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Personaje:
Ea – 22 ani
El – 43 ani

Brașov,
 2012

Scena III

(Ea este în curte, stă aşezată, rezemată de poartă, el este în fața 
porții, în aceeaşi poziție ca şi ea. Stau spate în spate, îi desparte 
poarta. Amândoi tac.)

El: Mai ești? 
(Ea nu zice nimic)
El: (după câteva secunde de linişte) Știu că ești. Nu plec, să știi. 
Stau aici până mi se imprimă forma-n poartă. Până mă fac 
schelet... ce dacă mă doare? N-ai zis tu așa? Să mă doară... Ești 
mulțumită? (după câteva secunde de linişte) N-am iubit-o deloc... 
niciodată. Am stat cu ea așa, că m-a acceptat la vârsta asta. Tu 
nu știi cum e. Trebuie să stai cu cineva, pur și simplu că trebuie. 
Am plecat la București la ea, m-a așteptat la gară. Când am 
văzut-o, mi s-a părut urâtă... surprinzător de urâtă, n-am mai 
vrut-o-n nici un fel. Ne-am sărutat sec pe obraz, apoi am plecat 
înspre garsoniera unde stă. Mă simțeam străin. Și-am hotărât 
să fac ce-am făcut.... Nu, nu contează ce am făcut. Dacă ți-aș 
spune, ar fi la fel. (după câteva momente de linişte) Sunt aici, sunt 
aici pentru că... (oftează) Știi, dacă m-ar fi întrebat cineva acum 
câțiva ani cum mă văd acum, sigur nu m-aș fi gândit la varianta 
asta... să stau în fund la 42 de ani, rezemat de poarta unei femei. 
Ce tâmpenie! 
 (El se întoarce cu fața înspre poartă, punând mâinile pe ea, este 
aşezat în genunchi. Ea rămâne în aceeaşi poziție)
El: (ridicând tonul) Nu poți să stai dincolo de blestemata asta 
de poartă! (loveşte cu mâinile-n ea) Deschide-o! (îşi lipeşte fața 
de ea) 

Ea: (după câteva momente de linişte) Eu chiar l-am iubit... adică, 
așa am crezut. Și chiar ne-am despărțit că l-am înșelat cu tine, 
i-am zis și gata, cu asta chiar nu puteam să trăiesc, mă simțeam 
ca un rahat scormonit cu bățu. Știam c-o să se termine, da... 
ducă-se-n mă-sa!
El: Spune-mi drept, te-ai gândit la mine tot timpul ăsta?
(Ea tace)
El: Te-ai gândit.
Ea: (se întoarce cu fața înspre poartă, stând aproximativ în aceeaşi 
poziție ca şi el) Mai întâi, te-am cerut în căsătorie și tu ai zis 
„da”. După, ne-am mutat împreună la tine și făceam dragoste 
în fiecare noapte... uneori și ziua. Cel mai mult mă tentai când 
te duceai la debara să scoți câte-un borcan de ceva pentru cină. 
Noaptea-n debara îmi plăcea cel mai mult... da’ cel mai mult! 
Într-o zi mi-a murit hamsterul și-am bocit toată ziua, da’ tu 
l-ai incinerat și mi-ai făcut o clepsidră din cenușa lui. O țineam 
permanent în bibliotecă, lângă cartea care-ți place cel mai mult. 
Ca să-mi treacă, mi-ai cumpărat un papagal. Am fost super 
încântată; în seara aia ți-am gătit lasagna. Mi-ai zis că mă adori 
și am adormit abia pe la 4 dimineața. Într-o zi ți-a ieșit un fir 
de păr alb și te-ai supărat teribil, toată ziua ai fost amețit: ai 
deschis frigiderul de 100 de ori și n-ai mâncat niciodată nimic, 
te trezeai că vrei sa cauți ceva și uitai ce vrei, te-ai uitat de zeci 
de ori în oglindă, până m-am hotărât eu că-i timpul ca firul alb 
să dispară și ți l-am smuls din cap. Am râs amândoi juma’ de 
oră, că nu ne-am dat seama să facem asta de dimineață, apoi am 
încercat să te conving că părul alb e mai puțin ieșit din comun 
decât chelia, în cazul tău, și mi-ai promis c-o să păstrezi toate 
firele care-ți apar pe viitor. Altfel, n-aș avea de ce să te mai trag 
când simt nevoia. Până la urmă, ne-am căsătorit. Te-am surprins 
în ziua nunții cu o rochie scurtă în față. Abia te-ai abținut să 
nu-mi săruți picioarele. Ne-am distrat teribil și din banii de 
nuntă mi-am cumpărat un hamac. Restu’ ți i-am lăsat ție, nu 
știu ce-ai făcut cu ei. Luna de miere am petrecut-o-n balcon, 
în hamac. Am mâncat numai mâncare comandată prin curier 
rapid și am băut numai bere cu lămâie. În a treia zi s-a rupt 
hamacul cu noi și-a trebuit să ne-ntoarcem „acasă”. M-ai trecut 
pragul de la balcon în brațe. După o lună, mi-am dat seama că 
sunt gravidă și am mers împreună la doctor. Mai târziu, am aflat 
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că-i băiat. În fiecare seară îi scriai câte ceva cu degetul pe burta 
mea. Te trimiteam mereu la magazin, să-mi cumperi struguri și 
pufuleți; tot timpul îmi era poftă de struguri și pufuleți... După 
9 luni, am născut un băiat care semăna perfect cu tine. Aproape 
că ne băteam care să stea mai mult lângă el. 
El: Ajunge!
Ea: N-aș fi crezut vreodată c-o să-nveți să schimbi scutece, da’ 
ai făcut-o mai bine decât mine... și laptele praf știai cum să-l 
prepari... Într-o zi i-ai cumpărat o bluză pe care scria: „Eu și 
tati o iubim pe mami!” 
El: De ce-mi faci asta?
Ea: Tu m-ai întrebat...
El: Atunci vino aici!
(Ea tace)
El: Nu te-nțeleg!
Ea: Nici nu m-așteptam s-o faci.
El: Fă-mă să te-nțeleg! Te gândești la mine, la tine, la noi, dar 
nu mă vrei. Hai să nu mai visăm, la naiba! Vino aici!
Ea: O să-mi cumperi cercei?
El: O să-ți cumpăr toți cerceii din lume! 
Ea: Și toți pufuleții?
El: Îmi deschid moară.
Ea: Ce-or să zică prietenii tăi de mine?
El: O să le placă de tine, sigur.
Ea: Crezi?
El: Da, sunt sigur. 
Ea: Da’ sunt mai mică cu 21 de ani decât tine. 
El: Ai zis că nu-ți pasă.
Ea: Nu-mi pasă!
El: Și-atunci?
Ea: Ziceam așa. 
(Amândoi tac pentru câteva momente)
Ea: Te deranjează mirosul de ojă?
El: Nu. De ce?
Ea: Așa... că eu mă dau cu ojă. 
El: Poți să te dai... 
Ea: Și nici fardurile aruncate prin baie?
El: Ce să am eu cu fardurile tale? 
Ea: Dac-o să-mi reproșezi într-o zi că am ocupat mai mult loc 
în baie cu lucrurile mele, decât tine?
El: Arunc din ele.
Ea: Ce faci?! 
El: Ha ha! Am glumit. Eu n-am nevoie de mult loc, bărbații 
întotdeauna au nevoie de mai puține chestii.

(Amândoi tac timp de câteva secunde)
Ea: Eu n-am plătit în viața mea o factură...
El: Le plătim on-line.
Ea: Aha... on-line. Din banii cui? 
El: Ai noștri.
Ea: O s-avem bani comuni?
El: Da, o s-avem.
Ea: Adică, banii mei sunt banii mei și banii tăi sunt banii 
noștri?
El: (încurcat de întrebare) Să zicem.
Ea: Și internetul cine-l plătește? ...să putem achita facturile on-
line.
El: Tot din banii noștri.
Ea: A, tot din banii noștri...
(Amândoi tac timp de câteva secunde)
Ea: Te bărbierești des?
El: De 3 ori pe săptămână.
Ea: De trei ori?!
El: Ți se pare mult?
Ea: Mi se pare riscant.
El: Riscant?
Ea: Da, asta înseamnă mai multă atenție din partea femeilor.
El: Ești geloasă?
Ea: Să zicem.
El: Rău?
Ea: Foarte!
El: Aha... Da oricum, după mine nu se mai uită nimeni 
de-acum. 
Ea: Eu sunt nimeni? 
El: Nu, da’...
Ea: Da’ ce? 
El: Nu știu, de la o vârstă începi să crezi că nu mai ești așa 
atrăgător. Da chiar, ce-ți place la mine?
Ea: Mâinile tale...
El: Ți-au plăcut mâinile mele?
Ea: Da. Mâinile tale au ceva... 
El: Mâinilor mele le lipsește ceva.
Ea: Ce?
El: O verighetă.
(Amândoi tac pentru câteva secunde)
Ea: Îți plac alunele?
El: Nu prea.
Ea: Ce bine! Nici mie. De când mă știu, când eram acasă la ai 
mei, tot timpul puneau alune pe masă când aveam musafiri. Mi 
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se pare nașpa. N-am de gând să văd nici măcar punga de la ele 
în casă la mine. Mai bine le dau pufuleți...
El: Și struguri.
Ea: Mmmm... merg și strugurii. 
El: De fapt, mie nu prea-mi plac musafirii.
Ea: Nici eu nu mă omor cu ei.
El: Mai bine ne pitim în debara.
(Amândoi încep să râdă, apoi urmează câteva secunde de tăcere)
Ea: Nu mai bine pleci tu?
El: Nu mai bine vii tu aici?
Ea: Eu plec. (se ridică în picioare)
El: Unde pleci?
Ea: În casă. 
El: Cum să pleci în casă?!
Ea: E târziu.
El: Și cu noi cum rămâne?
Ea: Cu noi? 
El: Da, cu noi. Cu noi cum rămâne?
Ea: Ai dreptate, cu noi cum rămâne?
El: Ieși măcar puțin!
(Ea nu zice nimic)
El: Vreau să te iau în brațe.
(Ea tace în continuare)
El: Vii?
Ea: Nu știu.
El: Cum nu știi?! 
Ea: Așa, nu știu...
El: Vreau să te muți la mine, să știi!
Ea: Da?
El: Da, da, da! Te muți azi?
(Ea tace)
El: (ridicându-se-n picioare) Zi, te muți?
Ea: Nu știu.
El: Cum nu știi?! 
Ea: Așa, nu știu...
El: Trebuie să știi. Vreau să te muți de tot la mine, să fim așa, ca 
și cum am fi căsătoriți. Să fim în fiecare zi...
Ea: Ca și cum?!
El: Deocamdată, pân-o să fim.
Ea: A, deocamdată.
El: Da, deocamdată.
(Câteva secunde de linişte)
Ea: Și mâncare cine face?
El: Amândoi.

Ea: Aha, amândoi... Da’ eu nu prea știu să fac.
El: Știu eu. Înveți și tu...
Ea: Da, învăț, ai dreptate.
(amâdoi tac câteva secunde)
El: Da’ n-ai zis mai devreme că mi-ai gătit lasagna?
Ea: Aaaa... asta era doar așa, o chestie... mă gândeam eu. Nu 
știu să fac lasagna. Da’ știu să fac mâncare de ciuperci. Îți plac 
ciupercile?
El: Nu prea.
Ea: Nu-ți plac ciupercile?!
El: Îmi plac puțin.
Ea: Atunci o să mănânci din când în când.
El: O să mănânc... din când în când.
Ea: Și hainele?
El: Ce-i cu ele?
Ea: Hainele, cine le spală? 
El: Mașina.
Ea: Da, mașina, ai dreptate... Avem mașină?
El: Avem.
(amâdoi tac câteva secunde)
El: Le calc eu.
Ea: Pe cine? 
El: Hainele, le calc eu.
Ea: A, hainele. Hainele pot să le calc eu, nu mă deranjează.
El: Bine, le calci tu.
Ea: Da poți să mă mai ajuți și tu.
El: Da, te-ajut, sigur o să te-ajut.
Ea: Și la făcut curățenie m-ajuți.
El: Da, și la făcut curățenie...
Ea: Da știi ceva?
El: Ce?
Ea: Eu noaptea mă culc târziu.
El: Cât de târziu? 
Ea: Târziu... adică, și pe la 3-4 dimineața...
El: 3-4?! Ce faci până la ora aia?
Ea: Diverse.
El: Cum ar fi?
Ea: Stau de vorbă cu cine e prin preajmă.
El: Adică? 
Ea: În cazul ăsta, cu tine.
El: Da’ eu nu pot să stau de vorbă până la 4 dimineața!
Ea: Ai încercat?
El: Nu, dar...
Ea: Vezi? Dacă n-ai încercat, de unde să știi că nu poți?
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El: Da’ eu mă trezesc la 6 jumate dimineața, mă duc la muncă.
Ea: Bine, n-o să te țin mereu, doar câteodată.
El: Deci, când te muți?
Ea: Da n-am zis că mă mut.
El: Bine, te muți? 
Ea: Nu știu.
El: Cum nu știi.
Ea: Cât e ceasul? 
El: Nu știu.
Ea: Vezi? Așa nu știu nici eu.
El: Da eu n-am ceas.
Ea: Nici eu n-am ...ceva.

El: Ce să n-ai? Deschide blestemata asta de poartă odată!
(amândoi tac)
El: O deschizi? Știu că ești acolo, așa cum știu că vrei să te muți 
la mine. Eu cred că mă iubești. Nu-i așa?
(Ea tace)
El: Mă iubești și azi o să fim împreună acasă la noi. Mă 
iubești, nu? Știu că ești acolo. Deschide poarta dacă mă iubești! 
Deschizi? 
(Ea stă în picioare cu mâna pe cheia care este în clanța porții, el 
rămâne în picioare dincolo de poartă)

HEBLU


