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Geamul… 

(Scenă dramatică + scenariu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acţiunea are loc pe o scenă teatrală, în fundal - un  ecran pentru proiecţie. 

În timp ce personajul îşi povesteşte istoria, pe ecran este derulat filmul. 

 

  

El – personaj în scenă – în jur de 27 de  ani, aşezat la o masă. 

Ea – personaj în film – în jur de 35 de ani. 

 

 

În scenă: 

El: 

O urmăresc de cîţiva ani prin geamul biroului meu. Lucrez la departamentul 

Relaţii Internaţionale... la Casa Naţionalităţilor... Ea - la Academia de Arte, într-o 

clădire veche şi întunecoasă ca un cavou enorm şi rece care-i soarbe căldura. 

Geamul meu e mic, sticla fumurie... Geamul biroului ei este mare şi trist... Mi-e 

drag, însă, mă apropie de ea, îmi obsedează visele... Sunt trist cînd plouă, devin 

nervos cînd ninge ori cînd e ceaţa densă dimineaţa. Aceste fenomene mă împiedică 

să aflu ce se întîmplă după geam... Nu-mi place iarna..., nu suport ploaia..., iar vara 

„hibernez”! Vara studenţii pleacă în vacanţă, ea - în concediu... pentru 60 de zile... 

60 de zile de concediu pentru ea, 60 de zile infernale pentru mine. 

Toamna - revine. E melancolică... Zîmbeşte foarte rar, poartă culori triste, are 

mers uşor, fumează în singurătate, cu uşa închisă. Toamna ies din starea de 

claustrare. O întîmpin dimineaţa la nouă, îi respir fumul ţigării, savurez cum îşi bea 

cafeaua și admir cum urmăreşte jocul veveriţelor. Apoi se aşează pe pervazul 

geamului şi scrie la notebook. Seara o conduc spre casă... în gînd... Nu ştie că pleacă 

urmată de dorul meu... nu ştie că sunt adierea de vînt ce-i cuprinde fiinţa, sunt frunza 

care i-a căzut în păr, sunt picătura de ploaie care i se prelinge pe frunte, sunt apa cu 

care-şi spală faţa... 

 

Pe ecran: 

În timp ce personajul vorbeşte, pe ecran sunt derulate imagini: un geam mare 

în care se vede silueta unei femei care intră în încăpere, aprinde lumina, îşi face o 



cafea, încuie uşa, aprinde o ţigară, se aşează pe pervazul geamului şi fumează 

privind absentă şi plictisită. Sunt derulate imaginile pe care le admiră: veveriţe care 

sar printre ramuri, frunze ce cad sub bătaia vîntului de toamnă, ograda Academiei 

de Arte, studenţii intrînd şi ieșind pe poartă. Femeia îşi ia notebook-ul şi 

dactilografiază. 

 

În scenă: 

Sunt un tip singuratic... Mă irită oamenii care vorbesc mult şi aiurea... vorbesc 

despre orice. Curios e faptul că oamenii îşi vorbesc, însă nu se ascultă unii pe alții și 

nici pe ei înșiși... Obosesc să aud vorbăraia femeilor în transportul public, în parcuri, 

în localuri... Ele nu înţeleg că nimeni nu e interesat de problemele lor... Se întrec la 

vorbe: una vorbeşte cu alta şi cealaltă moare de nerăbdare să-i închidă gura, să 

reuşească să-i spună şi ea ceva, tot ce-o doare sau cîte covoare persiene are, cîte ouă-

i fac găinile, cît de gospodină e... Unde nu te-ai întoarce, oamenii se luptă unul cu 

altul pentru vorbe: cine spune mai multe, cine impresionează mai tare... Vezi cîte un 

grup de bărbaţi în jurul unui „lider”, ca drozofilele în jurul unui butoi... Liderul 

spune bancuri haioase, toţi se hlizesc pînă la lacrimi şi-l invidiază totodată, pentru că 

„vorgheşte ghini”. 

N-aş putea vorbi cu cineva mai mult de cîteva secunde. „Ce faci?”, „Bine!!!”. 

Un „bine” e suficient, fiindcă mai multe nu-l interesează, iar pe mine nu mă 

interesează că s-a însurat, ori că şi-a luat casă, ori că are paşaport românesc... Nu 

sunt sociabil... 

 

Pe ecran:  

Imagini din stradă: lume grăbită; femei vînzînd lactate la margine de drum 

care discută între ele, mănîncă seminţe, scuipă cojile pe jos; femei-măturătoare în 

grădina publică vorbesc cu voci stridente, înjură, mănîncă seminţe, scuipă cojile pe 

jos şi-apoi le mătură; un grup de şoferi de rută la o staţie terminus care mănîncă 

seminţe scuipînd cojile, unul dintre ei vorbeşte tare și gesticulează, ceilalţi îl 

ascultă, din cînd în cînd răsună cîte un cor de hohote. O imagine de contrast: 

geamul, pe pervaz femeia captivată citeşte în notebook.  



 

În scenă: 

Nici oamenii frumoşi nu-mi sunt dragi... mersul lor perfect, corpul zvelt şi 

simetric. Sunt mîndri şi plini de sine. Fericiţi că i-a înzestrat natura cu frumuseţe. 

Ştiu că nu există perfecţiune: dacă e frumoasă şi suplă, are probabil un ulcer ori o 

exemă ce o necăjeşte, dacă-i urîtă, are sîni frumoşi ori mai multă materie cenuşie... 

Ea nu e frumoasă... e... e o singuratică. Duce o viaţă ordinară, nimic deosebit... 

monotonie şi plictiseală... Șade pe pervaz şi scrie ceva, aşteptînd o minune. Starea ei 

de spirit oscilează: uneori pare a fi cea mai fericită şi împlinită femeie, alteori pare a-

și urî de moarte viaţa. Îşi visează dorinţele refulate? De multe ori... plînge, citeşte 

ceva-n notebook şi... plînge... Apoi trage draperiile, de parcă ar simţi că o urmăreşte 

cineva. Urăsc draperiile de la geamul ei! Au o culoare oribilă, sunt dogorîte de soare 

și găurite de timp. La ce bun draperiile!? Nu te poţi ascunde după ele! Le-aş da foc! 

 

Pe ecran: 

Ea dactilografiază, citeşte ceea ce-a scris, apasă nervoasă tasta delete... Umblă 

prin încăpere, se apropie de geam, îşi lasă capul pe mîini. După cîteva clipe priveşte 

prin geam, îşi şterge lacrimile (în acest moment personajul scenic priveşte spre ea, 

de parcă li s-ar intersecta privirile), se ridică şi trage draperiile. 

 

În scenă: 

Sunt sigur că vă întrebaţi cine sunt, mă credeţi un obsedat, un schizofrenic... 

Nu, nu sunt nebun! (Iese de după masă într-un scaun cu rotile) Sunt doar... un 

schilod, un infirm în scaun cu rotile, cu două proteze din plastic în loc de picioare.  

Am fost un tînăr fericit care iubea viaţa. Într-o zi de toamnă, am urcat în maşină 

şi am pornit undeva. Îmbătat de culorile toamnei, am făcut un accident. Ca prin vis 

văd chipul unei femei care mă scoate din maşina accidentată. Mi-am revenit la spital, 

nu mai aveam picioare... Medicii de la Urgenţă mi-au spus că ea m-a găsit, a chemat 

Ambulanţa, a stat cu mine pînă a fost asigurată că viaţa mea e în afara oricărui 

pericol... Mă vizita la spital de cîteva ori pe zi, fiindcă lucra prin apropiere. „Cine e 

nenorocita care nu m-a lăsat dracului în drum? Nu-mi doresc viaţa asta... Să se 



tîrască ea fără picioare”... Am aflat. Venea de la Academia de Arte. Nu vreau să-mi 

amintesc cît de greu mi-a fost s-o găsesc. Vroiam s-o scuip în faţă, s-o întreb ce rău 

i-am făcut, cu ce drept a intervenit în destinul meu! Cine se crede?! Maica Teresa?.. 

Credeam că duce o viaţă fericită, are copii, e împlinită... Aceste gînduri mă 

înnebuneau, fiindcă eu sunt un schilod... Dacă ar fi fost o nefericită, o nerealizată, o 

revoltată, m-ar fi lăsat în pace, m-ar fi lăsat în stradă să mor..., să nu cunosc chinurile 

prin care am trecut! 

 

Pe ecran: 

(Camera subiectivă) O toamnă frumoasă. Prin parbrizul unei maşini, condusă 

de personajul scenic cu viteză excesivă, spectatorii văd apusul soarelui, căderea 

frunzelor, un drum... Automobilul depăşeşte în viteză o altă maşină, la volanul 

căreia se află Ea. Privirea lui rămîne mult timp aţintită asupra ei, priveşte înapoi,  

uitînd de volan... Apoi vedem frînturi de imagin: maşina se izbeşte în viteză de un 

copac. Apare chipul femeii. Se apleacă asupra eroului nostru cu ochi îngroziţi, 

formează grăbită un număr de telefon, îi mîngîie faţa. Sunetul strident al girofarului, 

interiorul spitalului. El este transportat spre sala de operaţii. Se perindă pereţii şi 

podurile spitalului.  

Iarăşi apare imaginea geamului. Femeia scrie. 

 

În scenă: 

Aţi crezut povestea? Văd compasiune în ochii voştri, sunteţi impresionaţi şi 

emoţionaţi pînă la lacrimi. (Se ridică în picioare) E o poveste inventată... e prea 

frumoasă... Vedeţi, am picioare, sunt sănătos, bine, merci. (Îşi ridică pantalonii şi își 

arată picioarele, merge dintr-un capăt al scenei spre altul) Lucrurile stau altfel... O 

să vă povestesc adevărata istorie. Am fost un tip norocos, am crescut într-o familie 

frumoasă cu părinţi deosebiţi care mi-au oferit tot ce mi-am dorit. Mama era prim-

secretar de partid pe vremea lui Bodiul, tata era cercetător la Institutul de Fizică 

Aplicată al Academiei de Ştiinţe, însă era pasionat şi de muzică. A făcut şcoala de 

muzică împreună cu mine. Ieşea seara la balcon şi drăngănea la mandolină noaptea 

întreagă. Vecinii rîdeau de el, mama îi lua apărarea.  



Cînd eram prin clasa a 8-a, tata a început să se îngrijoreze din cauza găurilor din 

stratul de ozon. Ieşea în stradă cu mandolina lui, oprea trecătorii din mers, ca 

Iehoviştii..., şi le vorbea despre stratul de ozon care ne protejează de radiaţiile solare, 

despre efectele negative ale razelor ultraviolete, despre faptul că oamenii sunt 

responsabili de subţierea şi găurirea stratului de ozon... Şi daca se găsea cîte un gură-

cască, care avea răbdare să-l asculte, atunci, în final, tata-i cînta o serenadă la 

mandolină... Îmi amintesc că într-o zi o vecină i-a făcut mamei un scandal... Cică 

soţul ei a renunţat să meargă cu familia la mare... după o discuţie cu tata, care îi 

povestise despre radiaţiile ce pot provoca apariția cancerului... Vecinii se amuzau pe 

seama lui, rudele mamei îi ţineau predici... Eram deja în clasa a 10-a cînd într-o 

seară mă plimbam cu colegii în grădina publică şi l-am întîlnit acolo. Purta 

mandolina în spate şi îi trăgea pe trecători de mîneci. Cînd l-au văzut, colegii mei au 

rîs, arăta ca un idiot... L-am ocolit fără să-l salut şi fără să recunosc că mi-e părinte. 

Acasă am ţipat la el, i-am zis că nu vreau să-l ştiu, că e bolnav şi prost, că ne face de 

ruşine. Mama mi-a ars o palmă, tata a tăcut... Mama era o femeie înţeleaptă, îi 

asculta drăngăneala la mandolină, cu toate că nu era deloc încîntată de creaţiile lui 

muzicale. Ea se îngrijora de viitorul meu. A organizat un divorţ fictiv, astfel a mai 

obţinut un apartament cu două odăi la Rîşcani. Oficial, tata a rămas domiciliat în 

apartamentul cu patru odăi din centrul oraşului, înregistrat pe numele lui. Mama a 

făcut actele de proprietate a vilei... Fiind secretară de partid, funcţia nu-i permitea să 

dețină mai mult de o locuinţă.  

Între timp, taică-meu descoperise proprietăţile medicinale ale unor plante. 

Începuse să creadă în puterea lor miraculoasă. Îşi petrecea concediul şi zilele libere 

hoinărind prin pădurea din preajma vilei. Culegea plante, pregătea tincturi şi 

unguente. Cînd se întorcea la Chişinău, ieşea în stradă cu mandolina în spate şi cu 

pungile pline de sticluţe şi plante uscate în mîini. Oprea trecătorii, îi întreba despre 

bolile şi durerile fiecăruia, le împărţea tincturi, le vorbea despre încălzirea globală şi 

le cînta la mandolină... Un an întreg aproape că nu l-am văzut, pleca dimineaţa, se 

întorcea noaptea. Nu mă interesa pe unde umblă cu mandolina lui, iar mama nu 

îndrăznea să-l întrebe. Îl iubea şi-l lăsa să-şi trăiască viaţa cum vrea. Şi nici nu mai 

avea puteri, era extenuată, alerga ca nebuna şi la serviciu, şi acasă, şi la policlinică... 



I se acutizase boala cardiacă de care suferea de cîţiva ani...  Într-o zi, tata  a venit 

mai devreme. Eu şi mama cinam, ca de obicei, în lipsa lui. S-a aşezat la masă şi ne-a 

anunţat că pleacă să locuiască la Rîşcani.... Apoi i-a cerut mamei divorţul, cică şi-a 

găsit un suflet pereche... Mama a încremenit... „Apartamentul de la Rîşcani e pentru 

Mihai”, i-a zis, adică pentru mine... (eu sunt Mihai, nu m-am prezentat), „Atunci 

rămîn în acesta... e al meu, l-ai înregistrat pe numele meu, nu?”, i-a retezat-o el... 

Mama a tăcut... „Lasă-mă, Sofico, lasă-mă şi vezi-ţi de partid... dă-mi libertate...”. 

Mama a făcut infarct după trei săptămîni şi a decedat, n-au putut-o salva... Eu am 

rămas singur, aveam 18 ani atunci...  

Într-o zi mă plimbam prin parcul de la Rîşcani, aşteptînd un prieten să mergem 

la o bere. Şi i-am observat - tata cu iubita sa... Era de vîrsta mea... vreo studentă care 

se săturase să locuiască la cămin... Eram sigur că n-a vrăjit-o doar drăngăneala 

mandolinei... Îmi venea să mă apropii şi să-i trăsnesc cap de cap... de multe, multe, 

multe ori... Însă i-am privit doar... şi i-am lăsat în plata Domnului.  

Mai tîrziu, cineva mi-a spus că tata i-a lăsat iubitei sale apartamentul, pentru 

care mama şi-a distrus sănătatea ca sa-l obţină, şi s-a mutat la vilă. Am aflat că 

umblă neîngrijit, hoinăreşte prin păduri şi face tincturi... Îmi telefonează uneori, dar 

nu-i vorbesc... îi aud vocea şi închid...   

M-am angajat la Casa Naţionalităţilor... mă cam plictiseşte munca mea, nu fac 

practic nimic. Cîte-un proiect-două pe săptămînă, în rest tai frunze la cîini şi privesc 

prin geam. De mic îmi plăcea să privesc prin geamurile caselor. Mergeam pe stradă 

şi călcam prin gropi, fiindcă-mi căscam ochii spre geamurile oamenilor... Unii cinau 

în linişte, alţii se certau, unii sufereau în singurătate, alţii căutau linişte şi 

singurătate... Şi la serviciu nu m-am lăsat de acest obicei. Am observat pe cineva la 

geamul clădirii de vizavi... Silueta unei femei pe care am îndrăgit-o. O urmăream 

zilnic, v-am zis... Îşi bea cafeaua dimineaţa, priveşte jocul veveriţelor, se aşează pe 

pervaz, lucrează la notebook şi uneori plînge... Am decis să merg la ea, s-o cunosc... 

Știam cu exactitate unde stă... Am intrat în clădirea veche şi rece, am urcat la etajul 

al doilea, am bătut la uşa biroului... Şi mi-a deschis... era ea... iubita lui taică-meu... 

Ce credeţi că am făcut? Am întrebat-o unde e baia... Şi n-am mai avut linişte după 

aceea... în loc s-o urăsc, m-am îndrăgostit... 



 

Pe ecran:  

Geamul unui apartament într-o casă din centrul oraşului. Interiorul bucătăriei. 

Trei membri ai familiei - un copil de vreo 9  ani, mama şi tata - cinează. Tatăl  

(interpretat de actorul din scenă) vorbeşte ceva, foarte încîntat şi convingător, soţia 

sa îl priveşte cu admiraţie, copilul îl ascultă plictisit. Se ridică de la masă, revine cu 

un acordeon și-l pune pe braţele fiului. Acesta nu este încîntat, îi arată că vrea să 

mănînce. Tatăl insistă. Copilul începe să interpreteze o melodie, dar taică-său dă 

din cap dezaprobator, îi ia acordeonul şi cîntă.  

Alt episod: Personajul nostru discută convingător cu soţia. Aceasta este vădit 

nemulţumită, nu se lasă convinsă din prima. După mai multe eforturi, soţia cedează.  

Alt episod: Soţul intră în casă. Soţia îi spune ceva, îi acoperă ochii cu mîinile şi 

îl conduce spre mijlocul odăii. Îi descoperă ochii. Acesta observă pe masă o 

mandolină, o ia în mîini, radiind de fericire. Îşi cuprinde soţia, apoi o lasă şi ia 

mandolina. 

 Alt episod: Seara la balcon, soţul exersează intens la mandolină.  Copilul, într-

un colţ al odăii, îşi acoperă urechile cu mîinile.   

Alt episod: Soţia deschide uşa. Intră o vecină care ţipă şi gesticulează, 

revoltată de repertoriul personajului nostru. Soţia o linişteşte, nemulţumită că 

aceasta a dat buzna în casa lor.  

Alt episod: Copilul, care este deja mai mare, încearcă să-l întrebe ceva pe tatăl 

său. Acesta, studiind o carte despre găurile din stratul de ozon (vedem imaginile din 

carte), îl neglijează.  

Alt episod: Tatăl în stradă. Opreşte trecătorii, le vorbeşte. Unul îl ocoleşte, 

altul nu vrea să discute, al treilea îi arată ceasul, explicîndu-i că nu are timp... Într-

un final cineva se arată dispus să-l asculte.  

Alt episod: Personajul nostru cîntă ceva la mandolină, fiind înconjurat de 

cîţiva gură-cască  (un  boschetar, doi alcoolici cu sticle de băutură în mîini).  

Alt episod: Toamna. Grădina publică. El cîntă la mandolină, stînd pe-o bancă. 

Alături de el se aşează o domnişoară. Se privesc pe tăcute. O recunoaştem pe eroina 

noastră. El continuă să cînte, aruncîndu-i din cînd în cînd cîte o privire.  



Alt episod: Iarna. Altă bancă dintr-un alt parc. Aceeaşi domnişoară alături de 

personajul nostru. El îi povesteşte ceva, arătîndu-i niște flori uscate pe care fata le 

examinează cu interes.  

Alt episod: Primăvara. Un lac. Personajele noastre se plimbă cu barca. El 

vorbeşte, ea îl ascultă atentă. La un moment dat ambii tac şi se privesc îndelung.  

Alt episod: Seară tîrzie. Ambii merg pe o stradelă, se opresc. El o ia de mîini, o 

priveşte în ochi... se apropie şi o sărută uşor. Stop cadru. 

 

În scenă: 

Scurtă pauză 

Îmi pare rău... v-aţi pierdut timpul ascultînd o altă istorie falsă... inventată... 

Povestea mea e banală... O noapte de vară... Cer înstelat... Eu, pe litoral... Luna-şi 

scaldă razele în valurile mării... Ador marea... stau şi o contemplez în singurătate... 

Deodată observ pe cineva ieşind din mare... O femeie... a apărut aşa... din senin, de 

nicăieri... din mare... S-a apropiat de mine, mi-a zîmbit şi a plecat mai departe... Am 

rămas perplex... Vroiam s-o ajung, însă atunci eram sigur că nu e altceva decît rodul 

imaginaţiei mele... Mai tîrziu am găsit-o... 

 

Pe ecran:  

Imaginile se derulează în ordinea în care sunt relatate de personaj... Litoral. 

Noapte. Eroul aşezat pe nisip, cu faţa spre mare. Din mare apare o femeie...  

 

În scenă: 

Am obosit... M-a plictisit imaginaţia ei... gîndirea ei plată... Nu mai am puteri. 

(Se adresează spre ecran). Ajunge... Nu mai vreau să inventezi, nu te mai juca cu 

mine... Eliberează-mă!!! M-ai făcut olog..., obsedat..., îndrăgostit..., prost şi sfios... 

Nu-ţi place...  

(Se întoarce spre spectatori)   

Cine sunt eu? Un nimeni! Eu nu exist! Sunt un personaj inventat, o ficţiune... 

Sunt rodul imaginaţiei ei. Nu am identitate sau am mai multe identităţi...  



Ea m-a creat... Într-o dimineaţă, fuma o ţigară la geamul de la biroul său și i-a 

venit o idee - va scrie o monodramă.  

El, Ea.  

El o urmăreşte prin geam, îi cunoaşte pînă şi cele mai mici detalii din viaţă. O 

observă, o admiră, se îndrăgosteşte... Poate o recunoaşte - i-a salvat viaţa, însă îi este 

frică să se apropie de ea, fiind infirm... Poate-i vreun schizofrenic obsedat de ea, o 

urmăreşte, vrea să-i facă rău... Poate-i un amant gelos... Banalităţi... e măcinată de 

chinurile creaţiei. Vrea să creeze un personaj inedit, care trăieşte o dramă inedită... 

Nu cred că-i va reuşi, oamenii reali nu au nevoie de drame inventate... Ei trăiesc 

drame reale!  

Scena se întunecă, vedem doar proiecţiile video. 

 

Pe ecran:   

Ea, aşezată pe pervaz, cu notebook-ul în faţă, dactilografiază. Se derulează în 

sensul invers al desfăşurării evenimentelor frînturi din imaginile pe care le-am 

văzut: marea; acordeonul; mandolina; accidentul; geamul... 

 

În scenă: 

Decor: interiorul biroului Ei.  

Personajul lipseşte. Lumina e îndreptată spre public... 

Ea scrie șezînd lîngă geam...  Pe ecran continuă să se deruleze imagini cu cei 

doi... 

 

Sfîrşit forţat 

 


