
Scena 4
(În dormitorul din scena 2. Dan şi Violeta stau la masa

de cafea.)

Dan: Trebuie să mă sune Relu să mergem să semnăm
contractu’ ăla.

Violeta: Şi când te întorci?
Dan: Pe la vreo şapte.
Violeta: Atât de mult stai?
Dan: Nu-mi ţine cont, că nu merge.
Violeta: Nu, doar că...
Dan: Ce-i?
Violeta: Nu-mi place să rămân singură cu Cristina.
Dan: Ţi-a zis ceva?
Violeta: E nevoie? 
Dan: Atunci?
Violeta: E aiurea să stăm toţi trei.
Dan: Şi ce-ai vrea? N-aveţi unde să vă duceţi. Nici tu şi

nici ea.
Violeta: Şi mai trebuie să stau închisă în casă toată ziua,

iar când vreau să mă duc la toaletă trebuie să o anunţ.
Dan: N-avem ce face, dacă află taică-miu s-a dus totul.

E în stare să ne zboare pe amândoi din casă.
(Pauză)
Dan: Să vedem, poate îmi iese mai repede afacerea cu

Raul şi plecăm amândoi la Bucureşti. Stăm la el vreo lună
până mă pun pe picioare.

Violeta: Dar e sigur? Tre’ să-mi caut un liceu acolo. Am
de dat bacu la anu’.

Dan: Asta să fie singura noastră problemă.
Violeta: Crezi că Cristina e de acord?
Dan: Tu nu vrei să înţelegi că asta nu are pe nimeni?

Doar pe Silvia, iar aia mica nu se-nţelege cu ea. O să ră-
mână cu ai mei amândouă.

(Pauză. Intră Cristina. Pune farfuria în faţa celor doi.)
Dan: Doar atât?
Cristina: Nu pot să aduc mai multe.
Dan: Sunt prea grele? Ţi-o fi frică să nu depui efort?
Cristina: Ce-i zic lu’ maică-ta dacă vin cu oala de sar-

male în cameră? (ironică) Dan nu mai vrea să mănânce la
bucătărie 5 sărmăluţe. Preferă să înhaţe 20 în cameră.

Dan: După ce le mâncăm pe astea, să mai aduci.
Cristina: Îţi aduci, dacă vrei.
Dan: Tu chiar vrei să mă scoţi din minţi?
Cristina: Eu?

Dan: Fă dracu’ odată cum îţi zic şi nu mai comenta!
Violeta: Dan, mie şi aşa nu mi-e foame.
Cristina: Uite că s-a rezolvat.
Dan: Violeta, nu te băga.
Cristina: Chiar aşa. N-am nevoie să-mi iei apărarea.

După ce că vii la mine în casă şi stai cu bărbată-miu sub
ochii mei!

Violeta: Crezi că mie mi-o fi convenind să te văd crizată
în fiecare zi?

Cristina: Vezi-ţi de mâncare!
(Sună telefonul lui Dan.)
Dan: Da, Relule, hai că vin acum!
(Dan se ridică.)
Dan: Până vin, poate nu vă omorâţi.
Cristina: Măcar de-ar merita!
Dan (către Violeta): Încerc să termin mai repede. După

ce se culcă toţi ieşim.
Violeta (zâmbindu-i): Abia aştept!
(Pauză)
(Violeta mănâncă uitându-se la tv. Cristina îşi face de

lucru prin cameră şi schimbă programul.)
Violeta: Mă uitam...
Cristina dă tv-ul mai tare.
Violeta: Aveţi Rebreanu?
Cristina: Ce vrei?
Violeta: Ion.
Cristina: Parcă-l am.
Violeta: Îmi trebuie pentru bac.
Cristina: Da’ n-ai termninat?
Violeta: La anu’.
Cristina: Îl caut când e pauză.
Violeta: Auzi, aş vrea să mă duc la toaletă.
Cristina: Aşteaptă pauza!
Violeta: E cam urgent.
(Cristina se ridică nervoasă şi iese din cameră, lăsând-o

singură pe Violeta.)

Scena 5
(Acelaşi dormitor din scena precedentă.)

Violeta (agitată): Cum o putea să stea să se uite la seriale
de dimineaţa până seara? Nu-i de mirare că Dan se poartă
aşa cu ea (se ridică şi se plimbă prin cameră agitată, se uită
prin şifonier). De unde şi-o lua femeia asta hainele? Or fi
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moştenire de la bunică-sa? Hai odată, femeie, ce-o lua atât,
că doar nu-i decât aia mică acasă. (Trece pe lângă noptieră,
ia un tub de cremă, îl desface.) Pfoaaa... ce naşpa miroase!
E o acritură ca şi ea... n-o vreau de prietenă, dar ar putea fi
şi ea mai... altfel. Nu-i vina mea că Dan n-o mai iubeşte...
Acum în al doişpelea ceas se trezeşte să fie ofuscată? Doar
nu-s prima cu care are-o relaţie... Fir-ar, nu mai pot să mă
ţin... De n-oi da acum buzna-n hol, ce crede că o să stau
să fac pe mine? Abia aştept să ne cărăm de aici cât mai re-
pede. Nu ştiu cât mai pot suporta să stau între ăştia patru
pereţi cu ea lângă mine. Şi toate astea din cauza alor mei!
Acum şi-au adus aminte că au un copil, după 18 ani în
care nu s-au interesat de mine? Acum s-a găsit tata s-o facă
pe lupul moralist. M-au dat aşa afară şi acum, uite, nici să
mă piş în voie nu pot. (Se duce lângă uşa întredeschisă.
Scoate capul şi şopteşte) Pot? 

Cristina (I se aude doar vocea): Nu încă, aud paşi.
Violeta (Rămâne lângă uşă şi se mişcă de pe un picior pe

altul): Da’ să uite de mine, că eu una nu vreau să mai aud
de ei. Cu ce greşesc? Nu vreau decât să fiu cu el! Băga-mi-aş,
nu mai pot să mă ţin! (Către uşa crăpată.) N-a trecut?

Cristina (I se aude doar vocea): Nu.
Violeta: Scorpia dracu’, cum mă fierbe! Şi asta numai

din cauza alor mei, că au fost încăpăţânaţi. De-ar trăi buni
să vadă cum mă chinui! Ce tot boscorodeşte aia, nici să
mă concentrez s-o aud nu pot. Fir-ar!

(Întuneric.)

Scena 6
(Un hol în care se găseşte un cuier şi un pantofar. Lângă

pantofar sunt perechi de încălţăminte aruncate.) 

Cristina (Nervoasă,
aranjând încălţămin-
tea): Fir-ar ea de trea-
bă. Nici la serial nu
mai pot să mă uit,
că-i vine ăsteia să vrea
la toaletă. Cum de 
şi-a putut Dan ima-
gina că o să ne în-
ţelegem toţi trei în
aceeaşi cameră? Auzi,
nici bacu’ nu şi l-a
luat? Ce-o fi fost în
mintea lui de s-a în-
curcat cu mucoasa
asta? Nu aveam noi
şi aşa atâtea pro-
bleme? Chiar nu ştiu
cât mai pot rezista să
nu... Dar aşa îi dau
doar satisfacţie, nu

mă cobor eu la nivelul lor. Ei au nevoie de mine! Să vedem
dacă face pe ea. Cum de şi-a permis să vină la mine în casă,
să stăm toţi? (Imitând-o pe Violeta) „Vreau Rebreanu pen-
tru bac.”. Ţi-a trebuit iubire, lasă bacu’, o să-l iei doar de
la Galaţi! Mi-a zis mie tata să nu mă căsătoresc cu el, dar
nu, am făcut ca mine şi uite că acum sunt singură! Vii din
Bucureşti în provincie, pentru ăla pe care-l iubeşti, laşi
familie, prieteni, o... o viaţă şi uite unde am ajuns? Nici
copilul nu ţine la mine, tot pe el îl iubeşte. Tati-n sus, tati-n
jos şi maică-sa care e mereu lângă el... Ce-aş pleca acum
la tata! Dar unde să mă duc, când nu ne mai vorbim de
atât timp?... În fond, ce am făcut eu aşa rău? Dacă-l
iubeam! Am lăsat totul ca să fiu cu el şi pentru ce? Pentru
2-3 ani ş-apoi, vorba aia, adio, dar rămân cu tine. El plecat
cu ale lui prin ţară, eu aici. Poate dacă m-angajam... Acum
nici măcar nu pot să plec c-aş fi departe de Silvia, iar eu o
iubesc. Ea e tot ce am. 

Violeta (Doar vocea i se aude): Pot?
Cristina: Nu încă, aud paşi (către uşă)... Măcar atâta

lucru să fi făcut bine în viaţă. Nu o să dureze totul la ne-
sfârşit, până la urmă tre’ să plece, aşa că până atunci număr
din cinci în cinci şi răsuflu adânc.

(Intră Silvia.)
Silvia: Mami, mi-e foame!
Cristina (Neliniştită): Hai, du-te la bucătărie, că vin

acum să-ţi pun de mâncare! Ai venit de mult?
Silvia: Nu, acum, m-a trimis tataia cu un nene.
Cristina: Hai, du-te că vin şi eu.
Silvia iese.
Cristina (Şoptind): Hai, vino!
(Intră Violeta care deschide o uşă ce duce la baie (pe scenă

se vede doar uşa). Apoi vine Silvia.)
Cristina: Unde te duci?
Silvia: Să mă spăl pe mâini!
Cristina: Spală-te la bucătărie!
Silvia: Dar nu e săpun.
Cristina: Foloseşte detergentul de vase.
Silvia: Da’ nu-mi place cum miroase.
Cristina: Hai că oricum nu poţi folosi chiuveta de la

baie.
Silvia: De ce?
Cristina (Agitată): Am dat cu o soluţie şi-o las ceva timp.
Silvia: Nu vii la bucătărie?

Cristina: Ba da, du-te înainte şi spală-te pe mâini.
(Silvia iese.)
Cristina (către uşa pe care a intrat Violeta): Mă duc cu

fata la bucătărie. Treci liniştită când termini, că nu mai e
nimeni acasă.

*piesa a primit menţiune specială din partea redacţiei
Yorick la „Concursul Naţional de Dramaturgie Valentin
Nicolau”, 2015
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