
Machu Picchu

Motto: ”Cină cu Dumnezeu”



SCENA 1

Dorel s,i Maria în spat,ii diferite, vorbind unul cu

celălalt la telefon.

Pe fundal - zgomotele oras,ului: trafic, claxoane,

înjurături (în spat,iul Mariei) s,i / sau de s,antier

(bormas,ini, ciocane) în spat,iul lui Dorel.

Dorel este un tip în jur de treizeci s,i cinci de

ani (dar poate arăta mai îmbătrânit), masiv, cu un

început de burtă s,i chelie, dar musculos, ca

cineva obis,nuit cu munca fizică grea. Este

îmbrăcat ”bine” cu pantaloni de stofă s,i cămas, ă.

DOREL

Ce spui? E zgomot aici unde sunt, nu se aude...

MARIA

(tare în telefon)

O să fiu acolo ceva mai devreme! Am terminat mai repede

s,i ajung mai devreme!

DOREL

Eu nu cred că ajung mai repede... Sper să ajung măcar

la timp! Sunt la s,antier, aici... S,i cred că o să fie

trafic din ăla futut!

MARIA

Ce?

DOREL

Futut!

MARIA

(încet)

Cum adică, Doru... Doamne iartă-mă...

DOREL

Traficul! Traficul o să fie nasol!

MARIA

Da... Bine.

(tare din nou)

Dar nu-i problemă, că am vorbit s,i mă văd mai devreme

cu Laura!

DOREL

Cu cine?

MARIA

Laura! Mama lui Vlad!
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DOREL

OK...

Auzi?

MARIA

Da?

DOREL

Tu ai idee ce or vrea ăs,tia de la noi?

MARIA

Nu s,tiu! Dar nu cred că e cazul să ît,i faci probleme!

Sunt oameni drăgut,i!

DOREL

De oamenii drăgut,i mi-e mie cel mai frică!

MARIA

Sunt părint,ii lui Vlad!

DOREL

Aha... Vezi că trebuie să închid acum!

MARIA

Vlad e prietenul cel mai bun al lui Mari!

DOREL

Bine, bine! Închid acum!

MARIA

Să nu întârzii!

DOREL

Am treabă, femeie!

MARIA

S,i să nu mă faci de râs pe acolo!

DOREL

Te iubesc! Hai, pa!

(închide)

MARIA

S,i eu te iubesc...

(rămâne cu telefonul în mână)
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SCENA 2

Ethan s,i Dorel intră în separeul unui restaurant.

Au măs,ti pe fat, ă, corespunzător pandemiei.

Ambii sunt îmbrăcat,i ”de ocazie”, dar există o

diferent, ă vizibilă între ei.

Dorel arată ca mai devreme, dar s,i-a tras peste

cămas, ă s,i un pulover cu anchior.

Ethan e un tip cu carismă, put,in mai în vârstă

decât Dorel (peste patruzeci de ani), tuns atent,

îmbrăcat comod dar relativ scump (smart-casual).

Se mis,că ca un tip care face sport sau are o viat, ă

foarte activă.

Se as,ează.

Scurtă pauză.

DOREL

Putem să ne dăm căcaturile astea jos?

Dorel îs,i dă jos masca.

ETHAN

Da, sigur.

(Ethan îi urmează gestul)

DOREL

Mult mai bine.

Scurtă pauză.

DOREL

S,i? Cu ce ziceai că te ocupi?

ETHAN

Bem ceva?

DOREL

Da, sigur...

ETHAN

Bere? Vin? Facem noi cinste, as,a cum am mai spus.

DOREL

Da, as,a at,i spus. Că noi nu ne permitem locul ăsta.
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ETHAN

Bere? Vin?

DOREL

O bere n-ar strica. Dar dacă tu vrei să bem un vin,

poate să fie s,i vin.

ETHAN

Atunci comand o sticlă de vin. Mergi pe mână mea.

DOREL

Normal.

Ethan desenează nis,te semne cu mâna în aer către

un chelner din afara scenei.

DOREL

S,i? Cu ce ziceai că te ocupi?

ETHAN

E mai complicat. Eu am făcut Dreptul, dar în perioada

aia... S,i nu prea mi-a plăcut. Mă rog, faza e că m-am

lăsat s,i acum sunt It-ist. Mă rog, fac grafică pe

calculator. Dar de fapt... Mă rog, sunt un fel de

artist digital. Adică desenez pe computer, fac tot

felul de interfet,e, de softuri, ret,ele robotizate care

interact,ionează cu oamenii... Mă rog, nu e as,a pompos

cum pare, de fapt doar colaborez din când în când cu

nis,te galerii sau evenimente private s,i fac instalat,ii

computerizate, dar asta se întâmplă relativ rar.

Da. Deci fac asta mai degrabă ca un hobby s,i în rest...

munca de jos.

DOREL

Aha. Munca de jos.

ETHAN

Da, adică fac site-uri.

DOREL

Înt,eleg.

ETHAN

Tu?

DOREL

Eu?

ETHAN

Cu ce te ocupi.
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DOREL

Sunt s,ofer de tir.

ETHAN

Aha.

Scurtă pauză

ETHAN

Tare!

DOREL

Da, ei... E o viat, ă grea.

ETHAN

Cred! Cred...

Soses,te vinul. Mircea toarnă în pahare s,i

ciocnesc.

MIRCEA

Noroc!

DOREL

Noroc!

ETHAN

Ei?

DOREL

Da, e...

ETHAN

Nu-t,i place?

DOREL

Nu, merge... E...

ETHAN

Putem să luăm s,i bere, dacă vrei.

DOREL

Da, poate.

Ethan face un semn din nou spre chelner.

DOREL

Dacă nu e prea mare deranjul.

ETHAN

Nu e, cum să fie?

(scurtă pauză)

Apropo, nu am făcut cunos,tint, ă ca lumea. Nici măcar nu

mi-ai spus cum te cheamă.
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DOREL

Dorel.

ETHAN

Dorel?

DOREL

Exact.

ETHAN

Asta e...

DOREL

Nu e o glumă.

ETHAN

Nu, nu... Voiam să spun - e un nume foarte frumos.

DOREL

Ete - pulea!

ETHAN

Pardon?

DOREL

Pe mine nu mă deranjează.

ETHAN

Ce anume?

DOREL

Glumele.

Uneori le fac chiar eu.

ETHAN

Ce glume? Eu nu /

DOREL

Hai, lasă.

Ît,i zice Dorel.

Ha! Ha!

ETHAN

Ha - ha. Da.

Scurtă pauză.

DOREL

Dar pe tine? Cum te cheamă?
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ETHAN

Ethan.

(pronunt, ă corect, ca în engleză: ”ităn”)

DOREL

Poftim?

ETHAN

Ethan.

Ethan / Cel cu brandul de titan.

Ha. Ha.

DOREL

Ha - ha. Da.

Sau curul.

ETHAN

Poftim?

DOREL

Nu prea rimează ”Ităn” cu ”tităn” - da’ atunci ar putea

fi s,i ”Ităn cel cu curul de tităn”.

Ar putea fi.

ETHAN

Da.

DOREL

T,i-am zis că le am cu glumele.

ETHAN

Da. Foarte amuzant.

DOREL

De fapt - nu e. Scuze.

Pauză.

DOREL

Dar oricum nu rimează cu ”titan”, deci...

ETHAN

Să s,tii că lucrările de artă mi le semnez ”Mircea”. E

al doilea nume. Sau numele care mi-ar fi plăcut. Pot,i

să îmi spui as,a.
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DOREL

Nu, Ităn e OK.

ETHAN

Mircea e s,i mai OK.

DOREL

De ce faci asta? E numele tău din buletin?

ETHAN

Ce? Să îmi spun Mircea? Nu, nu e numele din buletin.

DOREL

Atunci? T,i-e rus,ine?

ETHAN

Ce? Nu...

DOREL

Nu trebuie să ît,i fie rus,ine! De nimic! Viat,a e ce e!

ETHAN

Da, s,tiu. Doar că... Vezi, domeniul ăsta al meu - arta

digitală - e deja destul de cosmpolit. Nu vreau să

creadă lumea că sunt vreun figurant.

DOREL

Figurant cosmopolit...

ETHAN

Da. Ceva de genul.

DOREL

Âhâm.

Atunci ai tăi? Ei t,i-au spus as,a?

ETHAN

Da, tata era mai...

DOREL

Cosmpolit.

ETHAN

Dacă vrei.

DOREL

Te-a numit după actorul ăla american, Ităn... Ităn...

ETHAN

Hawke. Dar nu. Nu, pe vremea aia încă nu s,tiau ai mei

de Ethan Hawke. S,i nici nu sunt as,a de pasionat,i de

filme. Nu. Pur s,i simplu tata...
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DOREL

Era mai sofisticat, as,a.

ETHAN

Poate.

DOREL

Asta e, părint,ii nu ai cum să t,i-i alegi.

ETHAN

Nu putem decât spera ca noi să fim părint,i mai buni

decât au fost ai nos,tri pentru noi.

Pauză.

Vine berea.

Dorel bea cu poftă din paharul înalt cu guler de

spumă.

DOREL

Frumos din partea ta.

ETHAN

Ce?

DOREL

Asta. Că nu vrei să pari altfel... decât es,ti.

ETHAN

Îhm. Mersi.

DOREL

Cu plăcere.

ETHAN

Pot,i să îmi spui s,i Mircea, t,i-am spus.

DOREL

Nu, Ităn, e bine as,a. Îmi place.

ETHAN

Bine.

DOREL

E un nume frumos - Ităn.

ETHAN

Mersi.

DOREL

Cu plăcere.
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Pauză.

Dorel bea toată berea.

ETHAN

Pe unde or umbla femeile alea...

DOREL

Eu as, mai lua o bere. Mi s-a făcut cam sete.

Ethan face din nou semn către ospătar.
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SCENA 3

Intră Maria s,i Laura.

Laura este subt,ire, are în jur de 40 s,i ceva de

ani s,i arată ca un model al femeii de afaceri de

succes - de la modul în care este îmbrăcată

(elegant-casual), la cum se mis,că (pare genul

sportiv, e foarte activă) s,i cum vorbes,te - foarte

sigură pe ea.

Maria este o femeie pe la 35 de ani sau put,in

peste, mult mai modestă, dar cândva foarte

frumoasă. Acum pare doar ”obosită de viat, ă”. Este

modestă ca aparit,ie, pare genul ”supus”. Acum ănsă

străluces,te într-o rochie de seară elegantă tăiată

deasupra genunchilor s,i cu spatele gol. Machiajul

s,i cearcănele o dau de gol, iar părul îl are prins

la spate într-un coc modest, care lasă să atârne

pe lângă urechi două s,uvit,e ce se vor ”rebele”.

LAURA

Bună!

MARIA

Bună seara.

DOREL

Maria?

LAURA

Eeeeei?! Vă place, domnule Chivu?

DOREL

(tace)

Laura încearcă să o învârtă ca la expozit,ie pe

Maria, care însă e deja ”înghet,ată” de privirea

rece a lui Dorel.

ETHAN

Mie îmi place foarte tare.

MARIA

Eu zic să ne oprim...

ETHAN

(îi întinde mâna)

Îmi pare bine să te cunosc. Maria, nu? Dacă putem să ne

tutuim, sper... Eu sunt Ethan.
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DOREL

Maria, ce e asta?!

ETHAN

E un nume mai ciudat, s,tiu, dar părint,ii mei...

DOREL

Maria?!

LAURA

Ne-am întâlnit mai devreme s,i ne-am gândit, eu s,i

Maria, cât vă as,teptam pe voi, băiet,ii, să apăret,i, să

dăm o tură pe aici prin magazine...

ETHAN

Îmi pare rău că am întârziat. Traficul ăsta, s,tii...

LAURA

Nu-i nimic... Cred că tot,i suntem foarte câs,tigat,i...

Ia uite la ea, ce mununăt,ie!

MARIA

Nu s,tiu... Poate că nu e cazul... Nu trebuia...

LAURA

Cum nu trebuia? T,i-a plăcut? T,i-a plăcut!

DOREL

Maria...

LAURA

Domnule Chivu, linis,tit,i-vă... E cadou de la mine. S,i e

un cadou făcut din toată inima.

ETHAN

(aparte către Laura)

Numele lui mic e Dorel.

DOREL

Adică... Adică...

(se ridică, bate cu pumnul în masă,

făcând să zăngăne toate sticlele)

Voi ne luat,i de pros,ti?! Cine vă credet,i?! Cine vă

credet,i voi? Venit,i aici, să vă etalat,i... averile

nesimt,ite?! Noi suntem oameni muncitori, dar nu suntem

săraci, să acceptăm pomană!

LAURA

Domnule Dorel, dar nu...

DOREL

Maria, t,ie nu t,i-e rus,ine? Dacă te-ar vedea prietenele

tale, dacă te-ar vedea părintele Avdotie as,a...
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LAURA

Să s,tit,i că îi stă foarte bine s,i mi-a zis cu gura ei

că îi place /

DOREL

Tu să nu te bagi în discut,ie! Cine te-a întrebat? Te-a

întrebat cineva ceva?

ETHAN

Domnule Dorel, haidet,i să ne linis,tim...

DOREL

(tot mai amenint, ător spre Laura)

Te bagi între mine s,i sot,ia mea? Cum ît,i permit,i? Cum

ît,i permit,i? Ne faci cadouri umilitoare ca să ce? Să

ce?

LAURA

Ca să ne împrietenim cu voi.

DOREL

Ne chemat,i aici, la restaurantul ăsta de lux ca să ne

umilit,i /

LAURA

Nici vorbă...

DOREL

Taci din gură!

ETHAN

Auzi, ia stai put,in...

DOREL

Că altfel ce? Ce?

LAURA

(se bagă între sot,ul ei s,i Dorel)

Dar dumitale nu ît,i e rus,ine put,in as,a?

DOREL

Ce face?!

LAURA

Nu ît,i e put,in rus,ine să urli as,a în public? Eu îi fac

cu cele mai bune intent,ii un cadou frumos sot,iei tale /

DOREL

(ceva mai potolit)

Nu avem nevoie. S,tii cât câs,tig eu? S,tit,i cât câs,tig

eu?
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LAURA

Sunt convins că foarte mult.

DOREL

O mie cinci sute de euro pe lună!

ETHAN

Chiar mai mult decât mine, deci...

DOREL

Nu avem nevoie de cadourile voastre! Maria, du-te

imediat să te schimbi! Sper că nu ai tăiat eticheta s,i

că mai avet,i bonul ca să...

LAURA

Maria! Nu te duci nicăieri!

DOREL

I-auzi!

LAURA

Iar dumneata o să ît,i ceri scuze la noi. Acum.

DOREL

Serios.

LAURA

Îhm.

DOREL

De ce?

LAURA

(îi pune mâna pe brat, s,i i se adresează

cu o voce caldă)

Pentru că tu nu es,ti as,a. Pentru că de fapt ît,i face

plăcere să ît,i vezi sot,ia într-o rochie frumoasă. Doar

că t,i-e ciudă că nu ai avut tu ideea asta mai devreme.

Uite, dacă asta e o problemă - pot,i să achit,i tu

contravaloarea rochiei. Des,i eu i-am făcut acest cadou

sot,iei tale din toată inima.

S,i îmi pare rău dacă asta te-a supărat.

MARIA

(cu voce pierită)

Nu e cuviincioasă.

LAURA

Poftim?
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MARIA

Rochia asta. Nu e cuviincioasă.

LAURA

Dar ai spus că e minunată.

MARIA

Am spus, da. Dar... Nu cred că e pe placul Domnului.

DOREL

Da ia mai lasă-mă cu Doamne - Doamne ăsta al tău!

MARIA

Dar ai spus...

DOREL

Ît,i stă foarte bine.

Ăsta e adevărul.

LAURA

Mult,umesc, domnule Chivu.

DOREL

Pot,i să îmi spui Dorel.

În mod evident detensionat, Ethan se as,ează la

masă, îs,i toarnă un pahar de vin s,i soarbe o gură

mare.

Vede privirea lui Dorel, îi toarnă s,i lui un

pahar.

Cei doi ciocnesc s,i beau cu poftă. Dorel se

reas,ează.

MARIA

Să mă duc să mă schimb?

DOREL

Nu, e OK as,a.

LAURA

Să s,tit,i că eu m-as, bucura dacă at,i accepta acest cadou

din partea noastră.

DOREL

Îhâm.

ETHAN

Parcă era vorba de nis,te scuze?
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LAURA

Ethan!

Nu e nevoie, serios.

DOREL

Bine, na.

Îmi pare rău că am t,ipat.

MARIA

(admirativ - surprinsă)

Uuu.

DOREL

Ce? Ce?

MARIA

Nu, nimic.

(îl ia de mână)

Îmi place de tine în seara asta.

DOREL

Mersi.

Pauză. Dorel bea.

DOREL

Dar până la urmă de ce ne-at,i chemat astăzi aici?

LAURA

Să vorbim despre copiii nos,tri.

MARIA

Despre Mari? Mari a noastră?

LAURA

S,i despre Vlad.

ETHAN

Vlad al nostru.

MARIA

A făcut Mari ceva?

LAURA

Nu, Doamne!

DOREL

Poate că Vlad al vostru să fi făcut ceva...
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MARIA

As,a sunt băiet,ii din ziua de azi.

DOREL

Cum? Cum sunt? S,tii tu cum sunt ”băiet,ii din ziua de

azi”! Taci s,i tu din gură...

LAURA

Haidet,i, nu trebuie să fim atât de dramatici.

Vlad s,i A... (se corectează) Vlad s,i Mari sunt doar

prieteni.

Schimb de priviri intens între Ethan s,i Laura la

mica scăpare a acesteia.

ETHAN

Sunt doar prieteni. Prieteni foarte buni.

DOREL

Parcă s,tit,i voi...

LAURA

Ăăă... Se întâmplă să chiar s,tim.

Schimbare de lumină s,i de spat,iu.



18.

SCENA 4

Acasă la Ethan s,i Laura (într-un alt spat,iu, nu

neapărat extrem de bine precizat).

Cei doi discută în timp ce îs,i fac ultimele

retus,uri la îmbrăcămintea pentru întâlnire.

ETHAN

Încă o dată: vezi, ai grijă ce ît,i scapă pe acolo.

LAURA

Eu să am grijă?

ETHAN

S,tii foarte bine ce vreau să spun.

LAURA

Nu. Ce?

ETHAN

Tu es,ti cea rasistă s,i... aia... Misandră.

LAURA

Ei, na.

ETHAN

Ca să nu spun pur s,i simplu mizantroapă.

LAURA

Ia uite unde stătea tolerantul s,i incluzivul.

ETHAN

S,tii că sunt.

LAURA

S,tii poves,tile Arinei despre familia ei.

ETHAN

Tocmai. Ai grijă cu ei, mai ales cu tatăl. Pare o

specie de maimut, ă vorbitoare.

LAURA

Ia uite, unde stătea incluzivul. E OK, baby, am halit

eu s,i balauri mai mari decât un s,ofer de tir.

ETHAN

Cine t,i-a zis că e s,ofer de tir?

LAURA

Sau ce altă meserie cu cârca face el pe acolo, prin

Germănica. Faiant,ar sau ce e el.
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ETHAN

Vezi?

LAURA

Ce?

ETHAN

Deja ai început.

LAURA

Dar asta face, nu? Munces,te fizic. Ce - am zis eu că e

ceva rus,inos în asta?

ETHAN

Aerul ăsta al tău de superioritate...

LAURA

Baby, pentru aerul ăsta al meu mă iubes,ti tu atât de

mult.

ETHAN

Când se înmoaie s,i cedează.

(o ia în brat,e)

LAURA

(se feres,te, devine rigidă)

Ne grăbim, da?

ETHAN

(oftează)

Da.

LAURA

Gata?

ETHAN

Da.

LAURA

(îl sărută scurt pe buze)

O să fie bine, o să vezi.

ETHAN

Sper. Pentru Vlad.

LAURA

Pentru Vlad.
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SCENA 5

Înapoi la restaurant.

MARIA

Doru, tu s,tiai că Mari îs,i spune la s,coală altfel?

ETHAN

(aparte, Laurei)

Băi, s,i t,i-am spus să ai grijă...

DOREL

Cum adică?

MARIA

Arina. Îs,i spune Arina. La s,coală s,i cu prietenii.

LAURA

E un nume foarte frumos. De la Marina... Cred că e cam

acelas,i lucru.

DOREL

Nu înt,eleg. Pe fata noastră o cheamă Maria... Toată

lumea îi spune as,a.

MARIA

Acasă. Dar cu prietenii...

DOREL

Parcă s,tii tu...

MARIA

Laura mi-a spus. Când eram la cumpărături.

DOREL

Tot nu înt,eleg.

ETHAN

Mariei voastre...

DOREL

Maria cea mică, Mari, da.

ETHAN

Posibil să nu îi placă as,a mult Mari... As,a că s,i-a

convins prietenii să îi spună Arina. De ceva vreme.

LAURA

Care e un nume foarte, foarte frumos. Apropo.

DOREL

S,i voi de unde s,tit,i, mă rog?
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Ethan s,i Laura schimbă o privire.

LAURA

De la ea, fires,te.

DOREL

De la ea... Păi ea să facă bine să îs,i bage mint,ile în

cap! Că altfel vede ea!

LAURA

Noi n-am vrut să te supărăm. Ît,i spunem doar ce s,tim de

la fată. S,i ea s,i Vlad sunt copii buni s,i.../

DOREL

Mă, dar multe mai s,tit,i voi!

LAURA

Am încercat să construim o relat,ie bazată pe încredere

s,i prietenie cu ei.

DOREL

Ce să zic...

ETHAN

Dorel, prietene, calmează-te... /

DOREL

Ia mai lasă-mă tu în pace cu ”prietene”...

ETHAN

Nu, serios, ce rost are? As,a sunt copiii la vârsta

asta...

DOREL

Lasă, mă, Itane, că s,i noi am fost la vârsta aia...

ETHAN

Păi tocmai.

DOREL

S,i o să vadă ea acasă. Îi scot eu gărgăunii din cap.

Auzi - ”Arina”...

LAURA

Sper că nu...

DOREL

Ce?

LAURA

Violent,a nu construies,te nimic, niciodată.
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DOREL

Adică?

ETHAN

(îi strânge mâna Laurei)

Nu, nimic.

DOREL

Nu, nu, nu, nu... Ce prostii v-a povestit Mari, pot să

s,tiu?

LAURA

Nimic.

ETHAN

Mari a avut numai cuvinte frumoase la adresa părint,ilor

ei.

DOREL

Serios...

LAURA

EI, de parcă altă treabă nu au, adolescent,ii ăs,tia,

decât să discute cu adult,ii despre alt,i adult,i!

MARIA

Avet,i dreptate.

DOREL

Tot o să am eu o discut,ie serioasă cu ea acasă...

ETHAN

E dreptul tău.

DOREL

Clar că e dreptul meu.

LAURA

(se as,ează, în sfârs,it)

Nu vret,i să comandăm ceva totus,i?

DOREL

(arată cu un gest larg spre sticlele s,i

paharele de pe masă)

Noi am făcut deja introducerea.

LAURA

De mâncare vreau să spun.

MARIA

Mie îmi e put,in foame.
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DOREL

(oftează, se as,ează mai bine în scaun)

Să comandăm atunci, ce pot să spun.

ETHAN

Eu zic să merget,i pe mâna mea.

LAURA

Eu s,tiu singură ce îmi iau, dar voi putet,i să discutat,i

cu Ethan, s,tie meniul foarte bine.

DOREL

Ai tăi erau englezi sau ceva?

ETHAN

Nu, de ce?

DOREL

Nu, nimic. Doar mă întrebam.

ETHAN

Deci, ce vret,i? Ceva cu carne. ceva mai vegetarian?

Paste? Maria? Au nis,te salate senzat,ionale aici. Există

s,i friptură cu cartofi prăjit,i...

DOREL

De ce? Eu arât ca unul care ar comanda friptură cu

cartofi prăjit,i, nu? Ba nu, stai, stai... S,nit,el cu

cartofi prăjit,i!

MARIA

S,i salată de murături.

Pauză rece.

DOREL

Hai, mă, că glumeam!

Tot,i râd, mai mult sau mai put,in silit.

MARIA

Eu as, lua nis,te paste...

DOREL

S,i eu un pes,te la grătar cu mămăligut, ă. Dacă au. Pes,te

la grătar. S,i mămăligut, ă.

ETHAN

Au s,i mujdei, să s,tii.
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DOREL

Bine că avem măs,tile astea la îndemână...

Acum toată lumea râde din inimă.

LAURA

Bine, păi dacă s,tim pentru toată lumea... Ethan, te

duci tu să le spui? Mie ca de obicei, da?

ETHAN

Da, iubito.

Laura s,i Ethan au un schimb de priviri.

LAURA

Eu atunci m-as, duce să fumez o t,igară afară, dacă mă

scuzat,i...

MARIA

S,i eu as, trage un fum...

Dorel o strânge de mână s,i îi face un semn destul

de evident din cap.

MARIA

De fapt nu... Noi două, Laura, am tot stat împreună...

ETHAN

Da, păi eu mă duc...

MARIA

Mult,umim frumos!

LAURA

S,i eu mă duc.

Vă las, porumbeilor!

Dorel s,i Maria o privesc lung. Se t,in de mână

peste masă, nu zic nimic.

LAURA

Mda... Mă duc.

Ethan iese. Maria iese după el.
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SCENA 6

Afară la t,igară.

Ethan s,i Laura.

ETHAN

”Vă las, porumbeilor”?!

LAURA

Am gres,it, OK?

ETHAN

Mamă, cum mănânci tu s,oferi de tir la micul dejun...

”Am halit eu s,i balauri mai mari”...

LAURA

Sunt stresată, OK? Nu îmi e us,or.

ETHAN

Nici mie nu îmi e us,or.

Pauză.

ETHAN

Poate mă ajută gradul mai mare de tolerant, ă.

Fără mis,to.

LAURA

Te cred.

Poate ar fi bine să vorbes,ti tu mai mult? Să preiei

init,iativa?

ETHAN

Nu s,tiu cum e mai bine.

Apropo, s,tii că e s,ofer de tir? Dorel. Chiar e s,ofer de

tir.

LAURA

Cu asta am nimerit-o.

ETHAN

Da.

Pauză.

LAURA

Dar nu le zicem, da? Decât ce e strictul necesar. Da?



26.

ETHAN

Am văzut deja... Ca la faza cu Arina.

LAURA

Ethan, te rog...

ETHAN

Da, iubito. As,a cum am stabilit.

Pauză.

ETHAN

Eu tot cred că tot tu ar fi mai bine să vorbes,ti s,i în

continuare. Es,ti femeie...

LAURA

S,i Dorel ăsta mă urăs,te.

ETHAN

Urăs,te superioritatea.

LAURA

Dar n-am arătat nimic, jur!

Chiar încerc, să s,tii.

ETHAN

S,tiu.

Pe de altă parte te înt,elegi foarte bine cu Maria ceea

ce ar putea fi destul de hotărâtor.

LAURA

Bine. vedem. Pentru Vlad.

ETHAN

Pentru Vlad.

Laura stinge t,igara. Ies.
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SCENA 7

În separeu, înapoi la Dorel s,i Maria, pe care îi

vedem exact de unde i-am lăsta în Scena 6.

DOREL

(se serves,te din sticlele de vin rămase

pe masă)

Ce crezi că or vrea ăs,tia de fapt?

MARIA

(ridică din umeri)

DOREL

Ce e cu tine?

MARIA

(ridică din umeri)

DOREL

Es,ti supărată pentru mai devreme?

Pauză.

DOREL

Nu îmi cer scuze, să s,tii.

MARIA

Nici nu mă as,tept.

DOREL

Ei, ce să zic... Pagubă-n ciuperci.

Pauză. Dorel o prives,te lung.

DOREL

Auzi... Dacă vor din aia... să facă sex cu noi?

MARIA

Ce? Cum adică?

DOREL

Adică din aia... Când faci schimbi de parteneri.

MARIA

Doamne feres,te, bărbate! Ce prostii ît,i mai trec prin

cap!

DOREL

E la modă azi, să s,tii.
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MARIA

Ferească Sfântul!

DOREL

N-are el treabă cu din astea.

Pauză. Dorel o prives,te lung.

DOREL

Parcă pot,i să s,tii... Oamenii din ziua de azi... Nu

vorbesc de noi. S,i să s,tii că oamenii, cu cât au mai

mult,i bani, cu atât sunt mai sucit,i la minte. Mai

pervers,i. As,a să s,tii.

MARIA

Cred.

DOREL

S,i n-are treabă cu religia sau cu ce cred ei. Pur s,i

simplu... /

MARIA

Asta ai învăt,at tu pe acolo, prin Germănica?

DOREL

Ei, na! Parcă din astea erau de învăt,at...

MARIA

Parcă ce s,tiu eu ce era de învăt,at...

DOREL

Mario! Uită-te la mine!

(Maria se uită la el; el îi strânge mâna

mai tare)

Femeie, eu doar pe tine te iubesc, auzi? Pe nimeni

altcineva! S,i în rest nu contează nimic, nici măcar

Doamne - Doamne al tău!

MARIA

Bine, Dorule.

DOREL

Iar tu, pe de altă parte, es,ti încă foarte bună de

pulă.

MARIA

(îs,i trage mâna)

Doamne iartă-mă!

Porcule.
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DOREL

Îhâm.

Exact.

Am făcut eu scandal, dar când te-am văzut în rochia

asta...

MARIA

Vorbes,ti cu păcat.

DOREL

Fix cu păcat.

S,i cu pulă s,i pizdă.

Ăsta sunt eu.

Maria îs,i face câteva cruci, bagă capul în pământ,

în timp ce Dorel se uită fix la ea.

DOREL

Marie...

MARIA

(nu se uită la el, doar clatină din cap)

DOREL

Marie...

El o apucă blând de bărbie s,i îi ridică capul. O

prives,te lung în ochi. Apoi îi ia mâna s,i i-o

sărută.

Maria îi ia capul s,i îl sărută apăsat pe buze - un

sărut pe jumătate pasional, pe jumătate

cast-critic.

Când el vrea să o apuce de cap s,i să o sărute mai

lung ea îl îndepărtează.

Maria îl prives,te lung, provocator, bine dispusă,

dar s,i critic, ironic.

El îi strecoară pe sub masă o mână pe picior.

Ea îi ia mâna s,i i-o pune apăsat pe masă.

El îi zâmbes,te larg.

Ea îi răspunde cu un zâmbet la fel de larg. Ea îi

ia la rândul ei mâna s,i i-o sărută.
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El oftează s,i îi zâmbes,te blând.

MARIA

Doamne, Dorule... De când nu am mai avut s,i noi o seară

as,a, doar pentru noi...

DOREL

E drept.

MARIA

Vezi? Tot lor trebuie să le mult,umim.

DOREL

Da, bine, mă!

MARIA

Păi - bine, mă.

DOREL

Sanchi! O să vadă fix pula - mult,umire!

MARIA

Să te port,i frumos, auzi?

Nu îmi place când te îmbet,i s,i faci ca toate alea...

DOREL

Nu mai fac eu din astea, iubito.

Am mai evoluat s,i eu.

MARIA

Germănica, săraca.

DOREL

Fix Germănica. Săraca de ea.

Intră Laura s,i Ethan.
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SCENA 8

Trecere de timp, schimbare de lumină.

Masa e încărcată de platourile de mâncare

comandate.

Mesenii sunt gata să se înfrupte.

MARIA

Nu, stat,i!

Pauză. Ceilalt,i se uită nedumerit,i la ea.

MARIA

Întâi rugăciunea.

DOREL

(oftează)

Ah, da. Rugăciunea.

LAURA

Noi nu... Dar, te rog.

MARIA

(îs,i încrucis,ează mâinile, închide

ochii, lasă capul în jos)

Doamne, Dumnezeul nostru

Binecuvintează această masă...

Fade out lent pe rugăciunea Mariei.

Scăderea luminii îi prinde pe fiecare în câte o

pozit,ie încremenită lămuritoare: Dorel oarecum

relaxat, obis,nuit cu ritualul dar oarecum

nepăsător; Laura s,i Ethan adoptând cu rigiditate

postura Mariei, mai mult din politet,e.

Când se ridică din nou lumina, pare că a trecut

mult timp s,i masa e pe terminate. Mai multe sticle

de vin s,i bere umplu masa, iar atmosfera s-a

încălzit s,i s-a animat. În mod oarecum anticipat,

Dorel, amet,it bine, e sufletul discut,iei.

DOREL

... S,i atunci ăla mi-a făcut as,a cu mâna... S,i dus am

fost, frat,ilor! Ce crezi, că mai prindea el prostu’ pe

acolo?

ETHAN

(râde oarecum fort,at)

Ah-ha-ha... Fascinant.
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LAURA

Da.

(către Maria)

Maria, mai comandăm o sticlă din vinul ăsta? Am văzut

că t,i-a plăcut. S,i e s,i preferatul meu.

MARIA

Nu, mult,umesc.

LAURA

Sigur?

MARIA

Da. Mult,umesc lui Dumnezeu, sunt bine.

Sărut mâna pentru masă.

DOREL

Lasă, dragă, ce sărut mâna, că nu ne-au dat de

pomană... A fost as,a, pe prietenie...

(îl bate cu zgomot pe spate pe Ethan)

Prieteni, nu, măi Itane, măi!?

Da’ stat,i as,a, stat,i put,in să vă spun s,i ce am mai

păt,it s,i în nord, la Gelserkirchen...

MARIA

Doru... E târziu...

DOREL

Lasă, dragă, să afle s,i ei, că e tare - tare faza...

MARIA

Parcă voiat,i să discutăm ceva despre copii?

LAURA

Da.

DOREL

Da, as,a, că spuneat,i... Ce prostii au mai făcut ăs,tia

micii?

ETHAN

Nu e vorba de asta.

DOREL

Arina, auzi... Hai, spunet,i! Acum că ne-am încălzit...

Ce prostii a făcut ”Arina”? Că oricum, vede ea acasă...

LAURA

Copiii sunt OK. Nu au făcut nimic rău.
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DOREL

As,a spunet,i voi, da’ eu s,tiu mai bine...

MARIA

Tu nu s,tiai nici cum îs,i spune fii-ta.

DOREL

(Mariei)

Auzi? Auzi? Nu îmi strica cheful, te rog frumos... S,i

oricum, o să vadă ea...

ETHAN

Eu i-as, respecta opt,iunile.

LAURA

Oricum nu e mare lucru. Cu voi tot Mari e.

DOREL

Eu as, zice să îs,i respecte s,i ea părint,ii s,i după aia

mai vedem!

MARIA

Dar până la urmă ce vret,i să ne zicet,i despre copii?

LAURA

Vrem să vă facem o propunere. Una foarte frumoasă,

zicem noi.

DOREL

Da, am văzut - numai propuneri s,i chestii frumoase până

acum...

Pauză.

DOREL

Hai, acuma, ce vret,i să spunet,i, să auzim.

LAURA

Vlad al nostru îs,i dores,te foarte mult să meargă într-o

excursie în America de Sud. La Machu Picchu, dar nu

numai. O să fie o excursie extraordinară, prin tot

Peru, Ecuador, pe jos prin munt,i... Cu totul o să

dureze spre o lună, cu tot cu drumuri s,i toate alea.

S,i ar vrea ca Arina - pardon, Mari, să îl însot,ească.

ETHAN

Plătim noi tot. Pentru ambii copii.

MARIA

Păi s,i cum...
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DOREL

De ce?

LAURA

Pentru că Vlad îs,i dores,te. Pentru că sunt cei mai buni

prieteni din lume.

DOREL

Prieteni pe naiba! Iubit,i - vret,i să spunet,i. S,i voi

încurajat,i asta!

ETHAN

Încurajăm relat,ia dintre ei, da.

LAURA

Dar nu sunt iubit,i.

ETHAN

Sunt doar cei mai buni prietenie din lume.

LAURA

Am vorbit s,i cu Mari. S,i ea îs,i dores,te foarte mult.

MARIA

Probabil că nu sunt chiar iubit,i - iubit,i, dar totus,i,

ceva...

LAURA

Nu sunt, Maria. Am fi s,tiut.

DOREL

Da, pe naiba!

Hai, mă, ce vorbim aici...

ETHAN

S,tim ce vorbim aici.

DOREL

Da, vrăjeli ieftine.

ETHAN

Vlad s,i Arina nu au secrete fat, ă de noi!

LAURA

Decât cele pe care nu vor să le împărăs,ească cu noi,

desigur.

DOREL

Lasă, lasă, ceva - ceva mai s,tim s,i noi...
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ETHAN

Deocamdată nu prea s,tii nici cum o strigă lumea pe fata

ta.

LAURA

Ethan!

DOREL

Nu, poate că asta nu s,tiu. Dar s,tiu că a cam petrecut

nopt,ile pe la Vlad ăsta al vostru...

LAURA

Am primit-o cu drag, da. E o fată extraordinară.

DOREL

Deci voi at,i cam încurajat curvăsăraia...

MARIA

Doru!

DOREL

Ce-i, dragă? Ce, acum nu-i mai spune as,a?

LAURA

Vlad al nostru are înclinat,ii spre... e transexual.

ETHAN

Laura!

LAURA

Au dreptul să s,tie lucrurile astea.

DOREL

Ce face?

ETHAN

Sigur, la vârsta asta nu pot,i să s,tii sigur, mai are

timp să îs,i schimbe dorint,ele s,i visele...

LAURA

Vlad al nostru probabil că nu...

Laura are o react,ie bruscă, exagerată, ca s,i cum

urmează să izbucnească în plâns; dar se abt,ine în

ultimul moment. Ethan îi strânge mâna cu

afect,iune.

ETHAN

Dar deocamdată astea sunt preferint,ele pe care le-a

discutat cu noi.
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DOREL

Cred că n-am înt,eles prea bine...

MARIA

Doamne sfinte!

LAURA

Probabil dacă s-ar ajunge acolo... Vlad ar vrea să aibă

un corp de femeie.

ETHAN

Des,i spune că îi plac fetele. Dar...

DOREL

Ah, deci îi plac fetele!

LAURA

Oricum, e prematur să ne pronunt, ăm.

ETHAN

Dar deocamdată - asta e.

LAURA

Noi doar încercăm să vă explicăm de ce între ei doi nu

s-a întâmplat nimic... indecent.

MARIA

(aparte, îs,i face s,i o cruce)

Ferească Sfântul...

Pauză.

DOREL

Bine, să zicem că asta am înt,eles...

MARIA

Mie mi se pare că Mari a noastră e cam băiet,oasă...

DOREL

Ce vrei să spui?

MARIA

Păi, s,tiu s,i eu... Dacă...

DOREL

Dacă ce? Crezi că noi avem de-a face cu ghei din ăs,tia

sau ce?

MARIA

(răbufnes,te)

Păi dacă noi nu s,tim nimic despre ea? Dacă ne-am

înstrăinat-o? S,tiu mai multe străinii despre ea decât

propriul ei tată!
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DOREL

S,i adică eu sunt de vină?!

LAURA

Nu e nimeni de vină, vă rog...

MARIA

Da, tu, tu! Tu cu urletele s,i bătaia ta cu pumnul în

masă!

DOREL

(bate cu pumnul în masă)

Se face linis,te.

DOREL

As,a.

Zii mersi că bat doar cu pumnul în masă s,i că nu am

ridicat niciodată mâna la ea.

MARIA

Asta ar mai lipsi.

DOREL

Ar lipsi, n-ar lipsi, uite că poate era mai bine să o

fac s,i nu ajungeam astăzi aici!

LAURA

Lui Mari a voastră îi plac băiet,ii.

MARIA

Parcă mai pot,i fi sigură de ceva în zilele astea...

LAURA

Nouă as,a ne-a spus. Îi plac chiar foarte...

ETHAN

(tus,es,ete spre a-i atrage atent,ia)

Eu zic să revenim la excursie.

DOREL

Nu, nu, nu! Ce voiai să spui, Laura? Îi plac ”prea

mult” băiet,ii? Păi eu sper să nu îi placă prea mult că

atunci vede ea...

ETHAN

Dragilor! Dragilor!

Ideea e că - Vlad s,i Mari sunt suflete pereche, dacă

îmi permit o astfel de licent, ă poetică. Împărtăs,esc

aceleas,i idei s,i gânduri, citesc aceleas,i cărt,i,

ascultă aceeas,i muzică, au aceleas,i vise... Nu e nimic
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ETHAN
rău în toate astea, relat,ia lor este una minunată.

Mi-as, fi dorit s,i eu să am un prieten de acest fel la

vârsta lor... Pentru ei nu relat,ia fizică e importantă,

mai ales că mai au atâtea de descoperit...

LAURA

(suspină iar)

ETHAN

(oftează s,i el, dar continuă)

Nouă ne-ar plăcea să le... răsplătim această relat,ie,

faptul că sunt nis,te copiii minunat,i - prin această

excursie.

MARIA

Păi s,i cine merge cu ei? Cine îi însot,es,te?

LAURA

Ei vor să fie singuri...

DOREL

Exclus!

(vrea să se ridice)

Eu v-am pupat...

ETHAN

(îl opres,te)

Dorele! Dorele!

Dorel se uită contrariat la mâna pe care Ethan i-a

pus-o pe antebrat,.

Acesta o ia de pe brat,ul lui cu precaut,ie...

ETHAN

(ăs,i drege vocea)

Nu suntem incons,tient,i.../

DOREL

Aha.

ETHAN

... Am vorbit cu un ghid profesionist care o să îi

însot,ească. Nu au nevoie de părint,i prin preajma lor, e

visul lor, aventura lor. Dar vor avea pe cineva care să

fie acolo pentru ei, să îi ajute la nevoie, cu orice.

LAURA

E un ghid profesionist. Cu asta se ocupă. Plus firma la

care lucrează. Cu asta se ocupă.



39.

MARIA

Dar de ce tocmai acolo... în Patagonia?

ETHAN

Nu e Patagonia.

LAURA

Des,i a fost s,i asta o discut,ie la un moment dat...

ETHAN

(o întrerupe)

Nu a fost nici o discut,ie, pentru că Vlad e pasionat de

incas,i s,i de cucerirea Americii, a citit tot pe tema

asta. S,i pentru că... nu mai e as,a mult timp... Am

decis că Peru s,i Machu Picchu cu tot turul pe care l-am

gândit împreună, cu firma, cu gihdul cu ei... E cea mai

frumoasă variantă.

MARIA

Bine, dar nu sunt prea mici?

LAURA

Au totus,i s,aptesprezece ani...

DOREL

Mari nu merge.

ETHAN

Poftim?

DOREL

At,i auzit foarte bine. Îmi pare rău, am stat la masă,

ne-am simt,it bine, am glumit... Am auzit s,i toate

lucrurile alea pe care as, fi preferat să nu le aud,

despre fata mea s,i despre băiatul vostru... Dar nu. Ce

facet,i voi la voi acasă e treaba voastră... Dar fata

mea nu merge în nici o Patagonie.

LAURA

Dar e visul ei.

DOREL

Da, da, visul ei... Mai degrabă poate visul

răzgâiatului de Vlădut,...

ETHAN

Auzi, s,tii ce...

DOREL

Ce?

Pauză.
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Laura îs,i pune mâna peste mâna lui Ethan, ca să îl

potolească.

LAURA

(îs,i drege vocea)

Dar ce rău ar putea să facă...

DOREL

Tu nu auzi, femeie?

FATA MEA NU MERGE NICĂIERI.

LAURA

Maria, tu ce părere ai despre asta?

DOREL

Maria gândes,te fix ca mine.

LAURA

(Mariei)

T,ie nu t,i-ar plăcea ca fata ta să vadă atâtea t, ări

străine s,i locuri minunate? Cine s,tie când va avea

ocazia...

DOREL

Laura! Alo! Laura!

LAURA

Da?

DOREL

Acum chiar că es,ti foarte nepoliticoasă...

MARIA

Mie mi-ar plăcea să meargă...

LAURA

(lui Dorel)

Vezi?

MARIA

Dar nu cred că e momentul acum. Sunt prea mici...

ETHAN

Acum e momentul, credet,i-mă.

MARIA

Sunt prea mici.

DOREL

Ei? Laura?



41.

ETHAN

Alt moment nu va mai fi. E acum. Ori niciodată.

LAURA

(suspină)

DOREL

Da, sigur...

ETHAN

Sigur - sigur.

DOREL

Acum ce faci? Încerci să îmi fort,ezi mâna.

MARIA

Sunt prea mici. Ce s,tiu ei...

ETHAN

Maria, s,tiu destule, crede-mă.

DOREL

Aici nu te contrazic.

ETHAN

Atunci?

DOREL

Nu. Ce Dumnezeu avet,i, nu am spus destul de clar?

LAURA

Nici dacă vă rugăm noi foarte tare?

DOREL

Nici.

ETHAN

V-am adus aici, ca pe nis,te prieteni...

DOREL

Itane, te rog... Păi ce facem aici? Tragem de coarda

sensibilă? Voi ne-at,i invitat. Ne-at,i tot spus ce

plăcere vă face, bla-bla-bla... Acum ce credet,i? Că ne

cumpărat,i educat,ia s,i viitorul fetei noastre cu o masă

la restaurant?

ETHAN

Dar e spre binele... Mă rog, nu spre binele... S,i ea

îs,i dores,te foarte tare. Vorbit,i cu ea.
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DOREL

Da, măi, că as,a s,tii tu că se face educat,ie. În

genunchi, să întrebi ce îs,i mai dores,te odorul...

MARIA

(încet)

Ne pare rău.

DOREL

Ce preferint,e sexuale mai are, pe cine a mai pus

ochii... De aia ies cum ies!

ETHAN

Es,ti nedrept, Dorele. Es,ti...

LAURA

Maria?

MARIA

Îmi pare rău.

LAURA

(brusc)

Copilul nostru va muri.

Vlad va muri.

MARIA

Cum adică?

LAURA

Are LAL. Leucemie acută limfoblastică. A făcut

transplant anul trecut, la Viena, de asta acum suntem

cam în rahat cu banii, am vândut tot, casa de la

Corbeanca s,i terenul de la Sinaia s,i tot ce aveam s,i

ne-am mai s,i împrumutat. Dar acum se pare că a

recidivat s,i s,ansele sunt...

ETHAN

S,ansele sunt destul de mici.

LAURA

De asta, cumva...

ETHAN

E ultima lui dorint, ă. Am cumpănit foarte bine.

Perioada, dificultăt,ile... După excursia asta, în care

ar trebui să plece repede... Nu va mai putea face mare

lucru. Nu vom mai avea prea mult timp.

LAURA

Iar Arina, Mari e prietena lui cea mai bună. Sufletul

pereche. De asta e atât de important pentru el. S,i

pentru ea. S,i dacă voi at,i vrea să o lăsat,i...
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MARIA

Se ia?

LAURA

Poftim?

MARIA

Boala asta se ia? Adică...

LAURA

Nu! Nici vorbă!

DOREL

Totus,i... Adică...

Pauză lungă.

ETHAN

S,tiat,i că la Machu Picchu au folosit o tehnică de

construct,ie care se cheamă tehnica Ashlar? Este o formă

particulară de ”zidărie uscată” - adică fără liant,

fără mortar între pietre. Tehnica asta e ca la Lego -

au scobit pietrele astfel încât să se potrivească unele

cu altele. Nu e tare?

Vlad m-a învăt,at toate astea.

DOREL

Dar, totus,i... Cum de s-a îmbolnăvit? Cum... a luat

boala?

ETHAN

Boala asta nu se ia. Este... Nu se s,tie. Sunt mai mult,i

factori. Genetica...

(cu greu)

E o formă de cancer. S,i...

MARIA

Dumnezeu s,tie.

LAURA

Dumnezeu s,tie?

MARIA

Îmi pare foarte rău.

DOREL

Dar totus,i... Cum de v-at,i gândit... Cum v-at,i

gândit... Că noi am putea să o lăsăm pe Mari să plece

cu el? Bine, s,i voi suntet,i nebuni că vret,i să îl

lăsat,i, dar asta e treaba voastră de părint,i. Dar să ne

ceret,i nouă să...
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ETHAN

Dorel! Boala asta NU SE IA!

DOREL

Se ia sau nu - este exclus să o lăsăm pe Mari într-o

astfel de nebunie.

ETHAN

Totul e foarte sigur! Vor avea cele mai bune condit,ii,

cei mai buni ghizi. Crezi că noi am face asta dacă nu

am fi absolut siguri.../

DOREL

Este exclus! Îmi pare rău!

LAURA

(se pune în genunchi)

Dragilor... Dragii mei... Voi ce at,i face dacă copilul

vostru ar fi în situat,ia asta?

DOREL

În nici un caz nu l-am trimite în Patagonia!

LAURA

S,i dacă asta e cea mai mare dorint, ă a lui? Ultima lui

dorint, ă?

MARIA

(se lasă în genunchi lângă Laura)

Draga mea... Iubita mea... Nu trebuie să te pui în

genunchi... Numai în fat,a lui Dumnezeu te pui în

genunchi.

LAURA

Asta e cea mai mare dorint, ă a lui. S,i Arina e sufletul

lui pereche. Mari. Nu e nimic mai minunat decât să ai

un suflet pereche. O inimă care să bată alături de a

ta, la fel ca tine. Care să te înt,eleagă, să te accepte

as,a cum es,ti. Călătoria asta este minunată. Vor fi în

sigurant, ă s,i vor cunoas,te lumea s,i unele dintre cele

mai mari minuni ale ei. O t,ară ca de basm s,i drumuri

frumoase s,i temple străvechi. S,i vor împărtăs,i această

experient, ă împreună... Nu poate fi nimic mai frumos. S,i

noi dorim să le oferim asta, ca o ultimă... o ultimă...

pentru Vlad...

Laura izbucnes,te în plâns. Maria o ia în brat,e o

leagănă.

Dorel oftează.

Ethan îi mai toarnă un pahar de vin.



45.

Dorel îl prives,te lung. Bea din vin.

DOREL

Haide, haide...

Haide, terminat,i cu asta.

MARIA

(se deplasează în genunchi până la

picioarele lui Dorel)

N-am putea, totus,i...?

DOREL

Marie, ridică-te de acolo!

Maria se ridică, se duce la locul ei.

DOREL

Haidet,i, vă rog eu...

(se duce la Laura, vrea să o ridice)

O să ne gândim, doar să nu... Haidet,i, vă rog eu.

Laura se ridică singură, Ethan o atinge, o mângâie

în treacăt când se îndreaptă spre locul ei.

DOREL

Haidet,i. O să ne gândim.

(se ridică cu paharul în mână)

Pentru copiii nos,tri.

Se ridică tot,i, ciocnesc, beau.

Pauză.

MARIA

At,i încercat să merget,i la Biserică cu el? Îl s,tiu

foarte bine pe părintele Savatie de la Mihăiles,ti care

face nis,te lucruri extraodinare cu bolnavii. Am auzit

că a avut s,i cazuri de cancer despre care lumea credea

că sunt fără sperant, ă s,i totus,i... /

ETHAN

Noi credem în s,tiint,a modernă, doamnă Chivu.

MARIA

Ah. Dar să s,tit,i că nici asta nu are ce să strice.

ETHAN

Am încercat cam tot ce era de încercat.

LAURA

Am fost cu el la cure de dietă, la medicină holistică,

detoxifiere, pe lângă toate tratamentele... V-am spus,

am făcut totul, totul...
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MARIA

Dar nu l-at,i dus la Biserică.

DOREL

Maria.

LAURA

Am fost s,i la...

(schimbă o privire rapidă cu Ethan)

Am fost s,i la biserica de lângă, unde stăm noi, la vreo

două slujbe, împreună cu Vlad... S,i am vorbit cu

preotul, dar...

MARIA

Păi nu as,a, de vreo două ori... Trebuie îndrumare. S,i

smerenie. Nu e ca la supermarket.

DOREL

Maria!

LAURA

O lăsat,i pe Mari în această călătorie împreună cu Vlad?

DOREL

O să ne gândim.

MARIA

Îmi e cam teamă, ca să vă spun sincer.

LAURA

(se ridică în picioare)

Ce fel de Dumnezeu e ăsta la care vă închinat,i? Care nu

vă face milostivi s,i empatici? Care nu vă lasă să

vedet,i frumuset,ea s,i curăt,enia din sufletul acestor

copii?! Punet,i credint,a asta absurdă înaintea,

înaintea... viet,ii... s,i a...

MARIA

(se ridică s,i ea în picioare)

Nu e absurdă!

Dacă nu ar fi credint,a asta atunci ce ar rămâne după

noi? După Vlad al vostru?

DOREL

Nu e vorba despre asta... Dar e greu... Noi abia vă

cunoas,tem... Abia de ne înt,elegem noi cu Mari...

LAURA

(o ia de umeri - ”de gât” - pe Maria)

As, vrea să cred... să cred că tu ai dreptate. Doamne,

cât as, vrea să cred!
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Laura iese.

Ethan se ridică s,i el.

ETHAN

Am stat aici cu voi... V-am omenit...

DOREL

(se ridică s,i el în picioare)

Ne-at,i omenit?

ETHAN

Eu zic să vă mai gândit,i.

DOREL

O să ne mai gândim.

ETHAN

Mult,umesc.

Nu vă facet,i griji, plătesc eu spre ies,ire, dar acum

trebuie să...

(face un semn spre direct,ia în care a

ies,it Laura)

Putet,i să mai stat,i cât dorit,i, aici închid târziu.

Dacă mai vret,i să petrecet,i sau ceva.

(scurtă pauză)

Mie... mi-a făcut plăcere.

O seară frumoasă să avet,i în continuare.

MARIA

S,i dumitale.

Ethan iese.
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SCENA 9

Maria s,i Dorel rămân singuri în separeu.

Dorel pufnes,te dispret,uitor pe nas. Se as,ează s,i

îs,i toarnă ultimele picături dintr-o sticlă.

DOREL

S-a terminat s,i ăsta...

MARIA

Biet,ii de ei...

DOREL

Lasă, mă...

MARIA

Ce facem? O lăsăm?

DOREL

Cred că glumes,ti, nu?

MARIA

Nu vrei să o lăsăm?

DOREL

Nici prin gând nu-mi trece!

MARIA

Dar, Doru, poate...

DOREL

Auzi, tu să nu mă enervezi pe mine, da?

Crezi că mă cumpără cu o rochie? Pe tine te-au cumpărat

cu o rochie?

MARIA

Dar nu e vorba despre asta, Doru... Au vrut s,i ei să

fie drăgut,i...

DOREL

Lasă, că s,tiu eu... Să fie drăgut,i la ei acasă!

Pauză.

MARIA

Biet,ii de ei.

Noi suntem atât de binecuvântat,i.



49.

DOREL

Pentru că suntem sănătos,i...?

Suntem.

MARIA

Pentru că noi credem în Dumnezeu.

DOREL

S,i asta, da.

Dar în primul rând pentru că ne iubim.

MARIA

Pe Mari o iubes,ti?

DOREL

Ce întrebare e asta? S,tii că as, face orice pentru ea.

MARIA

Dar o iubes,ti?

DOREL

Marie, lasă-mă cu dulcegăriile astea... S,tii că nu îmi

plac.

MARIA

Dacă o iubes,ti, atunci ar trebui să o las,i.

DOREL

S,i să ia cine s,tie ce boală sau nenorocire pe acolo?

Parcă eu nu s,tiu cum e prin străinătăt,uri? Am văzut eu

cum e în Europa, darămite în Patagonia aia!

Auzi, Machu Picchu!

MARIA

O fi frumos.

DOREL

Să fie frumos la ei acolo!

MARIA

Ei, lasă, că te conving eu.

DOREL

(pufnes,te)

MARIA

Nu crezi?
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DOREL

(zâmbes,te în colt,u buzelor)

Asta mai vedem.

Nu, serios acuma, chiar vrei să o lăsăm?

MARIA

Ne gândim.

DOREL

Pe Arina asta?

MARIA

Pe Mari a noastră.

DOREL

Da - da.

Pauză.

MARIA

Biet,ii de ei. O să mă rog pentru ei.

Ai văzut dacă nu cred?

DOREL

Ce?

MARIA

Dumnezeu nu dă cu parul, Dorule. Dar s,i când îs,i arată

puterea... Te pedepses,te cum nici nu gândes,ti că poate.

DOREL

Hai, femeie...

MARIA

Da, da. As,a e. De asta - noi nu suntem ”norocos,i”. Noi

am ales să mergem pe acest drum. Care ne face atât de

fericit,i. Nu există noroc pentru cei ca noi, care aleg

calea cea grea a credint,ei nestrămutate. Iar ei,

săracii...

DOREL

Mai dă-i s,i-n măsa, de bogătani încrezut,i.

MARIA

Nu spune asta. Sunt s,i ei oameni.

DOREL

Decât as,a oameni...

(scurtă pauză)

Iar tu, iubito, las-o mai us,or cu Doamne - Doamnă în

sus s,i în jos, că măcăne.
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MARIA

Măcăne.

DOREL

Am înt,eles, e frumos, dar ajunge. Ce crezi tu, El nu

are altă treabă decât să ît,i sufle t,ie în ciorbă s,i în

ceafă?

MARIA

Nu vorbi că păcat.

Fade out.
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SCENA 10

Pe stradă, în afara restaurantului. Spat,iu

neprecizat.

Ethan s,i Laura as,teaptă, probabil un taxi.

Laurei îi sună telefonul.

LAURA

(se uită în ecran)

El e.

(răspunde)

Da, iubitul lui mama. Da. Da. Bine.

Acum venim.

A fost bine, da.

Da, poate. Încă nu s,tim.

As,a e, dar vedem. Vedem. Există sperant, ă, da.

(ascultă în telefon)

Vrei să vorbes,ti s,i cu tatăl tău?

Stai să vă pun pe speaker.

Laura butonează ceva pe telefon, pune convorbirea

pe speaker

ETHAN

Bună, iubitule.

VOCEA LUI VLAD

Bună, tata.

ETHAN

Mă bucur să te aud.

VOCEA LUI VLAD

S,i eu.

Deci a fost bine, da?

ETHAN

Da, da, totul în regulă.

VOCEA LUI VLAD

Am înt,eles că nu s,i-au dat încă acordul dar a fost

destul de OK, nu?



53.

ETHAN

Da, da. Ai înt,eles bine.

VOCEA LUI VLAD

Super, abia as,tept să îi spun s,i Arinei, să se bucure

s,i ea.

ETHAN

Da. Da.

Hai că venim s,i noi spre casă.

VOCEA LUI VLAD

(s,ugubăt,)

Atunci să îi spun să se pună ceva pe ea, că noi ce-am

făcut pe aici... Mamă, mamă...

LAURA

(râde printre lacrimi)

Hai, mamă...

ETHAN

Ha-ha.

VOCEA LUI VLAD

Ha-ha.

ETHAN

Te iubesc.

LAURA

Te iubesc, Vlădut,.

VOCEA LUI VLAD

S,i eu pe voi.

Gata, vă las, mă duc să îi spun s,i ei.

Am glumit, nu e aici, e acasă la ea. Dar o sun.

(scurtă pauză)

Important este că există sperant, ă.

În difuzor se aude cum Vlad închide telefonul.

Laura s,i Ethan se îmbrăt,is,ează, în timp ce un ton

de telefon de ocupat se înfiripă în aer s,i cres,te

în intensitate în timp ce lumina scade.

SFÂRS,IT


