Debut
Larisa Andrei

Ziua gândacului de bucătărie
Personaje:

Paul aranjează legumele într-o tigaie dry cooker, pune capacul,

apoi şterge cu buretele şi cu şervetul masa, chiuveta şi cei câţiva stropi

PAUL, 38 de ani, şomer.

de apă săriţi pe uşa de sticlă a cuptorului aragazului.

IULIA, soţia lui.

CLAUDIA, prietena Iuliei.

Vocea crainicei:

„În a 49-a zi de la începutul protestelor în Piaţa Universităţii

Anul 2012, în România.

şi în mai multe oraşe din ţară, locotenentul Alexandru Gheorghe,
dat afară din Armată după ce a participat la aceste manifestaţii
I

Scena este cufundată în întuneric. Se aprinde brusc lumina.
Acasă la Paul şi Iulia: living corp comun cu bucătăria. Paul curăţă

legume pe un ziar, trăgând din când în când cu ochiul la televizor.
Vocea crainicei:

„O groapă din Ploieşti are cont pe Facebook. Un tânăr care a

avut ghinionul să o întâlnească, enervat la culme că nimeni nu ia

măsuri, a hotărât să o facă de râs pe cel mai popular site de socializare.

îmbrăcat în uniformă militară, a revenit alături de protestatari.
Spre surprinderea sa, oamenii prezenţi şi astăzi în faţa Teatrului

Naţional au primit mărţişoare cu chipul fostului militar. Ideea de
a confecţiona mărţişoare personalizate i-a venit unei doamne pe

care locotenentul Alexandru Gheorghe nu a întâlnit-o, până astăzi,
niciodată.”

Sună telefonul. Paul dă sonorul televizorului la minim şi răs-

punde.

PAUL

Da, salut. Ce să fac, cu jobul. Nu, nu i-am mai sunat... sincer,

I-a creat un cont şi a ajutat-o să-şi facă sute de prieteni. I-a scris

tipul mi s-a părut meschin. Da? Şi ce-a zis?... Păi alte referinţe

strada Nicolae Simache şi am împlinit 3,5 metri lungime şi 0,4 metri

sigur... cu diplomă pe cod profesional. Da, mă... nu ştii c-am

chiar şi o prezentare: «Bună, sunt o groapă din Ploieşti, locuiesc pe
adâncime în numai 10 zile». Joi, de 1 martie, i-a adus şi flori. Se pare
însă că groapa, ajunsă acum vedetă în toată ţara, suferă de depresia

asociată celebrităţii. În ultimul său status, aceasta spune: «Am împlinit 3,5 metri şi vreau să mă sinucid... cu bitum»”.

Paul strânge ziarul, împreună cu cojile, şi îl aruncă la gunoi.

Spală legumele cu multă apă, apoi le taie felii. Din când în când mai
aruncă o privire la televizor.

Vocea crainicei:

„Domnul ministru al agriculturii Stelian Fuia a promis să

rezolve criza găinilor care face ouă scumpe. În bună tradiţie, Funeriu
şi în dulcea limbă română a bra(n)conierului I(n)gaş, cercetătorul şi
absolventul Harvard Stelian Fuia, de la Fundulea, a declarat deschis

că «găinile nu e fabrică». Ceea ce e adevărat. Întrucât, până să-şi
dovedească priceperea în cultura mare, Fuia a pus la pământ cultura

mică, găinile din toată ţara este hotărâte să saboteze producţia naţio-

nală de ouă până când Fuia nu-şi ia gimnaziul (locul unde se învaţă
acordul între găini şi predicat) la una dintre universităţile din oraşul
domnului primar Falcă”.

decât de la combinat şi de la editură n-am. Da, şi-n fonduri,
făcut cursul ăla la Sibiu? Sigur, cu diplomă.

(sprijină telefonul cu umărul stâng, în timp ce ia capacul şi amestecă
legumele în tigaie)

Păi cum vrea? Cu contract de colaborator? Cu convenţie

civilă? Am înţeles că sunt posturile blocate, dar n-am înţeles

cum... Aaaa.... aşa zici... mhm... Păi şi la cât s-a gândit? 800?...
sigur, am înţeles.

(pune capacul la loc şi dă focul mai mic)

Şi de ăştia 800 vrea şi asistenţă pe durata implementării...

da, da... e clar. Auzi, mă Gigi, da’ eu zic să nu-mi dea, mă, 800, de

ce să facă risipă? Să-mi dea de la Măgeanu de-un covrig şi de-un
bilet de autobuz... nu, mă, nu fac mişto, cum să fac mişto, ce-mi

permit, eu, un amărât cu două licenţe şi-un masterat să fac mişto
de ditamai patronul de gogoşerie? Da, bine, nu e gogoşerie... am

înţeles, dar dacă e atât de deştept încât să acceseze singur fonduri,
de ce să se mai încurce, mă, cu amărâţii?
(ia din nou capacul şi amestecă în tigaie)
Zău, de ce să-şi facă gaură-n buget pentru atâta lucru?
Aaaa... păi zi aşa, dă şi bonuri de masă! Da’ ursuleţ de pluş de
Crăciun dă?
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(rămâne cu lingura de lemn în aer, aşteptând răspunsul)

Că ştii, pentru Iulia... oricum nu-mi permit să-i iau alt

cadou... Lasă, mă, că n-am nimic cu tine... tu ai vrut să fii drăguţ,
scuză-mă că par că-mi vărs năduful... Nu, n-a venit încă...

lunare în contul pensiilor care depăşesc 1300 de euro vor fi reduse cu
12%, iar aşa-numitele pensii suplimentare, plătite din contribuţiile
voluntare ale angajaţilor, au fost reduse cu până la 30%.”
Aceeaşi voce, din nou din studio:

(acoperă iar tigaia)

Voi când treceţi pe-aici? Zi-mi s-o dau gata pe Sonia cu o

„Bazându-se pe datele preliminare ale scrutinului preziden-

prăjitură vegană – o bunătate! Lasă, mă Gigi, nu-ţi face sânge

ţial, preşedintele Comisiei Electorale din Rusia, Vladimir Ciurov, a

mie îmi merge bine cu tradusul, cu fotografia... Nu, n-am des-

tur.”

rău. La urma urmei, eu sunt foarte bine, mai mult Iulia se agită...
chis încă expoziţia, vreau să mai strâng nişte bani înainte. Da, o

să-l invit pe Mihăilescu, sigur, mi-a promis mai demult că-mi
face catalogul... Dă-l naibii p-ăla, un nesimţit... auzi, 800 de lei

pentru scriere şi implementare! Păi numai scrierea e vreo 10.000
de euro!

(închide aragazul)

Bine, mă, hai salut... lasă că-i mai sun eu. Nu, nu e nicio

problemă. Ţi-am spus că realmente mi-e bine. Sigur, şi cu banii.

anunţat că Vladimir Putin a fost ales preşedinte al Rusiei din primul

Muzică, zgomot şi declaraţia lui Vladimir Ciurov în cadrul conferinţei de presă, peste care se suprapune vocea crainicului:

„Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, dupa verificarea

a 99,3% din procesele verbale, Putin a obţinut 63,75% din voturi,
Ghenadi Ziuganov 17,19%, Mihail Prohorov 7,82%, Vladimir
Jirinovski 6,23% şi Serghei Mironov 3,85%.”

Vocea crainicului se estompează, dispare, în locul ei se aude

Păi numai pe cartea asta iau vreo 40 de milioane. Nu... 4000 de

muzica lui Klaus Schulze – Delight. Paul, în transă, fotografiază

(râde)

ei se suprapune peste muzica lui Schulze, care se aude din ce în ce mai

lei, da, sigur...

Aş vrea eu 40 de milioane de lei noi. Da, mi-aş face heli-

port.... că are tot ţăranul şi eu n-am. Da, să nu sufere Iulia... Bine,

fumul de ţigară. După un timp, intră Iulia vorbind la telefon. Vocea
încet. Paul închide televizorul.

IULIA

mă Gigi, v-aştept, salut.

Închide telefonul, se aşază pe scaun şi-şi aprinde o ţigară. Ia tele-

(la telefon)

... da, 70%! Au reduceri de până la 70%. Da’ e o mare păcă-

comanda să dea televizorul mai tare, dar se răzgândeşte. Urmăreşte

leală, să ştii. Am fost acum două zile, văzusem o pereche de pan-

aparatul de fotografiat. Caută unghiul perfect şi fotografiază fumul

din noua colecţie şi nu li se aplică reducerea.

fumul în aer. Apoi lasă ţigara în scrumieră, se duce în living şi ia
de ţigară. Dă din nou televizorul tare şi continuă să facă fotografii.
Vocea unui crainic:

„... a început să implementeze măsurile dure de austeritate

taloni absolut superbi şi, când am vrut să-i probez, mi-a zis că-s
(aruncă geanta pe cuier şi trece să lase o sacoşă în chiuvetă, aproape
îmbrâncindu-l pe Paul care, împreună cu trepiedul, ocupă mijlocul
bucătăriei)

Măi nu, să-ţi spun drept, nu la Steilmann mă gândeam.

necesare pentru a primi pachetul de finanţare externă de la UE şi

Nu… vreau într-adevăr o rochie simplă şi elegantă, dintr-un

cu 12%. Guvernul a aprobat reducerea salariului minim şi scăderea

moasă, dar parcă e cam lungă, nu ţi se pare? Nu… acum aş vrea

FMI, reducând marţi seara salariul minim mediu cu 22% şi pensiile

pensiilor din sistemul public în cadrul pachetului de măsuri conve-

nit cu instituţiile financiare internaţionale. Ministrul Finanţelor,
Evangelos Venizelos, a declarat că legislaţia care va fi adoptată mâine
este urmarea programului deja votat pentru restructurarea datoriei

material bun, dar nu de la Steilmann… Da, ştiu, e foarte fru-

o rochiţă undeva, la mijlocul genunchiului, ştii tu, să mi se vadă
căuşul…

(râde)

Da, şi musai cu un pantof foarte elegant… da, cu dungă,

externe. Totodată acesta a lansat îndemnul la solidaritate naţională

sigur că da. Da, da, ai dreptate, aia avea o culoare foarte frumoasă,

Paul continuă să fotografieze fumul de ţigară. Îşi aduce din

aş vrea o rochie neagră. Exact! Cum nu se poate mai simplă,

pentru a transmite un mesaj de credibilitate Uniunii Europene.”

living trepiedul, pe care instalează aparatul de fotografiat. Aprinde o
nouă ţigară şi o lasă în scrumieră.

Vocea crainicului continuă pe fondul unor proteste de stradă:

„Astfel, guvernul elen a impus o scădere de 22% a salariului

minim mediu lunar, la 751 de euro. Pentru persoanele cu vârsta sub

25 de ani, salariul minim a fost redus cu 32%. În plus, Atena a impus

îngheţarea salariilor pentru anumite categorii profesionale până când
şomajul va scădea sub 10%, de la 21% în prezent. Totodată, plăţile
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rozul ăla prăfos era foarte feminin şi mă prindea bine, dar acum

strânsă pe talie… da, cu un şirag de perle… Nu, nu ştiu pe care,
poate pe cele mai mari, în tot cazul, trebuie să fie un şirag lung

fiindcă rochia nu o să aibă decolteu. Nu, dragă, nu mă duc acolo
să-mi arăt sânii.

(râde iarăşi; între timp îşi lasă pantofii, sacoul, eşarfa, îşi ia papuci
de casă şi se aşază la masa din bucătărie, după ce-i mai aruncă o

privire supărată lui Paul care îşi strânge cu grijă aparatul de fotografiat şi trepiedul).

Debut
... Sigur, va trebui să-i iau şi lui ceva. Ei, nu chiar aşa, că nu
mergem la nuntă. Da... tot ceva simplu şi elegant. Să vedem. Nu,
n-am apucat să discutăm, abia am intrat în casă. Da, am parcat
până la urmă... dar i-am ridicat nesimţitului ştergătoarele, e a
patra zi săptămâna asta când îmi ocupă locul! Tu, un nesimţit!
M-am săturat de proşti şi de nesimţiţi de nu pot să-ţi spun.... Da,
da, da... te pup, pa, hai că mai vorbim. Pa, pa!
(închide telefonul şi se răţoieşte la Paul)
Da’ strânge-ţi, dragă, odată măţăraia aia din drum, nu vezi
că nu se poate trece prin casă de prostiile tale?
PAUL
(care între timp a terminat de strâns aparatul şi trepiedul)
Bună...
IULIA
(în continuare nervoasă)
Vin acasă, vreau şi eu puţină linişte, vreau să mă odihnesc şi
nu pot să trec de tine!
(îi sună mobilul)
Da? Păi i-am zis lui Tibi să modifice devizele. Puteţi să
comunicaţi între voi, sau trebuie să vă ţin pe fiecare de mână??
Mâine e termenul! Tibi ştie foarte bine! Şi să nu dea naiba să
rămână formularul C pe undeva, că-l dau afară! Da, spune-i din
partea mea să-şi caute de lucru... dacă n-a putut nici pân-acuma
să scoată listele alea de cantităţi aşa cum i-a cerut! Ce nebună,
cine-i nebună? Este clienta care îţi plăteşte ţie salariul, da, exact!
Şi trebuie să faci proiectul aşa cum ţi-l cere... nu cum ştii tu, cum
vrea Tibi, cum...
(strigând tot mai tare)
... fiindcă îţi plăteşte ţie salariul, de-aia! Ţie şi lu’ nesimţitul
ăla de Tibi, că mă enervez şi uite-acum îl trimit să se odihnească...
da, să stea acasă cât o vrea dacă n-are chef de treabă! Cum nu-i
vorba de chef? Da’ de ce e vorba dacă femeia aia a primit de trei
ori clarificări pe acelaşi subiect... da, devizele... şi voi tot n-aţi fost
în stare să i le scoateţi bine!? Pe banii voştri o să-i fac construcţia
dacă pierde proiectul, să ştiţi! Vă iau din bani de data asta! Să
n-aud! Mâine dimineaţa la 8 tre’ să puneţi documentele la curier
şi cu asta punct!!
(închide telefonul şi-l aruncă pe colţar)
Şi tu... ce faci? Cum merge odihna?
PAUL
...unde trebuie să merg elegant, dar nu ca la nuntă?
IULIA
(puţin derutată)
Cum unde, dragă? La întâlnirea de douăzeci de ani, n-ai
aflat încă?
PAUL
Păi de unde să fi aflat? Tu văd că eşti la asortarea perlelor cu
rochia... iar eu habar n-am că merg undeva...

IULIA
(enervată)
Spune-mi şi mie un lucru, un singur lucru de care ştii!
Spune-mi şi mie că eşti pe lumea asta, că ştii şi tu ce e pe lume,
că ai habar de vreo treabă pe lume... în afară de... de prostiile alea
de fotografii... de poeziile şi tâmpeniile cu care-ţi pierzi timpul
toată ziua!
PAUL
(aşezând masa)
Că veni vorba, azi mi-am pierdut o bună bucată din timp
cu gătitul somonului cu sos olandez... şi uite, legume gratinate
garnitură...
IULIA
(traversând livingul)
Ce somon, dragă, doar ştii că sunt la dietă!
(se aude apa curgând la baie şi vocea Iuliei care strigă şi ca să se facă
auzită, dar şi pentru că e din ce în ce mai nervoasă)
Doar ştii că urmează să mergem la întâlnirea de douăzeci
de ani şi că nu pot să mă duc acolo ca o balenă! Numai fiindcă
ai tu poftă să găteşti nu ştiu ce!.. Ce-ţi pasă ţie cum arătăm?
Putem să fim ca măturoiul.... nu contează! Pentru tine nu contează nimic!
(vine înapoi în bucătărie)
Mâine tre’ să mergem să-ţi iei o cămaşă şi o cravată... vedem
ce accesorii îmi pun eu şi să asortăm apoi cravata... Da! Ce te
uiţi aşa... Paul, tu parcă în fiecare secundă ai cădea din lună... Te
uiţi la mine cu faţa aia perplexă orice ţi-aş spune! Mă scoţi din
minţi! Vin şi eu acasă, vreau să mă odihnesc şi tu mă scoţi din
minţi cu faţa ta perplexă, indiferent despre ce-i vorba! Tu nu ştii
niciodată nimic!!
PAUL
(punându-şi calm peştele pe farfurie)
Ba da, ştiu de pildă că a fost ales Putin din primul tur...
IULIA
Ce Putin, dragă?! Întâlnirea e peste două săptămâni! Ai cu
ce să te îmbraci? Păi sigur... ce-ţi pasă ţie cu ce te îmbraci? Putem
să mergem oricum, ce contează ce zic oamenii? Tu nu trăieşti
între oameni. Tu stai acasă şi fotografiezi!
PAUL
Nu-i suficient să zică oamenii despre tine?
IULIA
(trântind furculiţa)
Nu! Nu-i suficient! Că nu zic doar despre mine! Zic şi
despre tine! Vrei, nu vrei... Şi ce-o să zică, mh? Te-ai întrebat?
Te-ai întrebat în ce lumină mă pui? Cum să mă duc acolo aşa...
doamna şi zugravu’...
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PAUL
Eu pot să stau şi-acasă, să ştii, nu ţin morţiş...
IULIA
(şi mai nervoasă)
Sigur că poţi! Tu nu ţii morţiş nimic! Poţi să mă faci de râs
oricât de mult! Să mă laşi singură.... să apar acolo ca un loser, singură... când toate alea vin cu soţii... cu maşinile lor scumpe... cu...
(îi sună telefonul)
Ţi-a spus Andrei să-ţi cauţi de lucru? Da... dacă mâine la
8 nu e gata răspunsul la clarificări, cu devizele făcute bine, să
nu-ţi mai văd nici ficusul în birou – nimic, auzi? M-am săturat
s-aştepţi să-ţi facă altcineva treaba!... Cum e acolo? E acolo?!
Dă-mi-o la telefon!
(mieros)
Bună seara, doamna Vladimir. Sigur, sigur, nu vă faceţi probleme. Da, sigur, ştiu că e ultima clarificare... Le vor scoate corect...
nu, vă rog, nu vă faceţi griji... Da, da... cheamă băiatul FAN
Courier şi le trimite... ah, mergeţi dumneavoastră personal? Bine,
sigur... atunci, da... vine astă-seară... da, da, nu vă faceţi probleme...
Vi le aduce la birou. Sigur, multiplicate... şi cu planşele... da, ştiu...
numai că va trebui să faceţi numărătoarea manuală pe mai multe
exemplare. Mi-l mai daţi un pic pe Tiberiu? Da, da... mulţumesc
foarte frumos. O seară bună, mulţumesc şi dumneavoastră.
(aspru)
Mai ai o şansă: să-i scoţi din nou devizul general şi devizul
pe obiect dirigenţie de şantier aşa cum l-a cerut, da, şi formularele F4. Nu mai comenta, că e tot aia! Nu, nu mâine la 8, ci în
seara asta la 10! La cel târziu 10! Gata! Să fii acolo. Da... atât.
(lui Paul)
Nişte idioţi... O să am nevoie să mă ajuţi cu o cerere de
rambursare. Idioţii au întârziat şi cu asta, o să piardă prefinanţarea...
Păi n-ai consultant?

PAUL

IULIA
Am consultant! Tocmai de-aia îţi cer să mă ajuţi... fiindcă
am consultant! Am un consultant idiot, cum idioţi sunt cu toţii....
şi eu trebuie să am de-a face cu ei... în fiecare zi!... Ca să scrii tu
poezii, să fotografiezi şi să compui!
PAUL
Aş zice că nu fac numai asta... şi-aş mai zice că pentru unele
lucruri pe care le fac primesc bani frumoşi...
IULIA
(obosită să mai ţipe)
Paul, uite... n-am timp de analize.... Vino mâine să vezi ce
notificare a făcut idiotul ăla... şi apoi să strângem hârtiile pentru
cerere. Crezi că poţi să faci... să faci asta pentru mine?
(ţipând totuşi)
Că doar nu e numai pentru mine, fir-ar a naibii!
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PAUL
Sigur, o să vin... Am un avans la carte. Merge foarte repede.
Tipul ăsta, Dan Millman, e foarte charismatic. Descrie o cale
şamanică. O chestie care m-a impresionat: tipul se lasă dus de
curent pe o placă de surf – trei zile! Pluteşte trei zile în derivă,
între două insule din Hawaii. Nu are apă, nici mâncare – cine
îşi ia apă şi mâncare când se dă cu placa de surf?... nici protecţie
împotriva soarelui – nimic! Ajunge mai mult mort decât viu în
Molokai, aproape se zdrobeşte de stânci... totul ca să întâlnească
o anume femeie şaman. Îţi dai seama ce aspiraţie? Ce credinţă
extraordinară?
(Iulia ciuguleşte absentă din garnitura de legume)
A fost dificil să traduc un titlu: The Three Selves. Sinele nu
are plural, bineînţeles... şi nici descrierea nu se plia pe cea din hinduism... Nu puteam să zic „Cei trei Sine”. Sau „Sini”? „Sinuri”?
(râde)
Chiar, tu cum ai fi tradus „Selves”?
IULIA
(după o pauză)
Dacă îţi plăteşte cartea înainte de întâlnire, poate îţi iei şi un
costum. Ceva la 20 de milioane... cred că găsim...
PAUL
Iulia.... tu ce mai faci?...
IULIA
(reţinându-şi enervarea)
Vezi... uite, asta e... vin acasă... şi nu se poate vorbi cu tine!
Se ridică brusc de la masă, traversează livingul. Paul strânge
farfuriile şi le pune în chiuvetă. Se aude apa curgând la baie. Paul
spală vasele. Între timp, telefonul lăsat de Iulia pe colţar sună de mai
multe ori. Apare Iulia în halat de baie, îşi aprinde o ţigară, ia telefonul şi verifică apelurile pierdute.
IULIA
(la telefon)
Scuză-mă, Clau, eram la duş. Nu... unde? La TinaR? Da,
ştiu... da, da, au şi on-line... Tu, Clau, dar nu-s naşpa materialele?
Voiam ceva simplu, adică aşa, drept, cu croi simplu, da’ dintr-un
material din ăla bun şi foarte scump... Da, da... o mătase grea, să
cadă frumos... Da, şi ţin să se vadă căuşul... exact!
(râde)
Nu, nu dantelă. Fără dantele, bolerouri... Mhî, mă uit pe
site. Da, dăm o fugă mâine la prânz. Da, da, sigur, vin eu să te iau.
La cât era rochiţa pe care-ai văzut-o? Mda... rezonabil... Hai că
vedem mâine. Te pup, pa, noapte bună!
(lui Paul, care spală vasele)
Eu mă duc să mă culc. Sunt frântă.
Stinge ţigara şi iese fără să aştepte răspunsul lui Paul. Paul îşi
şterge mâinile, ia telecomanda şi deschide televizorul. Continuă să
spele vase.
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