreptate. Altă cale nu există… E îngrozitor.
	MAY (cu fermitate): Sigur că nu-i altă soluţie. Este evident că trebuie dusă undeva, unde poate fi sub continuă supraveghere şi unde nu poate fi periculoasă pentru ceilalţi.
	BONITA: Biata de ea, n-a vrut să fie periculoasă...
	MAY: N-am sugerat asta, Bonita, dar faptul rămâne… 

(Perry intră prin stânga.)

	PERRY: A venit doctorul?
	ESTELLE: Da. E sus.
	PERRY (mergând spre centru): Ea ştie că o duc la … că o iau de aici?
	CORA: Miss Archie i-a explicat azi dimineaţă, cu mult tact, că se va duce să locuiască la nişte prieteni noi, da’ ea nu prea parea să înteleagă.
	PERRY: Săraca de ea! Sper să nu se opună.
	LOTTA: Ăsta-i coşmarul care mă urmăreşte şi pe mine: să nu mă trezesc dintr-o dată într-un loc necunoscut, singură şi înspăimântată.
	MAUD (ducându-se spre scaunul de lânga pian): Nu, te rog, nu suport! (Se aşează. Perry vine la ea, o bate pe umăr, apoi urcă scara.)
	DEIRDRE: Când eram fătuţă de-o schioapă, o tuşă de-a mea şi-a pierdut minţile. Pe vremea aceea nu se umbla cu delicateţuri, ca acum. Au venit în zi de duminică, tocmai când şedeam la masă, şi-au încărcat-o în caretă, ca pe-un sac de cartofi, s-o ducă la ospiciu.
	LOTTA: Deirdre, ispraveşte!
	PERRY (de pe palier, ascultând): Cred că vin jos. (coboară scara.)
	ESTELLE (plângând): Ah, doamne, nu ştiu dacă am tăria… (se duce în spatele canapelei.) O să plâng şi-am să mă dau în spectacol. (dă să plece.)
	CORA: Stai unde eşti. Doctorul a spus să ne comportăm ca şi când nimic nu s-ar întâmpla. (Estelle merge să se aşeze pe scaun, foc.)
	LOTTA: Hai să ne facem că vorbim.
	BONITA (amărâtă): Nu-mi trece prin cap nimic de spus. (ia o carte de pe masă de cafea şi-o răsfoieşte.)
	LOTTA: Cântă la pian, Maud. Cântă orice-ţi trece prin cap.
	MAUD: Nu, nu pot.
	LOTTA: Te rog, ca să mobilezi tăcerea. Repede!… (se aşează în fotoliu faţă, stânga şi citeşte ziarul.)
	MAUD: Bine. (execută nocturna în Fa diez major de Chopin. La birou, Cora face o pasienţă. Deirdre, Bonita şi Almina citesc. Apar Miss Archie cu o valiză în mână, Sarita purtând fustă şi haină gri şi pălărie, şi doctorul. Miss Archie coboară scara. Sarita se opreşte şi priveşte peste balustradă. Doctorul e în stânga ei.)
	SARITA: Ce hotel plăcut! Ce atmosferă! Te face să te simţi acasă!
	MISS  ARCHIE: Ai dreptate, draga mea. Vino!
	SARITA (ascultând-o pe Maud la pian şi dând din cap în ritmul muzicii): Mi-aduc aminte de bucata asta; e Chopin nu-i aşa?
	MAUD (continuând să cânte; glasu-i tremură): Da, draga mea, e Chopin.
	SARITA: Pe bucata asta mi-am făcut ieşirea din Secretul Doamnei Mary, acu mulţi, mulţi ani. (îi zâmbeşte doctorului) Dumneata, tinere, nici nu erai născut. (ajunge în capul scărilor. Celelalte se întorc încet şi o privesc.) A fost o ieşire de efect. Purtam o rochie de seară, albă, şi când ajungeam la uşă, mă întorceam încetişor şi-i aruncam partenerului meu, un trandafir roşu. (coboară scara. Dr. Jevons vine în capul scării.) Era un trandafir artificial şi nu-l prindea întotdeauna, da’ era rupere de aplauze. (Perry îşi oferă braţul dar ea merge spre centru. Miss Archie iese prin antreu. Doctorul coboară scara.) Au revoire, dragele mele. Nu spun “la revedere” că poartă ghinion. A fost o stagiune foarte plăcută, cu voi… Vă doresc, la toate, noroc.

(Se întoarce către Perry care vine spre ea şi o conduce afară prin antreu. Dr. Jevons iese după ei. Ceilalţi îi urmează cu privirea, iar Maud, curajoasă, continuă să cânte la pian în timp ce cade

cortina
ACTUL 3
Tabloul 1

	Acelaşi decor. Seara de Crăciun. Câteva mobile şi-au schimbat locul.
Canapeaua e în dreapta, masa de cărţi, centru dreapta şi cea de cafea, centru stânga. Scaunele din jurul mesei de cărţi au dispărut. Înainte de ridicarea cortinei, se aude melodia Oh, Mister Kaiser.
Când cortina se ridică, scena e goală. E 9:30, seara Atmosfera festivă, decoraţiuni de Crăciun ici, colo şi deasupra căminului. În dreptul uşilor de sticlă e pomul de Crăciun. Aplicele sunt stinse, dar restul luminilor aprinse. În cămin arde, vesel, focul. Muzica scade. Doreen vine dinspre bucătărie, aprinde aplicele din dreapta, apoi strânge de pe pian hârtiile în care au fost îmapchetate cadouri. Dinspre antreu,  apare în toată splendoarea, ei Miss Archie, îmbrăcată în uniforma militară, dar cu o tichie de hârtie cochetă pe cap. Dinspre sufragerie zgomote de conversaţie şi veselie.

	MISS ARCHIE (strângând hârtiile de pe canapea): Poţi lăsa totul aşa până mâine dimineaţă, Doreen. (Doreen strânge hârtiile de pe jos din jurul pomului.) Adu cafelele şi apoi fugi acasă la familie. Ţi-ajunge pe ziua de azi. (culege hârtii şi o cutie goală de pe masa de cărţi.)
	DOREEN: OK, Miss Archie. Mulţumesc.
	MISS ARCHIE (dându-i hârtiile): Mai sunt două cutii neîncepute de biscuiţi. Poti să le iei pentru fratele tău.
	DOREEN: Mulţumesc, frumos…
	MISS  ARCHIE: Şi spune-i din partea mea că-i urez să se bucure din plin de vacanţă. (aprinde aplicele din stânga.)
	DOREEN: Nici nu vă închipuiţi ce ager e la minte. Dacă n-ar avea defectul ăsta de vorbire…
	MISS ARCHIE (venind spre masa de cafea): Ce contează că-i puţin bâlbâit? (culege hârtii şi i le dă lui Doreen) Secretara aia a mea, cu grad de caporal, Betty… am uitat cum o mai chemă, mai bâlbâită ca ea n-am pomenit. Şi uite unde a ajuns?
	DOREEN: N-am de un’ să ştiu.
	MISS ARCHIE: Mare sculă la Peter Jones, celebrul avocat... (sună la uşa din faţă.) Cine dracu’ poate fi aşa de târziu? Fugi şi vezi cine-i. Iau eu astea. (preia hârtiile de la Doreen şi iese prin bucătărie. Doreen iese prin antreu, dreapta. Dintr-acolo apare apoi Zelda, urmată de Doreen. Zelda, îmbrăcată de seară, poartă pantaloni negri de corduroy, o jachetă neagră de catifea, bluză albă şi eşarfă roşie. Cară o ladă mare şi evident grea şi o pune pe masa de cărţi.)
	DOREEN: O anunţ pe Miss Archie c-aţi venit.
	ZELDA: Mulţumesc. (merge spre centru. Doreen iese spre bucătărie.)
	DOREEN: (din off) A venit cineva să vă vadă. (Apare Miss Archie de la bucătărie.)
	MISS ARCHIE (uimită): O!
	ZELDA: Bună seara!
	MISS  ARCHIE (venind spre stânga mesei de cărti; încurcată): Nu ştiam cine e. Doreen nu mi-a spus că…
	ZELDA: Crăciun fericit!
	MISS  ARCHIE (privire plină de panică spre sufragerie): Şi dumitale!
	ZELDA: Am fost la un party în Maidenhead şi, la întoarcere, în drum spre Londra, m-am gândit să mă opresc o clipă aici, cu o ofrandă de pace.
	MISS  ARCHIE: Ofrandă de pace?
	ZELDA: Acolo, pe masă. O lădiţă cu şampanie.
	MISS  ARCHIE (în dreapta mesei de cărţi): Şampanie? Doamne! Nu cred că…
	ZELDA: Văd că tot în dizgraţie sunt.
	MISS ARCHIE: Ce să zic, Miss Fenwick, aş minţi dacă aş zice că
n-au fost supărate sau că le-a trecut supărarea…
	ZELDA (venind spre masa de cărţi, dreapta): Nu vreau să te pun într-o situaţie penibilă. Stau doar o clipă. Dacă vrei, poţi să nici nu le spui c-am fost pe aici. Poţi pretinde că şampania a fost lăsată la uşă. Mă grăbesc să adaug că, de data aceasta, nu-s aici ca ziaristă. Am venit pentru că am constiinţa încărcată.
	MISS  ARCHIE: Înţeleg.
	ZELDA: Nu pentru ce-am scris, nu înţelege greşit; să scriu, asta mi-e meseria; dar nu mi-am ţinut cuvântul dat.
	MISS  ARCHIE: Nu prea ştiu la ce te referi.
	ZELDA: Îi promisesem lui Perry că voi lansa un apel în cadrul programului meu, la televiziune.
	MISS  ARCHIE: A, da, îmi amintesc.
	ZELDA: Dar, cei de la televiziune n-au fost de acord, nici redactorul meu şef aşa că… aşa că am cedat.
	MISS  ARCHIE: Nu-ţi face probleme din pricina asta. Ce-a fost, a fost şi uitat rămâne. (lângă birou) Pot să-ţi ofer ceva de băut?
	ZELDA: Nu, mulţumesc. Trebuie să plec. Mă aşteaptă afară, un prieten cu maşina. (scoate un plic din buzunar şi vine spre centru faţă dreapta.) Şeful meu m-a rugat să vă înmânez acest plic. E pentru “Arlechin”.
	MISS  ARCHIE: Şeful dumitale?
	ZELDA: O fi el, lordul, un tiran bătrân şi insuportabil, dar i-e să nu ajungă-n iad, şi, ca să se pună bine cu Dumnezeu, face din când în când câte un gest caritabil. Un soi de asigurare spirituală sau, mai ştii? – poate chiar o pornire generoasă. Cu el nu ştii niciodată. În orice caz, poftim...

(Miss Archie deschide plicul şi scoate un cec.)

	MISS ARCHIE: Dumnezeule, mare! 2000 de lire!
	ZELDA: Pentru solariu. 
	MISS ARCHIE: Nu pot să cred.
	ZELDA: Nu implică nici o obligaţie. E o donaţie particulară, pentru un scop anume, pentru ca nu cumva comitetul să-i dea altă întrebuinţare. (merge spre centru, dreapta fund.) Acum trebuie să plec. (Se opreşte şi se întoarce) Transmite calde salutări din partea mea locatarelor, inclusiv ţâfnoasei irlandeze.
	MISS  ARCHIE: Te rog, mai stai puţin.
	ZELDA: Nu, prefer să plec.
	MISS  ARCHIE: Dă-le măcar posibilitatea să-ţi mulţumească.
	ZELDA (mergând spre centru, dreapta, fund): Tocmai asta nu vreau. În fiecare zi din viaţa lor, trebuie să mulţumească cuiva; li s-o fi aplecat. M-am dus.
	MISS  ARCHIE: Atunci dă-mi voie să-ţi spun eu… din partea lor…
	ZELDA (zâmbind): În regulă. Foc!
	MISS ARCHIE (venind lânga Zelda, mişcată, dar vrând să ascundă emoţia): Îţi mulţumesc! (strânge cu putere mâna Zeldei.)
	ZELDA: Ai grijă. Mai am nevoie de mâna asta, să conduc maşina!
	MISS ARCHIE (şoptit): Iartă-mă.
	ZELDA: Ştii, în mod paradoxal, tichiuţa asta îţi stă bine! (zâmbeşte)
Să trăiţi, dom’ Colonel!

(Zelda salută şi iese prin antreu, dreapta. Miss Archie a rămas în picioare cu cecul în mână, îl priveşte, apoi îl bagă în plic şi-l pune pe cămin. Intră Doreen cu tava cu cafele.)

	DOREEN: Duc cafeaua în sufragerie, sau o servesc aici?
	MISS  ARCHIE: Aici. Pune-o pe masă.
	DOREEN: OK, Miss Archie. (pune tava pe masă.) Mai e ceva de făcut?
	MISS  ARCHIE: Nu, Doreen, poţi pleca.
	DOREEN: Mulţumesc înc-odată pentru broşă. E durere!
	MISS  ARCHIE: Îmi pare bine că-ţi place.
	DOREEN: La revedere.
	MISS  ARCHIE: La revedere.

(Doreen iese prin bucătărie. Lotta, May, Osgood, Perry vin din antreu. Osgood şi Perry poartă smoking. În urma lor vin Almina, Maud, Estelle, Deirdre, Cora şi Bonita, îmbrăcate de seara, cu tichii de hârtie pe cap. May se aşează în fotoliul stânga, centru. Lotta rămâne în spatele mesei de cărţi. Maud ş Perry stau lângă pian, dreapta, centru. Deirdre stă în dreapta Corei care e în centru, stânga, fundal. Estelle şi Bonita vin lângă masa de cafea.)

	LOTTA: Curcanul a fost senzational, Miss Archie. De fapt, întreaga cină a fost delicioasă. (Osgood o conduce pe Almina spre fotoliul din faţă, stânga.)
	ALMINA: Abia peste trei zile am să diger tot ce-am mâncat. (se asează.)
	BONITA: Vrea cineva cafea?
	ALMINA: Eu nu, că şi aşa n-am să pot închide ochii.

(Estelle ia două ceşti, îi dă una Lottei şi rămâne în picioare lânga canapea, capât fundal. Osgood oferă o ceaşcă lui May, ia una pentru el şi se asează pe scaun, lângă foc. Bonita le dă câte o ceaşcă lui Maud şi Perry, apoi Corei şi lui Deirdre, ia o ceaşcă pentru ea şi se îndreaptă spre Maud.)

	PERRY (văzând lada, pe masa de cărţi): Ce-i asta?
	MISS ARCHIE: O ladă cu şampanie!
	BONITA: O ladă cu şampanie! Cineva trebuie să fi înnebunit cu totul!
	MAY: De unde a apărut?
	MISS  ARCHIE: Cred c-o să săriţi în sus, când am să vă spun!
	MAY: De ce? (Estelle se asează pe canapea, capăt, fundal.)
	MISS ARCHIE: Zelda Fenwick a adus-o acu’ câteva minute. S-a oprit în drum spre Londra şi a lăsat-o aici, cu urările ei de sărbatori fericite.
	ESTELLE: Zelda Fenwick! Nu se poate!
	MISS ARCHIE: A spus că e o ofrandă de pace.
	CORA: Şi nu cumva vrea să ne fotografieze, când o bem?
	MISS ARCHIE (luând o ceaşca de cafea): Nu. N-a pus nici un fel de condiţie. (merge spre cămin.) A făcut-o din gentileţe, credeţi-mă.
	PERRY: Şi eu cred că e drăguţ din partea ei.
	DEIRDRE (venind spre centru): Trimite-o înapoi. Nu vreau să-i fim obligate cu nimic.
	LOTTA: Ar fi nepoliticos.
	DEIRDRE: Şampanie, auzi! Exact ce le trebuie unor babe nenorocite, cu un picior în groapă, ca noi.
	LOTTA: Nu suntem nişte babe nenorocite, cu un picior în groapă, Deirdre. Ducem o viaţă cât se poate de confortabilă, ne bucurăm de cea mai bună îngrijire şi tocmai ne-am ridicat de la o masă de Crăciun delicioasă şi îndestulată. Găsesc că gestul lui Miss Fenwick a fost foarte generos şi propun să deschidem o sticlă şi să bem în sănătatea ei!
	BONITA: Bravo!
	MISS ARCHIE: Miss Fenwick a mai adus ceva. (ia cecul de pe cămin, vine în centru, cu faţa spre scenă) Asta!
	MAUD: Ce e?
	MISS ARCHIE: Un dar din partea şefului ei, Lordul Charkley, pentru “Arlechinul”. Un cec de 2000 de lire, pentru solariu.

(Tăcere încremenită.)

	PERRY: Măi să fie-al dracului!
	CORA: 2000 de lire! (nu-i vine să creadă.)
	ESTELLE (în picioare, izbucnind în lacrimi): Nu poate… nu poate fi adevărat.

(Perry ia cecul de la Miss Archie şi se zgâieste la el.)

	PERRY (trăznit): E adevărat. 2000 de lire în cap! (trece în fugă de la Deirdre, la Lotta, la Estelle, la Bonita, arătându-le cecul.) Miss Archie vine lânga masa de cafea, stânga. Cora se mişcă în aceeaşi direcţie şi pune ceaşca pe masă.)
	MAY (dezaprobând cum îi e obiceiul): Perry, calmează-te!
	CORA: Care-i interesul lui? Trebuie să aibă un interes.
	MISS ARCHIE: Mi-a spus că nu avem nici o obligaţie, că e vorba de o donaţie particulară şi să informez comitetul că e pentru solariu, pentru nimic altceva.
	PERRY (cu pioşenie în glas): Unde eşti tu, Boodie Nethersole, să ne vezi în clipa asta? (săruta cecul şi i-l înapoiază lui Miss Archie.)

(Miss Archie pune cecul pe cămin.)

	BONITA (trece în spatele mesei de cafea): S-o ia dracu’ pe Boodie Nethersole, să ia dracu’ tot comitetul, ăsta-i cel mai minunat lucru ce ni se putea întampla.
	MAY: Bonita, nu cred că se cuvine să spui “să ia dracu’ comitetul”, nici în glumă. Fac şi ei ce pot şi uite, ne-au trimis de Crăciun fiecăreia câte o frumoasă cutie cu pudră.
	LOTTA (râzând): O, May!
	MISS ARCHIE (luând tava): Perry, băiatule, adu lada cu pileala în bucătărie, să-i facem felul!

(Bonita şi Maud îşi pun ceştile pe tavă.)

	PERRY: La ordin! (ia lada şi iese spre bucătărie. Maud se asează pe scaunul de lângă pian. Lotta îşi pune ceaşca pe birou.)
	MISS ARCHIE: Mi-e teamă c-o să folosim pahare de vin, că n-avem de şampanie! (iese spre bucătărie. Osgood ia ceaşca lui May şi merge la bucătărie.)
	CORA (venind în dreapta lui May): Cine a mai pomenit o casă de babe 
cu-n picior în groapă, fără pahare de şampanie! (râd toate, afară de Estelle care izbucneşte în plâns. Bonita se îndreaptă spre scaunul de lânga foc şi se asează.)
	ESTELLE (venind lângă masa de cărţi, stânga): Ah! Sunt atât de fericită! Atât de fericită! A fost ideea mea!!
	CORA: Atunci fii veselă, draga mea, că nu-i nimic de plâns.
	ESTELLE: N-am ce face. Totdeauna plâng când mi se întâmpla ceva de bine.

(Cora se aşează pe scaunul, pian, Lotta se aşează pe scaunul de lânga birou.)

	DEIRDRE: Nu-ţi irosi lacrimile pe bucurii, Estelle. Păstrează-le că o să ai nevoie de ele la nenorociri… Şi-o să ai, îţi spun eu, fii fără grijă… 

(Estelle merge lângă pom.)

	MAY (iritată): Mă întreb uneori, Deirdre, tu crezi ceva din tot ce spui?
	DEIRDRE (ridicându-se, bătăuşă): Adică ce vrei să zici?
	MAY: Aş vrea să ştiu de unde vine  această continuă flecăreală despre nenorociri, bătrâneţe şi iminenţa morţii. Ţi-e atât de frică? Fluieri în întuneric?
	DEIRDRE: Din ziua când m-am născut şi până azi, nu mi-a fost niciodată frică de nimeni şi de nimic, aşa să ştii, May Davenport.
	MAY: În cazul acesta, ar fi frumos din partea ta să-i cruţi pe cei mai puţin curajoşi decât tine.
	DEIRDRE: Prea Bunul Dumnezeu mă va strânge la pieptul Lui când mi-o veni vremea.
	MAY: E de aşteptat ca Prea Bunul Dumnezeu ne strângă pe toţi la pieptul Lui, când ne va veni vremea. Nu văd de ce ai avea tu monopol şi exclusivitate? Între timp, însă, aş sugera să ne îngădui să ne purtăm ultimii ani cu cât mai multă voie bună.
	BONITA: Ura!
	DEIRDRE: Sigur, tăbărâţi toate pe mine, ca străină ce mă aflu printre voi, că-s slabă şi batrână. (merge spre canapea.)
	CORA: Ai mai multă vitalitate decât noi, toate la un loc, aşa că mai bine taci şi nu mai juca aşa gros!
	DEIRDRE: Eu joc gros?
	MAY (majestuoasă): Da, Deirdre, joci gros şi aşa ai jucat întotdeauna.  (Deirdre se aşează pe canapea. Lotta vine s-o consoleze.)
	BONITA: Hai, să nu ne mai certăm. Doar e noaptea de Crăciun.
(Se aude explozia sticlei de şampanie din bucătărie.) N-am mai auzit zgomotul ăsta de când au transformat teatrul Daly în cinematograf.

(Miss Archie vine din bucătărie cu tava cu pahare. Perry aduce două sticle de şampanie. Una o pune pe masa de cafea. Miss Archie înaintează spre dreapta, cu tava în mână. Lotta şi Deirdre iau câte un pahar. Maud se scoală şi ia două pahare şi-i dă unul Estellei, care se ridică. Osgood vine de la bucătărie.)

	ALMINA: Peste sosul ăla cu cognac, asta o să-mi pună capac, fiţi sigure.
	CORA: Sper să fie de bună calitate.
	PERRY (citind pe sticlă): Bollinger, 1948.
	CORA (melancolică): N-are importanţă.

(Perry se învârte şi umple paharele, începând cu al lui Maud.)

	MAUD: Mie, doar o picătură, merci.

(Miss Archie le dă pahare Corei şi lui May, apoi merge la Bonita care ia două pahare şi-i dă unul lui Almina.)

	OSGOOD (înaintând spre centru, dreapta): Miss Archie, aţi fi de acord să-i duc şi Marthei un pahar? (Miss Archie vine spre el.) Cred că i-ar face plăcere.
	MISS  ARCHIE: Bineînţeles. Foarte bună idee. Perry! (Perry vine spre ea şi toarnă sampanie în două pahare.)
	OSGOOD (luând cele două pahare): Mulţumesc. O fi dormind, oare?
	MISS ARCHIE: Poate a aţipit, da’ nu doarme de-adevăratelea, până după unsprezece noaptea.

(Perry toarnă şampanie Bonitei şi Alminei.)

	OSGOOD (îndreptându-se spre scară): Chiar dac-a adormit, o trezesc binişor. O surpriză ca asta n-a făcut nimănui rău, vreodată. (Osgood urcă scările şi iese. Perry tornă şampanie pentru May şi Cora. Miss Archie pune tava pe masa de cafea şi toarnă şampanie în două pahare.)
	BONITA: Omul ăsta mă înduioşează până la lacrimi. (Perry toarnă şampanie pentru Lotta şi Deirdre. Maud se aşează la pian.) Cum poate cineva iubi un om pe cineva, de-a lungul atâtor ani?
	MAY (superb, declamatoare): “Timpul sporeşte iubire-adevărată
					    Purtând-o-ntreagă până în mormânt.”
	DEIRDRE: Cine, mă rog îndrugă acu’ vrute şi nevrute despre moarte? Aş vrea să ştiu.
	MAY (cu vioiciune): William Shakespeare.
	DEIRDRE: Am avut eu, aşa, o bănuială, dar…
	MAY: Dar ai prea puţine în comun cu el.

(Perry pune sticla lui pe masa de cărţi. Miss Archie îi oferă un pahar.)

	PERRY: Propun să închinăm în sănătatea Zeldei şi a lordului Charkley. Cine-i de acord, să ridice paharul!

(Almina, Bonita şi Cora ridicş paharul.)

	CORA: Măcar atâta să facem şi noi. (May se ridică. Toţi ridică paharele şi închină în sănătatea Zeldei Fenwick şi a Lordului Charkley. Maud cântă la pian “Imn pentru prieteni buni”. Toţi încep să cânte. În final, o notă triumfală, prelungă, însoţită de aplauze şi râsete. Maud continuâ sâ cânte la pian, în surdină, tot dialogul care urmeazâ. Miss Archie ia sticla goalâ a lui Perry şi merge spre bucătărie.)

	PERRY (luând cealaltă sticlă): Hai, Bonita, să ştii că mai sunt sticle pline în bucătărie.
	BONITA (venind la Perry): Sigur că da. O să mă doară capul mâine dimineată, da’ cui îi pasă?

(Perry toarnă şampanie Bonitei, apoi umple paharele celorlalţi.)

	PERRY: Mai beţi! Ce-ţi place, nu-ţi face rău!
	ALMINA: Nu ştiu ce-ar zice Dr. Jevons. (se aşează iar pe locul ei.)
	BONITA (meditativă): Strălucirea, magia, senzaţia asta de lux şi sărbătoare pe care ţi-o dă şampania, de unde vine oare?
	DEIRDRE: De acolo că-i băutura necuratului şi costă multe parale.
	ALMINA: Când jucam la Gaiety cu Millie James, ea avea totdeauna o sticlă de şampanie în cabină. Asta se întâmpla în 1904.
	MAY: Biata Millie! În 1905 rezultatul era evident. (se aşează.)

(Bonita merge spre cămin. Lotta se asează pe canapea, mijloc, Cora pe scaun. Estelle lângă ea, pe fotoliul, stânga, fundal. Miss Archie vine din bucătărie cu o nouă sticlă. Perry pune sticla goală pe masa de cărţi. Maud atacă un nou cântec, Perry se pleacă în faţa lui Miss Archie, apoi o cuprinde de talie şi începe să valseze cu ea, improvizând ad libidum, o melodie pe tema şampaniei. Moment dinamic, antrenant. 
Perry şi Miss Archie termină dansul lângă scară. Râs general. Perry ia sticla de la Miss Archie şi o păstrează.)

	BONITA: Ăsta-i unul dintre cele mai stupide texte spuse de cineva, vreodată. (se aşează pe scăunelul de lângă foc.)
	MAUD (ridicându-se): E valsul din Miss Mouse. Biata Dolly Drexell îl cânta la sfârşitul actului doi. Avea pe cap o imensă coroană din pene de struţ, care-i intrau mereu în gură. (Perry se aşează pe scaunul de la birou, Miss Archie pe o treaptă a scărilor.)
	LOTTA: Cântă celălalt cântec, ăla de-mi place mie, cu fărâmele de brânză.
	MAUD (la pian): Nu-mi mai aduc bine aminte de el… stai aşa, dragă… (câteva măsuri, apoi începe să cânte: “Miss Mouse” sau o melodie de epocă – din anii 30 - după care toţi aplaudă şi râd.)
	LOTTA (râzând): Ăsta chiar că e cel mai tâmpit cântec pe care l-am auzit vreodată!
	MAUD: Hai, Bonita: Cântă tu ceva.
	BONITA: O doamne! nu. Nu mai ştiu nimic! Am uitat toate cuvintele.
	MAUD: Îţi suflu eu ceva. (Bonita vine la pian. Maud atacă primele măsuri. Bonita cântă nesigură, o melodie sentimentală;voce răguşită. Momentul are, totuşi, multă emoţie. La sfârşit, toţi aplaudă.)
	DEIRDRE: Peltea sentimentală!
	MAY: Versurile sunt cam dulcege, dar melodia e foarte frumoasă.
	MAUD: Care era cupletul pe care-l cântai tu în “Two’s a crowd” (Doi e îngrămădeală), Perry?
	PERRY: Nu, Maud – nu pot – zău aşa – nu pot.

(Miss Archie se ridică, îl trage pe picioare, îl înghionteşte spre pian şi se plasează îndărătul canapelei. Toţi ceilalţi îl îndeamnă să cânte.)

	BONITA: Hai, băieţel. Nu-ţi fie ruşine, suntem între prieteni. Dă-i drumul, Maud. (Maud atacă primele măsuri.)
	PERRY: Nu-i bine. Prea sus – poţi puţin mai jos?

(Maud reîncepe. Perry cântă cântecul cu multă sensibilitate. La sfârşit May vine la Perry şi-l sărută.)

	MAY: Ai fost fermecător, băietel Absolut fermecător. 
	DEIRDRE (lui Maud): Zi-i şi una mai deşănţată, zău aşa, c-acu’ ne podideşte plânsu’.
	MAY: Cum ar fi un dans irlandez, eventual...
	DEIRDRE (ridicându-se): Şi ce ar fi rău cu un joc irlandez, mă rog matale?

(Maud începe “Father O’Flynn”. Deirdre începe să danseze – i se alătură Perry. Miss Archie dă masa de cărţi mai spre fundal, centru, dreapta. Toţi bat din palmea în ritmul dansului. Deirdre se opreşte brusc şi scoate un mic strigăt. Perry o sprijină şi o conduce, aşez’nd-o pe canapea. Maud se opreşte din cântat. Lotta se ridică. Deirdre îşi duce mâna la inimă. Voce slabă:) 

Prea sfântă, maică Precistă! Mi-a venit, mi-a venit rându’!

(Toate o înconjoară. Vine. Şi Estelle lânga canapea, îngenunchează şi-i sprijină capul. Deidre nu se mai vede)

	LOTTA: Coniac, repede! (se duce la birou şi toarnă puţin coniac într-un  pahar.)
	MAY: Mai bine-i dă-i un telefon doctorului Jevons, Perry.

(Perry iese fugind prin stânga). 

	LOTTA (în mijlocul cercului, luând pulsul lui Deirdre): Nu cred că doctorul mai poate face ceva.
	CORA  Vrei să spui că… vrei să spui că…?
	LOTTA: Nu sunt sigură, dar cred că da.

(Toate se ridică în picioare, cu ochii la Deirdre. Un moment de tăcere. Estelle izbucneşte în lacrimi. May se duce la canapea, ia mâna lui Deirdre şi i-o pune pe piept, apoi se îndreaptă.)

	MAY: Adevărat noroc de irlandez…


cortina


Tabloul 2

	Acelaşi decor. O duminecă după masă, luna iunie a aceluiaşi an. Mobilierul e în poziţia iniţială, iar dincolo de uşile de sticlă se vede solariul în toată splendoarea lui. Înainte de ridicarea cortinei se aude melodia “Asteptând la Arlechin”.
	După amiază însorită. Estelle, Bonita şi Cora sunt în solariu, bucurându-se de soare. May brodează în fotoliul centru, stânga. Lotta citeşte pe canapea. După câteva clipe, închide hotărâtă cartea şi o pune pe masa de cafea. Muzica scade.

	LOTTA: Am terminat-o. Ce-o fi determinat-o să-şi scrie biografia?
	MAY: N-a scris-o ea. Marion Brodie nu-i în stare să scrie nici măcar o ilustrată.
	LOTTA (luându-şi andrelele): Mă rog, cine-a scris-o are, fără doar şi poate, multă imaginaţie. (împleteşte.)
	MAY: Numai minciuni, de la un capăt la altul.
	LOTTA: M-au amuzat primele capitole despre copilărie. Spune, de pildă, că una din primele ei amintiri e zgomotul trăsurii pe pietriş, când mămica şi tăticu se întorceau de la operă.
	MAY: Când s-a născut, părinţii ei locuiau deasupra unei tutungerii.
	LOTTA: Crezi c-ar trebui să ne scriem şi noi memoriile?
	MAY: Nici prin cap nu-mi trece.
	CORA (traversând scena spre dreapta): Nu mai rezist un minut închisă între geamurile alea. Mă sufoc. (intră în camera cu TV)
	MAY: Cora e nemulţumită din naştere, chiar şi când îi mergea bine tot nemulţumită e. Nimic n-a satisfăcut-o, vreodată...
	LOTTA: Ştii că ea şi cu mine am jucat o singură oară într-o piesă împreună, la teatrul Adelphi prin anii 20. Purta câteva şiruri de perle şi o tocă de astrahan.
	MAY: Şi mania grandorii, tot din naştere o are!
	LOTTA: Bănuiesc că dintre noi, toate, ea e cea care suferă cel mai mult că sfârşeşte aici.
	MAY (cu o notă de amărăciune): Nu băga mâna-n foc.
	LOTTA (curioasă): Continui să deteşti locul ăsta?
	MAY (întrerupându-se din brodat): Să-l detest?! Îl urăsc. Da, Lotta, îl urăsc cu toată fiinţa mea, şi din adâncul sufletului. M-am străduit să mă resemnez. Am încercat chiar să mă mint, că am izbutit. Dar n-am izbutit, nici măcar pentru o clipă. Obiectiv vorbind, bineînţeles că sunt recunoscătoare pentru acoperişul şi mâncarea pe care le primesc; dar mă simt jignită, ofensată şi fiecare prânz ce mi se dă din milă, mă îneacă, mă umileşte. Am fost totdeauna îngrozitor de mândră, de aceea nici n-am fost iubită în teatru. Dar şi mai rea decât mândria, a fost nechibzuinţa mea prostească. Pentru care acum plătesc un preţ amar. Şi cu atât mai dureros este să stiu că numai eu port vina existenţei mele din prezent. (îşi reia lucrul.) Şi acum, cu voia ta, aş vrea să schimbăm subiectul.
	LOTTA (zâmbind): Văd că aroganţa ţi-ai păstrat-o, draga May. Încă mai continui să dictezi condiţiile.
	MAY: Ce vrei să spui?
	LOTTA: Poate că nu vreau să schimb subiectul. Poate că şi eu simt nevoia să mă usurez şi să spun ce am pe suflet şi să vorbesc despre nechibzuinţa, nebuniile şi prostiile care m-au adus atât de jos.
	MAY (cercetând-o): Chiar simţi nevoia?
	LOTTA: Nu, draga mea. Eu una, m-am resemnat şi sunt chiar mulţumită.
	MAY: Cred că este o chestie de temperament.
	LOTTA: Insinuezi că ai fost mai înzestrată cu această dubioasă calitate, decât mine?
	MAY: Nu insinuez nimic.
	LOTTA: La urma urmei, s-ar putea să ai dreptate, pentru că toate personajele interpretate de mine au fost mai blânde decât cele interpretate de tine. Am fost întotdeauna o actriţă “dulce”. Primul meu succes a fost în Cordelia, şi am fost o foarte bună Cordelie.

	MAY: Cea mai prefăcută şi pretenţioasă dintre fetele create de Shakespeare…
	LOTTA (râzând): Prea bine, May. Ai câştigat.

(Sonerie la uşă.)

	MAY: Cine poate fi?
	LOTTA: Probabil, Osgood. (Doreen aleargă din bucătărie la uşă.)
	MAY: De obicei intră fără să sune. Uşa nu-i încuiată.
	LOTTA: Poate e cineva de la comitet.
	MAY: Sper din tot sufletul să nu fie. (apare Doreen mergând spre centru)
	DOREEN (lui Lotta): Vă caută un domn, Miss Bainbridge.
	LOTTA (mirată): Pe mine?
	DOREEN: Zice ca are să vă zică ceva important.
	LOTTA: Ţi-a spus numele?
	DOREEN: Da. Mr. Alan Bennet. (Lotta îşi duce mâna la gât pentru o clipa şi închide ochii.)
	LOTTA: Oh! Pofteşte-l înăuntru, Doreen.
	DOREEN: OK, Miss. (iese prin antreu, dreapta.)
	MAY (ridicându-se; îngrijorată): Lotta… nu-i cumva… Nu e?…
	LOTTA (ridicându-se): Mă tem că da.
	MAY (punându-şi lucrul în sac): Vă las singuri. (atârnă sacul de braţul fotoliului.)
	LOTTA (lângă pian, punând lucrul pe pian): Nu, nu. Te rog nu pleca. Nu încă.

(Doreen îl conduce pe Alan Bennet. Se uită întâi la May, apoi o recunoaşte pe Lotta.)

	ALAN: Bună, mamă. (Doreen iese spre bucătărie.)
	LOTTA: Alan! Ce surpriză! Vreau să spun… Nu m-am aşteptat să fii în Anglia.
	ALAN: Am sosit de la Toronto, ieri. (o săruta pe Lotta.)
	LOTTA: May, el e fiul meu. Miss May Davenport.
	MAY (venind spre centru): Îmi pare bine.
	ALAN (venind în dreapta lui May, dându-i mâna, nesigur pe el): Bineînţeles că vă ştiu după nume, Miss Davenport… (Lotta spre stânga centru.)
	MAY: Drăguţ din partea dumitale, că-mi spui. Acum vă las, Lotta.
	LOTTA: Nu, te rog rămâi. Alan şi cu mine putem sta de vorba în grădină.
	MAY: Nici vorbă. Mă duc la Cora, să ne uitam la televizor. Nu mor eu după programele de televiziune, dar încerc să mă obişnuiesc cu ele. La revedere, Mr. Bennet.
	ALAN: Sper să ne mai întâlnim.
	MAY: Poate rămâi la ceai şi atunci ne vom revedea. (iese.)
	LOTTA (după o pauză): Ia loc, Alan. (Alan se aşează pe canapea, capătul fundal.) Vrei o ţigară?
	ALAN: Nu fumez.
	LOTTA: Ce înţelept! Eu fumez mult. (ia o ţigară din cutia de pe masa de cafea, o aprinde, se aşează pe fotoliu, centru, stânga.)
	ALAN: Ei, şi-aşa!…
	LOTTA (schiţând un zâmbet): Ei, şi-aşa!
	ALAN: Arăţi superb, mamă, zău că da, te-aş fi recunoscut oriunde.
	LOTTA: Mă îndoiesc. După treizeci şi trei de ani…
	ALAN (vinovat): Da, da, e multă vreme…
	LOTTA (cu efort): Ce-ţi face soţia?
	ALAN: Cynthia? Bine, mulţumesc.
	LOTTA: Mă bucur.
	ALAN: S-a îngrăşat puţin, da’ presupun că era de aşteptat.
	LOTTA: Şi eu cred la fel.
	ALAN: Îţi trimite complimente.
	LOTTA: Mulţumesc, foarte mult.
	ALAN: Era plină de invidie că mă întorc în Anglia; ea n-a ieşit niciodată din Canada, ştii?
	LOTTA: Nu, n-am ştiut.
	ALAN: S-a născut la Winnipeg şi, în 1928, întreaga ei familie s-a mutat la Montreal.
	LOTTA: E mare?
	ALAN: Winnipeg-ul?
	LOTTA: Nu, familia ei.
	ALAN: Da, are trei surori şi un frate, în Ecuador.
	LOTTA: Să-ţi spun drept, niciodată n-am fost sigură unde e Ecuadorul.
	ALAN: În America de Sud, între Columbia şi Peru.
	LOTTA: A! (pauză.) Aveţi copii?
	ALAN (ridicându-se): Sigur. Trei! (scoate din portofel câteva poze.) Am adus câteva instantanee, ca să ţi-i arât. (îngenunchează lânga Lotta) Nu-s foarte bune, dar poţi să-ţi faci o idee!
	LOTTA: Să-mi pun ochelarii. (îsi pune ochelarii.)
	ALAN (dându-i o fotografie): Asta-i Joan, cea mai mică. Poza e de când avea numai trei ani.
	LOTTA: E o fetiţă tare dulce.
	ALAN (altă fotografie): Asta-i Eileen, e la un liceu internat.
	LOTTA (privind absentă): Ce faţă sensibilă are... Poartă tot timpul ochelari?
	ALAN: Da. Are un astigmatism, dar se pare că se va corecta.
	LOTTA: Săraca fetiţă, să speram c-o să-i treacă.
	ALAN (a treia fotografie): Asta-i Ronnie, cel mai mare. Vrea să devină contabil.
	LOTTA: E înalt, nu-i aşa?
	ALAN: Aproape un metru 80 deja. E foarte bun la cifre.
	LOTTA: Are noroc. (îi înapoiază pozele şi întoarce capul, căci situaţia i se pare prea stresantă. Alan se ridică şi vine spre canapea.) De ce nu m-ai anunţat că vii?
	ALAN: Vroiam să-ţi fac o surpriză.
	LOTTA (fără umor): Ţi s-a împlinit dorinţa. Mi-ai făcut!
	ALAN: Sper că nu una neplăcută.
	LOTTA: Vai, Alan!… Ce te-a făcut să vii?
	ALAN: Am venit ca să te iau de aici. (se aşează pe canapea, capăt fundal.) Habar n-aveam că ai ajuns în locul ăsta, până ce un prieten de-al Cynthiei ne-a trimis un articol apărut în “Sunday Clarion”. Era vechi de luni de zile, dar noi abia acum am aflat de el. Cynthia a fost teribil de afectată, crede-mă.
	LOTTA: De ce?
	ALAN: Cum de ce? La urma urmei, eşti soacra ei.
	LOTTA: Da’ nici măcar nu ne-am văzut la faţă.
	ALAN: Asta nu-i vina ei.
	LOTTA: Nici n-am spus c-ar fi. A fost o simplă constatare: am auzit de ea, o singură dată, cu 17 ani în urmă, puţin timp după ce v-aţi căsătorit.
	ALAN: Mă rog… Noi am discutat îndelung despre situaţia ta…
	LOTTA: Situaţia mea?
	ALAN: Da, faptul că trăieşti aici, într-o casă de binefacere. Habar 
n-am avut, nici nu ne-a trecut prin minte, nici mie nici ei, că ai ajuns aşa de rău.
	LOTTA: Dar n-am ajuns rău, deloc. Sunt foarte fericită aici. E o casă foarte confortabilă.
	ALAN: De ce nu mi-ai scris când… când ai fost nevoită să te muţi aici?
	LOTTA: Fiindcă ţi-am rătăcit adresa.
	ALAN: De ce eşti aşa de neînduplecată, mamă? Încerc să fac tot ce pot. De ce nu mă ajuţi şi tu?
	LOTTA: A fost foarte drăguţ din partea ta că ai venit. Cel puţin cred că a fost, dar nu mai sunt prea sigură nici de asta.
	ALAN: Mamă, sunt fiul tau.
	LOTTA: Da, ştiu. Oare ţie ţi se pare la fel de neverosimil cum mi se pare mie?
	ALAN: Îmi pare rău de durerea pe care ţi-am pricinuit-o cu atât de mulţi ani în urmă, te rog să mă crezi.
	LOTTA: Te cred, Alan. Şi mie îmi pare rău. Probabil că am avut fiecare partea lui de vină, dar e cam târziu să umplem prăpastia dintre noi. Sunt o femeie bătrâna şi egoistă şi nu e chip să mă schimb.
	ALAN (scotând o scrisoare din buzunar): Asta-i o scrisoare de la Cynthia. (i-o înmânează.) M-a rugat să ţi-o dau.
	LOTTA: Mulţumesc. (deschide scrisoarea şi o citeşte.)
	ALAN (mergând spre uşile de sticlă): E scrisă cu toată sinceritatea, să ştii. Fiecare cuvânt e adevărat. (merge spre cămin, se întoarce s-o observe pe Lotta.)
	LOTTA (punând cu grijă, scrisoarea, înapoi în plic): Foarte drăguţă scrisoare. Am să-i răspund mâine.
	ALAN: Eşti de acord cu ce spune?
	LOTTA (privindu-l): Dar tu?
	ALAN: Bineînţeles. De aceea sunt aici.
	LOTTA (se ridică, se duce spre dreapta, fundal): Acesta este un moment extrem de dificil pentru mine, Alan. Foarte trist, plin de regrete şi, cum să spun, total lipsit de speranţă. (merge spre dreapta, faţă.) Nu găsesc cuvinte ca să mă fac înţeleasă. Mai bine făceai dacă nu veneai, mai bine dacă rămâneai acolo, în viaţa ta şi mă lăsai s-o sfârşesc pe a mea, aici, în felul meu, în linişte şi pace.
	ALAN (venind faţă, stânga, centru): Să-ţi trăieşti ultimii ani din mila publică?
	LOTTA (venind faţă, dreapta centru): Îţi pare chiar atât de umilitor?
	ALAN (iritat): Sigur că da. Cynthia a fost de-a dreptul oripilată când a aflat. La fel şi Myrtle. 
	LOTTA: Cine-i Myrtle?
	ALAN: Sora lui Cynthia. E măritată cu unul dintre cei mai cunoscuţi ginecologi din Toronto.
	LOTTA: Bun mariaj a făcut.
	ALAN (exasperat): Te rog, mamă încearcă să înţelegi punctul meu de vedere.
	LOTTA: Îl înţeleg prea bine, dragul meu. (vine spre centru, dreapta, fund.) În scrisoarea ei, Cynthia îmi sugerează să vin să trăiesc cu voi. Adică tot din caritate, dar privată. E o diferenţă atât de mare între cea privată şi cea publică?
	ALAN: Bineînţeles că este. Eşti mama mea. Nu poate fi vorba de caritate.
	LOTTA (cu un uşor zâmbet): Repeţi într-una, ca o sfidare, “sunt fiul tău” “eşti mama mea”. Tu chiar crezi că declaraţiile astea înseamnă realmente ceva?
	ALAN: Fac tot ce pot să te conving că aşa cred.
	LOTTA: Da dragul meu, ştiu că-ţi dai osteneala şi că eu sunt dezagreabilă şi răspund bunăvoinţei tale cu grosolănie. (se aşează pe canapea.) Dar ar fi un dezastru să trăim împreună. E adevărat că suntem mamă şi fiu, dar spiritualmente suntem doi străini, strigând unul la altul peste o prăpastie de 33 de ani. Când erai adolescent existau momente de apropiere între noi, nu prea dese, avea grijă tatăl tău de asta.
	ALAN (provocator): Nu a fost numai vina tatii…
	LOTTA: Nici n-am spus c-ar fi fost. A fost mai cu seamă vina mea şi, într-o oarecare măsură, a împrejurărilor. Mare parte din timp eram plecată în turnee şi începusem să am succes în teatru. Tatăl tău n-avea. Şi era foarte gelos. Nu numai ca bărbat, dar şi pe plan profesional. (Alan e gata să protesteze.) Nu-l acuz că te-a luat de la mine. Cunoscându-i caracterul, era inevitabil. Dar nu puteam renunţa să muncesc. Daca aş fi renunţat, muream de foame, toţi trei.
	ALAN: Nu cred că are rost să scormonim toate astea acum.
	LOTTA: Eu cred că e important să ştim amândoi, exact, care ne-a fost poziţia într-un moment foarte critic al vieţii noastre. După divorţ a trebuit să alegi şi ai ales. Aveai destui ani ca să ştii ce faci. (Alan vrea să vorbească.) Te rog, nu lua spusele mele drept reproş. Vreau doar să te fac să înţelegi că anumite gesturi, în viaţă, sunt irevocabile.
	ALAN: Aşadar, nu vrei să vii, nu vrei să accepţi căminul pe care Cynthia şi cu mine ţi-l oferim.
	LOTTA (obosită): Sigur că nu, dragul meu. Ar fi insuportabil pentru toţi cei implicaţi. Nu se poate ca în sufletul tău să nu fii conştient de asta. Într-o zi, dacă mai am încă destule de trăit şi dacă îţi vei putea permite, mi-ar plăcea să vin să te vizitez ca să-i cunosc pe Cynthia şi pe nepoţii mei. (Alan merge la canapea şi se aşează. Nu-şi poate ascunde complet uşurarea.)
	ALAN: Mamă, te rog, nu lua o hotărâre pripită. Mai găndeşte-te.
	LOTTA: Bine.
	ALAN: Am să fiu aici până la sfârăitul săptămânii viitoare. Am de încheiat nişte afaceri pentru firmă.
	LOTTA: Nici nu ştiu la ce firmă lucrezi.
	ALAN: Se numeşte “Ontario Travel Bureau” – OTB. Am un salariu sigur, departe de a fi mare, dar cu şanse de avansare. Şi dacă adun ceva vechime, capăt şi pensie la bătrâneţe.
	LOTTA: Ca mine.
	ALAN (ridicându-se, merge spre centru): Trebuie să plec. Mă aşteaptă taxiul, afară.
	LOTTA (venind către el): Nu vrei să-i spui să plece şi să iei ceaiul cu noi? Să ştii că grupul nostru e destul de vesel şi amuzant.
	ALAN (încurcat): Nu, zău, prefer să plec. (ezită.) Pot veni să te mai văd?
	LOTTA (îl priveste cu ochii, brusc, plini de lacrimi): Da, dragul meu, încă o dată, o singură dată, ultima…
	ALAN: Mamă.
	LOTTA (împingându-l): Şi acum pleacă, hai, repede, dacă mă iubeşti.
	ALAN: Bine, mamă, dar…
	LOTTA: Te rog, fă cum ţi-am cerut. A fost un şoc să te revad, aşa, pe neaşteptate. (îsi recapătă controlul) Cum pot da de tine?
	ALAN: Sunt la hotelul Cumberland.
	LOTTA: Cumberland… ţin minte. La revedere, dragul meu baiat. 
(Îl sărută, îl strânge o clipă la piept apoi îl impinge.) Hai, pleacă.
	ALAN: Dacă vin miercuri, sau joi, e bine?
	LOTTA:Miercuri sau joi, e perfect.
	ALAN: Atunci rămâne pe joi. Dacă vin în jurul prânzului, te scot la masă în oraş.
	LOTTA: Grozav. Abia aştept. (Alan se îndreaptă spre antreu.) Au revoir.
	ALAN: Au revoir. (îi zâmbeăte stângaci Lottei şi iese. Lotta cade pe canapea, îşi pune mâinile la ochi şi izbucneşte în plâns.)
	MAY (apare din camera de TV, o vede pe Lotta plângând, ezită, apoi merge la ea): Lotta, nu plânge. Te rog, nu plânge.
	LOTTA (înabuşit): Mă liniştesc, îndată.
	MAY: De ce-a venit?
	LOTTA: Mi-a adus o scrisoare de la soţia lui, care mă invită să trăiesc cu ei, în Canada. Era o scrisoare foarte drăguţă şi destul de bine scrisă.
	MAY: Şi ai spus “nu”?
	LOTTA (şezând dreapta. Fără emoţie): Da. Am spus nu.
	MAY: Înţeleg. (pauză. Îi pune o mână pe umăr.) Pot să fac ceva pentru tine?
	LOTTA (o clipă, cu mâna peste mâna lui May): Da, dragă May. Să-mi dai lucrul, dacă eşti bună. E pe pian.

(Claxon de motocicletă. May îi dă Lottei lucrul de mână.)

	MAY: Asta-i Perry. Poate să ne spună cum merg repetiţiile la Matineu… (Maud şi Almina apar în solariu.)
	LOTTA: Mulţumesc. Dacă mi-ar fi spus cineva acu’ un an că o să vină o vreme când o să-mi facă plăcere să împletesc, l-aş fi făcut nebun.
	MAY: Frumoasă culoare de lână. Ce vrei să faci?
	LOTTA: O jachetă. Cea pe care o am e bleu, cam jeune pentru vârsta mea. Şi abia se mai ţine.

(Estelle şi Bonita se ridică şi intră în cameră, urmate de Almina şi Maud. Almina se aşează pe fotoliu faţă stânga, Maud se îndreaptă spre pian, Bonita spre masa de cărţi, Estelle spre cămin, unde se aşează pe scăunel. May se aşează pe fotoliu, stânga, centru.)

	ALMINA: Aproape că se face prea cald acolo. Greu de crezut, nu-i aşa?
	CORA (venind din camera TV): Televizorul ăsta iar îşi face de cap. Din fericire, e doar un cor din Ţara Galilor.
	MAUD (binevoitoare): Are să-l repare Miss Archie.
	BONITA: Facem o canastă, înainte de ceai, Cora?
	PERRY (intrând prin antreu, cu un pachetel): Bonjour mesdames, comment ça va?
	BONITA: Mulţumesc, très bien.

(Cora şi Bonita desfac masa de cărţi. Perry îi dă pachetelul lui May.)

	PERRY: La mulţi ani! (o sărută.)
	MAY (severă): Perry! Iar încalci regulamentul! Ştii prea bine că orice referire la zilele de naştere, e strict interzisă în casa asta.
	PERRY: E doar un fleac, ca să te facă să miroşi frumos.

(Maud merge la dreapta Bonitei. Lotta pune scrisoarea de la Alan în sacul de lucru şi împleteşte.)

	BONITA: La mulţi ani May! De ce nu ne-ai spus nimic?

(Ceilalţi spun, fiecare în felul lor, la mulţi ani!)

	MAY: Mulţumesc, vă mulţumesc la toţi din suflet. (deschide pachetelul în care e o foarte mică sticluţă de Arpege.) Vai, Perry, nu trebuia. Să ştii că sunt foarte supărată şi foarte mişcată. (îl sărută.)
	PERRY (către celelalte): N-a sosit, încă, Topsy Baskerville?
	BONITA: Nu. S-a dus Miss Archie la gară, s-o ia. Vine cu trenul de două şi cinci. Trebuie să apară dintr-o clipă într-alta.
	MAUD: Săraca, Topsy. Mă întreb ce-o fi în sufletul ei. 
 (Cora se duce la birou şi ia un pachet de cărţi.)

	CORA: Nu te mai întreba. Ştim cu toate, ce-i în sufletul ei.
	BONITA	Eu am jucat cu ea la “Hippodrome”, în timpul primului război mondial. Cânta “Oh, Mister Kaiser”. 
	MAUD: A, da, mi-aduc aminte. (merge faţă, dreapta şi cânta)

“Mr. Kaiser” – vezi pag. 83 (după trei versuri,se duce şi cântă la pian. După următoarele trei versuri, Bonita i se alătură, cântând, împreună cu ea, următoarele cinci versuri. Estelle se duce la scaun şi se aşează) 

	MAY: Cine-i Topsy asta? N-am auzit niciodată de ea.
	PERRY: Topsy Baskerville. A jucat mai ales în comedii muzicale şi în reviste.
	MAY: Săraca… Era extenuant…!

(Cora aranjează cărţile pe masa de joc.)

	PERRY: E o fată tare, tare draguţă. O să vă îndrăgostiţi de ea.
	LOTTA: Sunt convinsă, Perry. (se ridică.) Pun mâna–n foc că la fel ai spus şi despre mine, acu’ un an când am venit.
	BONITA: Bănuiesc că ai dreptate. De necrezut: a trecut un an întreg. Cum e posibil?
	LOTTA (venind lânga May): Mi-aduc aminte cât de disperată eram. (May îi ia mâna) Singură, fără nici o perspectivă şi simţindu-mă ca şi când aş fi mers la închisoare. (se îndreaptă spre cămin.) Şi acum, după un an de închisoare, mă simt dintr-o dată, liberă. Nu e curios?

(Se aude trântindu-se uşa de la intrare. Ultimele replici sunt rostite aproape simultan cu cântecul.)

	MISS ARCHIE (din off): Pe aici, Miss Baskerville.

(Cora trece lânga scară. Miss Archie intră şi rămâne în dreapta. Maud cântă “Oh Mister Kaiser”.)

	TOPSY BASKERVILLE (intră, se uită în jur timidă, apoi îşi recunoaşte cîntecul.) (după o pauză): Ăsta-i cântecul meu! (înaintează spre centru, dreapta.)
	BONITA: Bună, Topsy! Sunt eu, Bonita!…

(Topsy se întoarce, o recunoaşte, fuge la ea şi o îmbrăţişează. În timp ce Maud şi Bonita continuă să cânte “Oh Mister Kaiser”, Topsy dă mâna cu Estelle şi apoi cu Perry, care îi face cunoştinţă cu May şi Lotta în timp ce cade 



cortina





