
Confuzii / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 

1 

 

 
 



Confuzii / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 

2 

Ana-Cristina Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confuzii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editura InfoRapArt 

 

Galați - 2021 

 

 



Confuzii / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnoredactare: Ana-Cristina Popescu 

 

 

 

Copyright © 2021 

 

Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate 

autorului. 

 

 

Editura InfoRapArt 

 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 

Popescu, Ana-Cristina 

Confuzii / Ana-Cristina Popescu. – Galați: Editura 

InfoRapArt, 2021. 

 

ISBN 978-606-012-194-7 

 
 



Confuzii / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 

4 

 

 

 

Motto: 

„Din bube, mucegaiuri şi noroi 

Iscat-am frumuseţi şi preţuri noi.“  

(Tudor Arghezi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivermectină 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Confuzii / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 

5 

 

Ivermectină 

 

Personajele: 

Chimistul 

Biologul 

Doamna cu andrele 

Studentul 

Domnișoara 

Doctorul 

Apicultorul 

Fata de la restaurant 

 

Actul I 

 

Decorul: Pavilionul unui spital de psihiatrie, câteva 

mese, scaune, o canapea, un fotoliu, un dulap. 

 

Scena I 

 

Personajele:  

Chimistul 

Biologul 

Doamna cu andrele 

Studentul 

Domnișoara 

 

Mai mulți pacienți își vedau de preocupările lor, 

doamna cu andrele, pierdută printre gânduri, împletea 
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o pereche de ciorapi tolănită într-un fotoliu. 

Domnișoara, pe canapea, îmbrăca o păpușă. Studentul 

citea ceva într-o carte. Biologul, la una dintre mese, 

studia insectele ce le-a țintuit într-o cutie. Chimistul, 

la o altă masă, și-a fixat privirea pe o cutie. Se auzea 

muzică. 

 

(Biologul la un moment dat abandonează insectarul 

și se apropie de cutia de pe masa chimistului.) 

 

Chimistul (ca trezit din somn): N-o atinge! 

Biologul (uimit): Să n-o ating? 

Chimistul (absent): Am spus. 

Biologul (așezându-se pe un alt scaun la aceeași 

masă): Ce? 

Chimistul: Să nu atingi. 

Biologul: Ce să ating? 

Chimistul: Cutia. 

Biologul: Care cutie? 

Chimistul: Cutia de pe masă. 

Biologul: N-o ating! 

Chimistul: Nu. 

Biologul: Neimportant. 

Chimistul: Ce ți se pare neimportant? 

Biologul: Ce mi se pare? 

Chimistul: Asta te întreb eu! 

Biologul: Ce mă întrebi tu? 

Chimistul: Ce e așa neimportant? 

Biologul: A! 
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Chimistul: A? 

Biologul: Știu. 

Chimistul: Ce știi? 

Biologul: E din lemn. 

Chimistul: Din lemn? 

Biologul: Lemn de brad. 

Chimistul: Ce e din lemn? 

Biologul: Cutia. 

Chimistul: Firesc că  din lemn. 

Biologul: Putea să fie de plastic. 

Chimistul: Exclus. 

Biologul: De fier. 

Chimistul: Nici nu se pune problema. 

Biologul: De carton. 

Chimistul: Banal. 

Biologul: Hârtie. 

Chimistul (zâmbind): Banal, banal, banal. 

Biologul: Ai ceva cu hârtia și cartonul? 

Chimistul: N-am nimic. 

Biologul: Atunci? 

Chimistul: Atunci ce? 

Biologul: De ce nu o cutie din carton sau hârtie? 

Chimistul: Cartonul și hârtia sunt rezultatul 

prelucrării lemnului. 

Biologul: A! Da. 

Chimistul: Am fost într-o zi cu studenții mei la o 

fabrică de prelucrarea lemnului. 

Biologul: Sunteți profesor? 
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Chimistul: Sunt profesor de chimie, pe scurt, 

chimist. 

Biologul: Eu sunt biolog. 

Chimistul: Perfect! Ne putem completa unul pe 

celălalt. 

Biologul: Cum? 

Chimistul: De ce crezi că nu doresc o altfel de 

cutie, decât din lemn? 

Biologul: De ce? 

Chimistul: Eu te întreb pe tine! De ce? 

Biologul: De ce? 

Chimistul: E ... Fără cuvinte. 

Biologul: Ai spus ceva. 

Chimistul: Vorbeam de materialul din care e 

confecționat cutia. 

Biologul: Ei? 

Chimistul: Din lemn. 

Biologul: Ce e cu lemnul? 

Chimistul: E imposibil! 

Biologul: Ce? 

Chimistul: Lemnul! Nu înțelegi? Lemnul! 

Biologul: A! Lemnul! Da. Lemnul. (parcă 

tresărind) Ce e cu lemnul? 

Chimistul: E perfecțiune. 

Biologul (răzând): Fugi de-aici! Ce perfecțiune? 

Ce-i piatră? 

Chimistul: Nu-i piatră. 

Biologul: Atunci nu-i perfecțiune. 

Chimistul: Te înșeli. 
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Biologul: Piatra e tăria. 

Chimistul: Fals! Se poate sfărâma. Poate să fie 

desfăcută în bucăți mici de tot până se transformă în 

nisip. 

Biologul: A vobit chimistul din tine. Stânca tot 

stâncă rămâne. 

Chimistul: Nisip. 

Biologul: Piatră. 

Chimistul: Lemnul te leagă de toate. 

Biologul: Piatra. 

Chimistul: Lemnul. 

Biologul: Și de ce, mă rog, lemnul? 

Chimistul: El este apă și foc, pământ și aer. 

Biologul: Ei, nu mai spune! 

Chimistul: Nu mai spun. 

Biologul: Normal că nu spui, pentru că nu ai ce să 

spui. 

Chimistul: Ba, spun! 

Biologul: Spune! 

Chimistul: Da, spun! 

Biologul: Ce spui? 

Chimistul: Până ca lemnul să îmbrace forma acestei 

cutii, a fost un copac falnic. 

Biologul: Și ce-i cu asta? 

Chimistul: Copacul a avut rădăcinile puternic 

înfipte în pământ. Pământul îi era casă, el îi era mamă, 

el îi era hrană. 

Biologul: Și? 

Chimistul: Și? 
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Biologul: Eu te întreb pe tine. 

Chimistul: Da. 

Biologul: Da, ce? 

Chimistul: Nu era un copac oarecare, era un brad. 

Biologul: Da, copacul cel veșnic verde, viața și 

credința. 

Chimistul: E firesc, ești biolog! Cunoști! 

Biologul: Ce să cunosc? 

Chimistul: Despre pomi. 

Biologul: Cunosc, da, cunosc! 

Chimistul: Atunci trebuie să recunoști că sunt 

perfecți, că în ei se ascund toate elementele de care 

depinde viața. 

Biologul: Totul până la perfecțiune. 

Chimistul: Pământul în care rădăcinile au început să 

înoate au zămislit pomul, lemnul, gura de aer, de 

oxigen. 

Biologul: Înțeleg că ai adunat pământul, apa, aerul 

în tot ceea ce e lemn, dar focul? 

Chimistul (gânditor): Ce arde mai bine decât 

lemnul? 

Biologul: Ei, asta este, se mistuie, de unde atâta 

perfecțiune! 

Chimistul (făcând câțiva pași prin salon): Tocmai 

aici este misterul, să arzi, să te transformi. (privindu-l 

în ochi pe biolog) Pomul, pomul acela din Eden, 

pomul a cărui rod i-a făcut pe Adam și Eva să se 

transforme, să cunoască binele și răul! 

Biologul (dezamăgit): Le-a adus moartea. 
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Domnișoara: Moartea. 

Biologul (către domnișoară): Ce-ai spus? 

Domnișoara: Moartea. 

Doamna cu andrele: Nu știe ce spune. 

Domnișoara: Ba da, știu. 

Chimistul (entuziasmat): Pomul vieții! 

Biologul: Ei, asta-i bună! Pomul vieții! 

Doamna cu andrele: O fi dulce fructul lui. 

Biologul: Cine știe ce capcană ascunde și el. 

Chimistul: Nu e nicio capcană, e o enigmă. Cine 

dezleagă taina, e salvat. (Se aruncă pe scaun.) 

Biologul: Taina, ce taină? 

Studentul (ridicându-se): „Am scris un poem oblic, 

/ O caligramă. / Cineva spunea: e o direcție / 

Rezolvată dincolo de ramă. / Unul râdea: e o mătură, / 

Vă jur că-i o mătură și atât! /  

Altul plângea: pomul, pomul / Cu portocale la gât! / 

Nu se găsea nici un semn. / Atunci Marele Plastic / A 

dezumflat lumea de gumilastic / Și a cladit-o din 

lemn.“ 

Biologul (uimit): Ce l-a apucat? 

Studentul: E una din poeziile Ninei Cassian, 

„Controverse“. 

Biologul: Nu-i văd rostul. 

Chimistul (ridicându-se de la masă și apropiindu-se 

de student îl bate cu mâna peste umărul drept): Bravo! 

Aici e cheia! 

Biologul: Care cheie? 

Chimistul: Cheia spre tainele vieții. 
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Biologul (zâmbind): Mă lași. 

Studentul (căutând în dulap și scoțând o mătură): E-

o mătură! (Aleargă cu mătura pe urmă pare să danseze 

cu ea, să măture.) 

Chimistul (ia cutia de lemn de pe masă și o arată 

tuturor): E o cutie! O cutie de lemn! 

Biologul: Și ce e atât de sofisticat la această cutie 

de lemn. 

Chimistul: Este! 

Biologul: Ce este? 

Chimistul: Cutia poate să fie orice. 

Studentul (dansând cu mătura pe podea): Orice. 

Biologul: Orice, ce? 

Domnișoara: Moartea! 

Biologul: Ce ai fată cu moartea? 

Chimistul (apropiindu-se de fată): Las-o că spune 

bine ce spune! 

Biologul: Ce spune bine? 

Chimistul: Casa din patru scânduri, tot o cutie! 

Biologul: Deja e prea mult! 

Chimistul: Răbdare! Toate la timpul lor! 

Biologul: Nu mai înțeleg nimic sau nu mai vreau să 

pricep. (se cufundă în gânduri) 

Chimistul: Ce faceți aici domnișoară? 

Domnișoara (tresărind): Îmbrac păpușa. O 

pregătesc de moarte. 

Chimistul: De moarte? De ce de moarte? 



Confuzii / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 

13 

Domnișoara: Pe păpușa mea o cheamă Cristina. Am 

primit-o cadou de la mama. (începe să plângă)  Nu 

sunt vinovată! M-am jucat! 

Chimistul: De ce să fiți vinovată? 

Domnișoara (trecând de la plâns la o stare de 

seriozitate): M-am jucat! Da, m-am jucat! Am 

îmbrăcat-o frumos, am pus-o într-o cutie, am săpat o 

groapă mică și am acoperit-o cu pământ. Am lăsat-o 

acolo o oră, două? Nu mai îmi amintesc exact cât 

timp. Oricum, mai mult de două ore nu au trecut până 

ce am început să sap căutând cutia. Doream să-mi 

salvez păpușa, s-o scot din pământ, s-o readuc la 

viață. (tristă) Știam că deja plânge. Ei îi era frică de 

întuneric. Când mama stingea lumina ne ascundeam 

sub plapumă amândouă. (entuziasmată) Odată ne-am 

ascuns sub masă. Eram prin cameră, s-a luat curentul 

și masa era în apropiere. (se întristează) Nu am mai 

găsit-o. 

Chimistul: Pe cine? Când? 

Domnișoara (plângând): Am căutat-o prin toate 

locurile unde am îngropat-o. 

Chimistul: Ai îngropat-o de mai multe ori? 

Domnișoara: Da. 

Chimistul (uimit): Și? 

Domnișoara: Am salvat-o de fiecare dată până într-

o zi când n-am mai găsit-o. (plânge) 

Chimistul: Poate nu ai căutat-o unde trebuie. 

Domnișoara: Ba da, am căutat-o peste tot. Parcă a 

înghițit-o pămâtul. 
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Studentul (apropiindu-se și așezându-se pe colțul 

canapelei, sprijinindu-se și de coada măturii): „Altul 

plângea: pomul, pomul / Cu portocale la gât!“ 

Chimistul (ca trezit din somn): Da, pomul! Și ce de 

portocale! 

Biologul (tresărind): Portocale? Unde vedeți 

portocale? 

Doamna cu andrele: Li s-a năzărit. 

Chimistul (plecând spre masa unde stătea biologul 

și punând cutia de lemn jos): E plin de portocale! 

Doamna cu andrele: Nu simt nici măcar mirosul 

acestor fructe deosebite. 

Chimistul: E grav. Când nu mai simți mirosul lor 

ești la un pas de moarte. 

Doamna cu andrele (revoltată): Ce vrei să spui? Că 

o să mor? 

Biologul: Nu știe ce spune! 

Chimistul: Știu! Al naibii de bine știu! 

Biologul: Ce știi? 

Chimistul: Soarele și portacalele! 

Biologul (zâmbind): Bună asta! 

Chimistul: Lumină, dragoste, culoare, arome! 

Doamna cu andrele (resemnată): Nu știe ce spune! 

Chimistul: Știu eu ce spun! 

Studentul:   „Nu se găsea niciun semn. / Atunci 

Marele Plastic / A dezumflat lumea de gumilastic / Și 

a cladit-o din lemn.“ 

Chimistul (entuziasmat): Aici este misterul! 
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Studentul (către domnișoară, abandonând mătura): 

Să te ajut! 

Domnișoara (își trage păpușa): E păpușa mea! 

Chimistul: Lăsați păpușa! 

Domnișoara (strângând păpușa la piept): Nu o las! 

E păpușa mea! 

Studentul (așezându-se bine pe canapea și întingând 

mâna spre păpușă): Doar te ajut! 

Domnișoara (fericită): Mă ajuți să o găsesc pe 

Cristina? 

Studentul: Da. 

Domnișoara: Promiți? 

Studentul: Promit! 

Domnișoara (îi întinde păpușa): Să o îmbrăcăm 

împreună! 

Chimistul (după ce a făcut câteva ture prin 

pavilion): Studentule! 

Studentul (ce îmbrăca la rândul lui păpușa): Cine 

m-a strigat? 

Chimistul: Mai recită-mi o dată ultimele versuri! 

Studentul: Versurile? 

Chimistul: Da, versurile! Ascult! 

Studentul: „Nu se găsea nici un semn. / Atunci 

Marele Plastic / A dezumflat lumea de gumilastic / Și 

a cladit-o din lemn.“ 

Chimistul: Aici e sâmburele! 

Biologul: Încetează! Ce sâmbure? 

Chimistul: Da, niciun semn! Îmi amintesc de un 

poem, suna cam așa: „Dar deodat-un punct se mișcă... 
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cel întâi și singur. Iată-l / Cum din chaos face mumă, 

iară el devine Tatăl!...“ 

Studentul: „Scrisoarea I“, a lui Mihai Eminescu. 

Chimistul (așezându-se la masă): Da! Asta era! 

Punctul de plecare, acel semn care a făcut ca totul să 

se miște, să prindă viață! Aici este enigma! 

Biologul: Care enigmă? 

Chimistul (aproape fericit): Enigma lemnului! 

Biologul: Mă lași! 

Chimistul: Tot ce e fals, imitație, gumilastic, s-a 

dus, s-a dezumflat!  Da, semnul, Marele Plastic! 

Biologul: Marele Plastic? 

Chimistul: El, El ce a făcut toată lumea dintr-un 

lemn! 

Biologul: Cum dintr-un lemn? 

Chimistul: Ți-am spus că lemnul e totul! Lemnul 

are în el totul!  El este viață! 

Biologul: Ce tot spui tu acolo? Din lut și apă a fost 

modelat totul. 

Chimistul: Nu înțelegi chimia lucrurilor. Lutul și 

apa sunt elemente, cuvântul ce le-a animat e foc, e 

lumină, e viață, iar lemnul, lemnul ... 

Biologul: Ce e lemnul? 

Chimistul: Eternitatea! 

Biologul: De când și până când? 

Chimistul: Eternitatea nu are început și nici sfârșit. 

Lemnul este Alfa și Omega. 

Biologul: Deja te-ai depărtat! 
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Chimistul (ridicându-se și apropiindu-se de biolog): 

Nu m-am depărtat deloc! Acum mă apropii! 

Biologul (sărind de pe scaun speriat): De mine? De 

cine te apropii? 

Chimistul: De adevăr! 

Biologul (făcând un pas în spate): Care adevăr? 

Chimistul: Stai pe loc! 

Biologul: Nu vreau! 

Chimistul: Am spus să stai! 

Biologul: Nu vreau! 

Chimistul: Stai, am spus! 

Biologul: Nici mort! 

Chimistul: Dacă nu stai, nu-ți pot explica! 

Biologul: Ce să-mi explici? 

Chimistul: Ce e cu lemnul. 

Biologul: Explică-mi! 

Chimistul: Dar trebuie să stai! 

Biologul: Și dacă nu vreau? 

Chimistul: Atunci nu-ți pot explica! 

Biologul: O să stau! 

Chimistul (poruncitor): Stai! 

Biologul (speriat, tremurând, cu glasul stins): Stau! 

Uite că stau! (aparte) Măcar de mi-ar explica odată ce 

e cu lemnul! 

Chimistul (apropiindu-se de gulerul cămășii 

biologului): Îți explic imediat! Sigur că îți explic! 

Biologul (cu glas plângător): Ce faci? 

Chimistul (scoțând o cruciuliță de lemn de la gâtul 

biologului): Uite explicația! 
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Biologul: Crucea mea! (Încearcă să o recupereze, 

dar nu e lăsat de chimist.) 

Chimistul: Fiecare are o cruce! 

Biologul: Dă-mi crucea! 

Chimistul: Nu o meriți! 

Biologul: E crucea mea! 

Chimistul: E o cruce aidoma altora! 

Biologul: E a mea! 

Chimistul: E asemenea altor cruci, nu am de unde 

să știu că e a ta! 

Biologul: E a mea! Am încălzit-o la gâtul meu! Mă 

cunoaște! A devenit una cu mine! 

Chimistul (zâmbind): Acum mai venim de acasă. 

Aproape că meriți crucea înapoi! 

Biologul: Te rog, dă-mi-o! 

Chimistul: Nă, nă, nă! Nu încă! 

Biologul: Te rog! 

Doamna cu andrele (poruncitoare): Dă-i crucea! 

Chimistul: De ce i-aș da-o? 

Doamna cu andrele: Pentru că e crucea lui! 

Chimistul: O port și eu puțin! 

Doamna cu andrele: Nu ai tu acest drept! 

Chimistul: De ce nu aș avea? 

Doamna cu andrele: Nu e timpul tău să porți o 

cruce. 

Chimistul: Aici cred că trebuie să îți dau dreptate. 

Încă nu a venit timpul. Toate se fac la timpul lor. 

Biologul: Și crucea mea? 

Chimistul (dându-i crucea): N-ai înțeles nimic! 
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Biologul: Ce să înțeleg? 

Chimistul: Prin cruce, prin jertfa pe lemn a Fiului 

Omului, gustăm din pomul cu portocale, ne îmbătăm 

cu aromă și lumină, facem legământ cu eternitatea! 

Vița de vie roditoare! Noi, mlădițele ce se adapă din 

seva lemnului! 

Biologul (mergând spre cutia de lemn de pe masă): 

Nu văd ce legătură are cutia asta de lemn cu tot ceea 

ce am discutat până acum! 

Chimistul (sărind ca ars): Nu pune mâna! 

Biologul (deschizând cutia și scăpând-o îngrozit pe 

jos): Un vierme! 

Chimistul (râzând și recuperând cutia): Da, un 

vierme! 

Biologul: Tu ai un vierme în cutie? 

Chimistul: Da, eu am un vierme în cutie, ce te 

minunezi atât? 

Biologul: Ce faci cu viermele acela? 

Chimistul: Îl hrănesc! 

Biologul: Îl hrănești? 

Chimistul: Da. În fiecare zi îi dau câte o bucățică de 

carne. 

Biologul: Carne? 

Chimistul: Da, carne! Ce-i drept, îi mai dau și câte 

o frunză. 

Biologul: Frunză? De unde îi dai câte o frunză? 

Chimistul: Din copacul din curte! 

Biologul: Omori frunzele copacului pentru un 

vierme? 
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Chimistul: Nu le omor, le transform în regine ale 

jertfei pentru o cauză nobilă. Până la urmă nici nu-i 

prea plac frunzele. Nu cred că o să devină fluture, mai 

degrabă o muscă. 

Biologul: De ce n-ar deveni fluture? 

Chimistul: E prea banal. Ce e un fluture? Culoare! 

Iluzie! Parfum de flori! O dragoste de-o vară! 

Curcubeu! Un loc la tine în insectar! 

Biologul: Și e mai bine o muscă? 

Chimistul: Mai bine! 

Biologul: O muscă? 

Chimistul: Ce-i drept, e cam scârboasă, cam prea se 

dă prin toate, dar face atâția viermi prin tot ce pupă. 

Biologul: Ce ai cu viermii? 

Chimistul: Cum? Nu știi? 

Biologul: Nu. Nu știu. 

Chimistul: Nu intuiești? 

Biologul: Nu intuiesc! 

Chimistul: Atunci îți spun eu! 

Biologul: Spune-mi! 

Chimistul: Viermele! Doar viermele e învingătorul! 

(Se apropie de biolog și-l prinde de mână.) Ce rămâne 

din trupul acesta după moarte? Nimic. E hrană pentru 

viermi. 

Biologul: Ce scârbos! 

Chimistul: Scârbos, nescârbos, acesta este adevărul! 

Biologul: Nu mai vreau să aud nimic. (Se retrage la 

insectarul lui.) 

Chimistul: De ce să nu auzi?  
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Biologul (ținându-se de urechi și dezmierdându-se 

ca un copil): Nu vreau să aud! Nu vreau să aud! 

Chimistul: Când eram mic visam că mănânc, pe 

urmă observam că alături de mine au început să se 

înfulece din bucatele alese și viermii. Încercam să fug 

din acel loc, dar nu puteam și viermii treceau de la 

bucatele acelea din fața mea, la propria mea carne. Vă 

dați seama cât de disperat mă luptam cu ei, dar ei îmi 

intrau în carne, mă savurau! Nu! Nu mai vreau! 

(Plânge!)  

Doamna cu andrele (apropiindu-se de chimist): Am 

eu antidotul pentru viermele tău! 

Chimistul: Antidotul? 

Doamna cu andrele: Da, antidotul! 

Chimistul: Ce antidot? 

Doamna cu andrele (degajat): Un păianjen! 

Chimistul (energic, revoltat): De viermele meu nu 

se atinge nimeni! Nimeni! M-ați auzit! 

Doamna cu andrele (zâmbind): Păianjenului nu-i 

poți porunci! 

Chimistul: Unde-i? 

Doamna cu andrele: S-a ascuns! 

Chimistul (punând mâna pe lucrul doamnei și 

începând să deșire împletitura): Unde-i? 

Doamna cu andrele (zâmbind): Așa fac toți! Îi 

strică pânza țesută cu atâta trudă și migală, crezând că 

pun mâna pe el, dar el se ascunde în cel mai întunecat 

loc și începe să țese alte fire, alte capcane, până ce 
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prada mușcă momeala și el își aruncă veninul și-i 

soarbe viața. 

Chimistul (strigând): Unde este? 

Doamna cu andrele: S-a ascuns! 

Chimistul: S-a ascuns? 

Doamna cu andrele: Da, s-a ascuns! 

Chimistul: Într-un târziu își va arăta chipul! 

Doamna cu andrele: Poate că da, poate că nu! 

Chimistul (aruncându-se obosit în fotoliu): O să-l 

găsesc! 

Doamna cu andrele (reluând țesătura): Doar dacă te 

lasă el să-l găsești. 

Chimistul: O să-l găsesc! 

Doamna cu andrele: Și Arachne i-a încântat pe toți 

cu pânza ei și a rușinat-o pe Atena. Ca drept pedeapsă 

a fost transformată în păianjen, să-și țese pânza prin 

casele oamenilor, iar aceștia să o pândească, să-i 

distrugă munca. Eu sunt doamna cu andrele, eu sunt 

țesătoarea vestită, eu sunt Arachne. 

Chimistul (sărind de pe fotoliu): Cine ești tu? 

Doamna cu andrele: Eu sunt păianjenul. 

Chimistul (râzând): Tu? Păianjenul? Fugi de aici! 

Doamna cu andrele: Da, da, alungă-mă! Toți mă 

alungă! Mi-ai stricat și pânza! 

Chimistul: Ce zici domnul biolog? Melc sau 

păianjen? 

Biologul: Melc! 

Chimistul: Știe ce să aleagă! 

Doamna cu andrele: Nu știe nimic! 
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Chimistul: Dar tu, domnule student, ce spui, melc 

sau păianjen? 

Studentul: „Păianjenul și melcul“ de George 

Coșboc. 

Chimistul: Recită! Să te audă și doamna cu andrele! 

Studentul: „Melcule, mă mir de tine, / Ai o casă în 

spinare. / Măcar de ar fi mai mare... / Şi-altceva tu n-

ai nimic! / Într-o casă mititică, / Tu mereu te-ascunzi 

de frică! / Aaa! Dar vezi-mă pe mine, / Sunt bogat, nu 

sunt calic / Eu ţes pânza mea cea deasă, / La boieri şi 

regi în casă! / O poţi ţese, unde-i vrea, / Tu trăieşti în 

curţi străine: / Însă eu am casa mea, / Este mică, văd 

eu bine, Dar sunt singur domn la mine! “ 

Chimistul: Deci? Ce alegi? 

Studentul: Melcul! Mai încet, dar sigur, muncesc în 

căsuța și pentru căsuța mea! 

Doamna cu andrele (tristă): Eu nu am avut o casă. 

Am fost dată de mică la stăpâni aspri. 

Domnișoara (începe să strige): Un țânțar! Mi-a 

atăcat păpușa! A atacat-o pe Cristina! 

Biologul (sărind) Nu-l omorâți! 

Studentul: Ce să faci cu el? 

Biologul: Nu aveți idee câtă informație genetică se 

ascunde într-un tânțar! (Se aude bâzâitul unui țânțar.) 

Studentul: Informație genetică? 

Biologul: Cu ce se hrănește tânțarul? 

Studentul: Cu sânge.  

Biologul: Exact! 

Studentul: Și? 
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Biologul: Sângele te ajută să te informezi. 

Studentul: Ai dreptate! 

Biologul: Aș! L-am prins! (uitându-se în pumni) Al 

meu ești! (Se duce spre insectar.) 

Studentul (către domnișoară): Ești bine? 

Domnișoara: Nu știu ce rochiță să-i pun acum, cea 

verde sau cea roșie? 

Studentul: Cristinei care crezi că i-ar fi plăcut? 

Domnișoara: Verde. Mie mi-ar fi plăcut verde. Îți 

dai seama? Să simți mirosul proaspăt de iarbă, să 

visezi la ghiocei, să speri la oaze de verdeață. 

Studentul: Ai spus mie! 

Domnișoara: Da, mie! 

Studentul: Cristinei? 

Domnișoara: Care Cristina? 

Studentul: Păpușa! 

Domnișoara: Eu sunt păpușa! 

Studentul: Tu ești păpușa? 

Domnișoara (entuziasmată): Eu sunt păpușa! 

Studentul: Vrei să fii păpușa mea? 

Domnișoara (bătând din palme): Da, vreau să fiu 

păpușa ta! 

Studentul: Haide cu mine! (O ia de mână și o trage 

după el.) 

Biologul: Tinerețe! 

Studentul (revenind pe scenă): Totul e atât de mic, 

de apăsător, un petec de umbără, o limbă de pământ, o 

clipire de pleoape, o cutie pentru un vierme. 

Biologul: Un insectar. 
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Studentul: Tot cutie. 

Doamna cu andrele: Locul în care suntem cu toții 

acum. 

Chimistul: Tot o cutie pentru ca viermele să fie 

biruitorul. 

Studentul: Viermele, viermele! Și el are cutia lui. 

Prea mult nici el nu o duce. 

Biologul: Niște celule ce încearcă o metodă nouă de 

supraviețuire cu un alt chip, pe o altă insulă sunt 

viermii. 

Chimistul: Ei sunt formula eternității. 

Studentul: Tot ce se mărginește în ceva nu este 

eternitate. 

Chimistul: Viermele nu se mărginește în nimic. 

Studentul: Atunci de ce l-ai închis în acea cutie, l-ai 

izolat ca pe o insulă sălbatică? 

Chimistul: Ca ă prindă putere, să înghită totul în 

jur. 

Studentul: Pentru că și el e mic. Dacă ar mânca tot 

ce e supus stricăciunii ce s-ar întâmpla, ar începe să-și 

devoreze propria făptură s-au usca? 

Biologul: Ne învârtim în cerc și nu ajungem la 

niciun rezultat. 

Chimistul: Pentru cu nu doriți să înțelegeți puterea 

viermelui. 

Studentul: Totul e mărginit, tot ceea ce este 

stricăcios. Trebuie doar să ne adaptăm, să învățăm să 

supraviețuim pe insula vieții, să ne transformăm dacă 

e cazul pentru șirul infinit al eternității. 
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Chimistul: Viermele e cel care a înțeles taina. O să 

vedeți că el e singurul ce o să biruiască orice graniță, 

orice delimitare de ape. 

Studentul: Crezi că viermele e răspunsul pentru a 

supraviețui acestui loc apăsător, acestor pereți ce ne 

sufocă ceas de ceas? 

Chimistul: E o rezolvare. 

Biologul: Nu prea cred. 

Doamna cu andrele: Nu ai analizat și pierderile. Un 

antreprenor bun știe să facă vulcan din cutia ce i-a fost 

sortită. 

Chimistul (studiază viermele): O să facă vulcan tot 

ceea ce e viață și o să devină eternitatea. 

Studentul: Viermele? Un lucru atât de mic, de 

îngust, de neîncăpător? 

Studentul (părăsind scena): De parcă ne-am petrece 

toți eternitatea într-o burtă de vierme. Mă duc să văd 

de domnișoara! Aici sunt ciudate viziuni asupra 

eternității. 

 

Scena II 

 

Personajele:  

Chimistul 

Biologul 

Doamna cu andrele 

 

Chimistul (ce a fost ocupat cu viermele lui în tot 

acest timp): Dragostea! Studentul cred că a prins drag 
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de domnișoara. Oare poți să biruiești și dragostea? Cât 

ești de puternic? 

Biologul: E un ratat! 

Chimistul: Cine e un ratat? 

Biologul: Viermele tău e un ratat! 

Chimistul: Viermele meu e cel mai puternic! 

Biologul: Poți spera mult și bine! E cel mai odios, 

nu cel mai puternic! 

Chimistul: Nu mai odios ca bidonașul tău purtător 

de sânge. 

Biologul: E știință! 

Chimistul: Ce am eu e cunoaștere! 

Doamna cu andrele: Liniște! Ce se aude? 

Biologul: Liniște! 

Chimistul: Prea multă liniște! Când e prea multă 

liniște viermele lucrează în tihnă, fără zgomot. 

Biologul: Dacă s-a agățat de o frunză, o să-l trădeze 

frunzele oricât de tăcut ar părea. 

Chimistul: Când n-au fost frunzele trădătoare? 

Biologul: Frunzele și pomul! 

Chimistul: Niște trădătoare! 

Doamna cu andrele: Cine? 

Chimistul: Frunzele! 

Biologul: Frunzele și omul! 

Chimistul: Că bine spui! 

Biologul: Ce spun bine? 

Chimistul: Cum sunt frunzele așa-i și omul! 

Biologul: Cum sunt? 
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Chimistul: Trecătoare, trădătoare! Astăzi sunt verzi 

de-ți fură ochii și luminează pe ramuri, iar mâine se 

lasă valsate de vânt sperând să guste înălțimile, dar 

ajung să sărute pământul. 

Doamna cu andrele (înduioșată): Sărmanele frunze! 

Chimistul: De ce sărmane? 

Doamna cu andrele: Trăiesc atât de puțin. 

Chimistul: Și speră atât de mult! 

Doamna cu andrele: Cred că nici nu reușesc să 

deschidă ochii bine și îmbătrânesc. 

Chimistul: Nu e chiar așa! 

Doamna cu andrele: Ba da! E chiar așa! Până să se 

admire cât e de verde, cât a mai crescut, până să se 

certe cu o rază de soare obraznică sau cu o picătură de 

ploaie supărătoare, au și încărunțit de prea mută 

rugină, de prea multă uzură și gata. 

Chimistul: Nu au învățat să ardă cu adevărat! 

Biologul: Ce să ardă? 

Chimistul: Să se descopere, să prindă la rândul lor 

rădăcini în lemnul plin de viață! 

Biologul: E imposibil! 

Chimistul: Frunzelor de brad nu le este imposibil! 

Ele au descoperit eternitatea prin împărtășirea cu 

lemnul. 

Biologul: De înțepate ce sunt! 

Chimistul: Sunt așa cum trebuie să fie! 

Biologul: Cum? 

Chimistul: Cu mintea ascuțită și sufletul drept! 
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Biologul: Și vrei să spui că frunzele rotunjoare sunt 

mai sărace cu duhul? 

Chimistul: Mai au mult până să ajungă la 

plenitudine! 

Doamna cu andrele: Așa le este dat! Astăzi cu toții 

suntem în primăvara vieții, iar în iarnă valsăm cu 

prințesa gheții și împietrim pentru eternitate! Frunzele 

sunt ca noi, gustă cele patru anotimpuri, copilăria, 

tinerețea, bătrânețea și receala descompunerii. 

Biologul: Descompunerii? 

Doamna cu andrele: Iarna e atâta umiditate, încât ne 

pierdem culorile, pe urmă înghețăm. 

Biologul: Împietrim! 

Chimistul: Ce să împietrim? E cineva care știe să 

pătrundă și în trupurile de gheață, cineva ce acum e 

ferecat în cutia mea de lemn, o vietate mică, urâtă, un 

parazit. 

Biologul: Lasă-mă cu viermele acela! O să-i vin de 

hac într-o zi! 

Chimistul: Asta în cazul în care nu ne vine el de hac 

nouă. 

Doamna cu andrele: Eu cred că fiecare om are 

frunza lui. 

Chimistul: Eu cred că fiecare vierme are omul lui. 

Biologul (râzând): Cum așa? 

Chimistul: Omul e ce mănâncă, deci și viermele se 

transformă potrivit substanțelor devorate. 

Biologul: Atunci o să mănânc din ce în ce mai 

puțin, poate pun viermele la dietă. 
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Doamna cu andrele: Voi nu auziți? (ascultă) Se aud 

pași și glasuri! 

Chimistul: Cred că e doctorul! Vine să ne mai ia o 

clipă din viață cu medicamentele lui ce provoacă 

somnul. 

Doamna cu andrele: Se apropie! 

Biologul (ascultând): Pare din ce în ce mai aproape. 

Doamna cu andrele: Ar trebui să ne ascundem! 

Biologul: Dar unde? 

Doamna cu andrele: În spatele dulapului. 

Biologul: Numai un păianjen s-ar ascunde în 

spatele dulapului! 

Doamna cu andrele: Dacă aș fi o frunză m-aș 

ascunde după degetele unei ramuri. 

Biologul: În dulap! 

Chimistul (râzând): Printre borcanele cu tot felul de 

experimente nereușite! 

Biologul: E prea riscant! 

Chimistul: De ce? 

Biologul: Poate ajung la rândul meu să fiu un 

experiment, iar dulapul să fie borcanul! 

Doamna cu andrele (speriată): Se apropie! Deja îi 

simt acul! E atât de ascuțit! (se freacă pe braț) Mă 

ustură! 

Chimistul: Să fugim! 

Biologul: Cum să fugim? 

Chimistul: Să fugim! 
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Doamna cu andrele: Unde să fugim din această 

închisoare, de pe acestă insulă în care dacă te-ai întors 

de câteva ori ajungi tot în apă? 

Chimistul: Oriunde! Important este să fugim! 

Biologul: De aici nu se poate fugi! 

Chimistul: Să înțeleg că te-ai resemnat, te-ai 

împăcat cu soarta? 

Biologul: M-am împăcat! 

Chimistul: Atunci, degeaba mai studiezi fluturi! 

Biologul: Sunt o iluzie! 

Doamna cu andrele: Ce e o iluzie? 

Biologul: O închipuire! 

Chimistul: Și ești mulțumit cu himerele tale? 

Biologul: Ajută! 

Doamna cu andrele: Vreau și eu o himeră! 

Biologul: E suficient să închizi ochii și să te lași 

purtat în lumea culorilor, a parfumurilor, a fluturilor. 

Poți să zbori și ești atât de ușor, atât de frumos, atât de 

fericit! 

Doamna cu andrele (învârtindu-se prin pavilon): 

Am închis ochii și acum zbor! Pot să zbor! Nu mai 

trebuie să mă agăț de un fir de ață! Pot să zbor! 

Chimistul: Eu propun să fugim, să fugim, să fugim, 

până nu e prea târziu! 

Biologul: Chiar nu avem unde să fugim! 

Doamna cu andrele: În salonul nostru și ne 

ascundem. 

Chimistul: Să fugim! 

Biologul: Să fugim! 
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Doamna cu andrele: Da, să fugim! 

(Aleargă spre a găsi o ieșire din pavilion. La un 

moment dat chimistul se întoarce după cutia de lemn 

abandonată pe masă, pe urmă o ia din nou la goană.) 

  

Actul II 

 

Personajele:  

Chimistul 

Doctorul 

Apicultorul 

 

Decorul: Salonul unui spital, două paturi, o masă, o 

cană cu apă, un pahar. 

 

Scena I 

 

Personajele:  

Chimistul 

Doctorul 

Apicultorul 

 

(Chimistul e așezat pe pat și răsucește cutia de 

lemn. Doctorul pătrunde în salon și aduce un pacient 

nou. Pacientul se așază pe patul liber.) 

 

Doctorul: Dumnealui o să fie colegul tău de 

cameră! 
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Chimistul: Dar, domnule doctor, mi-ați promis că o 

să rămân singur în cameră! 

Doctorul: Nu mai sunt locuri libere în alte camere! 

Chimistul: Puneți-l pe hol! Puteți lua și patul! 

Doctorul: În camera ta e singurul loc disponibil! Pe 

hol e interzis să staționezi! (Toarnă apă în pahar, 

scoate din buzunar câteva medicamente și le dă 

chimistului.) 

Chimistul (refuzând medicamentele): Dar mi-ați 

promis! 

Doctorul (punând apa și medicamentele pe masă): 

Ce ți-am promis? 

Chimistul: Că mă lăsați să-mi continui studiul în 

liniște. 

Doctorul (consultându-l): Ce studiu? 

Chimistul: Despre vierme. 

Doctorul: Ce vierme? 

Chimistul: Viermele meu! 

Doctorul: Viermele tău? 

Chimistul: Viermele din cutia de lemn. (Arată 

cutia.) 

Doctorul: Și-acum îl mai păstrezi? 

Chimistul: Viermele e cel mai puternic! El biruiește 

totul! Vă dați seama ce miracol! 

Doctorul: Ce miracol? 

Chimistul: Un om în burta unui vierme! 

Doctorul (schițând o grimasă): Viermele? Burtă? 

Chimistul: E atât de mic și totuși atât de mare! 

Doctorul (calm): Cine? 
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Chimistul: Viermele! 

Doctorul (hotărât): Trebuie să iei medicamentele! 

Chimistul: Nu-mi fac bine! O să adorm la scurt tip 

după ce le iau! 

Doctorul (întinzându-i medicamentele): Ai nevoie 

de odihnă! 

Chimistul: Poate! (Ia mdicamentele.) 

Doctorul: Vă las, ca să vă odihniți! O să vă mai 

ascult frământările în altă zi! (Pleacă.) 

 

Scena II 

 

Personajele:  

Chimistul 

Apicultorul 

 

Chimistul: Așa face în fiecare zi, vine, te îndoapă 

cu medicamente și pleacă. Nu are timp el de 

frământările noastre! 

(apropiindu-se de noul coleg ce căuta ceva într-o 

cutie ce a adus-o cu el și așezat-o pe pat) Ce cauți? 

Apicultorul (căutând și întorcând lucrurile din 

cutie): Aveam un medicament! 

Chimistul: Medicament? 

Apicultorul: Da, un medicament! 

Chimistul: La ce-ți trebuie? 

Apicultorul: E vital! 

Chimistul: Îți dau medicamente în spital, nu ai 

nevoie să-ți cauți medicamente personale. 
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Apicultorul: Acesta e unic. Nu mi-l poate da 

spitalul. Dacă mă aflu într-un loc pustiu, izolat, 

întunecat și am acest medicament unic cu mine sunt 

salvat. 

Chimistul: Ce fel de medicament? 

Apicultorul: L-am folosit să-mi salvez albinele 

când au fost bolnave. 

Chimistul: Albinele? 

Apicultorul: Sunt apicultor. 

Chimistul: Interesant! 

Apicultorul: Au ceva special albinele. 

Chimistul: Ceva special? 

Apicultorul: Au ceva unic, ceva ce nimeni nu poate 

atinge! 

Chimistul: Unic? Asta n-oi mai crede! 

Apicultorul: Albina e cea mai complexă ființă din 

univers. 

Chimistul: Aici te înșeli amarnic. 

Apicultorul: Ce poate să fie mai perfect decât o 

făptură mică ce creează opere de artă? 

Chimistul: Opere de artă? 

Apicultorul: Da, opere de artă, hexagoane perfecte. 

Chimistul (zâmbind): Fagurii! 

Apicultorul: Și aurul acela dulce ... 

Chimistul: Îți place mierea? 

Apicultorul: Nu neapărat, dar e cel mai bun 

medicament și aliment. 

Chimistul: Este, nimic de spus! 

Apicultorul: Atunci îmi dai dreptate? 
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Chimistul: Să-ți dau dreptate? 

Apicultorul: Albina este perfecțiunea! 

Chimistul: Viermele! 

Apicultorul: Viermele ai spus? 

Chimistul: Viermele! 

Apicultorul: Ce legătură are viermele cu albina? 

Chimistul: Nicio legătură. 

Apicultorul (răsturnând conținutul cutiei în pat): 

Atunci? 

Chimistul: Albina ta nu e la fel de puternică ca 

viermele meu. 

Aăicultorul: Albina mea e cea mai puternică și 

curajoasă făptură de pe pământ, fără ea viața s-ar 

stinge treptat, plantele ar dispărea treptat și după ele 

omul însetat după oxigen. 

Chimistul: Viermele e cel care se înfruptă din 

ospățul final. 

Apicultorul: Albina e cea mai înțeleaptă. Nu va 

apuca viermele acesta să guste ospățul. Nu-i este dat 

acest lucru. 

Chimistul: Nu trebuie să-i fie dat, își face singur 

partea. 

Apicultorul: Nu are cum. E prea prost și prea 

lacom. 

Chimistul: Viermele meu nu-i prost deloc. 

Apicultorul: Se lasă călăuzit de lăcomia îmbuibării. 

Chimistul: L-ai jignit! Să știi că se va răzbuna! 

Apicultorul: Răzbunarea e arma celor puțini la 

minte, iar virmele tău nu are așa ceva. 
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Chimistul: Și albina ta perfectă crezi că e 

înțeleaptă? 

Apicultorul: Incomparabil! 

Chimistul: Albina? 

Apicultorul: Eu cred că albina a fost de la începutul 

lumii, a stat într-un colț și a ajutat la lucrurile cele mai 

sofisticate. 

Chimistul: Nu-mi plac albinele! Cum să-mi vindece 

albinele mie rana? 

Apicultorul: Mierea lor vindecă, lăptișorul de matcă 

te întărește, polenul te poartă într-o lume paradisiacă. 

Chimistul: Dar rana mea nu se lasă vindecată! E 

rană făcută de vierme. Viermele e atât de puternic, te 

sfâșie pe interior, își mai scoate din când în când capul 

și apoi iar te găurește. 

Apicultorul: O să se vindece! O să torn peste ea 

venin de albine și viermele o să plece! 

Chimistul (ferindu-se) : Nu vreau. 

Apicultorul: O picătură e de ajuns și o să fie bine. 

Chimistul (agitat) Știi, am citit! E un student aici. I-

am cerut o carte și am citit. 

Apicultorul: Ai citit? 

Chimistul: Da. Am citit. Spunea cam așa ... Să-mi 

aduc aminte! 

Apicultorul: Ce spunea? 

Chimistul: Matei Vișniec spunea. 

Apicultorul: Am auzit de el când am fost la teatru. 

Chimistul: Spunea! 

Apicultorul: Ce spunea? 
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Chimistul: „Nu vedeţi că rana mea este o oglindă? 

O rană care se goleşte de sânge nu poate să fie o 

oglindă.“ 

Apicultorul: O să se vindece rana ta. 

Chimistul: Dar nu vreau. De ce toți care trec pe 

lângă mine vor să-mi vindece rana făcută de viermele 

meu? Mai bine ați privi în rana mea ca într-o oglindă 

și l-ați zări pe el, pe cel care-și arată colții și roade. 

Apicultorul: Are colți? 

Chimistul: Mari! 

Apicultorul: Cât de mari? 

Chimistul: Fără sfârșit. 

Apicultorul: Atât e de nesătul viermele tău? 

Chimistul: Viermele acesta e cel ce mă roade, cel 

care mă frământă, cel care îmi dă un sens. 

Apicultorul: Aiurea! 

Chimitul: Eu și viermele ne-am contopit, am 

devenit unul și același. Nici măcar nu mai sângerează 

rana ce mi-a făcut-o când mi-a gustat carnea moale. 

(privind în cutie) Îl privesc și mă văd pe mine în el, 

atât de mic, după zile și nopți de trudă. 

Apicultorul (fericit): Am găsit ce căutam! 

Chimistul: Ce căutai? 

Apicultorul: Substanța aceasta miraculoasă. 

Chimistul: Pentru ce-i bună? 

Apicultorul: Am stropit cu această substanță cuibul 

albinelor și le-am salvat. (fericit) Îți vine să crezi? Le-

am salvat! 

Chimistul: Pe cine? 
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Apicultorul: Pe albine.  

Chimistul: Și viermele meu a fost cam trist în 

ultimul timp. Crezi că are nevoie și el de substața 

miraculoasă ce a salvat albinele? 

Apicultorul (zâmbind): De ivermectină? 

Chimistul: Așa cum îi spui. 

Apicultorul: Ivermectină. 

Chimistul: Crezi că are nevoie? 

Apicultorul (serios): Cu siguranță are nevoie. 

Chimistul: Îmi poți da și mie câteva picături din 

substanța aceea, ivermectină? Sunt scumpe? 

Apicultorul: Sunt foarte scumpe, dar pentru un 

prieten nou, merită să faci un sacrificiu. (Scoate o 

sticluță cu ivermectină.) 

Chimistul: Le punem în cutia de lemn? 

Apicultorul: Ce să punem?  

Chimistul: Picăturile. 

Apicultorul: Desigur. 

Chimistul: De câte picături crezi că este nevoie? 

Apicultorul: Trei, patru, picături cred că sunt 

suficiente! 

Chimistul: Le pui tu? 

Apicultorul: Nu. Ia tu sticluța și numără patru 

picături. 

Chimistul: Patru? 

Apicultorul: Da, patru! 

Chimistul: Bine! (Pune patru picături.) Una, două, 

trei, patru. 
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Apicultorul: Acum închide cutia! O să-și facă 

efectul imediat. 

Chimistul (fericit): Viermele meu o să fie mai vesel 

și mai puternic. 

Apicultorul: Negreșit! 

Chimistul: Îți mulțumesc prietene! Nici nu știu cum 

m-aș putea revanșa. 

Apicultorul (zâmbind): Important este că ești tu 

fericit. 

Chimistul: N-ai idee ce fericit sunt. 

(Un moment e liniște.) 

Chimistul: Crezi că mă pot uita ce face viermele 

meu? 

Apicultorul: Mai așteaptă puțin. 

Chimistul: Mai aștept. 

(După alte câteva momente.) 

Chimistul (nerăbdător ca un copil): Mai trebuie să 

aștept mult? 

Apicultorul: Încă puțin ca efectul să fie sigur. 

Chimistul (aprobator): Da, da, să fie sigur! (după o 

clipă de pauză, entuziazmat) Și-o să se ivească din 

cutie un vierme vesel pregătit să sfâșie orice. 

Apicultorul: Poți s-o deschizi! 

Chimistul: Chiar pot? 

Apicultorul (îndemnându-l). Da! Deschide-o! 

(Chimistul deschide cutia, se albește la față, o scapă 

pe jos, cade în genunchi lângă viermele desfigurat, 

plânge.) 
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Chimistul: Nu! Doamne, nu! S-a sfârșit tot! Nu 

înțeleg ce s-a întâmplat! (plânge cu sughițuri) Era tot 

ce am năzuit! 

Apicultorul (aparte): Idolul! 

Chimistul (ridicându-se, se duce la colegul de 

cameră, îl apucă de haină, îl pune lângă el jos): Fă 

ceva! Ce-ai putea să faci? 

Apicultorul (neafectat): Nimic. 

Chimistul: Cum nimic? 

Apicultorul: Nimic! 

Chimistul (privindu-l în ochi): Nu mi-ai dat tu 

substanța aceea, cum îi spuneai, da, ivermectină? 

Apicultorul: Ți-am dat-o, și? 

Chimistul: Acum dai înapoi, te sustragi de la 

răspundere? 

Apicultorul: Nu dau înapoi! Niciodată nu m-am dat 

la o parte din fața faptelor mele. 

Chimistul (disperat): Atunci fă ceva! 

Apicultorul: Nu am ce să fac! 

Chimistul: Cum nu ai ce să faci? 

Apicultorul: Nu am. 

Chimistul: Nu ai adus tu substanța aceea? 

Apicultorul: Eu am adus-o. 

Chimistul: Nu ai spus tu că a făcut bine albinelor? 

Apicultorul: A făcut. 

Chimistul (din ce în ce mai disperat): Ce bine a 

făcut? Eu văd că a făcut numai rău. 

Apicultorul: Ivermectină este o substanță 

antiparazitară. 
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Chimistul (ca trezit dintr-un vis urât): 

Antiparazitară? 

Apicultorul: Antiparazitară. 

Chimistul: Omoară viermii? 

Apicultorul: Omoară și viermii. 

Chimistul: Și tu m-ai lăsat să pun picături în cutia 

viermelui meu? 

Apicultorul: Tu cu mâna ta le-ai pus, eu nu te-am 

obligat. 

Chimistul (văitându-se privind spre viermele mort): 

Te-am omorât! Cu mâna mea te-am omorât. 

Apicultorul (apropiindu-se de patul lui): Măcar ai 

înțeles că și viermii mor, nu sunt atât de puternici. 

Chimistul: Ai făcut-o intenționat! Te omor!  

Apicultorul: Liniștește-te! Viermele tău e într-o 

lume mai bună și mai frumoasă. 

(Chimistul se repede la apicultor, se luptă cu el, dar 

acesta scapă din mâinile lui și fuge din salon urmat de 

agresor.) 

Actul III 

Personajele: 

Chimistul 

Biologul 

Doamna cu andrele 

Studentul 

Domnișoara 

Doctorul 

Apicultorul 

Fata de la restaurant 
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Decorul: În planul din dreapta spate o scenă, în 

planul din stânga spate  un minibar, în planul din față 

câteva mese. O fată cu o mască pe chip pregătește 

câteva cocktailuri. La o masă, medicul, privește 

dansul sălbatic al celor de pe scenă, sorbind din când 

în când cafea. Dansatorii părăsesc la un moment dat 

scena și se pierd printre mese. Fata de la restaurant se 

apropie de mesele unde dansatorii s-au așezat și îi 

servește cu băuturile proaspăt pregătite. 

 

Fata de la restaurant: Specificul restaurantului 

nostru este cu mască, dar acum vă puteți da masca jos 

și servi cocktailurile. Dansul vostru a fost minunat! V-

ați dezlănțuit, v-ați eliberat de tot ceea ce vă macină. 

Chimistul (către apicultor): Și totuși nu te-am iertat 

pentru ce a trebuit să pățească viermele meu. 

Apicultorul: O să înțelegi tu mai multe cu timpul. 

Chimistul: Am înțeles prea multe deja. 

Studentul: Mereu e loc de mai bine. 

Domnișora (punându-și zâmbitoare capul pe umărul 

studentului): Eu sunt Cristina, nu? 

Studentul (alintând-o): Taci! Acum porți o mască! 

Domnișoara: Am dat-o jos! 

Studentul: Toți de aici ne ascundem în spatele unei 

măști. E un joc. Cine nu respectă regulile jocului, 

pierde. Vrei să pierzi jocul? 

Domnișoara: Nu. Eu vreau să câștig jocul! 

Studentul: Jocul nostru este să ne ascundem, ne 

punem o mască care să ne rupă de tot ceea ce e 
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dincolo de ea. Noi suntem aici. Afară e o altă lume, o 

lume ce nu ne cunoaște, nu ne înțelege, ne privește 

prin mască. Înțelegi? 

Domnișoara (nedumerită): Înțeleg! 

Studentul: Nici noi nu-i înțelegem pe ei. 

Domnișoara (cântat): Nu-i înțelegem, la, la, la, la! 

Biologul: Nu mai stresa fata! 

Studentul: Doar îi explic. 

Doamna cu andrele: Unele lucruri sunt greu de 

înțeles. 

(Fiecare își savurează băutura. Fata de la restaurant 

după ce a terminat de aranjat niște pahare se apropie 

de masa doctorului.) 

Fata de la restaurant: Vă mai pot servi cu ceva? 

Doctorul: Cu o fată fără mască! 

Apicultorul (zâmbind): Doctorul nostru dorește să 

vadă fața fetei! 

Fata de la restaurant (către cei de la mese): Îmi pare 

rău, domnilor, specificul restaurantului la care lucrez 

este cu mască. 

Chimistul: Vrei să spui că și noi ar trebui să purtăm 

mască? 

Fata de la restaurant: Nu. Masca este obligatorie 

doar pentru angajații restaurantului. (ironic) Clienții 

sunt liberi să poarte sau să nu poarte mască. 

Apicultorul: Și vin mulți clienți la restaurantul ce se 

află sub semnul măștii? 

Fata de la restaurant: Suntem noi pe piață, așadar 

sunteți primii clienți! 
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Biologul: Ce veste bună! Atunci băutura e din 

partea casei, nu? 

Fata de la restaurant: Desigur! 

Chimistul: Eu zic să-ți dai și dumneata masca jos, 

să ne cunoaștem mai bine! 

Fata de la restaurant: V-am spus că nu se poate! 

Chimistul: Dar noi nu purtăm mască, domnișoară! 

Fata de la restaurant: Poate o purtați atât de des, 

încât nu o mai observați. 

Doamna cu andrele (cu fața încrâncenată de 

durere): Îmi aduci te rog un pahar cu apă! Nu știu, a 

început să mă supere stomacul. 

(Fata de la restaurant se duce după un pahar de apă 

și-l aduce doamnei. Între timp apicultorul îi face 

observații) 

Apicultorul (către doamna cu andrele): Nu e bine să 

fii lacom, să aduni prea multe, să împletești fără 

odihnă, să mănânci și să bei fără cugetare, mai trebuie 

să lași și la alții, că nu toate fructele dulci sunt 

sănătoase și nu poți să aduni tot ceea ce e frumos în 

lume doar pentru tine. Chimistul nostru știe ce a pățit 

când s-a lăcomit să ofere substanța miraculoasă 

neprețuitului vierme. Trebuie să fii cumpătat în cutia 

ta pentru a putea avea și suficient oxigen necesar 

supravițuirii. Când e totul tixir, rămâi fără aer. 

Doamna cu andrele: Nu m-am lăcomit la nimic, 

poate doar la împletiturile mele. (către fata de la 

restaurant care i-a adus apă) Vă mulțumesc! 

Fata de la restaurant: Vă simțiți mai bine? 
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Doamna cu andrele: Da, da, mai bine! 

Fata de la restaurant (apropiindu-se de medic): Vă 

place cum am aranjat pavilionul, domnule doctor? 

Acum se vor simți și ei mai bine. 

Doctorul: Da. E foarte reușit, însă atribuțiile 

dumneavoastră ca asistentă sunt și altele. Le-ați dat 

medicamentele? 

Fata de la restaurant: Desigur! Erau cele pe bază de 

picături. Le-am pus în băutura fiecăruia. 

Doctorul: Atunci ai făcut treabă bună. Am crezut că 

nu le-ai administrat, pentru că era neatinsă sticluța ce 

am scos-o din dulap și ți-am lăsat-o pe birou. 

Fata de la restaurant: Au mai rămas din alte seri în 

altă sticluță. 

Doctorul: Posibil. 

Doamna cu andrele (ridicându-se de pe scaun și 

ghemuindu-se lângă masă): Mă doare rău, rău de tot! 

Doctorul (mergând la ea să o examineze): Ce o fi 

pățit? 

Studenul: Uite cum se strică petrecerea! 

Biologul: Nu ți-e rușine? Puțin respect pentru 

doamna! 

(Becul din pavilion a pocnit spre disperarea celor 

prezenți.) 

Chimistul: Suntem pe întuneric! Acesta e un semn! 

Doamna cu andrele: Nu mai pot! Mă doare rău! 

Vreau să se facă lumină! Nu suport întunericul! 

Doctorul: O să rezolv imediat cu lumina! 
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Domnișoara (plângând): Mi-e frică de întuneric. (un 

țipăt) E ceva rău sub masă! Mi-a găsit locul unde mă 

ascund când mi-e frică! Ajutor! 

Biologul: Încetați! O să fie totul bine! 

Apicultorul: Trebuie să avem răbdare. 

(Se face lumină.) 

Doctorul: Am reușit să rezolv cu lumina. 

(Unii ieșeau de sub mese și se așezau pe scaune 

istoviți. Doamna cu andrele stătea rezemată de un 

scaun, palidă, cu ochii plini de lacrimi. Apicultorul 

căuta ceva pe jos cu disperare.) 

Apicultorul: Le-am pierdut! De data aceasta chiar 

le-am pierdut! 

Chimistul (râzând): Ai pierdut substanța 

miraculoasă? 

Apicultorul: Dacă știi ceva, spune! 

Chimistul: Poate că știu, poate că nu! 

Apicultorul (alergând spre chimist și zguduindu-l): 

Vorbește! 

Chimistul: Bine, bine! Vorbesc! (amețit ca un om 

turmentat face câțiva pași în spate, apoi lateral) Parcă 

se învârte totul cu mine. 

Apicultorul: Spune! 

Chimistul: Le-am pus fetei de la restaurant în 

poșetă ca să mă răzbun pe tine. 

Apicultorul: Domnișoră, în poșeta dumneavoatră 

este un flacon cu niște picături! 

Fata de la restaurant (deschide speriată poșeta): De 

flaconul acesta vorbești? 
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Apicultorul: Da 

Fata de la restaurant: E gol. 

Apicultorul: Observ că e gol. 

Fata de la restaurant (către doctor cu lacrimi în 

ochi): Am crezut că este medicamentul lor. 

Doctorul (către apicultor): Ce era în sticluță? 

Apicultorul: Ivermectină. 

Doctorul (către fată): Ai pus multe picături? 

Fata de la restaurant: Multe. 

Doctorul (către cei de lângă el): Ascultați-mă cu 

atenție! Voi ați primit în seara acesta un medicament 

nou ce o să vă ajute să fiți fericiți, foarte fericiți. La 

început poate o să vă doară puțin prezența lui în 

organism ca pe doamna cu andrele, pe urmă o să vă 

obișnuiți, o să adormiți, o să visați și o să puteți 

călători în voie peste tot, puteți avea tot ce v-ați dorit 

vreodată, trebuie doar să credeți acest lucru. O să 

ajungeți într-o lume mai bună. O să vă transformați! O 

să fiți foarte fericiți! O să evadați din carapacea ce v-a 

ținut prizoniri și o să vă puteți bucura de infinite mări 

și insule. Terra o să fie mică pe lângă ce veți pute voi 

cuceri în călăoria voastră. O să urcați spre infinit și o 

să vă contopiți cu el. 

Apicultorul (se apropie de doamna cu andrele, o 

atinge, pe urmă speriat): Nu mai mișcă! 

Doctorul (îl ia de acolo): A adormit. Doamna a 

adormit și visează. A evadat dintr-o lume cu mască 

spre locuri cu flori și verdeață. 

Domnișoara: Sunt și palmieri acolo? 
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Doctorul: Sunt și palmieri. Acolo e tot ce nu ați 

avut în această viață. 

Studentul: Medicamentul e sigur sau acum îl 

testează prima dată cei ce l-au descoperit? 

Biologul: Vrei să spui că îl testează pe noi? 

Studentul: Cam așa ceva. 

Apicultorul: Știu ce medicamet este. Intuiesc. Nu e 

nou. E vechi. 

Doctorul: Taci! 

Apicultorul: Doctorul are dreptate. În sfârșit vom 

putea avea tot ceea ce ne-am dorit vreodată. Ne vom 

transforma cu adevărat și vom fi foarte fericiți. 

Doctorul (către apicultor): Mulțumesc! 

Apicultorul (către fata de la restaurant): Câte 

picături? 

Fata de la restaurant (simțindu-se vinovată): Multe, 

nu mai știu. 

Biologul: A început să mă doară și pe mine 

stomacul! 

Studentul (către doctor): Domnișoara nu mai 

răspunde! 

Doctorul: Las-o să doarmă? 

Chimistul: Durează mult până își va face efectul? 

Apicultorul: Nu! Fii pe pace! Totul se va termina 

foarte curând. (după o clipă de tăcere) Doare  rău, nu 

credeam să doară așa de rău. 

Doctorul (aparte) Când te desparți de viață cum să 

nu doară, chiar dacă ai fost ascuns sub o mască de 

ochii aprigi ai lumii, tot doare. 
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(Se face întuneric câteva momente. Doctorul și fata 

de la restaurant, pe jos, stau cu spatele lipit unul de 

altul. 

Fata de la restaurant: Ce s-a întâmplat cu ei? 

Doctorul: Privește-i! Au adormit! 

Fata de la restaurant: Chiar au adormit? 

Doctorul: Au adormit și sunt atât de fericiți. 

Fata de la restaurant: Și cu noi ce o să se întâmple? 

Doctorul: O să rămânem în același loc strâmt ce 

pare câteodată infinit și o să așteptăm să ajungă aici 

alți oameni și alte măști.  
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MOTTO: 

 

„Nu am știut ce înseamnă narcisismul  

până când nu am avut propria mea narcisă.“ 

(Charles Kuralt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narcisa 
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Narcisa 

 

Personajele: 

Narcisa 

Muma 

Tușa 

Mița 

Reta 

Tușica 

Nășica 

Bălan 

Castelan 

Triță 

Bujorel 

Chiva 

 

Actul I 

 

Decorul: Camera copilului: leagăn, fotoliu, canapea, 

scaune, o masă, dulap. 

 

Scena I 

 

Personajele: (Copilul – figurant, Muma, Tușa, Mița, 

Reta, Tușica, Nășica) 

 

Tușa: (Uitându-se la copilul din leagăn) Ptiu, ptiu, 

ptiu, să nu te deochi, ce frumos mai ești! 

Reta: E fată, tușo, nu băiat! 

Tușa: Păi nu mi-ai spus tu, Reto, că au adus copilul de 

la maternitate? 

Reta: Ți-am spus, Tușo, dar copilul poate să fie atât 

băiat, cât și fată. Nu mi-a zis Mița ce e și am zis copilul. 

Tușa: Ce mai contează, țuce-l tușa de copil, că-i băiat 

sau fată, e tare frumos! Ptiu, ptiu, ptiu! 



Confuzii - Ana-Cristina Popescu 

 

53 

Muma (intrând în cameră): Unde-i dragul lui muma de 

copil? 

Reta: L-a pus Mița în leagăn! 

Mița: L-am pus în leagăn. E fată, mumo! 

Muma: I-a s-o vadă muma! (se uită la copil) Ptiu, bat-

o norocul de frumoasă! Doamne, da frumoasă e! Puiul lu' 

muma! Să-l țuce muma! Doamne, Doamne ce frumusețe! 

Reta: Ce ochi mari și frumoși are! 

Tușa: Și ce gene lungi! 

Reta: Parcă-ar avea sânge regal, atâta-i de frumoasă! 

Muma: Scuip-o, să nu o deochi! 

Reta: Ptiu, ptiu, ptiu, frumoasă foc! 

Mița: Are un semn ca o floare pe umăr. Priviți! 

Muma: Unde? 

Mița: Aici, mumo! 

Muma: O să fie un om însemnat la viața ei! 

Reta: S-o botezăm Trandafira! 

Tușa: Cum Trandafira? Ca pe țiganca aceea mare și 

grasă ce vinde varză în piață? Doamne ferește! 

Reta: Am zis și eu, parcă seamănă cu un trandafir 

semnul. 

Tușa: De ce n-ai zis, Margareta, după numele tău? 

Reta: Eu nu sunt așa de frumoasă, tușo! 

Mița: Ce v-a venit cu florile? 

Muma: E frumoasă ca o floare! 

Mița: Atunci să-i căutăm un nume de floare la fel de 

frumos ca ea! 

Reta: Lăcrămioara! 

Mița: Ce-ți veni? Ferească Dumnezeu! 
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Reta: Lăcrămioarele sunt atât de frumoase, de gingașe 

și parfumate! 

Mița: Și mai cum sunt? 

Reta: Doar nu ești superstițioasă? 

Mița: Și dacă sunt? Vrei să plângă în viață? 

Reta: Cum să plângă? Frumoasele nu au cum să 

plângă. 

Mița: Mai știi ce ghinion o poate paște! Să i se tragă 

totul de la nume? Nu, nici gând! Am auzit eu, că numele 

oamenilor nu sunt întâmplătoare. Sunt, cum spuneau în 

acel articol? Nu mai știu! 

Muma: Ca o carte de vizită a persoanei. 

Mița: Nu așa spunea, dar ești pe aproape. 

Reta: Ca ceva predestinat? 

Mița: Da, da, parcă așa ceva! 

Muma: Să-i spunem Florina! E suma tuturor florilor! 

Reta (bucuroasă): Să-i spunem, Florina! (către copil) 

Floricică mică și scumpă, scumpă! 

Mița: Nicio Florina! E prea banal! 

Reta: Așa e, poate că ai dreptate! 

Tușica (intrând): Unde-i copilul lui tușica? 

Mița: Aici în leagăn , tușico! 

Tușica (uitându-se la copil): Ptiu, da frumos e! E băiat 

sau fată? 

Mița: Fată, tușico! 

Tușica (privind copilul, puțin uimită): Fată? (după o 

pauză) Puteam să jur că-i fată! E prea frumoasă! 

Mița: Așa-i că-i frumoasă, tușico? 

Tușica: E tare frumușică! (aparte) Parcă are gâtul prea 

scurt și urechile prea mari! 
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Mița: Ai spus ceva, Tușico? 

Tușica: N-am spus nimic! Mă gândeam să vă întreb ce 

ați mai bârfit în abseța mea? 

Muma: Ce tot vorbești, Tușico? Ce să bârfim? Ne 

bucuram de fată! 

Tușica (ironic): Ai dreptate, așa frumusețe de fată și 

voi să bârfiți! (după o pauză) Ce nume ați ales? 

Reta: Ne-am gândit să-i dăm un nume de floare, dar nu 

am decis încă ce floare. 

Tușica: A, da! Poate i se potrivește Violeta! E 

brunețică și floarea i se potrivește de minune. 

Mumi: Nu-mi place! Să violenteze privirile? Nu! Ea 

doar o să atragă privirile asupra ei! 

Tușica: Atunci să-i spunem Scumpina! 

Mumi: Dar ce floare e asta? 

Tușica: În satul de unde am plecat eu când m-am 

măritat, liliacului i se spune scumpină. Are flori mov ca 

și violetele. E...! (puțin dezamăgită) Nu e doar mov! 

(revenindu-și din momentul dezamăgirii). E parfumat 

oricum, dulceag! E considerat floarea amintirii, vestește 

primăvara, numele scumpină arată cât e de scump, de 

neprețiut! 

Tușa: Prea e pe față, Scumpina! Să căutăm ceva mai 

discret! 

Mița (legănând copilul în timp ce toate celelalte erau 

așezate în jurul leagănului pe câteva scaune găsite prin 

casă îl priveau cu admirație și îl mai scuipau din când în 

când): Așa e, să căutăm! 

Muma: Dar nășica? De ce nu mai ajunge nășica? Poate 

are ea vreo idee? 
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Nășica (intrând în cameră): A întrebat cineva de mine? 

Mița (bucuroasă): Hai să vezi copilul care-i fată, 

nășico! Îi căutam un nume și nu știam ce nume să-i dăm! 

Nășica (privind-o): Ptiu, ce frumusețe! (tușește) 

Mița: Să nu aduci vreo gripă copilului! 

Nășica: M-am înecat! Mi s-a pus așa în gât! Sunt 

alergică la flori și voi ați împodobit camera copilului cu 

flori. Nu știu dacă-i fac bine și copilului atâtea flori! 

Tușica (în timp ce a sărit să adune florile cu tot cu 

vaze împreună cu tușa și Reta): Are dreptate nășica! Să 

nu facem rău copilului! (Părăsesc o clipă camera 

copilului cu florile ce le-au adunat, pe urmă se întorc.) 

Tușa (făcându-și vânt cu un evantai): Acum e mai 

bine, parcă e mai curat aerul! 

Nășica (către mița, așezându-se și ea pe un scaun): Să-

ți trăiască, că tare e frumoasă! O să fii o mița tare 

bucuroasă cu o așa minune de fată! 

Reta: Să-i spunem Crina! Crinul e o floare regală! 

Nășica: Nici vorbă! Crinul poate ucide! Vrei să fie 

poreclită Văduva Neagră? 

Muma (încuvințând): Așa e, așa e! Nici vorbă să-i 

punem fetei numele Crina! 

Reta: Călina sau Hortensia. Sunt florile acelea suberbe 

ce cresc într-un arbust de talie mai joasă. 

Muma: Nici vorbă. Sunt otrăvitoare. 

Reta: Brândușa. 

Mița: E prea firavă. 

Tușa: Crizantema! E atâta de plină de viață, de 

optimistă, de frumoasă! 
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Tușica: Dar prea aparține toamnei. Parcă ar fi 

margaretele de toamnă. Cum să înflorească fata abia spre 

finalul vieții? 

Reta: Dalia! 

Tușica: E tot floare de toamnă, Reto! 

Muma: Viorica! E vioaie și drăguță! 

Mița: Am avut o colegă cu numele acesta și nu mi-a 

fost prea simpatică. 

Muma: Mălina! E un arbust regal cu flori superbe! 

Tușa: O să o strige lumea Lina! 

Mița: Dar tu, nășico, ce spui? 

Nășica: Vă ascultam pe voi! 

Mița: Spune și tu ceva, un nume de floare, până la 

urmă tu ești nașa! 

Nășica: Narcisa! 

Mița: Narcisa? 

Nășica: S-a născut de ziua narciselor și sunt niște flori 

frumoase și parfumate, par un simbol al perfecțiunii. Să 

mergeți și să admirați un câmp plin cu narcise, că nu-ți 

mai vine să pleci din mareea aceea de alb, de galben și 

verde. Parcă puritatea și-a dat mâna cu lumina și verdele 

vieții. E regina sălbaticelor câmpuri, dar la fel de bine 

poate să fie și îmblânzită pentru a deveni regina grădinii 

tale. 

Mița: Nășica are dreptate! O să-i spunem Narcisa! 

Muma: Țuce-o muma pe Narcisa noastră! 

Tușica: Nici că se putea un nume mai potrivit! 

Tușa: Ptiu, ptiu, Narcisă frumoasă de grădină! 

Mița: Ai grijă, tușo, că nu-i floare! 

Tușa: E o fată ca o floare!  
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Reta (privind copilul): Frumusețe! 

Mița: Mai ușor, Reto, că o deochi! 

Reta: Tot ce-i posibil! Frumoasă și moștenitoare a unui 

castel! 

Muma: Păi cine să moștenească castelul acesta dacă nu 

Narcisa nostră? 

Reta: Mare noroc o avea și cel care se va însura cu 

Narcisa! 

Mița: Așa o frumusețe de fată! 

Reta: Așa de bogată! 

Muma: Ptiu, ptiu, odor scump! 

Reta: Foarte scump! 

Mița: Scuipați-o să nu se deoache! 

(Și toate femeile împrejurul copilului îl scuipă să nu-l 

deoache.) 

 

Scena II 

 

Decorul: Aceeași cameră, dar fără leagăn. 

Personajele: Narcisa (copil de 7-8 ani); Mița, Muma, 

Nășica, Tușica. 

 

Nășica (strângând un bâu în jurul mijlocului Narcisei): 

Încă puțin! 

Narcisa: Nu mai pot respira! O să leșin! 

Nășica: Trebuie să suporți, dacă dorești să ai mijloc de 

prințesă! 

Narcisa: Nu-mi doresc niciun mijoloc de prințesă!  

Nășica: Dar îți place să fii frumoasă? 

Narcisa: Acesta-i chin, nu frumusețe! 
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Muma: Ascult-o pe muma, Narcisa! O fată ca să fie 

perfectă în frumusețe trebuie să și sufere puțin.! 

Narcisa: Dar mi-ați spus că sunt frumoasă. Toată ziua 

numai acest lucru îmi spuneți, că nu există fată mai 

frumoasă ca mine! 

Mița: Așa și este! Ești cea mai frumoasă fată, dar noi 

putem să te ajutăm să fii impecabilă. 

Narcisa: Până la urmă am și câte un cusur, nu? 

Nășica (încercând să-i lege o eșarfă peste urechi fetei): 

Nici vorbă, dar noi vrem să ne asigurăm că nimic nu îți 

va umbri frumusețea! 

Narcisa: Iarăși mă vor durea urechile! Parcă vrei să mi 

le lipești de cap! 

Nășica: Toate fetele pentru a avea urechi frumoase 

care să nu pară că își iau la revedere de la cap, la cât de 

crăcănate sunt, le poartă strânse în copilărie și ele se 

apropie de cap ca și puii de ciocul păsării când aduce 

mâncare. 

Narcisa: Toată ziua mă chinuiți pentru frumusețea 

asta! 

Nășica: Așa le e dat fetelor! 

Narcisa: Mai bine eram băiat! 

Nășica: Dar ești fată, așa că rabdă! 

Narcisa: Și cu bâtul acesta ce-i? 

Nășica: O să-l ții tu frumos la spate pentru coloană! 

Trebuie să ai spatele drept! 

Narcisa: V-ați pus să mă omorâți! 

Muma: Toate fetele rabdă, Narciso, ca să fie frumoase! 

Narcisa: Nu mai vreau să fiu frumoasă! 
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Mița: Dar ești frumoasă! Trebuie numai puțin, puțin 

efort din partea ta ca să corectăm niște mici, mici 

imperfecțiuni. 

Mița (către nășica ce o studia pe Narcisa rămasă în 

mijlocul camerie, legată strâns prin diferite părți ale 

corpului, cu un băț la spate): Ai vorbit cu tușica? Vine? 

Nășica: Mi-a pus că vine! (către Narcisa): Mai fă și tu 

câțiva pași prin casă! Ce stai acolo ca un stâlp? Haide, fă 

mișcare! 

Narcisa (plimpându-se prin cameră cu lacrimi în ochi): 

Și chinuită și mișcare! Nu mai vreau! O să plec de acasă! 

Muma: Și unde o să te duci, mumo? Nu te primește 

nimeni! Tu nu știi nimic să faci! 

Nășica (râzând): Nici mătura în mână parcă nu o ții 

bine! 

Tușica (intrând): Căldură mare-i afară! Abia am ajuns! 

Nu-mi dați puțină apă? 

Mița: Imediat tușico! (pune niște apă dintr-o cană mare 

într-un pahar) Poftim! 

Tușica: Mulțumesc frumos! Bună și rece apa! (privind 

spre Narcisa) Dar ce i-ați făcut fetei? 

Nașica: Trebuie să mai rabde și ea puțin pentru 

frumusețe! 

Tușica: De-asta m-ați chemat, să văd cum chinuiți 

fata? 

Nășica: Nu! Am aflat că ai recomandat și altora diete, 

că de un timp încoace ai devenit mare nutriționistă! Poate 

ne spui și nouă o dietă pentru Narcisa! 

Tușica (privind spre Narcisa): Ce-i drept, s-a cam 

plinit fata! Eu nu recomand dietă, recomand altceva! 
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Mița: Ce? 

Tușica: Pe Reta! 

Muma: Ce legătură are Reta cu dieta? 

Tușica: E profesoară de sport, o să facă exerciții cu ea, 

ca să nu mai fie nevoie nici de dietă la vârsta ei, nici să o 

chinuiți așa. (după o pauză în care studiază fata atent) 

Poate numai urechile din când în când, în rest rezolvă 

sportul totul! 

Mița (entuziasmată): Să o chemăm pe Reta atunci! 

Narcisa: Mai trebuie să stau așa? 

Nășica: Firește că da! Încă nu a venit Reta! 

Narcisa: Nici nu ați chemat-o! 

Nășica: O s-o chemăm! 

Narcisa: Mie nu-mi place sportul! 

Nășica: Atunci îți place să fii chinuită ca acum! 

Narcisa: Nu!  

Tușica: Păi, eu zic să mă duc după Reta! 

Nășica: Vin și eu! (către mița și muma) Să nu o lăsați 

moale! 

Muma: Fii pe pace! 

(Narcisa și-a început defilarea prin cameră 

numărându-și pașii.) 

Narcisa: Unu, doi, trei ... 

 

Scena III 

 

Decorul: Aceeași cameră. 

Personajele: Narcisa (copil de 7-8 ani); Mița, Muma, 

Reta. 

Reta: Am venit într-un suflet. Ce-i faceți fetei? 
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Mița: Nășica ne-a dat niște sfaturi pentru un mijloc 

frumos, o coloană dreaptă. 

Reta (oprind fata din mersul ei prin cameră, desfăcând 

brâul, înlăturând bățul de la spate): Lasă că o să te ajute 

Reta pe tine să fii frumoasă! 

Narcisa: Nu îmi place sportul! 

Muma: E leneșă, nu-i place mișcarea! 

Reta: Ia lăsați-mă singură cu fata! O conving eu să 

iubească sportul! 

(Muma și mița părăsesc camera.) 

Reta: Ce te-au chinuit proastele astea! 

Narcisa: Și tu cum o să mă chinui? 

Reta: O să facem niște exerciții ușoare pentru brațe, 

pentru picioare, pentru gât și tot așa până atingem tot 

corpul. 

(Începe câteva exerciții.) 

Narcisa: Eu nu mai pot! Am obosit. 

Reta: Ai dreptate! Nu merită să te străduiști. Tu ești 

așa de frumosă! 

Narcisa: Crezi? 

Reta: N-am mai văzut fată mai frumoasă ca tine! 

Narcisa: Atunci pentru ce mă chinuiți? 

Reta: Frumusețea cere și puțin sacrificiu. 

Narcisa: Dar eu sunt frumoasă oricum, nu-i așa? 

Reta: Așa-i! Ce ar fi să apelăm la niște trucuri? 

Narcisa: Trucuri? Ce trucuri? 

(Reta scoate din poșetă o trusă de unghii, o trusă de 

machiaj, un piaptăn și începe să o facă frumoasă pe 

Narcisa.) 
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Reta: Nu o să te mai recunoști când voi finaliza 

lucrarea! 

Narcisa: Probabil o să fiu urâtă! 

Reta: O să fii ca o zână! 

Narcisa: Cu toate vopselele acestea pe mine? 

Reta: O să-ți placă! Ai încredere în mine! 

Narcisa: Și la păr ce o să-mi faci? 

Reta: O să-ți fac un coc superb! 

Narcisa: Dar nu se văd urechile prea mari? 

Reta: N-ai nicio grijă! O să las niște șuvițe pe lângă 

urechi. 

Narcisa: Ce vor spune mița și muma? 

Reta: Că ești frumoasă, asta vor spune! 

Narcisa: O să fiu ca actrițele ce joacă în filme? 

Reta: Mai frumoasă decât ele! 

Narcisa (fericită): Ce super! 

Reta (oferindu-i o glindă): Privește! 

Narcisa (privindu-se în golindă): Ce frumoasă sunt! 

Nu am pereche în lume în ceea ce privește frumusețea! 

Reta: Când o să te vadă mița, o să se bucure. 

Narcisa: Crezi? 

Reta: Cu siguranță. 

Narcisa: O să primesc și un premiu pentru frumusețe? 

Reta: Toate premiile pentru frumusețe o să fie ale tale. 

 

 

 

 

Scena IV 
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Decorul: Aceeași cameră. 

Personajele: Narcisa (18 ani); Mița, Muma și Reta. 

(Mița, Muma și Reta împletesc câte o haină și stau la 

povești.) 

Muma: Nu te duci după fata aceea? S-a întunecat afară 

și nu a mai ajuns. 

Mița: Nu mă duc, o aduce vecinul când se duce să o ia 

pe fata lui de la dans. Mi-a promis că o ia și pe a noastră. 

Muma: Fetele mari nu-s de lăsat singure! 

Mița: Nu e singură, e cu fata vecinului și câteva 

colege. 

Reta: Nu vă faceți griji, o să vină ea! 

Muma: Să fie cum spui! Eu nu am încredre în vecin. 

Sigur e invidios pe Narcisa noastră. Ea e frumoasă și 

locuiește într-un castel pe când fata lui trebuie să se 

mulțumească cu o căsuță, e prea mult căsuță, un sălaș 

acolo, să nu-i bată vântul și ploile. 

Reta: Hai că nu-i chiar așa! 

Muma: Ce vrei să spui? Nu are Narcisa mea totul? 

Reta: Are, firește că are, dar  prea dramatizezi totul! 

Muma: Eu așa am fost crescută, așa știu că trebuie, 

fetele mari nu trebuie lăsate singure, mai ales o floare 

rară ca Narcisa. 

Reta: Așa-i! Cine mai are un castel în vremurile 

acestea! 

Mița: Liniște! Se aude ceva! 

Muma: E vântul ce bate în ferestre! 

Mița: Uite că vine! 

Muma: Cum vine? Eu nu o văd! 

Mița: Nu ai cum să o vezi. Abia e la poartă. Nu auzi? 
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Muma: E vântul. 

Mița: E Narcisa! O simt. 

Muma: Nu mai simți atât și mergi să vezi de fată! 

(Narcisa intră în cameră!) 

Narcisa: Bună seara! 

Mița (către muma): Nu ți-am spus că e Narcisa 

noastră? (către Narcisa) Hai să te pupe mama! (Lasă 

lucrul și o pupă pe fată.) 

Muma: Dar ce ești așa necăjită, fată? 

Mița (reluându-și activitatea): Probabil e obosită. 

Narcisa: Nu sunt obosită! 

Muma: Ai dansat, mumo? 

Narcisa: Așa, în cerc. 

Mița: Dar cu un băiat ai dansat tu? 

Reta: Lăsați fata, nu o mai tot descoaseți! 

Narcisa: Nu am dansat cu niciun băiat. 

Mița: Cum așa? 

Narcisa: Nu m-a invitat niciun băiat la dans. 

Mița: Și fata vecinilor a dansat? 

Narcisa: Ea da. 

Mița: Doar în cerc, nu? 

Narcisa: Ea a dansat și cu băieți. Roiesc băieții în jurul 

ei ca albinele la miere. 

Reta: Haide, nu pune la suflet! Pe tine te-au respectat 

băieții. Nu au îndrăznit să te invite la dans din respect. 

Ești o fată deosebită. 

Narcisa: Oare așa să fie? Nu-s cumva prea grasă? 

Reta: Nici vorbă. Ești prea deosebită, prea delicată, 

prea altfel decât toate acele fete de duzină și ei nu au 

îndrăznit să se apropie de așa o comoară de fată! 
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Muma (ce între timp s-a dus la dulap și s-a întors cu o 

cratiță): Las că îți descântă muma! (Ia ceva din cratiță și 

pune cu degetul pe fruntea fetei.) Cum aleargă flăcăii la 

ciganie, așa să alerge și după Narcisa! 

Narcisa: Ce faci, mumo? 

Muma: Las să-i vezi acum cum aleargă după tine! 

Narcisa: Prosti! Așa ai făcut și sâmbăta ce a trecut și 

tot nu a alergat nimeni! 

Reta: Ia lăsați fata în pace! 

Narcisa: Voi continuați aici poveștile, eu mă duc în 

altă cameră să mă culc. Sunt obosită!  

Mița: Nu ți-e foame? 

Narcisa (pleacând din cameră): Nu! 

Reta: O să-i prezint eu un băiat frumos! O să vă placă 

când o să-l vedeți! 

Muma: Să-i prezinți, Reto, să-i prezinți! 

Reta: Lăsați pe mine, de nu o să vă placă băiatul! 

Muma: Să fie frumos! 

Reta: O! De frumos e frumos! 

Mița: Și să fie de neam! 

Reta: Și de neam bun e! 

Muma: Un cusur tot are el după cum bag de seamă. 

Mița: Nu are carte? 

Reta: Are și studii, dar e cam sărac. 

Muma: Păi nu spuneai că e de neam bun? 

Reta: E de neam bun, dar au avut niște probleme 

financiare. 

Muma: Să fie așa cum spui! 

Reta: O să vă placă! De fapt Narcisei trebuie să-i 

placă! 
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Mița: Și nouă! Noi știm ce e mai bine pentru fată! Fata 

e crudă, poate se lasă luată de val și nu mai judecă. 

Reta: Când te lovește săgeata lui Cupidon în inimă nu 

mai vezi în jur decât chipul celui drag. 

Muma: Vezi? De-asta trebuie să fim cu ochii-n patru! 

Reta: Oricum, de ce-i scris omului nu poate să fugă! 

Mița: Îți mai face omul și singur drumul pe care calcă! 

Muma: Ce, noi nu ne-am făcut singure un trai liniștit? 

Reta (privind în jur): Așa-i, ce-i drept! 

Mița: Să-i fie țărâna ușoară lui Floricel, că mi-a lăsat 

moștenire castelul acesta! 

Reta: Și un cont frumușel! 

Mița: De parcă nu ți-am dat și ție câte ceva de acolo! 

Reta: Calul de dar nu se caută la dinți! 

Muma: Să vedem ce băiat îi găsești fetei! 

 

Actul II 

 

Decorul: Un parc. 

Scena I 

 

Personajele: Narcisa și Bălan 

 

(Narcisa merge prin parc căutând ceva în poșetă. Nu-l 

observă pe Bălan și se ciocnește cu acesta.) 

 

Bălan: Ce faci, urâto? Nu te uiți pe unde calci? 

Narcisa: Nu ți-e rușine să mă jignești? 

Bălan: Aproape că m-ai răsturnat și nu ți-ai cerut 

scuze! 
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Narcisa: Dacă ai vorbit așa urât! 

Bălan: Și ce-am zis? 

Narcisa: Că sunt urâtă. 

Bălan: Aici ai dreptate și tu. Nu trebuie să-i spui unei 

femei că e urâtă, chiar dacă e urâtă. Da, e o insultă. 

Iertare! 

Narcisa: Se acceptă scuzele, dar eu nu sunt urâtă! 

Bălan (zâmbind): Așa e, nicio femeie nu e urâtă. 

Doamne ferește de așa ceva! 

Narcisa: Eu sunt frumoasă, foarte frumoasă! 

Bălan: Tu chiar crezi ce spui? 

Narcisa: Că sunt frumoasă? 

Bălan: Că ești frumosă. 

Narcisa: Normal, fiindcă sunt frumoasă. 

Bălan: Cine ți-a spus că ești frumoasă? 

Narcisa: Muma, Mița, Reta, Tușa, Tușica, Nășica. 

Bălan (râzând): Cine? 

Narcisa (repetând) Muma, Mița, Reta, Tușa, Tușica, 

Nășica. De când am fost mică tot asta îmi spuneau, că nu 

există fată mai frumoasă decât mine. 

Bălan: Ai spus și Reta? 

Narcisa: Da. 

Bălan (întinzându-i mâna): Am uitat să mă prezint. Eu 

sunt Bălan, băiatul ce trebuia să-l întâlnești în parc. Tu 

trebuie să fii Narcisa din câte am înțeles de la Reta? 

Narcisa: Da. Eu sunt Narcisa! 

Bălan (aparte): Ce fată mi-ai ales pentru întâlnire, 

Reto! (către Narcisa) Ești o fată! (o privește) O fată! 

Narcisa: Ce fel de fată? 

Bălan (privind-o hotărât): Urâtă! 
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Narcisa: Uite ce e, dacă continui să mă tot jignești, eu 

plec! 

Bălan: Gata! Am încetat. (ironic) Mai am totuși o mică 

întrebare. 

Narcisa: Te ascult! 

Bălan (zâmbind): Când a întors ultima dată capul 

vreun băiat după tine? 

Narcisa: Băieții nu întorc capul după fetele cuminți. 

Bălan: Ai dreptate. Îi doare gâtul, dacă-l succesc după 

urâte. (aparte) Mi-ai făcut-o, Reto! 

Narcisa: De ce și-ar întoarce băieții capul? 

Bălan: De frumoasă ce ești! 

Narcisa: Firește că sunt frumoasă! 

Bălan: Când vezi un om frumos, îți fug ochii după el, 

îți fug și mai discret, dar tot îți fug. 

Narcisa: Să știi că ai dreptate! De multe ori treceam pe 

lângă oameni fără ca ei să mă observe și mă întrebam de 

ce oare nu se uită la mine, din moment ce sunt atât de 

frumoasă. 

Bălan: În sfârșit înțelegi. Un om frumos nu poate să 

treacă neobservat. 

Narcisa: Atunci de ce am fost ridicată pe un piedestal? 

Ce au dorit de la mine cei din familia mea? Mereu aveam 

impresia că nu le satisfac așteptările. 

Bălan: Poate ar trebui să mai asculți și ce dorești tu, nu 

doar ce doresc alții de la tine. 

Narcisa: Dar eu sunt frumoasă! Nu se poate să nu fiu 

frumoasă! 

Bălan: Ai acasă o oglindă? 

Narcisa: Nu doar o oglindă, mai multe, de ce? 
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Bălan: Întreab-o cât ești de frumoasă! 

Narcisa: Tu crezi că nu sunt frumoasă? 

Bălan: Confirm. Așa este! 

Narcisa (dezamăgită):  Și toți îmi spuneau că sunt 

frumoasă. Acum, după ce au mințit, mai au și pretenții de 

la mine. Vor să găsesc un prinț și probabil te-au observat 

pe tine. Ce să fac cu un prinț care nu mă iubește? 

Bălan: Iartă-i și tu! Poate au făcut bine ce au făcut. În 

privința prințului, uite-l de față! 

Narcisa: De ce să facă bine? Au mințit. 

Bălan: Poate că n-au mințit! Poate că tu ești foarte 

frumosă, dar acum nu te arăți! 

Narcisa: Crezi? 

Bălan: Aproape cred. 

Narcisa: Până la urmă sunt sau nu sunt frumoasă? 

Bălan: Frumusețea nu are etalon! Poate ai auzit de 

mitul lui Narcis, cel care și-a zărit chipul într-o fântână și 

s-a îndrăgostit de propria persoană. Fiecare e frumos în 

felul lui. Nu-i rău să te apreciezi pe tine însăți. 

Narcisa: Ce vrei să spui? Că eu sunt ca Narcis? Ei, află 

că nu sunt! 

Bălan (privind-o): Nu prea pare! Mai îi porți și 

numele. 

Narcisa: Ești un ... 

Bălan: Un ce? 

Narcisa: Un needucat. 

Bălan: Dar sunt un needucat care te iubește. 

Narcisa: Să mă iubești? Tu? 

Bălan: Eu. De ce nu te-aș iubi? 
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Narcisa: Cum să iubești o urâtă, așa cum mi-ai spus că 

sunt? 

Bălan: Dar nu ești urâtă, pentru mine ești cea mai 

frumoasă persoană. 

Narcisa: Așa, m-ai văzut și gata, te-ai și îndrăgostit de 

o urâtă. 

Bălan: Păi ce? Crezi că eu sunt mai frumos? 

Narcisa (prividu-l): Nu știu ce să spun! 

Bălan: Eu zic că semănăm! 

Narcisa: Noi doi semănăm? Fugi de aici! 

Bălan: N-ai idee cât de mult semănăm! 

Narcisa: Așa ți-ai pus tu în gând să mă cucerești, întâi 

făcându-mă urâtă, pe urmă spunându-mi că semănăm? 

Bălan: Jur că n-am plănuit nimic. Așa s-a întâmplat. 

Narcisa: Și ai tu impresia că eu te cred? 

Bălan: Pe Muma, Mița, Reta, Tușa, Tușica, Nășica le 

crezi când îți spun că ești frumoasă? 

Narcisa: Firește că le cred! 

Bălan (îngenuchind și oferindu-i un inel): Atunci 

trebuie să mă crezi și pe mine! Te iubesc frumoasa mea, 

Narcisa! Vrei să te căsătorești cu mine? 

Narcisa (încântată): Da, vreau, vreau! 

Bălan (aparte): Ce mi-ai făcut, Reto! Dar e bogată! 

Are un castel al ei. 

(Cei doi se îmbrățișează.) 

Narcisa (desprinzându-se din îmbrățișare și lundând de 

mână pe Bălan): Să mergem! 

Bălan (mirat): Unde? 

Narcisa: La castel! 

Bălan: Ce să fac la castel? 
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Narcisa: Să le dăm lui mița și muma vestea cea mare și 

să le cerem binecuvântarea! 

Bălan: Nu pot să mă înfățișez așa la castel! Îmi trebuie 

un cadou, niște flori, un inel de logodnă! 

Narcisa: Un inel! Ce frumos! O să-mi cumperi un 

inel? 

Bălan: Nu așa e normal? 

Narcisa: Da. (dezamăgită) Durează mult până e gata 

inelul? 

Bălan: În câteva zile! 

Narcisa: Dar nu mai vreau să aștept atât! 

Bălan: Cunosc eu pe cineva! În seara aceasta o să fie 

gata! 

Narcisa: Atunci plec să mă pregătesc! Te aștept în 

seara aceasta la castel! 

Bălan: Pe seară! 

Narcisa (fericită): Pe seară! 

 

Scena II 

 

Personaje: Bălan și Reta 

Reta (venind spre Bălan): Te însori? 

Bălan: Ai ascultat tot? 

Reta: Da. 

Bălan: Și ți-a plăcut? 

Reta: Ce să-mi placă? 

Bălan: Că m-ai aruncat în brațele urâtei. 

Reta: Urâtă, urâtă, dar e bogată! 

Bălan: Are un castel. Și? 

Reta: Și un cont în bancă. 
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Bălan: Și tu ce câștigi de aici? 

Reta: Nu ești tu singurul meu nepot? Nepotul meu 

iubit! 

Bălan: Care trebuie să stingă lumina noaptea ca să nu 

se sperie de dizgrațioasa narcisă. 

Reta: O să ai bani și îți poți lua pe ascuns câte narcise 

dorești. 

Bălan: Și când o să ies în lume, în societate, tot cu 

narcisa cea dezagreabilă o să fiu, spre șicanele 

prietenilor. 

Reta: Lasă că ești băiat isteț! 

Bălan: O viață de om lângă o narcisă! 

Reta: Nu te mai boci ca o babă! 

Bălan: Mă și așteptă pe seară să își înhațe prada. 

Reta: A! Să nu uit! Am adus inelul. (Scoate un inel din 

poșetă.) 

Bălan (privindu-l): Te-a costat mult? 

Reta: L-am primit de la mița. 

Bălan: Și mi-l dai să-l ofer Narcisei? 

Reta: Da. 

Bălan: Dacă-l cunoaște? 

Reta: Nicio grijă! Când a murit soacra miței, mama lui 

Florian, mi-a spus că pot să-i iau eu cutia cu bijuterii. Nu 

mai dorea nimic ce i-ar putea aminti de scorpie cum îi 

zicea ea. 

Bălan: Atunci e bine! 

Reta: Eu plec la castel, te aștept acolo! 

Bălan: Unde pleci fără să-mi dai bani de flori? 

Reta (căutând portofelul în poșetă): Ai dreptate! 

Bălan: De n-ar mai veni seara! 
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Reta: Nu mai dramatiza atât! (dându-i banii) Hai, te 

pup! 

Bălan: Pe seară! 

 

Actul III 

 

Personajele: Narcisa, Muma, Tușa, Mița, Reta, Tușica, 

Nășica, Bălan, Castelan,  Triță, Bujorel, Chiva. 

 

Decorul: Sala de bal a unui castel. În spate o masă 

mare încărcată cu bunătăți, în stânga un coridor micuț pe 

a cărui perete se află tabloul Narcisei. 

 

(Narcisa, Muma, Tușa, Mița, Reta, Tușica, Nășica stau 

la masă și gustă din cele pregătite.) 

 

Reta: Frumos ar fi fost să nu gustăm din cele pregătite 

până ce nu vine musafirul nostru. 

Muma: Lasă că are și el ce să mănânce! 

Reta: Dar așa cere eticheta! 

Muma: Eu sunt femeie bătrână, nu mai respect nicio 

etichetă când mă ia așa o slăbiciune de la pântece și 

atunci e musai să mănânc. 

Nășica: Până la urmă a întârziat, de unde să știm noi că 

o să mai vină? 

Tușica: Are dreptate nășica, până la urmă am început 

ospățul, fiindcă am fost convinse că nu mai vine. 

Narcisa (cu glas plângăcios): Cum să nu mai vină? Mi-

a promis că vine! M-a cerut de soție! 

Reta: O să vină! A promis că vine! 
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Mița: Liniște! Sună! (Se aude clopoțelul de la intrare.) 

Muma: Chivo! 

Chiva (intrând): Îndată! Ce porunciți? 

Muma: Să mergi să deschizi poarta și să aduci aici pe 

invitatul nostru! 

Chiva: Acum! 

Muma: Pleacă! 

Chiva: Am plecat! 

Reta: V-am spus că vine! 

Narcisa: Chiva asta e o servitoare atât de leneșă. Poate 

pleacă alesul meu de la ușă până ajunge ea! 

Reta: Nu pleacă! Știe ce dorește! 

(Chiva se întoarce cu trei bărbați.) 

Muma: Trei? 

Reta: Nu-i cunosc. 

Mița: Cum nu-i cunoști? 

Reta: Cum am spus, nu-i cunosc! 

Castelan: Hai că am nimerit bine, direct la ospăț! 

Muma: Dar cine sunteți voi, dacă nu vă este cu 

supărare? 

Castelan: Eu sunt Castelan, moștenitorul de drept al 

acestui castel, el este Triță, avocatul familiei și Bujorel, 

fiul meu. 

Mița: Ce moștenitor? Castelul a fost al soțului meu și 

mi l-a lăsat mie. 

Castelan: Soțul tău a fost nepotul ducesei, iar eu fiul 

ei. Când ducesa a plecat în cea lume, toți m-au crezut 

mort, dar sunt viu, după cum se vede.  

Mița: Fiul ducesei a fost în armată și a murit. 
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Castelan: Nu a murit! Și-a pierdut un timp memoria în 

urma unei lovituri, dar acum e bine, sănătos! 

Reta: Luați loc la masă să vorbim! 

Castelan: Până la urmă e masa noastră! 

Nășica: Câtă obrăznicie! 

Castelan: Ați spus ceva cucoană? 

Nășica: Bădărani! 

Castelan: Vă rog să vă analizați cuvintele, dacă mai 

doriți să cinați cu noi? 

Muma: Ia nu mai spune? Poruniciți voi invitaților mei? 

În casa mea? 

Castelan: Țin să vă informez că voi sunteți în casa 

mea! 

Muma: Asta mai trebuie dovedit! 

Mița: Ce stai, Chivo? Sevește băutură domnilor! 

Chiva: Îndată! 

Castelan: Triță! 

Triță: Porunciți! 

Castelan: Arată doamnelor actele! 

Triță (scoate actele): Sunt aici! (le dă miței) 

Mița (lecturând actele): Mumo, mor! 

Muma: Ce-i? 

Mița: Narcisa noastră rămâne săracă! Rămâne pe 

drumuri! 

Muma: Asta nu poate să rămână așa! 

Nășica: Așa-i! Nu poate să rămână așa! 

Castelan: Rămâne, nu rămâne, acesta-i durerosul 

adevăr! 

(Se aude clopoțelul!) 

Tușica: Vezi , Chivo, de cine-i la poartă! 
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Chiva: Acușica! 

(Chiva pleacă și se întoarce cu Bălan. Înainte de a-și 

face intrarea în sală, cei doi schimbă câteva cuvinte în 

holul de la intrare.) 

Bălan: Ce înger frumos mi-a deschis poarta! Care ți-e 

numele, îngeraș? 

Chiva: Chiva! 

Bălan: Chiva! E divin!  

Chiva: Crezi? 

Bălan: La fel de divin ca tine! 

Chiva: Dumneavoastră trebuie să fiți Bălan, doamnele 

vă așteaptă! 

Bălan: Și tu cine ești, îngeraș? 

Chiva: Eu slujesc la castel, o biată orfană! 

Bălan: Dar bogată în frumusețe! 

Chiva: Frumusețea ajută? 

Bălan: Moaie și cele mai cumplite fiare! 

Chiva: Dumneavoastră vă însurați cu Narcisa! 

Bălan: Nu-mi aminti! 

Chiva: De ce? 

Bălan: De când te-am văzut mi-ai intrat așa, la inimă! 

Chiva: Vă rog, domnule! 

Bălan: (trăgând-o spre pieptul lui): Te iubesc îngeraș! 

Chiva (respingându-l): Ne așteaptă doamenele! Am 

întârziat deja! 

Bălan: Mai stai puțin în brațele mele! 

Chiva: Ne vede! 

Bălan: Cine? 

Chiva (arătând spre tablou): Dumneaei! 

Bălan (râzând): E un tablou! 
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Chiva: Nu vedeți ce ochi are? Parcă ne-ar săgeta! 

Bălan: Așa e ea! O ascuțiță și în tablou! Atâta e de 

frumoasă că ți-e și frică să-i privești portretul! O să fiu 

nevoit să mă obișnuiesc cu chipul ei și pe perete. 

Groaznic! Așa-mi trebuie dacă ascult de Reta! 

Chiva: Nu știu de cine ascultați, dar sunteți așteptat. 

Trebuie să mergem. 

Bălan: Bine! Totuși, noi o să fim împreună cândva! Nu 

o să-mi scapi, îngeraș frumos! 

(Cei doi se prezintă în sala palatului.) 

Narcisa (aparte): A venit! 

Mița: De ce ai întârziat atât, Chivo? 

Chiva: Mă iertați! Am rătăcit cheia! 

Reta: El e Bălan! 

Mița: Dumneata? 

Bălan (oferindu-i flori): Fiul dumneavoastră, dacă-mi 

dați mâna prețioasei Narcise! 

Mița: Ștrengarule! Poftește la masă! 

Bălan (așezându-se): Văd că ați început ospățul fără 

mine! 

Reta: Am avut musafari neașteptați, pe moștenitorii de 

drept ai castelului! 

Bălan: Nu înțeleg! Ce moștenitori? 

Castelan: Am nimerit la logodnă. Asta-i bine! 

Mița: Poate ai dori să-i faci cadou Narcisei cu prilejul 

logodnei acest castel? 

Castelan: Unei străine? Nici măcar nu-i fiica nepotului 

meu. Crezi că nu știu că te-a luat după ce ofițerul acela 

te-a lăsat cu burta la gură? 

Mița: Te rog! Sunt și copii aici! 
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Castelan: Ce copii! Narcisa și Bujorel sunt oameni în 

toată firea. (Narcisa și Bujorel se privesc drăgăstos.) 

Bălan: Eu nu mai înțeleg nimic! Castelul nu-i al 

Narcisei? 

Reta: A fost până acum o oră. 

Bălan: A fost? 

Reta: A apărut fiul cel mort al ducesei cu un avocat, cu 

acte și cu un fiu pe deasupra. 

Bălan: Dacă-i așa, eu vă las, am treabă! 

Narcisa: Și logodna? 

Bălan: Ce logodnă? Ce să fac eu cu tine fără bani? 

Narcisa: Spuneai că mă iubești! 

Bălan: Am spus eu asta? 

Narcisa (plângând): Da! 

Bălan: Uită tot ce am spus!  

Tușa (mângâind fata): Nu mai plânge, draga lui tușa! 

Nu merită! 

Bălan (către Chiva): Vii cu mine îngeraș? 

Chiva (alergând după Bălan): Parcă visez! 

Mița: Chivo, unde pleci? 

(Chiva nu răspunde.) 

Mița: Am rămas și fără servitoare. 

Muma: Ce băiat ai găsit, Reto? 

Reta: Unul frumos, cum ați cerut. De unde era să știu 

că Narcisa rămâne fără castel? 

Mița: Se însura cu Narcisa sau prefera castelul? 

Reta: Se însura și cu Narcisa, dar lua în atribuții și 

castelul. 

Mița: Așa deci? Castelul? 
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Reta: Ce credeai? Așa-i când te însori. Nu poți să te 

însori oricum. 

Tușa (către Narcisa): Nu mai plânge, draga lu tușa! Se 

găsește și pentru tine un băiat bun! 

Bujorel (deranjându-și tatăl): Tată! Tată! 

Castelan: Ce-i Bujorelul tatei? 

Bujorel: Eu nu mă însor? 

Castelan: O să te însori! Îți găsesc eu o fată bună și o 

să te însori! 

Bujorel: Și cea de aici de la masă? 

Castelan: Cine? 

Bujorel (arătând fâstâcit spre Narcisa): Ea! 

Castelan: Narcisa? 

Bujorel: Da, tată! 

Castelan: Ți-e dragă ție Narcisa? 

Bujorel: Da. 

Castelan: Auzi, Narcisă, ce zice fiul meu? 

Narcisa: Aud! 

Castelan: Și mai stai pe gânduri? 

Narcisa: Să văd ce zice mița, muma, nășica. 

Mița: Firesc că suntem de acord, un bujorel de băiat, 

cum să nu fim de acord! 

Muma: Mai încape vorbă! 

Nășica: Se vede că el ți-a fost scris! 

Narcisa: Atunci accept! 

Castelan: Ți-e drag Bujorel? 

Narcisa (prividu-l): Mi-e drag! 

Castelan: Atunci să fie într-un ceas bun! Triță! 

Triță: Da? 

Castelan: Mai ai inelui acela? 
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Trița (căutând haina prin buzunare): Da. 

Castelan: Dă-l lui Bujorel să-l ofere Narcisei! 

(Bujorel îi dă inelul Narcisei și o invită la dans. 

Ceilalți își dau coate pe lângă masă, mai îmbucă câte 

ceva, se uită la ei, șușotesc.) 

Muma: Să cânte muzica! 

Nășica: Să danseze viitorii miri! 

Reta (aparte): Ce norocoasă! Tot ei îi rămâne castelul! 

(Melodia ajunge la final și mesenii se apropie de cei 

doi îndrăgostiți!) 

Muma: Să vă pupe muma de frumoși! 

Tușica: Și tușica! 

Mița: Ușor, să nu-i deocheați! 

Reta: Poate trebuie scuipați să nu se deoache! (aparte) 

Așa noroc! 

Toți: Ptiu! Ptiu! Să nu le fie de deochi! Ce frumoși 

sunt și ce bine le stă împreună! 

 

 

Cortina cade! 
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Nume: 

Popescu 

(fostă Mîţu) 

 

Prenume: 

Ana-Cristina  

 

 

Data naşterii: 24.07.1976, Caransebeș 

Din Oțelu Roșu, Caraș Severin 

 

Contact:  

 

Elzumina@yahoo.com 

 

Site-uri, Bloguri, Pagini online: 

 

Http://blogul.elzumina.ro/ 

www.elzumina.ro 

http://www.inbataiapenitei.elzumina.ro/ 

https://anacristinapopescu.wordpress.com/ 

http://anacristinapopescu.freewb.ro/ 

https://issuu.com/elzumina 

https://www.youtube.com/channel/UC05NponvVY8W

4-J0EBqY7Pw 

https://www.youtube.com/channel/UCkRzWCPNPj7pj

Jo6BvNteZw 

 

Domeniul ocupaţional / Experienţă profesională: 

mailto:Elzumina@yahoo.com
http://blogul.elzumina.ro/
http://www.elzumina.ro/
http://www.inbataiapenitei.elzumina.ro/
https://anacristinapopescu.wordpress.com/
http://anacristinapopescu.freewb.ro/
https://issuu.com/elzumina
https://www.youtube.com/channel/UC05NponvVY8W4-J0EBqY7Pw
https://www.youtube.com/channel/UC05NponvVY8W4-J0EBqY7Pw
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- Profesor titular pe catedra de Limba şi Literatura 

Română, la Şcoala Gimnazială Nr. 3, Oţelu Roşu, judeţul 

Caraş-Severin; 

- Absolventă a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie 

din cadrul Universităţii de Vest, Timişoara şi Licenţiată 

în sesiunea iunie 1999. 

- Master  Managementul educaţional, 2007, 

- Gradul I în 2009, Gradul II în sesiunea august 2005, 

Definitivatul în sesiunea august 2001. 

 

ACTIVITATE CULTURAL-LITERARĂ ŞI 

ARTISTICĂ: 

 

- Redactor șef și fondator al revistei „În bătaia 

peniţei“, Caransebeş, în anul 2016, alături de Adrian 

Popescu, Ion Turnea şi Simona Petronela Mîţu. 

- Coordonator al Trupei de Teatru „Șeherezada“ 

 

Volume publicate: 

 

I. Teatru: 

 

1. Paradigme, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 

2014. 

2. În colivie, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2016. 

3. Sinusoide, Editura Hoffman, Caracal, 2016. 

4. Reuniune, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.   

5. Babilonie, Editura InfoRapArt, Galați, 2018.   

6. Percepții, Editura InfoRapArt, Galați, 2019.   
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7. Contraste, Editura Uniunii Ziariștilor Profesioniști din 

România, București, 2020 

8. Confuzii, Editura InfoRapArt, Galați, 2021. 

 

II. Proză: 

 

A. Roman: 

9. Rătăciri, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014. 

10. Conflicte, Editura InfoRapArt, Galați, 2017.  

11. Chipul din ceață, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

B. Proză scurtă: 

12. Cercul (Pe drumuri bătătorite de cuvinte), Editura 

InfoRapArt, Galați, 2021. 

C. Publicistică (critică literară, editorial, eseu, proză 

scurtă): 

13. Oameni şi frunze, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2015. 

14. Cristal, Editura InfoRapArt, Galați, 2017. 

15. Impresii, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

16. Din tiparnițele presei, Editura InfoRapArt, Galați, 

2019. 

D. Eseu: 

17. Înțelepciune și spiritualitate (volum în lucru) 

E. Literatură pentru copii (proză scurtă):  

18. În lumea lui Tică (volum în lucru) 

 

III. Poezie: 

19. Destin fără aripi, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2014. 

20. Umbre, Ed. Sf.Ierarh Nicolae, Brăila, 2015. 
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IV. Monografii: 

 

21. Din dragoste pentru glia strămoșească / Oțelu Roșu – 

Monografie, Editura InfoRapArt, Galați, 2019.  

 

V. Auxiliare didactice: 

 

22.  Mozaic, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2016. 

 

VI. Antologii: 

 

23. Îndrăgostiţi de poezie, Editura Dalami, Caransebeş, 

2009. 

24. Culegerea de creaţie literară „Colaj“, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, Brăila, 2014.  

25. Micuţii scriitori din Banatul Montan, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, Brăila, 2015.  

26. Gustul pâinii, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 

2015.  

27. In bătaia peniţei, Editura OPANIS, Galați, 2016.   

28. Slove modelate „În bătaia peniței“, Editura 

InfoRapArt, Galați, 2017. 

29. Slove lămurite în bătaia peniței, în anul centenar 

2018, Editura InfoRapArt, Galați, 2019. 

30. Gânduri imortalizate în bătaia peniței Editura 

InfoRapArt, Galați, 2020. 

 

 

Membru în Asociații Culturale: 
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● Jurnalist - Membru al Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti din România începând cu 2018. 

● MEMBRU ÎN ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI începând cu 2015. 

● Membru în Liga Scriitorilor Români începând cu 

anul 2014. 

 

● Premii și distincții: 

 

- Premiul I la Secţiunea Teatru scurt, Festivalul  

Concurs Naţional de Literatură, Moştenirea Văcăreştilor, 

Târgovişte, 2014, Ediţia XLVI, cu piesa de teatru 

Mesagerul. 

- Premiul „Mircea Horia Simionescu“ al Societăţii 

Scriitorilor Târgovişteni la Secţiunea Proză scurtă, 

Festivalul  Concurs Naţional de Literatură, Moştenirea 

Văcăreştilor, Târgovişte, 2014, Ediţia XLVI. 

- Menţiune, atât la Secţiunea poezie, cât şi la Secţinea 

proză, la Concursul Internaţional STARPRESS, 2014. 

- Premiul I - Dosoftei, 2015 cu  vol. Oameni şi frunze, 

- Premiul II - Dosoftei  2015 cu  vol. Umbre. 

- Premiul I  Labirunturi autumnale, Însemne culturale, 

2015, Secţiunea DRAMATURGIE. 

- Menţiune - Secţiunea Eseu, Festivalul  Concurs 

Naţional de Literatură, Moştenirea Văcăreştilor, 

Târgovişte, 2015, Ediţia XLVII. 

- Premiul Special – volumul de poezie Umbre, Vişeul 

de Sus – concursul Armonii de primăvară, 2016. 

https://www.facebook.com/uniuneaziaristilorprofesionisti/?__tn__=kC-R&eid=ARBOhF1lC616b8Pd1Y95QVzhlgWtlodbaebl6mhQbDT3X0UCTKOJUdgCb0b9BdXvOAwTl-i6rhmo97QD&hc_ref=ARQiAdPP6DXXUr7b851UhXCYsyQx7Yu2VA_D36ugTgGGDugg24zX6GzDz3aREbxWeVc&__xts__%5B0%5D=68.ARDIg3czJZFEXKIsC-ZLg4K2J0v-CoJ97wNtc1pUtgQNOcnskI-jfUjhULpqQ8WLhAPfv2NZ0Eud9Rol0ITvhrliGwRz0M77zXSPQoW7eMLWx9nndNA318cpcSjGCTgTUdzTV2o5uaF1-Z6uXvmuL5IjC5Bmdg40jb19wvFube9kQervq-wGlrb1xZ7MDdwOOdLx5p7YWOzU8xFuDrNFoabMbbeL99qmnTv5_k5ru7nMdzq37gY9ViTBzzdbVKQFKSDGwY4gMxdyXwP33L35ZONrXX3IwJ9580pq4dw44jutwmi53sTNhQzCOiCLnLJWL6K_wGXtiHJKsUEeshoTPiBwvQ
https://www.facebook.com/uniuneaziaristilorprofesionisti/?__tn__=kC-R&eid=ARBOhF1lC616b8Pd1Y95QVzhlgWtlodbaebl6mhQbDT3X0UCTKOJUdgCb0b9BdXvOAwTl-i6rhmo97QD&hc_ref=ARQiAdPP6DXXUr7b851UhXCYsyQx7Yu2VA_D36ugTgGGDugg24zX6GzDz3aREbxWeVc&__xts__%5B0%5D=68.ARDIg3czJZFEXKIsC-ZLg4K2J0v-CoJ97wNtc1pUtgQNOcnskI-jfUjhULpqQ8WLhAPfv2NZ0Eud9Rol0ITvhrliGwRz0M77zXSPQoW7eMLWx9nndNA318cpcSjGCTgTUdzTV2o5uaF1-Z6uXvmuL5IjC5Bmdg40jb19wvFube9kQervq-wGlrb1xZ7MDdwOOdLx5p7YWOzU8xFuDrNFoabMbbeL99qmnTv5_k5ru7nMdzq37gY9ViTBzzdbVKQFKSDGwY4gMxdyXwP33L35ZONrXX3IwJ9580pq4dw44jutwmi53sTNhQzCOiCLnLJWL6K_wGXtiHJKsUEeshoTPiBwvQ
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- Premiul pentru „Cartea de teatruˮ a Ligii Scriitorilor 

pentru anul editorial 2016 cu vlumul „Sinosoide“. 

- Premiul I – Casa Corpului Didactic Brăila, auxiliarul 

didactic „Mozaic“, 2016. 

- Diplomă de excelenţă din partea Ligii Scriitorilor 

Filiala Timișoara Banat pentru participarea la proiectul 

european „Tastes of Danube – Gusturile Dunării“ prin 

coordonarea unei antologii naționale „Gustul pâinii“, 

2016. 

- Premiul I - Dosoftei, 2018, volumul Reuniune. 

- Dipomă de excelență, Trofeul Nomen Predictum 

pentru volumul „Sinusoide“ 2016 și o plachetă în 2018 

pentru contribuția adusă promovării limbii române, 

culturii și spiritualității românești din partea Asociației 

Constantin Brâncuși din Timișoara. 

- Plachetă din partea ASOCIAŢIA CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI, Timişoara pentru volumele „Babilonie“ și 

„În bătaia peniţei“, „Impresii“, „Chipul din ceață“, 

„Percepții“, „Din dragoste pentru glia strămoșească, 

Oțelu Roșu - Monografie“, 29 iunie 2019. 

- Distincția „Credință și loialitate” din partea Uniunii 

Ziariștilor Profesioniști, 28.06.2019, Premiile „Eminescu 

jurnalistul“ 

- Premiul pentru „Cartea de prozăˮ a LSR pentru anul 

editorial 2019 cu romanul „Chipul din ceață“. 

 

● Participare la emisiuni culturale: 

 

- „Între noi rămâne între noi“ la Radio România Reșița 

cu Anca Marilena Bica, invitat Ana-Cristina Popescu, 
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despre carieră și volumele publicate / 07.05.2019 / ora 

22-24. 

 

● Publicaţii în culegeri comune: 

 

- Antologia LIMBA NOASTRA CEA ROMÂNĂ, 

STARPRESS, 2014. 

- Antologia literar-artistică „Să ningă peste inimi 

bucurii!“, îngrijită de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura 

Napoca Nova, 2014. 

- Antologia literar-artistică „Sinfonie-n verde crud“, 

îngrijită de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca 

Nova, 2015. 

- Antologia Roşu-aprins în câmpul de mătase, îngrijită 

de Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2015. 

- Antologia Pe şevalete ruginiul toamnei, îngrijită de 

Voichiţa Pălăcean-Vereş, Editura Napoca Nova, 2015. 

- Antologia IARNA SCRIITORILOR ROMÂNI, 

STARPRESS şi ANTOLOGIA ROMÂNĂ-SPANIOLĂ, 

STARPRESS, 2015. 

- Antologia Moştenirea Văcăreştilor, 2014. 

- Antologia Moştenirea Văcăreştilor, 2015 

- Antologie, Toamna se culeg prozele, Editura 

Inspierscu, 2015. 

- Antologia, Labirinturi autumnale, Însemne Culturale, 

2015. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, FTB, 2014, Nr. 5. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 

2015, Nr. 6, coordonator al Anuarului Nr. 6. 
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- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 

2016, Nr. 7, coordonator al Anuarului Nr. 7. 

- Anuarul Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-Timişoara, 

2017, Nr. 8, coordonator al Anuarului Nr. 8. 

● Postfaţă la volumul scriitorului Ion Turnea, 

Albinăritul între pasiune şi afacere, Editura Dalami, 

Caransebeş, 2011. 

● Cuvânt înainte la volumul scriitorului Ion Turnea: 

Cuvinte pentru suflet, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2012. 

● Prefaţă la volumele scriitorului Ion Turnea: Dor de 

rădăcini, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012 şi 

Monografia localităţii Peştere, judeţul Caraş Severin, 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2012. 

● Prefaţă la volumul „Momente“, al scriitoarei 

Andrada Brîndușa Keszeg, 2017. 

 

● Publicații în periodice: 

 

Publicaţii în revistele: „Literatura de azi“ a Uniunii 

Scriitorilor din România, „Agora Literară“ a Ligii 

Scriitorilor din România, „Vatra Veche“, „Constelaţii 

Diamantine“, „Confluenţe Literare“, „Boema“, „În bătaia 

peniţei“, „Taifas literar“, „Coloana Infinitului“, „Foaia 

Diecezană“ a Episcopiei Caransebeşului, „Ecou de 

timp“,  Oţelu Roşu, „Slova creştină“, „Glas comun“, 

„Slova copiilor“ -  Maramureş, în ziarul „Caraş Severinul 

în şapte zile“ unde sunt şi în colectivul redacţional - 

colaborator, în mai multe culegeri cu ISSN ca urmare a 

paticipării cu lucrări susținute la numeroase simpozioane, 
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pe site-ul şi antologia ECREATOR, pe site-ul şi blogul 

personal, Însemne Culturale, www.citatepedia.ro, 

www.poezie.ro, www.versuri-si-creatii.ro.  

 

● Lansări de carte: 

 

● Lansare de carte, Culegerea de creaţie literară Colaj, 

Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, 04.08.2014, 

la întâlnirea literară a Ligii Scriitorilor, Filiala Banat-

Timişoara şi prezentarea volumelor Rătăciri, Paradigme 

şi Destin fără aripi în cadrul aceleaşi întâlniri. 

● Lansare de carte: Rătăciri, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2014,  Paradigme, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2014, Destin fără aripi, Editura Sfântul 

Ierarh Nicolae, Brăila, 2014, Antologia Micuţii scriitori 

din Banatul Montan, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 

Brăila, 2015 la ASOCIAŢIA CONSTANTIN 

BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Lansare de carte, Oameni şi frunze, Umbre în cadrul 

Întâlnirii Literare a LS, Timişoara, octombrie 2015. 

● Lansare de carte „În colivie“, mai 2016, 

ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. 

● Diplomă de excelenţă din partea ASOCIAŢIEI 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara, 2015 şi 2016. 

● Lansare de carte „Sinusoide“ și „În bătaia peniţei“, 

martie 2017, ASOCIAŢIA CONSTANTIN BRÂNCUŞI, 

Timişoara. 

● Lansare de carte „Conflicte“, „Cristal“ și 

„Reuniune“, mai 2018, ASOCIAŢIA CONSTANTIN 

http://www.versuri-si-creatii.ro/
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BRÂNCUŞI, Timişoara. Plachetă și diplomă de 

excelență din partea asociației culturale. 

● Lansare de carte „Babilonie“ și „Reuniune“, iunie 

2018, Casa de Cultură Oțelu Roșu. 

● Lansare de carte „Babilonie“ și „În bătaia peniţei“, 

„Impresii“, „Chipul din ceață“, „Percepții“, „Din 

dragoste pentru glia strămoșească, Oțelu Roșu - 

Monografie“, 29 iunie 2019, ASOCIAŢIA 

CONSTANTIN BRÂNCUŞI, Timişoara. 

 

 

● Despre operele mele literare mele au scris: 

 

1. Marciana Corici - despre volumul „Îndrăgostiţi de 

poezie“, în revista Reflex 4-6/2009. 

2. Adrian Popescu - despre volumul „Colaj“, în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, An. VIII, august / 2014. 

3. Antuza Valentina Dârlea despre „Rătăciri“, 

„Paradigme“, antologia Micuţii scriitori din Banatul 

Montan în Confluenţe literare, Ediţia nr. 1643 din 

01.07.2015, Anuarul LSFTBD Nr. 6 / 2015, site-ul 

ecreator  02.07.2015. 

4. Mariana Strungă „Destin fără aripi“, în cadrul 

Întâlnirii Literare a Asociaţiei Constantin Brâncuşi din 30 

mai 2015  lansare de carte. 

5. Doina Drăgan, cronică la volumul „Oameni şi 

frunze“, în ziarul Caraş Severinul în şapte zile, Anul IX, 

22 octombrie - 2015, în Anuarul LSFTBD Nr. 6 - 2015, 

în revista „În bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 
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6. Adrian Crânganu, despre volumul Micuţii scriitori 

din Banatul Montan, în ziarul Caraş Severinul în şapte 

zile şi Anuarul LSFTBD Nr. 6. 

7. Bianca Meteş, cronică la volumul Gustul pâinii, în 

ziarul Caraş Severinul în şapte zile, Anul IX, Nr. 365, 4-

10. 

8. Cunoaşterea de sine, Ana-Cristina Popescu, Vatra 

Veche,  Anul VI, Nr. 8 (68) august 2014, despre 

volumele „Rătăciri“, „Paradigme“, „Destin fără aripi“, 

„Colaj“. 

9. Cunoaşterea de sine, Ana-Cristina Popescu, Agora 

literară, septembrie 2014, despre volumele „Rătăciri“, 

„Paradigme“, „Destin fără aripi“, „Colaj“. 

10. Cronica faptului mărunt, Oameni şi frunze, Ana-

Cristina Popescu, Agora literară, decembrie 2015. 

11. Ioan Romeo Rosiianu, cronică la volumul Gustul 

pâinii, în revista „În bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 

12. Ana Zlibuţ, cronică la volumul Gustul pâinii, în 

revista „În bătaia peniţei“ An. 1, Nr. 1, 2016. 

13. Ion Turnea, despre volumul Micuţii scriitori din 

Banatul Montan în Anuarul LSFTBD Nr. 6  2015; despre 

„Rătăciri“, „Paradigme“, „Destin fără aripi“ în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, An. VIII, august / 2014, 

despre volumul „În colivie“ – mai 2016. 

14. Despre volumul „În colivie“, 2016: Cezarina 

Adamescu (rev. În bătaia peniței), Ștefan Doru Dăncuș 

(ziarul Caraş Severinul în şapte zile), Mariana Strungă și 

Antuza Valentina Dârlea (Cenaclul Asociație Constantin 

Brâncuși). 
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15. Despre volumul „Sinusoide“, 2016, Ion Turnea în 

ziarul Caraş Severinul în şapte zile, ), Mariana Strungă și 

Antuza Valentina Dârlea (Cenaclul Asociație Constantin 

Brâncuși). 

16. Despre volumul „În bătaia peniței“, 2016, 

Mădălina Doman în ziarul Caraş Severinul în şapte zile. 

17. Despre volumul „Reuniune“, Radu Botiș în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, ziarul „Observatorul“, 

revistele „Cuvânt și iubire“, „Taifasul“, „În bătaia 

peniței“, „Logos și Agape“, „Glas comun“. 

18. Despre volumul „Cristal“, Gelu Dragoș în ziarul 

Caraş Severinul în şapte zile, revistele „Confluențe 

literare“, „Armonii culturale“, „În bătaia peniței“. 

19. Despre volumul „Conflicte“, în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile, revista „În bătaia peniței“, Bianca 

Meteș. 

20. Despre volumul „Impresii“, în revista „În bătaia 

peniței și ziarul Caraș Severinul în șapte zile, Bianca 

Meteș.  

21. Despre volumul „Chipul din ceață“ în ziarul Caraș 

Severinul în șapte zile, Mădălina Doman și în revista „În 

bătaia peniței“. 

21. Despre volumul „Impresii“ și „Chipul din ceață“, 

scriitorul și jurnalistul pr. Radu Botiș în revista Boema, 

4/2019 

22. Despe „Din dragoste pentru glia strămoșească – 

Oțelu Roșu - Monografie“ Radu Botiș în revista Boema 

5/2019; Uniunea Ziariștilor Profesioniști 01.05.2019; 

Rețeaua literară și Biblioteca Petre Dulfu – Baia Mare. 
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23. Despe „Din dragoste pentru glia strămoșească – 

Oțelu Roșu - Monografie“, Ion Turnea, în ziarul Caraş 

Severinul în şapte zile. 

24. Despre volumul „Percepții“, în revista Armonii 

culturale, Ion Turnea, 09.05.2019. 

25. Despre volumul „Percepții“, Radu Botiș - în ziarul 

Observatorul, 09.05.2019. 

26. Despre volumul „Din tiparnițele presei“, Lucia 

Popa - în ziarul Caraş Severinul în şapte zile, revista „În 

bătaia peniței“ 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE: 

 

Programe soft operare: Word 2003, 2007, Corel 12, 

Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, operare pe un 

Web Site, Adobe Photoshop. 
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