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STAGIUNE cu Gelu BREBENEL

Teatrul lui Gelu reprezintă mistica provocării. Desprins din-
tr-o profundă trăire interioară, trece prin labirintul gândirii, afi-
șându-se ca un gât de cocor. Pasional pâna la carnalitate, lasă loc 
în sală și firavelor subrete respinse de pe scenă în încercarile lor 
pătimașe. Nimic teatral în acest gen de abordare a exteriorizării. 
Mai degrabă psiholog decat psihnalist, autorul ne lasă să gândim 
noi înșine, aducând a Cehov și plasându-l pe Unchiul Vanea în 
cea mai firească mediocritate a gestului, pentru a ne corija defi-
nitiv de moravurile platitudinii. Fără a fi cabotin, nu face exces 
de mijloace artistice preferand în schimb tranșarea temelor. Ca 
pe Bach, nu-l interesează sunetele ci contrafacerea lor, încru-
cișarea armonică, fuga, polifonia. Publicul derutat aplaudă fre-
netic, mai degrabă persuasiv decât aclamator. Regizorul își știe 
drama: nu se vrea înteles, ci doar ascultat. Hollywoodul a găsit 
un termen, deja banalizat: „misiune imposibilă“. Gelu îl preferă 
pe cel de „întâlnire“, „ieșire la o piesă“. E conștient că după o 
pandemie lumea dă orice pe evadarea din casă. Iar teatrul e un 
bun prilej. Ramul de măslin purtat în cioc de o colomba. E sin-
gura escapadă imposibilă on-line. Fără suflu de vecinătate, fără 
soresciana tuse din sală, exact la replica fundamentală, pagoda 
închipuită de Matei Visniec se prăbușeste. Autorul „Angajării 
de claun“ vorbeste de un timp de introspecție între replici. El 
viza actorii. Gelu extinde noțiunea spre public. Precum Andrei 
Șerban, ne împinge cu lăncile spre Troiene. Gelu Brebenel este 
varianta bună a teatrului, netrecut prin mediul academic dar re-
fuzând și degringolada străzii. Prizonierul propriilor sale capca-
ne, se eliberează misterios a la Eugenne Sue. Față de un astfel 
de dramaturg care își găseste singur actanții, nu poți să ai de-
cât apreciere și afecțiune. Cioran și-ar fi făcut o piesă cu un sin-
gur personaj. Nici la autorul de față nu e mare aglomerație „pe 



scândură“. E doar el cu alteri-ego spirituali, cu o coregrafie vie-
neză într-un decor oriental, visat de Ion Barbu. Marele joc e al 
publicului: adevărat cor antic, redundant de ecouri. De aceea am 
impresia că această carte nu e decât libretul lui Daponte, italia-
nul strămutat la Praga pentru glorioasa opera a lui Mozart, „Don 
Giovanni“... 

Cosmin- Ștefan Georgescu
10 Aprilie 2021 
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Între teatrul mondial şi teatrul provincial

Am început să scriu teatru în 2010, provocat de prima ediție 
a concursului de dramaturgie în doi, organizat de teatrul pro-
fesionist din Giurgiu – „Tudor Vianu”. Miza participării era un 
premiu în bani echivalent cam cu două ajutoare de șomaj de pe 
vremea aia, dar mai ales punerea în scenă a piesei câștigătoare. 
Cum tot la acea vreme eram un proaspăt șomer în început de 
depresie, căruia nu-i venea să se trezească dimineața pentru că 
nu prea avea încotro să o apuce, m-am apucat să scriu …teatru. 
Vremuri grele!

Una peste alta, am scris „Week-end cu tata“ și am trimis 
piesa prin poștă, dar nu am avut mare succes – am luat doar o 
mențiune. Piesa câștigătoare, scrisă de un profesionist, m-a in-
trigat: mi s-a părut subțire și cu un final pe care l-am prevăzut 
în primele cinci minute. Așa că am perseverat și, anul următor 
am trimis „X și Zero”, piesă care a primit notele 9, 8,5 și… 5! 
Am obținut locul 3, dar m-a lăudat regretatul regizor Vili Perveli 
Nikolov, dar și dramaturgul Dinu Grigorescu.

Cu timpul am priceput cât de subiectivă este în realitate lu-
mea teatrului, mai ales când, printr-un program transfrontalier, 
directorul teatrului din Giurgiu și-a montat piesa la teatrul din 
Russe, iar directorul din Russe la teatrul din Giurgiu. Între timp, 
apăreau pe fațada teatrului de la noi afișe prin care se anunțau 
premiere mondiale, în timp ce afișele vecine erau doar cu pre-
miere naționale sau numai… premiere! Alea mondiale erau ale 
șefului.

Isprava legată de cumetria transfrontalieră m-a făcut să zâm-
besc dar m-a și adus cu picioarele pe pământ, așa că am continuat 
să scriu teatru din plăcere. Cu timpul am montat toate cele cinci 
piese scrise de mine pe scenele giurgiuvene ale unei instituții 
profesioniste de cultură, dar care nu era neapărat profesionistă 
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în teatru – Centrul Cultural „Ion Vinea“. Am colaborat foar-
te bine cu „Trupa de teatru Valah“, trupa „Rond” și trupa 
„Octogon“, cu regizori și actori profesioniști, dar și cu actori ne-
profesioniști, dar foarte talentați și mai ales mari iubitori de tea-
tru. A fost greu, dar a meritat.



Week-end
cu tata
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Am scris „Week-end cu tata“ creând personajul 
TATĂL cu gândul la unul dintre actorii mei preferați și 
la stilul său: Radu Gabriel. I-am trimis maestrului pie-
sa pe internet, i-a plăcut și m-a încurajat să o pun în 
scenă, ceea ce s-a și întâmplat. Am apelat la prietenul 
Vasile Toma, un actor pe care îl apreciez la modul de-
osebit și cu care deja lucrasem la montarea piesei „X 
și Zero“. Tomiță a regizat și a interpretat rolul tată-
lui, FIUL fiind Gabi Caraconcea, pe care îl simpatizam 
foarte mult, îi apreciam jocul actoricesc din alte piese 
montate la Giurgiu cu el în distribuție și aveam toa-
tă încrederea că Gabi va face un rol foarte bun. Așa a 
fost, premiera s-a jucat cu sala plină pe 15 mai 2016, iar 
cei doi protagoniști au revenit pe scenă în „Săptămâna 
Teatrală Giurgiuveană“ – șapte zile de teatru cu Toma 
Vasile prezent în patru spectacole diferite iar Gabi 
Caraconcea în trei, două dintre acestea fiind piesele 
mele! O performanță nebună, a noastră și a Centrului 
Cultural „Ion Vinea“!
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PERSONAJE: 
   TATĂL 
   FIUL

Preafrumoasa poveste începe într o gară mică. În adân-
cimea scenei se vede fațada unei gări modeste, pe 
care scrie „Gara de Sud”. Mai în față, în centru, sunt 
două bănci și o copertină, vecine cu un coș de gunoi 
rupt și strâmb. O tablă ca la școală, cu burete și cre-
tă, așezată cu spatele la public… Un ceas stat, care se 
odihnește cu toate limbile la cifra șase. În dreapta, 
spre colț, două mese și câteva scaune, și un soi de fe-
reastră  tejghea, care dă în culise, toate sugerând o 
posibilă crâșmă.

Personajele intră în scenă din sală, dintre spectatori. 
Fiul este în dreapta sălii și înaintează spre urcarea 
pe scenă. Este îmbrăcat tinerește, la modă, cu un 
rucsac mic în spate. Tatăl intră dinspre spatele sălii, 
prin stânga sau prin mijloc, îmbrăcat neglijent: are 
cămașă scoasă pe dinafara blugilor dar are și bre-
tele. Poartă o pălărie, are o geantă foarte mare pe 
umăr, alta în mână, iar pe diagonală un impozant 
aparat foto. 
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– 1 –

FIUL (vine din public, intră în scenă): Hai tată, hai că pierdem 
amărâtul de tren, hai odată!

TATĂL (din sală): Îl prindem, îl prindem! 
FIUL: Hai te rog mai repede, că rămânem în amărâta asta de 

gară!
TATĂL (pentru el): Nu mai pot! (Spre public): Ce să faci!?… 

Da’ nu mă las! (către fiu) Fiule, du-te tu înainte, ia bilete și 
zi-i mecanicului să stea nițel, să… pornească mai greu… Hai, 
du-te, că vine tata!

FIUL (face câțiva pași pe scenă, prin fața gării, se uită la cea-
sul gării, se uită la ceasul său, devine nervos): Nu se poate, 
așa îmi trebuie, nu! Eu sunt de vină, numai eu sunt de vină! 
(intră prin mijloc în gară, dispare în culise).

TATĂL (își așează bagajele pe umăr, se învârte la intrarea în 
scenă, se oprește, lasă bagajele jos, se caută prin buzuna-
re): Vai, ce era să uit! Te-ra-pi-a ! Terapia! Asta e de la ne-
vastă-mea citire! Așa! (citește): Nu uita! Numără până la 3! 
(numără); 1,2,3… 4! Treacă de la mine! (citește): Fii calm! 
(către public): Păi, sunt! Fii optimist! Păi cum dracu’, în caz 
de naufragiu… cine se-neacă ultimii: optimiștii. Așa, Terapia! 
… (citește): Ai nevoie să fii calm, când te afli de unul singur. 
Când nu ai pe nimeni în preajmă, rostește cuvinte, idei, nu 
te abține! Așa îți alungi temerile. (către public): E-te, le-am 
alungat! (citește în continuare): Nu vorbi cu tine însuți, cau-
tă un interlocutor neutru: orizontul, un copac, orice este sta-
tic. Și, la nevoie, spune câteva versuri. Te vei liniști! (scoate 
altă hârtie din buzunar, scrie ceva). 

FIUL (intră în scenă, vorbește la telefonul mobil, este extrem de 
nervos): Da, mamă, cum să fiu calm?! Am pierdut trenul din 
amărâta asta de gară, și altul este peste… peste opt, OPT ore, 
diseară! Cum îi zice la gară : „Gara de Sud …“ îi zice! Nu e 
nimeni de vină!? Dar cine a inventat … rahatul ăsta, plimba-
rea terapeutică, cum îi zici tu!? Să mă duc eu cu tata, pe care 
nu l-am văzut în ultimii cinci ani de cinci ori, să mă duc la 
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ultima noastră bunică din neam, să mă duc cu tata, cu Ta-ta, 
care se oprește când îți e lumea mai dragă și citește pe fu-
riș, nu știu ce dracu’ tot citește, după care se răstește la cer, 
la garduri și dă cu șutu’- n orătănii. Apropo, mamă, până la 
gară i-am plătit unei bătrâne o sută de euro pe o gâscă, că l-a 
deranjat pe tata la terapie. 

TATĂL (din culise): Ce zice, fiule?
FIUL: Zice că e bine, tată…
TATĂL (din culise): E, dacă e bine, e bine…ce să facem!!
FIUL: Ce să facem!!! (către mama) Ce e, mamă!? Să-l ajut la ba-

gaj! Păi nu vrea, mamăă, nu vrea să-mi dea o sacoșă, nimic!, 
zice: Pardon!, lasă că le cară tata! 

TATĂL (intră în scenă din culise, încovoiat de bagaje): Puteai 
totuși să mă ajuți, fiule!

FIUL (încă la telefon): Hai că vine, mamă, stai liniștită că mă 
descurc eu cu el. Bine, bine! Am grijă, hai pa-pa!

TATĂL (vine cu greu, începe să așeze bagajele cu maximă gri-
jă): Să nu-mi spui că am pierdut trenul din cauza ta!?

FIUL (persiflând): Nu, tată! Am greșit eu când m-am uitat în 
mersul trenurilor! (direct, cu mare reproș):…Puteai să mă 
lași să te ajut, ajungeam și noi la timp…

TATĂL: Pardon! Lasă că le cară tata! (lasă bagajele, răsuflă 
ușurat, își îndreaptă spatele, face câțiva pași, întoarce tabla 
pe care scrie cu cretă albă):

GARA de SUD
MERS TRENURI la SUCEAVA:

Plecare: Luni   la 8,45 și la 17.00
 Vineri   la 8,45 și la 17.00

 (Spre fiu): Fiule! (râde): Fiule! Ie-te aici! (arată spre tablă, 
râzând sănătos) : Cică la 8 și 45 (vede ceasul cu limbile blo-
cate la cifra 6, arată cu mâna spre el, se prăpădește de râs): 
Păi trenul nostru pleacă la nouă fără un sfert! E de-abia… 
(Râde): E-te-te cât e! Șase jumate! E devreme, fugi de-aici că 
nu l-am pierdut, am…, am venit noi prea devreme!
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FIUL: Tată, tată, nu e nimic de râs, mie-mi vine să mor…
TATĂL: Las’ că nu moare nimeni c-a pierdut un tren. Au pier-

dut alții… (a uitat) -ăă!-ăăă!, trenuri, averi, muieri, ăhă!… 
ă-hă-hăă! Și nu… (semn că nu și-a pus nimeni ștreangul de 
gât): Nuu!

FIUL (către cer): Doamne, mai avem un tren tocmai peste… opt 
ore! OPT ore!! (către public): Și dacă îl pierd și pe ăsta, mai 
avem unul luni, la nouă fără un sfert! (semn a lehamite, apoi 
nervos, se prăbușește pe o bancă, cu mâinile în cap): Ahh, 
tatăăă! Așa-mi trebuie! (scoate telefonul, butonează nervos 
cu două mâini).

TATĂL: Ce să-i faci, am întârziat și noi un minut…. două… 
nouă… Ce să faci!

FIUL: Care o jumătate de ceas, cât te-ai tocmit pentru orătania 
aia…

TATĂL: Nefericită gâsca aia! (cu înțelepciune) Ce înseamnă să te 
afli unde nu trebuie, când nu e cazul!… (către cer) Cam cum 
ne-am născut noi, ăștia, pe-aici! (revine la gâscă): Da’ cred 
că fulgoasa a mai fost și bolnavă la viața ei … a avut gâtul 
prea moale! În definitiv eu n-am vrut decât să o (semn cu 
piciorul)… admonestez puțin. (special către fiu): Înțelege, fi-
ule, în lumea asta este prea mult haos, prea face fiecare cum 
îl taie capul…

FIUL: Am înțeles, tată! Te-ai apucat să restabilești ordinea uni-
versală într-o vineri, pe la ora opt, la doi pași de… capătul 
lumii, și totul a-nceput cu o biată găină!

TATĂL: Gâscă, fiule! (către public) Noi nu suntem găinari! 
(franțuzit) Pardoon!

FIUL: Nu știu ce suntem, dar trenul a plecat, mai avem altul di-
seară, tocmai peste… opt ore. Și dacă-l pierdem și pe-ăla tată, 
… tată, mai avem altul tocmai luni!

TATĂL: Păi și ce, nu e bine!
FIUL (pauză, este perplex): Ce, ești sadic!? Ești… (se abține). 

Tată, uită-te în jur, nu vezi ce amărăciune, ce sărăcie!? (către 
coșul de gunoi rupt și vărsat pe jos) Ce mizerie! Unde ai mai 
văzut asemenea debandadă!
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TATĂL: La tine și la sor-ta în cameră! 
FIUL (disperat): Zău, tată, trebuie să plecăm de aici!
TATĂL (se deplasează, îndreaptă coșul de gunoi, pune în el 

câteva hârtii și cutii căzute, găsește o mătură, dă puțin cu 
mătura, simplu, ca și cum nu ar face asta): Ușurel, fiule!… 
Plecăm, ce am zis eu că nu plecăm?

FIUL: Hai nu mai face pe interesantul, te rog! Tu… tu oricum 
ești un tip special. Un fost jurnalist ca tine, reîntors din 
Spania, de la căpșuni, nu poate fi decât special… (sună tele-
fonul, fiul se retrage și vorbește)

TATĂL (către public): Ahaaa! Terapia! (ridică o mână spre ori-
zont) Vorbesc cu tine, norule, și te admir că ești trecător! (că-
tre public): Dacă admir ceva în lumea asta, mai întâi admir 
cerul și norii… Și numai aici, la noi, norii sunt așa de frumoși. 
Numai aici, pentru că numai aici, acasă, poți să fii fericit! 

FIUL: (revine în prim-plan, vorbește la telefon) Da, mamă, si-
gur, mamă, sigur că am grijă de el, te pup, hai pa!

TATĂL: (este spre sfârșitul terapiei, scrie poezia)
FIUL (termină de vorbit la telefon, vine spre tată deosebit de 

voios): Tata, am vorbit cu un prieten care, dacă vorbește cu 
un alt prieten și… totul este bine, o să vină cu un elicopter 
și… gata!

TATĂL: Gataaaa… (întoarce foaia) Fiule, dar de ce vrei tu să 
plecăm? 

FIUL: Păi ce rost are să așteptăm până diseară când vine tre-
nul!?

TATĂL: Ce rost? Spune-mi tu mie trei motive pentru care nu 
vrei să așteptăm.

FIUL: Tată, glumești, crezi că stau la povești cu tine? Cum să 
stau eu în gara asta?

TATĂL: Păi, cum stau și eu, ce, tu ce ai? Stai pe bancă, …pe șine. 
Că și-așa nu vine trenul. Cum vrei tu, na! 

FIUL: Eu vreau acasă și vreau repede, cât mai repede, înțelegi?
TATĂL: Fiule, ți-am cerut trei motive pentru care nu e bine 

aici…
FIUL: Îți spun nu trei, ci o sută!
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TATĂL: Ce vorbești? Tu, până numeri la zece, ori adormi, ori te 
sună mamă-ta! …Hai, spune-mi trei motive, nu o sută, și te 
premiez!

FIUL: Vrei trei motive?
TATĂL: Haida-de!
FIUL: Unu: e mai bine acasă decât aici. Doi: vreau să fac un duș! 

Trei: mi se descarcă bateria la telefon!!!
TATĂL: Fiule, ești previzibil. Dar, ca să mă uimești, spune-mi 

trei motive pentru care merită să rămânem în gara asta. 
(hâtru) Chiar sunt curios dacă ești în stare să te rezumi doar 
la trei…

FIUL: N-am chef de glumă, tată. N-am plecat la drum, ca pros-
tu’, ca să stau prin gări, ca un, ca un…

TATĂL (recită): … Înghesuit la cozi, în gări de fum, / Îmi dădea 
foamea uneori în sete…

FIUL: …Să mor de foame pe-aici, … și de sete…
TATĂL: Dar când să îmi găsesc și eu un drum / Vai!, pentru 

mine nu erau bilete…
FIUL: Zău, tată, nu vreau să pierd timpul cu aiureli, cu… gări, cu 

poezii, nu știu ce caut eu aici…
TATĂL: Ah! Ești superficial și nu faci față unei situații de doi lei. 

Ce, te-ai pierdut că nu mai e mamă-ta lângă tine?
FIUL: Care e treaba, tată, de ce-mi vorbești așa, de parcă aș fi 

copil?
TATĂL: Hai, uimește-mă, fiule, și tratează-mă și pe mine corect. 

Oi fi eu tatăl tău, dar nu o scoatem așa la capăt. Ai făcut o 
facultate de marketing, știi să relaționezi, hai, scoate-mă din 
unghiul mort unde m-ai ascuns și tratează-mă și pe mine în 
spiritul afacerii, tratează-mă ca pe un client.

FIUL: Ce client, lasă-mă-n pace!
TATĂL: Na-na-na! Știi bine care e treaba. Orice persoană cu care 

intri în contact este un potențial client. Poți aștepta ceva de 
la el, el poate aștepta ceva de la tine. Așa că, masterandule, 
fii cu băgare de seama, altfel te las singur aici, (amenințător) 
… te las fară… ultimul tău client.
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FIUL: Tată, de ce te joci cu mine? N-am chef de joacă, mă bate 
soarele-n cap, e praf, mi se termină bateria… Bine, bine, in-
tru în jocul tău. Ce-ți datorez?

TATĂL (către public): O vorbă bună… (către fiu) Păi, mi-ai ră-
mas dator cu…

FIUL: Trei motive pentru care aș rămâne în gara asta!
TATĂL: Despre asta era vorba. Voila!
FIUL: Vrei motive! Na!, motive: unu… (pauză, se gândește, se 

bâlbâie) ăă-ă!
TATĂL: Hai că le zici bine, ține-o tot așa!
FIUL: Mă gândesc că poate…
TATĂL: Că poate-ți pică din cer vreo mașină sport, de-aia de 

două locuri, de mergi așa, dat pe spate, cu cracii-n sus, să fii 
și tu mulțumit…

FIUL: Tată, de ce ești nedrept ?!
TATĂL: Și că, …treiii, eventual sună mamă-ta ca s-o iei și pe ea 

de la colțul străzii, așa că eu nu mai am loc!
FIUL (râde, se calmează, schimbă strategia): Ajunge, tată! Zău 

că nu e chiar așa. Da’ știi ceva? Spune-mi tu trei motive pen-
tru care să ne pierdem vremea aici!

TATĂL: Eu nu risipesc orzul pe gâște…
FIUL: Știu, doar șuturi risipești tu pentru gâște, curci sau ce-or 

fi, și eu plătesc…
TATĂL: Fiule, știi de ce-ai plătit tu? Pentru că ai scos mai repe-

de banii! Banii nemunciți îți sar repede din buzunar.
FIUL: Dar de unde știi tu cum mi-am muncit eu banii, tată?? 

Sau n-ai depășit complexul că unii muncesc mult, dar pe 
bani mulți, iar alții se spetesc, dar pe bani puțini? Hai spune 
tu, răspunde tu la întrebare, spune tu trei motive, că tu ești 
deșteptul familiei. 

TATĂL: Vrei? Chiar vrei?!
FIUL: Da, vreau!
TATĂL: Biine! Unu: uită-te și tu împrejur. E toamnă, e gară, 

suntem numai noi, noi doi, eu și fiul meu! Ce mai vrei? Mie 
nu-mi mai trebuie nimic, îmi e de-ajuns. (tace).

FIUL: Bine! Doi?
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TATĂL: (se foiește, pauză)…
FIUL: Doi?!
TATĂL  (către public, filozofic): Mă simt, vorba poetului, ca un 

măgar cu Dumnezeu în spinare…. Aș fi porc să mai râvnesc 
la altceva… (către fiu) Care doi? Noi doi și gara noastră! E 
de-ajuns un singur motiv!!!

FIUL: Să-ți spun și eu primul motiv: aș rămâne aici ca să afli că 
eu nu dau cu banii pe geam, că știu ce înseamnă un ban pe 
care l-am muncit. Sună telefonul: Scuze!

FIUL (la telefon): La naiba, mamă, nu mai rezist! Mai am câteva 
ore, ce câteva ore!… o veșnicie!!, și mă macină, mă termină! 
Da, mamă, sunt calm, păi sigur, sunt sănătos, sunt din ce în 
ce mai sănătos, mă și mir cât sunt de sănătos! 

(Din megafonul gării se aude o voce): Stimați călători, tre-
nul personal cu plecare de la ora șaptesprezece din 
Gara de Sud are o întârziere de două ore, datorită 
unei surpări de teren… Călătorii sunt sfătuiți să…

TATĂL: Ie-te, fiule, un motiv serios să rămânem aici!! (râde în 
hohot)

FIUL (disperat): Mamă, ai auzit? S-a surpat nu știu ce teren și 
întârzie trenul… Altul e, .. nu mai știu când e!… Și eu ce fac 
până atunci cu tata, mamăă!? (închide telefonul, este prăbu-
șit, nervos, schițează câteva șuturi în aer apoi se lungește pe 
banca de așteptare, cu mâinile la cap)  Nu mai vreau să aud 
nimic, gataaa!!
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– 2 –

Se reia cu fiul prăbușit pe bancă, cu capul între mâini. Tatăl 
scoate tot felul de lucruri din genți: o umbrelă, o pălărie, un fes, 
o pătură mică, un ibric, un pulover. Le aruncă neglijent prin 
preajmă, căutând cu atenție ceva anume, pe fundul rucsacului.

TATĂL: Gata!, a ieșit inventarul! Avem de toate ca să rezistăm 
tuturor intemperiilor. Și vicisitudinilor! Poa’ să ningă, poa’ să 
plouă… nous avons (scoate ceva care seamănă a impermea-
bil)… canadiană nouă! E din Turcia… da’ nu știu cum dracu’ 
mi-a adus-o unu’ de la ghebraun, din Germania! 

FIUL: M-ai dat gata, tată! Canadiană de la… ghebraun, din… Turcia!
TATĂL (în alt plan, își face terapia):

Aveam cu mine geamantane mari
Umplute ochi, cu amintiri diverse,
Dar sufletu-mi albit de scene tari
Îmi rămânea plângând lângă traverse.

FIUL: Tată, poeziile astea sunt ca gările fără trenuri: nu-și au 
rostul!… Ți-am rămas totuși dator! O să-ți spun trei motive 
pentru care merită să mai trăiesc. Unu: să-l prind pe șeful 
gării, pe mecanicul de pe locomotivă și pe ministrul trans-
porturilor și să-i….

TATĂL: Nu zic că e rău, fiule, nu, nu!, e un început chiar buni-
cel, iar finalul cu ministrul e chiar bun. Numa’ că trebuie să 
te grăbești cu bătaia, că acu’ pun ăștia pe altul la minister…

FIUL:     Doi: aș fi fericit să… (nu apucă să spună).
TATĂL: Hopa! A dat peste noi fericirea! Îmi reprim întreaga 

curiozitate cu privire la obiectul fericirii tale, fiule, pentru a 
lămuri chestiunea din proțap: ce va să zică aia fericire? Ai? 
(între timp s-a așezat pe bancă lângă fiu, i-a luat capul în 
poala sa).

FIUL (privind în sus, către tată): Hai, tată, m-ai băgat acum în 
oala cu filosofie… Despre asta era vorba?
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TATĂL: Vorba e că cine bagă totul în aceeași oală, mănâncă toa-
tă viața aceeași ciorbă…

FIUL: Și care e filosofia…?
TATĂL: Dar de ce trebuie să fie o filosofie în toate? Nu trebu-

ie să fie, trebuie să fugim de lucrurile complicate, fiule, și să 
tânjim după simplitate. Noi, românii, avem o meteahnă ve-
che de când lumea: cum a căscat unu’ gura, cum lumea de pe 
margine așteaptă ori poanta, ori filosofia. Altfel nu se poate…

FIUL: Ei, și..!?
TATĂL: Păi, cum spuneam!… A!, n-ai cuprins nici poanta, nici 

filozofia…
FIUL: Tată, ce facem noi acum?!
TATĂL: Ce să facem… filosofăm! 
FIUL: Hai, tată, las-o baltă!
TATĂL: Păi, mai vorbește și omul! Ce vrei să zic?
FIUL: Zi-mi cum a fost în Spania, la căpșuni…
TATĂL (o i-a pe ocoloite): …Bă, o știi pe-aia cu prepelicano-

lu’?… Se-ntâlnesc doi inși, unul era uns cu toate alifiile, putea 
să facă rost de orice. Ălălalt avea nevoie de un prepelicanol…

FIUL: Un …ce?
TATĂL: Stai să vezi! Un prepelicanol. Se tocmesc ei, cad la preț, 

la care ăsta șmecheru’ îi zice lu’ ălălalt: Bă, mâine la cinci, la 
gară… (către fiu)… pardon, la autogară, îți aduc prepelica-
nolu’!… Da’ zi-mi și mie ce e ăla?!…

FIUL (râde): Te-ai scos, ca de-obicei. Dar unde vrei să ajungi?
TATĂL: Păi, dacă vrei să-ți spun cum e în Spania, îți spun, da’ 

eu n-am fost pe-acolo! 
FIUL: N-ai fost în Spania?!
TATĂL: Nu! Ce să caut eu în Spania!? Ce, am eu moacă de 

căpșunar?
FIUL (se ridică): Dar mama așa mi-a spus, așa am crezut ani de 

zile…
TATĂL: Mamă-ta!… Ca să stați și voi cuminți, pe-acasă, vă zicea 

și ea de Spania, de căpșuni, de sacrificii… Fiule, am fost, vor-
ba aia, în lumea largă, numai în Spania n-am fost…

FIUL: Dar care e povestea….
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TATĂL: Lasă, că ți-o spun!…. Ce ziceam… așa!… Ce criză! Bă, ce 
criză!!!… Bă, ce furau ăia și ce impozite și reduceri de salarii 
pe capul nostru…!!! Eh!, nu chiar mai rău ca acum! …M-am 
perpelit vreo două luni șomer, nu-mi venea să mă scol di-
mineața din pat, că n-aveam încotro s-o apuc! Mamă-ta, cu 
gura pe mine, gara-gara! 

FIUL: Fără gări, tată…
TATĂL: …Tu, fi-miu, bani!, bani!, sor-ta, fii-mea!, bani! – 

ce, crezi că am uitat unde am rămas!… Am aplicat sute de 
CV-uri pe la firme, colo!-colo!, nimic, nimic în țară. La urmă, 
am lăsat coada jos! Ce manager, ce ziarist, la agricultură!, 
că ce era să fac eu cu diploma de jurnalist, în Spania sau în 
Bangladesh?

FIUL (devine grav): Tată, dar tu ai fost un jurnalist apreciat, 
apăreai la televizor, la radio, prin ziare. Ce s-a întâmplat?

TATĂL: Uite care e treaba! Citesc odată pe un site: animator 
de văcuțe la Alpenlan! Bă, zic, ce dracu’ e aia! Până să mă 
dumiresc că era o promoție de vânzări, cu excursii în Alpi, 
clic și trimit CV-ul la ăia. N-am dat importanță, da’ dacă mă 
primeau ăia să trag vacile de coadă, mă duceam în Alpi, nu-
mai să scap de gura voastră. Ce ziarist, la alte vaci, în Alpi! 
Apropo, să știi că femeile, ca și mă-ta, nu vor ziariști, vor 
bani! (filosof)… Că de-aia n-are Ursus coadă, și-i coadă 
doar la vin spumant!… (Sună telefonul fiului) Nu uita ce-am 
vorbit, dacă este EA… prea frumoasa, a mea e!

FIUL (la telefon, plimbându-se): Bună, mamă, sunt cu tata, la o 
vorbă. Ce te miri! Da, mamă, sunt bine, nu m-a călcat trenul, 
că pe-aici nu umblă trenuri, n-am văzut niciunul. Dacă mă 
plictisesc? Da’ de unde, e o distracție… Da, cum să nu, pri-
maru’ a zis că vine nu cu o fanfară, cu trei!… vine și corpul 
de balet de la Chișinău și în final Ladi Gaga, lasere și jocuri 
de lumini. Hai că am glumit, te pup, vezi că vrea tata să vor-
bească cu tine. 

TATĂL (ia telefonul, energic, se răstește): Aloo!… Alo! Așa!…. 
Nu se-aude nimic, te pomenești că vrei doar să mă asculți!… 
Unde nu dă Dumnezeu! Da, iubito, e bine, iubire, e binee, 
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cum să nu! …Auzi, terapia merge bine, pacientul și-a revenit! 
(tare): Cu cine să vorbesc? Cu fii-mea! Păi nu e în Franța? 
Stai așa, stai că e gălăgie… (se aude o muzică cârâită) stai că 
nu știu ce se aude! (din ce în ce mai tare și mai clar, dinspre 
presupusa cârciumă se aude o manea).

TATĂL: Fiule, ăia să ia pauză că vin cu bombardieru’ peste ei! 
Să pună marseieza, să pună tricoloru’ – și mai încet!… da’ să 
nu mai aud țigăneală! (fiul pleacă, intră în culise, spre bar. 
La scurtă vreme muzica se aude mai încet, apoi se oprește 
definitiv).

TATĂL (vorbește cu fiica): Te pup, iubire! …Păi, eu sunt bine, 
iubire mică, mânca-o-ar tata pe ea! Văd că tot așa zgubilitică 
ai rămas, las’ că e bine! Normal că semeni cu mine, doar nu 
cu EA! Păi sigur, altfel mai făceam vreo trei, să semene cine-
va și cu subsemnatu’!… Cum? Ai că tata nu te-a auzit… Hai, 
surprinde-mă, că tu ești mereu… Să stau să mă suprinzi? Ah!, 
ce e aia?! Ce părere am despre mișcarea care susține căsăto-
ria între femei? Aoleuuu! Terapia! (respiră greu, numără): 
1-2-3-4- … 5, fie de la mine!… Ce dracu’ să mai fac! Ce să 
faci!… Auzi, da’ să-mi spui și mie, copilă, fetele astea, când se 
ia una cu alta, care se mărită, care se-nsoară? Și, care dintre 
tați e socru mic și care e soacră mare? Ca să știe și dumnea-
lor cum să se-mbrace, nu?… Râzi tu, râzi! Ai glumit!? Ce, mai 
ai una să îmi zici!? Spune dacă trebuie să stau jos, că toc-
mai am dat cu mătura… Te-ai gândit să înființezi o fundație! 
Foarte bine!… Care să militeze… Las’ să militeze!… Să milite-
ze pentru dreptul de a te căsători în trei! Păi… ce să facem!, 
ce să faceeem!! Da’ ai și avantaje, păi îți dai seama ce spor ai, 
toată cumetreala deodată, și cu primu’ și cu-al doilea! Sau și 
cu prima și cu primu’!… Hai c-am fată dibacă!… A, nu, draga 
mea, cred că e bine, de ce să nu fie? Căsătoria în trei, ca și 
sexul în grup, are un mare-mare avantaj: dacă ai treabă, poți 
să pleci!… (râde sănătos) râzi, râzi, potaie mică! Pa! Pa, iubi-
ta, fata lui tata!… Ce să facem! (către fiu, care tocmai apare) 
Nu, că o trăgeam de codițe! Trebuie trasă nițel de codițe, co-
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pila asta …zicea ceva despre lesbiene… O fi… (semn cu capul) 
Eh! Ce să faci!

FIUL: Păi, atunci și eu sunt… lesbi!
TATĂL: Cuum!!
FIUL: Păi, da! Și mie îmi plac femeile.
TATĂL: Seriooos! Teoretic sau… practic?
FIUL: Ei, te ții de glume…
TATĂL: Nuu. Că o trag nițel de codițe…
FIUL (apare, intră în vorbă): Tată, n-are codițe. S-a tuns perie 

de vreo trei ori, o dată a avut coamă, rasă doar pe margini…
TATĂL: Aoleo, vai de capul meu, m-a făcut de rușine! Da’ ce, 

suntem papuași!?
FIUL: Ba deloc!
TATĂL: Fiule, de ce nu m-ai sunat că suntem de râsul lumii, că 

veneam imediat!… Sau îi trimiteam dracului o perucă… 
FIUL: Lasă boss că ai fată studentă la design vestimentar, se pri-

cepe să se aranjeze…
TATĂL: Da’ parcă era jurnalistă!
FIUL: S-a lăsat de asta după ce l-a înjurat pe deputatul Ciucitu 

la prima ei conferință de presă!
TATĂL: Fată perseverentă! Bă, asta avea vocație! Uite-așa se 

irosesc tinerele talente! Da’ cu fi-su lu’ popa Ciucardel ce-a 
avut?

FIUL: Ăla era un idiot, tată! N-a fost mare lucru, sor-mea doar 
i-a… spart nasu’!… La discotecă! 

TATĂL: M-am liniștit, credeam că s-au luat la Biblioteca 
Academiei! 

FIUL: Crede-mă că ornitorincului îi stă mult mai bine acum… la 
ficsonomia obrazului!

TATĂL: … Da’ ce, fiule, sor-ta s-a apucat de recondiționat ficso-
nomii ? Are autorizație?

FIUL: Era în legitimă apărare, tată!
TATĂL: Serios? Da’ de ce natură a fost… atacu’?
FIUL: De una foarte sensibilă… familială…
TATĂL: Te pomenești că s-a făcut referire la… origini! 
FIUL: Nu, doar la deveniri! Adică… tac-to ăla din Spania… etc.
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TATĂL: Pe mă-sa!!! Păi când eu mă luam de gât cu toți comu-
niștii și nenorociții, el cu tac-so se-ntreceau în mătănii și-mi 
dădeau bip, da, bip!-bip!, sunam eu înapoi ca să mă roage să 
le scriu și lor un articol pentru donații!… Da’ și sor-ta, bă, ce 
grijă ai avut tu de sor-ta?

FIUL: Boss, sor-mea a fost o elevă de media generală ZECE! 
Tobă de carte, cu multiple activități extrașcolare…nu prea i-a 
scăpat nimic!

TATĂL: Văd că nici pe Ciucitu, deputatu’ lu’ pește, nu l-a ratat!… 
Da’ până la urmă, nu e chiar rău! Mai bine la design, cel pu-
țin te zbați să-i îmbraci pe proști în țoale, nu în salate de cu-
vinte!… Auzi, fiule, apropo de salată: nu bem și noi o bere? 
Hai că mai stăm de vorbă, mai aflu și eu ceva din familie.

Cei doi se duc spre cârciumă. Tatăl aranjează o masă, scutu-
ră fața de masă, trage un fel de bănci, așază fața de masă cu 
mare grijă. 

TATĂL: Am lipsit atâta timp ce acasă, v-ați făcut mari! Parcă nu 
vă mai recunosc. (tresare) Auzi, fiule, te pomenești că te-ai 
însurat și eu nu știu?

FIUL (râzând): Că bine zici, boss, stai să vezi (râde), surpriză 
mare… aleasa, adică noră-ta, vine și ea cu primul tren, dacă 
n-o fi fugit cu controlorul! Am rezervat un vagon întreg, e 
plin de nuntași, cred că de-atâta greutate a… fugit terenul 
cu podul de piatră cu tot!… Sper că ți-e clar că ținem nun-
ta în bătătură la coana mare și naș îl punem pe șeful gării. 
Apropo, ți-ai luat fracul? 

TATĂL (râde): Pardoon! Pregătit la orice moment! (caută prin 
geantă, scoate un fes, renunță la pălărie, pune fesul) Parcă 
s-a lăsat răcoare!

FIUL: Ești impecabil, boss!
TATĂL: Parol! Stai să vezi că mă ocup și de lăutari! (către fiu) 

Când vrei să batem lăutarii, îmi spui!… Ei, și cum ziceai cu 
însurătoarea? Cum ziceai c-o cheamă?

FIUL: Pe coana mare?
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TATĂL: Nu, pe… pe… știi tu!! (sfios, face semn cu mâinile indi-
când conturul unei femei).

FIUL: Eee!
TATĂL: Hai că nu spun la nimeni!
FIUL: Ee!… De-astea stăm noi acum!
TATĂL: Da de ce să nu stăm, ce, să ne pierdem timpul vorbind 

la telefon? Acu’ vine trenul și nu știu cum o cheamă pe no-
ră-mea… E fată, sau băiat, ai?… Că-n ziua de azi, dracu’ mai 
știe!..

FIUL: Tată, asta e o discuție serioasă?
TATĂL: Bă, să aibă părul lung! Nu vreau să fac referire la partea 

aia care acum câteva milioane de ani beneficia de o prelungi-
re numită mai târziu coadă…

FIUL: Adică partea dorsală!
TATĂL (dezamăgit): Eiii!… N-ai cu cine, bă, ce să faceem!… (re-

vine la idee) Da’ să fie bine dotată! Din toate punctele de ve-
dere, că o dată te-nsori! (se ridică brusc, merge spre public): 
Bă, știi care e secretul? O țintești așa, uite-așa, cu privirea, 
și-ai dat-o gata! Uite-așa, te uiți uite-așa la ea, și dacă te vede, 
gata! Dacă nu ține strategia asta, înseamnă că e gonflabilă!…

FIUL: Curată strategie, tată!… Ce extaziat?… sunt de-a dreptul… 
siderat!

TATĂL: Rămâi așa!… După aia, faza a doua!… O treci la verifi-
cări!

FIUL: Neapărat! Eventual o caut și la dinți și sub coadă, ca la 
boșimani!

TATĂL: Găinării! Bă, la verificări o fierbi, să vezi cum reacțio-
nează. Și-o ții așa în suc propriu, o ții… o țiiii… până ți-o ia 
altu’!

FIUL (râde): Tu așa ai făcut cu mama?
TATĂL: Aiurea, ce verificări, că n-am mai scăpat de ea! Am lu-

at-o neverificată, și-acu’ ce să mai fac!? 
FIUL: Ce să faceeem!
TATĂL: Exact!
FIUL: Auzi, boss! Am și eu o curiozitate. Ce zici, te prinzi?
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TATĂL: Așa, din prima! Na-na-na! Uite, numai dacă ghicești… 
Hai să te văd dacă mai ții minte…. e-he!, este… din tinerețe 
(își duce o mână la spate, revine și arată trei degete).

FIUL (se prinde în joc, duce o mână la spate, revine, arată 
două degete): Hai să te văd iar!

TATĂL (același joc, de câteva ori, ghicesc pe rând câte o dată): 
Una la una! Hai la baraj. Zi-mi ce sex are litera K?

FIUL: E masculă!
TATĂL: HA-Ha! Dar litera H?
FIUL (entuziast): E neutră?
TATĂL: Aha! N-ai uitat! Da’, ia să te văd: ce sex are litera X? 
FIUL:  Păiii… Nu se știe încă… se mai fac…!
TATĂL: Săpături! Mă predau! Hai, fie ca tine, învingătorul ia… 

ce-a mai rămas nefurat!… Ce zici că vrei?
FIUL (pauză):  …Tată, tu de ce nu crezi în Dumnezeu?
TATĂL: …Din același motiv pentru care TU crezi: așa am fost 

educat!… Am avut noroc… și am avut și un prieten cu pile, 
care mi-a zis: bă, nebunule, în afară de scris, mai știi să 
faci ceva? Dar nu aici, acolo… (semn spre departe) Zic: a-a! 
(semn din cap că nu). Aha!, zice. Păi, atunci te pun șef!… Și 
m-a pus șef, să supraveghez tot felul de lucrări la care mun-
ceau numai românași amârâți, ca mine, pentru alții, dar care 
erau numai români înstăriți, de-ăia cu cheag și cu pretenții. 
Bă, da’ să știi că românul tot român rămâne acolo! Se-ajută 
unul pe altul, se-nțelege! A fost bine, am muncit, v-am aju-
tat și pe voi, v-ați făcut mari… Da’ la vaci n-am fost, nici la 
căpșuni. Am avut noroc! 

 (Schimbă registul, este grav)… De multă vreme fug de o în-
trebare: ce-aș fi făcut dacă nu aveam șansa asta? Unde aș fi 
ajuns?… Nu vreau să mă gândesc, dar, crede-mă, alții n-au 
avut norocul meu. Și nu e ușor… Acolo, ești un nimeni… 
Fiule, promite-mi ceva, solemn! Nu știu prea bine ce vrei să 
faci cu viața ta, dar promite-mi un lucru…

FIUL: Tată, nu pot să-ți promit. Nu pot să-ți promit că n-o să 
plec din țară!
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TATĂL: Atunci promite-mi că n-ai să pleci definitiv, că ai să 
te întorci (se duce spre tabla cu mersul trenurilor, o aduce 
aproape de masă, șterge cu buretele ce era scris, rămâne cu 
creta în mână).

FIUL: Ce-o să fac aici, tată? Tu de ce ai plecat?
TATĂL (scrie ceva pe tablă, corpul său acoperă scrisul): Pe 

mine nu m-a ajutat nimeni. …I-am luat pe mulți de pe stra-
dă, i-am învățat să scrie, i-am învățat limba română. Unii 
dintre ei au ajuns mari și tari. Când am avut nevoie, nimeni 
n-a făcut un gest pentru mine… Viața asta pentru unii este ca 
un cârnat!… Și se tem să te lase să te apropii de ei, să nu le 
iei cârnatul… De-aia îți întorc spatele, se fac că plouă. Și ce 
secetă!… Tu nu trebuie să pleci, nu trebuie să o iei de la zero 
ca mine, pe tine am să te ajut eu.

FIUL: Nu spun că plec, dar aici nu am ce face, nu-mi găsesc lo-
cul. Am învățat din greu, tată, am renunțat la distracție ca să 
îmi cumpăr cărți. Cărți multe, scrise de profesorii care ne vor-
beau de la catedră, și eram obligat să le cumpăr, chiar dacă 
nu-mi trebuiau… M-am înscris la facultatea asta ca să învăț 
cum să câștig bani și nu pentru că n-am găsit loc de parcare 
în fața altei facultăți. …Am mers pe jos prin București când 
n-am avut bani de tramvai și mi-am cumpărat o mașină după 
ani mulți, dar din banii mei. N-am avut tată în partid, să-mi 
găsească și mie o funcție sau măcar un post bun…

TATĂL: Vreun post de hoț, poate…
FIUL: …și acum înțeleg că e mai bine așa. Cum ziceai tu, ăsta 

e un fel de noroc, altfel ajungeam să depind, nu știu cât, de 
părinți. …Dar acum trebuie să aleg, să hotărăsc ce vreau de la 
mine, ce e cu viața mea, și știu ce vreau: vreau să am destui 
bani, o mașină bună și o casă frumoasă, nu vreau niciodată 
să ne mai bată băncile la ușă că ne iau casele! Vreau viața 
mea, vreau să mi-o fac eu așa cum cred. (pauză) …Nu mi-e 
frică să plec din țară, doar că o să-mi fie iarăși dor de voi! Și, 
o să-mi treacă! Și-o să mă apuce iar… Mi-a mai fost dor de 
voi, știu cum este!
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TATĂL: (arată spre tabla pe care a scris mai devreme) Să nu 
uiți niciodată că viața este asta: 

TU
FAMILIA

?

 (se apropie de fiu, îl apucă de mâini): Tu, familia și… Ai 
mâinile bătătorite, acum văd… Ai muncit mult?

FIUL: Nu… e… de la… sală…, am tras de fiare…
TATĂL: Ai tras tu… dar de alte fiare… Mi-a spus maică-ta că ai 

muncit o vreme cât ai fost student… 
FIUL: Da, am vrut să am mașina mea și am muncit pentru asta, 

am muncit pe unde s-a găsit…
TATĂL: Lasă că munca nu strică!
FIUL: A rămas un mare semn de întrebare, tată (arată spre ta-

blă): Ce pui în locul lui? 
TATĂL: Eu? Eu pun ce-am urât o dată și am greșit… Tu să nu 

greșesti la fel…
FIUL (arată spre tablă, spre cele scrise de tată): Eu, familia… 

Nu știu cine sunt eu, dar am cea mai frumoasă familie, asta 
o știu. Am o mamă grijulie și un tată special. Nici nu mi-aș fi 
dorit ca tu, tată, să fii altfel, nu te-aș vede inginer sau funcți-
onar. Sunt mândru că ești așa, deși n-am știut cum să-ți arăt 
asta niciodată. Am o soră, vă am pe toți și nu aș suporta să 
fie altfel. Niciunde nu am văzut un bărbat să-și iubească soția 
cum o iubești tu pe mama, cum ne iubești pe toți. Cum ne 
iubiți, tu cu mama, pe mine și pe sora mea…

TATĂL: Să nu pleci din țară, să nu pleci de lângă familia ta…
FIUL: Tată, tată…, hai să-ți spun cum e cu țara. Cu semnul ăsta 

al tău de întrebare…
TATĂL: Al nostru!
FIUL: Da, e și-al meu, dar tot un semn de întrebare rămâne! 

…M-am făcut băiat mare, tată, mă uit și eu în dreapta și-n 
stânga… Știi când m-am hotărât de-a binelea să plec? N-a 
trecut o lună…
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TATĂL: Da, știu! De-aia am venit acasă… Și nu mai plec!
FIUL: Eu plec!… Nu mai suport, tată, și nu mai vreau! …În ulti-

ma lună, la firma unde lucrez au venit tot soiul de controale, 
unii veneau, alții plecau. Ne-au dat amenzi care pentru al-
ții sunt o avere. Săracii controlori, s-au scuzat: așa era ordi-
nul!… Într-o dimineața am găsit mașina devastată și mi s-a 
spus că n-am nici o șansă să recuperez paguba… Plătesc im-
pozite cu duiumul, ce impozite vor ăștia, trebuie să le plătesc. 
E un fel de taxă de protecție, trebuie să o plătesc ca să mai 
pot rămâne și eu pe aici. Altfel, sunt desființat. Plătești, te 
lasă în pace, ți-ai cumpărat o lună de liniște… nu plătești, ești 
în pericol, tată! Mulți români pleacă de nevoie, alții pleacă de 
scârbă… Eu plec de scârbă. 

TATĂL (intervine puternic): Nu țara asta e de vină… (pauză) 
Oricum, o să faci cum vrei, nu o să mă asculți tu pe mine… 
Ce, crezi că nu văd, crezi că eu nu sufăr, eu nu mă simt umi-
lit!? Crezi că nu văd că în țara asta sunt prea multe slugi și 
prea puțini boieri… Prea mulți cârnățari! Parcă suntem la 
război, ne călcăm în picioare unii pe alții! Sau ne dăm la gi-
oale stând sofisticați, cu cravata de-un metru, prin fața re-
flectoarelor, la televizor, sumețindu-ne peste populație, ca să 
ne vadă soacrele sau amantele ce frumoși și deștepți suntem 
noi!… Numai noi, românii, suntem în stare să ne-nchidem 
doi inși într-o cameră, unul să tragă un fâs și după aia să-l 
facă pe ălălalt nesimțit!… Tragem regulat câte un mare fâs 
în fața națiunii și apoi ne răstim spre popor, că e înapoiat… 
Suntem un popor care una spunem și alta credem, ce, te în-
doiești cumva că eu nu văd?

FIUL: Suntem o sumă de populații, tată. Nu un popor!
TATĂL: Suntem un popor!!! Chiar dacă am ajuns să trăim în-

tr-o lume fără nuanțe, unde totul e tranșat: noi sau ei! Stânga 
sau dreapta! E cam așa (privire spre stânga) Să trăiți, dom’ 
director! (privire spre dreapta) Te-n cur pă mă-ta! (privire 
spre stânga) Vai, ce blană frumoasă aveți, stimabilă doam-
nă! (privire spre drepta) Vai de capu’ ei de constipată cu trei 
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clase!… (continuă jocul dreapta-stânga) Mă bucur să vă re-
văd și îmi pare bine că…/ Și eu pe tine la fel!..

(către fiu)… Le văd pe toate, văd că în țara asta fiecare are o scu-
ză, nimeni nu e de vină, dar am ajuns cu toții de ocară! Unii 
stau cocoțați în turnul lor de fildeș și așteaptă, ca niște inte-
lectuali ce se află, așteaptă vremuri mai bune! Tăvăleala nu-i 
pentru ei! Alții vomită de scârbă și sunt ocupați! Alții râgâie 
spre stele, cu burta mare și cu mâna peste ce-au furat și peste 
ce le-a mai rămas! Deștepții, da, deștepții, se bagă-n politi-
că, nu scriu despre politică, ca mine sau ca alții, dar sunt în 
stare să hotărască! Asta să faci, să intri în politică, să îi bagi 
în mă-sa, să dai cu ei de pământ, nu să pleci din țară! Dacă 
plecăm toți, cine mai rămâne?

FIUL: Politica este deja scrisă, tată. Au scris-o ăia cu bani, de-
mult! Nu dăm noi urâții afară din țară! Noi, tată, să ne vedem 
de pielea nostră, să ne salvăm pe noi… Nu există altă salvare!

TATĂL (strigă): N-a scris nimeni nimic, nimic nu e hotărât, nu 
e bătut în cuie! Și nu există salvare individuală, pentru ce să 
te salvezi tu, pe tine, ca un egoist, când trebuie să ne salvăm 
noi, pe noi, ca familie, ca popor!?… Credinciosule, la biserică 
se spune: „Mântuiește, Doamne, poporul tău!” 

FIUL (pauză adâncă): …Tată, care este soluția?
TATĂL (se liniștește): Fiule, nici eu nu știu care este soluția! Eu 

nu am decât o soluție, și soluția suntem noi, familia noastră…
FIUL: E frumos ce spui… Dar, putem rămâne o familie… și sun-

tem o familie… chiar dacă unul sau altul pleacă din țară. 
Suntem o familie… europeană…

TATĂL (către sine): Sigur că da, e democrație, pământul e ro-
tund, vara nu-i ca iarna da’ nici ai lor nu e ca ai noștri… (că-
tre fiu) Spune-mi, fiule, unde ți-ai dori să fii acum? Hai, nu 
mă dezamăgi, știu că în spatele acestei mutrișoare de moftan-
giu, pardoon!, acestei imagini oficiale, de manager, se ascun-
de o fire poetică, dornică de regăsirea cu tatăl său mult-iubit 
(accentuează) și stimat!, de regăsirea firească, care să-i mâne 
pe cei doi rătăciți…
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FIUL: Boss, mi-ar plăcea să fim la munte cu cortul, ca în copilă-
rie…

TATĂL (entuziast): O, șapte mii de pisici albe!, eu cu fiul meu 
la munte, cu cortul, ca în tinerețe, ce vremuri (către public) 
n-am fost noi cu cortu’ decât pe la Dunăre, da’ ce mai contea-
ză!…

FIUL: Da, tată, frumos! Să dormi în cort, să te trezești noaptea 
pe la trei și să vezi, deasupra ta, dintr-o dată, milioane de 
stele… Ce ar însemna asta pentru tine?

TATĂL (privește departe, spre stele): Oh!, ce nebunie, câtă sim-
țire! Milioane de galaxii și, fiule, miliarde de planete! Bașca 
stele! Iți dai seama! Iar noi, noi, doar niște purici, cum zicea 
un înțelept, suntem praful de pe cămașa nupțială a timpu-
lui…

FIUL (privind suspicios, în sus): Astrologic vorbind, pentru 
mine înseamnă că Saturn ar fi în Leu.

TATĂL: Bine zis, dragul meu, iar din punct de vedere temporal, 
na-na-na!, este aproape trei… și un sfert, chiar și douăzeci! 

FIUL: Din punct de vedere teologic…
TATĂL: …Teologic, fiule, teologic… parcă s-a lăsat ceață…
FIUL: …este evident că Domnul este atotputernic si noi suntem 

mici și nesemnificativi.
TATĂL: …În sfârșit, dacă mai contează, meteorologic vorbind, 

da’ serios!, este clar că mâine vom avea parte de o zi fru-
moasă. (pauză) …Asta ar însemna o asemenea seară, un 
asemenea cer, cu cortul, cu tine, la munte… Dar pentru tine, 
iubitule, ce înseamnă?

FIUL: Păi… la munte. Cu tata, în cort! Noaptea pe la trei… hai, 
și-un sfert, să te trezești și să vezi milioane de stele! Ce să 
însemne tată, înseamnă că cineva ne-a furat cortul!! (se pră-
pădește de râs).

TATĂL (resemnat): N-ai cu cine, domne, n-ai cu cine! Ce să faci, 
ce să faaaci!… Iar s-a dus dracu’ momentul meu poetic și de 
înaltă simțire și trăire. Când ți-e lumea mai dragă, fleoșc cu 
mămăliga-n frișcă!
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FIUL (râde în continuare): Unu-unu!, boss, ca să vezi că n-am 
uitat că rapidu’ de Suceava nu trece prin halta Tabanu!…
Tată, tată, tot poet ai rămas, chiar dacă moare omul de foa-
me! Te-am păcălit, chestia cu cortu’ și cu stelele era un banc 
cu Holmes și Watson, dar poetul din tine n’are cum să fie de-
tectiv. Pentru tine și rămasul în izmene are poezia sa… 

TATĂL (râde): Fiule, din toată povestea cu cortu’, cel mai fru-
mos e că cerul se vede datorită hoților. Furi dintre mărunți-
șurile cele lumești și ajungi la nesperate căi galactice… Hai 
c-am dres-o!… Ce moment, și când te gândești că mai devre-
me mai aveam puțin și te băteam. Da’ n-ai scăpat… (poetic) 
Noi doi… (pauză, caută ritmul) Noi, unici, rătăciți printre 
străini/Ne-om regăsi și trenul și speranța…

FIUL: …Și-o parte din risipa pe găini…
TATĂL: Gâște, fiule, gâște, pardoon!…
FIUL: Știu, tată, noi nu suntem găinari! Bun pardon! (râd 

amândoi, înveseliți)
TATĂL (cântă): Anăă, zorile se varsă/ Lasă-mă să vin acasă…
FIUL (intră în joc): Măriee, Mărie, ia să-mi spui tu mie/ Care 

floare-nfloare, noaptea pe răcoare…
TATĂL: Lasă-mă și nu mă lasă/ Anăă, zorile se varsă…
FIUL: Măriee, Mărie…
TATĂL: Ei! E-he!… Hai noroc! Brunderșaft, că nu se mai poate! 

(ciocnesc cu mâinile încrucișate, se pupă pe gură) Ah, fiule, 
ce bere!!

FIUL: Da’ ce zi, tată!
TATĂL: Frumoasă zi! Parcă e…
FIUL: Vineri! Înainte de week-end!
TATĂL: Parol! Ce faci în week-end?
FIUL: Și eu pe-aici, prin gări!
TATĂL: Zău! Nu-ți pierzi vremea?
FIUL: Da de unde, e toamnă, uite ce nori frumoși, sunt cu tata…
TATĂL: Bă, să nu-nceapă vreo ploaie!… Și trenul? (se apucă să 

strângă bagajul)
FIUL: O să vină, nu contează. Am cel puțin trei motive să rămân 

în gara asta.
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TATĂL: Fugi de-aici! Ce să facem noi într-o gară unde nu mai 
vine trenul? (tot bagă lucrurile înapoi în genți)

FIUL: Mai stăm și noi de vorbă, mai povestim! Ce a mai făcut 
unul, ce mai face celălalt…

TATĂL: Pierdem vremea, zău așa. Eu zic să pornim pe jos… 
FIUL: Să nu ne grăbim, e așa frumos, uite ce mai cer, ce nori!… 

În definitiv, nu ne așteaptă nimeni!
TATĂL: Fugi de-aici, ne-așteaptă coana mare! E bătrână, cât s-o 

mai perpelim? 
FIUL: Nu ne mai așteaptă, s-a măritat!
TATĂL: Zăău! Cu cine?
FIUL: Cu mecanicul de pe locomotivă!
TATĂL: I-auzi! Și naș?
FIUL: Șeful de post, boos! Și oficiază popa Ciucardel, că ne-am 

împăcat între neamuri!
TATĂL: Hai că i-am iertat!… Auzi fiule, da’ mamă-ta nu vine?
FIUL (râde): Vine tată, vine și madama!
TATĂL: Hai că e bine! Auzi, ia tu bagajele astea, că eu am treabă!
FIUL: Nu pot! (arată spre bagajele cu care e încărcat)
TATĂL: De ce? E-te-te, parcă ești cam palid! Eh!, când e vorba 

de pus osul la treabă, devii gânditor…
FIUL: (tace, pare preocupat) 
TATĂL: Asta e un alt fel de …soi de lene, mai modernă! …Ce ți-e 

și cu apucăturile astea ! Hai, stai jos, ia aminte și te odihneș-
te puțin… Stai că am eu o rețetă! (scoate hârtia cu terapia, 
citește): Te-ra-pi-a. 

 (merge într-o poarte a scenei, se oprește, recită, făcând tera-
pia)

*Destule trenuri, doamnă, am pierdut
Cum zilele se pierd de săptămână…
A fost o vreme chiar când n-am știut
Nici unde-mi sunt bagajele de mână.

(În acest timp, băiatul se așază pe bancă)
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*Înghesuit la cozi, în gări de fum,
Îmi dădea foamea uneori în sete,
Dar când să îmi găsesc și eu un drum
Vai!, pentru mine nu erau bilete.
*Din când în când călătoream pe scări
În trenuri lungi, spre răsăritul lunii,
Dar mă trezeam cuprins de remușcări
Și-mpins, fără să vreau, în gura lumii…

(Tatăl se așază pe bancă și îl ține pe Fiu cu capul pe umărul său) 

*Aveam cu mine geamantane mari,
Umplute ochi cu amintiri diverse, 
Dar sufletu-mi albit de scene tari
Îmi rămânea plângând lângă traverse.
*Dar, niciodată nu am învățat
Să mă închin la putrede icoane!
Destule trenuri, doamnă, am pierdut
Eu, biet luceafăr prins între tampoane. 

 (Tatăl se retrage, fiul cade lat de pe bancă. Tatăl îngenun-
chează disperat, nu știe ce să facă, joc de mimică). 

TATĂL (strigă): Băiete, măi băiete, ce ai? ...Doamne, nu-mi face 
una ca asta!!

(Scoate din buzunat hârtia cu terapia, o mototolește, o aruncă, 
se prăbușește peste Fiu).

 Lumina stinsă – HEBLU!
 Dinspre megafonul gării se aude un anunț: Stimați călă-

tori, trenul personal va sosi în gară în câteva minu-
te, la linia unu. Călătorii sunt rugați să…

 (Zgomot de frâne de tren, muzică…)

Sfârșit
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Nu mai știu cum se face că, deși „X și Zero“ a fost a 
doua piesă scrisă de mine, a văzut lumina scenei îna-
intea primeia – „Week-end cu tata“. Am apelat la pri-
etenul Toma Vasile care a apreciat scriptul și mai ales 
monologurile, motiv pentru care Vasile m-a pus repe-
de la treabă, respectiv mi-a încredințat misiunea de a o 
convinge pe Violeta Teașcă să accepte rolul Cleopatrei, 
pentru ca proiectul nostru să fie giurgiuvean 100%. Cred 
că pe Violeta am convins-o nu eu ci piesa în sine, așa că 
a acceptat să se mute o lună în Giurgiu pentru repetiții, 
la aceea vreme actrița locuind în București. Premiera 
din 14 mai 2015 a fost nu numai una cu sala plină, dar 
și cu prieteni și colegi supărați că nu au mai găsit lo-
curi în sală, după moda noastră dunăreană unii venind 
cu câteva minute înainte de începerea spectacolului sau 
chiar după. Nu știu cum am trăit emoțiile premierei și 
tensiunea crescândă a spectacolului, răsturnările de si-
tuație punând mare presiune pe cei din sală, martori la 
această puternică poveste de viață la care cu siguranță 
nu se așteptau… Poate am trecut cu brio fiind, printre 
multe alte chestiuni organizatorice, și responsabil cu 
luminile, sufleor și chiar un fel de mașinist, e drept, 
cu atribuțiuni mult reduse. M-am trezit la final chemat 
de Tomiță pe scenă, în aplauzele unui public cald, ală-
turi de care mai târziu am sărbătorit succesul la un pa-
har de șampanie, pe holul mare al Centrului Cultural. 
La ceva vreme am avut surpriza ca spectacolul nostru 
să fie invitat în Festivalul Internațional al Teatrelor 
Dunărene, unde ne-am revanșat cumva față de o parte 
din cunoștințele rămase pe afară la premieră.
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PERSONAJE: 
   EL: IONESCU 
   EA: CLEOPATRA

Întâmplarea va să înceapă într-un oarecare 31 decem-
brie, pe la ora 22.50 și se termină după miezul nopții, 
la ora 0 și 5-10 minute, nu neapărat în ziua următoa-
re. Pe tot parcursul jocului, la loc de cinste tronează 
un ceas, care trebuie să atragă atenția, lăsând im-
presia de timp real.

Scena-PLAN ÎNDEPĂRTAT: sufrageria unui apartament 
cochet, cu două camere, pregătită, la o adică, pentru 
o eventuală masă festivă… de unul singur. Un fotoliu, 
un raft cu cărți, o masă cu un singur scaun dedesubt, 
o oglindă, o vază cu flori de sezon… și… ceasul. În 
dreapta, o debara în fundal și ușa de la intrare, iar în 
stânga ușa spre dormitor. Pe peretele din stânga se 
văd tot felul de afișe și coli lipite, pe care El scrie cu 
un creion legat cu ață, de perete.

Scena-PLAN APROPIAT: loc de joc în partea din față a 
scenei, cu doi tabureți.

El intră dinspre dormitor, cu mai multe haine pe braț și 
le aruncă neglijent pe fotoliu, apoi le întinde, căutând 
ceva anume. Umblă prin casă îmbrăcat lejer și ur-
mează să se îmbrace festiv, ca și cum ar pleca la o 
petrecere. Se mișcă printre haine și mobilă, este vesel, 
degajat, din când în când bea dintr-o cupă, se aran-
jează în oglindă.
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EL: E-he, avantajul unui burlac, posesor de două camere, este 
că… dormitorul poți să-l faci dressing… da, da!… și să dormi, 
eventual, în șifonier… Păi cum!… dar, nu e bine ca șifonierul 
să aibă două uși, că nu mai știi pe care parte să te culci. Sau 
să te dai jos… (hâtru): Din șifonier! D-aia e bine să ai ne-
vastă (ajunge la oglindă, se aranjează), să ai și tu, tâmpitule 
de mine, sau de tine, sau de alții ca de-alde noi, să ai și tu 
nevasta ta!… (profund): Păi, îți dai seama! E clar, nu mai faci 
confuzii în șifonier, fiecare cu ușa și cu partea sa!… Asta e, 
este clar! De-aia, fiindcă n-a vrut nimeni să-mi cumpere șifo-
nierul cu două uși, l-am donat și mi-am luat unul mai mare, 
cu o singură ușă (se duce spre peretele din stânga, cel cu afi-
șe). Mi-am luat unul mai mare… așa (ia creionul, dă să scrie, 
renunță, nervos): Mi-am luat… mi-am luat… mi-am luat un 
rahat, asta mi-am luat! Nu merge, nu-mi primește nimeni la 
editură tâmpeniile astea… Și asta numai din cauza, numai 
din cauza (privește spre ceas, apoi spre cupă, bea, fără chef, 
ajunge la oglindă, se strâmbă către sine): numai din cau-
zaaa… (sună telefonul, pare că îl deranjează puțin): aaa!..

EL (ridică receptorul): A… aa-lo, alo!… O seară bună și dumnea-
voastră! Sigur că da, eu sunt, domnul Ionescu, da, Ionescu! 
Sigur că da, un minut pot să vă acord cu mare plăcere! Cum?, 
ah!, da, desigur, „La mulți ani” și dumneavoastră și scuzați 
că vă deranjez.., că m-ați deranjat adică… că… Da.., de unde, 
de la Poli… adică sunteți de la Poliție, am înțeles!… Da, vă 
scuz că mă deranjați noaptea, dar… cum adică, de la Poliție, 
ce vrea Poliția cu mine, în noaptea de Crăciun.. ăăă, aia,?.. de 
Revelion! Cum adică dacă sunt acasă, păi numai un polițist 
putea să mă sune pe telefonul fix, la mine acasă, și să mă în-
trebe dacă cumva nu sunt la Honolulu… Ah, da, vă scuz, v-a 
făcut legătura secretara și nu știați dacă vorbesc pe fix sau 
pe mobil! Știi ceva, tovarășe, hai s-o lăsăm baltă, că eu nu 
am telefon mobil, de vreo zece ani, iar la ora asta secretara 
poliției nu e la dispoziția dumitale, e și ea acasă, la bărbatul 
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ei, cu familia ei, la crătiți, la chiftele, la… salmonele!… Și cum 
ziceam, “La mulți ani”, „Crăciun fericit”… Revelion, ce o fi! (a 
închis telefonul, către sine): Ai nu, că era să mă enervez! (ia 
o gură din cupă): are lumea chef de glumă- alo, sunt comisa-
rul Moldovan – ba nu, Moldoveanu, ălălalt era din… nu tra-
geți dom’ Moldovan, sunt eu Semaca. Sau Lăscărică?… (stă 
pe gânduri, încurcat, sună telefonul)

EL: Alo!… Da, dom’ Semaca, desigur, cum să mă deranjați, nu, 
nu, chiar dacă e seara de Crăciun!… De Revelion, scuzați… 
păi, iar sunteți de la Poliție! Domne, știi ceva, ia mai lasă-mă 
cu Poliția în seara asta, că nu permit…, chem… Poliția! Da, 
da!, sun la 123 și vine…, cum?, să sun la 112, la apel de urgen-
ță!? Dar să nu sun, că dumneavoasatră sunteți de la Poliție, 
sunteți comisarul Moldoveanu! Păi vă cunosc, nu m-ai sunat 
dumneata de Crăciun! Dacă îmi arde de glume?… Aha, m-ai 
sunat acum 2 minute, da, sunt amabil, sunt amabil, cum zici 
dumneata, altfel ne apucă Revelionul. Păi și ce dacă ne apu-
că Revelionul, ce!, dumneata tot ești de serviciu! E-te-te… te 
gândești la timpul și sărbătorile mele! 

 (se aude sunet de sonerie, la intrare ). Mă scuzați, sună ci-
neva la ușă! (lasă receptorul jos, merge spre intrare, pre-
ocupat, cu gândul aiurea, deschide ușa la debara, se văd 
haine): ai că m-am zăpăcit, e-te-te ce distrat sunt, ce-oi căuta 
eu în debara. (revine la telefon): Alo, cu cine am onoarea? 
Da, (ascultă), vă ascult, să trăiți! Nu, vă ascult cu plăcere! 
(ascultă, încuviințează): Da, înțeleg. Înțeleg că voi avea un 
musafir, l-ați găsit pe stradă, l-ați.., și nu are acte, nu are ni-
mic, are un bilet și… are doar adresa mea. Nici nu știți cum 
îl cheamă? Haida-de! Și v-ați gândit să mă sunați pe mine, 
să-l iau eu, la mine, în noaptea de… Cum… mai mult decât 
atât, de când vorbim, un echipaj l-a adus la ușa mea?.. Păi, și 
eu ce să fac!? Aha!, trebuie să răspund, să deschid ușa… dar 
ce sunt eu, domnule comisar, sunt cumva… tatăl răniților? 
(soneria se aude insistent, el închide telefonul, privește ușor 
rătăcit prin cameră, vede hainele aruncate pe jos, le contro-
lează și încearcă să-și aleagă ceva potrivit. Se probează în 
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oglindă, face câțiva pași, bea din cupă. Insistă în oglindă. 
La ușă se aude ceva zgomot, ușa se deschide, intră ea. Pare 
rătăcită)

EL (se întoarce, o vede): Bună seara, au venit colindătorii! Să 
înțeleg că sunteți instructoarea copiilor cu sorcova (sună 
iarăși telefonul, către ea): scuzați, cineva insistă, luați loc, 
făce-ți-vă comodă! (ridică receptorul): Da, vă ascult! Am în-
țeles, comisare, aha!, agentul a lăsat-o la ușă, ea a isistat să 
fie lăsată singură. Bine, domnule comisar, la mulți ani! (lasă 
receptorul jos, se mișcă puțin, o vede pe ea, pare surprins): 
Nu se poate, ce este cu dumneata aici? 

EA (când el era cu spatele, aproape l-a iscodit, apoi, după 
ce el a văzut-o, ea pare inertă. Tăcere de ambele părți): 
Domnule, cred că nu îmi place prea mult la dumneata acasă!

EL (perplex): Serios! Păi, atunci, să vă comand o cameră la 
Hilton, doamnă! (ea tace). Hai, nu chemați copiii? (ea tresa-
re, este foarte încurcată, își revine, simulează gesturi din ce 
în ce mai firești). Hai, îmi cântați sau nu îmi cântați sorcova?

EA (firesc ): Ei… au plecat! Am rămas singuri!
EL: Adică ați trimis copiii, colindătorii, acasă, și ați rămas singu-

ră pe capul meu, distinsă doamnă!? Unde e sorcova!? Sau a 
plecat și ea!?

EA: Polițiștii au plecat.
EL: Cum adică polițiștii? Cum adică au plecat?
EA: Ei m-au adus aici… aveau uniforme.
EL: Și ce dacă aveau uniformă!?… Adică, lasă-i să aibe unifor-

me, coifuri, armuri, dar eu tot nu pricep ce cauți dumneata, 
la mine acasă, în seara de Revelion?! (ea tace, el, încurcat): 
Zău așa, doamnă, stimabilă doamnă, dar nu vreau să fiu ne-
voit să chem Poliția.

EA: Poliția m-a adus aici. A zis că așa e mai bine!
EL (încurcat): Am înțeles! Dar, de ce v-a adus aici, tocmai la 

mine?
EA: Cred că ar trebui să îmi spui… tu!
EL: Bine, iar TU să-mi spui Bond. Jamea Bond!
EA: Nu-mi place Bond!
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EL: Nici mie! Cojak era mult mai (semn spre cap)… expresiv! Ei, 
uite, avem gusturi comune. Asta îmi place… Să mă prezint 
(întinde mâna jovial): Ionescu! Dar pe dumneata, pe tine, 
cum te cheamă? Cum să-ți spun?

EA (întinde mâna repede, veselă, apoi devine încurcată): Cum 
mă cheamă? Mă întrebi cum mă cheamă?

EL: Da, exact: cum te cheamă?
EA: Nu știu, nu mai știu… 
EL: Nu se poate! Așa ceva să mi se întâmple tocmai mie, și toc-

mai în seara asta!… (încurcat, umblă prin cameră, ajunge 
la peretele din stânga, desenează un pătrat, începe să joace 
singur X și 0. Tăcere.)

EA: Jucam și eu cândva ics și zero.
EL: Și acum, nu mai joci?
EA: Nu!
EL: De ce!
EA: Am uitat!
EL: Ai uitat!! Nu mi-ai spus cum te cheamă.
EA: Nu mai știu, am, am uitat!
EL: Cum așa?… (schimbă foaia) Hai, să fim serioși, să fim oa-

meni maturi! Ce vrei de la mine, doamnă? Cine te-a adus 
aici?

EA: Poliția!
EL: Hai să nu ne mai mințim! Poate ești complice cu vreun bor-

faș din cartier, poate vreți să mă jefuiți, asta e realitatea! Nu 
sunteți primii, și alții au încercat, au aflat că sunt singur, că 
sunt vulnerabil, orice om singur e un vulnerabil, și v-ați zis 
că acum e momentul, mai e (privește spre ceas) ceva peste 
un ceas până la miezul nopții, toată lumea sărbătorește ne-
maipomenita trecere într-un nemaipomenit nou an, hai să îl 
jefuim pe ăsta, că e singur, nu are apărare! Hai, cheamă-ți 
complicii, vă dau ce am și plecați, vreau să fiu singur la mie-
zul nopții! Rămâneți voi cu fericirea voastră și eu cu neferici-
rea mea! Hai, întoarce foaia!

EA (bagă mâna în buzunar, scoate o foaie de hârtie împăturită, 
i-o înmânează lui): Altă foaie nu am!
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EL: Ce e asta!? (citește) Spitalul municipal… serviciul medico- 
legal… moarte clini… clinică… externare cu diagnosticul… 
așa…, pierdere parțială de memorie și… (sună telefonul)

EA (răspunde absentă) :Cine e! Da! Da!… Dar de ce-mi spune-ți 
„La mulți ani“?

EL (îi ia receptorul): Da, să nu-mi spuneți că… Cum, chiar 
Poliția? Ei bine, tocmai vroiam să vă spun cât de indignat 
sunt, domnule comisar, pentru că tocmai în noaptea de… Să 
vă scuz… aveți multe intervenții, lumea a luat-o razna și ați 
stabilit priorități.… Domne, știi ceva, dumneata vorbești ca 
un manager, nu ca un polițist! E ceva suspect aici, cum nu 
mă mai auziți, mai este o oră până la miezul nopții, atunci 
începe bubuiala, marea bubuială! Da, eu sunt înțelegător… 
Este spre avantajul meu? Vă ascult, așa… așa, certificatul, 
l-am văzut domnule comisar, pare incredibil. Cum așa, o fi 
amnezică, dar cum și-a amintit tocmai de mine? Pe spate…, 
nu, nu m-am uitat pe spate, stați așa (se repede spre ea, îi 
ia biletul, îl întoarce pe spate): nu se poate, scrie numele și 
adresa mea! (se repede la telefon, se precipită, scapă recep-
torul, acesta se defectează): alo!, alo!, nu se poate, s-a defec-
tat! (către ea): s-a defectat!

EA (cu naivitate): Credeți-mă, domnule, dar eu nu știu să-l re-
par!

EL: Nici eu!, dar parcă mai contează (face gesturi disperate, 
soarbe din cupă): Și eu acum, acum, ce fac?

EA: Beți! Aveți grijă, alcoolul dăunează grav sănătății!
EL: Beau pe dracu’, nu mai beau de vreo zece ani, ăsta e ceai, 

beau așa, de fason! Dar, auzi, ia mai lasă-mă, mai lasă-mă în 
pace cu astea. (schimbă foaia): Stai așa, stai, nu mișca! Stai 
că nu ține, te arestez și te duc la Poliție. Acum sun la Poliție, 
uite așa, păi ce (ia receptorul, încearcă să sune): aoleo, nu 
merge, s-a stricat adineauri. Ei nu, lasă că tot chem poliția, 
chem vecinii, nu mă las… 

EA: Nu chema pe nimeni, te rog. Nu îți fac nimic.
EL: Păi cum, păiii da!, așa spuneți voi, toți hoții. Am să chem… 
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EA: Uite ce te rog, nu chema pe nimeni. Mai lasă-mă puțin, par-
că mi-am mai revenit. Mai stau puțin și după aia plec.… Dar, 
nu am unde merge! Unde să mă duc?

EL: Păi, pe mine mă întrebi?
EA: Dacă plec, o să rătăcesc pe străzi… 
EL: O să rătăcești pe străzi?!
EA (tristă): Da, cred că da, altfel ce să fac?
EL: Te duci și tu acasă, ce să faci, aia faci! Te duci acasă ca tot 

omul, te culci. Apropo, unde locuiești? (ea tace) Aha, nu vrei 
să-mi spui? Dar cum te cheamă, îmi spui?

EA: Nu știu, nu îmi amintesc nimic. Dar, mi-ar plăcea să mă 
cheme… Dar tu, cum ai vrea să mă cheme?… Poți să-mi spui 
cum vrei. Nu mă supăr!

EL: Ia uite, ia! Bravos, bravos națiune, în seara de Revelion! 
Aoleo! Te pomenești că e Revelionul! Da’ ce te pomenești, 
e seara de Revelion, trebuie să sărbătorim, trebuie… cu lu-
mânări, artificii… (resemnat): Hai că se duce dracului sărbă-
toarea mea, nu mi-am ales nici costumația, mai stai și tu pe 
capul meu… Pleci sau nu pleci?

EA: Dacă vrei, plec! Dar, spune-mi, dacă plec, nu o să-ți pară rău?
EL: E-te na, parcă oi fi Cleopatra, sau… Shakira, să oftez după 

tine! E-te-te na!… Și e-te-te fleoșc!
EA: Ai mai gonit vreodată pe cineva?
EL (încurcat) :Dacă am mai gonit? Dacă am mai… Știi ceva, dis-

tinsă doamnă, lasă-mă cu speculații de-astea, că… ăăă, ăă… 
și eu știu să fiu speculant. Uite, (sacadat, schimbă registrul, 
devine politicos): uite, doamnă, vă spun cu mâna pe inimă că 
în viața mea nu am gonit pe nimeni. Totuși, dacă cineva mă 
deranjează, știi ce fac?

EA: Nu!
EL (tacticos): Nu-l gonesc! Doar mă duc în partea cealaltă (mer-

ge spre ușă, îi face semn spre ieșire): și… îl chem (râde de 
propria sa glumă, este degajat): Ei, ți-a plăcut, nu?

EA: Deci, ai fi în stare să… 
EL: Da, ca să scap de tine, aș fi în stare să… ! Să mă duc în par-

tea cealaltă și… să te chem… 
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EA: Nu înțeleg, cum vine asta?
EL: Ei, nu înțelegi, nu înțelegi! Stai că te fac eu să pricepi. 

(merge spre ușă): Uite așa, ca să vezi că sunt un domn, un 
mare domn, da, da!, uite asta fac (deschide ușa de la intra-
re, iese, o închide, vorbește de dincolo de ușă): Uite asta fac: 
Cleopatraaa… Shachiraaa, nu vrei să fii atât de amabilă și să 
vii puțin? Pe hol… Hai, vino!

EA: (se duce la ușă, trage zăvorul zgomotos) Nu, nu vrea să vin!
EL: Să vii… (speriat, își înghite vorbele) Nu se poate! Ce a fost 

asta! Doamne, da’ tâmpit… idiot… imbecil mai sunt. (calm): 
Am rămas pe dinafară!

EA: (se plimbă prin casă, inspectează calm, aproape nostalgic) 
Cred că am greșit!

EL: Serios! Păi, draga mea, apreciez sinceritatea ta (se gândeș-
te)… îîî… și sunt în măsură să cred că orice om, tensionat fi-
ind, mai ales într-o seară atât de specială… 

EA (pentru ea):  …Nu e o cameră atât de rea!
EL (mimează, din spatele ușii, că își trage palme): Aoleu!… 

Cum spuneam, resorturile noastre interioare ne pot uneori 
determina să ne rătăcim… hotărârile noastre, mânate de im-
pulsuri care uneori depășesc, nu-i așa… 

EA (se așează confortabil pe fotoliu, se lasă pe spate, se rela-
xează): Ai spus ceva?

EL: Da! Ziceam și eu să-mi dai drumul în casă… în casa… mea, 
că e cam frig pe hol. Că acum ies vecinii și râd de mine… 

EA: Ai pregătit și tu ceva de mâncare?
EL: Haida-de! 
EA: Nu prea se aude! Ce spuneai că avem de mâncare ? (merge 

spre ușă, se apropie de ea)
EL: Lasă că am… 
EA: Dragule, ai spus ceva?
EL (țipă ironic): Da! Am niște scovergi! Cu caviar!
EA (este aproape de ușă, se sperie): Vai, nu mai striga așa că 

nu sunt surdă! Vai, ce m-am speriat! Ptiu-ptiu (își scuipă în 
sân): Știi să descânți, că m-am speriat tare rău?
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EL: Da! Știu să descânt, fac și masaje, fac prișnițe, cu Dalibur, 
cu Carmol, pun ventuze, fac… Da!, le fac pe toate, dar numai 
din casă!

 
În interior e liniște. Ea iscodește prin casă, ajunge la peretele 
din stânga camerei, se uită pe afișe, citește, face câteva semne 
cu creionul.

EL: Cle-o-pa-tra!!!
EA (veselă, izbugnește): Extraordinar!
EL: Ai nu mă înnebuni! Ce s-a întâmplat?
EA: Mi-am amintit!
EL: În sfârșit!.. Auzi, dar ce ți-ai amintit?, că la tine, toate sunt… 

neamintite.
EA: Ceva important!
EL: Extraordinar, ți-ai amintit cine ești, cum te cheamă, gata! 

Hai să ne împăcăm, îți chem un taxi și… gata!
EA: Nuuuuu!
EL: Nuuu! Dar ce vrei, să te trimit acasă cu șareta, cu gondola?
EA: Nu, mi-am amintit ce mi-am amintit!
EL: Hai că mor de curiozitate!
EA (fuge la ușă, o deschide, bagă capul pe ușă, rostește prin 

ușa întredeschisă):  Mi-am amintit cum se joacă X și ZERO! 
(El se vede pentru o secundă. Arată jalnic, înfofolit, zgribu-
lit. Ea închide ușa înainte ca el să schițeze vreun gest).

EL: Da să știi că repede mai joci, dragă! N-apucă omul să facă 
un… (semn că desenează un x): că l-ai și adus la zero. Trosc 
cu ușa în nas! Apropo, Cleopatra, nu vrei… să… joc și eu cu 
tine?

EA (în timp ce se îndreaptă spre peretele din stânga, se oprește 
la telefon, ridică receptorul, îl scutură, ascultă. Pare mulțu-
mită, lasă receptorul pe masă, lângă furcă): Ba da, mi-ar 
făcea plăcere. (merge la perete, desenează un pătrat, îl îm-
parte) Hai că eu am desenat pătratul! Cu care joci, te las să 
alegi!

EL: Cu alea… dinăuntru! 
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EA: Bine, fac eu prima mutare, dragule!
EL: Bine, draga mea, dar facem un pact: dacă mă învingi, te in-

vit la o cină romantică, în oraș! Dacă… 
EA: Perfect! Iar dacă învingi tu, rămân la tine! 
EL (rămâne perplex): La mine, Cleopatra? La-a-a miiine?… Eh, 

cum spui tu!
EA: Pe cinstea ta, Cezar?
EL: Pe onoare mea de imperator!
EA: Extraordinar! Știi, Cleopatra ta, cu Cezar-Antoniu al meu, 

aveau parcă… aveau câți copii?
EL (dârdâind): Doi aveau, draga mea, dar hai mai repede, dacă 

vrei să nu înghețe… o parte din Cezar precum și toți urmașii 
lui, încă nenăscuți.

EA: Se joacă în doi, dar cu trei, pe trei (punctează pe tablă, 
1,2,3): Da, mi-am amintit exact (merge spre cuierul de la de-
bara, își lasă pardesiul, are o rochie superbă de seară, se 
aranjează cochet) Eu am țintit un X, drept în mijloc! (dese-
nează un X).

EL: Foarte bine! Și eu am pus un ZERO drept… ăă, așa (schițea-
ză cu mâna pe peretele ușii): sub X-ul tău!

EA: Inteligent! Eu, dragă Cezar, am pus un X. (merge spre pere-
tele cu coli, desenează pe perete și semnul ZERO al lui)

EL: Auzi, Cleo, nu vrei să joci tu cu ZERO, că merge mai repe-
de?!

EA: Perversule! Acum, când am avantaj ? (desenează pe coală): 
Vezi că am pus un X în colțul din dreapta sus.

EL: Aha! Păi și eu pun, dacă nu ies vecinii și cheamă Poliția. Zău 
că nu ar fi rău!… 

EA: Lasă prostiile, Cezar, aici joci pe onoarea ta!
EL: Cum spui tu, Cleo!
EA: Dar de ce nu-mi mai spui Cleopatra, dragă Cezar?
EL: Pentru că este mai scurt și poate așa nu îngheț de-a binelea. 

Am pus un ZERO în colțul din dreapta, jos!
EA (se aranjează la păr, arată mult schimbată, deosebit de 

bine. Pune ZERO-ul lui apoi pune un X în colțul din stân-
ga, jos și le unește pe cele trei cu o linie, pe diagonală) Ai 
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pierdut partida, imperatorule! (merge la ușă, o deshide larg, 
face o reverență): Ești invitatul meu, Cezar!

EL (rămâne surprins de schimbarea ei fizică, face o reverență): 
Doamnă, sluga!

EA: Ai ținut morțiș să pierzi cât mai repede, Cezar!
EL: Ca să limitez pierderile, doamnă!… Și… dârdâiala! Apropo, 

acum ce urmează? Știi, frigul de pe hol dăunează grav memoriei!
EA: Imperatorule Cezar, teoretic urmează să mă inviți la cină, în 

oraș. Practic, o să fii amabil cu mine, eu o să te aștept să te 
îmbraci, apoi, tu, elegant, o să-mi deschizi ușa, eu o să ies… 
și tu o s-o încui după mine, lăsându-mă pe dinafară, cum te-
am lăsat eu. (tăcere, el schițează câteva gesturi încurcat, ca 
și cum ea l-a prins): O seară frumoasă, domnule. Și, la mulți 
ani, dacă așa vrei să fie! (își ia pardesiul și iese ca și cum ar 
fi ieșit definitiv)
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– 2 –

Aceeași cameră, același decor, imediat după plecarea ei. El 
se plimbă gânditor prin sufragerie, puțin rătăcit. Ridică din 
umeri consolat, își reia aranjarea ținutei.

EL: Hai că am scăpat de nebună! Bine că a plecat! (pentru sine) 
Dar simpatică, doamna, distinsă. Avea ceva deosebit, un ceva 
aparte… nuanța îmi scapă. Ehe… dar era cam dusă, săraca!… 
Dusă-dusă, da’ venită, ptiu-ptiu! (își scuipă în sân), pfiu!, puș-
chea pe limbă!… de… la… morgă! (își scuipă iar în sân) Eh!, 
venită de aiurea… ce aiurea, din…, de pe… lumea aialaltă – 
Doamne ferește! (își scuipă iar, repede, repetat, în sân) …Și, 
una peste alta, tocmai în seara asta. (se uită către ceas): Ia uite 
cât e ceasul, mai e puțin până la miezul nopții (se duce spre 
peretele din stânga, caută ceva scris, citește, revine): Parcă 
trebuia să mă pregătesc de sărbătoare! (între timp vede telefo-
nul lângă furcă, îl mișcă, acesta pare că are ton, el îl ascultă, 
mirat îl pune în furcă) Hai că merge! (se îndreaptă spre oglin-
dă, se aranjează. Își face de treabă, citește de pe perete, scrie, 
corectează, cântă) Ce ți-e și cu sărbătorile astea! Le aștepți, le 
așteeepți, ca prostu’, da, le aștepți pentru că nu ai altceva mai 
bun de făcut… și când au venit, au și trecut! Trec așa, ca o um-
bră, ca și cum nici nu ar fi fost… și nu ai ce le face, nu le poți 
ține în loc. Dar, nu știu de ce, dar am senzația că nu le mai 
simt, că nu le mai trăiesc, că nu le mai…, simt că trec pe lângă 
mine și eu nu le recunosc, și strig după ele de-abia după ce au 
trecut, simt că le visez, uneori, de parcă nu le-aș trăi, și abia 
după ce mă trezesc îmi dau seama că de fapt n-am dormit, am 
trăit, dar ce folos, ele, sărbătorile mele, au trecut așa, precum 
clipele, ca orele, ca anii. M-am luat cu viața și-au trecut toate!

Între timp, telefonul începe să sune.

EL: Ei, nu se poate! Acum care o mai fi? (ridică receptorul) Alo, 
bună seara și la mulți ani!
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EA: (de acum vocea ei se aude în difuzor, ca de la celălalt capăt 
al firului) La mulți ani, dragul meu, așa cum vrei tu! 

EL: La mulți ani! Dar, cine mă sună la ora asta? (se întinde spre 
peretele din stânga, caută cu privirea ceva)

EA: La mulți ani de ziua ta!… Nu te mira! Știu, te uiți deja în în-
semnările tale. Da, astăzi este ziua ta de naștere!

EL (rezervat): Îți mulțumesc pentru toate frumoasele urări.
EA: Nu mă întrebi cine sunt? Știu, ești precaut, deși la telefon ai 

fost întotdeauna altfel.
EL (caută cu disperare în colile afișate pe perete, le frunzăreș-

te): Și… ce vrei de la mine?
EA: Te-am sunat doar să-ți spun „La mulți ani!“.
EL: Ne cunoaștem?
EA: Da, ne cunoaștem. Sunt Cleopatra.
EL: Ah!, Cleopatra, nu se poate, unde ai plecat!? Ai venit așa re-

pede și ai plecat așa repede. Ai trecut ca o clipă prin viața 
mea, și te-ai dus ca acceleratul printr-o amărâtă de haltă din 
ultima provincie uitată de timp. M-ai lăsat încurcat și cu… 
chiar cu un regret. De ce ai plecat?

EA: Nu mă întrebi de ce m-am întors?
EL: Ai ajuns acasă, ești bine? Și, da, de ce te-ai întors?
EA: De regulă ești un tip iscoditor, asta mi-a plăcut cel mai mult 

la tine: felul tău de a pune întrebări, de a discuta deschis, lă-
sând impresia unui om cu chef de viață, care nu ascunde ni-
mic. Dar astăzi pari altfel. 

EL: Ești alunecoasă și iau asta ca pe o provocare.
EA: Orgoliul tău de imperator, Cezar! Da, am ajuns acasă! Și 

m-am întors să te cert, Cezar!
EL: Cu ce am greșit, împărăteasă?
EA: Nu ai știut să mă ții lângă tine, Cezar, și asta este cea mai 

mare greșeală pe care un bărbat o poate face în fața unei fe-
mei. Desigur, din orgoliu, nu vei recunoaște asta decât sub 
plapumă, de unul singur.

EL: Draga mea, bărbații își fac procese de conștiință numai di-
mineața, în fața oglinzii. Chestiunea cu plapuma e proba-
bil de domeniul fe-mi-nin, nu știu, n-am cunoștințe exacte 
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despre intimitatea femeilor aflate în oarece dificultăți, în fața 
masculilor feroce, (se aprinde, perorează): aflați, la rândul 
lor, nu-i așa, într-o oarecare și mai mare dificultate în preaj-
ma suferinței aprinse a sexului slab.

Între timp se aude zgomot dinspre ușa de la intrare.

EA (calm): Cezar!
EL: Da, Cleopatra!
EA: Ți-a fost dor de mine?
EL: Ca niciodată, draga mea.
EA: Cât de dor, dragul meu?
EL: Mult! Ca de la mine, pân’ la tine…
EA: Puțin, Cezar, un fleac… 
EL: Te rog să revii, draga mea!
EA (cu sensibilitate): Dar n-am plecat niciodată, dragul meu. 

(pauză, se aud pași, ușa de la intrare se deschide încet, 
intră ea închizând telefonul mobil, are o sticlă de șapanie în 
mână): Hai să trăiești! 

EL: Hai-da-de! Auzi, cucoană, da’ tu ce crezi că e aici, aerodrom? 
Fiecare pică cum vrea?

EA: Lasă că nici tu nu ești (pune sticla pe masă, aruncă o privire 
în jurul lui, îl măsoară) turn de control! (hotărâtă): Nu, sigur 
nu mai ești! Nici eu nu mai sunt cine știe ce… (dă din aripi)

EL: Aeronavă?
EA (dă din cap dezaprobator): Mă dezamăgești!
EL: OZN!?
EA: Doar o… apariție neidentificată!
EL: Lasă că te identific eu! Acum, că ai venit, că ai revenit (fac 

schimb de poziții, el trece spre ușă, o încuie) așa, și că nu 
mai poți să pleci (rostește pe ascuns): de nebună (bagă cheie 
în buzunarul de la piept, direct spre ea): …de bună voie… fii 
binevenită. Te rog să iei loc! 

EA: Nu este potrivit să iau loc.
EL: Da’ de ce?, este seara de Anul Nou, uite, mai este puțin până 

la miezul nopții, hai să petrecem împreună aceste ultime cli-
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pe ale anului și tot împreună să pășim peste primele clipe ale 
noului an! 

EA: Ți-ar conveni de minune. Erai singur, te pregăteai de pe-
trecere, am picat tocmai bine: ai și tu cu cine să ciocnești un 
pahar!

EL: Exact, ai aterizat bine, de oriunde vei fi… decolat, hai să des-
facem șampania! 

EA: Nu putem ciocni, la tine în casă nu văd pregătit decât un 
singur pahar. Cum de altfel ai pregătit un singur tacâm, un 
singur fotoliu, un singur scaun la o singură masă. Se pare că 
nu așteptai pe nimeni, Cezar!

EL: Draga mea, e seara de Revelion, este și ziua mea, oricine 
este binevenit, aștept oaspeți, așa se cuvine.

EA: Dragule, astăzi nu este 31 decembrie!
EL: Ce nu este?!
EA: Nu începe Revelionul. Uită-te bine în calendar… 
EL (se duce spre perete, spre calendar, dă foile spre final, caută, 

face un semn mare în jurul datei de 31 decembrie): Poftim! 
E-te na! Suntem, adică este… azi, astăzi este, uite, decembrie, 
31, ultima zi a anului, vine un an nou, cu speranțe noi, cu… 

EA: La mulți ani, dragul meu! Astăzi este ziua ta de naștere, dar 
este… 20 octombrie. Este toamnă, uită-te pe fereastră, la po-
mii de afară, la florile din glastră.

EL (pare să cadă pe gânduri, dar nu prea mult. Devine aprig): 
Uite ce, nu știu cum se face că…, ăă, nu vreau să fiu ireveren-
țios, dar mi se pare de neacceptat ca tocmai la mine acasă, pe 
nepusă masă, uite-așa, vine o străină și-mi… îmi fură Anul 
Nou, îmi fură sărbătoarea pe care… 

EA: Nu te amăgi, dragul meu. Deși, uneori, o minciună frumoa-
să este mai bună decât un adevăr care nu-ți folosește la ni-
mic. Fie cum vrei tu, uite, mai sunt câteva minute și vine… 
Anul Nou. Hai să ciocnim!

EL (deschide șampania, îi pune ei în cupă, caută o altă cupă… 
evident, nu găsește. Încurcat, ia vaza de pe masă, scoate flo-
rile, o ridică ca și cum ar avea o idee): La mulți ani!, eu pot 
să beau și din vază, nu mă supăr, sau pot ciocni cu sticla…, 
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nu, mai bine din vază, arunc apa, pun florile…, le pun pe un-
deva, că sunt proaspete, nu se ofilesc ele așa de repede (le-a 
pus alături cu grijă, le face vânt cu mâna, ca și cu un evan-
tai) și ciocnim, uite acum ciocnim… 

EA (vine aproape de el, gustă din cupă, îi întinde și lui cupa, 
îl sărută pe gură): La mulți ani, dragule! La mulți ani, din 
toată inima mea!

EL (încurcat, duce mâna la gură, duce cupa la gură, gustă, se 
îneacă, tușește. În sfârșit, bea sănătos): La mulți… adică, 
tu… (semn spre ea, apoi spre el) și eu… hai! la mulți ani!… 
Vrei să mai bem o cupă, să mai… (semn spre ea, apoi spre el, 
ca și cum ar vrea să mai fie sărutat)

EA: Oh, Doamne, de când așteptam clipa asta!
EL (înțelege că ea a înțeles că se mai pot săruta. O ia vârtos 

în brațe, curtenitor): O, Doamne, de când și eu, ca un umil 
pământean, aștept o clipă divină de înaltă trăire, sănătoasă 
simțire și… sublimă înălțare…

EA (senină, rupe vraja): Cezar!?
EL: Da, draga mea!
EA: Se pare că sublima ta înălțare… e mai… sublimă… ca a mea!
EL: Daa!??
EA: Da! Cam prea sublimă!… A ta!
EL: Ee! M-am luat și eu cu valul, adică valul, pe mine… și eu… 

pe tine.
EA: Da, așa se întâmplă, suntem luați. Și, la urmă, lăsați… .
EL (în retragere) : Nu, zău că ai dreptate, da, ai dreptate, întot-

deauna femeile sunt mai cu picioarele pe pământ decât băr-
bații. Asta când nu sunt cu ele în nori… 

EA: Da, și cu capul sub pământ!
EL: Sigur, ai dreptate…, adică… n-ai!, adică nu cu capul între pi-

cioare, adică cu pământul la cap…, ăăă, adică da, vream să 
zic că e bine să revenim cu…, ăă, la oile noastre! Asta e!

EA: Cezar, vrei să zici că fiecare cu turma lui!
EL: Da, exact. Uite, nici nu mi am dat seama că nu ne cunoaștem 

prea bine, că ne-am întâlnit… cum ne-am întâlnit... Dar tu, 
cu… turma ta, de unde zici că veneai?
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EA (ușor, cu teamă) : Din trecutul tău!
EL: Da’ ce, trecutul meu e la… morgă?
EA: Nu, trecutul tău e în fața ta și în camera asta. Dacă ce este în 

fața ta poți să negi, ei bine, sunt lucruri care nu pot fi negate.
EL: Care nu pot fi… Adică ce vrei să spui?
EA: Da, Cezar! Nu poți fugi de trecutul tău, îl poți cel mult uita.
EL: Știi ce!? Vorbești ca o vrăjitoare, chiar așa, ești ghicitoare, ce 

vrei să lași impresia că ești? 
EA: Dacă vrei, da, sunt o ghicitoare. Dar una care poate să-ți 

vorbească numai despre… trecut!
EL: Ghicitoare care prezice trecutul! E-te na!
EA: Da, chiar așa. Uită-te în bibliotecă, te rog!
EL: Să mă uit.., adică de ce să mă uit?
EA: Ca să lămurim ce mai poate fi lămurit, dragul meu. Uite, al-

bumul ăla cu copertă albastră, l-am văzut de când am intrat. 
Te rog să-l deschizi, dragule.

EL (pornește spre raftul cu cărți, șovăie, se oprește) : Ce urmă-
rești?

EA: Ai încredere, dragul meu. Hai, deschide-l! 

El ia albumul, nu se hotărăște ce va face, este temător, are par-
că o bănuială.

EA: Hai, îndrăznește!
EL (se macină, se transformă) : Nu îndrăznesc nimic! Și nici tu 

să nu îndrăznești să te joci cu mine, să-mi spui ce am de fă-
cut, să intri în viața mea și să…

EA: Așa cum te cunosc, vei renunța să deschizi albumul. Și asta 
pentru că acolo este trecutul tău, viața ta, adevărul, pe care 
tu nu le vrei, de care fugi.

EL: Eu nu fug de nimic! Eu… eu aleg…, întotdeauna am ales.
EA: Ni se pare că alegem, dragul meu. Doar ni se pare. Defapt, 

alegem doar ceea ce putem avea imediat, ceea ce putem 
cumpăra, pe furiș sau dând din coate, altfel viața alege pen-
tru noi. Ăsta este adevărul, suntem doar un fir de praf iscat 
la marginea unei lumi despre care nu știm mai nimic. Nu 
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contăm decât în măsura în care suntem unul lângă altul, ca 
să ne ținem de mână și să ne spunem unul altuia impresi-
ile, în această călătorie în care suntem și noi martori pen-
tru o clipă. Dar, această simplă clipă poate deveni lumea 
noastră, dragul meu, iar atunci călătoria noastră este o veș-
nicie, iar timpul și spațiul sunt firișoare de praf la nunta 
noastră… 

EL: Nu știu ce vrei să spui… Cred că… nu vreau să comit o impo-
litețe, dar cred că m-a luat valul, mi s-a întâmplat așa, prea 
mult… e prea mult pentru mine, în seara asta în care mă pre-
găteam să sărbătoresc un Nou An.

EA: Un nou an în confuzie nu-ți poate aduce nimic nou, dragul meu.
EL: E alegerea mea!
EA: Te rog un lucru. Te rog să deschizi albumul, fă asta de dra-

gul meu. După aceea, am să plec, am să te las singur, bietul 
meu fir de praf.

EL (a luat iarăși albumul în mână, șovăie): Vreau să știu ce…, 
ce este în acest album? Ce este așa special, eu m-am mai ui-
tat în el, n-am văzut nimic.

EA: În albumul acesta este viața noastră, dragul meu! Ești tu, cu 
mine și cu copiii noștri. Acolo este tot ce am avut și o parte 
din ce mai avem. Și, suntem mai bogați cu cât între aceste co-
perți regăsim mai mult din viața noastră. Albumul ăsta este, 
dacă vrei, o fereastră spre trecutul nostru, spre viața noastră, 
într-o călătorie în care prezentul deja a trecut iar viitorul nu 
ne aparține. De dragul meu, te implor să privești spre această 
fereastră.

EL (deschide șăvăielnic albumul. Este cu spatele la scenă, ges-
turile lui și mimica doar se presupun): Eu aleg, eu am ales în 
viața mea!

EA (merge spre partea din față a scenei): De dragul meu, pri-
vește în albumul nostru, pagină cu pagină. Așa, hai, hai spre 
fereastra noastră… 

EL: Eu aleg, eu aleg, este viața mea și nu-mi spune tu ce să fac!
EA (a ajuns în fața unei ferestre imaginare, o deschide, se în-

toarce spre el): Hai, de dragul meu, hai spre fereastra noastră, 
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firule de praf, hai, Doamne!, ajută-ne să ne regăsim, două 
fire de praf în calea universului tău!

EL (dă încet pagină cu pagină, se transformă) : Eu aleg… ești și 
tu, și eu, suntem noi, Doamne!, sunt și…

EA (mimează că trece prin fereastră în altă lume, își introduce 
o mână, un picior, se apleacă gata să treacă cu totul, pri-
vește înapoi, spre el, îi face semn) : Hai, dragul meu, vino 
după mine, te implor să revii în lumea noastră. Hai!

EL: …Doamneee!, și ea, și eu, suntem noi, noi și copiii noștri!
EA (mimează că a ieșit pe fereastră, privește înapoi spre el, îl 

cheamă) : Hai, iubitul meu de-o viață, hai iarăși în lumea 
noastră! Fereastra este aici!

EL (vine spre fereastră): Noi, eu, TU și copiii noștri, asta este 
lumea noastră! A noastrăă!
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Jocul se desfășoară numai în partea din față a scenei. Partea 
din spate poate rămâne la fel, sau poate fi acoperită prin tra-
gerea unei cortine simple, de voal, camera sugerându-se în 
umbră, ca un fundal. 
Cei doi stau în părți opuse, față în față, în stânga și dreapta 
scenei, așezați pe câte un taburet.

EL: Nu-mi vine să cred că m-ai căutat ani de zile! Nu, nu-mi 
vine să cred că m-ai găsit!

EA: Am știut întotdeauna că o să te găsesc. Mă întreb însă ce o 
să fac cu tine și mai ales cât o să te țină starea asta de nor-
malitate?

EL (entuziast): O să mă țină o viață, o veșnicie, o să…, n-o să-mi 
mai treacă niciodată!

EA: Toate sunt trecătoare… 
EL (face pe supăratul): Știi ce? Lasă-le trecătoare, ne-trecătoa-

re, ce ne pasă nouă acum, aici, astăzi, de una ca asta? Vreau 
să trăiesc clipa, fiecare secundă și milisecundă alături de tine 
îmi sunt neprețuite, așa vreau să trăiesc – fără să-mi pese de 
ziua de mâine. Crede-mă! Viața nu este nici trecut – trecutul 
s-a dus… s-a dus și o parte din viață… nu este nici viitor – 
viitorul nu știm ce înseamnă. (se ridică, accentuează) Asta 
este viața, clipa asta, prezentul. Altceva, nu avem!

EA (emoționată): Doamne Dumnezeule!, ești tu, chiar tu, te-ai 
întors cu adevărat, pari același optimist incurabil care dă cu 
piciorul fleacurilor în fața cărora alții se opresc din drum. 
Același care mă-nvăța să nu-mi fac griji de seara, pentru pro-
blemele de dimineață, oricare ar fi.

EL: Logic! E bine să dormi noaptea, ca să te trezești odihnit de 
dimineață. Să te uiți pe fereastră și dacă problemele au ple-
cat, să te-ntorci pe partea cealaltă! 

EL și EA: Că doar nu te-oi duce după ele, să le cauți cu lumâ-
narea!!

EL: Zău așa!
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EA: Asta mi-a plăcut la tine, dragul meu. Ești singurul om pe 
care l-am întâlnit, în stare să reclădească orice de la capăt, 
să-și facă o lume a lui, paralelă cu lumea reală, în care să tră-
iască fericit și mai ales frumos. Și în care lume m-a luat și 
pe mine, o biată muritoare cu picioarele adânc înfipte în pă-
mânt. (râde ușor, își aduce aminte cu plăcere) Îmi amintesc 
(râde cu poftă), îmi amintesc când ne duceam la hoteluri 
(râde din ce în ce mai cu viață) Doamne, ce bâlci! (se pră-
pădește de râs) ce tămbălău! Erai spaima recepționerelor și 
a cameristelor (râde în hohote) mutai mobila prin cameră, o 
dată ai pus-o pe balcon (râde, se bate pe burtă) …și restul pe 
hol. Ca să-ți testezi crosele de minigolf… (serioasă) Altădată 
n-ai vrut să ne cazăm, deși era miezul nopții și eu eram gra-
vidă-ntr-a noua… n-ai vrut pentru că patul era prea masiv 
și n-ai putut să-l muți, să-l pui la fereastră, să ne uităm pe 
geam, cum ninge.… Tâmpitule, mi-ai mâncat viața!… Dar a 
fost frumos! (visătoare) Ăsta a fost norocul tău, niciodată 
nu mi-au plăcut oamenii normali! Da’ ce zic eu ne-normal la 
tine, ești și dificil, cel mai dificil om pe care l-am întâlnit în 
viața reală, în cărți, în filme, sau, mai nou, pe Youtoube! Nu 
te culcai dacă în cameră era vreo muscă, dacă era dezordine, 
dacă florile nu erau udate, dacă erau prea udate! Nu aveai 
liniște dacă te… strângeau ciorapii… 

EL (sincer revoltat): Păi cum să fiu în largul meu dacă mă strâng… 
ciorapii!?… Ăsta e motiv pentru un nou război mondial!… 

EA: Ți se poate reproșa că ești prea simandicos… 
EL: Iar eu le-aș reproșa altora că sunt în stare să-mi transforme 

calitățile în defecte… Hai, ce mai vrei de la mine?
EA: …Nu puteai să dormi până nu mutai ceva prin cameră, am 

speriat vecinii cu mutatul, cel puțin o dată pe lună mutam 
toată mobila, cu fotolii, bibliotecă, canapele… 

EL (pedagogic): M-daa, mutarea mobilei e o adevărată știință, 
eu o făceam în șapte pași… Întotdeauna începeam cu „Istoria 
literaturii române contemporane“ – a lui Alex Ștefănescu… 
Restul mergea mai repede!… Totuși, eram un dificil! Atât de 
dificil încât m-ai luat de bărbat!



Gelu Brebenel

60

EA: Una peste alta, nici nu mai știu ce-am găsit la tine. 
E-adevărat că nu-ți lipsea un anumit soi de îndrăzneală… 

EL: Iar eu nu îndrăznesc să-ți amintesc ce-ți prisosea!
EA: Adică?
EL: E-he, aveai un… un… fond… imperial!
EA: Cred că te referi la... (semn spre fundul ei): Adică era mare 

cât un imperiu!
EL: Nu, doar cât două regate, despărțite-ntre ele de… 
EA (bate din picior): De!??
EL: De vicisitudinile istoriei, dragă!… Dar, una lângă alta… 
EA: …Pardoon!… unul lângă altul… Regat lângă regat!
EL: …Lasă dragă Geografia! Aici e vorba de… filosofie!… Una… 

peste alta… suntem împreună!
EA: E-he!, de-ar fi numai atâta. Te-am luat și… (resemnată): 

te-am luat! Ca femeie, ca orice femeie, nu mi-am dorit ceva 
extraordinar de la viață. Mi-am dorit să am siguranță, să am 
bani, de ce nu… o mașină bună… Tu m-ai lecuit de toate astea!

EL (se vrea ironic): E!, noroc că ești sănătoasă!
EA: Mare noroc! Îți dai seama ce-ar fi să ne apuce (semn spre 

cap): pe-amândoi deodată?!
EL: Daaa, ar fi de-a dreptul catastrofal… Îți dai seama că n-are 

cine să mai stingă becul? Bașca să ducă gunoiul!
EA (râde complice, ca de o glumă cunoscută de amândoi. Apoi, 

imperativ): Cineva trebuie să ducă gunoiul!!!
EL: Și cum în casă nu suntem decât noi doi, uite așa ajung și eu 

cineva. Un fel de X, pe lângă… șefa!
EA: Tu ești cineva-ul meu, dragule. Chiar esti un mare X, pe lân-

gă atâta ZERO! Lumea asta a fost creată să fie frumoasă, dar 
din păcate a ajuns o lume urâtă… Așa de urâtă, încât nu mai 
știi dacă nu cumva tu ai devenit anormal, și toți mâncătorii 
de semințe și scuipătorii pe asfalt, toți maneliștii, toți grobie-
nii, nu mai știi dacă nu cumva ei sunt normali, iar tu ești un 
rătăcit prin lumea lor. Așa încât, la un moment dat te întrebi 
ce e viața? Chiar așa: ce este viața asta a noastră?… E un fel 
de X și ZERO! Când ești cineva, când un zero! Pentru mine a 
devenit un joc în care uneori nu mai știu ce sunt, în care ne 
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recunoaștem sau nu ne mai recunoaștem, noi, pe noi! Un joc 
în care dacă faci ceea ce crezi tu că e mai bine, dacă vrei să 
trăiești frumos, pe spinarea ta, din când în când trebuie să te 
oprești, să privești înapoi, peste gard, și dacă ai rămas singur 
te întrebi de care parte a gardului începe balamucul… 

Între timp ceva se întâmplă cu el. În timp ce ea vorbea, el, în 
spate, mimează tot felul de preocupări la care renunță repede. 
Se uită în oglindă, se spală pe mâini la un lavoar imaginar, 
își face pantofii cu cremă. Renunță la tot, joacă un X și ZERO 
imaginar, chiar în fața ei, ca și cum ea nu există.

EL (mimează jocul X și ZERO, apoi pare să o vadă pe EA): 
Cleopatra, crezi… 

EA (îngrijorată dar și curioasă): Dar, dragul meu, de ce îmi 
spui Cleopatra!?

EL (senin): Cum adică de ce îți spun Cleopatra? Ce, ai uitat cum 
te cheamă?

EA (disperată, pentru sine): O, Doamne!, nu așa devreme! (spre 
el): Nu am uitat, Cezar, dar m-am obișnuit să-mi spui „draga 
mea“… Iar eu îți spuneam ție „dragul meu“… 

EL: Dulcegării! Uite ce e, madam, ia mai scutește-mă! Ce e cu 
tine aici?

EA (intrigată, apoi se calmează): Ce e cu mine aici? Păi, impe-
ratorule, tocmai… 

EL: Nici un imperator! Imperatorii s-au dus dracului, acum 
n-avem imperatori, avem numai dictatori! Ceaușescu… 

EA: Ceaușescu a fost împușcat acum mai bine de 20 de ani… 
EL: Serios! Dar ce-au avut dragă cu el?… Că parcă era băiat bun!
EA: Trebuia să vină alții, tot de-alde… escu… 
EL (se uită cu grijă, sugestiv, prin preajmă): Aha!… Treaba lor! 

Dar tu cine ești?
EA: …Cleopatra!… 
EL: Cle-o-… (rămâne cu silaba următoare între buze, ca și cum 

ar suspenda o idee)
EA (îi preia mimica, cu silaba mimată dar nerostită): …(patra!)
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EL: Da’ ce cauți tu dragă pe vremea lui… escu! Parcă ăsta era 
contemporan cu Elena din… din… 

EA: În nici un caz cu Elena din Troia!… Eh!, cu una mai… uni-
versală!

EL (schimbă registrul): Curat universală! Păi ce, nu câștigă ei 
alegerile… (semn spre spațiu): peste tot! Le merge! 

EA: Da, așa e la noi, pe cheiul Dâmboviței: merge, dacă un ZERO 
de tipar se înconjoară numai de zerouri minuscule. (trece în 
spatele lui, îi ia mâna ca elevilor, mimează că scriu împre-
ună cu creta pe o tablă imaginară): …Multe zerouri (dese-
nează zerouri mici): puse nu după X, ci după un zero mare! 
(desenează un 0): …Matematic, ar face zero, da’ depinde cine 
numără!

EL: (se întoarce printre brațele ei, ajunge cu fața la ea, foarte 
aproape) Ești o învățătoare excelentă! Te superi dacă facem 
ceva… meditații! (o ține deja în brațe).

EA (o bănuială): …Și… cum ziceai că-l cheamă pe… noul meu elev?
EL (nedumerit): Ce se-ntâmplă, draga mea? Ce se-ntâmplă cu 

tine!? Nu, nu se poate, frumusețe de lecție, întreruptă când 
eram mai dornic de… știiință… 

EA (răsuflă ușurată): Lua-te-ar!… Bine-ai revenit acasă!
EL (are o presimțire) : …Ce… iar am fost… (fluieră, gest suges-

tiv): …cu pluta?!
EA: Da de unde, mai fac și eu o înviorare cardio, că-mi scăzuse 

tensiunea (îl ia în brațe): Lua-te-ar să te ia, iar m-ai speriat 
de moarte!

EL (pare afectat): N-am vrut să te supăr… 
EA (în brațele lui): Dragul meu drag! Bine-ai venit acasă!… 

Iarăși!… Data viitoare, nu mai fac patul!… 
EL (se simte afectat, este gânditor, se retrage pe taburet): În 

mod normal ți-aș zice că n-are rost să te deranjezi… 
EA (se așează în brațele lui): Tot spiritual ai rămas! Doamne, 

cât mă bucur că ești… aici… 
EL (serios): Cred că ar trebui să stabilim ceva important… 
EA: Lasă-mă să mă bucur că-mi ești aproape, te rog! După ce te-

am așteptat și te-am dorit atât de mult… Ce mult te-am dorit!
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EL: Poetul-scriitor zicea, frumos (se ridică puțin, rostește im-
presionant) Ce mult te-am iubit!

EA: Ce mult te iubesc, dragostea mea!
EL (cade la picioarele sale): Ce mult te iubesc, dragostea mea! 

(pauză, se ridică, pleacă într-o parte a scenei)
EA: Nu fugii, dragul meu X!… Tu-mi spuneai că eu sunt X a ta!… 

Doamne, ce tineri eram! Îmi scriai scrisori pe hârtie filigra-
mată, cu cerneală violet- deși vorbeam în fiecare noapte la 
telefon! Trei ani am vorbit la telefon, aproape în fiecare noap-
te… Iar ziua ne sunam iar, scurt, ca și cum ne-am fi trimis 
telegrame. Eram îndrăgostită… pluteam!…, și mă temeam să 
nu te pierd. Târziu am înțeles că așa ceva nu se poate- aveam 
deja lumea noastră paralelă, în care ne refugiam și eram regi, 
împărați și împărătese, chiar dacă în ziua de zi cu zi trebuia 
să arăți miliției buletinul, în fiecare seară când mergeai spre 
casă… Să nu mai fugi!

EL: N-am să fug.… De la tine am învățat să văd lumea… lumea 
mare, o altă lume decât cea a mea, în care… e adevărat că 
mai beam cu băieții un vin pe la șosea, mai trăgeam cu praș-
tia în vrăbii… și cu crăcanul în rândunici… dar să știi că mie 
nu mi-a plăcut asta, mă făceam și eu că-mi place, ca să mă 
bage băieții mai mari în seamă, dar să știi…, să știi sigur, că 
niciodată n-am nimerit vreo rândunică. Nu!, trăgeam, de-al 
dracului, pe alături, și dădeam cu zât, zââât!, când trăgeau 
alții. Da’ ce ochire aveaam, e-he, păcat de ea!

EA: Am înțeles. Ai un fel de… atenuante… 
EL (sec): Nu, aveam doar început de strabism! Da’ altfel sper că 

ai remarcat… eram ecologist încă de pe atunci! Și cu protec-
ția animalelor…, și a păsărelelor! (schimbă registrul) Să nu-ți 
închipui acum că tu m-ai scos din mahala în centru (aclama-
tiv, cu privirea spre cer) …urma ca asta să mi se întâmple, 
oricum. Mă bucur totuși, nu-i așa, că tu mi-ai fost în preaj-
mă, la marea… transformare. Nu, dar ai și tu meritul tău… 
Mai ții minte când mi-ai făcut cadou cartea aia, cu… grâu, 
cu… ovăz, cu… 

EA: „Oameni de porumb“ de Asturias… 
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EL: …Nici acum nu am terminat-o!.. Zău, chestiile deosebite tre-
buie lăsate mai la urmă, de ce să ne grăbim, ia uită-te, draga 
mea, câte priorități avem… 

EA: Ai citit-o, cum ai citit și alte câteva sute de cărți. Dovadă 
stau cărțile pe care la rândul tău le-ai scris, și premiile pe 
care le-ai luat… 

EL: …Uite că acum nu mai știu la ce-mi folosesc nu știu câte 
premii… 

EA: Îmi folosesc mie, copiilor și celor care te iubesc și care te 
apreciază, dragul meu X… 

EL: Poate că atât e de-ajuns. Altfel, pe planeta asta de pămân-
teni, nu ne pricopsim cu mare lucru: abia dacă avem câțiva 
prieteni! Restul oamenilor pe care i-am cunoscut, se vor de-
ranja destul dacă le cerem un pic de ajutor, iar dacă cum-
va murim înaintea lor, i-am deranjat foarte mult, deja le-am 
stricat treburile! Îți dai seama, trebuie să se deranjeze să 
pună și ei pe năsălie un buchețel de flori! Ăștia suntem noi, 
oamenii!… În rest, ne avem doar noi pe noi. Altfel, nu există 
decât bâlci, respect limitat și deranj!

EA: Mai ții minte că mi-ai promis să-mi cumperi o insulă?
EL: Eu nu cumpăr insule… pe insule… ajungem plutind! Un chili-

pir!… Dar și dacă ajungi degeaba, rămâi dator… Este, știi cum 
este, cum scria Nichita: „zăpada pe gratis se transformă în-
tr-o datorie de noroi!“… Da, mai țin minte, ți-am promis in-
sula noastră. Uită-te în jur și spune-mi: mai îți trebuie ceva?!

EA: Dragul meu, în afară de tine nu mai îmi trebuie nimic. Da, 
avem insula noastră!

EL (meditativ): Numai că, între timp cineva ne-a furat marea…! 
Ne-a jucat o farsă. Nu știu cine, poate soarta… Este ceva din-
colo de voința noastră… suntem, cum spuneai tu, un fir de 
praf în fața destinului… Iată că tocmai nouă ni s-a întâmplat 
una ca asta… 

EA: Ceea ce ni s-a întâmplat, ne întărește! 
EL (tare): Nu vreau ca insula noastră să devină ospiciu. Te im-

plor să-ți vezi de viața ta și lasă-mă pe mine cu insula mea. 
Înțelege asta… 
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EA: Nu-mi face asta încă o dată! Nu mai vreau să o iau de la 
capăt, NU MAI VREAU! M-ai părăsit ca un laș, ani de zile te-
am căutat prin toată lumea… 

EL: Nu am fost laș. Știam ce o să mi se întâmple, doctorii mi-
au descris foarte amănunțit stadiile acestei afecțiuni. Am ales 
să îmi duc singur crucea, în noua mea lume, fără să vă port 
după mine. V-am pus la adăpost, pe tine și pe copii și mi-am 
văzut de ce a mai rămas din viața mea… 

EA: Ai stat în beznă ani de zile, ai rătăcit ca un pribeag, sărma-
nul de tine, iar noi te-am căutat ca niște disperați. La un mo-
ment dat am cedat, nu mai puteam, nici nu mai știam dacă 
mai trăiești. M-au îndârjit copiii… Băiatul nostru a făcut 
Academia de Poliție numai ca să ne sporească șansele de a 
te găsi… Și te-am găsit la capătul pământului, trăindu-ți altă 
viață, fiind alt om. Nu pot să-mi închipui ce se întâmpla cu 
tine când îți reveneai la adevărata ta identitate, dacă asta s-a 
întâmplat vreodată.… Pot doar să-mi închipui că în sufletul 
tău nu ne-ai uitat niciodată și că mereu ți-a fost dor de noi!

EL (tăcere, el se adună ):  …Mai ni se poate întâmpla ceva bun?
EA: Îți amintești ultimele tale cuvinte înainte să pleci?… Mi-ai 

spus să nu plâng și să nu sufăr, pentru că ne vom regăsi… cu 
siguranță ne vom regăsi într-o lume mai bună… 

EL: Ne vom regăsi… 
EA: Dar de ce să pleci iar?
EL: Nu vreau să plec… Plec fără voia mea. Am impresia că am 

fugit prea mult de mine, așa încât mi-am luat-o înainte și nu 
mă mai pot ajunge din urmă.… Din când în când mă opresc 
pe stradă și am senzația că mă văd venind din sens opus… 
Mă trezesc apoi privind vreun trecător, cu gândul că poate 
sunt chiar eu, întors din drum spre a mă întâlni cu mine. Și 
am senzanția că EU trec pe lângă MINE, fără să mă opresc la 
această întâlnire, din frică, din lașitate ori numai din micime. 
Sau poate din rătăcire… (pauză)… Și îmi este teama că, vre-
odată, fiecare dintre NOI poate întoarce capul după celălalt, 
că ne putem întoarce din drumul nostru, al fiecăruia, și că, 
odată ajunși unul în fața altuia, nu o să vedem în noi decât 
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doi străini… Cred că de-aia fug EU, de MINE… (pauză, apoi 
în alt registru): Nu plec definitiv. O vreme, am să-ți lipsesc, 
apoi ne vom… regăsi. 

EA: Nu pleca! Sau, înainte de a pleca, nu mă goni. Lasă-mă să 
rămân lângă tine, să am grijă de tine. Lasă-ne să ne mulțu-
mim cu ce avem: eu cu tine, tu cu mine, așa cum suntem. Nu 
mă goni!

EL: Oriunde aș pleca, am să te aștept!
EA (tăcere apăsătoare, îl îmbrățișează): Ce-o să facem, dragul 

meu!?
EL: …Cât e de grav?
EA: Mult mai grav decât știi tu că a fost ultima dată, atunci când 

ai hotărât să pleci… Deja medicii m-au prevenit că sunt șan-
se foarte mici să-ți reamintești vreodată de noi… Dacă stăm 
acum de vorbă, e o minune, oricând te pot pierde… 

EL: …Crezi că lumea zice că sunt nebun!?
EA: Cred că da! Dar nu-mi pasă deloc! Tot ce știu este că sunt 

lângă tine și că ești al meu, deși, poate clipele ne sunt măsura-
te. Lasă-mă să mă bucur de tine și de viața noastră împreună.

EL: Ce ai face dacă ai știi că mai avem doar o oră de trăit împre-
ună?

EA: Aș arunca ceasul pe fereastră. Timpul s-ar opri iar tu ai fi al 
meu pentru totdeauna! Și am învăța împreună cât de mult 
înseamnă fiecare minut din viața noastră, cât de prețioasă 
este fiecare clipă. Pentru că nu suntem în stare să vedem ce 
bogați suntem, decât atunci când aproape nu mai avem ni-
mic! Hai să ne-nchipuim iarăși insula noastră, chiar și numai 
pentru o oră… 

EL: Eu nu mă mulțumesc cu o oră! Mulți oameni, dacă ar mai 
avea doar o oră la dispoziție, în prima jumătate s-ar îmbăta 
iar în a doua ar vomita!… Știi ce-aș vrea să facem în ultima 
noastră oră?

EA: Te mulțumești tu doar cu o oră?… 
EL: Aș vrea să… tăcem!
EA: Fără să… vorbim?
EL: Ba da, dar în tăcere.
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EA: Așa? (pune mâna la gură, mimează că ar vorbi) Îîî!? 
EL (mimează): Îhî!
EA (ridică din umeri, semn că nu mai știe ce să facă):  Îmm!
EL: Î-hî-hî!
EA: Î-hîîî!
EL (se îndreaptă spre ea, ocheade) :Îhîî!
EA (rușionoasă) :Eee!
 
El mimează că o admiră, că îi face curte, că o cere de soție, ea 
se lasă greu, el îi pune o verighetă, o ia în brațe, mimează mar-
șul nupțial, se rotește cu ea în brațe.

EL (rupe tăcerea): Cred că mai vreau să te cer o dată de soție!
EA: Să…?!
EL: Crezi că găsim un popă la ora asta?
EA (devine sobră): Suntem căsătoriți în fața noastră, o singură 

dată, în lumea asta... Nu pot să fug ca tine, nu mai pot să mă 
joc, îmi este teamă!

EL  (renunță la joc): Mă simt ciudat. Parcă ar urma să cadă vreo 
cometă pe pământ, acum, în câteva secunde, peste o jumăta-
te de oră sau poate doar mâine, iar eu nu pot să fac nimic… 
A fost o vreme când credeam că pot să mut pământul din loc. 
Acum știu și că n-aș fi fost în stare, dar mai ales că ar fi fost 
inutil. 

EA: Îți pare rău de ceva, ție, nebunul meu!?
EL: (tăcere apăsătoare. Apoi, pare că schițează, în aer, un joc 

imaginar, poate X și 0, apoi se întoarce spre ea, ridică din 
umeri) 

EA (speriată): S-a întâmplat ceva? Doamne-Dumnezeul meu, 
nu vreau să cred că… 

EL (franc): Nu crede și nu cerceta! Stai liniștită, sunt aici, n-am 
plecat cu pluta!… Dacă-mi pare rău de ceva!… Nu mi-am în-
cheiat socotelile, nu știu!… DA!, îmi pare rău că nu mi s-au 
întâmplat mai multe lucruri fundamentale!… Dar, cine sunt 
eu ca să mă plâng și în fața cui să mă plâng?… 
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Următorul monolog poate fi înregistrat și se aude în timp ce ei 
dansează, sau poate fi jucat numai de el.

 (crescendo, declamă undeva, în sus): Eu nu mi-am dat soco-
teală decât mie. Am trăit așa cum am înțeles eu viața… Am 
vrut să trăiesc nu bogat, ci frumos și asta am făcut! Am lu-
at-o de mai multe ori de la capăt, de dragul vieții, și mi-a re-
ușit…

 (pentru sine): Doamne, numai eu știu ce e aia să fii bogat și 
la urmă să nu mai ai nimic! Să fii un sărăntoc și să te ții cu 
coada pe sus!

 (în sus): …Am fost, pe rând, și cerșetorul de speranțe, și ulti-
mul întors din paradis! 

 (pentru sine): E-he, uneori se duce dracului totul, se dărâmă 
coșmelia… 

 (în sus): …N-am știut să stau într-un loc, dar nici n-am fost 
în stare să fug prea departe, iar dacă mi s-au năruit castelele, 
am învățat nevoia de a sădi insule… 

 (pentru sine): Să te ferească Dumnezeu să rămâi de unul sin-
gur, așa, ca un amărât, și să te lauzi că asta-ți place… Numai 
nebunii vor să fie singuri… 

 (în sus): …De multe ori m-am întrebat dacă nu cumva mă 
mint și dacă nu cumva fac asta din egoism?!… Cred că m-am 
încăpățânat prea mult să înțeleg ceva din lumea asta, și pen-
tru că n-am avut răbdare să merg până la capăt, mi-am lu-
at-o eu înaintea mea, invitându-mă la viață. Poftiți, trăiți, 
trăiți frumos fiecare clipă! Nu vă faceți griji, acum și aici e 
adevărul și este viața, restul nu există!… Așa am vrut să tră-
iesc! 

 (pentru sine, cu naivitate): Mi-aș fi dorit să mi se întâmple 
cât mai multe, să am mai mulți prieteni, chiar mai mulți duș-
mani, mi-ar fi plăcut să știu să cânt, să dansez, să fiu în stare 
să stau la masă cu niște oameni simpli, să-i ascult, să mă as-
culte… Aș fi vrut să am mai mulți copii, dar mi-a fost frică că 
nu pot să-i cresc, să le ofer un viitor frumos… 



X și Zero

69

 (în sus): Mă bucur că mi-a plăcut marea, că mi-a plăcut să 
privesc spre cer, să caut. Ăsta e un noroc și mă bucur că mi 
s-a întâmplat asta… 

 (pentru sine): Da’ nu-mi pare rău de nimic!… Ba… îmi pare 
parcă, așa, puțin, că am avut odată o casă, cu o curte mare 
și frumoasă, la țară. Aveam și o grădină, nu era cine știe ce, 
aveam flori, și poteci, și iarbă, aveam planuri să sădesc mulți 
copaci… Nu i-am mai sădit!… 

Pauză, tăcere de ambele părți.

EL: Nu te-am întrebat ce fac copiii, nu am avut destulă putere să 
o fac… 

EA: Fata noastră a devenit doctoriță, ca să te facă bine!… O să 
fim lângă tine, chiar dacă faci pe nebunul. 

EL: Cred că va fi o distracție pe cinste!
EA: Cu siguranță va fi!
EL (sec): Am să mă fac bine. Uite, acolo sus, vezi steaua aia? 

(arată spre cer, ea privește spre mâna lui): nu așa, mai spre 
stânga, așa, prea mult, două galaxii mai la dreapta!… Acolo! 
Uite, pe steaua aia scrie că am să mă fac bine, scrie că ori-
ce om cinstit cu sine trebuie să-și joace șansa până la capăt. 
„Dacă te așezi la masa de joc și pierzi, nu-ți păstra nici bani 
de taxi!“ – așa scrie pe steaua mea. „Cu banii ăia mărunți, ai 
șansa ta să întorci norocul!“… Uită-te la mine, de dragul tău 
și al copiilor am să mă fac bine… Fiică-mea este specialist! Ai 
încredere! Da? Ai încredere!

EA (cu speranțe): Am o speranță, fie de-ar fi și numai una mică. 
Da, am încredere!

EL: Așa! Păi, ce mai, trebuie să sărbătorim! Dar, știi ceva? Să nu 
trageți salve de tun, nu-mi trebuie. 

EA (râde ușor): Stai liniștit, nici nu ne deranjam. 
EL (râde și el): Nu, zău așa, nici nu se cade. Speriem degeaba 

bibilicile!
EA: Și bibiloii!
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EL: Mai ales bibiloii… Apropo de bibiloi: mi-am adus aminte că 
nu te-am mai invitat de multă vreme la un restaurant. Nu, 
că nu mă poți refuza, ești invitata mea! Și, stai liniștită, nu te 
mai cer de nevastă!

EA: A! Apropo de bibilici! Nici că pot să te refuz. Hai, te îmbraci 
odată?

EL (se îndreaptă spre cameră, își ia o haină de pe fotoliu, ea 
vine după el): Draga mea, ești invitata mea de onoare! (vede 
ceasul, este 12 și ceva, și cinci, și zece minute) S-ar zice c-am 
trecut de ceasul al doisprezecelea!

EA: Am trecut de-abinelea!
EL (se îmbracă, își pune un papion): Asta ce înseamnă?
EA: Păi, ce să însemne? Înseamnă că a început o nouă zi, mi-e 

foame și mi-e dor de viață. Și hai mai repede, că ne așteaptă 
copiii!

EL: De-aia îmi puneam și papionul. Fii atentă, când ajungem 
jos, tu mă ții de șase: au ăștia la blocul de vizavi niște cri-
zanteme clasa-ntâia! Nu pot să mă duc la fata mea cu mâna 
goală! Și hai mai repede că stau prea mult după tine, mă aș-
teaptă fiu-meu să bem o șampanie. Asta așa, de fason! După 
aia, fac cinste la toată constelația cu niște beri! 

EA: Hai că mai avem ceva de făcut! (Se duce la perete, dese-
nează un X, îl invită, vine și el și pune un X, apoi ea un alt 
X si el încă unul: patru X pe orizontală. Ea se grăbește și îi 
unește cu o linie.): Așa!… 

EL (mai desenează, șovăitor, încă unu X, al cincilea): Și cu ăsta 
ce facem?

EA: E-al nostru, îl luăm în echipă! (prelungește linia și peste ul-
timul X) Hai mai repede, că avem treabă! 

Se iau de mână, dau să plece, ea vede sticla de șampania, toar-
nă în vază, bea, îi dă și lui, îl sărută pe gură.

EA: La mulți ani, iubitul meu!
EL (bea din vază, o golește, o bagă în buzunar ștrengărește): 

La mulți ani, regina mea!

Sfârșit





Conferință de presă și repetiții
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Inițial piesa „Licitație pentru copilul meu“ a fost 
scrisă cu două personaje – El și Ea, dar, la puțină vre-
me după ce am început proiectul legat de montarea pie-
sei, personajul SOFISTICATUL s-a înfiripat de la sine, 
Toma Vasile preluând regia și făcând echipă pe scenă 
cu Gabi Caraconcea și Cătălina Sfetcu. Colaborarea ce-
lor trei a întărit prezența în spațiul teatral giurgiuvean 
a trupei ROND și, cum Vasile nu era chiar mereu un 
colaborator ușor de suportat, l-am lăsat în învolbura-
tele sale ape artistice, convins că va face treabă bună. 
Premiera din 16 noiembrie 2016 a confirmat așteptă-
rile mele, piesa având succesul scontat, Gabi și Vasile 
fiind deja la a patra piesă la care au lucrat împreună. 
Una peste alta, la scurtă vreme maestrul Toma Vasile 
a hotărât că nu va mai urca pe scenă, iar piesa noastră 
s-a oprit la o singură reprezentație. Am speranța că va 
mai fi jucată în altă formulă și rămân profund recunos-
cător actorilor care au fost alături de mine. 
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PERSONAJE: 
   EL 
   EA
   SOFISTICATUL

O cameră simplă și cochetă de apartament, două foto-
lii, o măsuță, două scaune, un calendar de perete, ta-
blouri. O ușă în dreapta, spre ieșire, alta, în stânga, 
spre altă cameră. În fundal, o fereastră dublă.  
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EA: (vorbește deja la telefon cu un presupus interlocutor) 
Domnule, cererea mea este clară! Ce atâtea discuții? Ori 
sunteți un ziar serios, ori… Nu este domnule un anunț ma-
trimonial, este unul… umanitar. Plătesc din cont, nu mă 
interesează cât costă. De ce nu se poate?… La naiba!… (în-
chide telefonul, este nervoasă)… Mă abțin să vă zic eu ceva 
cu ziarul și agenția voastră publicitară! E a cincea agenție de 
publicitate la care sun și nu pot să dau un anunț (se plimbă 
nervoasă, caută prin cartea de telefon, găseste ceva…, sună 
iar).

(nervoasă, pornită): Alo! Pentru un anunț vă rog! Dar să nu-mi 
spuneți că nu se poate, că nu știu ce fac. O iau razna!… Că 
până acum….

AGENTUL MATRIMONIAL: (vocea lui) Cu mare plăcere, stima-
tă doamnă! Vă preluăm solicitarea cu plăcere. Haideți, vă rog 
să îmi spuneți cum vă putem ajuta?

EA (încurcată): Adică… se poate?! 
AGENTUL MATRIMONIAL: Totul este posibil într-o lume im-

posibilă. Chiar asta este deviza noastră! Oamenii se întâlnesc 
sau nu se întâlnesc, după cum le este norocul. Noi suntem aici 
să le arătăm scurtătura! Doamnă, suntem la dispoziția dvs!

EA: Dar… dvs… sunteți chiar amabil, că m-am săturat de aiuriți! 
AGENTUL MATRIMONIAL: Amabili, curtenitori și… profesio-

niști! 
EA: Îîî! Sunt copleșită… adică… surprinsă… adică… Vă mulțu-

mesc, vă mulțumesc pentru amabilitate!
AGENTUL MATRIMONIAL: Stimată doamnă, pentru foarte pu-

țin! Vă stau la dispoziție și vă rog să îmi spuneți cum vă pot 
ajuta.

EA: Sunt cam încurcată… nu știu cum să vă spun… (își face cu-
raj): Am un anunț special!

AGENTUL MATRIMONIAL: Înțeleg că aveți o cerere… specială. 
Noi nu publicăm anunțuri, noi preluăm solicitări. 

EA: Cum nu dați anunțuri? Ce fel de ziar sunteți? (nervoasă): 
Dumnezeule, iar o iau de la capăt! Nu se poate, astăzi toată 
lumea a luat-o razna!
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AGENTUL MATRIMONIAL: Distinsă doamnă, suntem o agen-
ție matrimonială onorabilă, dar nu și agenție de publicitate. 
Deviza noastră este: Totul este posibil într-o lume imposibi-
lă. Discreție și profesionalism! (pauză, se face liniște): Vă 
rog să îndrăzniți, fără rezerve. La noi apelează mulți clienți, 
am avut și avem solicitări dintre cele mai deosebite. E greu 
să ne mai surprindă cineva.

EA: Și totuși, îmi este greu să vă spun…
AGENTUL MATRIMONIAL: Nimic nu este greu, alături de noi! 

Dacă ați apelat la firma noastră, probabil că aveți nevoie de 
un partener.

EA: Greșit!
AGENTUL MATRIMONIAL: Atunci… de o parteneră!
EA: Nu, am nevoie de un copil!
AGENTUL MATRIMONIAL: Un refuz din partea nostră este 

de evitat. Totuși, adopțiile sunt inexistente în preocupărilor 
noastre. Vă putem face totuși o recomandare de luat în sea-
mă, avem parteneri de încredere în domeniu.

EA: (schimbare de atitudine, este emoționată) Nu vreau să 
adopt un copil, vreau să fac un copil, copilul meu!

AGENTUL MATRIMONIAL: (ușurat) Lucrurile sunt pe jumăta-
te rezolvate. Vă trebuie un bărbat!!

EA: Din păcate altfel nu se poate… (prinde curaj): Ei bine, vreau 
un partener! Unul care să accepte că vreau copilul numai 
pentru mine. Atât și nimic mai mult. (se înmoaie, i-a trecut 
curajul): Vă plătesc un comision deosebit pentru asta…

AGENTUL MATRIMONIAL: Nu este cazul, noi percepem comi-
sion de la cealaltă parte. Pentru dvs, zero!

EA: Dar plătesc și eu, să iasă treaba bună…
AGENTUL MATRIMONIAL: Distinsă doamnă, noi vă găsim 

partenerul… Treaba o face el. Comision zero de la dvs, altfel 
nu se poate!…Totuși, câteva cuvinte despre partener. Cum ați 
dori să fie?

EA: Oh! Cum să fie… e greu de spus!
AGENTUL MATRIMONIAL: Să începem de undeva. Vârsta? 
EA: … Vârsta… Destul de matur cât să mă înțeleagă…
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AGENTUL MATRIMONIAL: Am notat. Studii, preocupări?
EA: Ei, nu o să-l invit la Biblioteca Academiei…
AGENTUL MATRIMONIAL: Prea bine. Caracter, personalitate, 

temperament?
EA: Ne complicăm… Să fie… așa... manierat, ca dvs. Păreți un 

om deosebit.
AGENTUL MATRIMONIAL: Distinsă doamnă, eu nu intru în 

cauză. Meseria, înainte de toate!
EA: (neliniștită) Am înțeles… Sper că ați înțeles și dvs. că este o 

situație deosebită, născută de o cerere deosebită. Am încre-
dere în intuiția și profesionalismul dvs. și al firmei pe care 
o reprezentați. Aștept să mă sunați… când aveți o propunere 
concretă… mai discutăm…, stabilim detalii…

AGENTUL MATRIMONIAL: Desigur, vom întocmi un portofo-
liu de clienți potențiali. Vă vom prezenta propunerea noas-
tră în scurt timp. Apoi dvs. stabiliți eventualele întâlniri… 
Stimată doamnă, fie ca drumul pe care îl căutați să vă ducă 
acolo unde doriți.

EA: Mulțumesc! Bună seara!
AGENTUL MATRIMONIAL: (amabil, profesionist): Bună seara!

Ea pune telefonul în furcă, lumina scade în intensitate. Se în-
dreaptă spre fața scenei, încet. Ajunge în față, lumină numai 
pe ea, în jur nu se distinge nimic. Vărbește către public, aproa-
pe șoptit, apoi, din ce în ce mai tare.

EA: (fredonează abia nedeslușit) Nani, naniii!… Ați privit vreo-
dată o scenă goală, din ultimele rânduri ale sălii?… Peste toa-
te scaunele goale, peste scările din fața scenei, peste tot?… 
Nu?.. Nu… Eu am privit. E liniște și este trist…

 Asta este viața mea, o sală goală, din care spectatorii au ple-
cat. Iar eu, ultimul actor rămas în viața mea, în propria mea 
viață, am coborât în sală și m-am așezat în ultimele rânduri. 
Da, stau în ultimele rânduri și privesc înainte, spre scena 
care mi-a mai rămas. E goală, actorii mei principali… acto-
rii… și toți figuranții… au plecat… am rămas numai eu. (pau-
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ză) Tot privind așa, spre sala goală, am înțeles cât de greu ne 
este nouă, oamenilor, să murim… Trebuie să trăim, nu avem 
încotro. E trist, dar atât de adevărat!

 …Am vrut să mor, dar nu am putut… Cu toții ajungem aici…
 Și eu, eu, ca să nu trăiesc singură, vreau… un copil. Da: un 

copil! Copilul meu, să fie numai al meu! Numai al meu! 
Pentru singura oară în viață îmi doresc ceva numai pentru 
mine, dincolo de legi, de uzanțe, de principii, de mărunțișuri-
le lumii. Copilul meu, să fie numai al meu! 

Lumina se mărește în intensitate. Se aude soneria de la ușă… 
Ea se ridică, ca și cum ar merge să deschidă, dar merge la pe-
rete, rupe filele din calendar, lunile, sugerând trecerea timpu-
lui. Apoi se îndreaptă spre ușă, să deschidă.

EA: (în fața ușii) Mereu sună cineva. Dar nu vine nimeni! (des-
chide, se retrage în stânga camerei, se așează pe fotoliu, cu 
spatele la intrare. Apare El, este îmbrăcat cu atenție, intră, 
trage aer în piept curajos ca și cum ar vrea să înceapă să 
peroreze, ea i-o retează brusc): Taci! (tăcere)

SOFISTICATUL: (tace, încurcat) 
EA: Ei, pe cine avem noi aici?!
SOFISTICATUL: …Do… doamna nu este acasă?
EA: Doamna este acasă!
SOFISTICATUL: Sunteți dumneavoastră amabilă să…
EA: Să…?
SOFISTICATUL: Să mă…
EA: Așa… să!?
SOFISTICATUL: Aș vrea să… dacă se poate…
EA: Aș vrea să!!… Este atât de direct, de puțin pretențios! Mă 

uimești, domnule, păreți un tip așa sofisticat… și veniți aici… 
să…

SOFISTICATUL: …Să…??
EA: Să îmi spuneți așa, franc, că ați vrea să…
SOFISTICATUL: Atunci, distinsă și stimabilă doamnă, aș dori 

să…
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EA: Hai că e mai bine! Ai dori, de la dorință!… Dar, am o între-
bare… Ba nu, îmi cer scuze, să facem prezentările. Eu sunt 
doamna… distinsă și stimabilă, dacă așa spui, iar dumneta 
ești?…

SOFISTICATUL: Eu sunt… am venit să…
EA: Dumneata… dă-mi voie să îți spun tu, să ne tutuim, deci te 

rog să îmi spui și tu… TU! Deci, tu, ești domnul… sofisticat. 
Sofisticatul! Așa am să îți spun! Știi de ce?

SOFISTICATUL: Nu!
EA: Pentru că așa am pus un nume tuturor celor care au venit 

aici, la mine. Unii n-au avut nici măcar nume, le-am ținut 
până la un moment dat socotela conferindu-le un număr: nu-
mărul 1, 2, 3… numărul 40 și ceva! Știi ce înseamnă să fii un 
număr pentru cel din fața ta?

SOFISTICATUL: Te-ai gândit vreodată că și tu poți fi un număr?
EA: (schimbă registul, devine atentă) Da! M-am gândit! Până 

acum, pentru cei ca tine, care au intrat pe această ușă, și eu 
am fost un număr. Pentru tine, sofisticatule, ce număr sunt?

SOFISTICATUL: Să zicem că… următorul…
EA: Și nu-ți ajunge?… Nu-ți ajunge, dacă ești aici! Spune-mi, cu 

ce te-ai ales din numărătoarea ta? (se întoarce): Te văd…. da, 
ți-am pus bine numele… sofisticatul! Presupun că ți-au trecut 
prin mână multe, multe femei… Hai să fim sinceri: de ce ești 
aici?

SOFISTICATUL: (râde) Ți-am spus cât de mult aprob eu gene-
rozitatea doamnelor?… Nu ți-am spus… Uite, generoasa mea 
doamnă, de ce zic eu că sunt așa copleșit de mărinimia voas-
tră, a femeilor: sunt sigur că ești de acord să inversăm roluri-
le și să pun și eu întrebări. De ce ești tu aici?

EA: Știi de ce sunt aici… vreau un copil… Numai al meu! Au 
venit mulți care vor să fie tați – copilul meu va avea numai 
mamă, asta este regula jocului. Alții vor să fie amanți… nu îți 
închipui ce faună…, vor bani de la mine, vor să facă o afacere 
din asta, din dorința mea, din visul meu, din tot ceea ce îmi 
doresc eu mai mult.

SOFISTICATUL: Dar nu este normal ca un copil să aibă și tată?
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EA: Fii sincer cu tine și răspunde-mi la întrebarea asta simplă: 
tu, TU, sofisticatule, ai venit aici pentru că vrei să fii tată? 
Cauți tu o mamă pentru copilul pe care îl vrei? Îți dorești tu 
un copil, sau ai venit numai pentru că ai văzut un anunț și 
te-a cuprins curiozitatea. Ți-ai zis – nu-i așa, nu am eu drep-
tate? – …hai să văd ce vrea cucoana asta, poate iese ceva?

SOFISTICATUL: Vrei, nu vrei, întotdeauna iese ceva…
EA: Și tu ce ai vrea să îți iasă?
SOFISTICATUL: Te-ar mira dacă îți spun că nu vreau nimic 

anume?
EA: M-ai minți! Nu cred că ai venit aici fără vreun scop.
SOFISTICATUL: Nu există un scop în toate? 
EA: Și scopul tău care este?
SOFISTICATUL: Scopul meu…
EA: Ai venit la pocneală!… Sofisticatul pocnitor!… Ți-ai zis: 

hai să mă aranjez, îmi dau cu puțin parfum, nu neapărat cu 
cel mai bun – de ce dracu’ să facem risipă!… îmi compun o 
mimă deosebită – dar ce zic eu, tu nu ai nevoie de asta, te-
ai născut cu floarea la butonieră… și… hai să vedem ce iese! 
N-am dreptate?

SOFISTICATUL: Am fost mânat și de curiozitate, recunosc.
EA: Și de mai ce? Să nu-mi spui că scopul tău scuză… interesul?
SOFISTICATUL: Poate am venit așa, de amorul artei… 
EA: Ah! Don Juan de Balta Albă! Știi că așa îi zice cartierului 

ăsta în care locuiesc eu?
SOFISTICATUL: Nu știu!
EA: Ai venit cu taxiul, nici măcar nu știi unde te afli! Mai ții 

minte strada, adresa, blocul? Apropo, mai ai bani să te în-
torci sau vrei să îți dau eu?

SOFISTICATUL: În cel mai rău caz mă întorc pe jos…
EA: Nu mai ai bani de taaaxi!
SOFISTICATUL: Poate nu mi-am mai păstrat!
EA: Ah! Mi-ar plăcea să fie așa… Bărbatul care în căutările sale 

joacă totul pe ultima carte și nu își mai păstrează nici bani de 
întoarcere…
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SOFISTICATUL: Nu-i normal să fie așa, dacă am venit să nu mă 
mai întorc?

EA: Și dacă nu-ți ies socotelile, dacă trebuie să te întorci? Te-ai 
gândit la asta?

SOFISTICATUL: De la o vreme nu mă mai gândesc niciodată la 
asta… Dacă nu îmi ies socotelile, cum spui tu, trebuie să o iau 
de la capăt. Știu lecția asta de mult, am înțeles-o. Dar, dacă e 
să fie așa, este numai drama mea, de ce să o împart cu alții?

EA: Dar nu trăim noi ca să ne împărțim dramele cu alții? Nu 
trebuie să plângem pe umărul cuiva, pentru că altfel nu pu-
tem trăi? Sau tu… ah, da!, tu ești obișnuit să îți plângă alții 
pe umăr. Ce zic eu alții… altele! Hai, recunoaște că ești un 
răsfățat al sorții… al femeilor, toate îți plâng pe umăr. 

SOFISTICATUL: … 
EA: Le mai ții socoteală, mai știi numărătoarea?
SOFISTICATUL: A lor nu. Nici a insuccesurilor mele. Nu mai 

număr demult.
EA: Sărman sofisticat! Iată un bărbat căruia soarta i-a surâs, l-a 

făcut să fie un mare cuceritor, femeile să îl adore, să îi cadă 
la picioare… dar el este veșnic același nefericit. Fericit proba-
bil pentru o noapte, apoi, în fiecare zori de zi, se trezește la 
viața lui searbădă ca un veșnic însingurat. Am dreptate?

SOFISTICATUL: Femeilor le place să fie ca ele. Ce rost ar avea 
să-ți stric plăcerea…?

EA: Cred că ai întâlnit unica femeie de care nu aveai nevoie! 
SOFISTICATUL: Vreau să te întreb ceva?… Se poate?
EA: Doar sunt gazdă…
SOFISTICATUL: Este o rugăminte. Nu ține de curiozitate, pur și 

simplu trebuie să știu. 
EA: Ce trebuie să știi? De ce vreau eu un copil!? De ce am dat un 

anunț, pentru asta? 
SOFISTICATUL: Nu, nu mă interesează astea, nici ce faci tu, 

nici ce fac oamenii și cum fac… pe unde își caută speranțele 
sau la ce colț așteaptă fiecare fericirea sa. Eu nu pot să judec 
pe nimeni, destui m-au judecat pe mine… 

EA: Să nu mă întrebi de ce îmi doresc un copil!
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SOFISTICATUL: Ar trebui să știu. Dar nu asta vream să te în-
treb.

EA: Atunci?
SOFISTICATUL: Te-ai gândit că poate și eu îmi doresc un copil? 
EA: Îți dorești tu… un… copil?
SOFISTICATUL: Da!
EA: …Ascultă….
SOFISTICATUL: Dar nu ascult eu, destul de cuminte? 
EA: Surprinzător de cuminte!… Ah! Stai, staaai, am înțeles! Am 

înțeles… (pauză mare): Don Juan își dorește un copil, așa 
spune el, dar defapt se minte, lumea i-a luat-o pe dinainte! 
Don Juan nu vrea neapărat un copil, el vrea mai mult decât 
atât, el vrea o femeie care să stea lângă el ca să-i facă un copil, 
pentru că Don Juan nu are nevoie de un copil, nu, nici măcar 
de o mamă pentru copilul său, nu… Tu nu cauți copilul, tu ca-
uți femeia și eventual copilul care să te țină lângă ea. Tu cauți 
femeie care să te potolească, sofisticatul meu drag, care să te 
adune și pe tine de pe drumuri, care să te aducă acasă… 

SOFISTICATUL: Nu am dreptul la asta?
EA: Mă întreb dacă ești în stare de asta, dacă îți dorești asta 

până la capăt. 
SOFISTICATUL: … 
EA: Cred că încă nu știi exact ce vrei. Dar, defapt, nu trebuie 

să știi, trebuie să îți dorești, să te mistuie asta, să nu mai ai 
somn, să nu mai poți să trăiești, să nu dormi nopțile, să îți 
smulgi părul din cap și să nu îți mai dorești decât asta, sau… 
sau altfel nimic. Este ăsta unicul lucru din lume, cel mai im-
portant, pe care îl vrei dincolo de orice? …Nu este o întrebare 
pentru tine, vorbeam pentru mine.  …(către el): Dacă nu te 
mai minți încă o dată, atunci poți să rămâi, dar nu ai să ră-
mâi. Hai, fii sincer cu tine însuți, măcar de data asta! (El se 
întoarce, șovăie mult și… pleacă).

EA: (liniște, apoi pentru ea) Un copil, numai al meu! Oare vreau 
prea mult? Lumea asta este atât de searbădă încât, dacă tot 
nu poți să o abandonezi, trebuie să o iei de la capăt. Și cum 
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altfel să o iau eu de la capăt, decât creându-mi o altă viață, 
care să fie numai a mea? 

 (spre public): Nani, naniii!… Ați privit vreodată o scenă goa-
lă, din ultimele rânduri ale sălii?… Peste toate scaunele goale, 
peste scările din fața scenei, peste tot?… Nu?… Nu… Eu am 
privit. E liniște și este trist…

 Asta este viața mea, o sală goală, din care spectatorii au ple-
cat. Iar eu, ultimul actor rămas în viața mea, în propria mea 
viață, am coborât în sală și m-am așezat în ultimele rânduri. 

Merge spre calendar, rupe filele, calendarul se termină, îl arun-
că. Liniște.

***

Se aude soneria. Ea pare mirată, șovăie și ar vrea să deschidă. 
Se decide, merge spre ușă, deschide, se îndepărtează. Este cu 
spatele la ușă. El intră… Este în vârstă, îmbrăcat elegant, șchi-
oapătă, are baston. Tăcere.

EA: Dacă ai venit pentru anunț, este prea târziu. S-a închis pră-
vălia, poți să pleci.

EL: (privește prin cameră. Tăcere persistentă)
EA: (cu spatele) Am dat un anunț, cu ceva vreme în urmă. Nu 

mai este valabil. Dacă ai venit pentru anunț, poți să pleci… 
Taci. Ori ești mut, ori ești surd. Dar, dacă mă auzi, îți mai 
dau o șansă: poți rămâne, dacă ai ceva de spus. 

EL: Dacă așteptai pe cineva anume, mă retrag. (el dă semne că 
va pleca, ea este cu spatele, așezată în fotoliu apoi se ridică. 
Tăcerea se așterne, devine apăsătoare)

EA: Într-un fel aștept pe cineva. Rămâi.
EL: Știi că nu este îndeajuns să aștepți…
EA: Niciodată nu ne ajunge timpul!
EL: Pentru că nu am găsit răspunsul la ceea ce căutăm. Nu aces-

ta este motivul pentru care suntem aici? (se dezbracă de 
pardesiu, îl așează pe fotoliu)
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EA: Crezi că este îndeajuns o întâlnire? Crezi în întâlniri?
EL: Altceva nu mai există. Oamenii sunt născuți pentru întâlniri.
EA: Oamenii au șansa unor întâlniri… au avut, le-au ratat, mai 

așteaptă. Dacă mai sunt în stare… dacă nu cumva s-au înfun-
dat cu întâlnirea care i-a pus definitiv la zid, fără să fie întâl-
nirea vieții lor. Tu ce mai aștepți?

EL: (tace)
EA: Da, înțeleg… 
EL: Ai să îmi spui ceva?
EA: (șovăie, se consumă, se transformă) Da! Am o rugăminte, 

te rog pentru asta. (tăcere): Te rog să îmi spui povestea ta.
EL: Mă simt dator să fiu corect cu tine… Dar, nu pot să îți spun, 

nu sunt în stare. Sunt povești care nu se spun.
EA: Te înțeleg! 
EL: (neliniștit) Aș vrea, simt nevoia… cred că vreau să plec…
EA: Și unde să te duci?
EL: Nu știu…
EA: Ești nedrept cu mine. Tu ai desigur un trecut, o poveste… 

Toate poveștile încep de la povești… Hai, nu pleca, spune-mi 
ceva!

EL: De ce ai sistat anunțul? L-ai găsit pe cel pe care îl căutai?
EA: Nu l-am găsit și m-am hotărât să nu îl mai aștept. Sunt și 

căutări fără speranță, trebuie să recunoaștem.
EL: Te joci cu mine.
EA: Nu-ți plac jocurile?
EL: Nu mai am timp pentru jocuri. Din păcate…. Hai să dăm 

cărțile pe față. Nu așteptai un personaj ca mine…
EA: Așteptam o persoană – una anume, unică.
EL: Copilul era un pretext.
EA: Poate fi și așa. De ce ai venit?
EL: Datorită anunțului.
EA: Dar toți au venit în urma anunțului… 
EL: Mi s-a părut că anunțul tău conține un cod…
EA: Un cod?!
EL: Da, un… un secret…
EA: (uimită, devine atentă, se ridică) Ce cod, ce secret?
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EL: Am cunoscut o singură femeie care își dorea un copil doar 
pentru ea, să fie numai al ei. 

EA: (tace, apoi, într-un târziu) …Și?
EL: De multă vreme nu mai știu nimic despre ea. O caut.
EA: (șovăie) ți se pare că aș fi… eu?
EL: …Este nedrept… Nu îmi dai nicio șansă.
EA: Ba da. Una unică: îmi spui povestea ta, sincer… povestea 

care te-a adus aici.
EL: Povestea mea… Nu cred că pot… nu știu de unde să încep.
EA: Te ajut eu. Începe spunându-mi cum te simți în haine civile, 

departe de uniforma ta militară.
(El se prăbușește pe fotoliu) 
EA: Tu ești!
EL: …Dar tu, tu, cine ești?
EA: Eu sunt cea care duce în spate povara unei povești.
EA: Toți avem povestea noastră, pe care o purtăm după noi, prin 

viață, ca pe o povară…
EL: Sunt povești și povești…
EA: Da, dar a mea este a mea.
EL: Cum începe povestea ta?
EA: (pauză, se decide, începe rar) Cu o tânără domnișoară în-

drăgostită de balet. Cu părinți săraci, dar cu norocul ca pasiu-
nea vieții sale să se transforme în vocație datorită unei mătuși 
înstărite, care a ajutat-o să-și ducă visul cât mai departe.

EL: …Femeia pe care am cunoscut-o eu, la 21 de ani urcase pe 
scenele Europei, apoi a venit războiul și domnișoara a ajuns 
într-un tren… Unul care n-ar fi trebuit să vină niciodată.

EA: Într-un tren?… La înghesuială cu sute de oameni, apoi în-
tr-un lagăr, acolo unde numai norocul te mai poate salva. Ea 
era frumosă, zveltă și a avut norocul să…

EL: Ce însemnă să ai noroc, când ajungi într-un lagăr?
EA: Uneori norocul înseamnă să ți se întâmple o nenorocire mai 

mică decât a altora.
EL: Norocul… Sau… destinul. Uneori, destinul te aruncă pe mar-

ginea prăpastiei și dacă mai atârni puțin, acolo, înseamnă că 
ai noroc.
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EA: Uneori norocul însemnă să fii la locul potrivit, în momentul 
potrivit.

EL: Sau să treci clipa nepotrivită, fatală. Apoi, mai ai o șansă…
EA: Ea a avut o șansă. Dar, înainte de asta, multe neșanse, pe 

care nu și-ar fi dorit să le trăiască... Știi ce noroc au vitele, la 
abator?

EL: Nu există un asemenea noroc.
EA: Fata noastră a fost așteptată, încă de când a coborât din 

tren, de un ofițer care știa de venirea sa. Știa cine este, cât 
este de frumoasă… E greu să spui așa ceva când vitele sunt 
triate înainte de tăiere, dar sunt momente în existența ome-
nirii când unii pot decide care sus și care jos. Care la crema-
toriu, care la muncă, care să moară imediat, care să o mai 
ducă puțin… Ea a ajuns într-un birou al ofițerilor și, în scurt 
timp soarta sa norocoasă a părăsit-o. Era o zi de sărbătoare 
a cuceritorilor, așa că, cinci ofițeri au hotărât să întârzie pu-
țin la marea lor sărbătoare, pentru a duce la capăt o dispu-
tă: care dintre ei s-o aibă!… Disputa s-a prelungit și cei cinci 
ofițeri au organizat chiar o licitație: cine oferă mai mult, este 
marele câștigător. Îți poți închipui așa ceva, domnule ofițer?

EL: Am văzut atât de multe… Războiul însuși pare de neînțeles.
EA: Sunt lucruri, decizii, fapte, care nu pot fi înțelese niciodată. 

Dar, spune dumneata mai departe.
EL: Fata a fost foarte isteață, știa să vorbească câteva limbi…
EA: Da! Le-a vorbit mai întâi în franceză, apoi în italiană, spani-

olă, engleză și, la urmă, în germană. Asta ca să tragă de timp. 
I-a provocat să îi vorbească în cât mai multe limbi și ea să îl 
aleagă pe cel care se descurcă mai bine. Când concursul s-a 
terminat, după multe cupe de șampanie, le-a spus că se va 
culca cu cel care acceptă că ea vrea să aibă un copil, dar să fie 
numai al ei. 

EL: Stupoare printre ofițerii deja amețiți de aburul șampaniei 
învingătorilor….

EA: Da! Au fost intrigați și au sărit să o lovească, dar balerina 
a valsat puțin și le-a stârnit orgoliul de bărbați: voi sunteți 
cinci ofițeri și eu o singură prizonieră. Atunci, licitați! 
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EL: Cine oferă mai mult, mă are, ceilalți își împart banii între ei…
EA: Exact! Parcă ai fi fost acolo… Unul dintre ofițeri a scos din 

fișet un stilet și a amenințat că o va mutila… S-a năpustit 
asupra ei… Apoi, totul devine confuz. S-au auzit focuri de 
armă, și în încăpere și, apoi, și afară, apoi explozii, lumina 
s-a stins… De aici nefericita balerină nu mai știe nimic…

EL: S-a trezit la un spital, la fel de confuză. Era rănită, dar nu 
grav, și, în cele din urmă, liberă. Aliații preluaseră conduce-
rea zonei.

EA: Liberă… După câteva zile s-a întremat, medicii au asigurat-o 
că se va reface total în câteva săptămâni. Ajunsese la spital 
după ce fusese scoasă de sub dărâmăturile provocate de o ex-
plozie. 

EL: Dar, din păcate, nu va mai putea baleta niciodată- așa i-au 
spus medicii care o operaseră. O fractură la piciorul stâng 
nu-i va mai permite un asemenea efort…

EA: (liniște, apoi liniștea devine apăsătoare) Trebuie să-mi spui 
ce s-a întâmplat înainte de explozie și până fata și-a revenit. 
Doar tu știi…

EL: Crezi că doar eu știu. Așa crezi tu… 
EA: Da, doar tu știi. Este o taină peste care au trecut ani mulți. 

Doar tu o poți desluși. Ești dator cu asta.
EL: Sunt dator cu mai multe, dar mai are rost ca după atâta vre-

me…?
EA: (strigând) Are rost! Altfel, de ce ești aici? 
EL: Sunt aici pentru că, după atâta vreme, și eu trebuie să aflu 

adevărul.
EA: (vine spre centru scenei) Atunci haide să facem lumină îm-

preună peste cele întâmplate în urmă cu multă vreme. Să 
spunem fiecare adevărul. (tăcere): Cine ești? 

EL: (tăcere) Dar tu?… Poți fi orice persoană care, într-un fel sau 
altul, a aflat povestea ei.

EA: Desigur. Pot fi poștărița, sau, eventual, coafeza ei. Știi, fete-
le, între ele, au momente în care simt că trebuie să se confe-
seze neapărat. Și atunci, de ce nu și-ar spune ceea ce au mai 
apăsător pe suflet?
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EL: Nu poți glumi cu asta… Spune-mi cine ești.
EA: Cine sunt… Când aveam doi ani, mama a murit, a contrac-

tat o boală incurabilă. M-a crescut mătușa care o ajutase și 
pe ea. După mulți ani, bătrâna mea mătușă, pe care multă 
vreme o considerasem a fi mama, mi-a spus adevărul până la 
capăt- atât cât știa și ea. Mi-a înmânat o scrisoare de la ea- 
de la mama mea adevărată. În câteva rânduri îmi scria ce ne-
dreaptă este soarta, cât de mult m-a iubit… Și mi-a mai scris 
că în viața sa a existat un unic bărbat și că mă roagă să îl 
caut. (Scoate scrisoarea, citește): „Este singurul bărbat din 
lume, ce va veni să caute o femeie care își dorește un copil 
numai pentru ea. De la el poți afla răspunsul la o întrebare 
care m-a mistuit până la moarte. Este răspunsul meu și al 
tău…“ – au fost ultimele cuvinte scrise de mama.

EL: Nu se poate! Te rog să îmi arăți, vreau să văd!
EA: (îi întinde scrisoarea)
EL: (citește, șovăie) Mă minți. Nu este scrisoarea de la ea, nu 

este scrisul ei.
EA: De unde știi tu cum scria mama?
EL: I-am cunoscut scrisul, am asistat-o scriind zeci de declarații. 

(Pauză): Dacă te mai joci cu mine am să plec pentru totdeauna 
și vom îngropa împreună tot adevărul despre cele întâmplate.

EA: Te rog să mă ierți, eram datoare să fiu circumspectă, după 
atâta incertitudine. Uite scrisoarea mamei (îi înmânează altă 
scrisoare)

EL: (citește, se lasă în fotoliu) Este scrisul ei… Doamne, a trecut 
atâta vreme… 

EA: Îmi ești dator cu mai multe lămuriri, te implor să mă ajuți.
EL: (tace, se hotărăște greu) După atacul aliaților mi s-a încre-

dințat conducerea garnizoanei. Au urmat formalitățile de re-
patriere a prizonierilor. Pe mama ta am întâlnit-o pe patul de 
spital, îi știam povestea. La o săptămână după ce fusese ră-
nită, se întremase. Am invitat-o la mine în birou. Era palidă, 
dar nemaivăzut de frumoasă. (joacă): …O balerină în cârjă! 
– am făcut haz de necaz și m-am prezentat. I-am spus că nu 
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va mai putea baleta – piciorul ei nu mai trebuie solicitat. De 
altfel, și eu eram în cârjă…

EA: Mi-a povestit mătușa, o bună parte din poveste o știu. Dar 
tu… dumneata, de ce erai rănit…?

EL: Am fost rănit în aceeași seară a asaltului aliaților asupra for-
țelor ocupante. Am avut noroc – alții au murit, nu puțini, câ-
teva sute.

EA: Dar dumneata…
EL: Tu!
EA: Tu erai comandantul aliaților. Cum ai ajuns sub ruine?
EL: Războiul nu iartă pe nimeni. Doar nu-ți închipui că am ata-

cat garnizoana inamicului dând comenzi de la birou…
EA: Cum era mama? – te rog să îmi spui. O știu din fotografii, 

atât! Și din poveștile mătușii mele.
EL: Dumnezeu mi-e martor, am plăcut-o de cum am văzut-o și… 

m-am îndrăgostit. I-am spus asta din prima zi, printre for-
malitățile din biroul meu, legate de declarații. 

EA: I-ai spus că este nedrept ca o femeie să fie atât de frumoasă…
EL: Dar eu voi face ca nedreptatea să fie pedepsită- am glumit…
EA: Vrei să mă pedepsești? - te-a întrebat mama.
EL: (lumina își pierde din intensitate. Deja cei doi joacă poves-

tea de atunci) Nu, vreau să iau toată nedreptatea asupra mea.
EA: Ah!, dar ești un adevărat martir!
EL: Cineva trebuie să o facă și pe asta. Și, te rog să mă crezi, nu 

am de gând să las pe nimeni în locul meu.
EA: Crezi că se înghesuie multă lume…? Sunt doar o balerină…

șchioapă.
EL: Iar eu cavalerul… potrivit. Apropo, balerina este invitată la 

o plimbare. Cu mașina! Gata cu formalitățile. Uite cum fa-
cem, te iau diseară, la 7. Mergem să vedem un apus de soare. 
Undeva, deasupra dealului, soarele intră la culcare, iar noi 
doi nu putem rata momentele acelea.

EA: Dar mie nu-mi plac apusurile…
EL: (ușor încurcat) Nu-i nimic! Atunci, uite cum vom face: tot la 

7 te iau, la apus vei închide ochii și îi vei deschide la… răsărit. 
E așa frumos răsăritul aici- trebuie să-l vedem împreună!
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EA: (își revine din joc) Da! Așa am aflat că a fost, tu îmi con-
firmi…

EL: Au fost cele mai frumoase zile din viața mea… 

Se aude soneria. El se foiește, arată spre camera alăturată, ea îi 
face semn că se poate muta.

EA: Da… te rog să mă ierți. 

El iese, ea duce tava cu cafele în camera din spate apoi merge 
spre ușa de la intrare. Soneria se aude insistent.

EA: Hopaa! Lume nouă în lumea mea veche! Intră!
SOFISTICATUL: Și eu care credeam că fac parte din lumea ta 

nouă!
EA: Așaa! (tăcere) Păi, și-atât! Nu mai zici nimic? (se așează, El 

e încă în picioare, îmbrăcat)
SOFISTICATUL: Trebuie să spun ceva?
EA: Ai plecat acum ceva vreme și nu mă așteptam s-o faci. 

Atunci am crezut că vei rămâne. 
SOFISTICATUL: (se așează) Păi poate că de-aia am revenit…
EA: Nu-mi mai amintesc unde rămăsesem și de unde am putea 

începe iar…
SOFISTICATUL: Uite, am putea începe de la anunțul Agenției 

matrimoniale (se ridică, declamă, mimează că scrie): 
Agenție de prestigiu, caută bărbat discret (reverență, semn 
spre el însuși) …și puternic (iar semn spre el) pentru o rela-
ție specială. Prin noi totul este posibil într-o lume imposibilă! 
Discreție și profesionalism! 

(Ea aplaudă)
SOFISTICATUL: (se așează) Știi, inițial am venit din curiozitate. 
EA: Păi și-acum?
SOFISTICATUL: Acum am revenit pentru tine!
EA: (turuie) Prea târziu! Prăvălia s-a închis, anunțul nu mai este 

valabil!
SOFISTICATUL: Am uitat să îți spun un amănunt…. Lucrez la 

Agenția matrimonială.
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EA: (se ridică) Hoopaaa! Pe-asta n-o știam!
SOFISTICATUL: (încurcat, se ridică, se caută prin buzunare, 

merge prin casă)
EA: Păi și pentru care motiv ai revenit?
SOFISTICATUL: (se apropie, se așează iar pe fotoliu, spune cu 

patos) Păi pentru tine am revenit!
EA: Pentru mine? Eu sunt motivul? 
SOFISTICATUL: Tu ești!
EA: Ooo! Iată că am ajuns și motiv. (arată spre el) Să știi că nu 

am uitat de discuția noastră, asta pentru că mi-ai atras aten-
ția…

SOFISTICATUL: ( surprins ) Deci ți-am atras atenția!!
EA: Ei, da! Un personaj ca tine nu poate trece neobservat.
SOFISTICATUL: Glumești, nu?
EA: Deloc!
SOFISTICATUL: Am plecat atunci pentru că… pentru că nu 

eram hotărât. Nu știam ce vreau…
EA: Ei, n-aș putea spune că între timp ai devenit mai ferm.
SOFISTICATUL: (își freacă mâinile încurcat, se ridică) Am im-

presia că discuția noastră a ajuns într-un punct mort…
EA:  (se ridică) Ce vrei să spui?
SOFISTICATUL: Am să-ți răspund cu o întrebare: crezi că are 

rost să lupți pentru o cauză deja pierdută?
EA: O cauză deja pierdută! … Sunt cauze și cauze…
SOFISTICATUL: Da, sunt cauze și cauze. Unele sunt deja pier-

dute. Ce poți să mai faci?
EA: Cred că poți să renunți, sau să te bați până la capăt pentru 

cauza ta…
SOFISTICATUL: Crezi că mai poți lupta pentru a obține ceva 

care nu mai depinde în niciun fel de tine?
EA: Adică totul depinde numai de alții?
SOFISTICATUL: Da! De alții care sunt indiferenți. Poți lupta cu 

indiferența? Una dublată și de un soi de superioritate?
EA: Datele problemei nu par complete, nu pot să mă pronunț…
SOFISTICATUL: Ba sunt complete. Tu ești în cauză, despre tine 

și despre mine vorbesc. 
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EA: (tace)
SOFISTICATUL: Taci… Aveți voi, femeile, un fel de a tăcea, care 

vă scutește de multe. Nu vreți să spuneți NU, vă înconjurați 
doar de tăceri care ar trebui să spună totul. Mai ales când 
sunteți indiferente… Da, atunci vă permiteți să vă jucați cu 
tăcerile, iar noi, bărbații, trebuie să le interpretăm, să le cu-
prindem, să le respectăm. Și, dacă mai greșim cu ceva, ur-
mează o tăcere și mai mare. Una care nu spune nimic, dar 
are pretenția că spune totul. 

EA: Unele tăceri chiar spun totul.
SOFISTICATUL: Unii oameni chiar sunt în stare să vorbească.
EA: (tace)
SOFISTICATUL: Taci… Cunosc ce se ascunde în spatele unor tă-

ceri. Uneori, un interes care trece dincolo de indiferență, care 
naște chiar puțină dorință, dar și multă precauție. Sunteți 
făcute să vi se ofere totul, dar, vai!, voi, prințesele, umblați 
cu mare grijă, călcând peste lume cu rochiile de bal suflecate 
și cu și mai mare grijă, nu cumva să vă implicați prea mult. 
Numai până la glezne!, mai mult nu se poate, cum să se ude 
prințesa pe pantofiori, prin apele învolburate ale trăilor alto-
ra…! În schimb, vreți totul, uneori numai din orgoliu, alteori 
doar din joacă, doar vreți, fără să vă doriți.

EA: Nu ești prea aspru cu mine?
SOFISTICATUL: Și nu suporți să fiu sincer?
EA: Ah! Atâtea sincerități! Uneori, sinceritatea frustă e doar un 

fel de a nu avea altceva la îndemână, de a răbufni, de a te 
ușura. E atât de simplu… Crede-mă, uneori mai elegant este 
să taci. (liniște, apoi continua): Spune-mi, ce vezi prima dată 
la o femeie? Ce te impresionează mai mult?

SOFISTICATUL: Voi, femeile, ori arătați prea mult, ori prea pu-
țin. Tu doar te străduiești să pari că nu arăți nimic, dar nu-ți 
iese, să știi.

EA: Aaa! Adică e vina mea, nu te încurajez eu destul, nu?
SOFISTICATUL: Ha! Ha! M-ai întrebat mai devreme ce văd pri-

ma dată la o femeie. 
EA: Da!
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SOFISTICATUL: Am să-ți răspund. (se întoarce spre scenă): 
Aerul pe care îl degajă dincolo de prezența ei fizică, lumeas-
că…

EA: (trece în spatele fotoliului) Și cum e aerul pe care îl degaj 
eu?

SOFISTICATUL: (se îndreaptă spre ea) Aproape că-ți lipsește 
acea… (se oprește brusc, arată spre fotoliu, unde a rămas 
pardesiul celuilalt vizitator): Nu ești singură, nu?

EA: Aaa, păiiii, e-al meu (se îmbracă, este caraghiosă) uite ce 
bine îmi stă! (devine serioasă): Nu, nu sunt singură, am…, 
am un musafir și l-am rugat să aștepte alături…

Sofisticatul tace, se îndreaptă spre ieșire, iese din scenă.

EA: (încurcată, surprinsă, apoi oftează ușurată) Aș vrea să te 
întorci… (pune pardesiul la loc, pe fotoliu, se întoarce spre 
camera din stânga): Gata, a plecat musafirul! Poți reveni.

EL: (intră) Dar de ce a plecat?
EA: (nu răspunde, continuă o discuție începută cu el) Vorbeai 

de zilele frumoase petrecute alături de mama… Am aflat că tu 
ai plecat câteva săptămâni din garnizoană iar mama a rămas 
să te aștepte, ajutând infirmierele din spitalul de campanie.

EL: Da… exact 40 de zile am fost plecat. Am revenit, mistuit de 
dorința de a o revedea, dar și îngrijorat pentru cele ce urmau 
să se întâmple.

EA: Dar cum era mama? – spune-mi mai multe.
EL: Am regăsit-o întristată și îngrijorată. Am privit-o pe ascuns 

cum mergea prin infirmerie, de la pat la pat, printre răniți și 
bolnavi. Am rugat pe cineva să o invite la mine în birou. Am 
așteptat ceva vreme, privind la mobilierul sărăcăcios- o masă, 
două scaune, rafturi și o fereastră mare… (așează mobilierul 
prin camera ei): Mi s-a părut că a durat o veșnicie până a 
venit. Mă gândeam că fără ea viața mea ar fi fără sens. Eram 
și eu îngrijorat… În cele din urmă a venit, ne-am îmbrățișat. 
Am rugat-o să ia loc. 

 Te-am așteptat! – mi-a spus, dacă nu mai veneai?
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 Am venit, sunt aici.
 Să nu mai pleci! – mi-a spus.
 Războiul ăsta nenorocit nu s-a terminat – i-am spus. Trebuie 

să stabilim câteva lucruri, nu mai e timp prea mult. Din pă-
cate, în câteva ore garnizoana va fi evacuată în totalitate: ofi-
țeri, personal civil, foștii prizonieri care n-au reușit să plece 
de aici, răniți, toți trebuie să plece. Avem informații că ar-
mata inamică se îndreaptă către zona asta, trebuie să luăm 
măsuri urgente.

Lumina își pierde din intensitate.

EA: (preia rolul mamei) Nu se poate! Iar am să te pierd…
EL: Am venit pentru tine, să te pun la adăpost. Am dat ordine 

precise, un ofițer te va prelua și va avea grijă de tine. Îți va 
înmâna actele necesare, bani, vei avea tot ce îți trebuie.

EA: Tot ce îmi trebuie?
EL: Trebuie să fim pragmatici, trebuie să supraviețuim. 
EA: Nu am să mai plec niciunde.
EL: Nu poți rămâne aici, nu fii copilă. Eu trebuie să organizez 

evacuarea, tu pleci în câteva minute. Fiecare clipă contează. 
EA: Nu mai vreau, îmi este frică!
EL: Trebuie să lupți, ești puternică. Vei fi în siguranță, iar eu voi 

veni după tine.
EA: Te-am așteptat ca o nebună, cu disperare. Trebuie să vor-

bim, trebuie să îmi spui câteva lucruri.
EL: Trebuie să înțelegi că nu mai este timp. Putem fi atacați cu 

artileria în orice clipă. Ai încredere…
EA: Nu mai pot așa, te-am așteptat cu sufletul la gură iar tu îmi 

spui să plec.
EL: Doamne! Înțelege că așa este mai bine.
EA: Dacă nu ne vom mai vedea niciodată?
EL: O să ne vedem. Crede-mă, o să vin după tine, doar pentru 

asta trăiesc.
EA: Mi-ai rămas dator, știi asta. Te-am rugat de atâtea ori să 

îmi spui ce s-a întâmplat în seara aceea blestemată. Mereu ai 
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ezitat, ai ocolit un răspuns direct, ai glumit… Trebuie să știu 
ce s-a întâmplat în camera aia blestemată… Ah! Doamne, nu 
mai știu nimic… eram amenințată, îmi era frică, apoi explo-
zia… întuneric… spitalul. De ce nu-mi spui?

EL: Trebuie să plecăm, nu mai este timp. Am să vin după tine, 
avem o viață înainte, o să povestim… (afară se aude agitație)

EA: (se prăbușește cu capul pe masă) Atunci am să îți spun eu 
ție ceva…

EL: Nu acum, hai să ieșim... (se îndreaptă spre ea)
EA: (fuge într-un colț al camerei) Trebuie să știi, înainte să ne 

despărțim.
EL: (agitat): Doamne, cât de copilă ești. Trebuie să ne salvăm, 

și apoi îmi spui orice.
EA: Voi avea un copil!... Da, asta vroiam să știi, voi fi mamă!
EL: (își revine din agitație, pauză, merge către ea, o apucă de 

umeri, o îmbrățișează. Liniște prelungă. O ține de umeri, 
o privește în ochi) Am să vin după tine, chiar dacă voi veni 
de la capătul pământului. Vei fi soția mea… uite, este darul 
meu pentru tine, îl am de la mama… (scoate dintr-o casetă 
un cercel, îl pune în mână apoi încearcă să îl pună în ure-
che. Brusc agitația crește, se aude zgomot, lumina pâlpâie 
apoi se stinge în totalitate. Liniște, apoi lumina revine. Cei 
doi se îndepărtează unul de altul, povestea jucată în doi se 
sfârșește).

EL: …Știu doar că a fost preluată de ofițerul însărcinat cu salva-
rea ei și dusă peste graniță. Au urmat zile agitate apoi a tre-
buit să mă retrag cu forțele aliate. Eram ofițer sub jurământ, 
a trebuit să respect ordinele.

EA: (vorbește retrasă, întoarsă cu spatele) Povestea asta nu 
face lumină în viața mamei. Și nici în viața mea.

EL: (tăcere)
EA: Mi-ai spus că mama te-a rugat de mai multe ori să îi spui ce 

s-a întâmplat în noaptea aceea cu ea. De ce nu i-ai spus?
EL: …I-am spus! 
EA: Nu i-ai spus, din povestea ta reiese că nu a aflat.



Licitație pentru copilul meu

97

EL: I-am spus că nu s-a întâmplat nimic. Dar… nu m-a crezut. 
I-am spus și că nu îmi pasă…

EA: Dar mie îmi pasă… 
EL: (șovăie)
EA: Mă apasă tăcerea asta, de atâția ani.
EL: Nu s-a întâmplat nimic.
EA: Cum nimic!? Mama era amenințată, era la limită… Cei cinci 

ofițeri… ai uitat? Licitația… Doamne, cum nu s-a întâmplat 
nimic?

EL: Bine, și dacă îți spun, acum, în ceasul al 12-lea, ai să mă 
crezi? 

EA: Am să te cred, jur! Spune-mi adevărul, oricare ar fi! Ai venit 
până aici, după atâta vreme…. De ce ai venit?

EL: Am venit pentru că eram dator să vin. Așa am promis… A 
trebuit să aștept atât, pentru asta. A trebuit să te găsesc, nu a 
fost ușor.

EA: Știai că mama nu mai este?
EL: Am aflat astăzi, aici. 
EA: Jură că îmi spui adevărul.
EL: Îți jur. Este momentul adevărului… Îți jur că am intrat la 

timp în camera aia blestemată… Semnalul aliaților nu ve-
nea… Știam ce urma să se întâmple, eram ofițer infiltrat în 
tabăra lor. Am așteptat mai puțin decât îmi era permis, dar… 
trebuia să fac asta! Nu mai era timp, asaltul părea că întârzie. 
Am dat buzna în cameră, după ce urmărisem totul, ascuns, 
riscându-mi viața. 

EA: Ce ai văzut?
EL: …Ea dansa, părea că plutește deasupra lumii… A trebuit să-i 

împușc pe ofițerii aceia nenorociți. Îți jur că i-am împușcat 
cu mâna mea! Nu omorâsem pe nimeni, până atunci. Apoi, 
am auzit zarvă, alarma, exploziile. M-am trezit la spital, îm-
pușcat în picior.

Tăcere prelungă.
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EL: … Ți-am spus că lângă ea am trăit cele mai frumoase zile din 
viața mea… Și nopți, cu apusuri, apoi dimineți, cu răsărituri. 
(pauză) Am rămas dator cu multe… (se îndreaptă spre ea): 
Mai ales cu asta…. (este lângă ea, scoate din buzunat o case-
tă, apoi un cercel)

EA: (semn instinctiv spre urechea dreaptă, își dă părul la o 
parte, se vede că poartă un singur cercel)

EL: (îi pune în urechea stângă al doilea cercel-  cercelul pere-
che. Se privesc, ea îl sărută pe frunte)

EL: Mama ta nu a reușit să aibă un copil doar pentru ea… (o să-
rută pe frunte)

EA: Nici eu nu voi reuși, deși mi-am dorit la fel de mult ca 
mama. Ai să mă cerți?

Lumina se micșorează în intensitate. Se aude soneria, Sofis-
ticatul intră cu un trandafir, merge spre ei, în mijlocul scenei.

Final
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„Călcând pe meci“ a fost, încă de la început, o piesă 
axată pe finalul neașteptat, aș spune eu aproape impo-
sibil de anticipat – motiv pentru care nu recomand ci-
titorilor să tragă cu ochiul la final, pentru că reluarea 
lecturii nu mai poate avea același interes. Piesa pare că 
se termină și nu are final. Deși povestea se leagă, pare 
că nu are viitor. Finalul care vine în ultimele secunde 
face lumină și creează perplexitate, tot sensul întâm-
plării răsturnându-se. 

Am scris piesa cu multă ușurință, replicile venind 
de la sine pentru că povestea îmi era foarte clară. 
Apoi, scriptul și-a așteptat actorii ani buni, în sertar. 
Știam că personajul masculin va fi interpretat de Gabi 
Caraconcea, căruia i-a plăcut piesa și rolul încredințat. 
Gabi era deja la a treia colaborare cu mine, era actorul 
ideal, dar ne lipsea actrița, pe care nu o găseam. Într-o 
bună zi, la o conferință de presă a apărut colega zia-
ristă Camelia Sachetti și pentru mine s-a făcut lumina. 
M-am dus direct la ea, i-am spus că vreau să joace în 
piesa scrisă de mine. A spus DA și așa a rămas! Pentru 
Cami, care nu mai jucase în vreo piesă de teatru, dar 
avea experiență ca prezentatoare la evenimente și ca 
moderatoare tv, a fost o provocare pe care a dus-o fru-
mos până la capăt, pendulând între repetiții, serviciu 
și cei doi minunați copii ai ei. Într-o seară de dumini-
că – era 12 mai 2019, Gabi și Cami au urcat pe scena 
Ateneului „Nicolae Bălănescu“, propunând unei săli 
pline o poveste de viață, regizată de Florin Antoniu. Am 
avut mare-mare succes dar nu am mai jucat piesa, săli-
le de spectacol fiind închise din cauza pandemiei. Dar, 
viața și teatrul merg înainte.
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PERSONAJE: 
   EL (Maestrul)
   EA (Ludmila)

El intră din stânga scenei spre dreapta, spre un colț de 
stradă care pare liniștit. Un felinar, un coș de gunoi, 
afișe. Central-stânga, două bănci, un mic spațiu ver-
de cu NU CĂLCAȚI IARBA!

Este îmbrăcat neglijent, cu un pardesiu ponosit, pălărie 
și cu un rucsac în mână.  

Ea, îmbrăcată cam la fel.
Scoate din rucsac un radio mic, îl deschide, îl pune ală-

turi, apoi scoate mai multe afișe gen cub, le aranjea-
ză în fața sa apoi își pune pe jos pălăria, o tot mișcă 
privind în dreapta-stânga. Aprinde o brichetă, o ține 
în față. 
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El: Tam-tam-tam! Eu sunt Statuiul Libertății! Lume-lume, stai 
puțin în loc! Haideți, nu mai stați pe gânduri, precum soa-
cră-mea pe scânduri! Urmează un anunț fundamental, dar 
numai pentru cei inteligenți. Restul – hai, pa!, luați-vă tălpă-
șița, nu avem nevoie de proști! Lumea e plină de proști care 
cred că le au și le știu pe toate. Pentru ei nu mai este nimic 
de făcut. Tot ce a fost de făcut a fost deja făcut, tot ce a fost 
de spus… s-a spus. Prostul nu se îndoiește niciodată de el, nu 
se oprește în fața nimănui, merge mai departe, spre lumea 
lui… 

(Reașează pe trotuar afișele, pe care scrie): 
Reînviem speranțe!

Ai nevoie de o scurtătură spre norocul tău?
Totul este posibil într-o lume imposibilă!

Comision zero! Nu putem percepe procente 
din fericirea dvs!

Apare Ea.

EA: Hai să trăiești!
EL: Hai lasă vrăjeala!
EA: Ce, e ocupat?
EL: Păi, nu se vede?
EA: Nu prea. Lumea e mare. Ce, nu e loc și pentru mine?
EL: Nee! Hai, ia-ți mersu’, dă-te mai încolo.
EA: Da ce-ai frate, ești proprietar?… Ți-ai trecut parcela în de-

clarația de avere?
EL: Ce-i al meu, e-al meu, nu împart cu nimeni. Asta e regula.
EA: E-te-te!, te pomenești că ai și principii. Hai zbârci!
EL: Am și principii, am de toate. Da’ aici e vorba de o regulă. 

Colțul ăsta e al meu, nu-l împart cu nimeni.
EA: Nici cu o… doamnă?
EL: Hai nu mă-nebuni că fac cârcei! E-te… Halal doamnă… 
EA: Mă miram eu să fii un domn… și-ncă unul cu… principii… 

Și reguli!
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EL: Te pomenești că madama caută domni, la ora asta. Hai că 
deja a-nceput să mă frece interesu’ și curiozitatea.

EA: (scoate un pachet de țigări, se pregătește să aprindă una) 
Să nu mori curios… 

EL: (devine brusc interesat la vederea pachetului de țigări) 
Eh!… 

EA: Ee?!
EL: Păi… știi… ziceam și eu așa… 
EA: Ziceai că e ocupat aici, nu pot să stau și eu puțin (se joacă 

cu pachetul de țigări, nu aprinde) Lasă că-mi iau mersu’… 
EL: Hai că parcă nu mai e chiar atât de ocupat, colega…
EA: (scoate din geantă o sticlă mică de whisky scump) Hai că e 

ocupat, mă duc în altă parte că începe să ningă.
EL: Da de unde să ningă, de-abia e toamnă, târzie… nu ninge 

curând… a zis că anul ăstă… e-he… nu mai ninge. Deloc!
EA: Zău! Păi atunci… mai am timp să-mi găsesc un loc (dă să 

plece) …în altă parte.
EL: Ei, nuuu ! Da’ aici ce-are? Uite ce bine e, este ferit, nu bate 

vântul, avem sageac a-ntâia, nu te plouă, nu te ninge… vorba 
aia, vom învinge!

EA: Da de unde să ningă!? Cică anul ăsta nu mai ninge… de-abia 
e toamnă… Târzie.

EL: Eh!, e de-abia toamnă. Acum vine Crăciunul. Gingăl-bel, la-
la-la, ia marcă ceva colea… Merge treaba!

EA: Hai mai bine zi că vrei o țigare. (îl măsoară) Ee?!
EL: Hai lasă abureala că m-am ginit că ești nasoală și nu-mi dai.
EA: Așa crezi? Hm! Uite, ia tot pachetul (îi dă pachetul de țigări 

întreg, nedesfăcut)
El: (a luat pachetul, cam nepăsător)
EA: Nu-l desfaci? 
EL: Nu, de ce să-l desfac?
EA: Ca să fumezi.
EL: Aiurea. Sunt nefumător. După ce că mă usuc la vânt, aici, la 

colț de stradă, atât mi-ar mai trebui, să mai și fumez. 
EA: Atunci ia și bea, (îi dă sticla) fac cinste, așa, că ne-am cu-

noscut.
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EL: (ia sticla) Nașpa! Păi de ce să beau, dacă… nu beau.
EA: Adică nici nu fumezi, nici nu bei! (către public) Uitați-vă 

oameni buni în ce hal poate să ajungă un individ care nici nu 
bea, nici nu fumează!… Hai că m-ai dat gata!

EL: Cam repede te dai gata… doamnă.
EA: Ah!, ce cavaler, mi-a spus „doamnă“. Un adevărat domn! E 

cazul să facem cunoștință (îi întinde mâna).
EL: (îi ia mâna repede, i-o strânge, își retrage mâna) …Daa!
EA: Adică așa te cheamă, DAA!?… Tot e bine că nu te cheamă 

NU. Sau NUUU!
EL: Cucoană, mă cheamă și DA și NU, da’ oricum m-ar chema, 

nu e treaba ta. 
EA: Scuze, eram în trecere pe aici. Dar, dacă te deranjez, plec. 

Te las singur, cum te-am găsit (dă să plece, se întoarce, îi ia 
țigările și sticla) lasă că le împart cu altcineva, tu n-ai nevoie.

EL: E, da’ de ce să pleci, să te grăbești așa? Nu e cazul să… 
EA: (impacientată) Șase, un caraliu! (privește speriată în părți)
EL: (o ia de mână, o dirijează după o bancă) Ne ciucim aici, e 

un loc bun (se ascund după bancă, scot capul pe rând, ca 
după colț. Liniște, apoi foială, chicoteli, râsete).

EA: Hai că a trecut primejdia. Mersi!
EL: Hai că ne-am scos! (scoate sticla, ia un gât)
EA: Hai că te dedași. Parcă ziceai că nu bei?!
EL: (mai trage o dușcă, privește spre sticlă) Nu, că e chiar dă la 

mama ei! Să mai treci pe aici. Ia și tu, așa, de bucurie că m-ai 
cunoscut.

EA: (trage și ea o dușcă, se strâmbă) Mă simt chiar onorată cu 
un așa cavaler, care tocmai m-a scăpat de poliție.

EL: Eh!, nu, că îl cunoșteam, l-aș fi pus la punct imediat, dar 
n-am vrut să te expun.

EA: Oh!, ia uite viteazul de unde apare. 
EL: Serios! Îl cunosc bine… 
EA: Aiurea, ne trezeam cu vreo amendă.
EL: Amendă? Numai pot eu de amendă, am vreo 200 la activ. 

N-am plătit niciuna, să moară ăia de la FISC… Da’ să știi că 
nu mai votez cu primaru’ ăsta! Nu! Prea mulți șomeri care 
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ajung cerșetori… concurență fără ștaif, se duce dracului brea-
sla… 

EA: Și eu zic la fel. Noi și prostituatele, nu plătim nimic, doar 
consumă agenții hârtia degeaba.

EL: (serios) Pardon! Ce prostituate, nu încape comparație, e de-
gradant. 

EA: Serios? Te pomenești că îți dai doctoratul la colțul străzii și 
eu te-am confundat. Eu și polițiștii… 

EL: Păi vezi că nu mă cunoști! La mine e profesie. Sociologie cu-
rată, cercetare științifică! Oberv tot… Psihologic! Dacă te-ai 
spălat cu un săpun bun, nu te mai bagi în cocină cu porcii… 

EA: (îl privește intenționat cu superioritate, îl măsoară) Haida-
de! Asta chiar mi-a plăcut, o s-o scriu în jurnal când ajung la 
pension… Ei, și ce observi?

EL: Bag sama că oricât ai fi de nasol îmbrăcat, poți să rămâi sus 
pe gard, fără să te doară undeva de cei care te cred în picaj. 
Oamenii care te măsoară după țoale nu se pricep decât cel 
mult la țoale.

EA: Hai că și asta mi-a plăcut!
EL: S-o treci în carnețel când ajungi la castel. Da’, ca să nu te 

mai deranjezi, eu zic să vii cu catastiful după tine.
EA: Așa am să fac, dacă zici tu. Și cum e cu polițistul?
EL: Îl cheamă Bulgăraș… 
EA: Bulgă… cum?
EL: Bulgăraș! E cam bolovănos, da’ l-am dat pe brazdă. Acum 

vine la mine să-i dau sfaturi la pariuri sportive.
EA: Ei nu că mă înnebunești! Te pricepi și la pariuri. Și la mai 

ce?
EL: La toate. În lumea asta pe care o trăim, trebuie să ne pri-

cepem la toate. Dar, mai ales la oameni. Stai să-ți spun 
cu Bulgăraș… Îi cășunase să-mi dea amendă. (obraznic):  
Ascultă’, domnu, mata știi că n-ai voie să cerșești? Zic: as-
cultă, domnule polițist, te rog să îți vezi mai departe de pa-
trulare că-mi încalci consemnul. Ce consemn, nene? – zice… 
Sunt ofițer sub acoperire, tinere, zic, ai auzit de articolul 420?

EA: Hai că ești nebun! Articolul 420, cu Raj… Capoor.
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EL: Cu Rașcapur, fără… Zic: Pleacă imediat de aici că-mi pericli-
tezi misiunea, tocmai execut un filaj… secret.

EA: (râde) Secret?
EL: Secret?, zice Bulgărașu holbat. Ultrasecret, bă bulgare, ce 

nu-nțelegi?-zic. Aici l-am dat pe spate, că a crezut că știu 
cum îl cheamă la birăul populațiii… Zic: Privește în colț, ăla e 
laboratorul nostru ambulant. Uită-te, boule, peste drum. Ăia 
doi sunt agenți ca mine. Ia-ți valea că îți fac raport- zic. 

EA: Hai că ești tare! L-ai făcut praf. Câte amenzi ți-a dat după 
aia?

EL: M-a găsit peste o săptămână, tot aici. Hai că te iau direct la 
secție, zice. Ți-ai bătut joc de un supt-ofițer de poliție.

EA: Și!?
EL: Ne-am împăcat pe loc. Zic: Bulgărașule – că aflasem cum 

îl cheamă pă nașparliu- dacă merg la secție… băă! – aici am 
accentuat, ca-n filmele cu Mărgelatu, băă!, zic, (scuipă ca 
Mărgelatu) le spun colegilor tăi cum te-am păcălit și te fac 
de cacao… Nu fumam, ca acu’, da zic numai așa, ca să-l țin în 
corzi: hai marcă o piparoasă să-mi treacă supărarea, că m-ai 
inoportunat fundamental.

EA: Fundamental! Hai că n-ai toată țigla pe casă… 
EL: Păi n-o au ăia de la Casa Poporului, dar eu. 
EA: Știi ceva? Ești un tip pe cinste. Și când mă gândeam că 

vream să-ți dau papucii, că m-ai dezamăgit. Dar, te-am ier-
tat. Ei, și cum îți mai merge?

EL: (șăvăie) …Ai că și-așa mi-am ratat intrarea! Ce mai contea-
ză… 

EA: Aoleu! Te pomenești că vrei să mă impresionezi.
EL: Aiurea! M-am plictisit. Hai că nu-mi mai fac în seara asta 

număru’. Deci… 
EA: Deci?
EL: Uite care e treaba. (se uită împrejur, pare îngrijorat, oare-

cum) O las dracului de slujbă. Deși, să știi că eu… Eu, nuu… 
când e vorba de slujbă, e ceva sfânt! 

EA: Mulțumesc… 
EL: Nee, nu! Mi-e doar lene. Și lehamite… Hai, vino încoa!
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EA: Unde?
EL: Șapte mii de pisici bete! Doar nu-ți închipui că mă produc 

cu tine, în forma asta, aici… 
EA: Serios? Dar unde?
EL: Uite… aici… (îi arată bancă mai îndepărtată).
EA: Mulțumesc, mă simt deja… flatată.
EL: Aiurea! Să nu te mai aud cu glăvăreală de-astea. 
EA: Adică?
EL: …Mă uit la tine și nu-mi place. N-ai stofă!
EA: Mersi de invitație… 
EL: Lasă vrăjeala inutilă. N-ai stofă! Sau, stofa ta nu e… adecu-

ată.
EA: A-de… cum?
EL: A-de… cuată! Așa zice Bulgăraș… dom’le, mata nu ești ade-

cuat pentru lumea asta!
EA: Și? Ești sau nu ești… adecuat?
EL: Păi asta e șmecheria! Eu mă fac omul adecvat, la locul ne-

adecvat. Câștig timp și scap de mulți proști care m-ar fi pu-
tut… in-a-de-cua. Hai, stai jos!

EA: La cât de jos suntem, unde să mai stăm?
EL: Aiurea! Ia uită-te tu pe aici și spune-mi de ce te simți așa 

jos? Suntem doar noi doi, nu mai e nimeni. Lasă prosteala, 
ești madama mea care te-am invitat, nu mă face să mă simt 
nasol. Vreai să te duc cu caleșca pă șipca băncii populare? La 
o bășcălie să vină și fanfara și doamna prefect, să fie treaba 
de dat la ziare? Nașpa!

EA: (se așează pe bancă) Nu. Nu vreau.
EL: Hai, stai jos! E proaspăt măturat, sau doamna are pretenții? 
EA: (șăvăie, se așează) Mersi!
EL: Ce ziceam?… Mă uit la tine și nu-mi place. N-ai stofă! 
EA: Stofă pentru ce?
EL: Stofă pentru făcut bani, la dracu!, că doar nu te pregătești 

pentru doctorat. Zi, faci bani?
EA: (șovăie) Mă mai descurc.
EL: Aiurea! Te descurci pe dracu’! Uită-te la mine. Hai, uită-te!
EA: Uite că mă uit.



Gelu Brebenel

110

EL: Nu așa.
EA: Dar cum?
EL: Mai ca lumea. Hai, uită-te în ochii mei! Zi după mine.
EA: Ce să zic?
EL: Ai răbdare. Zi așa: Nu știu să fac bani, nu mă descurc, mor 

de foame. Am venit la tine să mă înveți!
EA. Să mă înveți ce?
EL: Hai că ești grea de cap! Zi așa: Nu știu să fac bani, nu mă 

descurc, mor de foame. Am venit la tine să mă înveți să câș-
tig un ban cinstit. 

EA: Cinstit!
EL: Numai cinstit, altfel nu se poate. La mine totul este cinstit, 

corect, cu TVA și factură… Dacă e cazul!
EA: Cu TVA și factură?
EL: Numai așa lucrez, altfel nu se poate. Cum ar fi să-i bălăcări 

pe toți hoții și evazioniștii și tu să faci la fel? 
EA: Cum ar fi să-i detești pe cei care fac mizerie pe stradă și tu 

să faci la fel ca ei?
EL: Bine zis, hai că parcă ți-ai mai revenit. Sau vrei să mă im-

presionezi? Când ai aruncat ultima dată o hârtie pe stradă?
EA: Nu mai țin minte, poate când eram mai tinerică… 
EL: Păi vezi! Și eu cred că n-am mai aruncat vreo hârtie, vreo 

pungă de… Eugenia, din clasa-ntâi… Hai, a doua… a treia… 
După aia s-a dus dracu’ Eugenia, au venit ăștia cu biscuiții 
turcești… Așa!, ce spuneam?

EA: Că nici eu nici tu nu aruncăm hârtii pe stradă.
EL: Da! Și totuși uite ce mizerie pe aici, ce îmbâcsită e strada de 

hârtii, de ambalaje. Și nu de la noi! NU! De la alții. De-aia îți 
spun că nu haina face pe om, ci stofa.

EA: Bine zis, hai că asta ți-a ieșit.
EL: Îmi iese mie mai multe. (se uită direct la ea) Spune-mi un 

lucru, dar pă bune! Îmi spui?
EA: Da.
EL: Sincer?
EA: Da, cât se poate de sincer.
EL: Juri?
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EA: Nu prea obișnuiesc să jur.
EL: Păi vezi, n-o să-mi spui sincer, o să mă dumănești.
EA: Dumă… ce?
EL: Aiurea!… N-ai cu cine!… Zic că o să mă minți… 
EA: Bine, fie!… Jur că îți răspund sincer.
EL: Așa!
EA: Așa… și care e întrebarea?
EL: Întrebarea… Uită-te la mine, în ochii mei și spune-mi: crezi 

că sunt nebun?
EA: Sinceră să fiu, pari cam nebun, dar cred că nu prea ești.
EL: Mulțumesc! Mulțumesc din suflet! Și, ca să mă recompensez 

față de tine, poftim! (îi întinde ceva)
EA: Poftim ce?
EL: Poftim cartea mea de vizită!
EA: (o ia, o privește uimită) Oh!, dar ai o carte de vizită autenti-

că. (citește): „cabinet individual de consiliere“. 
EL: Păi, ce credeai! Nu ți-am zis că te învăț să faci bani? Te în-

văț, dar vii la mine la cabinet.
EA: Să vin la tine la cabinet?! M-ai dat gata la faza asta. Chiar ai 

cabinet?
EL: Și-ncă unul antâia, pe bulevard. Parter, 110 metri pătrați, 

firmă cu chichirez, nu mă încurc… 
EA: Ești nebun… 
EL: Poftim! Fleoșc cu mămăliga-n ochelari! Doar te-ai jurat că 

nu sunt nebun și-acum ai ajuns la alte concluzii.
EA: Mă derutezi și mă uimești. Chiar știu cabinetul ăsta, l-am 

admirat de câteva ori, dar nu am intrat niciodată.
EL: Și acum crezi că te mint, că… oi da cu mătura pe acolo și 

împart cărți de vizită, contracost.
EA: Nu mai știu ce să cred.
EL: Stai să vezi strategia mea de marketing. (se pregătește, își 

așează hainele) Aici doar cointeresez clienții. E un fel de dor-
tudor, la drumul mare. Da’ prinde bine. Fii atentă! (devine 
solemn, joacă un rol) 

EL: Tam-tam-tam! Eu sunt Statuiul Libertății! Lume-lume, stai 
puțin în loc! Haideți, nu mai stați pe gânduri, precum soa-
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cră-mea pe scânduri! Urmează un anunț fundamental, dar 
numai pentru cei inteligenți. Restul – hai, pa!, luați-vă tălpă-
șița, nu avem nevoie de proști! Lumea e plină de proști care 
cred că le au și le știu pe toate. Pentru ei nu mai este nimic 
de făcut. Tot ce a fost de făcut a fost deja făcut, tot ce a fost 
de spus s-a spus. Prostul nu se îndoiește niciodată de el, nu 
se oprește în fața nimănui, merge mai departe, spre lumea 
lui… (se oprește) Știi cum mi-a venit ideea asta?

EA: Nu, dar îmi place.
EL: Te cred și eu, e licență adevărată, marcă înregistrată… Eram 

falit… 
EA: Falit?
EL: Da, rău de tot! M-am dus să mă angajez, am văzut un anunț. 

Nu m-a primit, au zis că sunt cam bătrân… Paștele mă-sii, în 
țara asta, dacă ai făcut 40 de ani nu mai ești bun de nimic! 
N-ai decât să te apuci de politică, altfel mori de foame.

EA: Să nu-mi spui că te-ai apucat de politică…
EL: Pardon! Păi nu ți-am spus: cine s-a spălat cu un săpun bun… 
EA: Nu se mai bagă în cocină cu porcii!
EL: Așa! Hai că ai început să le pricepi.
EA: Eh!, pricep eu destule… 
EL: Așa!
EA: Așa… 
EL: Păi, ce ziceam?!
EA: Că ți-a venit o idee.
EL: Așa!
EA: Așa-așa, dar ce idee?
EL: Păi cum ce idee?! Nu te-ai prins?
EA: Nu!
EL: Ideea e… să ai idei.
EA: (doar ridică din umeri)
EL: Nu te-ai prins. Normal! Hai că nu te las pe gânduri, ca pe 

soacră-mea pe scânduri… 
EA: Nu mă lăsa. Zici că cel mai important e să ai idei.
EL: Vax! Nu dă nimeni doi bani pe ideile tale, idei au și proștii.
EA: Atunci?
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EL: Hai că te învăț, ca să faci și tu un ban cinstit. Fii atentă… 
Ești atentă?

EA: Numai ochi și urechi! Zi odată!
EL: Ideea e că degeaba ai idei, dacă nu le vinzi. Eu am idei și le 

și vând.
EA: Cum așa!
EL: Uite-așa, la cabinetul de consiliere. Treaba e să atrag aici, în 

stradă, atenția. Lumea zice că sunt dus cu pluta, se oprește, 
eu le bag discursu’ adecuat și… pac!, cartea de vizită și invi-
tație la cabinet. Acolo vine lumea cu problema și eu o rezolv. 
Contra cost! Are lumea o problemă… un exercițiu, pac!, le re-
zolv! Sfatul potrivit pentru situația potrivită, urmărim evolu-
ția situației, corectăm, luăm alte măsuri, rezolvăm… 

EA: Ai lasă-mă!
EL: Serios. Treaba merge strună. Toată lumea are o problemă și 

eu le vând pontul potrivit.
EA: Contra cost!
EL: Normal! 
EA: Aha! Și cum zici că pot să fac și eu bani din asta?
EL: Ei, vezi, asta e problema ta… Dar se rezolvă… 
EA: Să nu-mi spui că la cabinet, contra… 
EL:  …cost!
EA: Adică vrei să-mi iei banii!!
EL: Hai că pentru tine merge altfel, tu ești de-a mea.
EA: M-am mai liniștit. Cum facem?
EL: Uite cum facem: te iau ucenic.
EA: (nedumerită)
EL: O perioadă, până înveți meserie. Dar te costă!
EA: Păi, tot pe bani?
EL: Eh!, faci și tu cinste și te iau. Gata, asta e ultima ofertă. 

Batem palma?
EA: Batem! Când începem?
EL: Păi, deja am început… (se uită la ceas)… prima oră deja s-a 

terminat. (strânge țigările, sticla) Trebuie să închid prăvălia. 
Ne mai vedem.

EA: Adică să vin la tine la cabinet?
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EL: Vax! Nu ți-am zis că acolo e cu bani. Și, dealtfel, cabinetul 
trece în renovare… O perioadă… Am niște idei noi, m-am să-
turat de consiliere cu țârâita (pare grăbit, vorbește în timp 
ce strânge) Întorc placa, schimb strategia, o să mă ajuți și tu, 
după ce te califici la locul de muncă… trecem la consiliere în 
masă. Știi, de regulă o problemă nu vine niciodată singură, 
dau buluc mai multe, le rezolvăm mai repede, mai eficient, 
pe toate la un loc. Hai că acum trebuie să plec.

EA: Și? Mă lași așa baltă?
EL: Nu! O să mă cauți și o să mă găsești.
EA: Nu așa! Uite cum facem, hai să ne dăm întâlnire. Fac cin-

ste- cinstea de intrare. Ne vedem aici, uite aici… (arată spre 
iarbă): …încingem un picnic. Sâmbătă e bine?

EL: (grăbit, în timp ce iese din scenă) Poate e bine. Mă găsești 
tu.

EA: (rămâne singură, se uită în jur, iese din scenă)

Lumina scade în intensitate. Scena este în penubră, la radio în-
cepe un buletin de știri. Rezumat, o știre scurtă, volumul radi-
oului scade. 
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– 2 –

Cei doi se întâlnesc întâmplător. Ea în costum de jogging, aler-
gând, El pe stradă, la… lucru.

EA: Hai să trăiești, maestre! Ce întâlnire!
EL: Salutare! 
EA: Ce mai face maestrul? Cam rar la vedere.
EL: E-te-te!, vorbim așa din mers! Nu ne oprim puțin?… Opriți 

timpul, clipa asta minunată… Știi bucata?
EA: …În suflet am s-o păstrez… 
EL: Așa. Ehe, nu știe lumea. Acum la modă e… „Iubita mea cu 

păr pe piept/și silicoane-n buze/Te-aștept cu Guță dat la 
maxim…“

EA: …„Pă scuteru’ defect”!… 
EL: Exact! Hai că ne priponim!
EA: …Ne… ce?
EL: Ne potrivim, na!
EA: Păi, cine se priponește… 
EL: Se pricopsește! Aiurea… Cine se potrivește, se adună. 
EA: Așa este. Ce mai faci? Bucuroasă de revedere, aveam o în-

tâlnire.
EL: Ei!… sunt în… prospecție. Studiez. Da’ parcă trebuia să vii la 

studii, ia stai aici!
EA: (se așează pe bancă) …Am venit!… Ce trebuie să fac?
EL: Nimic! Studiem!
EA: Ce?
EL: Strada! Ăsta este cel mai mare studiu. 
EA: Strada, cel mai mare studiu. Am reținut.
EL: Ce vezi tu pe stradă?
EA: Lume!
EL: Lume și mai ce?
EA: Lume și… lume!
EL: Greșit! Vezi oameni trecând, sau oprindu-se și vorbind, sau 

așteptând. Asta vezi.
EA: Asta văd!
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EL: Cel mai important lucru este nu să vezi oamenii- oamenii 
trec mereu pe lângă noi, vin și pleacă… 

EA: Da! Cel mai important este să vrei să îi înțelegi… 
EL: Hai că ești pe aproape. Și, dacă vrei să înțelegi oamenii, tre-

buie să urmărești ceea ce fac.
EA: Ceea ce fac!
EL: Da! Uite, privește peste stradă. Fiecare trece mai departe, 

prin fața noastră, fiecare are drumul său. Important este ca 
tu să încerci să înțelegi de unde vine fiecare și unde vrea să 
se ducă, ce ai face tu, dacă ai fi în locul lor… 

EA: Crezi că se poate așa ceva?
EL: Hai să încercăm! Uite! Privește în dreapta noastră. Ce vezi?
EA: Văd… un polițist!
EL. Așa! Ce crezi despre el? Cine este?
EA: (se lasă speriată) Ah! O fi… ăla… Bulgăraș, ne pândește!
EL: Stai liniștită, nu este… Bulgăraș! Este un simplu polițist! La 

ce crezi că se gândește?
EA: Cred că este mulțumit că este liniște… în sectorul său. 
EL. Și? Hai, gândește mai mult!
EA: Cred că așteaptă să i se termine tura, să plece acasă… 
EL: Corect! Foarte corect! De ce crezi că polițistul gândește așa?
EA: Pentru că așa a fost obișnuit să gândească. Asta este sarcina lui… 
EL: Nu, nu asta este sarcina lui. Asta este sarcina la care a fost 

redus el. A fost obișnuit să pândească și să își dorească să 
nu se întâmple nimic. Pentru el, orice se întâmplă, este ceva 
deosebit, trebuie să raporteze la finalul serviciului. De aia își 
dorește să nu se întâmple nimic! Este instruit să vadă ceea ce 
nu trebuie să se întâmple. Cum ți se pare?

EA: …Nașpa!
EL: Unii oameni trebuie să se ocupe și cu așa ceva… Îți place 

fotbalul?
EA: Nu prea… 
EL: Dacă mergi pe un stadion mare, la un meci important, sunt 

zeci de agenți de pază care stau cu spatele la teren și nu văd 
nimic din ceea ce se întâmplă pe gazon. Ei păzesc tribunele, 
sarcina lor este să prevadă eventualele incidente din tribune 



Călcând pe melci

117

și să limiteze pagubele. Degeaba dă echipa lor favorită șapte 
goluri, ei tocmai atunci nu au voie să se uite. 

EA: Nașpa! 
EL: Da, e cam nașpa. Dar, cum spuneam, unii oameni trebuie să 

se ocupe și cu de-astea.
EA: Unde vrei să ajungi?
EL: Pornisem de la radiografia străzii. Uite, uite băncile de peste 

aleea parcului. (numără): una, două, trei, patru, cinci bănci… 
Uite, pe prima bancă stau doi pensionari, el și ea. Cum ți se 
par?

EA: Sigur sunt soț și soție… se țin de mână.
EL: Crezi că sunt fericiți?
EA: Cred că da! Sigur că da! Dacă se țin de mână, sunt fericiți.
EL: De ce crezi că sunt fericiți?
EA: Pentru că se au unul pe altul. Da, de asta sunt fericiți. Au 

îmbătrânit împreună și se țin de mână, acum, când… 
EL: Acum când?? Hai, spune mai departe.
EA: Nu mai e nimic de spus.
EL: Ba da! Când era mai tânăr, el o înșela. Te-ai gândit că ar fi 

putut fi așa?
EA: Se poate și așa. Sau, poate că ea îl înșela pe el. Tu te-ai gân-

dit la asta?
EL: Se poate și așa… 
EA: Și, totuși, au îmbătrânit împreună și acum se țin de mână… 

Acum, când se mai au doar unul pe altul nu mai pot rătăci cu 
speranțele prea departe și și-au găsit fericirea aici, aproape, 
chiar lângă ei… 

EL: Uite acolo, pe următoarea bancă. Sunt trei bărbați. Ce crezi 
că vorbesc?

EA: Cred că discută așaa… 
EL: Despre ce?
EA: Despre ale lor. Pensii, copii, singurătate, sănătate, bani, ve-

cini, guvern. Nu discutăm toți la fel?
EL: Crezi că sunt fericiți?
EA: Acum sunt în apele lor, se simt bine, nu mai contează ferici-

rea sau nefericirea. Asta, până ajung acasă… 
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EL: Pe băncile din mijloc nu stă nimeni dar pe ultima este o fe-
meie singură… 

EA: Și ea pensionară. Să nu mă întrebi dacă este nefericită! Este 
singură și asta o apasă.

EL: De ce crezi că nu s-a așezat lângă ceilalți?
EA: A vrut să fie mai departe de cei trei. Să nu îi deranjeze, cu 

singurătatea ei.
EL: Uite, din dreapta vin doi tineri îndrăgostiți. Ce zici, se vor 

așeza pe una din băncile libere?
EA: Cred că da. Sunt doi tineri ce par romantici.
EL: Eu cred că nu. Vor merge mai departe… deși merg încet nu 

par la plimbare. Dacă se vor așeza, este pentu că așa a hotă-
rât ea. Dacă merg mai departe, înseamnă ca așa a vrut el.

EA: Uite-i că se opresc. Vor sta pe bancă… 
EL: Stai puțin! Uite-i, discută… 
EA: Vai, nu discută, se ceartă! Nu se poate, se ceartă… 
EL: Nu se poate! El s-a întors, singur!
EA: Ea s-a așezat pe bancă, singură !
EL: De ce crezi că s-a așezat lângă pensionara singură?
EA: (tăcută, întristată) Nu mai contează… Tot ce contează este 

că rămâi singur… Singur, cu tine, atât de vulnerabil. (se în-
toarce spre el): Oamenii sinceri și sensibili sunt vulnerabili. 
Sensibilitatea va fi mereu taxată ca o slăbiciune.

EL: Din păcate, da!… Într-o relație, cel mai puternic este cel care 
este mai puțin implicat… 

EA: Prea rar un discurs sincer în doi se sfârșește fără o abdicare. 
Unul din cei doi va ieși din poveste și, nemaivorbind aceeași 
limbă cu celălalt, nu se vor mai înțelege. Se va trezi unul că 
este înșelat, celălalt că a fost părăsit. Și, dintr-un tot, rămân 
două singurătăți… Și, cel mai bizar este că sensibilitatea ne-
oferită se ofilește în sinele tău. La ce bun să fii sensibil doar 
pentru tine? Sensibilitatea neoferită se transformă într-o rană 
care în cele din urmă mutilează nefericitul care o poartă… 

EL: Uite, uite! Băiatul vine înapoi, se duce la ea!
EA: Oh! S-au împăcat, uite-i, se îmbrățișează!
EL: Crezi că el își cere scuze?
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EA: Ce mai contează? Contează că s-au împăcat… Nu-ți pare 
bine că s-au împăcat?

EL: Ba da!
EA: Așa! Există atâta poezie lângă noi, dar nu o mai vedem. 

Uite, doi tineri în blugi s-au certat și s-au împăcat. Pe bănci 
stau acești bătrâni așa de frumoși, fiecare cu liniștea sau cu 
neliniștea sa, în parcul acesta liniștit. Și, pe șosea trec limuzi-
ne în viteză, cu pasageri care stau fiecare la fereastra sa… 

EL: Hai nu face din poezie o generalitate!
EA: Sunt exemple speciale, dacă poți să le vezi, dacă ai timp, li-

niște, ochi. Altfel, sunt generalități… (se scutură) Ei, dar via-
ța merge înainte!

EL :(revine la realitate) Auzi, da’ tu ce cauți în ținuta asta?
EA: Păi, fac jogging! 
EL: Faci tu jogging?!
EA: Da, te surprinde?
EL: Cam… 
EA: Păi, nu trebuie să mă întrețin? Numai așa, la colț de stradă, 

nu merge. Mai iese omul să clătească ochiul, să-și dezmor-
țească ciolanul… Alții se duc în Hawai, în Caraibe. Noi, mai 
pe-aici, pe aproape.

EL: Pe la colțul vieții… Știi poezia aia cu piticii? Stai, cum era…?
EA: Nu știu… 
EL: Ah!, da! Nu era cu colțuri, era cu… geamuri.
EA: Cu ce era?
EL: Cu… Stai că îți spun, mi-am adus aminte: Voiam să mă fac 

repede mai mare/Al lumii înger luminos să fiu…/Mi-au spart 
piticii geamurile vieții/Și uite cum din înger sunt… geamgiu.

EA: Din înger sunt geamgiu!… M-ai întristat. Astăzi ai fost altfel, 
mai profund, data trecută ne-am distrat, acum ne-am întristat.

EL: Asta a fost lecția de azi. Gata, ajunge! Ne mai vedem. Acum 
trebuie să plec, la revedere!

EA: O să ne mai vedem? Niciodată nu îmi dai o întâlnire clară.
EL: Dacă va fi să ne mai întâlnim, ne mai întâlnim.

Cei doi ies din scenă. La radio se aud știri.
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El, în același loc, singur pe bancă, gânditor, bine îmbrăcat, 
pare alt om, dar foarte preocupat. 

EA: (intră, are un coș pentru picnic și un aparat de radio por-
tabil, le pune jos. Se duce prin spatele lui, îi pune mâinile 
la ochi) Tam-Tam! Lume, lume!, stai puțin în loc! Haideți, 
nu mai stați pe gânduri, precum soacră-mea pe scânduri! 
Urmează un anunț fundamental, dar numai pentru cei inteli-
genți… Ei, vezi că te-am găsit?! 

EL: (șovăie, tăcere)
EA: Tam-tam… lume-lume!, l-am regăsit pe mentorul meu în ale 

marilor așteptări la colț de stradă… Ei, nu!, ceva nu este în 
regulă. S-a întâmplat ceva?

EL: Tocmai invers: nu mi se întâmplă ceea ce trebuia neapărat 
să mi se întâmple.

EA: Cum, tocmai tu, un personaj așa puternic, regele colțului de 
stradă, să te dai bătut ?

EL: Nu m-am dat bătut, dar, uneori, pur și simplu nu mai este 
nimic de făcut.

EA: (scoate ceva din coș, sandwici-uri, pahare, o sticlă, le îm-
prăștie pe jos, pe bancă) Mă întristezi… Fundamental! Pe 
unde ai umblat? Te caut de mai bine de două luni… Am fost 
norocoasă, te-am găsit întâmplător, tocmai când îmi pierdu-
sem speranța. Dar… speranța moare ultima!

EL: Aiurea! Mori cu ea în brațe… Tot e bine, decât singur.
EA: Ei nu că ai devenit filosof. Pot să-ți spun ceva?
EL: Desigur.
EA: Mi-ai lipsit. (pune din sticlă în pahare, îi întinde un pahar) 

Hai noroc! M-am tot gândit la tine și m-am întrebat dacă am 
să te mai găsesc vreodată într-o lume așa de mare.

EL: E mică lumea, altfel nu mă mai găseai. Noroc!
EA: Da, dar uite că te-am găsit. Știi ceva! De când nu te-am vă-

zut, am făcut unele constatări. Importante! Trebuie să ți le 
spun.
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EL: (tace)
EA: Văd că ești indispus, ți s-au înecat corăbiile… 
EL: Toată flota… 
EA: Ei, pe undeva mereu mai există un colac de salvare.
EL: Greșit! Uneori nu mai există nimic. Așa se termină totul… 
EA: Hai să îți spun ce am observat. Știi, mă gândesc că discu-

tând, mai uiți de supărări, de flota ta scufundată. (se așează 
pe bancă, lângă el) Tu nu trebuie să vorbești, este de ajuns 
dacă mă asculți. Fii atent! Ești atent?

EL: Sunt.
EA: Nu așa! Uită-te la mine și spune așa: sunt atent, te ascult.
EL: Te ascult.
EA: Nu așa! Uită-te la mine și spune așa: sunt atent, te ascult.
EL: Lasă joaca… 
EA: Nu e joacă. Uită-te la mine și spune așa: sunt atent, te as-

cult. Altfel… plec.
EL: Uite: mă uit la tine. Sunt atent. Te ascult! E bine?
EA: Foarte bine! Uite ce vreau să îți spun, ce am constatat: nu 

există cerșetori!
EL: Aiurea! Există, cum să nu existe. E plină lumea.
EA: Nu-i adevărat. Doar ni se pare nouă că există, în realitate 

este vorba de altceva. Spune-mi, ce vezi prima dată la un cer-
șetor?

EL: Neputința.
EA: Exact. Și mai ce?
EL: O poveste pe care nu o știm, pe care nu vrem să o cunoaș-

tem și de care fugim, nu cumva să ni se întâmple și nouă. 
Nu cumva să ne molipsim. Dar nu fugim prea repede, nu! Ne 
place să o contemplăm câtuși de puțin. Știi de ce?

EA: De ce?
EL: Pentru că ne simțim la adăpost: nouă nu ni s-a întâmplat și 

nu!, nu ni se va întâmpla niciodată! E un sentiment care te 
răscolește și care trebuie răsplătit. Dar noi nu știm să răsplă-
tim: doar băgăm mâna în buzunar și plătim. Acolo, un leu, 
doi, câțiva bănuți. Și asta ne este de ajuns, ne-am făcut dato-
ria, putem trece liniștiți mai departe.
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EA: De ce crezi că oamenii văd doar chipuri, și nu povestea din 
spatele chipurilor?

EL: Pentru că fiecare ne purtăm povestea noastră, nu mai avem 
nevoie de altele. De ale… lor. Suntem obosiți de propria noas-
tră poveste, pe care o cărăm după noi, de dimineață până 
seara, apoi și în somn… 

EA: Ai văzut ce obosiți sunt oamenii? Nu mai au timp și răbdare 
să vadă, să asculte, să tacă, să simtă… 

EL: Da, au timp doar de povestea lor, a lor este cea mai inte-
resantă și singura care merită atenție. Ai observat ce se în-
tâmplă mai mereu, dacă întâlnești un cunoscut pe stradă și îl 
întrebi simplu: ce mai faci?

EA: Se apucă să îți povestească ce a făcut, ce a pățit, să vorbeas-
că despre nemulțumirile, frustrările, dramele sale… Trebuie 
să le spună cuiva, dacă își descarcă sacul merge mai ușor mai 
departe.

EL: Ce crezi că vor de fapt, ce vor mai mult, cei ce stau cu mâna 
întinsă: ca cineva să le dea un ban, sau ca cineva să se opreas-
că și să le vorbească?

EA: Cred că se mulțumesc cu ce primesc, dar rămân mereu ne-
mulțumiți… Uite, acolo, vezi bătrânul ăla, rezemat de zid. De 
un zid așa de mare… și el este atât de mic! Nimeni nu îl mai 
vede, este una cu lumea, nu mai are prezență, nu mai are 
chip, este una cu zidul. Face parte din peisajul străzii, din de-
cor, majoritatea oamenilor nu-l mai văd… 

EL: Așa se întâmplă cu fiecare dintre noi. Intrăm în peisaj, nu 
mai suntem văzuți, nu mai contăm decât dacă ne punem de-a 
curmezișul.

EA: Te-ai întrebat vreodată ce este mai rău: să nu primești ni-
mic, sau să nu ai ce să oferi? 

EL: Uneori ai vrea să oferi tot ce ai, însă nu este îndeajuns. 
Crede-mă, aceasta este adevărata dramă… Această mare ne-
putință. 

Tăcere prelungită.
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EA: La ce te gândești?
EL: La melci. 
EA: La melci?… De ce la melci?
EL: Pentru că eu sunt un melc… Cu lumea mea și cu mine în 

spinare. Traversăm viața împreună, încet, încet, dar cu sigu-
ranța că vom ajunge la capăt… Uneori stai și te gândești de 
ce trebuie să dureze atât! (pauză lungă): …Știi de ce nu-mi 
iau câmpii, cu lumea mea cu tot?… Mă trage casa înapoi… 
Nu pot s-o las în drum. Uneori, nu poți să-ți iei câmpii, pen-
tru că… 

EA: Pentru că?
EL: Pentru că nu-ți mai trăiești viața ta ci trăiești numai pentru 

a altora. Și trebuie să ai grijă, grijă mare… 
EA: De cine să ai grijă?
EL: De… melci! De alți melci… Îți place ploaia?
EA: Ploaia este o minune… Este un dat, nu un scop în sine. Dar, 

pentru melci, da… pentru melci, ploaia este un scop în sine. 
Pentru că după ploaie, este lumea lor. După ploaie, ies mel-
cii! E vremea lor… 

EL: Dar…, … tu nu trebuie să fii acolo… Nu!
EA: Nu trebuie să fiu acolo?!
EL: Nu, nimeni nu trebuie să fie acolo.
EA: De… de ce?
EL: Pentru că nu mai este cale de întoarcere!
EA: Cum să nu fie cale de întoarcere…!? Mereu este o cale de 

întoarcere, trebuie să te întorci. 
EL: Și dacă nu se mai poate, dacă nu mai depinde de tine?
EA: (absent, visător) M-a prins odată ploaia, într-o grădină mi-

nunată. A fost frumos, simțeam picăturile, ca niște lacrimi 
mici și tăcute. Apoi ploaia a stat, era calm… ireal, pluteam. 
Apoi, apoi au apărut melcii. Am văzut unul, doi, trei… patru, 
apoi erau zeci… sute… Nu mai era lumea mea, era lumea lor 
și, și… mi-am dat seama că nu mai mă pot întoarce fără să 
calc pe melci. A trebuit totuși să mă întorc… călcând pe me-
lci… (pierdută în amintire) Mi-am cerut iertare melcilor… 
Dar, era prea târziu! Le-am rămas datoare.
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Pauză, el pare absent, îngaimă ceva. Continuă încet, calm.

EL: Și?… Și ce dacă te-ai întors, și ce dacă ai călcat pe melci?! 
Trebuia să pleci… da!, trebuia! Nu puteai sta în drum de ei! 
Așa le trebuie, sunt doar niște moluște lente, te încurcă. Viața 
așa este făcută, dacă cineva îți stă în drum, trebuie să mergi 
mai departe. Da, să-ți vezi de drumul tău, să nu stai în drum 
de nimeni. De ni-meni! (pauză, se transformă) Știi ceva…, 
vreau… vreau să mă lași, lasă-mă… am obosit… (tare, izbuc-
nește) Să pleci… pleacă imediat… pleacă!! M-am săturat de 
tine, de melcii tăi, de tot… 

EA: (calmă, vorbește foarte liniștit, încet) Te înțeleg atât de 
bine… Nu melcii sunt de vină, nici ploaia, nici tu… mai ales 
dacă altfel nu se poate, dacă nu ai încotro… 

EL (urlă): Nu înțelegi nimic! Tu, (arată spre ea): TU, nu poți 
să înțelegi nimic! Nimic! Ai înțeles ce-ți spun? Nimic! Nimic! 
Nu ai cum să înțelegi stând de o parte, nefiind treaba ta, dra-
ma ta.

EA: Ba pot să înțeleg!
EL: Nu poți să înțelegi, nu te băga în treaba asta, nu mai vorbi! 

(se duce spre ea, o apucă de mână, o împinge brutal pe ban-
că)

EA (speriată): De ce așa… ce se întâmplă cu tine?
EL: Ți-am spus să taci, să taci, să nu mai spui nimic. Alfel, al-

tfel… (gest ca și cum ar vrea să o lovească, se abține, se în-
toarce cu spatele, se îndepărtează. Tăcere prelungită)

EA: (se ridică, se caută prin buzunare, găsește cartea lui de vi-
zită) Am să păstrez cartea ta de vizită. Deși, nu mi-ai răspuns 
niciodată la telefon.

EL: (se apropie, pare calm): Iartă-mă! (îi întinde mâna cerând 
înapoi cartea de vizită) Nu mai este valabilă. Am dat fali-
ment!… (tăcere, el se întoarce, ca și cum și-ar feri privirea) 
Ai fost pe bulevard, la cabinet?

EA: …La cabinet… De 20 de ani lucrez oarecum în apropiere, la 
o Fundație Umanitară… Te-am căutat de câteva ori și era de 
fiecare dată închis. Am aflat că… că nu există acolo niciun 



Călcând pe melci

125

cabinet și nici nu a existat. De ani buni spațiul acela este în 
litigiu și este închis… 

EL: Ai aflat… 
EA: Da, dar nu asta contează. 
EL: Nimic nu mai contează… 
EA: Venisem să te întâmpin, să sărbătorim la picnicul promis, să 

vorbim…, să îți dau o veste bună.
EL: Nu mai există vești bune, totul s-a terminat.
EA: Acum am să plec. (Pauză, revine căre el): Ne cunoaștem de 

ceva vrema, dar nici nu am reușit să facem cunoștință, ofici-
al… (pauză, îi întinde mâna)

EL: (are un gest de a face cunoștință, dar își retrage mâna) 
Mda… 

EA: Te înțeleg atât de bine… Și te-am căutat atât de mult! 
Venisem să vorbim, să îți dau vestea cea bună. Iar tu nu vrei 
să îmi spui nici cum te cheamă. Deși, am aflat… Bulgăraș… 
Bulgăraș te cheamă, tu ești… bulgărașul din poveste.

EL: (se întoarce cu spatele la ea, la public. Tăcere…)
EA: Pe mine mă cheamă Ludmila… Ludmila! Ai grijă de tine… 

bulgărașule, și ai încredere… 

Ea pleacă încet, șovăelnic, el rămâne singur. Începe să strângă 
lucrurile, ajunge la aparatul de radio, îl pornește. Muzică, 
continuă să strângă urmele picnicului. 

EL: (mormăie) Ai grijă de tine… bulgărașule, (strânge lucrurile) 
…și ai încredere… (strânge lucrurile): …ai grijă, bulgărașu-
le!… 

Se așează pe bancă, lumina scade în intensitate, la radio încep 
știrile, spre final el se duce spre felinarul stins, aprinde bri-
cheta. La Radio: „Deschidem jurnalul de seară cu o știre so-
cială. Pentru un copil de 14 ani din capitală, soarele a răsărit 
din nou. Suferind de o boală rară, copilul nu avea șanse să fie 
salvat pentru că tratarea bolii sale costă o avere și necesită 
un transplant de organe. Astăzi un donator generos a acope-
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rit suma necesară tratamentului și a perfectat formalitățile 
legale, necesare transplantului medical. Deocamdată familia 
copilului nu a aflat vestea bună, pentru că donatorul a ținut 
ca până astăzi opțiunea sa să rămână cunoscută doar de către 
medici. Chirurgii spun că în maxim două săptămâni copilul 
de 14 ani, pe numele său Radu Bulgăraș, va putea mulțumi 
donatoarei, care pentru presă s-a prezentat doar cu prenu-
mele – Ludmila“. 

Final







Alegeri cu 
Coana Mare
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„Alegeri cu Coana Mare“ este prima comedie pe care 
am scris-o, din start subiectul fiind o parodie la adresa 
alegerilor electorale. Liniștea asociație de bloc condusă 
din umbră de Coana Mare este tulburată de o întâmpla-
re neașteptată: președinta asociației pleacă în America 
și vinde apartamentul de la etajul 8, care are “110 metri 
pătrați și vedere strategică pe trei părți”. Imediat sunt 
demarate pregătirile pentru boicotarea vânzării – tân-
țari, rahat în lift, gălăgie printre vecini, pentru ca imo-
bilul să revină asociației, care concomitent declașează 
și alegerile… “globale”.

Cum deja mă obișnuisem, am scris piesa cu gândul 
la actorii care vor juca. Finalul l-am lăsat deschis dar 
l-am rescris în câteva ore, după ce am început colabo-
rarea cu trupa Octogon, cu sprijinul regizorului Remus 
Găină, alături de care am hotărât ca punerea în scenă 
și coloana sonoră să transforme comedia în teatru ma-
nifest. În lipsa unei actrițe care să ducă pe umeri rolul 
puternicei Coana Mare, Gabi Caraconcea a preluat ro-
lul principal, transformând personajul în Conu Mare. 
Ni s-a alăturat Sorin Bratu, un excelent actor distribuit 
în Spionul iar Marian Damian – proaspăt viceprimar 
al municipiului, dar cu ștate vechi în actorie, a prelu-
at rolul Administratorul. Eugen Stoian – care a trăit o 
viață în teatru ca grafician și scenarist, a preluat rolul 
Poștașul, apoi doi tineri – Andreea Maria Boşman şi 
Luigi Lungu au preluat rolurile Femeia de serviciu şi 
Ginerică.

La data când scriu aceste rânduri, premiera piesei 
manifest era programată pentru 28 mai 2021, urmată 
de lansarea volumului de față.  
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PERSONAJE: 
   COANA MARE
   ADMINISTRATORUL

    GINERICĂ
    POȘTAȘUL
    FEMEIA DE SERVICIU

   SPIONUL

Un apartament de bloc în care tocmai se pregătește un 
fel de zugrăveală ce nu se va mai petrece. Oricum, to-
tul e pregătit: mobila e sub cearceafuri și ziare, au 
scăpat doar niște scaune pe care stă asistența, mai 
este prin cameră un fel de masă și mai ales radioul, 
care… stă la loc de cinste, postat pe o… roabă.

Intră Ginerică, are coif din ziar pe cap, deschide radio-
ul, se face că zugrăvește în ritm de dans.

Intră Coana Mare, urmată de Administrator, Ginerică 
dă radioul mai încet, lucrează. 
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COANA MARE (citește din mers un fel de plan): …Prospecție, 
proiectare și împărțire în teritoriu – vertical și orizontal, co-
interesare, adeziuni, trasare de sarcini, obiective. Reevaluare, 
stabilirea candidaților… Sper că totul a fost convingător, con-
cludent și motivant… dacă ai cu cine…!

GINERICĂ (se oprește din zugrăveală): Ai spus ceva, Coană 
Mare?

COANA MARE (doar se uită urât către Ginerică, continuă): 
Așa!, asta în faza întâi, restul intră la faza a II-a sau, Doamne 
ferește!, la necesități imperiale! Se sistează: im-pe-râioa-
se. Revine: Imperioase, la dracu! (Începe să urle): să vină 
la mine dactilografa, s-o dau afară! Nu se poate, cică impe-
râioase, ce e aia, ne facem de cacao!

ADMINISTRATORUL (se simte vinovat): N-avem dactilo… de-
aia… (îi sună telefonul, iese)

GINERICĂ (se face că zugrăvește prin casă, fără chef. De fapt, 
chiar n-are niciun fel de chef): Da’ de fală când ai fost, Coană 
Mare?

COANA MARE: Hai sictir la clasa muncitoare, cu trafaletu’ tău, 
bă dizidentule. Stai acolo la găletușa cu vopsea, dacă ai trădat 
familia!

GINERICĂ: Care familie, Coană Mare, că nu mai vorbește nici 
fii-ta cu tine. Ori… eu… Ginerică – unu!… ea – doi!, plus ăia 
micii – patru!, noi suntem familia. Tu ești de pripas și te mai 
ținem și-n spațiu, cu partidu’ tău și cu toți tâmpiții pe care 
i-ai adunat de-ai speriat blocul.

COANA MARE: Pardon, suntem în litigiu cu spațiul, iar partidul 
este al meu.

GINERICĂ: Halal! Partidu’ lu’ Coana Mare!
COANA MARE: Hai sictir și treci unde e de tine, la munca de jos. 
ADMINISTRATORUL (intră val-vârtej): Coană Mare, e prăpăd!
COANA MARE: Calm! Să evaluăm liniștit situația!
ADMINISTRATORUL: Ce situație, Coană Mare, e prăpăd! La ăia 

de la 8…
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GINERICĂ: Te pomenești că n-aveți structură de bază la etajul 
8…

COANA MARE: Ne paște un asemenea pericol electoral?
ADMINISTRATORUL: Nu, le plouă la ăia de la 8 în cap…
COANA MARE: Să nu amestecăm strategia noastră cu a blocu-

lui, domnule administrator!
ADMINISTRATORUL: Păi le-a amestecat ploia pe toate. S-a-

nmuiat hidroizolația și le plouă în cap, iar lumea e nervoasă 
că le-am înțepat cartonu’ cu reclama de pe bloc.

COANA MARE: Care dintre ele!
ADMINISTRATORUL: … cu… cu…
POȘTAȘUL (intră in vervă mare): Cu-cu!
COANA MARE: Care!?
GINERICĂ: Cu partidu’, care dracu’, dacă e vorba de gaură!
COANA MARE: Domnu’ trafalete, silance, că n-am cuvântat 

spre tine.
POȘTAȘUL: Coană Mare, e prăpăd!
GINERICĂ: Iar!?
POȘTAȘUL: Nu, e de-ăla de bine. Pre… șe…pre-șe… (se îneacă)
TOȚI: Pre-șe…?
COANA MARE: Pre… șe…?
POȘTAȘUL: …pleacă în America!
COANA MARE: Cine dracu’ pleacă în America?
POȘTAȘUL: Pre… șee… 
GINERICĂ: Te duce cu preșu’…
POȘTAȘUL: Președinta! 
TOȚI: Aoleeo!
COANA MARE: Păi parcă aveam președinte!
POȘTAȘUL: Lasă-l coană mare pe ăla…  mare. Pleacă în America 

candidata, aia de la etajul 8!
ADMINISTRATORUL: Așa, las-o să plece, ce-i plătește comite-

tu’ nostru biletu’?
GINERICĂ: Plătiți voi pe dracu’, voi sunteți puși doar pe luat…
COANA MARE: Nu plătim nimic!
POȘTAȘUL: Nu, șefa… pleacă definitiv.
COANA MARE: De-fi-ni-tiv??



Gelu Brebenel

134

POȘTAȘUL: Exact! Asta înseamnă că nu mai avem contracandi-
dat la președinte, deci avem drumul liber!

COANA MARE: Avem pe dracu’! Se complică treaba, eram pre-
gătiți pentru confruntare.

ADMINISTRATORUL: Păi șiii…? E mai bine, nu ne mai con-
fruntăm!

COANA MARE: Adică să rămânem popândăi, să stăm degeaba… 
Dacă e diversiune și vaca nu pleacă!

POȘTAȘUL: Pleacă, coană mare, și-a luat bilet. 
COANA MARE: Și-a luat bilet!? 
POȘTAȘUL: Numai dus!
ADMINISTRATORUL: Păi vezi că e diversiune!
POȘTAȘUL: Cum diversiune?
COANA MARE: Se duce să ceară la ăia sprijin și vine înapoi. O 

știu eu!
POȘTAȘUL: Nu vine, Coană Mare. A pus apartamentul în vânzare!
COANA MARE: În vânzare!? 
ADMINISTRATORUL: În vânzareee?
POȘTAȘUL: Da!
COANA MARE: Adică îl vinde?
POȘTAȘUL: Da!
COANA MARE: De tot?
POȘTAȘUL: De tot și… definitiv și… pe tot. Patru camere, 3 bal-

coane, vedere pe trei părți, 110  metri pătrați!
COANA MARE: Asta e! E momentul nostru! Declanșați acțiunea 

boicotarea. Aștept idei!
ADMINISTRATORUL: Țânțari, Coană Mare!
GINERICĂ: Ești prost. Avem! Gârlă!
ADMINISTRATORUL: Acțiunea țeava spartă…
POȘTAȘUL: Scurgeri pe pereți!
COANA MARE: Bună treabă!
POȘTAȘUL: Liftul defect!
COANA MARE: Asa, așa!
ADMINISTRATORUL: Rahat la subsol!
GINERICĂ: Păi, deja este…
ADMINISTRATORUL: Mai mult!
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POȘTAȘUL: Propun acțiune… pardon… rahat… și în lift!
COANA MARE: Se aprobă! Așa, să nu-l cumpere nimeni, să-l 

luăm noi… Ne extindem!
GINERICĂ: …În lift!
COANA MARE: În apartament, boule, și-ți iese si ție ceva de zu-

grăvit.
AMINISTRATORUL: Ne extindem!
COANA MARE: Da! Le las la fraieri buncăru’ ăsta, ne mutăm la 

etaju’ 8, … 4 camere, cu balcoane. În balconul dinspre bule-
vard instalăm strategic punctul de observație peste cartier – 
către… concurență – d’aia am luat lunetă de-ați râs de mine, 
boilor. Ne pregătim pentru vremuri bune, din acest moment 
declanșăm marea acțiune: Alegerile!

ADMINISTRATORUL: Care alegeri, Coană Mare? 
COANA MARE: Mucles, nu rostiți cuvinte inutile până nu ne 

mutăm la 8, acolo sigur nu suntem interceptați!
GINERICĂ: Te interceptează dracu’, la cât ești de zbanghie!
COANA MARE (ignoră totul, intervine solemn): Până ne mu-

tăm la 8, declanșăm pregătirile preliminare pentru acțiunea 
Alegerile.

POȘTAȘUL: Ce alegeri, Coană Mare?
COANA MARE: Mucles, tâmpitule, vorbim codificat! Acțiunea 

Alegerile Globale! 
POȘTAȘUL: Globale?!
ADMINISTRATORUL: Nu ne depășește treaba asta?
COANA MARE: Nu, dacă le tratăm… în particular. Convocați co-

mitetul, să vină toată lumea. Și, pregătirea pentru consfătu-
iri. Am zis!

Admistratorul și Poștașul ies de îndată. Ginerică se face că dă 
cu trafaletul, Coana Mare se uită printr-un dosar, îl închide, se 
rotește în dreapta și în stânga, evaluează. Îl vede pe Ginerică, 
face un gest a lehamite, iese…
Ginerică încheie scena: mută ceva mobilier prin cameră, ca 
pentru ședința care urmează, gesticulează ca și cum i-ar mirosi 
urât, iese.



Gelu Brebenel

136

– 2 –

Personajele intră rând pe rând în cameră, atmosfera se învio-
rează treptat.

ADMINISTRATORUL: Alegeri, alegeri! Cică globale, da’ în par-
ticular! Cum o fi și una ca asta, că proastă e lumea!… Eu 
înțeleg să le tratăm mai la-nceput în particular, că așa e nor-
mal, și numai după aia… global. Adică, global, să fie când ne 
gândim mai departe, care dintre noi să fie pe liste mai sus…

POȘTAȘUL (intră și el): Ee!? Pregătiți de alegeri, dom’ adminis-
trator? De locale, de parțiale, globale, alea-alea? Auzi, eu um-
blu mult, prin tot cartieru’, da’ de globale n-am auzit. Coana 
Mare pentru asta candidează?

GINERICĂ (tocmai intră, aude ultima replică): Poate… candi… 
doză!

POȘTAȘUL: Candi… ce?
COANA MARE (intră valvârtej): Care e treaba, candizilor? Gata 

cu pregătirile? (se uită prin cameră): Cum, tot voi? Numai 
voi?

ADMINISTRATORUL: Păi, Coană Mare…
POȘTAȘUL: Păi, doamnă…
ADMINISTRATORUL: Păi, Coană Mare – Doamnă…
GINERICĂ: Haida-de!
COANA MARE: Ce-aveți mă?
ADMINISTRATORUL și POȘTAȘUL: Păi, Coană Mare…
COANA MARE: Gura! Ia stați jos și până vine tot comitetu’ să vă 

prezint eu inițierea în strategie.
POȘTAȘUL: Inițierea în ce?
GINERICĂ: În stategie, fraiere, ce n-ai priceput? Vă iniția-

ză Coana Mare de nu pricepeți nimic… Nu de alta, da’ nici 
n-aveți cu ce…

POȘTAȘUL: Adică!!
GINERICĂ: Și nici cu cine…
ADMINISTRATORUL: Adică?!
GINERICĂ: Și nici de la cine…
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COANA MARE: Gura! Fără diversiuni, că sunt stătută, îîî, par-
don…

GINERICĂ (într-o parte): Mai mult… tută!
COANA MARE: …sătulă de d’astea! Să vă fie clar, dacă nu sun-

teți cooperanți, așteaptă și alții pe la ușă.
GINERICĂ: Care ușă, Coană Mare, că am dat-o ieri jos că era vai 

de mama ei și zici că n-ai bani de alta… Stăm cu folia în toc, 
ditamai Asociația, bașca Partidu’ vostru de rahat…

COANA MARE: Ați pus botu’, și voi, fraierilor! Păi asta e, DI-
VER-SI-U-NEA! Să creadă adversarul că suntem slabi, și 
când colo, noi… HOP!

GINERICĂ: Fleoșc cu mămăliga-n geam!
COANA MARE: Sictir!
POȘTAȘUL: În… parbriz!
COANA MARE: Înnn… Gata, gataaaa! Care n-a venit, să vină! 

Începem ședința și fără ei, în definitiv, știm ce avem de făcut, 
fiecare.

FEMEIA DE SERVICIU (este atipică, tinerică, frumoasă, ele-
gantă, sexi. Intră, cu mătura și găleata): Da’ eu când mai 
îmi îndeplinesc sarcinile, pe aici, doamnă? A venit vremea să 
mă ocup și eu de toată dezordinea asta… 

GINERICĂ (curtenitor): Ah! Dar lasă dezordinea în seama mea, 
domnișoară… adică ordinea… adică fac eu ordine, nu trebuie 
dumneata, adică, permiteți? – TU, nu trebuie ca tu să faci 
nimic pe aici…

COANA MARE: Hai că nu se poate una ca asta! Spune dragă și 
tu Bună ziua! când intri și la urmă vorbim de una, alta…

FEMEIA DE SERVICIU: Păi ne-am mai dat cu Bună ziua!, 
doamnă, de câteva ori pe ziua de astăzi. Și la parter, și la etaj, 
și la contabilitate, și la Poliție. Ce, ați uitat?

BĂRBAȚII (toți trei): La Po-liție!
COANA MARE: Păi da, când ne-am înscris la alegeri… 
FEMEIA DE SERVICIU: Care înscriere, la ce alegeri?, că eu 

m-am înscris la dat cu subsemnatul… Și asta numai din vina 
dumitale.

GINERICĂ: Aha, v-am spus eu…
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COANA MARE: Mucles, dizidentule. Te-ai găsit acu’ să te pui 
tu, cu slăbănoaga asta, să vă puneți voi cu mine! Cine sunteți 
mă, voi, că v-am luat de pe drumuri, v-am adus la asociație 
să mâncați o pâine… și acum, la alegeri, când ne-a venit și 
nouă rândul să confirmăm, acum, tocmai acum!… faceți pe-ai 
dracului cu mine, cu Noi, cu Asociația! 

ADMINISTRATORUL: Cu NOI!
POSTAȘUL: Cu Asociația!
FEMEIA DE SERVICIU: Care Voi, care Asociație, domnilor. Ne-

au chemat la Poliție să dăm cu subsemnatu’ cu reclamele de 
pe bloc. Doamna –… doamna a semnat contractele și pentru 
că în afară de dumneai doar eu sunt singurul angajat din aso-
ciație – cu 2 ore pe zi… specific…, m-au chemat și pe mine să 
mă ia la întrebări. 

ADMINISTRATORUL: Ce întrebări?
FEMEIA DE SERVICIU: Una suna exact așa: aveți cunoștință 

cum au fost cheltuiți banii proveniți din reclamele amplasa-
te pe bloc și din chiriile pentru spațiul pe care sunt ampla-
sate antenele mai multor rețele de internet si telefonie?

POSTAȘUL: I-auzi frate! Păi eu, care umblu mult, n-am mai au-
zit de astea…

ADMINISTRATORUL: Așa. Și, tu ce le-ai spus?
FEMEIA DE SERVICIU: Că habar nu am, ce știu eu. Știu doar 

că nu mi-am luat salariul de două luni și nu mai am bani să 
plătesc masteratul.

COANA MARE: Domnilor, aici sunt banii dvs! Aici! 
FEMEIA DE SERVICIU: Unde aici?
COANA MARE: Aici, investiți în Asociație, în partid și în pregă-

tirea alegerilor. (intră Spionul) …Și în oameni de încredere, 
precum dumnealui, un specialist care ne scutește de multe 
cheltuieli, pentru că… spionează, cu success, pentru noi. Sub 
acoperire!

SPIONUL: Coană Mare… Stați nițel să-mi revin, sunt fleașcă pe 
coloană! Coană Mare, pardon… doamnă!

GINERICĂ: Care este…
COANA MARE: Nu băga de seamă la reacțiunea proastă.
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SPIONUL: Ăia de la adversarii principali le dă căciuli!
COANA MARE: Ce le dă, domnule?
SPIONUL: Căciuli!
ADMINISTRATORUL: Căciuli?
SPIONUL: Căciuli, de-alea de blană!
COANA MARE: Bă, v-am spus eu că dăm chix dacă dăm pui și 

găini la electorale! Cine… puii mei mai crește găini în ziua de 
azi?…

ADMINISTRATORUL: Așa e, coană mare! Eu zic să le dăm ceva 
mai de soi.

POȘTAȘUL: Poate ceva de-a gata, la rotisor. 
GINERICĂ: Bă, eu zic să le dați la cucoane câte o haină de bla-

nă, ce pui, ce găini, ce rotisoare…
COANA MARE: Gura!… 
ADMINISTRATORUL: Te supărași, Coană Mare?
COANA MARE: Gura… păcătosului adevăr grăiește. Deși ăsta 

mănâncă căcat… Le dăm câte o căciulă de blană.
ADMINISTRATORUL: De blană!
COANA MARE: Da, de blană. De cincila.
POȘTAȘUL: De… ce?
COANA MARE: De cincila, ce nu știi ce e aia?
ADMINISTRATORUL: Un fel de șoricar…
GINERICĂ (către Femeia de serviciu): Eu știu! Are blăniță, pi-

ciorușe și face chir-chir. E drăgălașă…
COANA MARE: Cât costă dom’ne una de aia?
SPIONUL: O căciulă?
COANA MARE: Nu, orătania, vie!
SPIONUL: Una mare sau una mică?
COANA MARE: Una… potrivită!
SPIONUL: Păi… e… scumpă! (suferă) Pfii, fleașcă pe coloană (își 

face aer cu mâna).
POȘTAȘUL: O tranșăm și o dăm pe bucăți! Care vrea o căciulă 

întreagă, să vină cu mai multe adeziuni, că e scumpă cincila.
ADMINISTRATORUL: …Șoricarul…
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POȘTAȘUL: Ce scumpă, e foarte scumpă! Care vrea o haină de 
blană, le trebuie mai multe cincile, deci să vină… cu tot nea-
mul.

ADMINISTRATORUL: Păi și ce face un neam întreg cu o singu-
ră blană?… (precizează clar) De șo-ri-car!?

SPIONUL: Treaba lor, să o poarte pe rând. 
GINERICĂ: …Păi nu merge așa, trebuie un regulament. Nu tre-

buie un regulament, Coană Mare!?
COANA MARE: Terminați dracului cu prostiile. Nu le dăm blă-

nuri de cincila, nici de șoricari, ce, sunteți nebuni? Facem 
crescătorie, ce facem noi aici? (gânditoare) …Cine se ocu-
pă?… e greu, nu merge…

GINERICĂ: Păi ce, noi suntem agricultori!
ADMINISTRATORUL: Zootehniști, idiotule…
(Ginerică îl ia la fugărit pe Administrator)
COANA MARE: Gura! Și mai terminați cu alergătura, ce, suntem 

pe stadion?
POȘTAȘUL: Care stadion, că al nostru n-are pistă… (nevinovat) 

eu umblu mult, așa zice lumea…
COANA MARE: Gura!…Nu le dăm blănuri, nu le dăm căciuli…
SPIONUL: Coană Mare, cade ideea mea cu cincila? Se duce dra-

cului munculița mea… aere: Fleașcă pe coloană! – de la aler-
gătură…

COANA MARE: Nu cade. Le dăm mănuși! Ies vreo 5 perechi 
dintr-o cincilă?

ADMINISTRATORUL (măsoară, evaluează): …Iese pe dracu’, 
că e mică rău… Poate din…șoricar, din altceva, din aia (arată 
spre spion) …nu!

POȘTAȘUL: Păi dintr-una mai mare… Eu care am umblat atât 
am văzut și de-alea mai mari…

ADMINISTRATORUL: Păi și aia cea mai mare tot… mică e…
COANA MARE: Mică pentru ce?
ADMINISTRATORUL: Nu iese coană mare decât o mănușă din-

tr-o cincilă, dacă vrei să faci o pereche trebuie să punem fețe 
de cincilă și alte dosuri…

SPIONUL: …dosuri de șorici, de ceva…
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ADMINISTRATORUL: Pardon! De șoricari! V-am zis eu că șori-
caru’ este salvarea, nu cincila, nu venverița, ale-alea… Tot 
felu’ de prostii… nu știți cu ce se mănâncă șoricaru’…

COANA MARE: Nu iese? Cum așa?
ADMINISTRATORUL: Așa re…iese din calcule!
POȘTAȘUL: Ce calcule, bă, ce calcule!? Cu câte degete ai calcu-

lat?
ADMINISTRATORUL (numără pe degete): …Cu toate zece, da’ 

am și calculator…
COANA MARE: Mănușile, domnule, câte degete să aibă, cum ai 

calculat?- aia zice domnu’ poștaș…
FEMEIA DE SERVICIU (se bagă în vorbă): Îi permiți să îți vor-

bească așa? (se duce către Ginerică)
ADMINISTRATORUL: Păi, 5 degete la o mână, câte… (către 

Femeia de serviciu): Uite ce e, nu te băga în strategia noastră 
cu intrigi…

COANA MARE: Risipă, ce facem noi aici!?
FEMEIA DE SERVICIU: Bateți câmpii!
GINERICĂ (îi ia parte): Bateți câââm-piii!
COANA MARE: Cinci degete la o mână, ce mânuși e alea cu 5 

degete, acum în perioadă de criză? 
POȘTAȘUL: Da’ ce crizăăăă!!
SPIONUL (aere): Fleașcă! Adică iar nu le mai dăm mănuși de 

cincila? 
ADMINISTRATORUL: De șoricar!
SPIONUL: Le dăm mănuși de cincila sau se duce dracului mun-

culița mea? (aere)
POȘTAȘUL: Așa, le mai dăm?… Eu zic că trebuie neapărat să le 

dăm. Că doar nu umblăm cu pui, cu… găinării… Că eu, care 
umblu așa de mult…

GINERICĂ: Eu zic să le dați, dar de-alea cu un deget, că le ajunge.
POȘTAȘUL: Curată socoteală! În felul ăsta, în loc de 5 perechi, 

le dăm doar una…
ADMINISTRATORUL: Da’ să fie de șoricar!
COANA MARE: Cum una, tâmpitule. În loc de una le dăm… 5!
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GINERICĂ: Și dacă le dați doar o mănușă, pentru mâna aia cu 
care votează, că ailaltă stă, nu merită!… atunci în loc de 5… 
le dați 10!

POȘTAȘUL: Dintr-o cincila, zece?
ADMINISTRATORUL: Da’ din șoricar câte o ieși?
FEMEIA DE SERVICIU: Eu zic să le dați mănușile înainte și să 

vină cu ele la vot, ca să-i cunoaștem. In felul ăsta știm și care 
votează cu noi, îi și numărăm și nu mai avem nevoie de exit-
pol, știm dinainte că am câstigat.

COANA MARE: Ești fufă?! Vrei să ne știe toată lumea cu cincila 
voastră?… Să vină fiecare cu un ecuson cu cincila, ca ecolo-
giștii, ca să-i cunoaștem, după aia le dăm mănușile.

SPIONUL: Păi, dacă au votat, de ce să le mai dăm?
GINERICĂ: Domnilor, nu merge chiar așa, nici cu calicia, nici 

cu economia. Tot două mănuși trebuie de fiecare, da’ ca să 
reducem din costuri, le facem fără niciun deget.

TOȚI LA UN LOC: Fără degete?
FEMEIA DE SERVICIU: Da, pentru că le dăm două: una îna-

inte, să vină cu ea la vot, să-i cunoaștem, și după ce au votat 
le-o dăm și pe-a doua. Îi avem la mână, sub control, că ce-o 
să facă doar cu una dacă nu le-o dăm și pe-a doua?

POȘTAȘUL: Bine zis!
COANA MARE: Bine zis, la naiba! Idioților, de unde luăm noi 

atâtea cincile?
ADMINISTRATORUL: V-am zis eu că șoricaru’ e mai ieftin la 

spor…
POȘTAȘUL (trage aer în piept): Eu, care umblu atâta…
SPIONUL: Mai primim donații, sponsori…
ADMINISTRATORUL: Și dacă primim, unde le ținem până… 
POȘTAȘUL: Pânăăă!?
ADMINISTRATORUL: Până le tăiem, să le jupuim, să le tăbă-

cim, să le facem mănuși…
GINERICĂ: Le iau eu la mine, da’ eu nu le tai…
POȘTAȘUL: Eu le tai, da’ nu le jupoi nici mort…
FEMEIA DE SERVICIU: Eu nu știu să fac mănuși!
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SPIONUL: Eu am intoleranță la animale mici. Dacă era vorba de 
lei, leoparzi… (iese din scenă)

FEMEIA DE SERVICIU: Domnilor! Stați așa! Stați așa! Păi, toa-
te calculele noastre sunt greșite! 

TOȚI DOMNII: Greșite?
COANA MARE: De ce?
FEMEIA DE SERVICIU: Păi, mănuși poartă numai doamnele… 

și astea nu prea vin la vot.
POȘTAȘUL: Și dacă vin, de ce să vină cu mănuși, în iunie? Că 

eu, cât am umblat prin cartiere, frig, ploaie…
COANA MARE: Domnilor, doamnele poartă mănuși când vor 

domniilor lor, dacă sunt educate. E chestie de cultură… (că-
tre Administrator) Ia scrie acolo – după victoria din alegeri 
se impune înființarea imperială a unei delegate cu cultura…

GINERICĂ: Cu-cu!…
FEMEIA DE SERVICIU: Care alegeri? Parțiale sau globale?
COANA MARE: Iar ați început cu reacțiunea? Stați că vă arăt 

eu! Păi băi, alde neica nimeni care v-am luat pe lângă aso-
ciație în spațiu și protecție ca să vă dau ceva de lucru, bașca 
perspective la partid, păi băiii…  Stați așa, că vă bag în tre-
ning, în specializări, în ședințe, în tabără de lucru vă bag, păi 
ce facem noi aici, după ce că v-am luat în spațiu și în… Și în… 

TOȚI: Și înnn…
COANA MARE: Și în spațiu, cum am spus, și în…  (încurcată)… 

și în spațiu, și în voluuuum…  și înnn… 
SPIONUL (intră valvârtej, aere): Fleașcă pe coloană, rău de 

tot!… Coană Mare! Coanăă Mareee! E groasă! Rău de tot!
COANA MARE: Cine e groasă?
SPIONUL: Vine! Vinee!
COANA MARE: Cine dracului mai vine?
FEMEIA DE SERVICIU: O veni reacționara de la 8? S-a întors?
SPIONUL: Vine! Vinee!
COANA MARE: Cine mama dracu’ vine?!
SPIONUL: Vinee… ăia cu… 
TOȚI: Cu?
COANA MARE: Cu?
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GINERICĂ: Cucu!!
SPIONUL: Cu…  Cu… Cu controlul la actele Asociației!
COANA MARE: Atențiune! Acțiunea Putna, varianta de urgență. 

Regruparea la semnal, 3 pă 4. Putna am zis! La lupte! (ru-
moare, se stinge lumina)
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Atmosferă solemnă de început de ședință festivă. Ginerică dă 
semne că aranjează cumva cearceafurile de pe mobile, ca să 
facă loc la scaune. Lumea dă să se așeze. Coana Mare dă să se 
așeze pe undeva mai acătării, mai sus, semn că e șefă.

COANA MARE (din mers, ca pentru sine, în timp ce intră și își 
caută locul): Mama lor cu controlul lor cu tot! I-am făcut 
praf, nu stăm noi de-astea…  Ce să controleze, că n-a găsit 
pe nimeni… Acțiune „Spălatul putinii”, codificată cu variați-
uni istorice: PUTNA!, a mers din plin. Vai de capul lor, nu 
știe ăștia de astea…  (se urcă cu greu pe un scaun cu perne, 
susținută de vreo doi) Gata, gaaata!, începem ședința secre-
tă. (spre dreapta, stânga) Nu ne știe nimeni, ca să fie clar! 
(dă să cadă, cei doi dau să o susțină) Gata!, acum, acu’ e 
vremea nostră, dăm lovitura, numa’ să fim clari și conciși, și, 
mai ales, patrioți.

GINERICĂ: Patrioți?!
COANA MARE: Da, patrioți cu asociația! Asta e mama noastră!
GINERICĂ: Și partidul!?
ADMINISTRATORUL: Ăla e tac-tu, boule!
COANA MARE: Gura, nu vă bateți joc de doctrina lor și de stra-

tegia mea.
POȘTAȘUL: Da nu e tot una și aia și asta, Coană Mare?
COANA MARE (se încruntă… își drege glasul amenințător)
POȘTAȘUL: Adică la fel, zic… 
ADMINISTRATORUL: Mai bine taci.
COANA MARE: Mucles!
ADMINISTRATORUL: Gura, că d-aia… 
COANA MARE: Domnilor, hai să fim solemni! Și concludenți. 

Că d-aia nu ne merge bine la noi, la români. Toată lumea 
vorbește când ar trebui să tacă. 

GINERICĂ: Și tace când ar trebui să… 
COANA MARE: Gura! Ori facem sedință, ori e debandadă.
ADMINISTRATORUL: Curată treabă!
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GINERICĂ: Care treabă?
FEMEIA DE SERVICIU (făcea curat, se oprește): Care curată?
COANA MARE: Domnilor, domnilor!… Gata, așa nu iese nimic.
SPIONUL (intră în viteză):  Coană Mare, viine!
COANA MARE: Pardon!
ADMINISTRATORUL: Cine vine!
SPIONUL: Vineee!
POȘTAȘUL: Cine vine, frate?
SPIONUL: Ea vine!…  Nu mai pot! Fleașcă pe coloană!
COANA MARE: Ea vine?
ADMINISTRATORUL: Aoleo, vine!
COANA MARE: Care ea?
SPIONUL: Președinta!
TOȚI: Președinta???
COANA MARE: Președinta!?
FEMEIA DE SERVICIU: Aia care pleca?
SPIONUL: Aia!
COANA MARE: Păi, nu mai pleacă!?
SPIONUL: Pleacă, da’ acu vine!
FEMEIA DE SERVICIU: Vine!?
SPIONUL: Da, vine!
FEMEIA DE SERVICIU: Lasă că e bine, că avea să-mi dea un 

milion de când i-am pus murături și s-a făcut că plouă la re-
clamă… 

GINERICĂ: Care reclamă?
FEMEIA DE SERVICIU: I-am găsit un slogat original: „Iubito, 

vine toamna, ce punem la borcan?“  I-a plăcut, da’ la bani, 
nimic. Apă de ploaie, la borcan!

COANA MARE: Gura, să nu încurcăm borcanele!… Cum dracu’ 
vine?

SPIONUL: E pe hol, vine aici, am aflat eu, vrea să te persifleze, 
coană mare, are un secret, nu știu ce vrea, da’ vine… (bagă 
capul pe hol) Vinee, ascunderea!

GINERICĂ (ia inițiativa): Ascunderea! (începe să ia cearșafuri 
de pe mobile, le pune pe unul, pe altul. Ajunge la Femeia de 
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serviciu, se concentrează. Îi pune un fel de față de pernă, e 
puțin, i se văd picioarele superbe!) 

GINERICĂ: Stai așa! Ce e frumos, merită… adică să avem gri-
jă de frumuseți! (caută un cearșaf mai mare, trage unul de 
pe o vitrină, acolo era șpaga lu Coana Mare – cafele, sticle 
etc.) Aoleo, am dat de patrimoniu, Coană Mare!

COANA MARE (scoate capul de sub cearșaf): Lasă-le dracu’ 
acolo, de astea stăm noi?

GINERICĂ: Recunoști? (ia o sticlă în buzunar, una mai mică, o 
tupilește pe undeva, dă de una mai de soi): Mamă, asta e de 
soi, e de masterat, de… 

FEMEIA DE SERVICIU (iese de sub un cearșaf): De masterat? 
Cu sau fără taxă!

SPIONUL (de pe hol, din depărtare): Vine, Coană Mare!
GRUPUL: Vine!
SPIONUL (de pe hol): Nu mai vine președinta, vine… alții!
GRUPUL: Alții?
SPIONUL: A fugit președinta, s-a speriat și ea că vine unul de la 

OPC! 
UNUL DIN GRUP (de sub cearșafuri): Vaca l-a adus, precis!
SPIONUL (din ușă, el se vede pe jumătate): Vine, e aici!
GINERICĂ (o bagă pe Femeia de seviciu sub cearșaful său cel 

mare, dă un gât la sticlă, se acoperă): Gata!
FEMEIA DE SEVICIU (chițăie  giugiulită): O… gaaata!
SPIONUL (se aude vocea din culise, ca și cum ar vorbi cu cine-

va care intră): Poftiți domnule inspector, nu avem nimic de 
ascuns! E cam cald, da…, fleașcă pe coloană te faci!… Cum? 
Să stingem lumina ca să nu fim reperați! Cum dorește dom-
nul inspector… (se execută, stinge lumina): Poftiți, poftiți, 
inspectați! Icognito, cu mine sub cerceaf, să nu ne vadă ni-
meni, transparență totală la control!

SPIONUL (de sub cearșaf, nu se știe câți sunt acolo): Da, știu, 
doriți să fiți sub acoperire, nu ne doriți răul, dar, la o adică, 
trebuie să aveți mărturii… 

GINERICĂ (scoate capul): Care acoperire? (și-o ia imediat pes-
te freză de la Spion, intră la loc) 
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SPIONUL: Aici, e un cuier (trage un pumn, spre Ginerică): Aici! 
A, aici e maica Sfântă Coana Mare, cea prea ascultătoare. O 
icoană mare, în relief și în mărime naturală, da’ o ținem la 
restaurat… Ce ziceți?, da!, un fel de basorelief, da’ mai mare 
și e la restaurat. Rimează, da, da, cu restaurant, mergem noi 
la urmă… (trage câteva suturi în cearșaf) E și prea ascultă-
toare și tăcătoareee… rău de tot. (mai trage un șut)ori mai 
urlă de tăcătoare ce e!… (mai departe, spre Administrator) 
Ăsta e Stană, e un fel de Statuiu’ libertății (mișcare sub cear-
șaf) e din material cu memorie… (îi trage un șut, sub cearșaf 
se simte durere)  Eh! Memoria… când m-a tradus el la Coana 
Mare, de a ajuns administrator, plus chestia cu șoricaru’…  
nu mai vreau să spun…  

(ajunge la cuplu): E, aici nu e nimic, să stiți, uite! (șuturi spre 
Ginerică): Nu e nimic. (spre Femeia de serviciu, o palpează 
pe sub cearșaf, îi trage una tare pe fund) Nici aici, nimic, e 
numai pregătiri pentru zugrăvit, cuiere, alea-alea. (mai insis-
tă prin dreptul sânilor Femeii de serviciu, apoi una pe fund) 
Gata, am ajuns la fund, pardon! Adică la final! Nimic! Merge 
mai departe. (își ia un șut în fund, pe sub cearșaf).

SPIONUL (de sub cearșaful său dublu): O, nu vă speriați, pro-
babil sunt spirite pe aici, a lu’ Coana (semn că ia una de sub 
un cearșaf) …a lu’ Coana nu mai este, că era femeie de trea-
bă. Domne ce căldură, fleașcă pe coloană, iar! Ei, și acum, că 
am inspectat, sper că totul este bine… (buluceală sub cear-
șaf): Cum, nu este bine!? Se rezolvă! Cum spuneți dvs. Mai 
la Sud! Mai la Sud-Vest!? Vestea bună este că… cum… mai la 
Est? Da, este! (dă de patrimoniul cu sticle, cafele, încearcă 
să ia cât mai multe, mascat sub cearșaf. În cele din urmă 
găseste roaba, le pune acolo, acoperă ceva din roabă cu 
marele său cearceaf): Dacă așa zice domnu’ inspector, noi 
așa facem (pleacă cu roaba încărcată, sub cearșafuri).

Radio, alegerile vor decurge normal, AEP a luat măsuri pentru 
a…  
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Spionul iese din scenă, cu cearșafuri și roabă cu tot. Ies și mem-
brii comisiei de pe sub cearșafuri.

COANA MARE: Ce a fost asta! Ne-a luat roaba?
FEMEIA DE SERVICIU: Roaba dvs., la ordin, da’ fără salariu de 

două luni și fără cotizație la masterat… 
GINERICĂ: Pot să cotizez io?
COANA MARE: Comitetu’, să vină la raport!
(Ies de pe colo-colo Poștașul și Administratorul.)
POȘTAȘUL: Pre…
ADMINISTRATORUL: … zent!
POȘTAȘUL: Coană Mare!
ADMINISTRATORUL: Hai nu te lua după mine!
GINERICĂ: Ce-a fost asta? Ce a fost asta? Aud?
POȘTAȘUL: Trădare?
FEMEIA DE SERVICIU: Ne-a cam… frecat… 
POȘTAȘUL: Păi și ce, nu ți-a plăcut?
FEMEIA DE SERVICIU: Pardon?!
ADMINISTRATORUL: Care pardon, cucoană?
GINERICĂ (către Administrator, îl calcă pe bătături): Se ia 

cu… 
ADMINISTRATORUL: Cuu??
GINERICĂ: Curios? (apasă)Până la os!
COANA MARE: Domnilor, să fim rezon, să avem… 
GINERICĂ: S-avem rezon!
ADMINISTRATORUL: S-avem rezoane!
GINERICĂ: Să dăm cu pupu’ la cocoane!
SPIONUL (intră): Sărămâna, Coană mare!
COANA MARE: Da, știu, iar ești fleașcă pe coloană. (pauză) 

Unde e roaba?
SPIONUL: Coană mare, robul dvs! Da’, roaba nu mai este!
COANA MARE: Nu mai este!?
SPIONUL: A luat-o controlu’… Mi-a zis că îi trebuie, că are de 

cărat ceva la o casă, moluz, pietroaie… 
COANA MARE: Și cafeaua mea, sticlele de visichi, parfumuri? 

Erau pentru alegeri.
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SPIONUL: Pierderi colaterale, Coană Mare! Unde s-a dus roaba, 
merge și… 

GINERICĂ: Gloaba!
POȘTAȘUL: Pardon, Coană Mare, eu n-am zis!
ADMINISTRATORUL: Nici io!
COANA MARE: A plecat de-a binelea ăla cu controlu’, am scă-

pat? Că avem treburi la comitet. (către Spion) Du-te si vezi! 
(Spionul iese)

POȘTASUL (primeste un SMS, sare ca ars): Coană Mare, doam-
na președintă!

GINERICĂ: Haida-de!
POȘTASUL: Coană Mareeee! Nu e bine!
GRUPUL: Ce zice, ce zice!
POȘTASUL: Coană Mare, am primit SMS!
COANA MARE: E, și ce?
ADMINISTRATORUL: Oficial?
POȘTASUL: O… 
GINERICĂ: …fi?
FEMEIA DE SERVICIU: …cial?
POȘTASUL: Da, cu confirmare de primire, prin Poștă, pentru 

dumneata! Confirmă doamna?
FEMEIA DE SERVICIU: Ce să confirme?
COANA MARE: Ce să confirm?
POȘTASUL: Că l-ați primit!
COANA MARE: Ce am primit, dobitocule?
SPIONUL (intră): Vineee, Coană Mare! Am primit un SMS! 

(aere, îi e cald)
GINERICĂ: Și tu?
COANA MARE: Ce ai primit, domnule!
SPIONUL: Vine, Coană Mare, nu e de glumă!
COANA MARE: Cine vine, frate!
GINERICĂ (către Femeia de serviciu): Cine vine, soro?
COANA MARE: Care dracu’ mai vine, că-mi vine mie toți dracii!
SPIONUL: Vine… președinta. Uite SMS-ul! 
POȘTASUL: Și la mine e la fel! Vine!
ADMINISTRATORUL (căpiat, nu prea a prins treaba): Cine vine?



Alegeri cu Coana Mare

151

SPIONUL: Președinta! Aia de la 8, care zicea că pleacă!
POȘTASUL: Nu mai pleacă!
COANA MARE: V-am spus eu că e diversiune. (către Spion) 

Mascarea, te camuflezi, afli tot. Du-te!
(Spionul salută, își pune o batistă în cap, ia ceva din cuier, 

pleacă preocupat să se camufleze din mers…)
ADMINISTRATORUL: Și noi care am inițiat acțiunea boicota-

rea… 
POȘTASUL: Țânțari, apă pe pereți… 
GINERICĂ: Că…  
FEMEIA DE SERVICIU: …rahat în lift!… Și io, cu mătura… 
ADMINISTRATORUL: Bârfe, bătăi în boscheții din grădină… 
GINERICĂ: Tentative de violuri!
FEMEIA DE SERVICIU: Tentative?
COANA MARE: Gura! Să fim calmi! Ce caută vaca aici?
GINERICĂ: O fi ieșit la păscut… 
COANA MARE: Mucles, reacținea să mă lase în pace! Ia-ți fufa 

slăbănoagă și poți să pleci din comitet, bă, trafalete! Nu stau 
eu în drum de voi!

GINERICĂ: Vezi că stai în drum de… 
FEMEIA DE SERVICIU: …de salariu meu pentru cotizația la 

masterat… 
COANA MARE: …De…
GINERICĂ (insinuant): De vacă!
COANA MARE: De ce-o veni?
FEMEIA DE SERVICIU: Poate la confruntare!
ADMINISTRATORUL: Coană mare, nu e cazu’! Pleacă, îți spun 

eu, vine doar așa… 
COANA MARE: Așa cum?
POȘTASUL: Poate vrea să te șicaneze… 
FEMEIA DE SERVICIU: Sau să ceară datoria, ne-a împrumutat 

15 000 de euro când cu antenele, acum, dacă pleacă, poate 
vrea banii înapoi!

ADMINISTRATORUL: 15 mii?
POȘTASUL: De euro? Că io, cât am umblat, n-am auzit de așa 

datorii!
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GINERICĂ (la mișto): E reacțiune, vă spun eu!
FEMEIA DE SERVICIU (intră în joc): Curat reacțiune! N-o pri-

mim!
COANA MARE: E clar, este exclus să ne confruntăm cu un ase-

menea personaj. Să luăm măsurile necesare. Închideți ușile.
GINERICĂ: Coană Mare… bre mama soacră, da’ n-avem nici ușă!
ADMINISTRATORUL: Ne-a prins descoperiți… 
POȘTASUL: În renovări… 
GINERICĂ: … de uși… 
POȘTASUL: Și ce facem?
GINERICĂ: Ne… ușchim! Cu toții!
COANA MARE: Nu suntem lași, nu plecăm! Să n-o văd, faceți 

ceva!
(De pe stradă se aude un cortegiu funerar)
GINERICĂ: Coană Mare, am pus-o! Asta e! Mi-a venit ideea sal-

vatoare: Hai să te dai moartă! I-auzi, ambient avem!
COANA MARE: Hai sictir!
ADMINISTRATORUL (are o revelație): Hai… că e bine, doam-

nă Coană Mare. Ce să facem!?, vine vaca, mai bine ne facem 
că murim… 

COANA MARE: Care să murim!
ADMINISTRATORUL: Matale, că doar nu pe mine mă caută!
COANA MARE: Nu se poate, nu admit așa ceva!
FEMEIA DE SERVICIU: Madam, la orizontală e mai simplu… 
GINERICĂ: O fată care știe ce spune… 
SPIONUL (intră grămadă): Vine, coană mare! (iese) 
COANA MARE: Aoleu! Ce să facem!? 
GINERICĂ: Ia să vedem… Uite, stai aici! (se uită în dreapta, în 

stânga, trage o masă, aranjează o pătură, o pernă) Uite, 
stai aici! (o suie pe coana mare pe masă, luată pe sus, îi 
pune un cearșaf peste, ceilalți participă. Falduri, griji, care-
va stinge lumina)

ADMINISTRATORUL (către Femeia de serviciu): Domnișoară, 
te rog, dumneata ești mai sensibilă, poate ne ajuți.

GINERICĂ (către Femeia de serviciu): Domnișoară, când e vor-
ba despre Coana Mare pe năsălie… sluga!
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FEMEIA DE SERVICIU (cercetează): Să-i punem vată în nas?
GINERICĂ: Îi ard eu una… 
COANA MARE (se ridica pe năsălie): Gura! Să nu mă faceți de 

râs, puțin respect!
GINERICĂ: Ascultă-ne Doamne, când e vorba de Coana Mare! 

(înmoaie bidineaua în apă, o udă pe Coana mare imitând 
ritualul bisericesc) Coana Mareee, fleașcă, Coană Mare, ce 
coloană, din cap până în picioare!

COANA MARE (se ridică iar): Hai sictir!
GINERICĂ: Pardooon!?
COANA MARE: (arată un deget în sus)
ADMINISTRATORUL: Aoleu, tot mai mișcă! E-te-te că nu mai 

moare… 
COANA MARE: (dă din picior)
ADMINISTRATORUL: E-te-te că nu mai moare, că tot mai dă 

din picioare… 
SPIONUL (vorbește din ușă, nu se vede): Șase, vine vaca! Vedeți 

că vin icognito, mascat în femeie, să o facem pe vacă. Numa’ 
să intre și vin după ea, zic că sunt de la minister. Fiți atenți 
că stau în lift, l-am blocat. Semnalu’ ca să intru peste ea e 
așa: Noi nu știm nimic despre toate astea, nu ne băgăm! 
Chemăm ministerul!

COANA MARE (dă să se ridice): Cine e? Ce zice, ce zice?
FEMEIA DE SERVICIU: E spionul dumitale, Coană Mare! Și 

lasă sfecla jos, madam, că vine președinta în vizită, aia zice. 
Hai nu regreta ipostaza de pe năsălie, că te aranjează. La o 
adică chem și un hayre-stilist, numa’ să fie bine! Apropos, 
care dă găina pe sub coșciug și care o ia?

ADMINISTRATORUL: Iar începeți cu găini, cu găinării?
POȘTAȘUL: Să-i dea domnu’ Administrator vreun șoricar… 
COANA MARE (se ridică în fund, cu cearșaful în cap): Gura, că 

m-am săturat. Am nevoie de omul meu de încredere. Spionul 
nostru, unde e?

ADMINISTRATORUL: A zis că vine când spunem parola….
COANA MARE: Care parola?
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ADMINISTRATORUL: Noi nu știm nimic despre toate astea, nu 
ne băgăm! Chemăm ministerul!

SPIONUL (intră, este travestit în femeie): Bună ziua, agent 
principal Mirciulescu, de la Minister. O caut pe doamna pre-
ședintă, am mandat de aducere forțată și obligatorie… 

FEMEIE DE SERVICIU: Aoleu, da’ la Minister miroase a rahat?
SPIONUL: Păi la cât am stat în lift… Vai de capul meu, miro-

suri… poale lungi, fleașcă pe coloană, tot!… Da’ vaca unde e, 
n-a venit? Eu am făcut pe boul degeaba?

COANA MARE: Să trecem la treabă, nu mai merge așa!
SPIONUL: Să plec în cercetare?
COANA MARE: Care cercetare, stai aici că zice lumea că ai ple-

cat cu capra! Te suplinește domnul Poștaș. Executarea!
POȘTAȘUL (salută militărește): Am înțeles, execut acțiunea 

„caut vaca“! (iese)
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Toată gașca, fără Spion, aranjează mese și scaune: urmează 
ședința organizată. 

COANA MARE: Gata! Liniște, fără reacțiuni tâmpite. Stați jos!
GINERICĂ: Da’ cu reacțiuni netâmpite se poa’?
COANA MARE: De la tine nu se poate nimic! (către asistență): 

Să nu se mai întâmple. Noroc cu spionii noștri, cu mirosu-
rile de pe hol și lift, că altfel urcau ăia și veneau în control. 
Deranj, cârâială, șpăgi plus Proces Verbal de complezență, să 
se aleagă și ei cu ceva. Ultima oară le-am dat 15 milioane, cu 
chitanță, m-au băgat că am depășit decibelii. Paștele mă-sii 
cu decibelii lor, păi i-a măsurat ei?

ADMINISTRATORUL: Nu i-a măsurat!
POȘTAȘUL: Nu i-a măsurat nimeni, Coană Mare!
FEMEIA DE SERVICIU: Care decibeli, că Coana mare a fost 

lemn pe năsălie, n-a deschis gura.
COANA MARE: Gura! (reia vechea idee, cu decibelii) Decibelii 

mă-sii! Păi ce să măsoare la noi, că a tras careva… (se uită 
spre Administrator) …vreun fâs?

POȘTAȘUL: Păi l-o fi tras!
ADMINISTRATORUL: Ce te uiți la mine, Coană Mare?
COANA MARE: (se uită roată)
GINERICĂ (se apropie de femeie de serviciu, o miroase, pare 

încântat): E bine, Coană Mare, Cocoșănel, nu alta?
ADMINISTRATORUL: Coco ce, domnule?!
POȘTAȘUL: Coco… d’ăla, parfum… 
COANA MARE (solemnă): Domnilor… (privire rotocol, ajunge 

la Femeia de serviciu, tace)
FEMEIA DE SERVICIU: …Și domnișoarăăă!
COANA MARE: Să începem ședința solemnă, avem treburi se-

rioase. Vă voi prezenta Programul Platformă de Înfăptuire…  
(are programul în mână, se scutură): Ce dracu’ are ăsta pe 
el, e plin de apă!

FEMEIA DE SERVICIU: Or fi lacrimi de la mort… 
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GINERICĂ (într-o parte): Plânge dracu’ după hoașca asta! (spre 
asistență) Da’ ce înfăptuim noi aici?

COANA MARE: Gura! Care ai udat programul?
ADMINISTRATORUL: Ăsta e boicot!
POȘTAȘUL: Sabotaj curat!
FEMEIA DE SERVICIU: O fi intrat la apă singur… 
GINERICĂ: S-o fi… aia careva pă el!
SPIONUL (intră tacticos, calm. Toată lumea se oprește, liniște. 

Extrem de calm, rar): Coană Mare, stai jos, nu te ridica!….
Ne-au pus poprire pe toate alea, nu te scula, stai acolo jos!

ADMINISTRATORUL: Da, și cică trebe să plătim și curentu’… 
POȘTAȘUL: N-am vrut să vă mai spun, dar au venit și ăia cu an-

tenele și cu televiziunea. Ne-au dat în judecată că i-am dat în 
judecată cu cartonu’ de pe acoperiș… 

COANA MARE (dă să se ridice, cade pe scaun. Îi sună telefonul, 
răspunde. Liniște. Închide): Atențiune, am primit un telefon 
important. (toți se ridică în picioare) Pe loc repaus, ochii la 
mine, gândul la Asociație! (toți mimează, fiecare ce a înțeles) 
Stați jos! Așa. Răsuflați regulat, calm. Urmează o veste care 
poate dăuna grav viitorului vostru incert, amărâților. 

ADMINISTRATORUL: Care veste!
COANA MARE: Ascultați aici, ciuliți urechile alea amărâte, de 

calici ce sunteți: AM DAT LOVITURA!
POȘTAȘUL: Am dat… 
ADMINISTRATORUL: Lovitura?
COANA MARE: Marea lovitură! S-a terminat cu sărăcia, cu pro-

paganda, cu contraspionajul, cu luptele subterane… 
SPIONUL: Prin boscheți… cu… cu… fleașcă pe coloană toată 

ziua plus ore suplimentare!
ADMINISTRATORUL: Prin lifturi… 
POȘTAȘUL: Prin ploi și vânt… 
FEMEIA DE SERVICIU: Cu mătura din dotare, veche de 2 ani… 
GINERICĂ (către Femeia de serviciu): Cu învăluirile… Îîî! Cu 

trafaletu’… 
COANA MARE: Cu toate mojiciile! Domnilor, domnișoară! A 

venit ziua noastră. După vremuri grele… azi… acum… aici… 
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vin cu vestea cea mare: Suntem bogați! Arată spre un laptop: 
Aici e averea asociației, munculița noastră de ani de zile!

GINERICĂ: Adică averea noastră e un amărât de leptop?
ADMINISTRATORUL: Am strâns și noi ceva, Coană doamnă 

președintă?
POȘTAȘUL: …Avem și noi ceva, șefa?
COANA MARE: Am strâns, am investit și vom mai investi.
GINERICĂ: Cât e cașcavalul?
FEMEIA DE SERVICIU: Avem și noi acolo câteva mii de euro?
COANA MARE: Mă jigniți!
ADMINISTRATORUL: Om avea vreo 10 mii?
COANA MARE: Mă simt umilită…
POȘTAȘUL: 20 de mii!
FEMEIA DE SERVICIU: 30 de mii?
GINERICĂ: Aiurea!
COANA MARE: Nu mai bateți câmpii! Avem… avem exact 100 

de mii de euro și în câteva zile dăm lovitura, devenim milio-
nari, avem bani să câștigăm alegerile, fără căciuli și mănuși 
de nu știu ce orătănii!

ADMINISTRATORUL: Fără șoricari?
COANA MARE: Fără! Investim în bitcoin. Am un pont secret, 

la o apasare de mouse banii sunt investiți și gata! Milionari! 
(către Administrator, îi pasează laptopul): Când începem?

ADMINISTRATORUL: Deschide laptop-ul: Sunt pregătit, ur-
mează să primesc un SMS cu parola care ne dă liber la 
transfer.

COANA MARE: Rămâneți toți aici, este un moment solemn pe 
care nu-l putem rata. Să-l trăim în echipă, în familie.

ADMINISTRATORUL: Coană mare, am primit un SMS.
COANA MARE: Ce zice?
ADMINISTRATORUL: Zice că mai este doar puțin de așteptat. 

Zice că, pentru mai mare siguranță, semnalul nu va fi unul 
care poate fi interceptat telefonic.

COANA MARE: Da cum va fi?
(Toată lumea e ochi și urechi.)
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ADMINISTRATORUL: Zice că va fi unul codificat, un semnal 
muzical. Noi trebuie să îl alegem, le transmitem idea și când 
ei îl lansează, gata!, putem să investim!

POȘTAȘUL: Să dăm lovitura!
SPIONUL: Să ne pricopsim! Pfii! (își dă aere de căldură)
COANA MARE: Gura! Să alegem semnalul sonor! Propuneri!
ADMINISTRATORUL: Tricolorul!
POȘTAȘUL: Marseieza?
GINERICĂ (cântă): Și-avea un picior, foarte oșor,/Și o botină, 

din cea mai fină!… Da’ nu știu cum îi zice!
COANA MARE: Gura! Alegem Marșul funebru, nu ne știe nici 

dracu’!
FEMEIE DE SERVICIU: Marșul ce?! 
COANA MARE: Marsul funebru! (către Administrator) 

Transmite alegerea noastră! (către asistență) Deci, când au-
zim muzica aia nasoală, e semn că putem face transferul. 

ADMINISTRATORUL: Marșul Funebru, mergem pe psihilogie 
inversă… 

SPIONUL: Ca să nu fim interceptați…
POȘTAȘUL: Excelentă idea!
ADMINISTRATORUL: Genială!
FEMEIA DE SERVICIU: Halal gusturi, mă mir că n-o dăm pe 

manele… 
COANA MARE: Se apropie clipa, puteți da telefoane cu pro-

puneri de afaceri și investiții! Aveți fiecare 10%, restul ia 
Asociația, Mama noastră! Executarea!

(Cu toții fac un cerc, sună în disperare. Fiecare se aude când 
ajunge în centrul scenei.)

GINERICĂ (în șoaptă): 10 la sută ai mei plus 10 la sută ai tăi și 
îi dăm dracului cu asociația lor! Fug cu tine în lume, iubirea 
vieții mele! Ah, numai la tine mă gândesc! Mai ții minte…

FEMEIE DE SERVICIU (în șoaptă): Ai înnebunit, obsedat mic 
ce ești! Vrei să fugi cu mine în lume, da’ la nevastă și la copii 
ce le faci? Îi lași în Spania și noi mergem în Australia, unde 
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mergem? Nu ne ajung banii nici de bilete de întors și iar ră-
mân fără bani de masterat!… 

SPIONUL: Și mai lasă-mă dracu’ în pace cu investiția în mură-
turile tale, că te duc la Capșa, n-auzi, să te saturi de creveți 
și caviare! Ce face, deschizi magazin de murături?, ai găsit 
și sloganul potrivit: Iubito, vine toamna, ce punem la bor-
can?!… Nu mai pot de sloganul tău la murături!… Nu mă 
enerva că mă fac fleașcă pe coloană!… Îți iau și mașină de cu-
sut, da! Auzi, da’ nu mai bine angajăm o croitoreasă!? Cum? 
Una pentru tine și una pentru mine, da’ pe-a mea eu o aleg…

ADMINISTRATORUL: Acum ori niciodată. Băgăm 100 de mii în 
varianta Șoricarul, fără varianta Noroc, e prea riscant. Facem 
6 din 49… ce mai contează, de o mie de ani aștept momentul 
ăsta…

POȘTAȘUL: Da, dragă, da… da’ de meserie nu mă las! Las-o 
dracu’ pe Coana Mare, nu mai fii geloasă! (acoperă telefonul) 
Mai scap dracului de tine, mai plec de acasă! (la telefon) Stau 
pe lângă Asociație, nu vezi că curge cu bani din cer.

COANA MARE: Ăsta e momentul vieții mele! Să crape reacțio-
nara, mă mut la ultimul etaj, fac și mansardă, pun și tricolo-
rul pe sediu, că sunt patrioată, îmi fac și steagul Asociației, 
separat și individual, să moară reacțiunea de necaz. Normal, 
mă extind… (închide telefonul. Către Spion) Domnule pro-
fesionist, te rog treci la post, dă un tur, asigură afacerea din 
exterior și te aștept cu raportul situației. (către public, persi-
flant): Spionu’ Murătură!

(Spionul iese val vârtej.)
ADMINISTRATORUL (strigă tare): Coană Mare, începe numă-

rătoarea inversă. 10, 9, 8, 7, 6… am fost semnalați că se poate 
întâmpla în orice moment…

COANA MARE: Treci la panou, să urmărim evoluția tranzacției!
(Administratorul dă un cearșaf la o parte, se vede un panou cu 

grafice și schițe, pe care va nota evoluția afacerii, cu mar-
kerul. Așează panoul cu grijă, central.)

COANA MARE: Compatrioți, să spunem cu toții o rugăciune! În 
gând!
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(Toți se roagă, mimică… De undeva se aude Marșul Funebru.)
ADMINISTRATORUL: Coană Mare, ăsta e semnalul! Fac tran-

zacția?
COANA MARE: Imediat, să ne rugăm! (se închină pe muzica 

care se aude, toți sunt smeriți)
COANA MARE: Atenție! Să fie într-un ceas bun și la mai mare!, 

cei de sus… (arată spre laptop apoi în sus) …fie cu noi!
CORUL: Fie cu noi!
ADMINISTRATORUL: Gata, le-am dat drumul!
POȘTAȘUL: Am investit!
COANA MARE: Am investit!
ADMINISTRATORUL: Milionari!
POȘTAȘUL: Dăm lovitura!
COANA MARE: S-a pornit morișca, nimic nu mai poate fi dat 

înapoi. Câștigăm alegerile!
SPIONUL (intră): Coană Mare, scuze pentru întârziere, trecea 

unii cu mortu’ pe lângă bloc, s-a blocat toată circulația, am 
stat în soare!… Iar fleașcă pe coloană, nu mai zic!

COANA MARE: Cum treceau unii cu un mort!?
SPIONUL: Mort, lume multă, fanfare…
ADMINISTRATORUL: La noi în cartier?
SPIONUL: Da, jos, la noi la bloc!
TOȚI: Aoleu!!
COANA MARE: Nu era mortul nostru!
TOȚI: Nu era mortul nostru!!!
ADMINISTRATORUL: Coană Mare! A început să miște treaba, 

deocamdată, deocamdată… (notează cifre pe panou): nu mai 
avem 100 de mii, avem doar 95! 90! Aoleu, 75! Coană Mare, 
ăștia ne fură banii: 50 de mii mai avem!

COANA MARE: Oprește drăcia!
ADMINISTRATORUL: Nu se mai poate. Mai avem doar 10 mii, 

9 mii, 5 mii… O mie de euro!
FEMEIA DE SERVICIU: Cotizația mea pentru masterat!
POȘTAȘUL: Nu era mortu’ nostru!
GINERICĂ: Ne-au bagat mortu’ în casă?
ADMINISTRATORUL: Am dat faliment!
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COANA MARE: Adio alegeri totale, globale…
GINERICĂ: Adio bani!
COANA MARE: Alegeri…
ADMINISTRATORUL: Șoricari…
TOȚI: Nu era mortu’ nostru!

Pauză, tăcere, consternare, moment de mare prăbușire. Liniște 
prelungită, mimică. Brusc se aude soneria.

COANA MARE: Cine o mai fi?
ADMINISTRATORUL: Ce-o mai fi!
COANA MARE: Parcă n-aveam ușă!… Să se ducă careva!
GINERICĂ: A rămas soneria în toc!
POȘTAȘUL: Eu nu mă duc că mi-e rău!
SPIONUL: Eu am intoleranță la animale mici și vești rele!
FEMEIE DE SERVICIU: Lasă că mă duc eu!
GINERICĂ: Și eu! Domnișoară, sluga!

Cei doi ies. În cameră e liniște, nervozitate, unul face curat, 
altul așează mobile. Administratorul e stană în fața panoului. 
Reintră cei doi: Ginerică e șofer pe roaba în care stă Femeia de 
serviciu.

GINERICĂ: Vine artileria grea! (arată către roabă) Am găsit-o 
pe hol! A adus-o careva, a sunat la sonerie și-a fugit!

POȘTAȘUL: Să nu fie cu vreo bombă ascunsă! 
SPIONUL: Eu n-o dezamorsez… Sunt și-așa fleașcă, fac scurt-cir-

cuit!
POȘTAȘUL: Eu am intoleranță la terorism…
GINERICĂ: Dacă e bitcoinții!? Ascunși…
COANA MARE: E pe dracu’, nu e nimic.
ADMINISTRATORUL (se uita pe laptop): Coană Mare, mișcă!
POȘTAȘUL: V-am spus eu că e bombă!
ADMINISTRATORUL: Mișcă, Coană Mare!
COANA MARE: Care dracu’ mai mișcă?
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ADMINISTRATORUL: Mișcă… afacerea! Crește cotația! Avem 
25 de mii, 30 de mii, 75 de mii! 100 de mii! 200… 500… 1 
milion. Gata, am stopat tranzacția, am rămas cu un million. 

(tăcere)
ADMINISTRATORUL: …Un million de euroi!?
(tăcere)
COANA MARE: Și noi acum, noi acum, ce facem?
SPIONUL: A înviat mortul!
POȘTAȘUL: Mortul nostru!
GINERICĂ: Trăiască mortul!
FEMEIE DE SERVICIU: Mortul nostru!
COANA MARE: Să sărbătorim, Trăiască Asociația!
TOȚI: Trăiască Asociația!

(Bucurie generală: felicitări, îmbrățișări, pupături fiecare cu 
fiecare… Ginerică și Femeia de serviciu ies din scenă discret, 
giugiulindu-se.)

SPIONUL: Coană Mare, felicitări, să ne trăiești multe cincinale, 
fără revizii capitale și noi pe lângă tine la fel!

POSTAȘUL: Chiar mai mult și cu cine vrem noi!
ADMINISTRATORUL: Felicitări, Coană Mare, să ne fie de bine 

și Dumnezeu și toți zeișorii din subordine să te vegheze, că 
ne-ai făcut oameni!

SPIONUL: Coană Mare, bre mare doamnă, congretulări multi-
ple, să ne trăiești!

TOȚI: Să ne trăiască!
(Ușor se lasă liniște)
SPIONUL (își drege vocea): Îî!… Coană Mare, bani, bani, da‘ 

când îi vedem și noi?
COANA MARE: Oricând dorește echipa facem recurs la bani. 10 

la suta fiecare, cum am zis, restul asociația, mama noastră, 
patria!…  

POȘTAȘUL: Nu e cam mult?
COANA MARE (încruntată): Pardon?
POȘTAȘUL: Patria asta…. mama noastră, nu ia cam mult?
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COANA MARE: Trebuie să investim în alegeri, în viitorul asoci-
ației, al nostru!

SPIONUL: Coană Mare, are dreptate dom’ poștaș. Nu vezi că 
nerăbdarea noastră e mai mare decât Everestu’!… Mai ales a 
nevesti-mii… 

COANA MARE: Avem banii în cont, suntem bogați! O să facem 
împărțeala imediat.

POSTAȘUL: Banii sunt în contul Asociației și azi e sâmbătă, e 
închis la bancă… 

ADMINISTRATORUL: Coanăă!!!… (se îneacă, tușește, cade pe 
jos, pe spate)

COANA MARE: Aveți incredere!
ADMINISTRATORUL (se ridică în fund, gâtuit): Coanăă!… (tu-

șește… se îneacă iar)
COANA MARE: Să vină careva cu apă, cu oțet și la urma cu șam-

pania!
SPIONUL: N-avem pahare adecvate!
POSTAȘUL: Aoleu, ăsta moare!
ADMINISTRATORUL (mai limpede): Nu mor, da’ e moartă rău 

de tot! Definitiv!
TOȚI: Cine e moartă!?
ADMINISTRATORUL: Afacerea noastră!
TOȚI: De ce?
ADMINISTRATORUL: Coană Mare, șefa…, aveam popriri pe 

cont la Asociație, ai uitat?
COANA MARE: Așa, și?
ADMINISTRATORUL: Și te-am sunat ieri de la bancă, să vedem 

cum facem.
TOȚI: Și?
ADMINISTRATORUL: Și ai zis să mă descurc repede că esti în 

sedința de instruiri cu sărantocii… 
(Indignare generală)
COANA MARE: Și?
ADMINISTRATORUL: Și… m-am descurcat!
TOȚI: Cuuum!
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ADMINISTRATORUL: Am făcut alt cont, pe numele singurului 
nostru angajat… 

COANA MARE: Și?
ADMINISTRATORUL: Am făcut alt cont curent pe numele dom-

nișoarei cu mătura!
COANA MARE: Și!
ADMINISTRATORUL: Și ăla e contul în care ne-a intrat adi-

neauri banii, averea noastră și a… patriei!… Și, Coană, nu 
stiu dacă mai vezi bine, da’ nici slăbănoaga și nici gineri-tu 
matale nu mai e pe-aici! Ăștia au fugit și cu banii noștri și cu 
banii patriei!

(Liniște, toți așteaptă.)
COANA MARE (foarte calm, gânditor, resemnat): La alegerile 

astea, nicioadă nu iese nimic bun. Mereu fuge careva și cu 
banii nostri, și cu banii patriei.

(Liniște maximă.)
COANA MARE: Și noi acum ce facem?
(Liniște, toți așteaptă un răspuns.)
COANA MARE: Eu zic să ne înscriem ca toată lumea serioasă 

în vreun partid, dă-o dracului de Asociație. Un partid serios, 
cu bani în cont, să putem candida și noi la vreo funcție… un 
locșor cald, acolo… 

ADMINISTRATORUL: Ei vezi? Așa da! Acum o recunosc pe 
Coana Mare a noastră! Coana noastră – un adevărat lider! 
Deci ce urmează să facem?

TOȚI (tare, veselie): ALEGERI CU COANA MARE!

Final
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