
Hamlet. 13 telegrame 
 
 
T1: 
Regele a murit. Plec zbuciumat din Wittenberg la 
Kronborg, s ă-i plâng la c ăpătâi. Mut de stupefac ţie: 
cântul de jelanie s-a pref ăcut, n ăprasnic, în chiot de 
nuntire. Cine cu cine? m ă întrebi. Îndurerata-mi mam ă, 
Regina G. - mireas ă, cu neconsolatu-mi unchi, 
uzurpatorul Rege C. - însur ăţel. Ce trivial incest! 
   
T2: 
Şi, vai! Duhul Regelui H. - strigoiul osândit s ă 
r ăt ăceasc ă-n noapte, împl ăto şat de lupt ă cap-a-pe, pân ă 
când infamul homicid fi-va pe deplin r ăzbunat. Ceva e 
putred în Danemarca, cum bine spune M. - devotata-m i 
santinel ă. Cum poate-un frate, zi-i diavol mai curând, 
să curme zilele cuiva prin sânge înrudit, s ă-i fure 
via ţa, tronul şi femeia juruit ă la altar?! F ăgăduiesc, 
cinstite Duh, s ă te r ăzbun. Pe via ţa mea m ă jur, cum 
zice Creatorul, c ă- ţi voi întoarce lini ştea şi locul 
între sfin ţi. Bunii mei tovar ăşi, M. şi H., pe voi m ă 
bizui. Jura ţi!   
 
T3: 
Guzganul P. - şambelan pe via ţă la to ţi regii, capabil 
l-am v ăzut s ă- şi iscodeasc ă propriul fiu, pe viteazul 
meu curtean L. - cumn ăţelul, de pot s ă spun a şa. Al 
sufletului meu idol, radioasa O. - şi mult iubita mea 
domni ţă, a pactizat cu ei. M ă simt tr ădat, a câta 
oar ă?! Pe R. şi G. - fal şi camarazi, i-au pus s ă mă 
spioneze; m ă cred lunatic, dar a şa mi-e la-ndemân ă s ă-l 
dovedesc pe fratricid.    
 
T4: 
Cred c ă ştiu acum chipul de a da la iveal ă adev ărul. Nu 
poate da gre ş. Dumnezeu i-a adus la timpul potrivit. E 
a naibii de grea via ţa de m ăsc ărici, dar au întruna 
privilegiul de a-ntruchipa, plini de sev ă, multe vie ţi 
de Regi şi de Regine. Sau mor ţi. Pe scen ă, trecutul se 



preface în prezent, iar viitorul se întoarce în tre cut, 
ca-ntr-o oglind ă strâmb ă. Din cale-afar ă de stra şnic ă 
idee! Tirada plin ă de patim ă a trupei ambulante va fi 
ca un sfredel ce-i scormone şte în g ăunoşenia 
sufletului. Sunt numai ochi şi doar urechi. 
 
T5: 
Sunt sau nu sunt. Nebun. De fapt la atâta se rezum ă 
întrebarea. Mult prea ades, nemiloasele dureri ne-m ping 
spre hotarul nev ăzut dintre ra ţiune şi demen ţă. Dar 
poate cineva s ă jure cu mâna pe inim ă c ă nu e nebun? 
Măcar pu ţin. Sau s ă defineasc ă normalitatea? Cu vorbe 
limpezi. Mi-e greu s ă cred. A fi în stare s ă dorm 
lini ştit, pref ăcându-m ă c ă nu ştiu nimic - sau a nu fi 
slab de înger. A fi în stare de veghe pân ă mă r ăzbun - 
sau a nu fi capabil de o total ă jertfire de sine. Prea 
multe întreb ări.  
 
T6: 
Virtuoasa O. În felul meu, chiar o iubesc. Mi-ar fi  
pl ăcut s-o simt de partea mea. Ce p ăcat c ă a pus temei 
pe vorbele unor poame rele şi a v ăzut în mine un biet 
nebun. În sinea ei se zbucium ă cumplit, e sincer ă, de şi 
mereu îi spun c ă cinstea nu se-mpac ă bine cu 
frumuse ţea. La m ănăstire o v ăd mai degrab ă, decât unit ă 
cu-n b ărbat.  
 
T7: 
Capcana de şoareci: Gonzago şi Baptista. Uzurpatorul d ă 
în clocot. Pleac ă fiert. Deplorabil criminal! Îi cade 
r ău la linguric ă o nevinovat ă confruntare cu fapta-i 
monstruoas ă. Regina G. e tulburat ă; prima cump ănă, dar 
nu mă crede pe de-a-ntregul. Începutul sfâr şitului: îl 
omor pe şambelanul (era s ă scriu şobolanul) P. 
 
T8: 
Mă pedepsesc trimi ţându-m ă în Englitera, iar şacalii 
cordiali, R. şi G. adic ă, primesc porunc ă s ă mă piarz ă. 
Dar le-am venit eu de hac mai înainte de a încerca.  Ce 
canalii! M ă întorc la Elsinore. 



 
T9: 
Panta rhei, s ărmane Y. Din toat ă splendoarea- ţi şi 
hazul bufonesc de altcândva, s-a ales doar colb usc at 
în deschiz ăturile din hârca asta urât mirositoare. 
 
T10: 
A murit neprih ănit ă. La trup, c ă mintea-i deja de-o 
vreme plecase f ăr ă ţint ă. Cum altfel, când, într-o 
clip ă, Omul iubit î ţi ucide Tat ăl iubit? Debusolat ă, 
f ăr ă a avea al ături m ăcar un um ăr de n ădejde. Nu vom 
afla vreodat ă dac ă a fost suicid ori simpl ă întâmplare 
aduc ătoare de nenorocire. Am omorât-o eu? Nemiloas ă 
dilem ă.   
 
T11: 
Morţi. Mor ţi. Mor ţi. Câ ţi trebuie s ă mai moar ă ca s ă 
fie prea mul ţi?! Cumplit ă întrebare. Regina G. - mam ă, 
L. - frate de cruce şi fost viitor cumnat, Regele 
(veros) C. - unchi contra naturii, to ţi trei ţepeni şi 
muţi ca tot atâtea statui. Tat ă, Majestate, Nobil Duh, 
te-am r ăzbunat! De azi-nainte, atât cât ţine ve şnicia, 
odihne şte-te în pace.  
 
T12: 
Nici eu nu sunt prea bine; otrava f ăr ă leac se mi şcă 
încet, dar sigur. Soarta mi-a h ăr ăzit o moarte demn ă. 
Mul ţumesc. O ultim ă dolean ţă: urca ţi-l pe tronul 
Danemarcei pe ne-nfricatul F. - nepotul Regelui nor veg. 
Aceasta e salvarea. 
 
T13: 
Restul e t ăcere. 
 


