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Radu BOTIȘ 

 

 

 

PPrreeffaațțăă  

  

ÎÎnnttrree  iinncceerrttiittuuddiinnee  șșii  lliibbeerrttaattee  

 

 
Ana-Cristina Popescu, dascăl de profesie, jurnalist prin 

atașament, dar totodată scriitor și după cum se poate observa în 

volumul de față dramaturg, oglindește printr-un limbaj 

metaforic în „Contraste“ lumea de astăzi, o lume confuză în 

care omul a ajuns să fie captiv propriilor trăiri și năzuințe. De 

aici și titlul volumului, „Contraste“, opoziția dintre dorință, tot 

ceea ce poate însemna normalitate și noroiul temerilor în care 

omul se zbate. 

Volumul cuprinde șase piese de teatru încărcate de simboluri 

abstracte, unele simboluri devenite personaje precum Viorel 

Apostol, Flamingo, Crina. De altfel întâlnim și personaje cu 

nume nedefinite X, Y, M, Q, O, Z, Sora I, Vecinul etc, 

personaje ce lasă cititorul să înțeleagă că oricine se poate 

identifica cu ele, mai ales în situațiile în care nu poți ști dacă 

personajul X de exemplu este bărbat sau femeie. 

Piesele de teatru din acest volum aș putea spune că ascund 

multă poezie, mai exact proză poetică, aforistică, autoarea 

reușind să găsească o multitudine de sensuri pentru același 

lucru. Se oprește la un lucru și prin personajele pieselor de 

teatru din volum îl întoarce pe toate părțile punând pe tapet 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
5 

toate nuanțele ce le poate avea. „Ce e de fapt nimicul? A, da! 

Nimicul e o mare coadă, o coadă la care ne așezăm toți în 

speranța că putem să mutăm munții, o coadă la care stăm și 

lustruim vise, lustruim scări spre stele, dar totul se dovedește 

zadarnic.“ concluzionează Viorel Apostol, unul din personajele 

dramei „La coadă“, în finalul tratatului său despre nimic. După 

ce o viață a fost nevoit, atât el, cât și cei apropiați lui să aștepte 

la nenumărate cozi, în trafic, la poștă, la casa de bilete pentru a 

viziona un film ce începe să ruleze înainte ca să poată obține 

biletele pentru a intra în sală, până și la internet „N-ai văzut tu 

cozile de pe internet. E o coadă așa de mare pe internet. Nu mai 

comunică oamenii față către față, toți fac coadă la internet.“, 

înțelege că totul este zadarnic, că oamenii prin acțiunile lor nu 

fac altceva decât să se piardă în nimicurile vieții. „Ce-am 

rezolvat eu cu tratatul acesta despre nimic. Am demonstrat că 

toate sunt nimic. Dar eu? Ce sunt eu? Ce sunt oamenii din jurul 

meu? (Ia din nou foaia pe care a unit linii și cercuri.) Suntem 

punctele acestei cozi. Noi formăm geometria ei. Stăm la coadă. 

Aici venim în lume. (Arată pe desen.) Aici creștem, ne înălțăm. 

În acest punct suntem înghițiți spre cercul din pântecele cozii, 

spre ochiul cel viu din mijlocul triunghiului. Toată viața am stat 

la coadă ca toți oamenii de rând și nu am știut. Nu poți să 

depășești granița, că nu-ți este permis. Prin urmare Viorele, stai 

la coadă!“ 

Plin de simbolistică este și pachetul ce-l primește Viorel 

Apostol de la Rusalin, vărul lui plecat la muncă în Germania, 

pachet ce refuză în nenumărate rânduri să-l deschidă de teama a 

ce-ar putea să găsească înăuntru. Prin pachetul ce devine simbol 

în piesa de teatru, autoarea dorește să arate că toată viața omul 

trăiește cu incertitudini. Până și atunci când își dorește cu 
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ardoare să pornească pe o anumită cale, ceva îl face să fie și 

îndoielnic de o finalitate pozitivă. 

Două din piesele de teatru ale volumului „Arestat la 

domiciliu“ și „Dileme“ au ca temă distanțarea socială, 

surprinzând drama izolării și singurătății, cea mai grea pedeapsă 

pentru un om, căci omul este o ființă sociabilă, nu-i este dat să 

trăiască în singurătate, fapt ce ne este confirmat și în Sfânta 

Scriptură, în prima carte a acesteia „Şi a zis Domnul 

Dumnezeu: Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor 

potrivit pentru el.“ (Facere, c. 2, v. 18) 

De remarcat în volumul de față este că fiecare piesă de teatru 

are și un motto venit cu scopul de a întregi învățăturile ce se 

desprind din mesajul textelor. De exemplu motto-ul piesei de 

teatru „Cu repetiție“ este „Cel care a greșit se întoarce de 

fiecare dată să ceară ajutor celui ce i-a făcut rău ca într-un supus 

cerc al sorții.“ anticipând firul dramatic al textului a cărui decor 

plin de simbolistică este o piață de vechituri, în timp ce motto-

ul piesei de teatru „Spam“ sună ca un verdict, ca o avertizare de 

a fi atenți la toate acțiunile ce dorim să le facem „Unele lucruri 

nu pot să fie șterse niciodată“. 

Ultima piesă a volumului „Caii Sfântului Toader“ nu doar 

surprinde unele tradiții și obiceiuri populare, dar e bogată în 

îndemnuri morale întâlnite încă din motto-ul acesteia, învățături 

prin care omul este sfătuit să vadă frumusețea fiecărui lucru ce-l 

înconjoară, să înțeleagă tot ceea ce e în jurul lui, să deschidă 

ochii și să observe ce mare dar este această viață pe pământ și 

să o prețuiască făcându-se util prin faptele sale. 

Volumul „Contraste“ în general este o meditaţie filozofică 

asupra vieţii, cu personaje emblematice ce poartă în ele un 
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mister greu de a fi dezlegat, dar care în dialogurile dintre ele sau 

monologurile ample duc spre ideea libertății de sine. Rătăcit în 

noroiul temerilor omul își caută libertatea interioară pe tot 

parcursul pieselor de teatru din această carte. 
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MOTTO: 

Libertatea e acea pasăre cu ochi de foc ce te duce dincolo 

de nimicul unei lumi demult pierdute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLAA  CCOOAADDĂĂ  
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La coadă 

 

Personaje: 

Viorel Apostol 

Crina Ardelean, mătușa lui Viorel Apostol 

Daria Flamingo 

Rusalin Ardelean (vărul lui Viorel Apostol plecat la muncă 

în Germania) 

Un șofer 

 

Actul I 

 

Personaje: 

Viorel Apostol 

Crina Ardelean, mătușa lui Viorel Apostol 

Daria Flamingo 

Decorul: Imaginea unui salon, o masă, fotolii, o canapea, un 

șifonier, o măsuță lângă canapea, un radio pe masă, un telefon 

pe măsuță. 

 

Scena 1 

 

(Viorel Apostol își face simțită prezența în salon. Își toarnă 

cafea într-o ceașcă după care se așază la masă.) 

Viorel Apostol: Nu știu de ce întârzie așa de mult mătușa 

Crina. S-a dus de aproximativ trei ore să ridice un colet de la 

poștă și nu s-a mai întors. (Ridică ceașca și soarbe o gură de 

cafea.) Cine știe prin ce magazine rătăcește? (Așază ceașca de 

cafea pe masă.) Oare ce știri mai transmit la radio? (Pornește 

radioul.) 

De la radio se aude știrea: Pe Drumul Național 1 se circulă în 

coloană pe mai mulți kilometri, traficul este îngreunat, pe 

alocuri blocat datorită ninsorilor abundente. Pe raza localităților 
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Sinaia, Bușteni și Azuga ninge viscolit, iar carosabilul este 

acoperit cu zăpadă de aproximativ doi centimetri. Mai multe 

echipaje de poliție încearcă să fluidizeze traficul, informează 

șoferii și verifică anvelopele de iarnă. 

Viorel Apostol (oprind radioul): Mai degrabă blochează 

traficul decât să-l fluidizeze. Până verifică dacă mașinile sunt 

echipate corespunzător se formează cozi interminabile pe 

șosele. (Frecându-și mâinile.) De ce întârzie atât de mult  

mătușa Crina? S-o fi înzăpezit și ea printr-un magazin. (Mai ia 

o gură de cafea.) 

(În salon își face prezența Crina cu un pachet.) 

Viorel Apostol: În sfârșit ai ajuns. 

Crina Ardelean: A fost coadă la poștă. Unii puneau colete, 

alții ridicau colete, unii trimiteau bani, alții ridicau bani. (Pune 

pachetul pe masă, își dă paltonul jos cu ajutorul lui Viorel după 

care Viorel îl pune într-un șifonier. Crina se aruncă pe un 

fotoliu obosită.) Statul la coadă m-a epuizat. Nu mai am energia 

de altă dată când era o artă să stai la coadă. Cum mai stăteam 

odinioară la pâine, lapte, o dată pe săptămână la mezeluri, iarna, 

ca să cumpăr trei portocale și câteva banane verzi! 

Viorel Apostol (așezându-se la masă și sorbind o gură de 

cafea.): Ți-o fi dor? 

Crina Ardelean: Ei, dor! Coada la care am stat astăzi mi-a 

adus aminte de alte vremuri. 

Viorel Apostol (continuând să bea cafea): Vremuri? Ce 

vremuri? Lumea vine și se duce, totul pare să se schimbe, dar e 

cam totul la fel, atâta doar că vrea să pară mai rafinat, mai cu 

aripi. 

 Crina Ardelean: Da, da. Bine ai spus cu aripi. Acum suntem 

liberi să zburăm unde dorim, nu ca atunci. 

Viorel Apostol: Da, foarte liberi, mătușă! Atâta libertate 

avem, încât alegem să stăm la o altă coadă, încă una și mai 

stufoasă. 
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Crina Ardelean: Ce coadă? 

Viorel Apostol: Nu ai spus tu că ai stat la coadă, la poștă? 

Crina Ardelean: Am spus. Și? 

Viorel Apostol: Aveai libertatea să refuzi a sta la coadă. 

Crina Ardelean: Și cum puteam să ridic coletul? 

Viorel Apostol: Îl ridicai mai târziu, când nu mai era coadă. 

Până atunci îți rezolvai alte probleme. 

Crina Ardelean: Și după mine a fost coadă. Poate toată ziua o 

să fie coadă la poștă. Primește și trimite lumea pachete, căci vin 

sărbătorile de iarnă. 

Viorel Apostol: Prin urmare ai ales să stai la coadă. Bravo! 

Are omul în sânge statul acesta la coadă. 

Crina Ardelean: Ce vrei să spui? 

Viorel Apostol: Nu știe să se orienteze. E mereu debusolat. E 

obișnuit să imite. Crede că e mai simplu să copieze decât să fie 

el însuși. Asta e, mătușă, nu mai gândește, omul refuză să mai 

gândească, e ca o oaie. 

Crina Ardelean: Oaie? 

Viorel Apostol: Normal. Dacă o oaie se aruncă de pe stâncă, 

toată turma o urmează gândind că așa trebuie să fie. 

Crina Ardelean: Oile sunt oi și oamenii, oameni. 

Viorel Apostol: Nu e prea mare diferența între oi și oameni. 

Să vezi când s-or înghesui să intre pe porta raiului! 

Crina Ardelean: E păcat, Viorele, e păcat ce spui! 

Viorel Apostol: Ce să fie păcat? E un adevăr care mai și 

doare uneori. Aleargă oile oarbe după libertate, dar nu știu spre 

ce pășuni să se îndrepte. Mai apare și câte un cioban ce le duce 

prin toți spinii și mărăcinii până mai dau și de colții lupului. 

Atunci să vezi libertate în colții lupului! 

Crina Ardelean: Ești foarte prăpăstios. 

Viorel Apostol: Sunt foarte realist. E plină lumea de oameni 

șterși. N-au pic de personalitate. 

Crina Ardelean: E bine că ai tu pentru toți. 
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Viorel Apostol: Nu vezi că nimic nu mai e la fel sau totuși e 

și nu știm noi cum să planificăm tot ceea ce ne înconjoară? 

Crina Ardelean: Și ce să fie la fel? Să primim iarăși pâine pe 

cartelă? 

Viorel Apostol: Vezi că nu ai înțeles nimic?  

Crina Ardelean (încercând să-și aprindă o țigară): Ce să 

înțeleg? 

Viorel Apostol: În primul rând că nu ai voie să fumezi în 

casă. 

Crina Ardelean: E și casa mea, moștenire de la mama, după 

cum tu ai moștenit o parte de la sora mea, fie-i țărâna ușoară. 

Viorel Apostol: Nu are nicio legătură cine-i proprietarul 

casei cu fumul de țigară ce pătrunde prin toate încheieturile. E 

suficient o singură țigară și totul își pierde prospețimea. 

Crina Ardelean (încercând din nou să-și aprindă o țigară): 

Mai lasă-mă cu filosofiile, spune-mi ce n-am înțeles. 

Viorel Apostol: Multe nu înțelegi. De exemplu în acest 

moment te încăpățânezi să fumezi neascultându-mi sfatul. Așa 

s-au încăpățânat oamenii de la începutul omenirii și până astăzi 

de nu mai știu ghioceii și pomii când să înflorească, soarele 

când să strălucească mai puternic și norii când să plângă. 

Crina Ardelean: Hai că ești ridicol cu teoriile tale. 

Viorel Apostol: Eu, ridicol? 

Crina Ardelean: Tu! Cine altul? 

Viorel Apostol: Până acum câteva zile a fost cald afară de 

ziceai că-i primăvară. Au înflorit cireșii în livadă speriați că a 

venit primăvara și vor întârzia să rodească. Ai mai văzut tu 

cireși înfloriți la sfârșit de noiembrie? 

Crina Ardelean: Până anul acesta, nu. (râzând) Probabil n-au 

auzit de legenda babei. 

Viorel Apostol: Până să audă ei de Dochia ce și-a lepădat 

cojoacele crezând că-i primăvară și e plin de fragi, au rămas 

fără rod. I-a înghețat iarna ce s-a pus peste toate fără a-și anunța 
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deloc sosirea. În câteva zile, după ce frânge totul în jur, pleacă 

plictisită și lasă iarăși soarele să ardă. Atunci se sperie ghioceii 

și se ivesc să salute lumina ca peste ceva timp să vină din nou 

vifornița și să amorțească tot. Când eu spun că nimic nu mai știe 

când să înflorească sau când să rodească în această lume, tu nu 

mă crezi. 

Crina Ardelean (plictisită): Ce să cred, Apostole? 

Viorel Apostol: Viorel, mătușă! 

Crina Ardelean: Totuna. 

Viorel Apostol: Toate se fac la timpul lor după cum spune și 

Eclesiastul, dar acum se întâmplă ceva în lume, nici măcar 

fenomenele naturii nu-și mai urmează cursul firesc. 

Crina Ardelean: Ești tu prea filosof. 

Viorel Apostol: Filosof, nefilosof, asta e realitatea. Prea a 

schimbat omul totul, dar atât de bine a schimbat totul, că nici nu 

realizează cum a făcut acest lucru. Acum stă și privește uimit 

nevenindu-i să creadă ce a realizat. E ca un novice într-un 

meșteșug ce făurește ceva și când crede că a ajuns la final, nu 

realizează ce pași a făcut până acolo. Nu poate explica nimănui 

cum să realizeaze aceeași capodoperă. 

Crina Ardelean (râzând): Parcă te-ai descrie pe tine. 

Viorel Apostol: Pe mine, pe tine, pe toți. Ne pierdem în 

amănunte și uităm de unde am plecat și unde trebuie să 

ajungem. Ca și acum. Tu ai fost la poștă, nu? 

Crina Ardelean (zâmbind): Firesc că am fost la poștă. 

Viorel Apostol: Și ai adus un pachet, nu? 

Crina Ardelean: Firește că am adus un pachet. 

Viorel Apostol: L-ai aruncat pe masă și gata. 

Crina Ardelean: Și ce doreai să fac? Unde să-l arunc? Pe jos? 

Pe canapea? Poate doreai să-l arunc în șifonier odată cu paltonul? 

Viorel Apostol: Să-l deschizi, mătușă, asta doream, să-l 

deschizi. Ai uitat să-l deschizi. Atât de mult ai stat la coadă, 

încât ai uitat să mai deschizi pachetul odată ajunsă acasă. 
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Crina Ardelean: Nu am uitat să deschid pachetul. Pur și 

simplu nu pot să-l deschid. 

Viorel Apostol: Cum nu poți să-l deschizi? Ce glumă e 

aceasta? Ți-a trimis fiul tău, Rusalin Ardelean, un pachet din 

Germania și tu nu arzi de nerăbdare să-l deschizi? 

Crina Ardelean: Tocmai aici e problema. Nu mi-a trimis mie 

pachetul. 

Viorel Apostol: Cum vine asta, nu ți-a trimis ție? 

Crina Ardelean: Așa cum îți spun. Nu mi-a trimis mie. 

Viorel Apostol: Dar cui? A venit pe adresa aceasta. 

Crina Ardelean: Vărului lui, adică ție. 

Viorel Apostol: Mie? Cum să-mi trimită mie? Încă din 

copilărie mă evita, considera că nu împărtășim aceleași opinii. 

Crina Ardelean (arătându-i ce scrie pe pachet): Uite ce scrie 

aici: „Destinatar: Viorel Apostol“, dacă ar fi scris Crina 

Ardelean, l-aș fi deschis până acum. 

Viorel Apostol: Să-mi trimită mie un pachet? 

Crina Ardelean: După cum vezi. 

Viorel Apostol (nedumerit): Mie? 

Crina Ardelean: Da, ție! Ce ești atât de uimit? 

Viorel Apostol: Dar Rusalin mă disprețuiește. 

Crina Ardelean: De unde știi tu că te disprețuiește? 

Viorel Apostol: Am simțit mereu acest lucru. 

Crina Ardelean: Uite că nu ai simțit bine. Poate e timpul să 

vă purtați ca doi oameni maturi. 

Viorel Apostol: Eu mereu m-am purtat frumos cu el, cu toate 

că nu-i împărtășeam valorile. El însă mă ironiza. 

Crina Ardelean: Din moment ce tremurai de frică să bei cu el 

un pahar la o petrecere. 

Viorel Apostol: Nu tremuram de frică, dar eu nu consum 

alcool și nici nu-mi plac dezmățurile. 

Crina Ardelean: Ei, dezmățuri! Se distra și el, că o viață are 

omul. Muncește, adună, dar se mai și distrează. 
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Viorel Apostol: Depinde ce înțelege prin a se distra. 

Crina Ardelean: Dar tu ce înțelegi prin a te distra? 

Viorel Apostol: Poate să călătorești, să citești, să cercetezi, 

să asculți o muzică bună, să te pierzi în farmecul naturii sau în 

ochii celei dragi, să lași ceva folositor în urma ta. 

Crina Ardelean (turnându-și și ea cafea într-o ceașcă): Ei, să 

lași, să lași, să lași! Ce să tot lași? Nici măcar nu ești însurat, să 

ai și tu o nevastă, copii, ca să ai cui să lași. 

Viorel Apostol: Nu la partea materială făceam referire. 

Crina Ardelean: Dacă nu lași și tu bani, o casă, o mașină, 

pământ, nici nu te mai pomenesc rudele. Uită să-ți mai facă și 

părăstas.    

Viorel Apostol: Cât de legată ești de tot ce-i trecător! 

Crina Ardelean: Dar de ce să fiu legată? De cer? Încă nu am 

aripi să zbor. (râzând) Am mai zburat, ce-i drept, printre nori, 

cu avionul. 

Viorel Apostol: Nu vrei să ai aripi. Dacă doreai să ai aripi nu 

stăteai la coadă. Erai liberă să te întorci mai târziu sau poate 

niciodată. 

Crina Ardelean: Ar trebui să-mi mulțumești, altfel trebuia să 

stai tu la coadă. 

Viorel Apostol (mai punându-și cafea): Mulțumesc, dar nu 

stăteam. Am lucruri mult mai importante de făcut. 

Crina Ardelean: Și ce anume ai așa de important de făcut? 

Din câte văd pierzi timpul cu mine la o cafea. 

Viorel Apostol: Am făcut o pauză, deși timpul trece atât de 

repede, încât nu-mi mai ajunge ziua și noaptea să termin tot ce 

mi-am propus. Dacă n-ar avea nevoie păcătosul ăsta de măgar 

de odihnă, ce bine ar fi! 

Crina Ardelean: Măgar? Ce măgar? 

Viorel Apostol (servind un fursec de pe o tavă): Trupul 

omului, mătușă! Măgarul acesta ce nu se mai satură. 

Crina Ardelean (râzând): Trupul omului măgar? 
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Viorel Apostol: Ți-am spus că nu înțelegi nimic. Ia și tu un 

fursec! 

Crina Ardelean (zâmbind): Sunt la regim. Mi-e teamă că am 

pus ceva kilograme în ultima vreme. 

Viorel Apostol: Nu te îngrași de la un fursec și nici nu 

trebuie să-i calculezi caloriile, că te apuci să alergi prin toate 

magazinele până epuizezi orice urmă de energie. 

Crina Ardelean (servind un fursec): Uite că servesc! 

Viorel Apostol: Foarte bine faci! 

Crina Ardelean: Și tu, după cum spuneai, ce ai așa mult de 

lucru? 

Viorel Apostol: Lucrez la un proiect ce poate să rămână sute 

de generații. 

Crina Ardelean: Hai nu mai spune? Ce proiect? Te pome-

nești că ai descoperit și tu cine știe ce energie atomică? 

Viorel Apostol: Ți-am spus că nu înțelegi nimic. 

Crina Ardelean: Ce să înțeleg? Ești vreun chimist, vreun 

fizician, vreun inginer în calculatoare, vreun arhitect, sculptor, 

pictor, scriitor, compozitor, medic să găsești remediul la o 

boală? Ești un biet profesor de filosofie. Ce să lași în urma ta ca 

să reziste sute de generații? 

Viorel Apostol: Lucrez la un „Tratat despre nimic“. 

Crina Ardelean (râzând): „Tratat despre nimic“. Mai bine 

spus nu lucrezi nimic. 

Viorel Apostol: Cu riscul să mă repet îți spun a nu știu câta 

oară că nu înțelegi nimic. 

Crina Ardelean (râzând): Nimic. Așa este. Chiar nimic nu 

este de înțeles. Nimic. (Se duce până la șifonier și ia paltonul.) 

Viorel Apostol: Unde vrei să pleci din nou? 

Crina Ardelean: Să fac și eu niște nimicuri, o plimbare cu 

fetele prin mall. (Lasă paltonul pe canapea și se apropie de 

masă.) Hai, nu deschizi pachetul, că mă grăbesc să plec! 

Viorel Apostol: Nu. 
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Crina Ardelean: Nu? (Se așază din nou la masă.) De ce nu? 

Viorel Apostol: E posibil să nu fie nimic în pachet. 

Crina Ardelean: În capul tău e nimic. Cum să trimită fiul 

meu un pachet cu nimic în el? 

Viorel Apostol: Și când te gândești că ai stat la coadă pentru 

un nimic. 

Crina Ardelean: Nu-ți permit! 

Viorel Apostol: Iertare, mătușă! 

Crina Ardelean: Haide, deschide pachetul! 

Viorel Apostol: Nu. 

Crina Ardelean: De ce, nu? 

Viorel Apostol: Poate Rusalin mi-a trimis ceva personal. 

Fiind ceva personal, s-ar supăra dacă l-aș arăta și altora. 

Crina Ardelean: Eu sunt mama lui. Nu s-ar supăra. 

Viorel Apostol: Nu se știe! 

Crina Ardelean: Ba se știe. 

Viorel Apostol: Ce să se știe? 

Crina Ardelean: Că pe mine nu se supără niciodată. 

Viorel Apostol: Poate te înșeli, mătușă! 

Crina Ardelean: Niciodată! Îmi cunosc fiul. 

Viorel Apostol: Nici măcar degetele de la propria-ți mână nu 

le cunoști și când stai să te gândești, fiecare deget e diferit. 

Crina Ardelean: Ce vrei să spui cu asta? 

Viorel Apostol: Poate și Rusalin e diferit. Nu mai e același 

Rusalin de odinioară. 

Crina Ardelean: Rusalin al meu, e același Rusalin al meu. 

Viorel Apostol: Până într-un punct când e doar al lui și al 

nimănui altcuiva. 

Crina Ardelean: Până la urmă deschizi pachetul acela sau nu? 

Viorel Apostol: Și ce să găsesc în el? 

Crina Ardelean: Nimic, ce să găsești în el? Nimic. 

Viorel Apostol: Dacă nu o să găsesc nimic, de ce să-l mai 

deschid? 
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Crina Ardelean (îmbrăcând paltonul): Poate te ajută la 

tratatul acela al tău despre nimic. 

Viorel Apostol (cu gândul aiurea): Un lucru fără valoare, un 

nimic.  

Crina Ardelean (supărată): Copilul meu nu trimite nimicuri, 

lucruri neînsemnate cum le numești tu.  

Viorel Apostol: Așa e, mătușă! Mă gândeam departe. Nu am 

dorit să spun nimic care să te supere. Totul e deșertăciune. 

Crina Ardelean (punându-și mănușile): Deșertăciune? Ce 

înseamnă deșertăciune? 

Viorel Apostol: Deșertăciunea e sinonimă nimicului. Fie că 

taci, nu spui nimic, fie că arunci vorbe în vânt, tot acolo te 

rotești, în jurul aceluiași punct, aceleiași cozi. Fără importanță e 

tot ceea ce mișcă și cu toate acestea, fiecare, caută să lase ceva 

în urmă, să trăiască prin acel ceva. Și când stai să te gândești că 

ne afundăm din ce în ce mai mult în nimic, ne afundăm odată cu 

fiecare clipă ce trece pe lângă noi zadarnic. Și de ce-am lăsa-o 

să treacă zadarnic? (visător) Tocmai pentru a nu lăsa clipa să 

fugă m-am gândit să o apuc de guler și să vorbesc despre 

nimicul din adâncul ei. 

Crina Ardelean: Nimic, nimic și iar nimic. Vezi că eu plec! 

Poate până mă întorc te gândești să deschizi pachetul. 

 Viorel Apostol: Te-ai blocat în același punct, pachetul și 

iarăși pachetul. Vezi să nu te mai rătăcești pe la vreo coadă! 

Crina Ardelean (dând să plece): Nu ai tu grija mea! Vezi tu 

de nimicurile tale nu de coada la care m-oi putea rătăci eu! 

Viorel Apostol: Și totuși era o artă să stai la coadă cândva, să 

știi cum îți așezi sticla de lapte, unde o lași, lângă a cui sticlă. 

Mai înțelegeai cum sta și țăranul la coada vacii înainte de a 

duce laptele spre comercializare. Mai învățai și matematică, 

câte sferturi de pâine primești pe cartelă. Treceai de la artă la 

științe și invers. 
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Crina Ardelean (oprindu-se din drum): O artă și o știință ce 

tu nu o s-o înțelegi niciodată. Eu o trăiesc mereu, la coadă la 

coafor, la coadă la medic. Gândește-te, la coadă la spital! M-am 

dus să fac niște analize, un control, că e bine să mai își caute 

omul și de sănătate și am stat la coadă ceasuri întregi. Unii au 

leșinat. Crezi că au putut intra mai repede în cabinet? Nu. 

Puteau să și moară, că nu erau băgați în seamă. Trebuia să-ți 

aștepți rândul. 

Viorel Apostol: E din ce în ce mai rea lumea. Cu cât sunt 

cozile mai mari, cu atât lumea este mai rea. 

Crina Ardelean (plecând): Te-am pupat, nepoate! (Privind 

ceasul.) Eu trebuie să plec. Vezi ce faci cu pachetul ce l-ai 

primit! 

Viorel Apostol: Nicio grijă, mătușă! Vezi să nu stai mult, că 

spre seară trebuie să ies în oraș cu Daria. 

Crina Ardelean (ieșind): Nu stau! Poate doar la două, trei 

cozi! 

 

Scena 2 

 

Viorel Apostol (rămânând singur și analizând pachetul 

nedeschis): Ce ar putea să fie în pachetul acesta? Ce ar putea să-

mi trimită mie Rusalin din Germania? Ciudat! Foarte ciudat! 

Îmi trimite mie un pachet înainte de Sfântul Nicolae și mătușii 

nu-i trimite nimic. Nu-i înțeleg gestul! Nu pot să-mi explic. Ce 

ar putea să se ascundă în acest pachet? (răsucind pachetul) Să-l 

deschid? (Îl analizează din nou.) Nu, nu, nu, nu-l deschid! E 

prea periculos. (învârtindu-l pe toate părțile) Dar de ce să fie 

periculos? Ce ar putea să fie atât de periculos? Trebuie să-mi 

fac curaj și să deschid pachetul. (Caută o foarfecă în sertarul de 

la masă. O scoate și se apropie cu foarfeca de pachet.) Nu pot 

să-l deschid! Nu îndrăzdesc! Dacă se ascunde în pachet ceva 
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veninos? Un șarpe? Nu, nu poate să fie un șarpe, s-ar fi sufocat. 

Un păianjen? Nu, nu cred. Lui Rusalin îi era frică de păianjeni. 

Nu risca să-mi împacheteze unul. Ce mă prostesc atât, că doar 

nu o ieși un balaur din ladă care să mă mănânce? Și dacă o o 

ieși? E, dacă? Nu, nu-l deschid. (Se așază pe fotoliu dezamăgit.) 

Ce mult aș vrea să aflu ce se ascunde în pachetul acesta! 

(gânditor) Dacă îmi doresc să aflu ce se ascunde în pachet, ar 

trebui să deschid. Da, așa este! Ar trebui să-l deschid. (Se ridică 

de pe fotoliu hotărât, ia foarfeca și taie sfoara, pe urmă începe 

să taie scotch-ul, dar se oprește la un moment dat.) Nu pot să-l 

deschid! Dacă din cutie s-ar ridica un abur otrăvitor? Ce 

groaznic! Chiar nu am timp să mor, nu înainte de a termina 

lucrarea despre nimic. (Se depărtează puțin de masă și se 

plimbă prin cameră. La un moment dat se oprește.) Dar de ce ar 

vrea să mă vadă mort Rusalin? Cum să mă gândesc că vărul 

meu ar putea să pună cine știe ce dihanie în pachet? Să mă vrea 

mort, că-și dorește toată casa? Dacă aș muri, el ar moșteni totul. 

E doar cea mai apropiată rudă a mea. Ce-mi trece și mie prin 

cap! (Se apropie de masă, ia pachetul și se așază pe fotoliu cu el 

în brațe.) Pachet, pachețel, ce ascunzi prin pântecel? Ascunzi 

colaci sau gândaci? Ascunzi aur sau balaur? Gândaci! Dacă or 

fi gândaci în pachet? Doamne ce frică mi-era mie de gândaci în 

copilărie! Și Rusalin știe acest lucru. Dacă a dorit să facă o 

glumă și mi-a trimis niște gândaci? Ce scârbos! Îmi amintesc 

când mi-a pus niște gândaci în ghiozdan. În ziua aceea am 

plecat fără cărți și caiete la școală, mai am adunat și o colecție 

de scaune în catalog. Ce-i drept, aveau pe ce să se sprijine 

celelalte note când erau obosite. (Se joacă cu degetele pe 

pachet.) Oare gândacii au putut sta ascunși atâta drum în 

pachet? Să fie oare gândaci în pachet? Nu! De ce gândesc atât 

de prăpăstios? Poate în pachet e ceva drăguț. Poate s-a gândit 

să-mi trimită o tabletă? O tabletă? Aș fi preferat un laptop. Al 
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meu e cam vechi, poate să mă lase oricând și am nevoie să-mi 

tehnoredactez lucrarea. (Rupe din când în când câte o bucată de 

scotch.) Dacă sunt viermi în pachet? (Dezgustat.) Oribil! 

Spurcații aceia străbat totul. Și când te gândești că tot ce fost 

viu, că tot ce a fost mai frumos poate să intre în burta unui 

vierme. Și ce e un vierme? E o arătare moale, îi zice animal 

nevertebrat, fără picioare, așa ca un tub, ca un cilindru. E urât. 

Doamne, cât de urât e! În el se topesc toate cele ce s-au crezut 

puternice. E așa ca o coadă ce stă să te înghită. (Gândește 

profund.) Ce idee mi-a venit! (Pune pachetul pe masă și caută 

un caiet și un creion.) Cordonul ombilical, acea coadă, acea 

scară ce întreține viața în pântecele mamei, e cel care face 

legătura celui viu cu universul. Lichidul acela în care plutește, 

cordonul ombilical ce se leagă de tot ce înseamnă rai, de tot ce 

înseamnă cer și aștri, e partea ce lipsea în lucrarea mea. 

(Notează ceva pe caiet. La un moment dat se oprește și ridică 

privirea dezamăgit.) Când pruncul părăsește cerul și se taie 

cordonul ombilical, totul e pierdut. E condamnat să rătăcească 

ca un orb printre parfumurile acestei lumi fără să le descifreze 

codurile sacre. Negăsirea codurilor sacre aduce după sine 

condamnarea. Omul e condamnat să devină nimic, un pumn de 

lut. (Abandonează caietul.) Nu. Nu e bine. Întâi stă la coadă 

nouă luni ca să pătrundă într-o lume străină, o lume guvernată 

de un soare palid, pe urmă stă la coadă să reușească a sădi 

nemurire într-un loc al nimicului, mai stă la coadă și când 

moare. Ce straniu! Umbrele stau pe malul râului Styx cu un ban 

în gură spre a urca în barca lui Charon pentru a ajunge la Hades. 

Toată viața te învârți în jurul cozii, parcă ai avea acolo un 

motocel pe care ai vrea să-l prinzi și când ai impresia că îl apuci 

te-ai dus ca și cum n-ai existat niciodată. (Ia din nou pachetul la 

frământat.) Unde am ajuns de la viermi! Viermi? Nu pot să fie 

viermi în pachet. Rusalin nu e atât de deștept, nu are prea multă 
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imaginație. Dar ce ar putea să fie în pachet? Să-l deschid? 

(așteaptă) Curat să-l deschid, vorba lui Ghiță Pristanda! Nu,  

nu-l deschid! Puțin mister nu strică. Dacă aș deschide pachetul 

s-ar risipi orice urmă de îndoială, toate ar fi pe față, dar așa nu, 

așa totul pare învăluit într-o pânză ... (Stă o clipă.) Oare ce fel 

de pânză? Una ca haina înveninată a lui Hercule? Trebuie să-mi 

fac curaj și să deschid pachetul. (Începe să taie scotch-ul mai 

hotărât. La un moment dat se oprește.) Să risipesc misterul? Să 

eliberez pasărea captivă a pachetului. Dacă zboară și nu apuc 

să-i pun sare pe coadă? Mai bine nu. O să-l pun undeva bine. O 

să-l ascund. Da, asta o să fac! O să ascund pachetul. Ce a crezut 

viermele ce-l roade pe dinăuntru, că o să-l eliberez? Trebuie să 

merite pentru a se putea bucura de un asemenea privilegiu, 

trebuie să-și roadă coatele stând la coadă ca să fie deschis. (Ia 

pachetul și pleacă cu el în brațe să găsească un loc unde să-l 

ascundă. Ajunge o clipă în culise – alte camere. Se întoarce cu 

pachetul din nou în salon.) Trebuie să caut un loc întunecat, 

rece, chiar umed. Știu. În debara. (Se duce spre debara – culise. 

Se întoarce.) Nu e bine. L-ar găsi mătușa și ar râde de mine, că 

nu l-am deschis. Mi-ar spune că sunt un fricos ca atunci când 

eram copil și refuzam să iau un pește abia scos din râu în palmă. 

Era așa umed și alunecos. Se zbătea, sărea, dădea din coadă și 

sfârșeam prin a-l pierde printre degete. Da, mi-era frică de pești. 

Poate, cândva, o să ne înghită pe fiecare câte un pește. O să 

facem felinar din pântecele lui, dar n-o să mai putem evada din 

recele și umedul mormânt. (Se oprește în fața șifonierului, Îl 

deschide.) Cred că e bine aici. Mai mult eu folosesc acest dulap. 

Până și paltonul mătușii tot eu îl aranjez pe umeraș. (Pune 

pachetul în șifonier.) Cred că e timpul să mă întorc în camera 

mea de lucru, la nimicurile mele. (Face câțiva pași.) Și 

pachetul? (Zâmbind.) Stă foarte bine pachetul în șifonier. Nu 

are cum să facă picioare. (Părăsește scena.) 
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Scena 3 

 

(Crina Ardelean însoțită de Daria Flamingo intră în salon.) 

 

Crina Ardelean (către Daria): Îndrăznește, îndrăznește! 

Daria Flamingo: E foarte frumos la voi! 

Crina Ardelean: Nu te-a adus niciodată Viorel acasă? 

Daria Flamingo: Nu. 

Crina Ardelean (scoțându-și mănușile, pe urmă paltonul și 

aruncându-le pe canapea): E ciudat. Să nu își dorească un tânăr 

să-și impresioneze viitoarea soție cu locuința ce o să-i fie cămin 

în curând. 

Daria Flamingo: El e de modă veche, doamna Crina. 

Crina Ardelean: E un pămpălău. Scuză-mă că-l fac 

pămpălău, dar o să vezi că va trebui să te descurci și pentru el, 

dacă accepți să-i fii soție. A! Și te rog să-mi spui pe nume 

direct, fără doamna. Prefer să ne tutuim. Până la urmă o să trăim 

în aceeași casă. 

Daria Flamingo: Nu-mi permit. 

Crina Ardelean: Cum să nu-ți permiți? Îți dau eu voie. Te rog 

fă-te comodă! Dă-ți haina jos și așază-te la masă să servim un 

ceai sau o cafea, depinde ce preferi. 

Daria Flamingo (dezbrăcându-se de haină și așezând-o la 

rândul ei pe canapea): Viorel nu-i acasă? 

Crina Ardelean: Cu siguranță e acasă. E antisocial. Nu 

părăsește habitatul personal decât atunci când este o urgență și 

nu are altă alternativă. Cred că lucrează la (face o pauză), cred 

că tratat îi spunea, un tratat. 

Daria Flamingo: Foarte interesant! 

Crina Ardelean: Nu e nimic interesant. 

Daria Flamingo: Mie mi se pare interesantă ideea unui tratat. 

(Se așază la masă alături de Crina.) Ce temă abordează în 

tratatul la care lucrează. 
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Crina Ardelean: Nimic. 

Daria Flamingo: Cum nimic? Nu se poate într-un tratat să nu 

abordeze nimic. 

Crina Ardelean: Nu m-ai înțeles. Abordează tocmai această 

problemă a nimicului. 

Daria Flamingo: Cum să poți scrie despre nimic, dacă e 

nimic? 

Crina Ardelean: Întreabă-l pe Viorel! El știe mai bine. Ce 

dorești să servești? Un ceai? O cafea? 

Daria Flamingo: Un ceai. 

Crina Ardelean (turnând ceai pentru ea și Daria): Și cum v-

ați cunoscut? 

Daria Flamingo: Cine? 

Crina Ardelean: Tu și Viorel. 

Daria Flamingo (servind ceai și zâmbind): Nu o să-ți vină să 

crezi. Ne-am cunoscut la mănăstire. 

Crina Ardelean (zâmbind surprinsă): La mănăstire? 

Povestește-mi! 

Daria Flamingo: Dar Viorel nu vine? Trebuia să ne întâlnim. 

Crina Ardelean: A uitat. Cu siguranță a uitat. Hai, poves-

tește-mi! 

Daria Flamingo: Nu cred că ar fi putut uita. El e un om de 

cuvânt. 

Crina Ardelean: Atunci o să vină. Povestește-mi cum v-ați 

cunoscut! 

Daria Flamingo: Tocmai s-a sfințit biserica nouă a mănăstirii 

și oamenii aveau voie să treacă prin altar la închinăciune. Stătea 

la coadă pentru a se închina. Așa l-am întâlnit. 

Crina Ardelean (râzând): La coadă ai spus? 

Daria Flamingo: Ce e rău să stai la coadă? 

Crina Ardelean (veselă): Nu, nu e rău. Pentru Viorel e rău, e 

sub demnitatea lui. Să stea el la coadă! (Râde până la epuizare.) 

Auzi! Viorel la coadă. Am trăit s-o văd și pe asta. (Se ridică.) 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
25 

Daria Flamingo: Da, la coadă! 

Crina Ardelean (râzând și plimbându-se prin cameră) Viorel, 

la coadă! Asta-i bună! Aproape că nu pot să cred. 

Daria Flamingo: De ce nu poți să crezi? 

Crina Ardelean (căutând niște mănuși de unică folosință într-

un sertar al șifonierului.): El nu îmbrățișează filosofia cozii. 

Cum să își piardă el timpul la coadă? 

Daria Flamingo (nedumerită): Dar nu și-a pierdut timpul. 

Crina Ardelean (amuzată): Cum să nu-ți pierzi timpul când 

stai la coadă? (Părăsește puțin salonul și se întoarce cu o 

fructieră, un bol și un cuțit.) Viorel să-și piardă timpul la coadă, 

el, marele filosof? E peste puterea mea de înțelegere. 

Daria Flamingo: Chiar nu și-a pierdut timpul la coadă. 

Crina Ardelean: În cele din urmă nu a stat la coadă? 

Daria Flamingo: Ba da. A stat la coadă, dar nu și-a pierdut 

timpul. 

Crina Ardelean: Ei, nu l-a pierdut! Dacă a stat la coadă, 

firește că l-a pierdut. Cum să nu-și piardă timpul la coadă? 

Pentru el a sta la povești cu un vecin de coadă e o pierdere de 

timp. 

Daria Flamingo: Dar nu a stat la povești. S-a rugat. 

Crina Ardelean: A! S-a rugat? 

Daria Flamingo: Da, da, s-a rugat! M-a îndemnat și pe mine 

să fac același lucru. 

Daria Flamingo:  Să înțeleg că așa v-ați cunoscut? 

Daria Flamingo: Mai mult când am ocolit biserica. Viorel a 

ocolit-o în genunchi și m-am împiedicat de el. 

Crina Ardelean (abandonând lucru, că nu mai putea de râs): 

Nu mai pot! 

Daria Flamingo: Să vă ajut? 

Crina Ardelean: Cu ce să mă ajuți? 

Daria Flamingo: Să finalizați salata de fructe? 

Crina Ardelean (abia abținându-se din râs): Nu, nu e nevoie! 
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Daria Flamingo: Chiar m-aș fi descurcat. 

Crina Ardelean: Crede-mă! Nu e nevoie. (Își reia munca.) 

Viorel, în genunchi, în jurul bisericii? 

Daria Flamingo: Nu văd unde-i problema? Așa a simțit. 

Crina Ardelean: Doamne ce aș fi râs să-l fi văzut! 

Daria Flamingo: Nu, nu e bine! 

Crina Ardelean: Ce nu e bine? 

Daria Flamingo: Nu e bine să râzi de ceea ce simt unii 

oameni că e bine să facă ca manifestare religioasă. 

Crina Ardelean: Nu de manifestarea religioasă, ci de Viorel 

aș fi râs. Pe Viorel nu-l știam așa. 

Daria Flamingo: Dar cum îl știai? 

Crina Ardelean: Un om hotărât, neinfluențabil, liber. 

Daria Flamingo: Așa și este. 

Crina Ardelean: Dar (se oprește o clipă parcă să-și adune 

gândurile) merge în genunchi. 

Daria Flamingo: De dorul lui Dumnezeu, din râvnă pentru 

Cel a toate făcător, ar fi putut merge și pe ață, sau prin apă și 

foc. 

Crina Ardelean: Până la urmă e problema lui. 

Daria Flamingo: Asta cam așa este. Fiecare cu înțelepciunea 

lui. 

Crina Ardelean: Mai bine de Rusalin al meu. El a stat la 

coada clasei până a terminat primele opt clase, pe urmă a 

alergat să muncească cu ziua. Acum muncește dincolo, în 

construcții. N-ai idee ce bine câștigă! Ăsta-i bărbat! Nu s-a 

stresat cu nimic și acum are tot ce-și dorește. 

Daria Flamingo: Dragoste are? 

Crina Ardelean: Dacă are bani, are tot ce-și dorește. Poate 

să-și cumpere și dragoste. 

Daria Flamingo: Ce dragoste e aceea? 

Crina Ardelean: N-ai idee câtă mângâiere poți să primești și 

de la o astfel de dragoste. 
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Daria Flamingo: E o minciună. 

Crina Ardelean: Cine? 

Daria Flamingo: Dragostea ce se vinde. 

Crina Ardelean: O minciună, dar o minciună frumoasă. 

Daria Flamingo: O iluzie. E ca și cum te-ai îmbăta cu un 

pahar de apă. 

Crina Ardelean (ridicându-se să meargă în camera alăturată 

după niște boluri pentru a pune salata de fructe): Ce știi tu, 

fetițo? Dragostea e mai mult amară decât dulce. 

Daria Flamingo (aparte): Chiar îmi pare rău de Crina. Nu 

înțelege sensul frumuseții, iar frumusețea vine doar prin 

dragoste. (Ia o căpșună din bol până nu o vede nimeni.) E cam 

acrișoară. Poate așa e și dragostea, cam acrișoară. (După o 

clipă.) Nu, dragostea nu-i acrișoară, dragostea e frumoasă. Cât 

de frumoși și luminoși sunt îndrăgostiții! Când nu e dragoste 

totul e posomorât, umbrit. Uf! (Se cutremură.) Ce urâți sunt cei 

întunecați din pricina absenței iubirii. 

Crina Ardelean (revine): Să vezi ce salată bună de fructe am 

făcut! (Merge la masă și începe să pună salată în boluri.) 

Daria Flamingo: Viorel nu mai vine? 

Crina Ardelean: E concentrat la proiectele lui. 

Daria Flamingo: Poate-l chemați. Îi spuneți că am ajuns de 

ceva timp. 

Crina Ardelean: Dar cu mine nu-ți place să stai la povești? 

Daria Flamingo (nevoită): Da. Normal că îmi place. 

Crina Ardelean: Nu l-ai cunoscut pe Rusalin al meu. Ai fi 

văzut ce bărbat de bărbat era. 

Daria Flamingo (aparte): Normal. Din moment ce poate să 

cumpere dragoste, poate și sănătate.  

Crina Ardelean (terminând de aranjat salata): Ai spus ceva. 

Daria Flamingo: Nimic. Te aprobam, îți dădeam dreptate. 

Crina Ardelean (servindu-i un bol cu salată de fructe, 

Dariei): E delicioasă! Îți garantez! 
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Daria Flamingo: Mulțumesc! 

Crina Ardelean (gustând și ea salată dintr-un bol): Îm! Chiar 

e delicioasă. 

Daria Flamingo: E specială. 

Crina Ardelean: Să știi că e specială. Bine ai spus. E specială. 

Daria Flamingo: Nu-l chemați și pe Viorel? 

Crina Ardelean: Da. 

Daria Flamingo: Ei? 

Crina Ardelean: Aștept un telefon de la Rusalin. După ce mă 

sună o să-l chem. Viorel și Rusalin nu prea sunt apropiați, nu 

prea e chimie între ei, deși astăzi Viorel a primit de la Rusalin 

un pachet. Oare ce i-o fi pus Rusalin în pachet? 

(Sună telefonul.) 

Crina Ardelean: În sfârșit. Cred că e Rusalin. (Aleargă la 

telefonul așezat pe o măsuță lângă canapea.) Alo! Rusalin! Tu 

ești! Rusalin! Ce mă bucur să te aud! Mi-e foarte dor de tine! 

Ce să mă întrebi? De pachet? Ce pachet? A, da! L-a primit. 

Dacă l-a deschis? Nu știu. Eu am plecat cu treabă în oraș. Să-l 

întreb? Nu-i lângă mine. Să-l chem? Nu pot să-l chem. Are o 

lucrare de finalizat. Mai bine spune-mi când mai treci pe acasă. 

Ești pe drum? Ajungi mâine! Nemaipomenit! Sunt așa de 

fericită. A! Stai! De ce ai mai trimis atunci pachetul prin poștă? 

A! E între tine și Rusalin. Ce mă bucur că ajungi mâine! N-ai 

idee ce fată frumoasă e azi în vizită la noi! Dacă o s-o cunoști și 

tu? Firește! O s-o invit special la cină mâine seară, ca să te 

cunoască. Trebuie să închizi? A! Ești în trafic. Te-ai oprit 

câteva minute într-o parcare. Atunci te aștept! Te pup! (Închide 

telefonul.) (Foarte veselă, săltând de bucurie și venind spre 

Daria.) Vine Rusalin! (Fericită.) O să-l vezi mâine seară. (Ca 

trezită din vis.) Vei veni mâine seară la cină? Sper că nu o să 

mă refuzi? Acum suntem prietene, nu? 

Daria Flamingo: Desigur, din moment ce sunt invitată și 

așteptată cu atâta drag. 
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Crina Ardelean: Cum să nu te invit? Firesc că te invit. Ești 

invitata mea favorită. 

Daria Flamingo: Mai ai și alți invitați? 

Crina Ardelean: Păi, să vedem! Pe Viorel, că face parte din 

decor... 

Daria Flamingo (întrerupând-o): A! Nu puteam să vin în 

absența lui. 

Crina Ardelean: Firește că puteai! Acum ești și prietena mea 

și o să fii și prietena lui Rusalin. 

Daria Flamingo: Cum spui. 

Crina Ardelean: Așa spun. De fapt, nu mai invit pe nimeni 

altcineva. O să fim noi patru, eu, tu, Rusalin și Viorel. 

Daria Flamingo: Cred că a început filmul la care trebuia să 

merg împreună cu Viorel. 

Crina Ardelean: Din moment ce a uitat de film, a uitat și de 

tine. Îți spun eu că, dacă ținea la tine, nu ar fi uitat nimic în ceea 

ce te privește. Încă ar fi căutat și motive să te vadă mai des, să 

te încânte cu fel și fel de nimicuri. 

Daria Flamingo: Pe mine nu mă impresionează nimicurile. 

Crina Ardelean: Normal. Nici nu trebuie să te lași impre-

sionată de nimicuri, dar trebuie să te prefaci că ești surprinsă, că 

te simți măgulită. 

Daria Flamingo: Eu nu știu și nici nu pot să mă prefac. 

Crina Ardelean: Ei, nu poți să te prefaci. Înveți dragă, înveți. 

Totul se învață. Îți trebuie doar puțină voință și ceva muncă. 

Uite! (Se duce la Daria, o ia de mâini și o trage de pe fotoliu.) 

Tu vei veni la mine cu brățara aceasta. (Își scoate o brățară de 

pe mână.) 

Daria Flamingo: De ce nu cu o floare? 

Crina Ardelean: Florile sunt gingașe, dar sunt pentru înce-

pătoare. O femeie adevărată se respectă. 

Daria Flamingo: Ce să fac cu brățara? 
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Crina Ardelean: Mi-o oferi. Trebuie să spui ceva foarte 

convingător când mi-o oferi, altfel eu voi refuza cadoul. 

Daria Flamingo: Și brățara rămâne la mine. 

Crina Ardelean: E doar un joc. Normal că brățara nu o să 

rămână la tine. (Se întoarce cu spatele spre a se depărta.) 

(Daria Flamingo cioc, cioc în spatele Crinei) 

Crina Ardelean: Ce dorești? De ce mă deranjezi? 

Daria Flamingo: Frumoasă doamnă, vă căutam! 

Crina Ardelean: Tu pe mine? Nici nu vă cunosc. 

Daria Flamingo: O să aveți suficient timp să mă cunoașteți. 

Crina Ardelean: Asta hotărăsc eu. 

Daria Flamingo: Desigur, frumoasă doamnă! Să mă prezint! 

Sunt Daria Flamingo! 

Crina Ardelean (râzând): Flamingo! Ce nume! Ești cumva 

pasăre și nu-mi dau eu seama? 

Daria Flamingo: Sunt acea pasăre care aduce cu ea mesaje 

dulci de iubire. 

Crina Ardelean: Hai nu mai spune? 

Daria Flamingo: Fratele meu de când v-a văzut prima dată  

s-a îmbolnăvit de dragoste. 

Crina Ardelean: Și ultima dată? 

Daria Flamingo: Dragostea i-a pătruns în suflet și nu l-a mai 

părăsit nici măcar o secundă. 

Crina Ardelean: El nu mai doarme deloc? 

Daria Flamingo: Nu, frumoasă doamnă! Așteaptă clipa în 

care veți avea îngăduința să vă plecați privirea spre un biet 

trubadur rătăcit pe cărarea vieții dumneavoastră. 

Crina Ardelean: De ce cărarea vieții mele? 

Daria Flamingo: Pentru că vă iubește. 

Crina Ardelean: Cine să mă iubească? 

Daria Flamingo: Cel care v-a trimis această brățară. 

Crina Ardelean: O brățară! (O ia imediat și o încearcă.) O... 

brățară! (Se răsucește cu brățara pe mână.) Îmi place. O accept. 
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Daria Flamingo: Ce să-i spun fratelui meu? 

Crina Ardelean: Că-i mulțumesc. 

Daria Flamingo: Doar atât?  

Crina Ardelean: Că-i sunt recunoscătoare pentru darul 

primit. 

Daria Flamingo: O speranță cât de mică? Că accepți să-l 

întâl-nești, să-l cunoști. 

Crina Ardelean: Bine! Fie! 

Daria Flamingo: Așadar accepți să-l întâlnești. 

Crina Ardelean: Să zicem. 

Daria Flamingo: Cu siguranță o să te surprindă. 

Crina Ardelean: Să mă surprindă? 

Daria Flamingo: O altă brățară. O întrece pe prima. 

Crina Ardelean (mai mult pentru sine): Dacă-i așa. (Hotă-

râtă.) Bine. Accept. 

Daria Flamingo: Atunci, frumoasă doamnă, să veniți negreșit 

la teatru mâine. Fratele meu o să vă aștepte în fața clădirii cu un 

trandafir. 

Crina Ardelean: O să fiu acolo! 

Daria Flamingo: Ei, cum m-am descurcat? 

Crina Ardelean: Foarte bine! Ți-am spus că poți învăța. 

Daria Flamingo: Poate o să-l chemati pe Viorel. 

Crina Ardelean: Viorel! A venit Daria! Viorel! 

Daria Flamingo: Mulțumesc! 

Crina Ardelean: Nu răspunde. O fi adormit. Haide cu mine 

până-n camera mea să-ți arăt ce rochii superbe mi-am comandat 

recent de pe internet. 

Daria Flamingo: Vă comandați haine de pe internet? 

Crina Ardelean: De ce nu? Mă vezi tu pe mine așa demodată? 

Daria Flamingo: Firesc că nu, dar ... 

Crina Ardelean: Ce dar? 

Daria Flamingo: Se poate ca materialul să nu fie de calitate, 

să nu se potrivească măsura. 
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Crina Ardelean: Acestea toate sunt un mit a celor ce nu știu 

să utilizeze un computer sau dacă știu sunt prea învechiți să facă 

cumpărături pe internet. 

Daria Flamingo (amuzată): Ce bine că pe internet nu se stă  

la coadă! 

Crina Ardelean: N-ai văzut tu cozile de pe internet. E o 

coadă așa de mare pe internet. Nu mai comunică oamenii față 

către față, toți fac coadă pe internet.  

Daria Flamingo (zâmbind): Dacă tu spui. 

Crina Ardelean: Haide! Nu vii? 

Daria Flamingo: Unde? 

Crina Ardelean: Să-ți arăt rochile. 

Daria Flamingo (ca trezită din somn): A! Da. Vin, sigur că vin! 

(Cele două părăsesc salonul.) 

 

Scena 4 

 

(Viorel Apostol intră vine în salon.) 

Viorel Apostol: Parcă am auzit-o pe mătușa strigându-mă. 

Unde o fi? Și Daria nu mai vine. Am pierdut deja filmul. Unde 

mai pui că am stat și la coadă la bilete, eu care refuz să stau la 

vreo coadă, dar ce nu face omul pentru persoana iubită. 

(Amuzat.) Să stai la coadă pentru dragoste. (Serios.) Mai bine la 

coadă pentru dragoste decât pentru sănătate. Numai ce am 

ascultat la televizor o știre prin care ne informa câți bolnavi stau 

la coadă la farmacie să-și ridice medicamentele pe rețetă 

compensată. Dar de ce nu mai vine Daria? Ce s-o fi întâmplat? 

(Crina și Daria pătrund vesele în salon.) 

Viorel: Daria! Tu, aici? 

Daria: Am ajuns de ceva timp. 

Viorel (către Crina): De ce nu m-ai anunțat că a ajuns Daria? 

Crina: Puteam să fiu plecată de acasă. Trebuia să fii atent, 

dacă tot așteptai pe cineva. 
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Viorel: Asta cam așa este. E și vina mea. 

Crina: Ai deschis pachetul acela? 

Viorel: Da și nu. 

Crina: Cum da și nu? Nu înțeleg. 

Viorel: O să ai timp să înțelegi. 

Crina: Doream și eu să aflu ce ți-a trimis Rusalin. 

Viorel: E între mine și el. 

Crina (mergând până la șifonier să caute ceva): Cum doriți 

voi. Nici el n-a vrut să-mi spună. Apropo, ajunge mâine seară 

acasă. 

Viorel: Atunci de ce mi-a mai trimis pachetul, dacă vine 

acasă? 

Crina: Asta voi știți. 

Viorel: Da. Noi știm. 

Crina (uimită): Uite pachetul! (Îl scoate.) Nu l-ai deschis. Îl 

văd tot jumulit pe la colțuri, dar nedeschis. Ți-a fost așa de greu 

să-l deschizi? 

Viorel: Nu, însă e timp. 

Crina: Când vine Viorel acasă. 

Viorel: O să-l deschid până atunci. 

Crina (punând pachetul pe canapea): Eu vă las să deschideți 

pachetul. Am ceva treabă în camera mea. 

(Viorel și Daria se așază pe canapea. La mijloc se află pachetul.) 

Daria (către Viorel): Ce faci? Nu-l deschizi? 

Viorel: Ba da, dar e timp. 

Daria: Deschide-l! 

Viorel: Pot să fie niște lucruri bărbătești în pachet. Nu știu ce 

s-a gândit Rusalin să-mi trimită. 

Daria: Lucruri bărbătești? Ce lucruri bărbătești? 

Viorel: Știu și eu. 

Daria (supărată): Până la urmă te deranjez? Atunci plec. 

Viorel: Nu, Daria! Chiar te rog să rămâi. 

Daria (entuziasmată): Atunci deschide pachetul! 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
34 

Viorel: Mi-e teamă să-l deschid. 

Daria: Cum să-ți fie teamă să-l deschizi? E ridicol. 

Viorel: Ar putea să fie o glumă proastă. Tu nu-l cunoști pe 

Rusalin. 

Daria: Care-i problema? E o glumă proastă și gata. Ce poate 

să fie așa de grav. 

Viorel (încercând se deschidă pachetul): E imposibil. (Începe 

să tremure.) 

Daria (venind în spatele lui să-i facă masaj la umeri): Ce ai? 

Ți-e rău? 

Viorel: Puțin. 

Daria: Dar ce te-a apucat așa dintr-o dată? 

Viorel: Tu nu știi. Nu ai cum să știi. 

Daria: Ce să știu? 

Viorel: Cât de mult m-am străduit să deschid pachetul. 

Daria: Te-ai străduit? Eu nu văd să te fi străduit deloc. 

Viorel (tremurând și încercând să deschidă pachetul): E atât 

de greu. (Renunțând.) Nu pot. 

Daria (supărată): Cum să nu poți? (Ia pachetul din mâinile 

lui Victor și începe să-i rupă ambalajul.) 

Victor (speriat și disperat): Îți interzic să faci asta! 

Daria (supărată și aruncând pachetul pe canapea): Atunci 

plec. 

Victor (încercând s-o îmbuneze): Te rog să nu pleci! Știi cât 

te iubesc de mult. 

Daria: Dacă mă iubești deschide pachetul! Sunt curioasă să 

văd ce-i în pachet. 

Victor: Voi, femeile, mereu sunteți curioase. 

Daria: Ce faci? Îl deschizi? 

Victor: Și dacă e o bombă în pachet? 

Daria: Ar fi explodat până acum. Ar fi explodat în momentul 

în care am aruncat pachetul pe canapea. 

Victor (încercând din nou să-l deschidă): Bine. 
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Daria: Aștept. 

Victor (începând să tremure din ce în ce mai tare): Nu pot. 

Nu știu de ce, dar nu pot. 

Daria: E, nu știi! Ți-e frică! Nu ești bărbat! 

Victor: Sunt doar precaut. 

Daria: Așa nu o să reușești niciodată în viață. Trebuie să fii 

bărbat! 

Victor: Sunt împlinit. Trăiesc prin proiectele mele. Te am  

pe tine. 

Daria: Nu se știe. 

Victor: Ce să nu se știe? 

Daria: Eu am nevoie de un bărbat adevărat. 

Victor: Sunt un bărbat adevărat. 

Daria: Dovedește! 

Victor: Cum? 

Daria: Deschide pachetul! 

Victor: Doar pachetul nu! Te rog! Nu pachetul! 

Daria: Pachetul sau nimic! 

Victor: Ești foarte crudă! 

Daria: Am spus pachetul sau nimic! 

Victor: Cum dorești, dar să știi că eu nu răspund. 

Daria: Răspund eu. 

Victor: Poate nu mai avem timp să răspundem. 

Daria: Ce faci? Nu-l deschizi? 

Victor: Ba da. Îl deschid. (Ia pachetul hotărât și începe să-l 

deschidă. Din ochi îi curg lacrimi. Plânge și tremură.) 

Daria: Așa! Fii bărbat! 

Victor: Fii bărbat, Victore! Și Adam a gustat din mărul Evei, 

pe urmă au văzut moartea amândoi. (Deschizând pachetul și 

uimit.) Un alt pachet. (Râde.) Am scăpat. 

Daria (supărată și dezamăgită): Îl deschizi și pe acesta! 

Victor (senin): Pe acesta nu-l mai deschid. E sub demnitatea 

mea. Eu nu stau la coadă la deschis pachete. 
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Daria: Atunci nu mă iubești! 

Victor (încercând s-o ia în brațe): Cum să nu te iubesc? 

Daria: Deschide pachetul! 

Victor (hotărât): Bine! O să fac și lucrul acesta. Merg până la 

sacrificiul suprem pentru tine. (Dechide pachetul energic și află 

un elefant. Îl studiază pe toate părțile.) Și-a bătut joc de mine. 

Daria: Ce cadou e acesta? Te crede prost? 

Victor: Poate elefantul are ceva în interior. (Îl agită lângă 

ureche.) Se aude ceva. 

Daria: Sparge-l! 

Victor: Nu, nu, nu! Poate să fie ceva periculos. 

(Daria ia elefantul din mâna lui Victor și-l trântește de 

pământ.) 

Victor (speriat, disperat, ducându-și în cele din urmă mâinile 

la urechi și închizând ochii): Nu! 

Daria: O cheie. 

Victor (deschizând ochii): O cheie? 

Daria (ridicând cheia): Da, o cheie!  

Victor (râzând și apucând cheia din mâna Dariei): O cheie 

pentru mașină. 

Daria: Ce să faci cu ea fără mașină? 

(Sună telefonul. Victor răspunde.) 

Victor: Da. Eu, Victor! A! Rusalin la telefon! Da. Am 

deschis pachetul. Da. Am găsit cheia. Ce mașină? E în fața 

casei? Ai adus-o tu ieri? Ești la hotel? Doreai să-mi faci o 

surpriză? Să vin să te iau de la hotel? (Închide telefonul.) Era 

Rusalin. Spunea că e în țară. Mi-a lăsat o mașină în fața casei și 

așteaptă să vin să-l iau de la hotel. 

Daria: Ce fain! Mergem să facem o plimbare cu mașina. 

Victor: Cred că nu avem de ales. Mereu încurcă lucrurile 

Rusalin. Ți-am spus că nu e bine să deschidem pachetul. 

Daria: Ce a fost rău? Ai primit o mașină. 
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Victor (ajutând-o pe Daria să-și ia haina): Și cine știe ce o să 

mai primesc odată cu mașina. 

Daria: Nu te îmbraci? 

Victor: Nu. O să-mi fie cald. O să conduc și în mașină e cald. 

Daria: Cum dorești tu. 

Victor (părăsind scena împreună cu Daria): Așa doresc. 

(Deschizându-se la câțiva nasturi de la cămașă.) Deja mi-e 

foarte cald, Daria! Insuportabil de cald! 

 

Actul II 

 

Personaje: 

Viorel Apostol 

Daria Flamingo 

Un șofer 

Rusalin Ardelean (vărul lui Viorel Apostol plecat la muncă 

în Germania) 

 

Decorul: Două mașini. 

 

(Într-o mașină e Viorel Apostol cu Daria Flamingo. Într-o 

mașină din fața lor, un alt șofer.) 

 

Scena I 

 

Viorel: Poftim! Am ajuns să stau la coadă în trafic. (Claxo-

nează.) 

Daria: Nu poți să fii mai calm? La volan trebuie să fii calm. 

Viorel: Cum să fiu calm. Sunt de o oră în trafic. 

Daria: O să ajungem. Suntem aproape. 

Viorel: Acum s-a oprit întreaga coloană. Nu mai se poate 

înainta. Ți-am spus că e rău să deschidem pachetul acela, dar nu 

ai vrut să mă asculți. 
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Daria: Acum eu sunt vinovată, că tu ai o problemă cu statul 

la coadă. 

(Viorel se dă jos din mașină și se duce spre mașina din fața lui.) 

Viorel (adresându-se unui șofer): De ce nu mai înaintează 

nimeni? 

Un șofer: E un control al poliției rutiere. Fiecare mașină este 

verificată. 

Viorel: Perfect! Nici că se putea mai bine. 

Un șofer: Să sperăm că într-o oră ajungem și noi la verificare. 

Viorel: Cumplit. Nici în față, nici în spate nu poți să te 

deplasezi. Am rămas blocați, suspendați ca proștii. 

Un șofer: S-a mai întâmplat. Eu am mai pățit-o. 

Viorel: Eu nu am pățit niciodată așa ceva. Să fiu blocat în 

trafic. Să nu pot să mă mișc în nicio parte. 

Un șofer: Toate au un început. 

Viorel: Și ce început! Am înghețat de frig. 

(Se întoarce în mașină.) 

Daria: Ce-au spus? 

Viorel: Poliția rutieră verifică fiecare mașină. 

Daria: Așteptăm. Poate să fie chiar romantic să aștepți într-o 

mașină, lângă omul iubit, pe șosea. 

Viorel: Romantic. Ce poate să fie romantic? 

Daria (apucându-l de mână): Îl iei de mână, îi zâmbești, îl 

zăpăcești. 

Viorel: Chiar nu am chef de nimic. 

Daria: Chiar nu te înțeleg. Când iubești pe cineva îți dorești 

să fii cu el oriunde, oricând. O întârziere undeva e un prilej de a 

mai rupe niște clipe pentru a fi împreună. 

Viorel: Frumoase clipe! N-am ce spune. 

Daria: Nu cauți niște muzică la radio? Poate prinde bine. 

Viorel: Poate. (Pornește radioul.) 

La radio (se dezbate teoria statului la coadă): Teoria statului 

la coadă este similară cu teoria așteptării ce își are începuturile 
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în cercetările lui Agner Krarup Erlan. S-a ajuns la această teorie 

a statului la coadă după îndelugi cercetări matematice. Se 

vorbește despre un studiu matematic ce implică cozile ce sunt 

considerate linii de așteptare. Există cozi cu un singur rând sau 

cozi cu mai multe rânduri. 

Viorel (închizând radioul): Poftim! Teoria statului la coadă! 

Daria (râzând): Interesantă teorie! 

Viorel: E bine că poți să râzi. Râzi, că e foarte amuzant! 

Daria: Tu chiar nu știi să te bucuri de nimic? 

Viorel: Cum să nu știu? Cea mai mare bucurie a mea este să 

stau la coadă, să fiu prins așa, între mașini, între oameni care 

sunt dezorientați și să stau, să aștept, frate, că de fapt asta fac, 

aștept, teoria așteptării, a cozii. 

Daria: A răbdării, Viorele! 

Viorel: A răbdării? Ai noroc că te iubesc, că altfel nu ți-aș 

permite să râzi de mine. 

Daria: Ne-am putea ruga. Mai știi când ne-am rugat? 

Viorel: Să ne rugăm să se risipească coada mai repede sau ce? 

Daria: Așa. 

Viorel: Chiar nu am dispoziția necesară. 

Daria: Nu spuneai tu că omul trebuie să se roage tot timpul? 

Viorel: Da, Daria! Am spus, dar acum am o stare proastă, nu 

mă pot concentra la nimic. 

Daria: Avea dreptate Crina. 

Viorel (întrebător): Nu înțeleg. 

Daria: Că nu suporți să aștepți. 

Viorel: Să aștept? 

Daria: Să stai la coadă, așa cum stai acum. 

Viorel: Da. Frumoasă coadă. E și pe mai multe benzi. 

Rânduri de cozi. Cobor să văd ce mai spun șoferii aflați în trafic. 

(Șoferul din mașina din față umfla roțile în acest timp.) 

Daria: Cobor și eu. 

Viorel: Tu de ce să cobori? Ești femeie. Stai în mașină! 
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Daria: Și care-i problema că sunt femeie. Puteam să fiu chiar 

la volan.  

Viorel: Faci ce vrei! 

(Cei doi coboară din mașină.) 

Viorel (către șoferul ce se îndeletnicește cu umflatul roților): 

Ce se mai aude? 

Un șofer: E de rău. Aici o să prindem rădăcini. 

Viorel: Ce s-a mai întâmplat? 

Un șofer: Am înțeles că au fost ceva nereguli cu unele 

mașini, iar un șofer furios din coloană a pornit mașina și s-a 

tamponat cu alte mașini. Acum e și accident pe șosea. 

Viorel (către Daria): Acestea-s consecințele pachetului. 

Daria (fericită): Ninge! Ce superbi sunt fulgii de zăpadă! 

Viorel: Femeile! Se bucură de fulgii de zăpadă, când noi nu 

mai știm cum să scăpăm din capcana aceasta a așteptării. 

Daria: Tu chiar nu te poți bucura de nimic? Poate așteptarea 

aceasta ne este dată cu un scop. Haide să ne jucăm! 

Viorel: Tu te auzi ce spui? Să ne jucăm? 

Daria: Alergăm prinsa printre mașinile din jur. Sau și mai 

interesant. Alergăm după fulgii de zăpadă. Cine prinde mai 

mulți fulgi e câștigătorul. 

Viorel: Sunt cumva copil mic? N-am înțeles. 

Daria: Tu n-ai înțeles. Omul toată viața se joacă. De fapt 

totul e un joc. Până și viața se joacă. Da, cum ai auzit. Viața se 

joacă ascunsa cu moartea. Se ascunde de moarte. Moartea 

joacă prinsa cu viața. Și oamenii mari se joacă. Chiar și iubirea 

e un joc. 

Viorel: Tu vrei să râdă toți de mine? 

Daria: Doamne ferește! Cum să vreau așa ceva? 

Viorel: Nu ar avea ce râde toți de mine. Ar spune, uitați-vă și 

la nebunul acesta. I-a luat o femeie mințile sau poate e mai rău 

decât atât, are el niște probleme ce trebuie tratate. (Se oprește o 

clipă.) Poate asta îți dorești. Să mă închidă într-un spital. Să mă 
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lase acolo să aștept și să-mi spună în fiecare zi că încă nu sunt 

bine. 

Daria: Tu te simți bine? 

Viorel: Firesc că mă simt bine. 

Daria: Tu te auzi ce spui? 

Viorel: Mă aud. 

Daria: Până și fulgii aceștia de zăpadă știu să se joace. 

Privește-i ce frumos plutesc, ce frumos aleargă unii după alții, 

cum fac piruete, cum dansează! 

Viorel: Incredibil! 

Daria: Și adulții se joacă. 

Viorel: Ce? Table, cărți, șah, jocuri on-line, volei... 

Daria (întrerupându-l): Nu. 

Viorel: Dar ce se joacă? 

Daria: Orice. 

Viorel: Orice? 

Daria: Da, orice. În orice moment te poți juca orice. Fiecare 

moment e un joc. Tu ai uitat să te mai joci. E rău dacă nu te 

joci. Cel care nu se joacă e un om mort. 

Viorel: Prin urmare să înțeleg că am murit? 

Daria: Faptic nu ai murit, doar că sufletul tău a înghețat. 

Viorel: Mi-a înghețat sufletul? 

Daria: Nu pot spune că a îmbătrânit, că și bătrânii știu să se 

joace. Iubesc jocul. (Învârtindu-se.) Totul e un joc. 

Viorel: Potolește-te că te vede lumea! 

Daria: Ce am eu cu lumea? Mie îmi place să trăiesc, să mă 

joc! 

Viorel: Liniștește-te! Uită-te! Și șoferul ce-și curăță mașina 

de zăpadă râde de noi. 

Daria: Să râdă dacă-i place. 

Viorel (mai tare către șoferul ce-și curăță mașina): Cred că 

de la prea multă așteptare i se trage. 
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Un șofer: Stați liniștit! Și nevasta mea e la fel. Când te 

aștepți mai puțin, atunci îi vine ei de joacă. Mai îmi descrețește 

fruntea cu jocul ei. 

Daria (către Viorel): Ai auzit? E timpul să-ți descrețești 

fruntea. 

Viorel: E timpul să-mi încălzesc fruntea, că a înghețat. 

Daria: Ți-am spus să-ți iei o haină mai groasă! Iarna nu se 

pleacă de acasă fără ceva mai gros de luat pe tine, chiar dacă 

ești cu mașina. 

Viorel: Faci ce dorești. Dacă vrei poți să alergi pe afară. Eu 

intru în mașină că am înghețat. 

Daria: Tu ești un om care nu știe să se joce, să zâmbească, să 

se oprească o clipă locului și să aștepte, chiar și la o coadă. Da. 

Să aștepte! 

Viorel (intrând în mașină): O să aștept și în mașină la 

căldură. 

Daria (se apropie de șoferul ce se îndeletnicește cu aranjarea 

unor bagaje din portbagaj): Și dumneavoastră vă plictisiți să 

așteptați? 

Un șofer: Eu? 

Daria: Da, dumneavoastră! 

Un șofer: Nu mă plictisesc. 

Daria: Dar vă văd trebăluind întruna în jurul mașinii. 

Un șofer: Am profitat și eu de răgazul acesta în trafic să 

umflu roțile. Erau cam desumflate, să aranjez și eu bagajele de 

la socri, că le-am aruncat în grabă în portbagaj. 

Daria: Înțeleg! (Dă să plece, dar se întoarce.) Vă place iarna? 

Un șofer (zâmbind): În trafic nu e prea bună, dar are și ea 

farmecul ei. 

Daria: Chiar are farmecul ei! Mulțumesc! Spor la treabă! 

(Se întoarce la mașină. Viorel deschide geamul.) 

Viorel: Acum ai început să discuți cu străinii pe drumuri. 
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Daria: Suntem toți oameni. 

Viorel: Acel om e străin și e un bărbat, tu ești femeie. 

Daria: Vechea poveste. 

Viorel: Ți-o fi plăcând de el? E mai energic, curăță fulgii de 

zăpadă de pe mașină. 

Daria: Ai devenit obositor. 

Viorel: Dar tu ce ai devenit de te duci să te iei în vorbă cu 

șoferii? Bine că n-a fost șofer de tir. 

Daria: Ce insinuezi? 

Viorel: Nu insinuez nimic. Te sfătuiesc să urci în mașină și 

să aștepți în liniște. 

Daria: Așa am vrut să fac, dar erai foarte nervos. Doream să 

ne ținem de mână, să povestim, să zâmbim, să ascultăm o 

muzică bună. 

Viorel: Da. O muzică despre cozi. 

Daria: Puteai să cauți un alt post de radio. 

Viorel: Mi-au tăiat cozile tot cheful. 

Daria (urcând în mașină): Acum sunt în mașină. Ia-mă de 

mână! 

(Viorel îi ia mâna după care o abandonează brusc.) 

Daria: Ce faci? 

Viorel: Ești înghețată și mi-e frig. 

Daria: Dar ne putem încălzi împreună. 

Viorel: În sfârșit se mișcă coloana puțin. Poate s-a eliberat 

șoseaua. Ce face șoferul acesta din față. Abia a urcat în mașină. 

Daria: Ce mult ai mers! Doi metri. 

Viorel: Și te bucuri? 

Daria: Enorm. Poate așa înveți și tu să te joci. 

Viorel: Cred că tu te joci cu nervii mei. 

Daria: Bine. Nu mai spun nimic. Dacă așa îți place, așa fac. 

Viorel: Așa e cel mai bine. Măcar ascult liniștea. 

Daria: Ascultă atunci liniștea! 
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Scena II 

 

(Cineva vine și bate în geamul mașinii. Viorel tresare.) 

Viorel (deschizând geamul mașinii): Rusalin! 

Rusalin: Am auzit că ați fost prinși în trafic și m-am gândit 

să mă aventurez pe jos până la voi să vă țin de urât. 

Viorel: Știai că o să fie un control în trafic astăzi și ce te-ai 

gândit. Să-l trimit pe fraierul acesta după mine cu mașina, ca  

să-i tocesc nervii la coadă pe șosea. 

Daria: Cum să știe acest lucru? 

Rusalin: Domnișoara? 

Viorel: E logodnica mea. 

Rusalin: Nu mi-o prezinți și mie? 

Viorel: Nu cred că e cazul, văd că se prezintă singură. A 

intrat deja în vorbă fără să fie invitată. 

Daria: Nu știam că trebuie să fii invitat, ca să poți lua parte la 

o discuție. 

Viorel: Multe nu știai. 

Daria (întinzând mâna spre geam peste Viorel): Daria Flamingo! 

Rusalin (dându-i mâna): Rusalin Ardelean! 

(Cei doi își retrag mâinile.) 

Viorel (aplaudă): Bravo! Felicitări! 

(Rusalin intră în mașină.) 

Viorel: Te-a invitat cineva în mașină? 

Rusalin: Uiți că e mașina mea. Eu ți-am trimis doar o cheie 

cu rugămintea să mă iei de la hotel. Doream să-mi încerc vărul, 

să văd dacă mai e același văr ca în copilărie. 

Viorel: Și ce ai constat? 

Rusalin: E același văr care stătea la coadă la învățătură, dar 

s-a blocat undeva și a uitat să mai trăiască, a uitat să mai 

privească în jur. Poate a uitat și să mai învețe. (Râzând.) Îmi 

amintesc când ai stat la coadă pentru rația de informații. 

Viorel: Rația de informații? 
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Rusalin: Când ai stat la coadă ca să cumperi un ziar. 

Viorel: Da. Eu cred că te las să aștepți la coadă cât dorești. 

Până la urmă e mașina ta. 

Daria: O să îngheți de frig până acasă! 

Viorel: Mă descurc. Decât să îmi înghețe aici toți neuronii, 

mai bine îngheț de frig până acasă. Haide, Daria! 

Daria: Eu rămân. E un drum prea lung și aerul e foarte rece. 

Nu vreau să răcesc. 

Viorel: Preferi să rămâi cu el? 

Daria: Prefer să rămân în mașină. Și până la urmă e vărul 

tău, nu un străin. 

Viorel: Cum dorești. Eu am plecat. 

(Viorel pleacă.) 

(Rusalin coboară din mașină, ca să urce pe scaunul din față, 

dar Daria coboară și ea.) 

Daria: Așteaptă! E suficient timp să urci în mașină. 

Rusalin: Ai dreptate. 

Daria: M-ai uitat, nu-i așa? 

Rusalin: Cum să te uit? Ți-am promis că o să mă întorc, dar 

tu nu ai avut răbdare și te-ai apropiat de vărul meu. 

Daria: Ca să aflu informații despre tine. 

Rusalin: Puteai să aștepți. Eu am avut mereu cuvânt. 

Daria: Chiar îmi pierdusem încrederea în tine. 

Rusalin: Și ce faci acum cu Viorel? 

Daria: Nimic. E un om șters. Ce să fac cu el? 

Rusalin: Să înțeleg că te-ai folosit de el? Cu siguranță o să se 

supere. 

Daria: Să se supere, dacă-i place. 

Rusalin: Iarăși o să zică că eu sunt cel rău. 

Daria: Hai să ne bucurăm de momentul acesta! Să alergăm și 

să prindem cât mai mulți fulgi de zăpadă. 

(Cei doi aleargă râzând după fulgii de zăpadă, parcă toată 

lumea era a lor.) 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
46 

(Șoferul din mașina ce se afla în față abandonează ziarul și 
părăsește autoturismul pentru a se uita cu zâmbetul pe buze la 
jocul lor.) 
 

Actul III 
 

Personaje: 
Viorel Apostol 
Crina Ardelean, mătușa lui Viorel Apostol 
Daria Flamingo 
Rusalin Ardelean (vărul lui Viorel Apostol plecat la muncă 

în Germania) 
Decorul: Imaginea unui salon, o masă mare cu scaune, o 

canapea în lateral, un șifonier. 
 

Scena I 
 

La masă stau Viorel, Crina, Daria și Rusalin. 
Crina: Să mai aduc salată de fructe? 
Rusalin: Nu, mătușă! 
Crina: Știam că ajungi mâine – seară. Nu am avut altceva 

pregătit. Oricum mâine vom da o petrecere că mi s-a întors fiul 
acasă. 

Rusalin: Mulțumesc, mamă! 
Viorel (către Daria): Poate ne anunțăm și noi logodna. 
Crina: Masa e pentru întoarcerea fiului meu. 
Viorel: Și ce s-ar întâmpla dacă aș anunța și eu un eveniment? 
Daria: Nu se poate. 
Viorel (surprins): De ce să nu se poată, Daria. Nu poți ajunge 

mâine la cină? 
Daria: Pot ajunge mâine la cină. 
Viorel: Atunci de ce să nu se poată? Nu trebuie să o asculți 

pe mătușa Crina. Ea îl iubește mult pe Rusalin, dar nu ar avea 
nimic împotriva fericirii noastre. 
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Daria: Nu se poate pentru că sunt deja logodită. 

Viorel: Nu înțeleg. Cum ești deja logodită? Și eu ce sunt 

pentru tine? 

Daria: Am fost prieteni o perioadă, nimic mai mult. 

Viorel: Și atunci ce faci aici, acum, de ce ai venit în casa 

mea? 

Daria: Sunt în casa logodnicului meu. 

Viorel: Fetiță, spuneai că ești deja logodită cu altcineva, deci 

tu și cu mine nu mai avem nimic de împărțit. 

Daria: Sunt în casa logodnicului meu Rusalin. Cu tine nu 

mai am nimic de împărțit, după cum ai spus-o. 

Viorel: Rusalin? 

Crina (către Rusalin): Voi vă cunoșteați? 

Rusalin: De doi ani. 

Crina: Frumos! Și mie să nu-mi spuneți nimic, să nu-mi 

prezinți o așa fată frumoasă. 

Rusalin: Toate la timpul lor, mamă. Toate își așteaptă 

vremea potrivită. 

Crina (ridicând un pahar): Să închinăm un pahar pentru 

copiii mei frumoși. (Crina și Rusalin ridică și ei paharul veseli.) 

Viorel (ridicându-se de la masă și făcând niște pași nesiguri 

ca un om bolnav): Și cu mine cum rămâne? Ce sunt eu în toată 

povestea aceasta? 

Rusalin (către Viorel): Nu închini cu noi un pahar, Viorele, 

doar suntem în familie. 

(Viorel se îndreaptă fără să răspundă spre camera lui. În 

urma lui vine Rusalin cu un pahar în mână. Îl ajunge și îl ia de 

după cap spre a-i șopti câteva cuvinte.) 

Rusalin: Stai la coadă, fraiere! Dacă mă plictisesc vreodată 

de ea, ți-o las ție. 

Viorel (privindu-l în ochi): Nu știam că logodnica ta e de 

vânzare. 

Rusalin: Ai grijă cum vorbești! 
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Viorel: După cum ai vorbit și tu, așa vorbesc și eu. 

Rusalin (cu un zâmbet de satisfacție): Acum stai la coadă! La 

coadă! Ai auzit? 

Viorel îi depărtează mâna lui Rusalin și merge spre camera 

lui. Rusalin se întoarce la masă. 

Rusalin: Să mai închinăm un pahar! 

Crina (ridicând paharul): Să trăiască viitoarea mea nora și să 

fie iubită de fiul meu. 

Daria: Mulțumesc mult! 

Crina (către Daria): Să nu-mi spui tu mie nimic. Și când te 

gândești că am petrecut ceva timp împreună astăzi. 

Daria: Nu puteam. M-am apropiat de Viorel, ca să aflu vești 

despre Rusalin. Nu mai știam nimic de el. 

Crina (către Rusalin): Să lași tu fata asta frumoasă fără o 

veste despre tine? Se poate așa ceva, Rusalin? 

Rusalin: Tu știi că-s omul surprizelor, mamă! 

Crina: Dacă nu te-aș cunoaște. Hai, povestește-ne ce-ai mai 

făcut, cum ai dus-o printre străini! 

Rusalin: Totul a mers ca uns. Patronul m-a numit pe mine 

șeful lucrărilor. Am dus-o ca în rai. Acum cunosc și limba. 

Crina: Sper că nu ai de gând să mă mai lași singură și să 

pleci dincolo? 

Rusalin: De plecat o să plec, dar o să te iau cu mine. 

Crina: Așa vă vreau. 

Rusalin: Și pe tine, mamă, te vom lua cu noi. 

Crina: Eu nu pot să plec. Trebuie să rămân aici. Asta e casa 

mea din copilărie. E casa strămoșilor mei și ai tăi. Nu poate să 

rămână doar Viorel în casă. Nu pot să accept să-l las doar pe 

Viorel să se bucure de ea. 

Rusalin: Cum dorești tu. 

Crina: Cândva o să te întorci și tu acasă. 

Rusalin: Așa este mamă, ai dreptate. Dar viața ta împreună 

cu Viorel care mai este? 
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Crina: Comunică mai mult strictul necesar, căci de încerc să 

port și alte discuții ajunge la teoriile lui despre cozi, despre 

nimic. 

Rusalin: Despre nimic? 

Crina: Acum a început cu o teorie despre nimic. 

Rusalin: Mereu a fost un ciudat. Câteodată mi-e milă de el. 

Am văzut că toți râd de el. E un neînțeles. 

Daria: Lasă! Nu-l mai plânge atât! El se complace în această 

situație. El își dorește să fie un neînțeles. 

Crina: Daria are dreptate. Nimeni nu spune să nu-ți urmezi 

piticii ce stau la coadă în capul tău, dar în mijlocul oamenilor, 

fii sociabil, fii asemenea lor, glumește cu ei, poartă-te după 

regulile lor, după obiceiurile lor. 

Daria: Mereu spune că nu trebuie să fim cum e lumea, dar 

nimeni nu-l obligă să fie ca ea, dar să se poarte când e în 

mijlocul ei cu mănuși, nu să lovească cu bățul în toate bălțile. 

Rusalin: Prea îl băgați în seamă. Gata! Să vorbim despre ale 

noastre! 

Crina: Să mergem să-ți arăt camera ta! 

Rusalin: Nu mai e cum o știu? 

Crina: Am renovat-o. 

Rusalin: Interesant! 

(Cei trei părăsesc salonul spre a merge în cameră.) 

 

Scena II 

 

(Viorel vine în salon cu o mapă și se așază pe canapea. 

Scoate din mapă mai multe foi scrise.) 

Viorel: Acesta este proiectul meu, tratatul meu despre nimic. 

Am încercat să descifrez niște coduri și sunt pe cale să aflu ce 

înseamnă. (Alege o foaie pe care erau trasate niște linii, 

cercuri.) Dacă aș uni toată această geometrie oare ce ar rezulta? 

Poate ar rezulta răspunsul meu la problema nimicului. (Se așază 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
50 

pe jos și începe să unească linii și cercuri.) Cine știe ce formulă 

matematică voi descoperi. (Privește cu atenție imaginea ajunsă 

la final.) Parcă imginea aceasta seamănă cu o mare, dar mare 

coadă. (O respinge. Stă o clipă, pe urmă o ia și o așază pe 

canapea. Se sprijină și el cu spatele de canapea continuând să 

fie pe jos.) Să înțeleg că tot tratatul meu despre nimic este o 

mare coadă. Că totul în lumea aceasta nu este altceva decât o 

imensă coadă. Că de fapt omul nu se bucură de libertate. Are 

doar impresia că e liber în timp ce se învârte în jurul cozii. (O 

clipă e liniște. Se ridică.) Și eu am fost un mare fraier. M-am 

învârtit în jurul cozii cu o femeie logodită și încă logodită cu 

vărul meu. Ce urât! Ce rușinos! A trecut totul. Totul trece așa 

de repede și nimicul îi pecetluiește chipul. (Face câțiva pași.) 

Nimicul! Toate sunt nimic, neînsemnate, sunt un fir de praf în 

acest univers infinit, sunt asemenea unor microbi ce nu pot să 

fie zăriți cu ochiul liber. Așa de neînsemnate sunt toate. Niște 

nimicuri sunt toate. Și atunci pentru ce ne zbatem dacă nu 

dobândim nimic, dacă și cea mai caldă rază de lumină se 

transformă în uitare, cu alte cuvinte, în nimic. (Merge spre 

canapea, se așază. Ia câteva foi în mână, le răsfoiește. Mai 

aruncă din ele pe jos.) Ce e de fapt nimicul? A, da! Nimicul e o 

mare coadă, o coadă la care ne așezăm toți în speranța că putem 

să mutăm munții, o coadă la care stăm și lustruim vise, lustruim 

scări spre stele, dar totul se dovedește zadarnic. Coada e de fapt 

o mare gaură neagră ce înghite totul și în urma ei se așterne 

liniștea, împărățește nimicul. (Foarte gânditor.) Ce-am rezolvat 

eu cu tratatul acesta despre nimic. Am demonstrat că toate sunt 

nimic. Dar eu? Ce sunt eu? Ce sunt oamenii din jurul meu? (Ia 

din nou foaia pe care a unit linii și cercuri.) Suntem punctele 

acestei cozi. Noi formăm geometria ei. Stăm la coadă. Aici 

venim în lume. (Arată pe desen.) Aici creștem, ne înălțăm. În 

acest punct suntem înghițiți spre cercul din pântecele cozii, spre 

ochiul cel viu din mijlocul triunghiului. Toată viața am stat la 
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coadă ca toți oamenii de rând și nu am știut. Nu poți să 

depășești granița, că nu-ți este permis. Prin urmare Viorele, stai 

la coadă! (Încercând parcă să alunge ceva de pe frunte se șterge, 

pe urmă mototolește unele notițe, pe altele le scapă printre 

degete de pe canapea.) Stai la coadă, fraiere! 

Din culise se aude ca un ecou: Stai la coadă, fraiere! 

 

Cortina cade! 
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MOTTO:  

Dacă porumbeii și-ar uita zborul, pământul ar fi orbit de 

potop ca în timpul lui Noe. 

 

 

 

 

 

 

AARREESSTTAATT  LLAA  DDOOMMIICCIILLIIUU  

 

 

 

 

 

Notă: Fragmente din piesa de teatru au fost puse în scenă de 

TRUPA DE TEATRU „ȘEHEREZADA“ Adresa unde pot să fie 

vizionate fragmentele:  

https://www.youtube.com/watch?v=abGjgnq6T2k 

 

https://www.youtube.com/watch?v=abGjgnq6T2k
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Arestat la domiciliu 

Personaje: 

X, Y, M, Q, O, Z  

 

TABLOUL I 

 

Personaje: X 

 

Decorul: 

O cameră. În cameră un dulap, o canapea, o masă, scaune; 

o măsuță unde să fie un lighean, săpun, prosop, o sticlă cu 

dezinfectant, cu spirt, se poate folosi o sticlă cu pulverizator.  

 

X: (căutând în cutiuța poștală de la ușă) O scrisoare! (O 

studiază.) Ciudat. Nu scrie pe plic niciun expeditor, doar 

destinatarul. (Cugetă. Se apropie de masă. Pune scrisoarea pe 

masă. Se așază pe un scaun. Ia scrisoarea și o întoarce  

pe toate părțile.) Destinatarul sunt eu. Dar ce scrisoare e 

aceasta? (Se ridică brusc.) Dumnezeule! Am uitat să o 

dezinfectez și am mai aruncat-o și pe masă. (Cu spaimă pe chip, 

agitată.) Oare am dus mâinile la față după ce am atins-o? Chiar 

nu îmi mai amintesc. (Gânditoare.) La un moment dat am avut 

impresia că mi se zbate ochiul drept. Nu, nu cred că am dus 

mâna la ochi. Dar la nas? Parcă mă mânca și nasul înainte de a 

găsi scrisoarea. (Hotărâtă.) Trebuie să mă spăl cât mai repede 

pe mâini și să dezinfectez masa și scrisoarea până nu se 

întâmplă vreo nenorocire. (Se grăbește să se spele pe mâini, dar 

face doi pași și strănută. Se oprește speriată.) Am strănutat. 

Oare ce o fi însemnând și asta? Nu. Nu am răcit. Cred că e de la 

praf. Am uitat să șterg praful de dimineață și cum sunt alergică 

la praf, am strănutat. (Se spală pe mâini, se șterge. Ia 

dezinfectantul cu pulverizator și stropește masa, o șterge, pe 

urmă pulverizează și pe scrisoare spirt rostind): Orice ar spune 
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unii, dar spirtul e cel mai bun dezinfectant. (Duce pulverizatorul 

și prosopul folosit să șteargă masa la loc. Se reîntoarce la 

masă, ia loc pe scaun și ia din nou scrisoarea în mână, o 

întoarce pe toate părțile, dar nu o deschide.) Ce scrisoare să fie 

aceasta? Nu așteptam nicio scrisoare. Să mă gândesc. Ion nu s-

ar deranja să-mi trimită nicio scrisoare din Italia. Nu reușește să 

lege câteva cuvinte într-un enunț menit să încânte pe cineva. 

Mai bine pune mâna pe telefon și mă sună. Dacă-i dor de mine 

mă poate și vedea pe WhatsApp sau Messenger. Să fie de la 

mătușa Veta din Germania? (Se gândește.) Nu, nu cred. Ea nu 

știe să se descurce într-un oraș mai măricel în România, cum să 

ajungă ea la poștă în locul unde-i acum? Să fie de la serviciu? 

Mă îndoiesc. Ne-au trimis pe toți acasă în șomaj. Nu mai au 

nevoie acum de croitori. Să fie de la vreo clientă? Poate vrea 

Maria o rochie nouă? Ea e mereu cochetă. (Zâmbind.) Îi place 

să se îmbrace în tot ce-i la modă, pe urmă își face poze și le 

pune pe facebook. Mă îndoiesc să mai își dorească acum rochii, 

nu mai are unde să le etaleze. De când cu pandemia aceasta  

de gripă, un nou Coronavirus, COVID 19, s-au închis toate 

restaurantele. Nu se mai fac nunți, petreceri, seri bănățene. Nici 

în parc nu se mai poate ieși. Până și parcurile s-au închis. Ne-au 

arestat pe toți la domiciliu. Fiecare casă e o celulă, iar fiecare 

dintre noi prizonieri în propria cochilie. Dacă nu suntem 

cuminți și încercăm să evadăm din cochilie ne paște câte o 

amendă. Frumoasă amendă! Ai declarație, bifezi pentru ce ai 

părăsit cochilia o clipă și tot poți să muști amenda. Mai depinde 

și de noroc. (Se gândește o clipă.) Poate că totuși scrisoarea e de 

la Maria. Își poate face poze și în casă, dacă simte nevoia de 

schimbare. Măcar mai schimbă câte o rochie, dacă nu reușește 

să schimbe și aerul pe afară. (Mai întoarce scrisoarea în mână.) 

Dar de ce nu și-a scris numele la expeditor? Da. E ciudat. Maria 

și-ar fi scris numele. (Împinge scrisoarea pe masă.) Cine mi-a 

trimis această scrisoare și de ce? Ce glumă mai e și asta? 
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Cineva s-a gândit să-mi facă o farsă sau îmi vrea cineva răul? 

Dar cine? Mi-e și frică să o deschid. Poate să fie orice în plic 

până și microbi de COVID 19. O scrisoare fără expeditor poate 

să ascundă orice. (Ia scrisoarea, pe urmă o aruncă speriată pe 

jos.) Mi-e frică? Cum să o deschis? Mai bine nu o deschid. E ca 

o cutie a Pandorei, poate să ascundă în ea toate nenorocirile. Și 

atunci eu de ce să o deschid? Mai bine să nu știu nimic. 

(Zâmbind fals cu dinții în față – comic.) Sunt așa, fericită! De 

ce aș cerceta ceva ce mi-ar putea distruge fericirea? (Își sprijină 

capul în palmă, stând cu cotul pe masă, pierdută în gânduri.) 

(Tresărind, pe urmă sărind de pe scaun și ridicând scrisoarea.) 

Dacă e ceva urgent, ceva important. Poate s-a întâmplat ceva 

rău (face o pauză) sau bine. O deschid indiferent ce o să fie. 

(Rupe plicul și scoate scrisoarea. Citește conținutul, pe urmă îl 

lasă să cadă. Se așază pe scaun și începe să plângă.) (Printre 

suspine.) Atâta mi-a fost. M-au anunțat că la ora 15 vin după 

mine cu izoleta, ca să mă ducă la spital să-mi facă analizele, că 

am rude ce lucrează în alte țări cu risc major de infectare cu 

noul virus. (Cu glas sfâșietor de parcă mereu bocește.) O să-mi 

ia temperatura. (Pune mâna la frunte.) Deja mi-a crescut 

temperatura. (Îngrijorată.) O să-mi facă un test. Dar poate 

înaintea mea i-au făcut un astfel de test și unui purtător al 

virusului, ca mai apoi, din lipsă de igenizare, să mi-l facă cadou 

și mie. (Disperată. Plângător pe tot parcursul monologului de 

mai jos.) Nu vreau să mor! Doamne, salvează-mă, Doamne! Și 

dacă aș fi avut virusul, mai bine mă tratam acasă, decât să mă 

ducă la spital. O să mă încuie într-un salon și vor uita de mine. 

Nu o să am grup sanitar, apă, mâncare. Doamne! Dacă mă vor 

intuba, trează fiind, fără anestezie? Mă vor omorî cu zile! Sau 

poate îmi fac atestezie câteva zile la rând până distrug tot ceea 

ce e viu în mine. Nu vreau să mor! Nu vreau să plec de acasă! 

Nu mă lăsați, oameni buni, vor să mă pună pe lista celor 

decedați de COVID 19. (Speriată.) Cât e ora? Doamne! Ora 14! 
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Mai am o oră până la moartea mea. (Alungă orice tristețe. 

Îndârjită. Se ridică de pe scaun.) Știu ce o să fac. O să-mi iau 

strictul necesar într-o geantă și plec. (Ia o geantă din dulap în 

care aruncă niște haine.) Mă duc la sălașul din munte, la sălașul 

de vară făcut cândva de bunicul meu. Acolo n-o să mă mai 

găsească nimeni. O să mă gospodăresc departe de toată nebunia 

aceasta, de toată isteria. Și, da, o să mă joc de-a șoarecele și 

pisica cu poliția și tot o să ajung la sălaș. Când se va termina 

circul acesta, dacă se va termina vreodată, mă întorc de la chilia 

mea de pustnic înapoi printre oameni. (Pleacă în grabă.) 

 

TABLOUL II 

 

Personaje: Y 

 

Decorul: O cameră. 

 

Y (stând pe un scaun și mângâind o chitară): Nu se mai știe 

nimic de vecina mea de o săptămână. S-a auzit că ar fi primit o 

scrisoare prin care a fost înștiințată că vor veni să o ducă cu 

izoleta la spital, dar ea a fugit de acasă. Au căutat-o peste tot, 

dar nu au găsit-o. Parcă a înghițit-o pământul. (Un acord, două, 

trei la chitară.) Norocul cu muzica, altfel nu știu ce mă făceam. 

Mă ofileam de atâta singurătate. (Entuziasmat.) Când las 

muzica să-mi pătrundă în toată ființa simt cum înmuguresc, 

înfloresc, înverzesc, cum apele se strâng ocean în mine și 

valurile lor se izbesc să-mi spargă sufletul. Ce poate să fie mai 

plăcut ca muzica? Tot ce e în jurul nostru e muzică. Fiecare 

lucru are muzica lui. Până și scaunul acesta are muzica lui, de la 

glasul vântului, lacrima cerului, freamătul copacului, rindeaua 

din mâna tâmplarului. (Din nou un acord, două, trei la chitară.) 

Oare ce se fac cei ce n-au nicio pasiune și sunt obligați să 

rămână la domiciliu datorită stării de urgență aprobată de 
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guvern? Ce ți-e și cu virusul acesta? Condamnă oamenii la 

singurătate. Abia acum am început să-l înțeleg pe Iona. Ieri am 

urmărit din nou dramatizarea lui Iona după opera literară scrisă 

de Marin Sorescu. E atât de actual. Câtă singurătate, câte burți 

de pește, câtă dorință de libertate, de lumină! (Zâmbind.) Când 

mi-a prezentat profesoara de limba română la lecțiile on-line 

drama Iona mi-a stârnit curiozitatea să mai urmăresc încă o dată 

punerea în scenă. Acum înțeleg mai bine oricând totul, totul. 

(Un acord, două, trei la chitară.) Atâta distanțare socială, atâta 

singurătate! Doar ea, muzica mi-a mai rămas, ea singura ce 

poate să taie burțile de pește și să mă ducă spre libertate, spre 

lumină.  

(Un cântec despre singurătate, distanțare socială, acom-

paniat de chitară.) 

 

TABLOUL III 

 

Personaje: M 

 

Decorul: 

 O cameră. 

 

M (privindu-se într-o rochie în fața unei oglinzi): Mă-

nebunește vecinul ăsta cu muzica lui. Nici rochia nu mai pot să 

observ cum îmi vine. Toată ziua zornăie la chitara aceea. Poate 

mă supăr odată și-i trimit poliția pe cap pentru tulburarea liniștii 

publice. (Face câțiva pași prin fața oglinzii.) Și vecina de peste 

drum, croitoreasa, a dispărut. (Se mai mișcă stânga, dreapta, pe 

loc în fața oglinzii.) Până la urmă ce-mi pasă mie că a dispărut? 

Nici măcar nu aveam voie să o vizitez. „Asigurarea de bunuri 

care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor 

de companie sau domestice“ nu se face prin vecini, decât acolo 

unde există autorizație. Am noroc cu Tică, câinele. (Se așază pe 
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covor lângă câine. Îl mângâie.) Ce zici, Tică? Facem un selfie? 

(Folosește telefonul și își face un selfie împreună cu Tică sau 

cum vrei tu să-l cheme. Se uită la poza din telefon.) Superb! Am 

postat-o pe facebook. Să vezi câte like-uri o să primim! Suntem 

așa de frumoși. (Privind puțin disprețuitor spre câine.) De fapt 

eu o să primesc like-uri pentru frumusețe. Tu? A, da, tu, pentru 

că ești câine! (Zâmbește.) Câți nu ar da să fii acum a lor! Te-ar 

plimba toată ziua. Nu te-ai mai ofili în casă cu ochii la ușa 

aceea care nu se mai deschide, ca să alergi după o gură de aer. 

(Se ridică. Se apropie din nou de oglindă pe urmă se întoarce 

spre câine.) Ce te uiți așa mirat la mine? Sunt frumoasă, nu-i 

așa? O să te scot imediat la plimbare. A! Nu. De data aceasta e 

invers. O să mă scoți tu pe mine la plimbare. Mereu câinele a 

fost cel mai bun prieten al omului. L-a scăpat din multe 

primejdii. I-a fost alături în cele mai grele încercări. (Se aproie 

de câine, îi pune mâna pe cap mângâindu-l.) E timpul să mă 

scoți la plimbare. Să vezi ce poze frumoase o să facem în aer 

liber spre invidia vecinilor. 

 

TABLOUL IV 

 

Personaje: Q 

Decorul: O cameră. 

 

Q (căutând prin dulap): Chiar nu știu unde le-am pus. 

(Scoate haine, le aruncă pe jos.) Trebuie să fie pe aici pe 

undeva. (Mai caută.) Dar dacă nu le-am pus în dulapul de 

haine? (Începe să adune hainele de pe jos și să le aranjeze din 

nou în dulap.) Iar latră câinele acela. Cred că o face intenționat. 

E provocat de vecina din colțul străzii să latre, ca să își facă 

simțită prezența pe afară. Atâta știe, să se laude că ea poate să 

se plimbe zilnic. (Aranjează hainele și închide dulapul.) (Se 

așază pe ce își dorește din cameră, pat, canapea sau scaun.) Să 
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mă gândesc. În urmă cu o săptămână am fost la cumpărături. 

Era nebunie. Fiecare om părea că vrea să cumpere tot 

magazinul. Nici eu n-am fost prea departe de a-l cumpăra pe tot. 

Să le fi pus printre pachetele cu făină din cămară sau în dulapul 

de la bucătărie. (Își lovește cu un deget fruntea ca și cum ar 

gândi profund.) Sper că nu le-am rătăcit în frigider sau mai 

grav, în congelator. (Se ridică și se apropie de o poșetă.) N-am 

verificat poșeta cea neagră. (Răstoarnă toate lucrurile din 

poșetă pe pat. Se uită cu atenție la ele.) Nu sunt nici aici. (Se 

așază din nou în timp ce adună lucrurile în poșetă și spune.): 

Dacă mi-aș aminti în ce am fost îmbrăcată, poate aș afla cheile 

pierdute de la casă. În buzunarul de la pantalonii de blugi am 

căutat. Geaca de primăvară am buzunărit-o. (Face o pauză în 

ceea ce spune.) Nu mai era necesară nicio stare de urgență, că 

m-am arestat singură la domiciliu. Am cumpărat produse ca 

pentru un cataclism și am pierdut cheile de la casă. O să încep 

să vorbesc singură sau cu obiectele de prin casă, de nu-mi 

găsesc cheile, ca să mai evadez și eu din când în când la aer. (Se 

plimbă prin cameră agitată.) Dar dacă sun la 112? Și ce să le 

spun? Că sunt blocată în casă? Mi-ar spune că e foarte bine, că 

acolo trebuie să stau. Doar de le spun că mi-e rău. Cum să le 

spun că mi-e rău? Vor crede că am COVID 19. Unde să le fi 

pus? Numai în ușă nu le-am căutat. (Se duce spre ușă. Ia 

cheile.) Dumnezeule! Cheile! (Le strâge la piept.) Am găsit 

biletul meu spre libertate. 

 

TABLOUL V 

 

Personaje: O 

Decorul: În grădină, pe o pătură cu o sticlă de băutură, coasa, 

un prosop. 

O (în timp ce-și dezinfectează coasa cu un prosop umed): 

Parcă aș fi moartea ce-și dezinfectează coasa după ce i-a 
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secerat pe cei ce s-au îmbolnăvit de COVID 19. (Face o pauză 

în vorbire, pe urmă continuă.) Așa-mi trebuie, dacă am 

consumat prea mult dezinfectant și pe urmă am împrumutat 

coasa vecinului. Acum trebuie să o dezinfectez. Dacă mi-a 

adus-o plină de microbi? Eu tai iarba, o dau la păsări, la iepuri 

și odată cu ea și microbii. (Abandonează puțin coasa și ia o 

gură din sticla de băutură. Toarnă puțin și pe prosopul ce-l 

folosește să dezinfecteze coasa. Mai ia pe urmă o gură și-i 

pune dopul.) Bun dezinfectantul acesta. Îți dă viață și te ferește 

de toate bolile. Adevărat medicament. Nimic nu se compară cu 

răchia de prună, dezinfectează, te vindecă de toți virușii din 

lume, îți răcorește sufletul. (Pupă sticla.) Lichid de nădejde. 

(O lasă jos și iar se apucă de frecat coasa.) Mai puțin la vârf 

și ești gata pentru a te ascuți în iarbă. (Către coasă în timp ce o 

lustruiește.) Își place și ție țuica? Te-ai șmecherit! Uite ce ai 

început să lucești de când te frecționez cu răchie! Te-ai 

luminat la față. Dacă te-ar vedea moartea, ar încerca să 

negocieze cu mine. Ce i-ar mai plăcea și ei mirosul de răchie! 

Măcar un abur de la un astfel de dezinfectant să simtă și ea sau 

o picătură pe limbă, că poate s-ar mai îndulci. (Privește 

coasa.) E gata. (Mai ia o gură de țuică, pe urmă se ridică, 

ridică și coasa.) Ia să vedem cât de bine tai iarba cea fragedă! 

(Începe să taie iarbă.) Să secerăm tot ce se ivește în cale, să 

fim ca virusul acela ce aleargă și nu iartă nimic! (Se oprește.) 

Ce amețit sunt! Medicamentul cred că-și face efectul. De nu ar 

fi el, aș urla de singurătate sau aș tăia gardul vecinilor, să am 

măcar prin certă cu cine schimba o vorbă. (Se așază pe pătură 

și pune coasa lângă el.) Eu cred că e de ajuns cu munca 

agricolă pe ziua de azi. O să mă culc puțin, poate se mai 

limpezesc și gândurile mele, iar când mă trezesc, să mă trezesc 

într-o lume mai veselă. 
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TABLOUL VI 

 
Personaje: Z 
Decorul: O cameră. 
Z (În genunchi pe covor caută ceva. În apropiere de ea se află 

un pachet nedesfăcut și o pereche de ochelari.): Unde mi-am 
pierdut ochelarii? (Atinge ușor cu mâna covorul în stânga, în 
dreapta, înaintând în genunchi.) Trebuiau să cadă, ca să nu-i mai 
găsesc. (Caută.) Și când stai să te gândești că nu am voie afară decât 
câteva ore, că nu mai corespund. Am peste 65 de ani. (Caută.) Ca 
să-mi fac alți ochelari îmi ia o groză de vreme. Să mă programez la 
medic e cam imposibil, că prioritate are COVID 19, restul 
problemelor par să nu mai existe. Dacă aș reuși printr-un miracol să 
mă programez la medic, nu îmi va ajunge timpul ce a fost alocat 
celor născuți mai de demult. Nici măcar nu pot să mă orientez fără 
ei. Sunt un om pierdut fără ochelari. O să stau aici în casă, arestată, 
fără mâncare, fără apă, fără să știe nimeni de mine. (Se lovește de 
pachet.) A! Pachetul! Astăzi l-am primit. Din cauza lui am pierdut 
ochelarii. (Se oprește lângă pachet în genunchi.) Am comandat 
niște candele de la Magazinul cu Obiecte Bisericești. Vreau să 
aprind o candelă de Paște la icoana Mântuitorului Iisus Hristos și să 
înalț o rugăciune. Acum creștinii nu mai au voie să participe la 
Sfintele Slujbe. Credința tuturor e rece. Unde e grăuntele acela de 
muștar care ar putea să mute munții? (După o pauză în vorbire.)  
S-au închis bisericile. Focul cel Viu nu mai arde pentru creștinii ce 
nu sunt lăsați să pătrundă în biserici. Auzi că se contaminează de la 
Minunea Minunilor, Taina Tainelor, se contaminează de la Focul 
cel Viu, de la Focul cel dătător de viață, de la Sfânta Euharistie. 
Ferească Dumnezeu de așa nebunie ce a cuprins lumea! Sfânta 
Liturghie se săvârșește pentru credincioși. Ei trebuie să particive 
activ, să se unească prin Jertfa Euharistică cu Mântuitorul Iisus 
Hristos, cu Focul cel Vindecător. Pasivi, în locuințele lor și 
ascultând la radio sau privind la televizor, trăind în suflet fiecare 
ectenie, creștinii sunt ținuți departe de Sfintele Taine. (După o 
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pauză în vorbire.) S-au împodobit bisericile, iar creștinii nu mai au 
voie să le calce pragul. E trist. Foarte trist. Dar unde mi-au căzut 
ochelarii? (Începe din nou să-i caute.) Până la urmă am comandat 
mai multe candele. Vreau să merg și la cimitir, la cei dragi ai mei. 
Mai nou le e teamă unora și de morți. Auzi, să nu mergi la cimitir, 
ca să aprinzi o lumânare! Ce distanță socială calci, dacă mergi la 
cimitir? Mai ești și în aer liber și este atât de multă liniște. (După o 
pauză în vorbire.) Dacă ai răbdare și asculți liniștea din cimitir, 
înțelegi atât de multe. Nu și-ar dori cei mulți să fie acum în locul 
nostru. Ei plâng pentru noi, pentru vremurile ce am ajuns să le 
trăim. Ei s-au dus dincolo în bună rânduială. Cu noi ce o să se 
întâmple? (Începe din nou să caute.) În supermarketuri nu se mai 
păstrează nicio regulă a distanțării sociale. Am fost ieri. Doream să-
mi cumpăr niște mere. Eu mă duceam pe o parte, ca să evit alte 
persoane, ele după mine. Mă întorceam pe altă parte, se întorceau 
după mine. Parcă mă urmăreau. Eram ca într-un film prost. Și mai 
călcam și pe câte o bulină pe care scria mare 2 metri distanță. Părcă 
toți oamenii aveau masca pe ochi, pe cap, ca să nu mai vadă și să nu 
mai înțeleagă nimic, nu pe nas și gură. (După o pauză în vorbire.) E, 
ce să-i faci? Supermarketurile nu sunt biserici sau cimitire unde se 
păstrează vii credințele strămoșești pentru care mulți și-au dat viața, 
supermarketurile sunt plagiaturi de peste granițe. (Atinge cu mâna 
ochelarii, îi găsește, pe urmă îi pune pe ochi în timp ce rostește): 
Aici v-ați ascuns! I-am găsit, Doamne! Îți mulțumesc! (Se apropie 
tot în genunchi de pachet.) În sfârșit te pot deschide. (Îl întoarce pe 
toate părțile.) Nu scrie de unde este. (Speriată îl împinge mai 
departe de ea.) Ce glumă să fie și asta? Cine mi-a trimis un pachet 
și cu ce scop? Poate e din Italia, din zona carantinată. Doamne 
ferește! Dar nu cunosc pe nimeni care lucrează în Italia. Poate e 
ceva voluntariat. Și totuși, nu am solicitat nimic. Ce poate să fie? 
Până la urmă îl deschid. (Se apropie de pachet și începe să deschidă 
ambalajul. La un moment dat îl respinge, împinge din nou 
pachetul.) Nu, nu pot să fac asta. Mi-e frică. Poate să fie orice în 
acel pachet. Și așa parcă ne-au pus gând rău celor peste 65 de ani. 
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Ne caută COVID 19 peste tot, acasă, în azile, pe stradă, prin spitale. 
Ori COVID 19ne caută ori cei cu două picioare care nu mai au loc 
de noi. Dar noi îi înțelegem. I-am ajutat să se înalțe și ne-am lipsit 
noi de toate. I-am sprijinit pe umerii noștri cât am fost în putere. 
Acum îi lăsăm să ne frământe și inima. Doare puțin, dar trece. Pe 
urmă nu mai simțim nimic. (Se apropie din nou de pachet și începe 
să-l deschidă.) Până la urmă nu mai mi-e frică. De ce mi-ar fi frică? 
De moarte? Nu mi-e frică de moarte. De durerea ei? Poate, puțin. La 
toți ne e teamă de durere, pe urmă ne obișnuim cu ea și suportăm. 
De faptul că la înmormântare n-au voie să participe decât opt 
persoane? Asta e foarte trist. Să nu poți să conduci pe ultimul drum 
pe cel drag. Jalnic! Eu am mai mulți copii și nepoți. Le-am și lăsat 
totul cu rânduială pentru marea trecere, să fie totul așa cu datina, dar 
s-au schimbat toate. Acum toate sunt întoarse cu fundul în sus de 
oamenii ce nu trăiesc românește și care se laudă că ne păzesc de 
viruși. Știm și noi să ne păzim de viruși. Ei ne apără de credința, 
tradițiile și obiceiurile noastre, nu de viruși. Cum să ne apere de 
viruși, lasându-ne să ne dăm unii peste alții în magazine? Mai dau ei 
două-trei amenzi, tot la omul neputincios și treaba merge. (În 
pachetul deschis în timp ce vorbea găsește un pachet mai mic.) Ei, 
asta e bună!  Un alt pachet. Hai că-mi place gluma. (Îl studiază, pe 
urmă, îngrijorată, îl respinge împingându-l pe covor.) Poate e o 
bombă! (Se duce după pachet.) Ce mi-a venit? Ce bombă? Ar fi 
explodat până acum de la smucituri. Dar dacă e cu ceas? Asta 
oricum se va declanșa. Îl deschid indiferent ce este în pachet. 
(Deschide pachetul și găsește un tablou – e un tablou în care se 
regăsește elevă alături de colegii ei de liceu.) Ce amintiri frumoase 
ascunse în pachet, ascunse în cămăruțe ale inimii, arestate în suflet 
pentru totdeauna, arestate la domiciliu printre cele mai frumoase 
vise! (După o pauză în vorbire.) A fost odată… (După o pauză în 
vorbire.) Atâta distanță între ce a fost cândva și clipa prezentă, între 
prietenii ce-mi împodobeau trecutul și propria-mi făptură. (După o 
pauză în vorbire.) Atâtea amintitri și povești... Acum le-am arestat, 
le-am arestat la domiciliu. 
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MOTTO:  

Firmituri căzute de la masa stăpânilor sau ramura cea 

verde de măslin? 
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Dileme 

 

Monodramă 

 

Decorul: 

O casă de la sat cu grădină. 

 

Personaje: X 

 

X: (Despicând lemne pe un butuc.) Sunt atât de departe 

toate. (Continuă să muncească.) Sunt așa, ca răsăritul de apus, 

ca pământul de lună, ca soarele de Neptun. (Abandonează 

munca și se așază pe o bancă de lemn. Lângă, pe o măsuță 

rustică, se află un vas cu apă, o cană, o trusă de lemn cu unelte 

de tâmplărie, un fluier din lemn încă nefinalizat. Dă să-și pună 

apă în cană, dar se oprește.) Mi-e așa de sete! Mi-e sete de 

toate. Nu-mi ajunge o cană cu apă. (Ia vasul cel mare și începe 

să bea cu lăcomie. La un moment dat lasă vasul aproape gol pe 

masă.) Oare cine-i mai puternic, Neptun sau Soarele? Albastrul 

sau gabenul? Apa sau focul? (După o pauză în care meditează.) 

Apa poate să stingă focul oricât de învolburat ar fi. Sau nu? 

(Meditează.) Să presupunem că într-o zi soarele se supără atât 

de tare și nu mai explodează, pe ici, pe colo, ci o să fie o 

explozie ce topește totul în jur, chiar și pe el o să-l mistuie. Oare 

Neptun ar putea să scape de mânia lui? Și-ar putea salva pilea 

cea albastră sau își va schimba fața, va deveni un ocean de foc 

ce se va izbi cu furie de proprile lui margini. (Mai bea o gură de 

apă.) Parcă am luat și eu foc de când sunt așa departe de toate. 

(Lasă vasul cu apă pe masă.) Am avut și eu o viață cândva. 

(După o pauză în vorbire.) De fapt nici nu știu dacă am avut o 

viață. Ce înseamnă să ai o viață? (O clipă e liniște.) Înseamnă să 

explodezi de fericire, în fiecare zi câte puțin, până ce la un 

moment dat nu mai poți și toată ființa ta se transformă într-o 
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explozie. (Își caută în trusa de lemn o daltă potrivită și începe să 

sculpteze fluierul.) Se spune că toaca e de fapt ultima scândură 

din corabia lui Noe, scândura în care acesta a bătut pentru a 

chema lângă el animalele și a le salva de furtună. Eu, când voi 

simți că mă înec de prea multă singurătate, voi cânta la fluier. 

(O clipă sculptează în tăcere.) Oare să fac și eu o toacă sau să 

rămân la fluier? Ambele sunt armonioase. Toaca în cântecul ei 

pare să te ademenească să o iei la goană spre ea. E ca o sirenă 

ce vrăjește pe cei ce rătăcesc pe mare. Dar fluierul? Cât de 

armonios este glasul fluierului! Cred că fluierul adună toate 

păsările ascunse printre frunze, răscolește toate apele și vân-

turile, dansează cu toate amintirile mele, le adună și declanșează 

o avalanșă de doruri nemărturisite. (Tresărind din toată ființa.) 

Doamne ce puternic e lemnul! Prima dată toaca, acum fluierul. 

(O clipă se pierde în gânduri.) (Ca trezit din visare.) Pământul! 

Cum de nu m-am gândit? Pământul e cel mai puternic. El e tatăl 

lemnului și-al pietrei, el se joacă cu lumina și apa, el se adapă 

din seva universului. El are cei mai puternici plămâni, copacii, 

cele mai bune căi aeriene, bronhii și trahee, verdeața. Lemnul și 

verdeața, plămânii Pământului. (Se întristează.) Și totuși, ce 

departe sunt toate! (Exuberant.) Dacă aș fluiera? (Se uită la 

fluierul de lemn.) E aproape gata fluierul. Mai trebuie puțin 

cosmetizat. (Îl duce la gură și scoate câteva sunete.) (Se ridică 

de pe bancă.) Ce înfiorător sună! Ce grav sună! Mi-e teamă. 

Sigur am greșit pe undeva când l-am confecționat. (Îl aban-

donează speriat pe masă.) Cred că m-am rătăcit undeva în trecut 

și n-am știut care cale să aleg, cea cu parf și pietre sau cea cu 

verdeață și spini. (Se aud bătăi în poartă.) E cineva la poartă. 

Sigur a auzit cineva glasul fluierului. Cine ar putea să fie? 

Copiii m-au uitat de multă vreme. Au viața lor. I-am ridicat pe 

umerii mei, i-am ținut acolo până au crescut, până le-am făcut 

cununi de pietre scumpe, pe urmă și-au luat zborul spre pământ 

străin. Mai dau și ei câte un semn din vreme în vreme, mai mult 
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așa, de complezență. Unul e în Germania, altul în Franța, fata în 

Italia. Ei nu cred că sunt, nici nu aveau voie să vină acasă. I-ar 

fi obligat să intre în carantină instituționalizată. Oricum ar fi 

fost prea mare efortul pentru ei să vină în țară. Dacă veneau, 

făceau acest lucru de teama gripei ce bântuie prin lume și pentru 

care ar fi fost carantinați paisprezece zile, de se întorceau în 

țară. Dar, nu, nu sunt genul. Când dau câte un semn de viață, o 

fac la telefon. Ce dor îmi este să-i aud măcar la un telefon, dar 

mereu își schimbă numărul și nu mai pot nici eu să-i sun. Poate 

o fac intenționat, ca să nu fie deranjați, dar măcar o clipă ar 

putea să o rupă și pentru tatăl lor. Nu cred că i-ar abate așa de 

mult de la muncă un apel telefonic pe zi. (Se aud din nou bătăi 

în poartă.) Vecinii nu pot să fie. S-au ascuns în casele lor de 

când le e teamă de noul CORONAVIRUS, COVID 19. (După o 

pauză în vorbire.) De virus sau de amendă, dar teamă le este de 

ceva și nu pot să fie ei. Se dau amenzi mari, dacă pleci fără 

motiv întemeiat de acasă. (După o pauză în vorbire.) Și dacă m-

ar credea mort, nu ar veni niciun vecin, de teama izoletei și-a 

perioadei de carantină. Mai nou toți murim de aceeași boală, 

COVID 19. Ne place, nu ne place, ne supunem ei. E pandemie. 

COVID 19 e pe toate canalele de știri. A devenit foarte 

important COVID 19. Nimeni și nimic nu e mai important ca el. 

Parcă ne-a legat pe toți la ochi și la cap. (Se aud din nou bătăi în 

poartă.) Poștașul cu pensia nu poate să fie, mi-a adus-o în urmă 

cu o săptămână. Până la urmă mă duc să văd cine este. N-am 

mai vorbit cu un om de-o săptămână, de când a trecut poștașul 

pe la mine. Mi-e dor să mai aud și eu un glas de om. Parcă aș fi 

undeva departe de orice suflare omeneasă, pe un tărâm de basm, 

un tărâm înconjurat de glasuri de păsări, de animale, de murmur 

de vânt și ape, de foșnete de frunze, dar departe de orice ființă 

umană. Mă mistui osândit pe acel tărâm de dorul glasului 

oamenesc, de focul ce mă arde în piept când mă gândesc la cei 

dragi ai mei care-au fugit departe, la cei ce au fost lumina mea, 
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că ei mi-au călăuzit viața, că pentru ei am muncit, pentru ei am 

trăit, nu pentru mine. I-am ales pe ei, nu pe mine. Glasul inimii 

am ascultat și pentru binele lor am alergat o viață. Acum (se 

gândește) sunt bine, sunt mulțumit că-i știu bine. Sunt fericit 

prin împlinirea lor. Ei sunt ramurile mele. Cât timp sunt verzi și 

eu sunt verde. (Ascultă.) Nu se mai aud bătăi în poartă. Glasul 

bătăilor din poartă a încetat. Cine a fost a plecat cu siguranță. 

Poate era bine să fi deschis. (Se răzgândește și face câțiva pași 

spre locul unde tăia lemne. Își reia activitatea.) Mai bine nu. 

Putea să fie un hoț. Ce-i drept, nu prea avea el ce să fure, dar 

poate în zelul lui îmi fura viața. Mă punea să aleg între bani și 

viață. Aș fi ales viața, dar nu puteam, că nu aveam ce bani să-i 

ofer. Tot ce-am avut le-am dat copiilor. Banii pentru ultimul 

meu drum pe pământ i-am dat nepoatei mele, fiica fratelui meu. 

Ea mai trecea odinioară pe la mine, așa, din când în când. În 

ultimele două luni, de când cu „Starea de urgență“ instituită 

datorită cazurilor confirmate de gripă, n-am mai văzut-o nici pe 

ea. (Muncește o clipă tăcut.) Să fi fost un voluntar care ajută 

oamenii izolați în case? Poate a aflat că la această adresă 

locuiește un bătrân, că e singur de două luni, că are și el nevoie 

să audă un glas de om, că s-a săturat să vorbească cu păsările și 

copacii. În rest are bătrânul ce să mănânce și să bea. Nu a golit 

rafturile unui Supermarket ca înaintea anunțării unui cataclism, 

așa cum au făcut-o cei tineri speriați că nu vor mai avea ce 

mânca odată izolați în case. Are bătrânul o fântână în grădină ce 

a făcut-o cu mâna lui. Mai are cartofi, ceapă, porumb, bătrânul. 

Are și găini care fac ouă. Are o capră care dă lapte. Are de 

toate. Poate să facă și unui nevoiaș un pachețel cu mâncare, din 

ce are și el. A săpat pământul și primăvara aceasta, bătrânul, l-a 

săpat și l-a semănat. (După o pauză în vorbire.) Dar voluntarii 

nu vin să socializeze. Îți aduc un pachet cu alimente, îl lasă la 

poartă și pleacă. (Se oprește din lucru.) Poate era mai bine dacă 

deschideam. Poate era un om însetat sau flămând. Poate era un 
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om bolnav. (Speriat. Își face cruce.) Să ferească Dumnezeu! 

(Începe din nou munca.) Dacă era bolnav de COVID 19? (O 

clipă e tăcut.) Care era problema de era bolnav de COVID 19? 

Și ce tare m-am speriat pentru un moment. M-am pierdut cu 

firea și am simțit niște furnicături din vârful degetelor până pe 

coloana vertebrală și apoi niște transpirații reci. Bine că nu m-a 

văzut nimeni în ce stare eram că ziceau că sunt bolnav, că poate 

am febră. Mai sunau și la 112. O, Doamne! Ce rău am fost o 

clipă! De bătea un om bolnav la ușa mea, ce făceam? Treceam 

și eu pe lângă el ca preotul și levitul din Sfânta Scriptură sau 

îmi puneam încrederea în Dumnezeu și-i legam rănile asemenea 

samarineanului? (Abandonează munca. Ia vasul de pe masă, se 

duce la fântână, scoate apă și îl umple.) Am fost ca preotul și 

levitul. M-am ascuns după poartă, am tăcut, am lăsat pe cel 

neputincios singur. (Se duce spre masă. Își pune apă în cană de 

această dată și bea.) Până la urmă cine putea să bată la poartă? 

(Face câțiva pași.) Nu mă duc. (Se duce spre banca de lemn și 

se așază.) Nu, ușa casei mele nu ar trebui să fie închisă. Pot să 

închidă toate ușile, dar ușa mea nu va mai fi închisă. Au închis 

ușile bisericilor. Se face slujă, dar pentru cine? Slujbele se fac 

pentru creștini. Jertfa liturgică se săvărșește pentru creștini, dar 

ei nu au voie să intre în biserică. Stă poliția pe lângă ușile 

cimitirului să nu cumva să aprinzi o lumânare la căpătâiul celui 

drag trecut la veșnicie, că poate iei un microb. De unde să-l iei? 

De la cel de sub pământ? Doamne ce s-a răcit credința! Unde-i 

grăuntele de muștar ce poate muta munții? S-au închis uși peste 

uși. Un vecin trecut de șaptezeci de ani a făcut o infecție la o 

măsea. Unde să meargă? La care uși închise să bată? A stat 

omul acasă. Nici antibiotic nu a avut, că farmaciile nu mai 

eliberează antibiotice fără rețetă. De spital i-a fost teamă. Mulți 

care s-au dus la spital au pățit-o rău. I-a izolat într-un salon fără 

grup sanitar, fără apă, medicamente. Au și uitat de ei. Măcar de 

avea omul medicamente acasă, scăpa cu viață, era tratat regește, 
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dar nu a avut, a făcut complicații și a murit. La cauza decesului 

a fost trecută și boala asta din secolul XXI, cum îi spune? A, da, 

COVID, COVID 19. (Se ridică de pe bancă.) Mă duc să deschid 

ușa. Poate, poate, cineva are nevoie și de mine. Mie nu-mi mai 

este teamă de nimic. De când am fost copil mi-a spus mama să 

nu mănânc, dacă nu mă spăl pe mâini, să nu duc mâna la gură 

sau la nas fără să mă spăl, dacă am pus mâna pe bani, că banii 

sunt cei mai spurcați, neștiind prin câte mâini și locuri au trecut. 

Acum vin ei, cei care au fost crescuți de generația aceasta de 

peste șaizeci și cinci de ani, să ne învețe. Ce? Să ne spălăm pe 

mâini? Cum să ne învețe ceva ce noi i-am învățat pe ei? A! Da! 

Ne învață! Firesc că ne învață! Ne învață să stăm acasă, să nu 

ieșim decât două ore în caz de urgență! Ne învață, da, ne învață! 

Ne învață că acum se pot descurca și fără noi. Ce nevoie ar mai 

avea ei de un sac în plus în căruță? (Ajunge la ușă, o deschide, 

își aruncă o privire pe afară și se întoarce cu un pachețel în 

mână.) Am primit un pachet. L-au lăsat lângă poartă. Bine că nu 

a făcut picioare până am deschis eu ușa. Le e cam teamă să 

atingă orice celor ce se aventurează pe afară. (Se uită la pachet.) 

O să-l dezinfectez și pe el și mâinile mele ce l-au atins, pe urmă 

o să-l deschid. (Intră pe o ușă în casă și apoi se întoarce în 

grădină. Se așază pe bancă. Studiază pachetul.) E din Italia. E 

din zona carantinată. (Neafectat.) Alții ar plânge, de ar ține un 

atfel de pachet în mână. (Aproape cu lacrimi în ochi, dar cu 

zâmbetul pe buze și entuziasmat.) Mie îmi vine să-l sărut. Chiar 

nu mă pot abține. Sunt un om bătrân ce și-a pierdut mințile de 

fericire. (Sărută pachetul.) E de la fata mea. (Sare de pe bancă și 

aleargă fericit cu pachetul în mână.) Pachetul e de la fata mea! 

Mi-a trimis fata mea un pachet! (Se oprește o clipă și se uită la 

pachet.) Ce-i drept, nu e mare, dar nu contează! E de la fata 

mea. (Începe din nou să alerge fericit.) Am primit un pachet de 

la fata mea! (Aleargă.) Am primit un pachet de la fata mea! (Se 

așază obosit pe bancă.) Am obosit. Nu mai sunt așa de tânăr. Să 
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vedem ce conține pachetul! (Începe să dechidă pachetul.) Orice 

ar fi în pachet, eu sunt fericit. Și dacă nu e nimic o să fiu fericit. 

O să fiu fericit că și-a amintit de mine. (Se oprește o clipă.) Dar 

de e un șarpe? Îmi trimite așa, un șarpe, ca să mă muște și să 

scape de bătrân, să împartă ce-a mai rămas, căsuța aceasta 

strămoșească cu grădina. Nu cred. Și de-ar fi șarpe sau altă 

arătare, tot fericit aș fi. E darul de preț al copilului meu, așa 

cum ar fi el. (Serios.) Eu sunt vinovat, dacă e un șarpe sau altă 

arătare. Poate am greșit undeva în educația copiilor. Poate prea 

mult i-am iubit și-i iubesc. Poate și ei mă iubesc, dar în felul lor 

și nu mi-o spun. (Fericit.) Uite, acum mi-au arătat cât de mult 

mă iubesc! Am primit un pachet de la fata mea. Mai puțin și 

gata. L-am deschis. (Scoate din pachet o tabletă. Se uită la ea 

uimit, o studiază. O lasă pe bancă și deschide un bilețel ce 

însoțea cadoul.) Pentru tatăl meu, o tabletă. Așa poate socializa 

și el online cu restul lumii. E o perioadă în care doar online 

putem să comunicăm unii cu alții. (Lasă și biletul pe bancă 

lângă tabletă și începe să râdă.) O tabletă! (Râde.) Mi-a trimis 

cadou o tabletă! (Râde.) Vă închipuiți? Un bătrân peste șaizeci 

și cinci de ani primește cadou o tabletă? (Amuzat.) De ar fi 

ajuns acest cadou la vecinii mei de peste drum nu ar fi știut ce 

să facă cu el. S-ar fi rugat de tabletă să funcționeze singură. 

(Înduioșat.) Sărmanii oameni! (Serios. În timp ce accesează 

tableta.) Eu știu cu ce se mănâncă totul. Mereu m-a preocupat 

știința. Un profesor de fizică, pensionar acum, cum să nu 

iubească orice descoperire, cum să nu studieze? (Lucrează pe 

tabletă.) Se pare că are și internet, cartelă, un număr de telefon 

în agendă. Îmi place. (Fericit.) O să o aud la telefon pe fata mea 

dragă! (Sună. La un moment dat se aude un robot: Abonatul 

apelat are telefonul închis sau nu se află în aria de acoperire a 

rețelei mobile.) M-am bucurat degeaba. Poate o aud mai târziu. 

(Butonează tableta.) Văd că mi-a instalat și niște jocuri. (Râde.) 

Crede că mă pierd și eu într-o lume virtuală. Asta mi-ar mai 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
72 

trebui, să încep să mă rup de realitate și să trăiesc într-o lume 

virtuală. Doamne ferește! Ce joc e acesta? Ce pește uriaș! 

Mereu m-au fascinat peștii. O să încerc să accesez contul 

jocului. Îmi cere parolă. (Butonează.) Gata! Am găsit fișierul cu 

parole. (Mereu lucrează pe tabletă.) Am intrat în joc. Ce sală 

mare și totul se clatină ca o corabie pe o mare învolburată! E 

plin de uși și am nevoie de o cartelă de acces. Ce bine că are și 

tastatură tableta. (Scoate din pachet tastatura și o conectează la 

ecranul tabletei.) Acum mă pot deplasa foarte ușor cu săgețile. 

(Butonează.) Gata. L-am doborât! Era un cyborg. Acum am și 

cartelă de acces. Doamne câte uși și toate sunt aidoma unui 

pântece de pește. Nici nu știu pe care să o aleg. (Butonează.) O 

să încerc o ușă, fie ce o să fie. Trebuie să găsesc o intrare în joc 

sau o ieșire. (Butonează.) Am deschis o ușă și m-am trezit într-o 

încăpere întunecoasă mărginită de burți de pește.  Burta prin 

care am intrat s-a dizolvat, e de negăsit. Nu mă mai pot 

întoarce. Prin urmare am intrat în joc. Cred că m-a înghițit o 

balenă și din greșeală am alunecat spre pântecele ei prin alte 

burți de pește. Care să fie burta salvatoare? Dar oare este 

salvatoare? (Butonează.) Fantastic! Am ales una ce părea mai 

ușor de doborât și m-am trezit într-un alt labirint de burți. Ce-o 

mai fi însemnând și jocul acesta? (Butonează.) Alte uși, alte 

spații întunecoase, alte burți, nicio ieșire, nicio rază de lumină. 

Parcă ar fi virusul acesta din secolul XIX ce nu vrea să cedeze. 

Fugi de o burtă și te înghite altă burtă. Nu. Mă dau bătut. Nu 

sunt genul de om care să renunțe ușor, dar nu văd nicio cale de 

scăpare. Jocul acesta nu duce nicăieri. Te blochează undeva în 

el și nu mai poți să-l părăsești la un moment dat. Te va ține 

prizonier, așa cum o țigară aduce altă țigară până devine un 

viciu. Gata! L-am închis. Trebuie să mai fie și alte jocuri pe 

tabletă. (Butonează.) Orbul. Interesant! Cred că intru în joc. Am 

intrat. Fantastic! O piață! Un orb cu luneta ce caută stelele. Nu 

pot să cred! Au făcut un joc după piesa dramaturgului Matei 
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Vișniec „Mansardă la Paris cu vedere spre moarte“? 

(Entuziasmat.) Cred că e cel mai tare joc! (Butonează.) Super! 

Cred că orbul din joc e filosoful Emil Cioran. Filosoful cred că 

se regăsește în el, dar nu înțelege acest lucru, nu vede acest 

lucru de când l-a părăsit doamna lui Memorie. (Abandonează o 

clipă tableta și jocul.) Ce cumplit! Să stai așa, să aluneci pe câte 

un gând și la un moment dat să nu mai știi nimic. Te găsești 

într-un loc străin, dar nu te mai vezi, nu te mai înțelegi, ești orb 

și totuși cauți cu luneta stelele în fiecare noapte. Câteodată e 

înnorat. Atunci e mai greu. Doamna Memorie suferă cumplit  

și norii ce o supără sunt foarte negri. Da, filosoful, orbul, 

memoria, bătrâna ce făcea firmituri, porumbeii! (Entuziasmat!) 

Înțeleg! Firmiturile! Porumbeii! Ce poate să fie mai limpede? 

Firmiturile de memorie, bătrânețea ce este luminată din când  

în când de câte o firmitură de lumină ce o înghite lacom 

porumbelul bucurându-se de ea. (O clipă e liniște.) Intru în joc. 

De data aceasta o să câștig. (Ia tableta și butonează.) Îmi spune 

să tac. Urmărește atent cerul. E speriat. Mi-a spus că trebuie să 

plece că vin porumbeii și sunt foarte mulți. Ce mai înseamnă și 

acest lucru? Noaptea? Porumbeii? Uite-i! Așteaptă să primească 

firmituri. Dacă le-aș da eu firmituri? Să încerc. Se pare că 

funcționează. Sunt așa domesticiți, încât au renunțat definitiv la 

libertate. Iubesc firmiturile primite în colivie. Cum să renunțe la 

libertate? Cum să renunțe la a gândi, la a zbura, la a cerceta 

pentru niște firmituri primite la aceeași oră? Dacă nu ar mai 

primi firmiturile ar muri. Da. Memoria nu ar mai reveni nici cât 

o firmitură de lumină și gata, atâta a fost să fie. (Butonează.) M-

a scos din joc ceva. (Supărat.) Nu pot să cred! Îmi spune că am 

călcat regulile jocului, că nu aveam voie să hrănesc porumbeii. 

(Lasă puțin tableta pe masă.) Om bătrân și fără minte. Ce caut 

eu să mă joc? Se vede că m-am rătăcit de când nu mai am cu 

cine schimba o vorbă. Am început să mă pierd într-o lume 

virtuală. Mai urmează să îmi fac și eu un cont pe o rețea de 
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socializare și să aleg prietenii după cât de fabuloasă le este 

descrierea sau poza de profil. Pe urmă să vorbesc cu oamenii 

sau cu ceea ce vor ei să fie virtual, mari vedete, politicieni, 

pictori... (Râde.) Interesant cadou am primit de la fiica mea. (E 

liniște un moment.) De fapt ea s-a gândit să-mi facă o bucurie, 

să mă ajute să socializez cu oamenii on-line, să mă mint pe 

mine însumi că trăiesc înconconjurat de oameni, dar când o să-i 

strig că mă doare un picior, toți cei ce-mi zâmbesc din spatele 

ecranului să-și închidă urchile, iar eu să mă trezesc ca dintr-un 

vis, singur. (Se lasă să cadă de pe scaun, pe jos. Plânge.) Sunt 

singur! Ce doare singurătatea. De ce aș alege o lume virtuală? 

Pentru ce? De ce m-aș hrăni cu iluzii? Oamenii aceia sunt 

departe, eu sunt aici și sunt singur. Lumea aceea animată din 

mediul on-line e ca un vis, realitatea te lovește când îți arunci 

privirea dincolo de ecran și te găsești singur, cu durerile tale, 

departe de orice mângâiere. (Se ridică.) Nu. Toată viața am fost 

liber. Eu nu am stat să primesc firmituri ce cad de la masa altora 

și să mă îmbăt cu iluzii. Eu am fost porumbelul acela ce a plecat 

peste ape și s-a întors la corabia lui Noe cu firul cel verde de 

măslin, s-a întors biruitor, scăldat în lumină. (Face câțiva pași.) 

Firmituri sau firul cel verde de măslin? Ce dilemă? M-am 

rătăcit undeva. Printr-o burtă mare de pește și nu mai găsesc 

ușa? Într-o piață orbecăind în căutarea stelelor? Prea mult am 

stat departe de oameni, atât de mult, încât nu mă mai regăsesc 

nici pe mine. Ce doresc eu de fapt? Ce mi-ar lumina mie viața? 

Copiii mei? (Se pune în genunchi și merge în genunghi căutând 

ceva.) Ei au plecat departe. Totul a plecat departe. (Caută ceva 

mergând în genunchi.) Ce caut? (Se oprește din căutat, dar 

rămâne în ghenunchi.) Ce mai caut acum? Sunt la apus și eu 

caut. Bătrân nebun! (Își duce mâna la piept.) Ce ai mai dori să 

salți de fericire, dar nu știi ce e aceea fericire! (Se ridică.) Ce e 

fericirea? Răspundeți-mi voi, oameni, ce e fericirea? Unde 

sunteți oameni? Unde v-ați ascuns? Fericirea! O casă plină de 
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suflete, de râsete de copii sau un geniu ce socotește și iar 

socotește ca să reinventeze universul, să-i descopere miezul, să 

finalizeze formula eternității? (Retras.) Eu am ales casa cea 

plină și nu geniul cel rece, dar ce am ales a zburat departe. Nu. 

Nu sunt trist. Mă bucur pentru împlinirea lor, dar sunt atât de 

singur și ceea ce iubesc e atât de departe. Poate gândul meu îi 

va întoarce la mine. (Se duce la masă, ia fluierul și începe să 

cânte.) 
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MOTTO:  

Cel care a greșit se întoarce de fiecare dată să ceară ajutor 

celui ce i-a făcut rău ca într-un supus cerc al sorții. 
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Cu repetiție 

 

Piesă de teatru scurt într-un act 

 

Decorul: O piață de vechituri 

 

Personajele: X și Y 

 

(X se plimbă printre vechituri, le analizează. La una dintre 

mesele încărcate cu vechituri, se află un comerciant, Y.) 

X: Cred că acesta e locul. Aici s-a întâmplat nenorocirea. Îmi 

amitesc totul limpede. Era o zi primăvăratică. Veneam spre  

oraș cu mașina când mi-a apărut brusc în față o bătrână. Avea  

în spate o sarcină plină cu vechituri. Probabil trăia din 

comercializarea acestora. Nu am putut să o evit. I-am rupt 

picioarele. Am dus-o la spital, dar oasele, deși s-au sudat, nu  

i-au mai permis să se deplaseze după bunul plac, ci doar cu 

sprijinul unui cadru. Am încercat o clipă să o ajut cu ce pot. Ea 

mi-a răspuns cu un zâmbet trist, parcă ar fi dorit să strige după 

picioarele de odinioară. La un moment dat am uitat să mai am 

grijă de ea. Eram copleșit de prea multe treburi, ca să îmi mai 

amintesc și de bătrână. (Se plimbă printre vechituri, le 

analizează. Dintr-o dată entuziasmat.) Asta trebuie să fie! Am 

găsit! (Analizează obiectul găsit. De la o masă, un comerciant îi 

deranjează studiul obiectului cu o întrebare.) 

Y: Doriți să cumpărați un cadru? 

X (surprins): Credeam că piața de vechituri e închisă. 

Y: Dacă e închisă ce căutați dumneavoastră aici? 

X: Știam că sunt obiecte lăsate aici de negustori. Am venit să 

caut ceva ce-mi este folositor. 

Y: Ați venit să furați? 

X: Doamne ferește!  

Y: Atunci ce ați venit să faceți? 
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X: Am venit să caut ceva ce-mi este folositor. 

Y: Și să vă însușiți acel ceva. 

X: Da. 

Y: Până la urmă tot de furt vorbim. 

X: Am venit să împrumut ceva. După ce nu mai aveam 

nevoie de obiectul respectiv îl aduceam înapoi. 

Y: Uzat. 

X: Și în acest moment nu e uzat? 

Y: O să fie și mai uzat, adesea imposibil de a mai putea fi 

refolosit. Până la urmă doriți să cumpărați cadrul acela sau nu? 

X: Doresc să-l împrumut. 

Y: Vedeți dumneavoastră cum se pune problema, de aici nu 

se poate împrumuta, ci doar cumpăra. Când nu vă mai este de 

folos un obiect îl puteți face donație acestui loc plin de vechituri 

sau îl puteți revinde în acest loc, dar la un preț infim. 

X: Din moment ce primiți donații, de ce nu faceți la rândul 

dumneavoastră donații? 

Y: Depinde. Mai și fac. Acum nu se poate. Eu trăiesc din 

ceea ce vând aici, iar dumneavoastră nu sunteți omul pentru 

care să fac donații, nu păreți așa de strâmtorat. 

X: Poate că nu par, dar în acest moment mă aflu în această 

piață, că sunt strâmtorat. 

Y (analizându-l): Nu prea pare. 

X (absent): Chiar mai funcționează piața de vechituri? 

Y: Eu sunt patronul acestui loc. 

X (uimit): Aveți acte? 

Y: Normal că am acte, altfel aș fi fost săltat de poliție. 

Lumea scapă de vechituri sau le vinde prin mine. Alții mai 

nevoiași le cumpără. 

X: În urmă vreo zece ani era plin de comercianți aici. 

Y: Asta a fost în urmă cu zece ani. Acum sunt doar eu. 

X: Cât costă cadrul acesta? 

Y: 50 de lei. 
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X: 50? 

Y: Da, 50 de lei. 

X: Un cadru nou costă între 100 și 150 de lei. 

Y: Acesta nu e nou, dar e foarte bun și prețul e cam jumă-

tatea celui mai ieftin cadru nou. 

X: Dar e un cadru uzat. 

Y: Încă foarte bun. 

X: Nu mai lăsați la preț? 

Y: Nu. 

X: Poate că totuși vă răzgândiți și faceți o reducere. 

Y: 50 rămâne. 

X: 20. 

Y: Speram și eu la un 45, 40, dar 20, nici nu încape vorbă. 

X: 10. 

Y: De data aceasta e obrăznicie. Mergeți să vă cumpărați un 

cadru nou. 

X: Vedeți dumneavoastră, nu am bani. Firma la care am 

lucrat a falimentat. 

Y: Depinde. 

X: Depinde de ce? 

Y: Falimentul poate avea mai multe cauze, angajați nepo-

triviți, antreprenori cu idei proaste. 

X: E la nivel mondial. Au falimentat mulți care lucrează în 

industria ... 

Y: Uite ce e! Nu mă interesează în ce industrie ai lucrat. 

Cumperi cadru sau mă lași să-mi comercializez marfa, că-mi 

pierd timpul stând la povești cu tine. 

X: În afara mea nu mai văd niciun cumpărător. 

Y: Pentru că toți știu să citească pe ușă programul. Piața de 

vechituri e deschisă publicului între orele 09 – 16. Acum e ora 

ora 17, iar eu fac contabilitatea. Dacă ai văzut în timp ce te 

plimbai să cauți acest cadru, eu făceam calcule pe un caiet. 

X: Și mă urmăreai pe mine în același timp. 
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Y: Tu n-ai urmări pe cel care ți-ar călca proprietatea? 

X: Acum ne tutuim? 

Y: Aveți dreptate. 

X: Până la urmă e mai bine așa, avem vârste apropiate, poate 

negociem ceva ca prientenii. 

Y: Care prieteni? 

X: Noi doi. 

Y: Noi doi? Prieteni? Hai că-i amuzant! 

X: Și pe caiet faci contabilitatea? 

Y: Și pe ce ai dori să o fac, mă rog? 

X: În format electronic, pe un laptop de exemplu. 

Y: E mai sănătos așa. 

X: Faci cum dorești. 

Y: Până la urmă cumperi sau nu cadrul? 

X: 10 lei. 

Y: Mă faci să râd. 

X: 20 de lei, ultimul preț. 

Y: Nu e de vânzare la prețul acesta. 

X: Nu-mi permit mai mult de 20 de lei. 

Y: Nici eu nu-mi permit să-l las mai jos de 40. 

X: Cu puțin efort. 

Y: Din respect pentru mama mea pe care a nenorocit-o un 

nime-n drum în fața pieței cu vechituri, nu pot să las sub 40. 

X: Mama dumneavoastră? 

Y: Da, mama mea a fost lovită de o mașină în fața pieței cu 

vechituri. 

X: Cum s-a întâmplat? 

Y: Exact cum auzi. Un nenorocit a lovit-o cu mașina pe 

trecerea de pietoni și acum se plimbă liber. Ea a ajuns să nu mai 

poată merge decât cu cadrul. Era bătrână, ce-i drept, m-a făcut 

spre bătrânețe. S-a căsătorit târziu, că a avut grijă de sora ei ce a 

fost bolnavă. La o lună după ce m-a făcut pe mine, a rămas și 

fără tata care a căzut într-o zi din picioare ca secerat și s-a dus 
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pe ceaia lume. S-a chinuit să mă crească singură. A făcut 

comerț. Cumpăra și ea ce putea, vindea și ea cum putea. Asta 

până când a lovit-o unul pe trecerea de pietoni cu mașina. 

X: Un nenorocit. 

Y: Un nenorocit, dar a nenorocit-o. Norocul că eu eram deja 

mare și am început să mă ocup de toate. 

X: S-a întâmplat demult? 

Y: În urmă cu zece ani. 

X: În urmă cu zece ani? 

Y: Da. De ce? 

X: Am fost și eu pe aici în urmă cu zece ani când s-a 

întâmplat un accident similar. 

Y: Și de atunci nu ai mai fost pe aici. 

X: Nu a mai fost cazul să trec pe aici. 

Y: Și ești sigur că ultima dată când ai fost pe aici a fost în 

urmă cu zece ani? 

X: Foarte sigur. 

Y: De ce ești așa de sigur? 

X: Și eu am lovit pe cineva cu mașina. 

Y: În urmă cu zece ani? Pe trecere? 

X: Da. 

Y: De ce? 

X: Mi-a intrat brusc în față. 

Y: Și aveai viteză? 

X: Nu, nu aveam viteză. Mi-a intrat soarele în ochi. Eram 

într-un unghi mort. 

Y: Unghi mort? 

X: Și femeia a fost neatentă. De prea multe vechhituri ce 

căra nu putea să observe bine nici mașinile. 

Y: Dar era pe trecerea de pietoni. 

X: Asta așa este. Era dreptul ei să traverseze. 

Y: Și pe femeie o chema Doina? 

X: Da. O chema Doina. Pe mama ta cum o chemă? 
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Y: Doina. 

X: Doina? 

Y: Da. Doina. 

X: Și cel care a lovit-o a dus-o la spital? 

Y: A dus-o. S-a arătat îngrijorat o clipă, pe urmă a încercat 

să o mintă cu niște fructe, a vorbit cu un doctor, a negociat cu 

un polițist și s-a făcut nevăzut. Dacă nu mă înșel doctorul i-a 

spus că femeia accidentată de el o să fie nevoită să se ajute de 

un cadru toată viața pentru a putea merge. 

X: Eu am fost. 

Y: Da. Firesc că tu ai fost. 

X: Chiar îmi pare rău. 

Y: Cum ai putut? 

X: Ce să pot? 

Y: Să fugi de răspundere fără pic de mustrări. 

X: Nu am avut curaj. Mi-a fost frică. 

Y: Dar vreun regret te-a încercat vreodată? 

X: Nu mai știu. Am încercat să uit. 

Y: Poftim moralitate! Poftim compasiune! A încercat să uite. 

X: Îmi pare rău. 

Y: Și acum ce dorești? 

X: Acest cadru. 

Y: Dorești cadrul în care s-a sprijinit cea pe care ai nefericit-o? 

X: Am nevoie de el. 

Y: Pentru ce ai nevoie de el? 

X: Pentru mama mea. 

Y: Devine interesant. Pentru mama domniei tale. 

X (trist): Pentru mama mea. 

Y: Cum se face că ai nevoie pentru mama ta? 

X: A suferit un AVC și are nevoie de un cadru pentru a se 

deplasa. 

Y: Destinul. De la mama mea la mama ta. 

X: Mă ajuți? 
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Y: Sigur că te ajut. 

X (fericit): Îți mulțumesc! 

Y: Există însă o problemă. Tu nu ai bani să cumperi acesst 

cadru. 

X: Asta așa este. Nu am decât 20 de lei. Dacă îi folosesc pe 

aceștia nu mai am nici bani de pâine. E bine că medicamente 

am reușit să cumpăr. Nu știu ce o să mă fac, dacă nu găsesc 

ceva mai repede de muncă. 

Y: Cadrul acesta nu cotă 20 de lei. 

X: Da. Ai spus că e 50 de lei, dar ai putea să-mi îngădui să-ți 

aduc mai târziu 30 de lei, poate și cu dobândă. 

Y: Cadrul acesta nu costă 50 de lei. El costă o viață de om. 

Mă înțelegi? O viață de om costă! 

X: Te înțeleg. Ce mai face mama ta, de nu mai are nevoie  

de el? 

Y: I-a fost dor de tata și s-a dus după el. 

X: Îmi pare rău! Condoleanțe! 

Y: Acum îți pare rău. 

X: Da. Chiar îmi pare rău. 

Y: Și mâine uiți. 

X: Îmi vinzi cadru cu un împrumut de 30 de lei? 

Y: Nu. 

X: Era de așteptat. 

Y: Ți-l dăruiesc. 

X: Mi-l dăruiești mie: 

Y: Da. 

X (încercând să-i ofere mâna în semn de mulțumire): Nu am 

cuvinte să vă mulțumesc. 

Y (căutându-se prin buzunare): Ia aici și banii aceștia. E un 

avans. Mâine te prezinți la lucru. Chiar aveam nevoie de un 

angajat. Vine multă lume zilnic și am nevoie de un partener. 

X (apucând banii cu lacrimi în ochi): Angajat? Partener? O 

să vin. Desigur că o să vin. Chiar am nevoie de un serviciu. 
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Y: Salariu nu e mare, dar te vei putea descurca cu el. 

X: Voi fi recunoscător pe viață. 

Y: Cadrul când nu-ți mai trebuie, să-l dai unui nevoiaș. 

X (bucuros): Desigur!. 

Y: Aleargă! 

X (derutat): Unde? 

Y: La mama ta. 

X: Ai dreptate. Fug! 

Y: Și mâne să nu uiți că te aștept la lucru! 

X: Nu uit! O să vin negreșit! (Pleacă.) 

Y (însemnând ceva în caiet): Nu o să vină. E un serviciu 

umilitor pentru el. Va alerga pe la alte firme. În cel mai rău caz 

se va întoarce la mine cu coda între picioare. Sărmana femeie! 

Măcar îi pasă de ea. E mama lui. (Închizând caietul și 

ridicându-se.) Cam asta este pe ziua de astăzi. Ce se mai 

întoarce roata vieții! Aș putea să spun că m-am răzbunat. 

„Răzbunarea cea mai crudă este când duşmanul tău / E silit a 

recunoaşte că eşti bun şi dânsu-i rău.“ spune Bogdan Petriceicu 

Hașdeu în Răzvan și Vidra. (Face o pauză.) Dar nu am căutat o 

clipă să mă răzbun. Așa a fost cercul sorții. L-a adus pe cel ce a 

făcut rău mamei mele în mâinile mele, la mila mea. Și până la 

urmă ce le pasă celor împietriți de ce este bine sau rău? Ei uită 

atât răul cât și binele. Important e ca noi să nu uităm cât de 

frumos este tot ceea ce e bun.  
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MOTTO: 

Unele lucruri nu pot să fie șterse niciodată. 
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Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
86 

Spam 

 

Monodramă 

 

Decorul: O cameră. 

Personaje: X 

 

X (zugrăvește pereții unei camere) 

 

X (în timp ce întindea varul): Nu te lenevi! Hai, șterge! Dă 

și mai la stânga! Încă se mai văd urme de fum. (La un moment 

dat se oprește obosit și se aruncă epuizat pe o saltea ce trona în 

camera aceea mică.) M-au închis aici. Eu n-am solicitat să 

ajung în acest loc, dar ei m-au adus aici. I-am auzit. Vorbesc 

pe la spatele meu. Șușotesc că aș fi nebun. Eu? Nebun? Nu mă 

cunosc. De unde să mă cunoască ei pe mine? M-au agățat așa, 

într-un moment prost și m-au ferecat aici. Nici nu-mi amintesc 

exact cum s-a petrecut lucrul acesta. (Râde.) Mai trece din 

când în când câte o infirmieră mai tânără și o aud vorbind 

singură. „E depresiv, săracul, spune!“ Cine e depresiv, eu sau 

infirmiera ce vorbește singură dându-și cu părerea? Ce știu ei 

despre mine? Vă spun eu. Nu știu nimic. Mă cunosc ei pe 

mine? Firesc că nu mă cunosc. Am făcut o greșeală. Da. Asta 

este. Am făcut o greșeală. Acum trebuie să o corectez. Nu știu 

ce m-a apucat într-o zi că mi-a venit așa, un fel de înflăcărare 

și-am făcut focul în grajdiul vitelor. Ce vite? Aveam și eu o 

sărmană văcuță și un vițel. Mă gândeam că le e și lor frig. Al 

naibii foc, a început să facă vâlvătaie. La început am urmărit 

fumul ce înnegrea pereții. Era mult fum. Vaca și vițelul au 

fugit pe ușa ce-am uitat-o deschisă. Așa-mi trebuie, dacă nu  

i-am legat la iesle. Pe urmă s-a aprins fânul și vai ce prăpăd! 

În jurul meu s-au adunat vecinii ca la horă. Strigau, aruncau 

apă. Eu priveam când la ei, când la focul ce cuprindea pereții 
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și încerca să-și găsească o cale de a evada prin acoperiș. Au 

strigat ei și la mine, dar nu le-am răspuns nimic. Pe urmă nu 

mai știu ce s-a întâmplat. M-am trezit aici, în acestă cameră, 

înconjurat de oameni în alb ce șușotesc. (Atinge cu o mână 

salteaua pe care stă, o frământă între degete privind-o, preț de 

câteva clipe.) Le-am cerut într-o zi o găleată cu var și un 

trafalet. Mi-au adus. Nu știu cum de s-au milostivit de un 

nebun, dar au făcut-o. Probabil sunt încântați să urmărească 

spectacolul. Le place cum zugrăvesc pereții. Nici nu intuiesc 

ei planul meu de a evada. (Se ridică, ia găleata, trafaletul și se 

apucă din nou de lucru.) Când eram la școală aveam o pasiune 

pentru radieră. Era obiectul meu preferat. Ștergeam cu radiera 

orice greșeală, orice imperfecțiune. Puteam să greșesc, că 

radiera era prietena mea cea mai bună. Până la urmă am înțeles 

că orice greșeală poate să fie ștearsă și corectată. (După o 

pauză scurtă.) Mai târziu mi-am dat seama că am înțeles totul 

greșit, radiera nu poate să șteargă orice greșeală, ea șterge doar 

greșelile însemnate pe caiet, pe bancă, pe tablă mă ajuta 

buretele. Îl consideram cel mai bun frate al radierei. L-am 

bătut într-o zi pe Ion. A meritat. Mi-a spart mingea. Numai eu 

știu cât am muncit pentru mingea aceea. M-am urcat în cireș, 

am adunat cireșe, pe urmă le-am vândut la piață. Eu nu 

primeam totul gratis ca alți copii. Dacă doream ceva trebuia să 

muncesc. L-am cam umplut de sânge pe Ion, că i-am spart 

buza. Mă gândeam amuzat să folosesc radiera să-i șterg 

sângele ce a început să-i curgă pe bărbie, dar mergea mai bine 

cu o cârpă. Credeți că m-a lăsat să-l ajut? A plecat în fugă 

plângând ca o fată la tatăl lui ce a venit să-mi ceară socoteală. 

Aiurea. Un băiat ar fi trebuit să se descurce singur, așa cum 

am făcut și eu mereu. Mie mi-ar fi fost rușine să alerg 

plângând la tata. Nici când mă mustra el părintește cu joarda 

pe spinare nu scăpam o lacrimă. Aveam mândria mea de 

bărbat. Unde-am ajuns de la radieră! (Face o pauză. Lasă 
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trafaletul și găleata. Privește la pereții văruiți.) Când am 

înțeles că radiera nu prea e de mare ajutor în toate am apelat la 

un trafalet, la o găleată cu var și am început să văruiesc pomii 

din grădină. Le-am acoperit toate zbârciturile. Doamne, ce 

frumoși i-am făcut! În loc să văruiesc doar trunchiul, am văruit 

tot pomul, până în vârful crengilor. Ce dojeneală am tras eu pe 

urmă! Ca pedeapsă, tata, m-a pus să vopsesc poarta și gardul 

de la grădină. Era convins că așa mă satură de joacă. Nu a 

intuit bine. Pentru mine a fost o plăcere să vopesc gardul și 

poarta. Am corectat toată vopseaua ce a fost distrusă de vreme. 

Am lustruit poarta, pe urmă am aplicat cu pensula noua haină 

din vopsea. Am făcut treabă bună. (Ia din nou trafaletul și se 

apucă de lucru.) Când pereții camerei vor fi perfect albi, fără o 

dungă dizarmonică, eu o să pot evada de aici, o să fiu liber. Cu 

cât muncesc mai repede, cu atât pot să gust mai repede 

libertatea. (Câteva momente muncește fără să spună nimic.)  

I-am auzit pe doctori spunând că încerc să refac pereții 

grajdiului cuprinși de foc și fum. Se înșală. Nu pereții graj-

diului repar eu acum. Mă repar pe mine. Am fost adus aici fără 

să solicit acest lucru. Am venit. (Se gândește.) Cum îi spune? 

Numai ce am învățat cum îi spunea de la copilul vecinului. (Se 

oprește din lucru, face câțiva pași.) A! Da. Știu. Spam. Da, da. 

Spam îi spune. Nu soliciți un mesaj, dar el este trimis în  

e-mail. Îl ștergi, dar un alt e-mail nedorit îi ia locul și tot așa 

ca într-un joc ce începe lin, pe urmă se întețește, un fel de 

Ciuleandra. Doamne, ce mi-a venit! Eu nu sunt nebun ca Puiu 

Faranga. Eu nu am fost fragil niciodată. Din copilărie am fost 

puternic, atât de puternic, încât nu lăsam nicio durere să se 

vadă în exterior. Le ștergeam în mine pe toate, le rezolvam 

oricât de ascuțite erau. (Se așază din nou pe saltea.) Oare am 

făcut rău că nu am șters fiecare spam ce-mi pătrundea ființa, ci 

l-am înăbușit în interior? Am devenit eu la rândul meu spam 

pentru această cameră, iar ea a devenit spam pentru mine. Ce 
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interesant! (Zâmbește.) De la grajdi și vite, la spam. Eu zic că-

i un progres. Rezolv eu și spamul acesta ce mă arde. Trebuie 

să-l șterg cumva. (Se gândește.) Și totuși, unele lucruri nu pot 

să fie șterse niciodată. La școală îmi plăcea mult o poveste a 

lui Pop Simion. „Cuiele“ îi spune. Câtă înțelepciune adunată 

în această poveste. Copilul din poveste ce bătea câte un cui în 

ușă pentru fiecare greșeală la îndemnul tatălui parcă eram eu 

când zgâriam caietul. Cleștele ce smulgea fiecare cui după 

fiecare faptă bună, parcă era radiera de care mă foloseam. 

Când toate cuiele au fost scoase de faptele cele bune au rămas 

în urmă găurile, iar pe filele caietului meu linii și bastonașe ce 

zgâriau chipul alb al hârtiei. (Parcă dezamăgit.) Nu e bine 

deloc. Urmele greșelilor rămân și rod locul rămas, iar găurile 

se fac tot mai mari. Poate reușește timpul să mai acopere câte 

o gaură, dar greu. Așa-mi trebuie, dacă am adunat prea multe 

spamuri. Ce mă fac eu acum? Dacă varul nu mă ajută să scap 

din acest loc nedorit ce mi-a invadat ființă? (Se ridică furios, 

ia trafaletul și dă cu var pe pereți iarăși.) Cât var risipit și 

pereții par din ce în ce mai negri! Ce var mai e și acesta? În 

loc să albească tot ce e nedorit, parcă ar aprinde, ar înnegri. 

(Cade jos și începe să strige.) Ajutor! Nu mai pot! Să mă ajute 

cineva! Vreau să plec din locul acesta! Eu n-am cerut să fiu 

închis aici! Ajutor! De ce nu-mi răspunde nimeni? Vreau să 

plec de aici! (Se ridică și arată spre pereți.) Priviți! Am șters 

orice urmă de fum, orice urmă de foc. Am lustruit totul. Acum 

mă puteți lăsa să plec acasă! Pereții sunt albi! Priviți! Sunt 

albi! (Ia trafaletul.) Dacă nu sunteți mulțumiți, uite, mai dau 

puțin cu var aici! Și aici! Și dincolo! (Aleargă și dă cu var pe 

pereți.) Vedeți! E totul neted! Nu se mai văd nici găurile. (Se 

oprește o clipă.) Găurile am spus? De n-ar fi găurile acestea. 

Trebuie să le fac și pe ele să dispară. Dar cum? (Dă disperat cu 

var pe pereți.) Câte găuri! Și cât de încăpățânate sunt! Sunt 

asemenea mie când eram copil. (Renunță. Lasă trafaletul. Se 
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lasă în genunchi.) Doamne, ce umilitor! Eu care n-am plâns 

niciodată, eu care nu am strigat după ajutor niciodată, să ajung 

să cerșesc mila altora, să ajung să mă târăsc după ajutorul ce 

nimeni nu se grăbește să îl ofere. Nu mă mai recunosc. (Ca 

trezit din somn.) Bine că nu m-a auzit nimeni. Dacă mă auzea 

cineva ar fi venit aici și m-ar fi mințit cu o injecție. (Se târăște 

spre saltea.) Sunt epuizat. Cât de obositoare sunt spamurile. 

Nu dorești ceva, dar acel ceva te urmărește, ține morțiș să-ți 

invadeze intimitatea, ține morțiș să te tulbure. E ca musca ce 

cade-n supa ta, ca pe urmă să nu mai poți să mănânci bunătate 

de mâncare. Ți-o spurcă și trebuie s-o arunci. (O clipă e 

liniște.) Ce fac eu aici? De ce sunt eu aici? (Se ridică și 

privește uimit trafaletul, găleate cu var, pereții.) Unde sunt eu 

acum? M-am rătăcit. Am ajuns într-un loc necunoscut, un loc 

nedorit. Poate nici locul acesta nu mă dorește pe mine. Ce o să 

fac eu acum? (Se apropie de trafalet cu îndoială. Îl ia, îl 

studiază, îl introduce în găleata cu var și începe să dea din nou 

cu var pe un colț dintr-un perete râzând.) 
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Motto: 

 

Omul e dator să-și trăiască viața așa cum poate el mai bine. 

În viață fiecare lucru are frumusețea lui, trebuie doar să înțelegi 

cum să-l privești și cum să-l percepi. Indiferent de drumul ce-l 

alegi în viață, fie că muncești în cele mai de jos medii, fie că 

faci o școală și ajungi în instituții mari, fie că zornăi la o chitară 

sau pictezi o floare, e bine să încerci a vedea frumusețea din 

fiecare lucru. Viața e frumoasă, trebuie să te bucuri de ea și să 

știi să o trăiești. 

 

 

 

CCAAIIII  SSFFÂÂNNTTUULLUUII  TTOOAADDEERR  
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Caii Sfântului Toader 

 

Teatru scurt 

 

Piesă de teatru într-un act 

 

Decorul: O cameră. Câteva scaune (trei). 

 

Personajele: Sora I, Sora II, Vecinul. 

 

Scena I 

 

Personajele: Sora I, Sora II 

 

Sora I: Doamne ferește, soră! Eu nu sunt vinovată. (Și se 

ridică de pe scaun depărtându-se de locul cu pricina și se aruncă 

pe un alt scaun.) 

Sora II: Atunci te pomenești că am făcut eu nodul acela la 

cusătură? (Abandonând lucrul ei și venind pe scaunul de unde a 

plecat ce dintâi.) 

Sora I: N-am spus că ai făcut tu, dar nici eu nu am făcut. 

Sora II: Atunci cine? 

Sora I: Ei, parcă nu ai știi? 

Sora II: Ce să știu? 

Sora I: Ei sunt de vină? 

Sora II: Cine? 

Sora I: Caii Sfântului Toader. 

Sora II: Caii? 

Sora I: Firesc. Numai ei ar fi putut să fie. 

Sora II: Nu există așa ceva. 

Sora I: Cum să nu existe? Câte femei nu au fost pedepsite de 

acești cai că au cusut în zilele Sfântului Toader! Trebuia tu să 

termini de țesut iile. 
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Sora II: Tu ai fost cea care ai făcut nodul, nu caii, tu să-l 

desfaci! 

Sora I: Caii lui Sfântului Toader iau și chip omenesc. E 

posibil să fii luat chipul meu. 

Sora II: Nu mai spune! 

Sora I: Nu, nu mai spun! 

Sora II: Te-ai spălat pe cap rostind tot felul de incantații pe 

urmă ai adormit pe scaun și ai înnodat ața. Să treci să rezolvi ce 

ai făcut rău! (Se întoarce pe scaunul ei.) 

Sora I (revenind pe scaunul abandonat inițial): Tu coși 

cămașă tradițională pentru fete și nu crezi în obiceiurile noastre! 

Sora II: Ce e de crezut aici? 

Sora I: Da. M-am spălat pe cap. Am pus iarbă mare în 

scăldătoare și rămurele de viță de vie. Eu respect tradițiile și 

obiceiurile strămoșești.  

Sora II: Pe urmă ai adormit și ai făcut un nod în cusătură. Ai 

stricat materialul. 

Sora I: Eu? Ferească Dumnezeu! Ți-am mai spus. Nu am 

fost eu. Caii au fost. 

Sora II: A! Da! Au luat chipul tău. 

Sora I: Posibil. Să vezi! 

Sora II: Ce să văd? 

Sora I: Am pregătit scăldătoarea și am făcut tot ritualul. 

Aruncam apă pe cap și rosteam: „Sân’ Toadere, Sân’ Toadere, / 

Dă cosiţă fetelor, cât coada iepelor.” Nu vezi ce păr frumos am 

eu spre deosebire de tine? 

Sora II (ironic): Da, da, văd, cum să nu văd! 

Sora I: M-am spălat pe cap, pe urmă m-am pus așa, puțin pe 

scaun și am închis preț de câteva secunde ochii. Mă gândeam să 

te ascult, să nu te ascult, să cos, să nu cos. Până la urmă m-am 

hotărât să nu cos, că nu-i bine. Poate nu mai era de niciun folos 

nici spălatul părului, dacă eu călcam alte ritualuri. 

Soara II: Și gândind așa ai adormit. 
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Sora I: Da. De unde știi? 

Sora II: Cum să nu știu? Ai adormit și ai înnodat tot. 

Sora I: A! Nu! Aici nu ai dreptate. Caii au fost vinovați. 

Sora II: Dacă nu erau caii, atunci ce mai era? 

Sora I: Era totul perfect. Nu era niciun nod. 

Sora II: Te-am și crezut. 

Sora I: Ce vrei să spui? 

Sora II: La cât ești de somnoroasă! Lasă că știu eu. 

Sora I: Poți să crezi ce dorești, dar caii au fost. 

Sora II: E normal. Caii au fost! 

Sora I: Da, da, ei! 

Sora II: Niciodată nu ți-ai asumat o greșeală. Ai aruncat vina 

pe alții. Omul ce nu-și asumă faptele, e un om ce nu o să 

reușească niciodată în viață. E un om ce nu are încredere în el. 

Încearcă să-și ascundă defectele și nu progresează deloc. Stă așa 

în spatele unui nod și se lamentează. (foarte ironic) Eu nu sunt 

vinovat! Nu știu nimic! El e vinovat! Nu mă ajuți să repar ce a 

stricat el! 

Sora I: Nu vezi că încerc să repar ce au stricat caii, dar nodul 

acesta nu se lasă, nu vrea să cedeze? Se vede că a fost făcut 

strajnic de cai. Numai ei puteau să-l facă așa puternic. 

Sora II: Și tu o să strici materialul, că nu cedează nodul și tot 

caii sunt vinovați și lasă că sora o să rezolve tot, o să dreagă ea 

ce am rupt eu. 

Sora I: Mereu ai fost rea, de când te știu. 

Sora II: Am fost obiectivă, nu subiectivă ca tine. Ia să văd! 

(Se duce și ia țesătura din mâna surorii.) Mergi și contiună la 

mine! O să rezolv eu aici, deși e cam greu. 

Sora I (reia lucrul celeilalte): Tu ești mai pricepută. Îmi 

amintesc că le-ai învățat pe toate fetele de pe uliță să coase. 

Sora II: Ai grijă să nu mai greșești și acolo. 

Sora I: De câte ori să-ți spun că nu eu am greșit, ci caii. 
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Sora II: Da. Caii au greșit.                         

Sora I: Da. 

Sora II: Iar proasta trebuie să desfacă „nodul gordian“. 

Sora I: Și dacă încerci să-l desfaci o dată, de două ori, de trei 

ori și tot nu reușești, că e prea încâlcită situația, poate iei și tu ca 

Alexandru cel Mare un paloș, de fapt o foarfecă și o să rostești 

că „Nu contează modul în care aceste frânghii vor fi dezlegate.“ 

Sora II: Eu nu distrug firul. O să-l dezleg, iar el o să fie util 

în continuare. 

Sora I: Mereu ești cu un cap deasupra. 

Sora II: Oricărei situații. 

Sora I: La tine totul are o rezolvare. 

Sora II (ironic): Și la tine parcă nu are? Caii! Foarfeca! 

Sora I: E mai simplu. 

Sora II: O ecuație mult mai simplă. 

(Cele două lucrează iile.) 

 

Scena II 

 

Personajele: Aceleași, Vecinul. 

 

Vecinul (venind agitat): Săriți, fetelor! Aproape că au 

omorât-o caii pe Ilinca. 

Sora II: Doamne ferește! Cum s-a întâmplat? S-au speriat 

caii de la căruță? Ce s-a întâmplat? 

Vecinul (agitat): Nu. E în casă și strigă ca din gură de șarpe 

că o omoară caii lu' Sân' Toader. 

Sora II: Asta n-oi mai crede-o. Mă duc să văd ce se întâmplă. 

Vecinul: Să ai grijă! Nimeni nu îndrăznește să intre la ea în 

casă. Le e frică de cai. 

Sora II: Mie nu mi-e frică de niciun cal. (Se ridică și pleacă.) 

Vecinul (se așază pe un scaun): Ce mai spui că lucrezi? 
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Sora I: O ie, vecinule! 

Vecinul: Îți faci ladă de zestre? 

Sora I: De când ai uitat tu că m-ai cerut de nevastă, am cam 

uitat și eu de ladă. 

Vecinul: Ce să mai îndrăznesc să vin să te iau de nevastă, de 

sora ta războinică? Nu-i prea place de mine. Mereu îmi găsește 

defecte, că nu-s bun de lucru, că pierd timpul pe la hore. Ce să 

fac, sunt artist? Îmi place să cânt. Așa m-am născut. Fiecare are 

un dar. Muzica e darul meu. 

Sora I: Dar mie îmi place darul tău. Îmi cânți și mie ceva? 

Vecinul: Nu știu ce să zic. Poate ne aude cineva. Nu cred că 

e prea indicat. Dacă vrei să-ți cânt, te aștept pe seară la fântâna 

de la ieșirea din sat. 

Sora I: Dacă nu-mi cânți acum, nici la fântână nu o să vin. 

Vecinul: Și ce-ai vrea să-ți cânt? 

Sora I: „Frumoasă vecina noastră“, a lui Tiberiu Ceia. 

Vecinul: Ca toată lumea ce trece prin fața casei tale să-și 

facă tot felul de scenarii. 

Sora I: Tu alegi, ori cânți, ori nu mă vei întâlni la fântână. 

Vecinul (apropiidu-se de fată, cuprinzând-o de după umeri): 

Fată dragă, de ce nu vrei tu să înțelegi că nu e bine să cânt 

acum? Tu știi că mi-ești dragă! 

Sora I (respingându-i mâna): Dovedește-o! 

Vecinul (depărtându-se): Bine. (așezându-se pe scaun): Tu ai 

vrut-o. O să ne meargă vorba prin sat! 

Sora I: Ce-mi pasă mie de sat? Îmi rezolvă mie satul 

problemele? Când o să miște un pai de fân satul pentru mine, 

poate atunci o să-mi pese și mie de el. 

Vecinul: Mie îmi cam pasă și de gura satului, că trăiesc 

printre oameni. 

Sora I: Atunci să rămâi cu satul, nu cu mine, pe el l-ai ales. 

Vecinul: Pe tine te-am ales. (Începe să cânte.) 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
97 

Scena III 

 

(În timpul cântecului se întoarce Sora II. Vecinul încetează 

cântecul imediat ce-i aude glasul.) 

 

Sora II: Frumos! Vă distrați! Ați adunat tot satul la geam.  

S-au mutat de la Ilinca aici. 

Sora I: Dacă nu au ce să lucreze, ascultă pe la ferestre. 

Sora II: Și voi frumos lucrați ziua la amiază? 

Vecinul: Până la urmă ce a pățit Ilinca? 

Sora II: Abia am scos-o din mâinile bărbatului. Era toată 

neagră. A pus-o să strige că o omoară caii, ca să o poată picta 

cât mai bine. 

Vecinul: Ce l-a apucat și pe ăsta? 

Sora II: I-a stricat cămășile noi. Le-a ars, în loc să le calce și 

i-a dat numai cai și cămași arse. 

Vecinul: Animal! Nu se face așa ceva. Câtă incultură! 

Sora II (reluând lucrul): De ce nu-i înveți tu să se poarte, că 

ești artist? 

Vecinul: Acum mă ironizați, domniță! 

Sora II: Doamne ferește! Nu-mi permit! 

Sora I: Și ce frumos cânta! 

Sora II: Hai că voi chiar vă potriviți! Aceeași gândire. 

Vecinul: Poate ești de acord să mă însor cu sora ta? 

Sora II: Și ce o să faceți voi în viață? O să cântați? 

Vecinul: O să cântăm, dar o să ne facem și o casă. 

Sora II: Îmi imaginez. O casă plină de muzică și hore. 

Vecinul: Omul e dator să-și trăiască viața așa cum poate el 

mai bine, că o viață are.  În viață fiecare lucru are frumusețea 

lui, trebuie doar să înțelegi cum să-l privești și cum să-l percepi. 

Indiferent de drumul ce-l alegi în viață, fie că dai cu sapa, fie că 

faci o școală, fie că zornăi la o chitară sau culegi o flore, e bine 



Contraste / Teatru / Ana-Cristina Popescu 

 
98 

să încerci a vedea frumusețea din fiecare lucru. Viața e 

frumoasă, trebuie să te bucuri de ea și să știi să o trăiești.  

Sora II: Ia uite câtă filosofie de viață! 

Sora I: Mereu veciunul nostru a fost cu un pas înaintea altora 

la învățătură. 

Sora II: Și așa dintre toți băieții din sat, tu l-ai ales pe el. 

Sora I: Și pe cine să aleg? Pe cel care dă toată ziua cu sapa și 

seara petrece la birt? 

Sora II: Pe cel care cântă ca o domnișoară. 

Sora I: Pe cel cu sufletul curat, liniștit, pe cel bun. 

Sora II: Și îl cunoști așa de bine? 

Sora I: Nu-i greu să citești sufletul unui om, trebuie să-i 

studiezi faptele. Tot ce-i în jurul lui vorbește. 

Sora II: Câtă înțelepciune. Dă acolo cu mâinile, că parcă stai 

pe loc. 

Vecinul: Eu vă las. 

Sora I: Deja pleci? 

Vecinul: Aveți treabă. Nu doresc să vă rețin. 

Sora I: Nu ne reții cu nimic! 

Sora II: Să mai treci pe la noi, vecine! 

Vecinul (ridicându-se): O să mai trec! 

Sora I: L-ai alungat! 

Sora II: Toate vin și pleacă. Așa ca și caii Sfântului Toader. 

Uite! Am dezlegat nodul! 

Sora I: Da. Numai tu puteai să-l dezlegi! 

Sora II: Și când stai să te gândești că Sfântul Teodor Tiron ce 

a slăvit pe Dumnezeu cu moarte mucenicească în timpul 

persecuţiei lui Maximin, în perioada anului 303, a ajuns în 

multe tradiții și obiceiuri din popor. 

Sora I: E bine că unul dintre obiceiuri îl respecți cu sfințenie. 

Ai dus colivă la biserică și la cimitir de dimineață. 

Sora II: Eu respect tradițiile și obiceiurile, dar nu cred în 

povești de genul iele, cai și așa mai departe. 
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Sora I: Până la urmă de vecinul nostru ce părere ai? Tu ești 

sora mai mare și ar trebui să te învoiești cu o viitoare căsătorie. 

Sora II: E băiat bun. Cred că ai face casă bună cu el. 

Sora I (fericită, sărind de pe scaun): Mulțumesc! Ce fericit o 

să fie și el când o să-i spun! 

Sora II: Până la urmă tot au făcut o minune caii din folclor a 

lui Sân' Toader sau chiar Sfântul însuși. 
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● Volume publicate: 
 

I. Teatru: 
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16. Umbre, Ed. Sf.Ierarh Nicolae, Brăila, 2015. 
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V. Monografii: 
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● 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 Scri-

itorilor 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. 

- 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 contri-

buția adusă promovării limbii române, culturii și spiritualității 

românești din partea Asociației Constantin Brâncuși din Timișoara. 
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- 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“. 

- Premiul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pe 

2019, pentru cartea de publicistică, distincția „Acta non verba!“, 

cu volumul „Din tiparnițele presei“ 

 

● Participare la emisiuni culturale: 

 

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

Anca Marilena Bica, invitat Ana-Cristina Popescu, 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. 
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- 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. 

- 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, 

„Mărturii maramureșene“, „Izvoare codrene“, „Vatra Veche“, 

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

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

Diecezană“ a Episcopiei Caransebeşului, „Ecou de timp“,  Oţelu 
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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, 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 BRÂNCUŞI, Timişoara. 

Plachetă și diplomă de excelență din partea asociației culturale. 

http://www.versuri-si-creatii.ro/
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● 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. 

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

literară, septembrie 2014, despre volumele „Rătăciri“, „Para-

digme“, „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). 

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. 

1. 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. 
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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. 

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, 200, Corel 12, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Excel, operare pe un Web Site, Adobe 

Photoshop. 
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