Teatru
Sergiu Vâlcu

Șapca
(monodramă)
(Scena aproape goală. În mijlocul ei tronează un pupitru destinat
discursurilor, prevăzut în spate cu trepte pe care personajul le va urca
sau coborî în funcție de necesitățile jocului actoricesc. Pe pupitru se află
un telefon fix. Intră Directorul de teatru.)
Directorul de teatru: Bună seara. Deși nu este o seară pe cât
de bună mi-aș fi dorit. Sunt directorul acestui teatru și îmi revine
neplăcuta sarcină să vă comunic faptul că spectacolul din această
seară nu va mai avea loc. Actorul care ar fi trebuit să se afle aici, în
locul meu, ca să susțină reprezentația, a avut un accident. Nu vreau
să intru în amănunte, la urma urmei oricare dintre dumneavoastră...
sau eu, bunăoară... puteam fi în locul lui. Planeta Pământ este, după
cum știți, un loc periculos pentru noi, oamenii... ceea ce nu putem
spune despre anumite animale, ele sunt perfect adaptate!
Actorul care trebuia să fie în seara asta pe scenă a fost lovit
în cap cu o sticlă de vodcă Stalinskaia de 0,5 litri, pentru a i se fura
șapca. În stația de autobuz, unde erau zeci de oameni și nimeni nu
i-a sărit în ajutor... Cel puțin, nenorociții au sunat la 112.
(Moment de tăcere.)
Aici urma să fie un balansoar în care el s-ar fi legănat din când
în când ca să marcheze pauzele, acolo o jardinieră enormă din care
curg toate florile pământului dar mai ales mușcate, mușcate roșii...
dincolo o coloană dorică... ionică?!... corintică, da!... un covor de
iarbă verde... artificială, firește... dar cel mai ciudat și mai interesant
lucru ar fi fost cerul... un cer violet cu reflexe metalice pe care se
rotesc doi sori verzui în jurul unei planete și mai ciudate! Doi sori
învârtindu-se în jurul unei planete! Copernic însuși s-ar răsuci în
mormânt! O planetă crăpată, fisurată, din care curg o mulțime de
brațe în formă de tentacule, ca și cum ar vrea să evadeze! Țicneli de
regizor tânăr, abia ieșit de pe băncile facultății...
(Moment de tăcere.)
Am citit recent un studiu care afirmă, nici mai mult și nici
mai puțin, că omenirea reprezintă o specie extraterestră. Dar nu vă
faceți iluzii, nu suntem din spița zeilor, suntem o specie deportată
aici drept pedeapsă pentru blestemățiile săvârșite pe planeta
originară! Suntem deci o specie depravată, de infractori interstelari,
de ucigași înnăscuți, căci, nu-i așa, suntem singurii dintre miliardele
de specii pământene care ucidem din pură plăcere, în afara oricărei
necesități biologice!...
(Strigă.)
Mai e cineva în culise? Aș vrea un pahar de apă, mi s-a uscat
gura! ....
(Câteva clipe de tăcere.)
Nu mai e nimeni în afară de mine, toți colegii sunt la spital.
M-aș fi dus și eu, dar... nu puteam să vă las singuri... nu ar fi fost
politicos... și apoi, nu se știe dacă un muc de țigară, neglijent
aruncat, nu ar fi dat foc la teatru!... Sau cine știe ce se mai putea
întâmpla...
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Există argumente solide în sprijinul teoriei originii noastre
extraterestre. Bunăoară, suntem singura specie care suferă de dureri
de spate, asta neînsemnând altceva decât că ne-am născut pe o altă
planetă cu gravitație mult mai blândă! Aici, sistemul nostru osos nu
rezistă la gravitația pământului, care pur și simplu ne strivește!
Șapca... de altminteri una frumoasă... i-a fost dăruită... i-a fost
dăruită. Nu are importanță de cine... În fine, n-are rost să păstrez
secretul, oricum dau lejer totul din casă...
Drept recunoaștere a felului profesionist în care i-a dat
replica într-o scenă de film turnată pe plaiurile noastre, un mare
actor de la Hollywood l-a cadorisit cu o șapcă splen-di-dă! Și-a
scos-o de pe cap, s-a aplecat din înălțimea amețitoare a carierei sale
și pur și simplu i-a îndesat-o pe cap colegului meu... un actoraș
cam de mâna a doua colegul, trebuie să recunosc... dar aici a căzut
mânușă pe rol!
(Cu o ușoară invidie.)
La fix, norocosul...
Șapca, necesitate supremă pentru care merită să omori un
om!...
Dar mai există și alte argumente! De ce dintre miliardele de
specii de plante și animale noi nu mâncăm decât 20 de tipuri de
hrană? 40? 50? 100?! De ce? Ați ghicit. Pentru că suntem din altă
constelație! Sistemul nostru digestiv a fost proiectat pentru un alt
tip de alimentație... de pe cine știe ce altă planetă...
(Sună telefonul.)
Alo, da? Da, domnule doctor... bună seara... colegul nostru
intră acum în operație? Înțeleg, înțeleg...Vă mulțumesc... vă
mulțumesc pentru telefon... (Închide.)
Se pregătesc să-i scoată cioburile din creier, cu o pensetă.... în
America ar fi folosit un roboțel ultrasofisticat și extrem de precis...
dar noi încă nu suntem America... nu suntem...
Îi este clar cuiva rostul trecerii omului prin viață? Planul, care
este planul în legătură cu noi? De ce existăm? Eugen Ionesco...
ați auzit de el, nu? I-am jucat și noi o piesă mai demultișor, Regele
moare. Pune o întrebare de geniu, de ce mai întâi ne naștem și după
aceea murim? De ce nu murim mai întâi și abia apoi, la urmă de tot,
să ne naștem? Ceva nu funcționează așa cum trebuie...
Că veni vorba de America... Șapca, șapca aceea, avea deasupra
cozorocului un mic drapel american! Ăștia sunt ei, îl poartă cu
mândrie pe adidași, tricou, șosete, și-l tatuează pe brațe, pe....
(Șoptește.)
Despre noi am ceva îndoieli, dar despre americani nu! Sută-n
sută sunt extratereștri!
(Ridică receptorul, formează un număr.)
Recepția spitalului? Bună seara, domnișoară, sunt directorul
teatrului din localitate... da, da... ați aflat și dumneavoastră...
mulțumesc, da... și eu sunt la bază actor, desigur... Dar el e mare?!
Monstru sacru, așa cum le place să spună nemernicuților de
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cronicari teatrali? Mă rog, vă respect gusturile, deși nu m-ați văzut
pe mine în rolul lui Iago, am făcut un rol colosal!... N-am mai ieșit
de atunci din pielea lui Iago?
(Mieros.)
Să știți că nu v-am sunat să mă psihanalizați din punct de
vedere artistic, nu... doar să vă comunic faptul că toți colegii noștri
sunt acolo pentru a-i dona sânge... A venit o mulțime de locuitori
ai orașului să doneze sânge, la aflarea veștii?!... Domnișoară, am
o rugăminte, transmiteți transfuzorului sau transfugului... mă
rog, cum se spune în păsăreasca medicală... medicului care face
transfuzia, așa... să apeleze numai la donația colegilor din teatru, cu
prioritate! Au actorii ăștia ceva deosebit în vine... așa cum un actor
mare recunoaște dintr-un gest un alt actor mare, la fel și sângele lor,
se va recunoaște negreșit unul pe altul!
(Vrea să trântească receptorul,
dar se răzgândește, îl închide cu grijă.)
Hai să o luăm și altfel. De ce Dumnezeu ne-a ținut departe
de Pomul Cunoașterii, în deplină ignoranță, în prostia absolută?
A vrut să rămânem în veci biete dobitoace? Asta înseamnă că
Dumnezeu este neprietenul nostru! Și de ce tocmai Șarpele ne-a
deschis mintea, îndemnându-ne să culegem roadele cunoașterii din
faimosul copac originar? Înseamnă că șarpele este singurul nostru
prieten, adus împreună cu noi de aceeași navă intergalactică!
Probabil klingoniană... Nu mai striviți capul șarpelui!
Nici măcar n-am apucat să văd da capo al fine spectacolul
colegului meu... cel care trebuia să susțină reprezentația pentru
dumneavoastră în această seară... Am reușit să mă uit peste text, era
ceva despre droguri, alcool și sex... respectiv preocupările noastre
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de bază. De regulă, ca să ne umplem timpul între aceste activități
esențiale, mergem la serviciu.
Nu vedeți cât de prost echipați suntem pentru planeta asta?
N-avem gheare, canini, carapace, avem mușchi anemici, boli cronice
cu nemiluita, nu suportăm soarele, ne e frică noaptea în casă... Și,
pe urmă... ce animal sănătos la cap ar construi ditamai piramidele...
care nu-i folosesc la nimic?
La o altă filmare, colegul meu de pe patul de spital a avut o
înfruntare dură, dar nespus de hazlie, cu un alt actor celebru. Chiar
pe platou, înainte de strigătul regizorului ...„motor”... amicul, ca
să-i ia fața celuilalt, să-l intimideze prin prezența scenică, începe să
scrâșnească din senin. Moțul! Pintea Moțul! Celălalt îi răspunse
calm. Damne. Van Damne. Claude Van Damne. Jean Claude Van
Damne. Ha, ha, ha....
(Sună telefonul.)
Da, domnule primar, să trăiți! Da, este o veste tristă pentru
întregul nostru colectiv teatral... Tocmai i-ați semnat repartiția
pentru un apartament? Păi era pe lista de priorități de peste 10
ani... acum s-ar putea să nu-i mai trebuiască... nu, doamne ferește,
nu mă gândeam la ce e mai rău, deși omul e la reanimare... mă
refeream la faptul că și-a cumpărat o garsonieră în rate, cu banii
băncii... mai are de plată încă 29 de ani, patru luni și trei zile...
înțeleg că intrați in campanie electorală și dădea bine, dar ce să
facă omul cu două case? Devine suspect... unul, Tase patru case,
a și făcut pârnaie... Așa e, să batem în lemn... Gina, secretara aia
frumoasă a mea? Cosițe blonde, ochi albaștri... dacă are casă? Are,
dom’ primar! E nevastă-mea! Să trăiți!
(Închide. Sună telefonul.)
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Da, eu! Cine? A, Banca sunteți... ați aflat și dumneavoastră?
Păi cum să puneți sechestru pe garsoniera omului? E la zi cu plata
ratelor, doar eu sunt cel care-i reține bănișorii din salariu și vi-i
trimite... Mai are de plată 29 de ani, patru lu...
(începe să urle în telefon)
de unde mama voastră știți voi că nu mai trăiește atâția ani
și atâtea luni? Și ce dacă piața imobiliară e în scădere?! Lovi-v-ar
crahul bancar! Falimentul!
(Trântește telefonul de podea, apoi începe să-i adune bucățile și să le
recompună. Când e gata, telefonul începe să sune pițigăiat, hilar.)
Aloo... Biserica sunteți? Să nu-mi spuneți că Prea-fericitul...
se simte bine? Ceea ce și nouă ne doresc, inclusiv colegului de la
reanimare de care probabil ați aflat... Nu, nu are loc de veci, și nici
nu cred că-i trebuie secolul ăsta... normal că numai Domnul știe...
și spuneți că aveți ceva promoție, la cimitirul săracilor? Și să luăm
legătura cu parohia din strada Smintelii paișpce? Păi ce să caute un
actor în cimitirul săracilor? E cineva mai bogat sufletește decât el?
Poate fi cineva într-o viață de om și Creon, și Hamlet, și Oedip și
Ofelia și Falstaff ? Voi aveți Trei în Unul, noi avem O MIE!
(Închide.)
Personal, cred în teoria că omul este rezultatul încrucișării
nefericite dintre o femelă de gibon și un porc. Da, categoric da.
Uite, priviți aici la profilul meu. De ce credeți că în liceu mi se
spunea gibonul? Iar când mănânc o fac ca un porc, vă asigur.
(Sună telefonul.)
Poliția ar mai lipsi să fie...
(Răspunde.)
Da? A, Poliția... L-ați prins pe făptaș? Un chinez?! Haide,
domnișoară, vedeți-vă de treabă... Era rrom sadea... are buletin
de Shanghai și e nepot de bulibașă? Asta se numește globalizare,
domnișoară polițist! Glo-ba-li-za-re, de la gloabe! E, și dacă tot v-a
evadat, căutați-l pe valea fluviului Yangtze. La teatru nu a venit!
(Închide.)
Nu, nu vreau să jignesc niciunul dintre aceste animale de
treabă. Porcul, bunăoară, ne dă slăninuța, mușchiulețul afumat,
toba albă sau sângeretele de Crăciun, caltaboșul, minunatul calta-boș... șoriciul... mmmmm... mâncați șoric, șoricul românesc!
Lebărul, mititeii... mmmm... mâncați micul, micul românesc!
Cotletul de la restaurantul Berlin, garful, momițele, fuduliile!
Mâncați fudulia, fudulia românească!
În schimb, gibonul... ce ne dă? Nu ne dă, ne ia! Tot ce prinde!
Șapca din cap! Portofelul din buzunar! Banii la alba-neagra! Roțile
de la mașină! Pisica de rasă! Rufele de pe sârmă! Murăturile din
beci! Salamul din mall! Și se miorlăie așa prefăcut când cerșește,
și se miorlăie... încât îmi vine să proiectez totul într-o mare
dilemă geopolitică. Ce e mai uman? Gibonul european sau porcul
american?
(Sună telefonul.)
Alo, da? Domnule... Președinte? Chiar dumneavoastră, în
persoană?...
(Încep să-i bâțâie genunchii.)
Nu, nu-mi clănțăne dinții... ceea ce auziți sunt rotulele de la
genunchi... nu în fiecare zi te sună un președinte, e normal... Ce...
medalie să acordați colegului meu, pentru întreaga lui activitate?
(Se șterge de transpirație.)
Păi... ce tinichele aveți pe acolo... Steaua României în rang de
cavaler?! M-ați dat gata... normal că o merită, mai stăm la discuții...
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Dar să ne înțelegem, aur masiv să fie, de 24 de carate! Să nu umble
iar Guvernatorul Băncii Naționale cu economii și să ne bage de 18
carate...
(Sună telefonul, deși vorbește la el. Uluit... )
Domnule Președinte, mă iertați că trebuie să închid... dar nu
știu cum... Papa a intrat pe fir, peste noi!... De la Roma, normal! Îi
transmit...
(Pune telefonul în furcă cu grijă, apoi îl ridică cu aceeași grijă.)
Alo?
(Îi răspunde ton de ocupat. Închide. Telefonul sună din nou.)
Alo, Papa?! A, sorry... New York Times sunteți?! Da,
mulțumesc... dar cum de ați aflat?... Aha, Twitter... Dacă e
dizident politic? Nu e, domnule... aici nu mai avem așa ceva
demult, e democrație originală, marcă înregistrată... sau,
eventual, toți suntem dizidenți politici... că nu prea mergem la
vot.... El este doar un biet actoraș, cu un salariu mizer, dintr-un
mic orășel dintr-o umilă provincie dintr-o mare Europă ipocrită!
Da, înțeleg și apreciez... o, da... beneficiază de cea mai bună
asistență medicală... sală de operație curată, da!... în fiecare zi se
dă cu mopul! Ce e mopul? Un robot ultrasofisticat, n-ați auzit
voi de așa ceva... nu, firește, nu folosim la el piese de schimb
chinezești... sorry, mulțumim de ofertă, nu ne trebuie nici măcar
americane... totul e original, made in Romania! Eventual punem
de-un export, cumpărați mopul, mopul românesc! O, nu...
nu trebuie să vă deranjați să veniți, drumul e lung... și oricum,
sunteți în întârziere, ultima oară americanii ziceau că trec pe aici
acum 70 de ani... sunteți foarte drăguți! Păi cu ce să ne ajutați...
să zicem... o cronică teatrală despre ultimul lui spectacol în New
York Times... ar fi ceva... Dacă e actor mare în țara noastră?
Da, ceva între Al Pacino și Robert de Niro. Mai aproape de
care dintre ei? De Peter O’ Toole, când se scula el dimineața
cu ochii ăia de un albastru spălăcit, cârpiți de somn... Da, am
zis la început că e un mic actoraș dintr-un mic oraș... și ce dacă
l-am făcut mare acum? Așa sunt obiceiurile populare pe la noi,
din mic să facem mare și din mare mic. Mici. Mititei. A, sunteți
departamentul de știri, nu culturalul? Atunci, merge și o știre.
Care ar fi știrea? Păi ce, e meseria mea să fabric știri sau a voastră?
Aaaa... despre țara noastră nu dați știri decât dacă sunt negative?
Am, am o astfel de știre. Aceea că sunteți niște porci! M-ați făcut
gibon?! Mulțumesc, mi-ați confirmat teoria genezei umane!
(Închide. Sună telefonul. Ascultă în receptor în tăcere,
apoi închide încet. Se vede că a primit o veste proastă.
Își scoate haina, o întoarce pe dos și o îmbracă din nou.
Din buzunar scoate o șapcă pe care o pune pe cap.
Privește în lumina reflectoarelor.)
Ce privelişte măreaţă se vede de la fereastra asta! Un fulger
tocmai a țâșnit de pe Pământ și se îndreaptă spre stele! Acolo! În
direcția aceea, vedeți?
(Se aude un șuierat ca la un avion cu reacție.
Directorul de teatru se întoarce către public.)
Acest mic număr de magie... s-a încheiat. Spectacolul
colegului meu va fi reluat pentru o dată anunțată ulterior... iar
locul reprezentației va fi pe una din planetele constelației Proxima
Centauri. Vă rog să păstrați biletele, ele vor fi valabile. Eu trebuie
să mă retrag, un coleg a suferit un accident. Un tramvai tocmai i-a
intrat în sufragerie. Bună seara și fiți atenți cum traversați strada.
Aveți grijă de voi, țineți cu mâna de șapcă!
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