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Artiom Oleacu  

                                                                                Aţa-i legată într-un nod strâns, 

Nodul- în mijlocul creierului 

De la ea se aude un plâns, 

Un cântec trist al greierului. 

 

                                                                       Prolog: Apusul soarelui 

 

Y: Aerul îmi vine în ajutor, 

luptă împreună cu mine, 

la fel şi noaptea, care e îmbrăcată 

în cea mai frumoasă rochie de seară, 

mă face să mă simt bine. 

E fermecător. 

Luna îmi aruncă priviri cochete şi seducătoare, 

eu te caut pe tine, 

stelele îmi tulbură inima 

cu acelaşi cântec trist şi suav. 

Sunt ca o floare. 

S-ar părea că-i sfârşitul, 

dar nu e grav. 

Şi totuşi, mă scufund în mocirlă… De ce? 

Unde-i apusul? 

Ce-i răsăritul? 
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Care-i legenda?  

                                                  (brusc) 

Să-l ia dracul de talent! 

Să crape-n patru Dostoievski cu toţi idioţii lui, 

care comit tâmpenii şi crime în adolescenţă,  

iar apoi se transformă în demoni adevăraţi  

care-şi omoară fraţii,  

nişte jucători perverşi şi mediocri. 

În cazul în care abordăm subiectul şi problematica lui 

A. Pavlovici, e  mai interesant:  

că nu doar cerul, dar şi pământul  

e semănat cu diamante: 

oamenii, păsările şi peştii- 

toate vietăţile  de pe glob, 

inclusiv şoarecii. 

Şoarecii nu în ultimul rând, şoarecii, chiar în primul rând!  

Toţi cetăţenii ar încăpea fără dificultăţi, 

într-o cutie de chibrituri,  

ca să recunoască un mic detaliu 

şi anume faptul că mâinile sunt ...în buzunare!!! 

Eminescu, Slavici, Caragiale? 

Lăsaţi-mă, domnilor! 

Curând o să-mi cadă tot părul şi ultimii dinţi 

care mi-au mai rămas,  
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plini de carii şi de mucegai. 

                                                                              Aţa-i legată într-un mod divin, 

                                                                            Se roteşte în oceanul timpului. 

                                                                         Nu se va rupe aşa din senin, 

                                                                            Va exista pe faţa pământului. 

 

                                                      X şi Y 

                       (în căutarea răspunsului) 

                                                                                                     a. Leprozerie 

O stradă, apare Y 

 

Y: Când cunoşti o parte din adevăr, e foarte greu să te menţii, dragul meu Y. 

E urât să faci filozofie, greutăţile prin care treci sunt de doi bani. 

E miracol când fiecare clipă e trăită la maximum,  

iar fiecare vlăstar sau odoraş, 

e un nou strigăt, care umple aerul  

cu un proaspăt aşternut de veneraţie. 

Câte dezbateri fug în contradictoriu,  

nenumăratele idei sunt înecate sau înăbuşite  

la comanda unei cete de ploşniţe. 

Nedumerirea oricum rămâne, când în faţă 

apare un pătrat de o singură culoare: 

… tentantă, juvenilă figură,  
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îţi apare din văgăună,  

când afară plouă, tună 

şi eşti plin de băutură… 

După ce au fost create atâtea capodopere,  

Ce FORMĂ şi ce fel de GEN 

ar trebui să mai apară? 

… când lacrima se va usca  

pe faţa îmbătrânită,  

umbra mea către cer va căsca,  

şi speranţa va fi omorâtă. 

E facil să omori o muscă,  

când dansează hip-hop  

pe parbrizul unui decapotabil, 

dar e dificil să-nţelegi 

de ce unele celebrităţi  

îşi taie venele, se spânzură, 

sau se aruncă în râul Ouse. 

… iar buza cade pe-a mea frunte 

cu gândul lacrimii fierbinţi, 

eu mă prefac acum în munte 

şi cad din gură ai mei dinţi. 

Luptele continuă, dar cearta,  

antagonismul dintre cei flămânzi 

şi cei sătui nu mai are capăt.  
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Fraţilor, a câta oară intrăm în prelungiri,  

scorul e zero la zero! 

De la-nceput, un pic de masochism 

şi atac la persoană: 

după o zi de muncă,  

nu depun niciun efort pentru a face 

trei lucruri vulgare: 

1. Să vărs o lacrimă din mine, iar apoi  

să arunc în mine un sac de sedative din cauza celora care-şi dau părul cu gel, 

poartă ochelari de oţel şi au discursuri la fel.  

2. Să scuip fertil în propriul meu suflet,  

care e o fântană paradisiacă,  

apropo, sunt „mândru” de acest gest,  

pentru că-s conştient, 

de acolo vor bea oamenii apă 

în viitorul apropiat. 

Mai scriu şi-un sms lui Z, 

în care-i cer să vină cât mai repede,  

porţile sunt deschise, locul întâlnirii: 

Periferia oraşului. 

Doar acolo îmi găsesc liniştea,  

pacea pe care  mi-o doresc atât de mult. 

Dar acum îmi explodează capul,  

sunt bolnav, e păcatul? 
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 În oraşul criminal 

Este un micuţ spital, 

Acolo se trateaza acei  

Care sunt bolnavi mintal. 

În oraşul criminal 

Toată lumea e de metal,  

Pentru toţi e un lucru normal. 

În oraşul criminal. 

Ciuma îi contaminează pe toţi,  

atacând rând pe rând,  

după un plan extrem de laborios 

fiecare şcoală, spital ori casă. 

E sub formă de ploaie sau arşiţă,  

În dependenţă de zonă sau teritoriu. 

Multe păcate s-au adunat 

în decursul timpului, 

mii de suflete s-au spulberat  

în bătaia vântului. 

Sus e vijelie, groază şi furtună. 

O fi spiritul lui Ştefan cel Mare  

care-i martor la o metaforă: 

unul câte unul  

ies toţi şoarecii  

din diferite găuri, mai mari 
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sau mai mici, fiecare-i pân' la gât în rahat, 

vexat, transpirat 

de  atâta alergătură, 

sărind dintr-un autobuz în altul,  

plini de sudoare,  

cu buzunarele goale, chiloţii rupţi,  

roşii de invidie, din cauza acelor şoareci,  

care au timp ca să treacă 

pe la un super-mega-hiper-market. 

Invidia creşte, şezutul la soare 

cu o ţigară în mînă,  

la un pahar de vorbe cu semenii, 

îl readuc la o stare normală.  

Poate uşor să-şi dea frâu liber 

şi să se descarce cu plăcere,  

pe soare, mare, tei şi zei,  

cât îl ţine gura plină cu resturi 

de seminţe, dar şi de alte  

produse naturale. 

3. După discuţii aprinse ca şi ieri,  

dintre slugi şi stăpâni, argaţi şi boieri,  

beculeţe stricate, scaune şi mese dărâmate,  

mame plângând prin odăi, bătăi nepoţi  

cu bunei, găzdaşi cu nănaşi  
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şi vecini vrăjmaşi,  

diferite insecte pe  diferite obiecte,  

bărbaţi cu bărbaţi 

sau femei privindu-se suspect,  

comunişti, democraţi, liberali, ... criminali,  

plus o sumedenie de fluturaşi, cărora 

încă nu li s-au desfăcut bine aripioarele, 

dar care zboară prin urbe în căutarea unui 

înţelegător cuconaş de la oraş.  

CALC peste principiile mele 

şi evadez din ţara noastră scumpă,  

care se cheamă – Leprozerie!!! 

 

                                                                                                 b. Imprecaţie 

                                                       Altă stradă, apare X 

X: Ne-am ridicat de la pământ,  

pătrundem dincolo şi devenim de fier,  

căci începutul a fost cât se poate de previzibil. 

Cine îi împinge spre prăpastie? Noi? 

Nu-i adevărat! 

Îmi veţi răspunde de la caz la caz. 

Cică din pricina noastră, 

ei încep să meargă atât de des în pivniţă,  

cică din pricina noastră, 
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ajung cu hainele aruncate peste geam, 

cică din pricina noastră şi doar 

a noastră, pleacă de lângă noi.  

Adevărat, dar? 

O naivă fetiţă a căzut într-o plasă,  

Meditează asupra vieţii,  

Iubitul ei a zis că o lasă,  

Ea cade-n coma realităţii.  

Totuşi, aş vrea să le dau câteva sfaturi 

acelor căpriţe ambiţioase,  

care fumează câte două pachete de ţigări, 

scuipă la tot pasul si stau pe site-uri de socializare... 

Plâng de disperare,  

că nu le-a trimis mămica o bombonică, 

să nu mai fie atât de… optimiste 

şi să întoarcă înapoi vânzătorilor proxeneţi 

toate baloanele de săpun,  

ca să le spargă fiicele lor, în casele lor,  

de zilele lor de naştere, înainte 

de  împlinirea majoratului.  

Trăiască, trăiască, 

Obştea noastră femeiască! 

Treziţi-vă, vă rog, din somn! 

Ridicaţi-vă odată din robie,  
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Să vă ajute al nostru domn,  

Căci fără voi nimic n-o să mai fie! 

Mai ştii, poate are vreun rost  

să speli fundurile altora,  

să aprinzi lumânări la biserică,  

să urli că eşti cel mai bun părinte 

trimiţând bani de peste hotare, 

când propria-ţi odraslă 

este implicată în orgii apetisante, vizionări obscene,  

plimbări sub clar de lună 

şi lasă ghemotoace la casele de copii. 

Acest tablou funest este ca un verdict 

irevocabil şi indubitabil, 

dat anume speciei noastre  

pentru calităţile extraordinare,  

care s-au păstrat de-a lungul secolelor,  

căci au fost conservate cu iscusinţă,  

iar pe ambalaje s-a zgaraiat  

cu majuscule: Blestemaţi pentru pasivitate, lene, melancolie şi reticenţă. 

Creşte la soare viţa- de- vie,  

Se-ncălzeşte şi se coace,  

Să prospere hărnicia,  

Şi să fie numai pace! 

Ori poate e o iluzie. 
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Ceva ireal, confuz, nedesluşit? 

Probabil sunt o toantă bătrână,  

ordinară şi retrogradă,  

care născoceşte tot felul de basme de dragul unei popularităţi. 

Şi totuşi, sunt oameni pentru care merită să trăieşti.  

Eu simţeam între noi un  nor,  

Norul pe noi ne simţea,  

Picăturile strigau în cor,  

Urechea ta nu le auzea. 

Mai apoi a ieşit şi luna,  

Stelele împreună cu ea,  

Ca să-şi zică: noapte bună! 

Urechea ta nimic nu auzea… 

Sfaturile rudelor sunt uneori utile.  

O vorbă înţeleaptă spusă în floarea copilărie,  

cu trecerea timpului devine o mândrie 

pentru o rochiţă de culoarea mărului. 

Cui îi place „Botul iepurelui”, sper că mă înţelege.  

Le-am observat pe colegele mele,  

care adoră să stea afară,  

de parcă ar fi nişte… femei de la ţară, 

şi să pălăvrăgească despre soţii lor. 

Întrebări sunt multe, răspunsuri sunt puţine. 

Domnişoarele se gândesc la bani,  
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 domnii se gândesc la domnisoare. 

                                                          (pauză) 

X (cântă): Când radiază, e aproape 

te încălzeşte,  

dacă-l refuzi 

se enervează şi te loveşte 

dar vine noaptea, el se întoarce  

şi te iubeşte. 

Totul dispare, iarăşi apare 

ca-ntr-o poveste,  

o poveste cu trei mirese… 

Una era frumoasă,  

dar fără noroc, tot stătea pe loc, foarte nervoasă.  

Alta era atentă, bună 

ca o alună, ştia ce să spună,  

făcea mâncare, era gospodină 

şi pentru nimeni nu era străină.  

A treia- deşteaptă foc,  

nu mai stătea pe loc,  

pe toate le făcea,  

cu toţi se cunoştea. 

Problema devine globală,  

când întreabă toţi de morală,  

o întrebare stupidă, banală,  
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de parcă suntem la şcoală. 

Ce fel de morală, nu e nici o morală,  

tot X plânge-n surdină,  

pe viaţă asta meschină,  

tot X se rupe-n figură,  

purtând la brâu o centură,  

iar Y e la sindrofie,  

apoi la puşcărie,  

tot Y aduce o floare,  

pentru a cere iertare. 

Dar să vă spun un secret,  

am  prins un impuls, un aspect,  

dacă ai şti răspunsul,  

totul ar fi perfect?.. 

 

                                                                                      c. Concluzii 

                                                                                    periferia oraşului, Y singur 

Y: Stau la periferia oraşului,  

discut cu un fluture,  

sunt iritat, fragil de parcă aş avea 

o mini-piramidă-n creier. 

În zadar o car ca o  furnică chinuită. 

Nu am un stimul, îmi lipseşte ceva. 

Casa mea e-nvăluită în flăcări. 
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Stau şi privesc, văd ce se-ntâmplă,  

stau şi adorm. Mă trezesc: 

mă doare, fluturele zboară lângă mine,  

cheile sunt în mână.  

Dar nu văd scrum! Casa mai arde,  

valurile nu se opresc. 

Ele fac parte dintr-o mare de zbucium. 

Încerc să le ocolesc… 

Săgeţile vin de peste tot, valurile, 

sunt prea mari,  

opun rezistenţă, aproape că reuşesc,  

dar vine un Fortinbras,  

aud un vuet, e-un avion din altă ţară, 

fluturele zboară, totul e ca într-un film,  

mă cuprinde o groază, se dărâmă malurile,  

sau poate e o iluzie? 

Ador să ajung la anumite concluzii. 

Adevăraţii monştri până la urmă dispar. 

Monştrii nu pot, nu au nici un drept să rămână.  

Îngerii sunt alături de noi, sunt sus. 

Apare o singură întrebare: 

Cum poate omul să învingă răul? 

Acum mi se pare cu neputinţă… 

Altceva mă-ngrijorează: 
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Oare în Biblie stă scris că oamenii 

Au tot dreptul sa se folosească de oameni? 

Shakespeare, Ibsen, Cehov, toţi au dreptate: 

această apatie patologică, obsesia banilor,  

gama largă de ispite, naşterea unor noi  

pofte şi dorinţe, un scurt circuit 

apoi... 

                                                                                               d.Iluzii 

                                                                                   Acelaşi tablou  

Z: (în glumă) Am slăbit cu 15 kilograme! 

Nu mai suport pacienţii! 

Nu mai pot să-i ascult şi transpir ca un vulcan. 

Vecinului de la etajul doi i-am împrumutat cândva 

zece ouă de găină. 

Iar acum, nu demult, aducându-şi aminte de ele,  

mi le-a întors, dar de gâscă. 

Patru la număr! 

 Îţi închipui aşa ceva? 

Alea erau de găină, el mi-a întors de gâscă! 

Cum ţi se pare? 

Y: Magie! 

Z: Curată magie! 

Y: Magie la pătrat! 

Z: L-am văzut pe unul la televizor spunând: 
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”trăim într-o ţară de nebuni!” 

Care e deosebirea dintre un nebun, un sclav,  

un bolnav, un cretin, un imbecil, un ipocrit,  

un bufon, un clovn, un actor sau o gâză? 

Asemănarea?.. 

Y (demonstrativ): Doamnelor şi domnilor,  

marele scriitor, creatorul romanului 

social-psihologic, ştia, probabil,  

răspunsul la aceste două întrebări,  

eu pot doar să vă cînt un cântec: 

Unu – doi, unu – doi,  

Cineva va scăpa un borcan cu ulei. 

Z: L-ai scăpat pe Maestru în Realism. 

Y: Nu e nici o discrepanţă, toţi sunt la fel,  

asta creează mari probleme. 

Am tot dreptul să presupun că niciun om 

de pe tot globul pământesc, nu scapă 

de aceste frumoase epitete. 

Din acest dubios şirag sau tiradă, 

ne-ar interesa, desigur, cuvântul-cheie. 

Ce zici? 

Z: o.k. 

Y: Începem? 

Z: Stimate pacient, luaţi loc, vă rog. 
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Y: Merci. 

Z: Vă ascult. Ce s-a întâmplat? 

Y: Mă cam doare capul.  

Z: Aşa… 

Y: Îmi lipseşte ceva. 

Z: Ce? 

Y: Nu ştiu. 

Z: Sunteţi sigur? 

Y: Nu. 

                               (pauză) 

Y: Domnule doctor, o să fii sincer cu mine? 

Z: Vă ascult. 

Y: Cum crezi, acolo, în ceruri, există cineva? 

Z: Cu siguranţă.  

Y: Asta ar însemna că avem un stăpân? 

Z: Da. Fiecăruia i se acordă o şansă. 

Sunt două căi. (arată cu degetul mare în sus şi în jos) 

Y: Nu cred. 

Z: Coloana vertebrală e o cale ferată,  

pe care merge un şarpe 

sau o capră disperată… 

Y: Poetul face să rimeze floare cu soare, 

când se-ntristează 

şi evadează la o plimbare… 
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Z: Amintirile îşi omoară bucuria,  

îşi aduc pe talger tristeţe,  

frumuseţea Ei s-a întipărit 

cu o mare delicateţe? 

Y: Acum văd, eşti într-adevăr sincer cu mine.  

Banii sunt mai importanţi? 

Z: Nu. 

Y: Fără bani e rău. 

Z: Fără curaj e oribil.  

Y: Ce vrei să spui? 

Z: Oameni ca Einstein sau Galilei au ajuns la noi,  

pentru că li s-a eliberat de Acolo permis. 

Y: De la cine? 

Z: De la El.  

Y: Acesta-i un argument? 

Z: Altfel dânşii n-ar fi existat. 

Y: Asta ar însemna că şi el există? 

Z: Exact. 

Y: Totul e o aiureală,  

O umbrelă transparentă,  

Veche, decadentă,  

Făţărnicie globală! 

Egoism cancerogen,  

Îndobitocire totală,  
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Târfe de acelaşi gen,  

De aceeaşi şcoală. 

Z: Uneori medicii au probleme mult mai mari 

decât pacienţii lor, 

asta nu trebuie să te sperie,  

o să ieşim la mal, îţi promit. 

Y: Malul lung şi trist strănută,  

Înspre-apusul bătrân şi colorat… 

Z: Chiar dacă e nevoie să trecem  

şi prin infern: 

Ea se leagă de sânul creatorului,  

Învaţă poruncile sfântului,  

Alungă iluziile gândului 

Mulţumeşte Mântuitorului.  

Y: Mulţumesc! 

Z: Ce vrei să spui? 

Y: Ceva! 

Z: Păi, spune! 

Y: Răspunde-mi, te rog, când şi în care condiţii 

măsura poate fi depăşită? 

Z: E şi mai complicat să vorbeşti, 

despre ceea ce se cheamă măsură. 

Oricum natura dictează. 

Y: Ce? 
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Z: Acţiune! 

Y:  (ironic) Viaţa e frumoasă, asta am înţeles-o.  

Despre care acţiune mai poate fi vorba! 

Z:  Întrebarea lui Hamlet 

a fost întotdeauna în vogă! 

Y: Ce? 

Z: Ai auzit. 

Y: Domnule doctor! 

Eu n-am permis. 

Z: În schimb ai o şansă,  

Timpul e preţios, n-ar trebui să-l pierzi. 

Y: Jocul nu poate dura la nesfârşit, stimate Z. 

Z: Jocul urmează.  

Y: Un exemplu banal, simplu, universal: 

atunci când de sus cade o cărămidă 

sau un televizor, sau de ce nu,  

un calculator la cineva drept în cap 

şi persoana respectivă, femeia, bărbatul, 

bătrânul, copila, o nebună guralivă,  

un văduv sau o virgină moare,  

cine este vinovat??? 

În general, cum aş putea să trăiesc 

când nu cunosc nimic, nici despre mine,  

nici despre ceea ce mă înconjoară?.. 
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Z: Mişcare! 

Y: E demonstrat, avem şi excepţii! 

     Adevărat! 

Dar până la urmă, omul revine, continuă,  

dar întrebarea cea veşnică oricum rămâne,  

cunoaştem cazuri, exemple,  

când un sărac, călcat in picioare, scuipat,  

un om beteag s-a ridicat,  

la un moment dat şi a început… 

Z: Să se mişte! 

                                                                    (pauză) 

Y: Viaţa nu mi se pare frumoasă. 

Z: Schimbare! 

Y: Timpul pierdut poate fi recuperat? 

Z: Da. Niciodată nu e târziu. 

Y: Frica, durerea, frumosul,  

nu mă lasă să merg mai departe,  

bagajul nostru e mic 

şi este lipsit de conţinut. 

Duc lipsă de flexibilitate, uşurinţă. 

Dansurile, muzica, petrecerile 

mă ocolesc, stilul devine o vacanţă,  

cu mici sincope de ebuliţie. 

Apare un tablou schimbat,  
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murdar şi agreabil. 

O caricatură în care se ascund 

pornirile cele mai nobile,  

suferinţele şi frământările autorului.  

Z: Înţelegi că toate problemele tale 

se trag din trecut? 

Y: (dă din umeri) … 

Z: În cazul în care nodul e legat 

strâns, dezleagă-l! 

Problema e în tine, încearcă,  

schimbă ceva, ştiu că nu e uşor, 

dar trebuie, e viaţa ta. 

Y: Cum? 

Z: Facem prea multă filozofie.  

Acţiune! 

Y: Nu pot! 

Z: Mişcare! 

Y: Nu vreau! 

Z: Viaţă! 

Y: Moarte! 

Z: Să fie şi moarte, dar mai târziu, după viaţă. 

Y: Ştii, astăzi a câta oară am înţeles 

că de fapt nu ştiu cine sunt şi de ce 

trăiesc pe acest pământ? 
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Z: Ştii, astăzi am înţeles că în cazul 

în care îmi voi pune 

prea multe întrebări, 

aş putea liber să ajung la balamuc. 

Y: Nu mai spune! 

Z: Da. 

 

 

e. Legenda şoarecior  

                                                periferia oraşului 

apare X, care e la câţiva metri, 

 aşteaptă răsăritul soarelui 

 

Z: Omul despre care povesteşte lumea 

a fost un mare ţicnit. 

El a zis că bolnavii 

nu ne spun nimic altceva 

decât am putea afla de la oamenii sănătoşi. 

Y: Bună dimineaţa! 

Z: Noroc. 

Y: Salut. 

Z: Ce faci? 

Y: Bine. 

Z: Ca să nu murim de plictiseală,  



24 

îţi propun să scriem cu cerneală. 

Y: Ce? 

Z: O poveste. 

Y: De ce o poveste? 

Doar suntem actori, ai uitat? 

Z: Nu. N-am uitat.  

Suntem doi copii care se vor juca 

cu ochii deschişi. 

Y: Iarăşi? 

Z: Din nou. 

Y: Este un tratament greşit! 

Povestea asta cu şoarecii n-o să mă ajute niciodată! 

Z: Ba o să te ajute, pentru că anume şoarecii ţi-au închis gura, te-au alungat din 

propria casă şi te-au lăsat fără roluri.  

Y: Mai bine joc în stradă! 

Z (ironic): Ai să joci, îţi promit.  

Y: E absurd.  

Z: „Absurdul” e la fundul mării.  

Cine eşti? 

Y: Un pacient depresiv. 

Z: Iar eu? 

Y: Un psihoterapeut. 

Z: Just! 

Y: Eşti un psihopat! O iluzie! 
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Z: Ba tu eşti un psihopat. 

Y: Ştiu! Dar vreau să dezleg nodul 

şi să rezolv odată problema, deja mă-ngrijorează. 

Z: Nu-ţi fă griji.  

Ne vom crea o lume a noastră 

şi o vom trata-o cu multă fantezie şi seriozitate. 

Eşti gata? 

Y: Stai un pic, dar mesajul, ideea? 

Z: Problemele istorico-socio-culturale. 

Y: Caracterul, personajele? 

Z: Aceleaşi. Prietenii noştri -  şoarecii. 

Y: Păi datorită lor am ajuns de râsul lumii. 

Z: Pe o altă planetă, în altă galaxie,  

a existat un şoarece. 

Înainte de moartea sa, el ”a trimis un mesaj în  

cosmos”. Apoi s-a spânzurat. 

Y: Cine era, un cosmonaut? 

Z: Nu, un jurnalist.  

În timpul vieţii scria într-o revistă de bulevard. 

A lucrat şi la televiziune, 

dar l-au concediat. 

Y: De ce? 

Z: Era alcoolic. 

(pauză) 
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Y: Mesajul sau confesiunea şoarecelui: 

”Ce pot să le reproşez? Nimic! Am devenit la fel. 

Scriu aceste rânduri pentru că sunt convins 

că acela care le va citi cândva, va deschide 

ochii larg, se va ridica şi se va împotrivi 

săgeţilor aspre ce vin de peste tot. 

Am avut „norocul” să apar pe lume într-o ţară, 

unde şoarecii de elită 

se comportă straniu şi absurd. 

Se creează o impresie că ne simţim excelent şi 

că ne-a reuşit, în sfârşit, să scăpăm de handicapul 

ălora, care şi-n pragul secolului XXI, au ajuns 

ca nişte boi să alerge  

după o... batistă roşie.  

Dar e fals, fraţilor. Momeală ieftină şi periculoasă ca veninul. 

                                           (Y se opreşte, bea un pic de apă) 

Z: Te ascult, continuă. 

Y:  „Într-o carte găsită de un orb, s-ar scrie că am fost 

blestemaţi de un vrăjitor. 

E o poveste tristă. 

Vrăjitorul într-o seară 

a făcut cunoştinţă cu o curtezană şi  

a uitat să-şi bea pastilele, calmantele 

pe care i le prescrise medicul. 



27 

A doua zi se enervase  

şi blestemase din cauza asta 

 un întreg popor la chinuri 

veşnice şi grele. 

 Poporul şoarecilor.”  

Apropo! Anume şoarecii au fost stăpânii 

celui mai frumos petic de pământ. 

Unul bogat şi fertil, asemeni Paradisului. 

Z: Ţin minte. 

Y: Serios? 

Z: Da. 

Y: ”După blestemul vrăjitorului, 

brusc totul s-a schimbat. 

Peticul de pământ 

a devenit ţinta numărul unu a duşmanilor şoarecilor. 

Aşa au început primele războaie şi bătălii. 

Demnitatea şi vitejia şoarecilor au dispărut  

de parcă  nici n-au fost. 

Şoarecii s-au ales doar cu talentul, dragostea de artă 

şi o dorinţă enormă de a schimba lucrurile 

spre bine. 

Ani de zile ei au căutat cauza,  

motivul acelor întâmplate. 

Dar Norocul de fiecare dată pleca de la dânşii, 
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pentru că era mânat spre alte 

tărâmuri şi alte naţiuni.  

Era ca o femeie, ce stă la colţ de stradă,  

Machiată strident şi îmbrăcată aiurea. 

Acum şoarecii muncesc zi şi noapte.  

Acasă sau peste hotare, ei sunt alinaţi 

de o singură dorinţă – schimbearea 

lucrurilor spre bine. 

Concluzie: m-am născut acolo unde s-au scris  

şi se mai scriu altfel de legi! 

Unde în continuare, bruma inteligenţei,  

şoarecii ”principali” nu pot, sau nu vor în ruptul capului 

să rupă vraja. ” 

O sectă de tălhari, trântori şi egoişti.  

Aici toţi te scuipă, te sapă, te-ngroapă. 

În zadar încercăm să ne ascundem după paravan. 

Am obosit de promisiuni. 

Când un şoarece de afaceri 

dă un interviu, el chiţcăie. 

Când un şoarece politician 

vorbeşte de la tribună, el chiţcăie. 

De la toată vorbăria asta ţi se face greaţă 

şi începe să te doară capul. 

Te simţi slăbit, golit, 
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şi cu o vagă impresie că sufletul  

ţi-a fost vândut demult la străini. 

Şoarecii au rămas fără părinţi.  

Merci pentru schimbare,  

Dar daţi-ne de mâncare!  

Avem prea multe probleme. 

Copii noştri vor avea de rezolvat o misiune imposibilă: 

1. întoarcerea datoriilor 

2. ridicarea economiei 

3. îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.  

Totuşi sunt convins că, mai devreme sau mai târziu,  

vraja se va rupe şi 

uşa spre  o lume nouă, cultă,  

plină de lumină şi căldură, va fi deschisă. 

O lume în care tot cerul va fi „semanat” cu caşcaval.  

Z: După asta el s-a sinucis? 

Y: Exact. 

(pauză) 

Z: Cum te simţi? 

Y: Prost. 

Z: De ce? 

Y: Îmi lipseşte ceva. 

Z: Ce? 

Y: Nu ştiu. E o problemă pentru mine. 
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Z: Ai uitat cine eşti? 

Y: Un biet oropsit Y. 

Z: Eşti un om al Artei! 

Y: Mă simt rău. Sunt un şoarece! 

Z: Mi-ar plăcea să fii un om, care tinde spre un vis. 

Y: Visele se destramă. Bucăţi refulate în subconştient.  

Nimic important. 

Caii aleargă şi nu se opresc,  

Când îi văd gonind 

Şi mai mult mă-ntristez,  

Iar atunci când ii văd în vis,  

Vreau să mor încet visând. 

Frumos? 

Z: Un vis e un ţel.  

Y: Urăsc când un vis este comparat cu un ţel. 

Z: Eşti pesimist. 

Y: Sunt realist. 

Z: Recunoaşte! Îţi lipseşte curajul,  

tăria de caracter, încrederea în 

forţele proprii. 

Mi-ai povestit de multe ori istoria cu şoarecii, 

dar niciodată n-ai tras foloase din ea. 

Y: Nu asta mă deranjează.  

Z: Ascultă, noi doi ne cunoaştem din copilărie. 
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Vreau să te ajut. Doar sunt unicul tău prieten. 

Y: Sunt un şoarece! 

Z: Nici măcar un şoarece nu eşti. 

Y: Şoarecii turbează de frică,  

Atunci când apare o pisică. 

Z: Şoarecii se comportă genial,  

Când observă pe masă caşcaval. 

Te mănânci pe dinăuntru, frate! 

Y: Am nevoie de un psihoterapeut. 

Z: Sunt aici.  

Y: Eşti aici? 

Z: Sunt aici, te mai doare?  

Y: Puţin. 

Z: Du-te. 

Y: Unde? 

Z: La ea. 

Y: Care? 

Z: E numai UNA. 

Y: Care? 

Z (arată spre X): O vezi? 

Y (zărind-o): Da! 

Z: E frumoasă? 

Y: E bestială. 

Z: Ca un vis? 
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Y: Ca un soare. 

Z: Ca un răsărit de soare? 

Y: Exact. 

 

                                                                                                           f. X 

După câteva clipe de reflecţie, Y se apropie de X şi fără obişnuitele întrebări, 

dar şi schimburile de complezenţe, începe sincer, deschis, să-i recite o poezie 

compusă de un autor necunoscut. 

Y(recită): E o zi cam ciudată de vară. 

Te privesc şi îmi văd portretul.  

Aşa voi fi,  

Un înger în ochii tăi. 

Un soare, un univers,  

Chiar dacă nu te cunosc,  

Îmi doresc un trai obişnuit 

Pe pământ cu tine. 

Te simt. 

O inspiraţie congruentă mie,  

Te iubesc! 

Un perete dezgolit fără lambriuri.  

Pe loc,  

Simplu, veşnic, perspicace. 

Ca un strigăt, o afectiune. 

Un dezechilibru, o dereglare,  
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O rafală de vânt,  

Ca un neurastenic,  

Un bărbat într-adevăr fericit.  

Poate un pic frustrat, mai înainte,  

Dar acum, e bine. 

X: Nu-mi spune! Ştiu ce vrei să faci. 

Y: Ce? 

X: La toate întrebările tale o să-ţi răspund  

cu un singur cuvânt: Da! 

Y: Eşti o proastă? 

X: Nu. 

Y: Mi-ai răspuns: nu. 

X: Crezi că aş putea să te ajut? 

Y: Nu ştiu. 

X: „Nu ştiu” e lipsă de fantezie, nesiguranţă. 

Y: Greşeşti amarnic. 

X: Eşti pesimist? 

Y: Sunt realist. 

X: (ironic) Un Y fără un X.  

Y: De unde vii? 

Cine te-a trimis? 

X: Nimeni. Am venit singură.  

Y: Ai tras cu urechea? 

X: Nu. Am şi eu probleme. 
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Y: Nu mai spune. Îmi zici – nu, deja pentru a treia oară. 

X: Pentru că îmi dai întrebări stupide. 

Y: Poate ai venit de la EL? 

X: Da. 

Y: Nu ţi-e frică? 

X: Nu.  

Y: Îmi spui – nu, deja pentru a patra oară. 

Nu te superi dacă-ţi mai recit ceva? 

X: Te rog. 

Y (recită): Eşti ca o piesă 

originală, stranie, absurdă,  

o piesă scurtă,  

în care doi oameni,  

un bărbat şi o femeie 

se iubesc. 

Se plimbă pe alei 

ca doi zei, vorbesc, 

banalităţi, absurdităţi,  

se simt o.k. 

şi vor să mai trăiască 

 după moarte. 

Lăsând în urma lor 

patru sau cinci copii. 

(pauză) 
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Y: Îţi place? 

X: Solid. 

Y: Ce zici? 

X: Eu zic cam aşa:  

Am trăit pentru că am ştiut 

că undeva departe, totuşi există, 

de fapt, foarte aproape,  

un înger, un bărbat 

care mă va iubi cu adevărat,  

cu patimă, cu foc, exorbitant,  

ca pe o floare, ca un neurastenic,  

ca o dereglare… 

Y (uimit): Bravo! 

X: Nu te supăra,  

Din clipa-n care mă cunoşti,  

Problema-i rezolvată.  

Stai liniştit, nu te agita. 

Y: Eşti sigură? 

X: Desigur. 

Y: Când? Cum? 

X: Scumpul şi iubitul meu Y, contează asta pentru tine? 

Y: Draga şi iubita mea X. 

X: Poate vrei să mergem la mine? 

Y: LA CINE?  
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X: La mine. 

Y: N-aş vrea să te deranjez.  

X: Te opui?  

Y: Da, da! Vreau, vreau să merg la tine! 

Unu – doi, hai cu noi 

pană la mare,  

la o plimbare,  

la întoarcere vin  

sub un cer senin, 

apoi un sărut 

dulce şi plăcut, da? 

X: (acelasi joc) Nu.  

Unu – doi, Y- măgăroi,  

trei, patru, hai la teatru,  

cinci, şase crapă oase, 

şapte, opt- 

Y nu e copt, 

 nouă, zece,  

X trece, Y e rece,  

dar cu un pic de vin 

va fi minunat 

de Sfântul Valentin! 

Y: Bravo! 

X: Îţi promit. 
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Y: Genial. 

X: Mai doreşti ceva? 

Y: Distracţie, plăcere, apoi iarăşi distracţie şi din nou plăcere! 

X: Bine, să fie! 

Y: Asta vreau! 

(pauză) 

Y: Nu ţi se pare un pic aberant dialogul acesta al nostru? 

X: De ce? 

Y: E ceva care începe să mă dezguste. 

X: Te miră felul meu de a fi?  

Y: Sunt un biet oropsit Y.  

X: Eşti unicul bărbat care îmi place.  

Y: Sunt un şoarece. 

X: Dacă mai zici aşa plec şi te las singur. 

Y: Sunt cel mai mare pesimist. 

X: Eşti cel mai tânăr revoluţionar optimist. 

Y: Nu ştiu… 

X: Ce? 

Y: Dacă-i în regulă să-mi îndeplineşti toate dorinţele. 

X: Pe toate – nu! Dar unele – da! Plecăm? 

Y (brusc): Unde? 

X: La mine. 

Y: La tine! E cam târziu şi… 

X: Eşti încordat, relaxează-te. 
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Nu te gândi la asta. 

Y: Încerc. Adevărul e că nu-mi iese. 

X: Ţi-e foame? 

Y: Ce?.. 

X: Vrei să mănânci ceva? 

Y: Da.  

X: Uite, am luat cu mine nişte plăcinte. Ţie de care îţi plac mai mult, cu cartofi 

sau cu carne? 

Y: Cu carne.  

X: Ţine. 

Y: Merci. 

X: Poftă mare. 

Y: La fel. 

X: Eu cred că unui Y n-ar trebui să-i fie frică de nimic. 

Y: Am spus eu că mi-e frică? 

X: Nu. 

Y: Atunci?.. 

X: Simt lucrul acesta. Mai eşti încordat. 

Y: Ţi se pare. Mi-e frică doar de Dumnezeu. 

X: Îţi lipseşte curajul. 

Y:  Alături de tine încep să văd lumea mai bună. 

X: Să-ţi mai dau o plăcintă? 

Y: Nu, merci. 

 E greu să distingi realitatea  
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când de cealaltă parte a monedei 

domneşte fantezia.  

O fantezie demonică, nimicitoare. 

E un coşmar pe care-l văd 

în fiecare zi. 

Uneori mă întreb,  

oare am ajuns în halul acesta, 

din cauza faptului că la fiecare pas 

caut nod în papură? 

Mi s-au tocit creierii. 

Niciodată nu voi figura 

în lista învingătorilor. 

În toate cazurile, eu cred că-i posibil 

să schimbăm lucrurile la nivel global, 

de ce zic global, pentru că se apropie Zodia Vărsătorului, are pungile pline cu 

praf şi nisip, 

va semăna haos, dezbinare si nesiguranţă,  

şi pentru a nu ne prabuşi în hâu,  

cu toţii va trebui să depunem un efort suprauman.  

Nu contează eşti tu X sau Y. 

Aş dori să mai remarc ceva... 

X: Te rog. 

Y: Faptul că am ajuns acolo unde am ajuns, 

se datorează atât bărbaţilor, cât şi femeilor.  
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X: Serios? 

Y: Toată lumea e posedată de o singură dorinţă. 

X: Care? 

Y: E urât să faci filozofie, mai ales când 

nu ştii cine eşti şi ce reprezinţi. 

E păcat să ţii predici, mai ales, când nu crezi 

în ceea ce spui.  

Nu sunt un preot, dar să pui câteva  

Întrebări, întotdeauna a fost un lucru 

nobil şi de apreciat. 

Într-o cursă nebună pentru un trai mai bun, 

Ei devin nişte X-şi şi Y-ci la pătrat.  

Egoişti pană la acut, cronic, patologic. 

O armată de schizofrenici în căutarea unui pseudo-adevăr 

şi a unor pseudo-idealuri. 

X: Eşti nebun. 

Y: La sfârşit vor fi aşteptaţi pe o corabie. 

Va fi Arca celor egoişti, desfrânaţi şi pierduţi,  

infectaţi de boli şi putreziciune. Corabia şoarecilor. 

Pentru dânşii vor plânge Socrate şi Platon, Rafael şi Da Vinci. 

 Strauss va dansa. Mozart va râde.  

Gogol va ieşi la o plimbare. Cehov va zâmbi. Dostoievski se va ruga.  

Toate capodoperele contopite într-o singură nuanţă,  

la o serată jubiliară, dedicată în exclusivitate Soarecilor de pe corabie. 
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X: E groaznic. 

Y: Două căii vede în faţa lui un drumeţ rătăcit. 

Ca toate astea să nu se întâmple, 

e nevoie ca X si Y să rămână împreună.  

Aşa cred eu, tu cum crezi? Eşti de acord? 

X: Nu. 

Y: Păcat… 

g. Propunerea  

Y: M-ai făcut a câta oară să-nţeleg acelaşi lucru. 

Gândeşte-te bine la consecinţele ce vor urma. 

Hotărăşte-te, răspunsul tău ar putea să schimbe radical tot conceptul. 

Între noi doi există o conexiune. 

„Marele tău vis” va deveni insignifiant  

din clipa în care îmi vei răspunde: da! 

Deci, te întreb: Rămâi, într-adevăr, cu mine? 

Jur că nu mă voi purta aşa,  

cum şi-o doresc alţii. 

Îmi placi la nebunie,  

dar un răspuns negativ din partea ta, 

 ar însemna comiterea  

unui act blamabil pentru o bună parte 

din Univers. 

X: Te crezi cumva stăpânul meu? 

Y: Nu. 
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X: Crezi că un X nu s-ar descurca niciodată fără un Y? 

Y: Nu. 

X: Am destul curaj ca să-mi ating scopurile. 

Intuitiv merg în direcţia corectă. 

Muncesc foarte mult pentru a-mi asigura 

un viitor confortabil şi fără surprize sau 

accidente. 

De ce ar trebui să-mi aleg un şoarece, un fricos? 

Y: Nu sunt fricos! 

X: Puiule, nu te supăra, dar sunt nişte aberaţii. 

Despre ce vorbeşti? 

Y: Întreruperea relaţiilor ar însemna pierderea exhaustivă a speranţei 

Şi încetarea speciei. 

X: Înţelege odată! Tu! 

Tu trebuie să faci primul pas. 

Luarea deciziilor importante, angajamentul,  

responsabilitatea, toate astea îţi aparţin. 

Lumea a fost construită de voi, dragul meu Y. 

Y: Nu neg acest lucru. 

Vreau să fiu cu tine.  

Nu sunt un şoarece. 

X îi întinde mâna...                                                 

                                                                               Epilog: Rasaritul soarelui                                           

Y singur 
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Y: X ar fi o enigmă, Y cineva pierdut,  

Ce caută răspunsul, găseşte un sărut,  

Y ar fi o insignă, X un nou început,  

Ce caută un sprijin, descoperă un scut. 

X e o minune. Y un luptător.  

Ambii pornesc în acţiune, 

Ca să-şi asigure un Viitor!                                                                                                

                                                            Pauză 

Y: Din nou sunt singur.  

Doamne, oare formula e greşită? 

1+1=2 

Atunci, de ce TU eşti singur? 

Nu înţeleg nimic.  

Îmi explodează capul, 

sunt bolnav, e păcatul? 

Aerul îmi vine în ajutor,  

luptă împreună cu mine,  

la fel şi noaptea care e îmbrăcată 

în cea mai frumoasă rochie de seară 

mă face să mă simt bine.  

E fermecator. 

Luna îmi aruncă priviri cochete şi  seducătoare. 

EU TE CAUT PE TINE!                                                 


