
 
 

1 
 

Planeta Viselor Pierdute 

de Ion Mircioagă și Marina Hanganu 

 

PERSONAJE: 

În România: 

BEATRICE (BETTY) – fiica familiei; 6-18 ani 

GEORGE – tatăl lui Beatrice, soțul lui Carmen; 36-47 ani 

În Spania: 

CARMEN – mama lui Betty; 26-37 ani 

PILAR – fiica Bătrânei de care are grijă Carmen în Spania și patroana 

restaurantului la care va lucra ulterior Carmen. De vârsta lui Carmen. 

PEDRO – soțul lui Pilar; patronul restaurantului alături de Pilar (vârsta - în funcție 

de actor, poate 4-5 ani mai mult decât Pilar) 

JUAN – soțul spaniol al lui Carmen; de vârsta lui Carmen 

BĂRBATUL DIN INTERNET CAFÉ (personaj episodic) 

Notă redactare. Textul scris pe două coloane marchează scenele în care 

personajele din fiecare spațiu nu interacționează (nu se văd, nu se aud.) 

Piesă bilingvă. Personajele vorbesc predominant în română. Personajele 

spaniole sunt singurele care vorbesc în spaniolă mereu. Carmen vorbește în 

spaniolă doar când li se adresează personajelor spaniole, sau când o învață pe 

Beatrice să vorbească. Beatrice are câteva replici în spaniolă. Spectacolul va fi 

supratitrat în spaniolă în studioul din Murcia și în română în Buzău. 
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SCENA 1 

2007. Inițial, scene paralele. 

În România, camera de zi. „Instalație” cu poze… Beatrice se agită pe lângă 

computer. Intră George.  

Murcia, internet-cafe. Carmen încearcă să stabilească conexiunea. Lume care 

trece din când în când prin spatele scaunului pe care stă ea. Sună. Conexiune 

video. 

BEATRICE: De ce nu sună? A zis că sună… 

GEORGE: (o strânge în brațe pe Betty, o sărută) Ai răbdare. A zis că sună la fix! 

BETARICE: E fix. 

 (Beatrice și George răspund. Conexiune video slabă.) 

BEATRICE: Mami, mami!  

CARMEN: Beatrice! Geo! 

GEORGE Te pup! 

BEATRICE: Și eu! Ți-a crescut părul! 

CARMEN: Da, îți place?  

GEORGE: (glumă) Cam lălâu… 

(Râd.) 

CARMEN: Ce mă bucur că vă văd! Și că merge netul. 

BEATRICE: De ieri, de când am primit computerul și s-a instalat netul aștept să 

mă suni. 

CARMEN: Păi am stabilit că azi. 
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GEORGE: (mângâind-o pe Beatrice pe frunte; ea se lipește de el) Ei, parcă nu o 

știi… 

BEATRICE: Tu de ce nu ai computer? 

CARMEN: De anul trecut, de când am plecat, abia am strâns bani să vă trimit 

vouă… Când am să pot, am să îmi iau. Dar e bun și internet-café-ul, nu? 

BEATRICE: Tata zice că te plătește bine bătrâna de care ai grijă. 

CARMEN: Nu mă plâng… poate că se poate și mai bine… dar ăsta e serviciul pe 

care mi l-a găsit asistenta socială. 

GEORGE: Poți să încerci să câștigi mai mult, suntem în UE, ai aceleași drepturi 

ca spaniolii.  

BEATRICE: …și să vii de tot acasă!   

CARMEN: Sigur că vreau să câștig mai mult. Dar să știi că fata doamnei, Pilar o 

cheamă, și soțul ei, Pedro, se poartă foarte frumos cu mine… 

BEATRICE: …și de-aia nu vii? 

GEORGE: (în glumă) Eu nu mă port frumos?  

CARMEN: Ba da. 

GEORGE: Mă mai iubești? 

BEATRICE: Dar pe mine? 

CARMEN: Vă iubesc pe amândoi, de-aia muncesc aici, să plătim datoriile și… 

GEORGE: Să știi că și ieri am fost să caut de muncă. Dar…  

CARMEN: …dacă mai adunăm și ceva în plus. Să trăim omenește. 

BEATRICE: Ce înseamnă să trăim omenește? 
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CARMEN: Să avem haine frumoase, să mergem la un film, să avem timp să 

citim… 

GEORGE: Ei, prea mult citit strică ochii! (Râde forțat. Beatrice râde și ea.) 

BEATRICE: Mami, mami, ți-am făcut o surpiză. Numără până la trei. Unu, doi, 

doi și un pic... trei. De ce nu te bucuri? Uite, asta e de când voiam să mă duc în 

Crâng. Asta sunt de la prima zi de școală… la care tu nu ai venit. (I le arată, 

mișcând camera.) 

CARMEN: Vaai, ce frumoase poze. Îmi pare rău că nu am ajuns. Știi, atunci erau 

probleme cu actele.  

BEATRICE: Ce probleme? 

GEORGE: Lasă, că-ți explic eu. 

CARMEN: Ce bine îți stă în uniformă. (comentează pozele văzute) Văd că ai pus 

și ce ți-am trimis prin poștă. Aaa, asta mi-a făcut-o domnul, ginerele bătrânei... 

GEORGE: De-aia zâmbești așa? 

CARMEN: De când ai devenit gelos? 

GEORGE: Eu? 

CARMEN: Și aici, da, îmi aduc aminte… (Prin spate trece un bărbat care o 

ciupește de obraz. Ea reacționează.) Ia mâna, porcule! (Bărbatul râde, o înjură în 

română, dispare.) 

GEORGE: Futu-i mama lui! Așa te respectă ăia? Și de-aia nu vii? (Își pune de 

băut.) 

CARMEN: N-ai văzut că era român? 

GEORGE: Și ce mă interesează?  

BEATRICE: Hai acasă, mami! 
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GEORGE: Îți trimit eu bani, și să vii, gata… 

CARMEN: Nu trebuie să plătim despăgubirea pentru accidentul pe care l-ai 

făcut? Și ai zis că bei mai puțin… 

GEORGE: (către Beatrice) Ia ieși tu și te joacă … 

BEATRICE: Vreau să vorbesc cu mama! 

GEORGE: Ieși!  

(Beatrice iese plângând. George se așază la masă.)  

GEORGE: Ia zi, Carmen, cât ai să mai îmi scoți ochii pentru întâmplarea aia 

nenorocită? Că tot din cauza ta… te certaseși cu soră-mea, mi-a spus la telefon, 

și m-am îmbătat, că și așa aveam necazuri, s-a închis fabrica și eu, inginer, 

trebuia să fac pe taximetristul, da? Ca să-i aduc pâine doamnei bibliotecare… și 

asta a fost, eram băut și am dat peste ăla. (Bea zdravăn.) Și ce să fac dacă am 

rămas schilod?  

CARMEN: (încearcă să detensioneze situația) Da, dragule, iartă-mă, nu a fost 

vina nimănui, se întâmplă, dar nici eu nu sunt vinovată că s-a luat măgarul ăla de 

mine… Și după ce plătim datoriile, vin, ești soțul meu, te iubesc… Of, îmi pare 

rău că prima dată când vorbim și ne și vedem, te superi. Am să îmi iau computer, 

și nu am să mai vin aici, e multă lume amestecată… uite, se termină timpul, și 

noi… spune-mi că mă iubești… 

GEORGE: Te iubesc. 

CARMEN: Te iubesc, pa… 

(Fine conexiune.) 

GEORGE: Se termină timpul... 
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SCENA 2 

2007. Imediat după începutul anului școlar. Beatrice are 7 ani. Doar apel 

telefonic, urmat de animație Kinect. 

În Spania, Camera lui Carmen. Ora 21.00. Carmen tocmai și-a terminat treaba. 

O sună pe Beatrice. Pe parcursul conversației, are grijă să vorbească încet, ca 

să nu îi deranjeze pe ai casei. De câteva ori, i se pare că este chemată, sau că 

aude mișcare. E foarte obosită (oboseală fizică). 

În România, camera lui Beatrice. Ora 22.00. Beatrice e singură în camera ei. 

Telefonul ei sună – e Carmen. Beatrice nu răspunde. Se acoperă cu perna. 

Telefonul sună din nou, Beatrice răspunde, dar nu spune nimic. 

CARMEN: Alo, alo, alo! De ce nu spui nimic? Ești? Spune-mi ceva, te rog! Ce e 

cu tine?  

(Beatrice închide telefonul. Mama sună din nou. Beatrice răspunde, dar tot nu 

zice nimic.) 

CARMEN: Te rog, răspunde!  

(Beatrice încearcă să se abțină să nu plângă.) 

CARMEN: Mi-a povestit tata că ești supărată, că n-ai mâncat nimic toată ziua, că 

nu ți-ai făcut lecțiile, că nu vrei să te duci la școală. Ești bolnavă sau ești doar 

supărată? De ce ești supărată? 

(Beatrice începe să plângă încet, dar Carmen nu o aude.) 

CARMEN: Dacă nu poți să vorbești, sună-mă tu când îți trece. 

BEATRICE: (printre lacrimi) Ba nu-mi trece! Da’ nu pot vorbi acum. 

CARMEN: Dar când poți vorbi?  

BEATRICE: Nu știu. 
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CARMEN: Cine te-a supărat? 

BEATRICE: Cineva! Ce-ți pasă?   

CARMEN: Nu vorbi așa cu mine. Sunt mama ta. Îmi pasă.  

BEATRICE: Dacă-ți păsa, nu stăteai acolo și Lara nu spunea că ești o 

căpșunară. 

CARMEN: Cum s-a întâmplat? Parcă erați prietene.  

BEATRICE: Nu mai suntem.  

CARMEN: Și dacă aș fi căpșunară, ce? E o rușine să muncești? (Pauză.) Spune-

mi, e o rușine? Crezi că mama Larei are vreo jenă că spală vasele la o pizzerie? 

Parcă așa îmi spuneai, că spală vasele, nu? 

BEATRICE:  Da. 

(Pauză.)  

CARMEN: Ei? Te duci mâine la școală? 

BEATRICE: (pauză) Dar nu mi-am făcut temele. 

CARMEN: Dacă vrei să te duci, vorbesc eu cu doamna învățătoare. 

BEATRICE: Se supără? 

CARMEN: Dacă nu te duci, chiar se supără. Dar de data asta o să te ierte că nu 

ți-ai făcut temele. 

BEATRICE: Crezi? 

CARMEN: Da. Hai, culcă-te! 

BEATRICE: Nu pot să dorm. Mi-e dor de tine! 

CARMEN: Și mie. Dar vin repede. 
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BEATRICE: Eu vreau să vii de tot! Când vii? 

CARMEN: De tot, nu știu. Dar în vizită o să vin de Crăciun. 

BEATRICE: Juri? 

CARMEN: Pe roșu. Hai să dormim. Îmi e și mie somn. 

BEATRICE: Îmi spui o poveste? 

CARMEN: Of, ți-am spus că îmi e somn. Hai… închide ochii! Și eu am să îți 

spun... 

(Moment animație Kinect - în lumea mamă-fiică. Lumina se schimbă. Fundal 

sonor straniu - poate sunete NASA. Voce ușor amplificată.) 

CARMEN: Planeta Viselor Pierdute era plină de oameni sărmani, care priveau cu 

jind lumina stelelor și a celorlalte planete care răzbătea din când în când pe cerul 

lor întunecat. Cei săraci își strângeau tot avutul, se împrumutau de la prieteni, și 

își luau zborul pentru perioade galactice, părăsind Planeta Viselor Pierdute și 

lăsându-și în urmă copiii, iubiții lor copii, pe care viața dură de fugar interplanetar 

ar fi putut să-i răpună. Plecau adeseori de dragul lor, de dragul copiilor, ca să le 

trimită vise adunate cu greu de pe celelalte planete. Așa am făcut eu – am zburat 

pe Planeta Mării Aurii ca să adun cât mai multe vise împlinite pentru tine, să ți le 

trimit de departe pe o rază strălucitoare și să te ajut să urci într-o zi pe tronul 

Universului. Să-ți spun un secret, copilul meu: noi, părinții rătăcitori pe alte 

planete... și voi, copiii rămași în urmă... poate vom reuși într-o zi să transformăm 

planeta-mamă în Planeta Viselor Regăsite. Când vin... acasă?... Dar ne putem 

întâlni oricând în vis.    
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SCENA 3 

Ajunul Crăciunului 2007. Ora 20.00 în România, ora 19.00 în Spania. Conexiune 

video în desfășurare. 

În România, camera de zi a familiei. Brad artificial împodobit. Se pregătește cina 

festivă cu alimente tradiționale românești.  

În Spania, camera lui Carmen din casa familiei la care lucrează. Un mic brad 

artificial împodobit. Carmen pregătește cina festivă pentru a intra în jocul propus 

de Beatrice - vor lua cina împreună, prin Internet. 

GEORGE: (pune trei pahare pe masă) Și anul acesta am zis că nu mai mâncăm 

cârnați, ci doar sarmale. 

CARMEN: (pune și ea tacâmuri pe masă - 3 tacâmuri) Hai să vedem cine pune 

mai repede masa.  

BEATRICE: (pune tacâmuri pe masă, trei) Și cozonacii i-a făcut mătușa Ana. 

GEORGE: Ana Maria, de câte ori să îți spun? Sau vrei să o superi? 

BEATRICE: Și a zis mătușa Ana Maria că ideea asta a mea, să petrecem Ajunul 

pe internet e o tâmpenie. (cu intenție) Și că mai bine te țineai de cuvânt și veneai 

acasă cum ai promis. 

CARMEN: (enervată) Știu că am promis, dar poate vă gândiți uneori cât de greu 

îmi e cu banii.  

GEORGE: (s-a așezat la masă; răspunde calm, în contrast cu tonul lui Carmen) 

Să știi că Ana Maria se gândește la tine. Are grijă de noi, ne gătește, face curat... 

(Umple paharele, în cel pentru copil pune foarte puțin, simbolic. Același lucru 

face și Carmen.) 

BEATRICE: (chicotește) Și o cheamă Ana Maria Popescu. (cu intenție) Doamna 

Popescu. 
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GEORGE ȘI CARMEN: Hai, gata. 

BEATRICE: Ce facem mai întâi, mâncăm sau desfacem cadourile?  

GEORGE: Mai întâi ciocnim.  

(Fata și tata ciocnesc, apoi ciocnesc cu al treilea pahar. Carmen ciocnește cu 

cele două pahare din camera ei.) 

GEORGE; BEATRICE ȘI CARMEN: Crăciun fericit!  

BEATRICE: Cum se spune „Crăciun fericit” în spaniolă? 

CARMEN: „Feliz Navidad”.  

GEORGE: Dar de ce te interesează pe tine cum se spune în spaniolă? 

BEATRICE:  Poate mă ia mama la ea, și să știu să vorbesc. 

GEORGE: (calm) Mama nu te ia la ea, mama se întoarce acasă... 

CARMEN: Sigur! 

BEATRICE: Când? 

GEORGE: Și decât să înveți spaniolă, mai bine ai învăța ceva folositor.  

CARMEN: Nu strică să știi o limbă străină. Și spaniola e ușor de învățat.  

BEATRICE: Ce e folositor? 

GEORGE: (râzând) Folositor e ceva ce folosește. (Râde și Carmen). 

BEATRICE: Și ce folosește?  

GEORGE: (nu mai râde) Școala vieții. Ia exemplu de la mama ta. 

CARMEN: Hai să desfacem cadourile.  

(Beatrice se grăbește să desfacă; părinții ei desfac cam în același timp. Beatrice 

scoate din cutie o păpușă E.T.)  
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BEATRICE: E iiitiiii! Maaamiii! Cum ai știut? Nici lu’ tata nu i-am spus!  

CARMEN: Eu n-am știut nimic, Moș Crăciun a știut! 

BEATRICE: Te-ai întâlnit cu Moș Crăciun? 

CARMEN: Da.  

GEORGE: Sigur! A vrut și el să se bronzeze puțin în Spania… Văd că și tu te-ai 

colorat puțin.... cu farduri. Cam strident… 

CARMEN: (glumă) E o ocazie specială. M-am machiat pentru tine. 

BEATRICE: Și cărți de colorat! Și și borcănele cu sclipici și și pensoane. Să 

pictez stele căzătoare.  

GEORGE: Călătoare, ca maică-ta!  

(Carmen a desfăcut cadoul ei.) 

CARMEN: Pufuleți! Și zacuscă!  

GEORGE: Făcută de soră-mea! 

BEATRICE: Doamna Popescu. 

CARMEN: Hai, gata! (Deschide un plic A3.) Ia uite! Ce desene frumoase! Ăsta l-

ai făcut după o fotografie! Cred că aveai ... doi ani!  

GEORGE: Mi-ai trimis cravate! (Cântă) „Cine ți-o mai lua basmaaa/ Să se 

spânzure cu ea!” (Se oprește.) Ți-aduci aminte când ți-am cântat prima dată? 

„Sub balcon eu ți-am cântat o serenadă/ Și al dracului să fiu dacă-ți mai cânt!” 

(Râd toți.)    

BEATRICE: Tati, vorbești urât! 

GEORGE ȘI CARMEN: Hai, gata! 

CARMEN: Chiar nu-ți place cravata? 
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GEORGE: Ba da, dar... 

BEATRICE: Ți-o pun eu! 

GEORGE: Acum că am cămașă și cravată trebuie să-mi cumpăr și costum! 

(Râde.) 

BEATRICE: Păi să-ți trimită mama! 

GEORGE: Nu, nu, nu, costum îmi iau eu. (pauză) Să nu-mi greșești măsura, ca 

atunci când mi-ai cumpărat tricoul. 

CARMEN: Ți l-am cumpărat din banii de buzunar. Când a aflat tata pe ce-mi 

cheltuiesc bursa de liceană! 

BEATRICE: Eu de ce nu știu nimic despre mami și tati tău? 

CARMEN: Ți-am spus, o să-ți explicăm când o să fii mare. 

BEATRICE: Sunt mare! 

GEORGE: Dacă ești mare, de ce ți-ai dorit păpușă? 

CARMEN: Ai uitat păpușa pe care mi-ai dat-o când aveam 17 ani? 

GEORGE: Pentru că erai un copil. O păpușă. (râde) Copilule! 

BEATRICE: Cum arăta? Cum arăta? 

GEORGE: Era frumoasă. Purta niște jeanși strânși pe corp.  

BEATRICE: Păpușa? 

(George și Carmen râd.) 

CARMEN: Mai știi cu ce parfum mă dădeam? 

GEORGE: (ca să mascheze) Nu-mi plăcea. 

CARMEN: A, mă mințeai, atunci îmi spuneai că-ți plăcea! 
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GEORGE: Ca să mă lași să mă apropii de tine. 

BEATRICE: De ce să te apropii de ea? 

GEORGE: Ca-n „Scufița Roșie”, ca s-o văd mai bine. Când am dansat prima 

dată, mă țineai la distanță. 

CARMEN: Mi-era frică de tine. 

BEATRICE: Ca-n „Scufița Roșie”? 

GEORGE: Da, vroiam să o mănânc. Îți mai e frică de mine?  

(Râd.) 

CARMEN: Nu. 

GEORGE: Atunci hai să dansăm. 

CARMEN: Cum?  

(George se așază în fața camerei) 

GEORGE: Du-te mai în spate! Așa...  

(Carmen face ceea ce îi spune George.) 

GEORGE: Ridică mâna. 

(Carmen întinde o mână.) 

GEORGE: Nu pe-asta, cealaltă.  

(Carmen schimbă mâna.) 

BEATRICE: Mă duc să pun muzică? 

GEORGE: Nu e nevoie. Acum ia-mă în brațe. 1, 2, 3, 1, 2, 3... 

(George începe să numere. Dansează împreună cu soția lui, fiecare în alt 

spațiu.) 
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(La ușa camerei lui Carmen bate cineva. Carmen se oprește și se grăbește să 

deschidă. Intră Pilar, stăpâna casei din Spania. Pilar și Carmen vor vorbi în 

continuare în spaniolă. De la un punct, Carmen va traduce.) 

GEORGE: Ce s-a întâmplat? 

BEATRICE: Mamiiii! 

(Pilar vede masa pregătită de Carmen.) 

PILAR: Carmen, ¿has puesto la mesa aquí? 

CARMEN: (En español, preocupada.) Sí… ¿Hay un problema? 

PILAR: No, no, tranquila. Pero… ¿por qué hay tres cubiertos? ¿Esperas a 

alguien? 

CARMEN: No, señora…1 

GEORGE: Carmen, s-a întâmplat ceva? (Își mai pune un pahar. Bea.) 

CARMEN: (în română) George, stai puțin. (En español.) He puesto tres cubiertos 

porque mi hija quiere celebrar la Navidad juntos por Internet. Hemos puesto tres 

cubiertos aquí y tres en casa. 

PILAR: ¡Ay, qué buena idea! ¿No me presentas a tu familia? 

CARMEN: Claro, sí, sí.2 

(Carmen și Pilar se apropie de computer.) 

                                                           
1 PILAR: Carmen, ai pus masa? Aici?  

CARMEN: (în spaniolă, încurcată) Da... E o problemă?... 
PILAR: Nu, nu, stai liniștită. Dar… de ce sunt trei tacâmuri? Aștepți pe cineva? 
CARMEN: Nu, doamnă... 
2 CARMEN: (în română) George, stai puțin. (în spaniolă) Am pus trei tacâmuri pentru că 

fiica mea a venit cu ideea să serbăm Ajunul împreună… Așa că vroiam să luăm masa 
prin Internet… eu am pus trei tacâmuri, și ei la fel… 
PILAR: A, ce idee frumoasă! Nu-mi prezinți familia ta? 
CARMEN: Ba da, sigur. 
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CARMEN: (în română) George, Beatrice, doamna López (George și Beatrice 

salută.) (En español.) Señora, ellos son mi marido, George y mi hija, Beatrice. 

(Pilar les saluda.) 

PILAR: Encantada de conoceros. ¡Qué familia tan bonita! Se nota que os 

queréis. 

(Carmen traduce.) 

PILAR: Nosotros también queremos a Carmen. El verano pasado, cuando viajó 

a Rumanía, la echamos mucho de menos.  (Carmen se siente avergonzada y se 

calla.)3 

GEORGE: Ce-a spus? 

CARMEN: Că m-apreciază. 

BEATRICE: A zis că te iubește! Da’ noi te iubim cel mai mult! 

CARMEN: (En español.) Mi hija ha entendido y dice que ella me quiere más. 

PILAR: ¿Qué tiempo hace allí?4 

(Carmen traduce.) 

GEORGE: Cald ca-n Spania. Niciun pic de zăpadă.  

BEATRICE: Și e așa urât fără zăpadă! 

                                                           
3 CARMEN: (în română) George, Beatrice, doamna López (George și Beatrice salută.) 

(în spaniolă) Doamnă, ei sunt soțul meu, George, și fiica mea, Beatrice. (Pilar salută) 
PILAR: Încântată de cunoștință. Ce familie frumoasă! Se vede că vă iubiți. 
(Carmen traduce.) 
PILAR: Și noi o iubim pe Carmen. Astă-vară, când a fost în România, ne-a fost dor de 
ea. 
4 CARMEN: (în spaniolă) Fata mea a înțeles ce spuneți și zice că ea mă iubește cel mai 

mult. 
PILAR: Cum e vremea la voi? 
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PILAR: ¡Qué va! Hoy mismo estaba de compras por Gran Vía, cuandode pronto 

veo que todo el mundo sale de la tienda. Así que salgo yo también. Estaba toda 

la calle llena de gente. Los coches, autobuses, todo parado. 

(Pilar așteaptă. Carmen traduce.) 

PILAR: ¡Qué creéis que estaba pasando? 

(Carmen traduce.) 

BEATRICE: A venit Moș Crăciun! 

(Carmen traduce.) 

PILAR: ¡Mejor aún! ¡Estaba nevando! 

(Carmen traduce.) 

PILAR: Sí, ¡estaba nevando!¡Pero es que hacía más de 20 años que no 

nevaba!5 

(Carmen traduce.) 

GEORGE: Nu m-aș fi gândit… 

(Carmen traduce.) 

CARMEN (a Pilar): ¿Quiere probar zacuscă? Es típico de Rumanía.  

                                                           
5 PILAR: Da’ de unde! Să vedeți! Azi la prânz eram la cumpărături pe Gran Via, când am 

văzut că toată lumea iese din magazin. Am ieșit și eu. Toată strada era plină de oameni. 
Mașinile și autobuzele se opriseră.  
(Pilar se oprește și așteaptă. Carmen traduce.) 
PILAR: Ce credeți că se întâmplase? 
(Carmen traduce.) 
BEATRICE: A venit Moș Crăciun! 
(Carmen traduce.) 
PILAR: Și mai și! (păstrează suspansul) 
(Carmen traduce.) 
BEATRICE: Ningea! 
PILAR: Da, ningea... Nu a mai nins în Murcia de peste 20 de ani! 
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PILAR: Muchas gracias. Yo venía a invitarte a cenar con nosotros… Pero como 

veas, entiendo perfectamente que quieras quedarte con tu familia. 

(Carmen no sabe qué decir.) 

CARMEN: Señora, es un honor… No sé qué decir.6 

GEORGE: Ce-a spus? 

CARMEN: (ezită) Doamna venise să mă invite să iau masa cu familia ei… 

(În România, toată lumea tace.) 

(În Spania, Pilar se îndreaptă spre ieșire.) 

PILAR: Dentro de un cuarto de hora empezamos a cenar. Si te decides, ven.7 

(Pilar iese.) 

GEORGE: Văd că te simți bine acolo! Te-au adoptat spaniolii! 

(George bea.) 

CARMEN: Se poartă foarte frumos cu mine. Nu mă așteptam, totuși, la invitația 

lor. Dar eu vreau să rămân cu voi. 

BEATRICE: Mami, te iubesc! 

(George bea.) 

CARMEN: Și eu vă iubesc pe voi! George, iubitule, să nu-ți facă rău atâta vin. 

                                                           
6 CARMEN: (către Pilar) Vreți să gustați niște zacuscă? E o mâncare tradițională 

românească. 
PILAR: Mulțumesc. Eu venisem să te invit să iei masa cu noi… Dar cum preferi, înțeleg 
perfect dacă vrei să rămâi cu familia ta. 
(Carmen nu știe ce să spună.) 
CARMEN: Doamnă, mă simt onorată… Nu știu ce să vă spun…  
7 PILAR: Într-un sfert de oră începem să mâncăm. Dacă te hotărăști, vino. 
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GEORGE: E sărbătoare! Ia mai scutește-mă! Măcar de Sărbători să mă scutești! 

Hai, du-te la masă la spaniolii tăi. 

(George întrerupe brusc conexiunea. Heblu în România.) 

BEATRICE: Nuuuuu!  

GEORGE: Mama ta e invitată de onoare la spanioli! 

(George îndepărtează scaunul lui Carmen de la masă, tacâmurile și farfuria ei. 

Beatrice încearcă să se opună.) 

(În Spania, Carmen rămâne câteva secunde în scenă, nemișcată. Heblu.) 

 

SCENA 4 

O zi obișnuită. Începutul verii. Anul 2011. Beatrice are 11 ani. Animație Kinect, 

apoi comunicare video. 

Scena începe cu animația Kinect. Suntem în lumea fantastică a mamei și a fiicei. 

Cele două vor desena pe ecran cu ajutorul siluetelor Kinect, în funcție de text. 

Carmen o învață spaniolă pe Beatrice. 

BEATRICE: El mar… El mar… El mar… 

CARMEN: El sol. 

BEATRICE: El sol. 

CARMEN: Gaviota. 

BEATRICE: Gaviota. 

CARMEN: Paraguas.8 

                                                           
8 Marea, soarele, pescăruș, umbrelă. 
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(Cuvintele sunt din ce în ce mai rare. Cele două desenează împreună, 

comunicând parcă telepatic.) 

(Intră George. Spot de lumină pe el.) 

GEORGE: Ce faci? 

(Animația Kinect dispare și revenim în real. Pe ecran vedem proiecția lui Carmen 

- am revenit la comunicarea video. Carmen a venit de la muncă. E obosită, se 

schimbă.) 

GEORGE: Iar vă prostiți? 

BEATRICE: Mama mă învață spaniolă.  

GEORGE: Zău?  

CARMEN: Bună, George. 

GEORGE: Ți-am mai spus că nu-ți folosește la nimic spaniola. 

BEATRICE: Tata, ce-ar fi să mergem în vara asta în Spania? 

GEORGE: De unde bani? 

CARMEN: De când muncesc în restaurant, câștig mai bine. Și dacă luăm bilete 

de avion de acum, să știi că nici nu costă foarte mult. 

(George tace. Se gândește. Carmen și Beatrice așteaptă, pline de speranță.) 

BEATRICE: Haaaai, tati, să mergem… 

GEORGE: Rugați-mă frumos! 

CARMEN ȘI BEATRICE: Te rugăăăăm… haaaaai, tati…  

Heblu în ambele țări. 

SCENA 5 
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În România, camera de zi a familiei. În aceeași vară ca în scena precedentă. 

Două valize. În cameră e doar Beatrice. Conexiune video în desfășurare. Ora 

20.00. 

În Spania, biroul lui Pedro, soțul lui Pilar și patronul restaurantului în care 

lucrează Carmen. Biroul se află în restaurant. Carmen și Pedro. Ora 19.00. 

PEDRO: (în spaniolă) Todo estará bien, ya verás.9 

CARMEN: (în română) Betty, liniștește-te, ți-am spus și la telefon să nu fii 

isterică! (Carmen încearcă să se controleze, dar o trădează gesturi mici. De 

pildă, poate bate cu degetele în masă, sau își poate mușca buzele. Pedro îi 

poate atrage atenția. Betty se agită. E un exemplu al felului în care acțiunile fizice 

dintr-o parte se completează cu jocul mai static din cealaltă parte.) 

BEATRICE: Trebuia să fie aici la două, când tu erai acasă la tine și puteam vorbi 

toți trei. Așa rămăsese.  

CARMEN: Nu e nicio problemă, uite, Pedro îmi dă voie să vorbesc din biroul 

dumnealui. (En español, a Pedro) ¡Muchas gracias! 

PEDRO: De nada. Ya verás, tendréis unas vacaciones estupendas. 

(Carmen traduce.) 

PEDRO: Por la mañana iréis a la playa y por la tarde visitaréis la ciudad. Os 

llevaremos a un restaurante desde donde se puede ver Murcia entera. Si 

quieres, también podéis ir al monte.10 

(Carmen traduce.) 

                                                           
9 PEDRO: (în spaniolă) Va fi bine, o să vedeți. 
10 CARMEN: Nu e nicio problemă, uite, Pedro îmi dă voie să vorbesc din biroul 

dumnealui. (în spaniolă, către Pedro) Mulțumesc mult! 
PEDRO: Pentru puțin. Ia să vedeți, o să aveți o vacanță minunată. 
PEDRO: Ziua o să mergeți la plajă și seara o să vă plimbați prin oraș. O să vă ducem la 
un restaurant pe un deal, de unde se vede toată Murcia. Dacă vreți, puteți să mergeți și 
la munte. 
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BEATRICE: Da’ de ce nu vine? Mâine avem avion devreme! 

CARMEN: Hai, gata! Are să vină! Ți-ai făcut bagajele? 

BEATRICE: De azi-dimineață. Dar el nu și le-a făcut! (Intră George. E foarte 

băut. Foarte bine dispus, pus pe șotii. Beatrice se repede și-l îmbrățișează.) 

BEATRICE: Tatiii! Am crezut că ai pățit ceva! 

GEORGE: (O ia în brațe, o învârte în aer.) Eu nu pățesc nimic, niciodată!  Ola, 

don Pedro! Ce faci, nevastă? 

(Beatrice vede că e beat.) 

CARMEN: Mă bucur că te văd. Ești bine?  

GEORGE: (foarte bine dispus) Sunt foarte bine. Vreau să vorbesc ceva ca-ntre 

bărbați cu don Pedro. Don Pedro, noi știm cât de frumos te porți cu nevasta mea!  

Tradu! (Carmen e stânjenită; scurtă pauză. Pedro și-a auzit numele, e curios, 

Beatrice e încă lipită de el. Pauza îl enervează, schimbă tonul.) 

(Carmen traduce aproximativ.) 

CARMEN: Mi marido le agradece el que me trate tan bien. 

PEDRO: Señor, tiene usted una esposa muy trabajadora y en la que se puede 

confiar.11  

(Carmen traduce.) 

GEORGE: (miștocăreală mioritică) Dacă ai încredere în ea, e pe răspunderea ta. 

Femeia e ca vremea: ba e frumoasă, ba tună și fulgeră, ninge și plouă. (scurtă 

pauză; cu răutate) Tradu-i! 

CARMEN: (mascând prin intonație) Ești beat, mă faci de râs. 

                                                           
11 CARMEN: Soțul meu vă mulțumește că vă purtați frumos cu mine. 

PEDRO: Domnule, aveți o soție foarte muncitoare și de încredere. 
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GEORGE: (se răstește) Tradu!  

PEDRO: (hacia Carmen) Os dejo hablar. Si me necesitas, estoy en el 

restaurante. (Hacia George y Beatrice) ¡Hasta luego, Jorge! ¡Chica, todo saldrá 

bien, ya verás!12 

(Pedro iese.) 

GEORGE: (strigă) Hasta la vista, Pedro! „Jorge”, aa? Lua-v-ar dracu’!  

CARMEN:¡Joder, deja ya de beber! Betty, du-te la tine în cameră! Acum! 

GEORGE: Nu, stai aici! Învățăm spaniola! Ce-ai spus? 

CARMEN: Deja de beber! 

GEORGE: Ce înseamnă? 

CARMEN: Să nu mai bei! Și gata, că sunt la lucru.  

GEORGE: Dar nu sunt beat! Uite, dacă vrei, merg drept, de-aici de la Buzău 

până la tine la Murcia. 

BEATRICE: (rugătoare) Hai, mami, nu-l certa pe tati, că facem bagaje! 

GEORGE: (o imită pe Beatrice) Haaai, mami, nu mă certa, că facem bagajele. 

Ce-am făcut? Am băut și eu un pahar cu prietenii. Le-am arătat pașaportul. Toți 

au vrut să-l vadă. Mă invidiază, știi de ce? Că plec în Spania să-mi văd minunăția 

de nevastă. Dacă și don Pedro are încredere în tine? 

CARMEN: Le-ai făcut tu cinste, nu? Mai ai ceva din banii pe care ți i-am trimis 

pentru drum? 

GEORGE: Și dacă n-am? Îmi dai tu, că doar ești muncitoare și don Pedro te 

iubește. 

                                                           
12 PEDRO: (către Carmen) Eu vă las să discutați. Dacă ai nevoie de mine, sunt în 

restaurant. (către George și Beatrice) La revedere, Jorge! Puștoaico, o să fie bine, vei 
vedea! 
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BEATRICE: Hai, tati, să îți facem bagajele, că mâine avem avion devreme. 

CARMEN: (concesivă) Bine, hai să nu ne mai certăm, du-te și fă-ți bagajele. Și ai 

grijă de acte! 

GEORGE: (cocoș) Sunt aici!  

(George își atinge haina. Duce mâna încrezător la piept. Pauză. Începe să se 

caute. Scenă mută, în care el caută actele, iar Beatrice și Carmen îl privesc.) 

GEORGE: Numai voi sunteți de vină, mi-am nenorocit viața din cauza voastră! 

Am ajuns schilod ca să vă dau să crăpați în voi! 

CARMEN: Potolește-te. Mai bine du-te și încearcă să le găsești. Poate ai noroc 

și le-ai pierdut la cârciumă. 

GEORGE: Nu mă potolesc! O să mă băgați în mormânt, beau ca să uit că sunteți 

pe lume. Să vii acasă, tu te distrezi pe acolo și eu aici mă chinui ca un câine fără 

stăpân.  

(Carmen închide.) 

GEORGE: (Către Beatrice, care a început să plângă) Liniștește-te, prostuțo, o să 

rezolv tot eu și de data asta! Mă duc să le caut.  

Heblu în ambele țări.  

 

SOLILOCVII 1 

În România. George, în camera lui. Îl doare foarte rău capul. Bea apă. Pe 

parcursul solilocviilor, Carmen și George se gândesc să ia legătura unul cu 

celălalt. Acțiuni similare. Scena ar trebui să sugereze gândul că s-a rupt ceva, și, 

că, în ciuda eforturilor pe care cei doi le fac, acel ceva nu se mai poate repara.  

În Spania. Carmen, la ea în cameră. Seara. Se gândește să îi trimită un mail, sau 

să îl contacteze video sau prin telefon. Renunță.  
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GEORGE: 1. Îmi pocnește capul.  Dacă aș avea un burghiu aș da o gaură în el și 

aș scoate tot răul de acolo. (Pauză. Își masează tâmplele.)  

3. La cât trebuia să ajungem? Am uitat. Zicea la televizor că băutura afectează 

memoria. Hm. Carmen nu stă în Alicante, unde e aeroportul. Durează o oră 

drumul până în Murcia. O oră? Da. Asta țin minte. Ar trebui să nu mai beau. Am 

să mă las. Deja de beber! Am să mă las.  

5. Cum de am pierdut pașaportul? Îmi e rușine să mă uit la Beatrice. Unde o fi? 

Să o sun? (Pune mâna pe telefon, tastează, renunță.)  Dacă nu aș fi cheltuit 

banii ca să dau de băut bețivilor din restaurant, poate făceam repede alt pașaport 

și plecam. Îmi e dor de ea. Îmi lipsește. Doar ea mă face bărbat. Poate ar fi bine 

să îi spun. Aș convinge-o să lase baltă Spania și să se întoarcă acasă. (Pune 

mâna pe telefon, tastează, renunță.) 

7. Sau mai bine nu îi spun. Și așa, de la o vreme, are niște aere… Degeaba ne 

duceam. Stă într-o garsonieră, ce făceam cu copilul? Îl trimiteam la don Pedro? 

(Ia o pastilă.)  

9. Când îmi aduc aminte de Pedro tremur de nervi. (Întinde mâinile.) Tremur de 

prea multă băutură. Am să mă las. Dacă până și soră-mea mi-a spus că beau 

prea mult… Oare cum or fi vinurile spaniole? Mai târziu, când am fi ieșit la 

plimbare, ne-am fi oprit undeva să mâncăm...doar să mâncăm... fructe de 

mare… fructe de mare! (Se ține de burtă, își controlează respirația.) 

11 ...mă las de băut. Mi-am pierdut mințile, am urlat la ele. Cum să le spun că îmi 

pare rău? Și să mă creadă? Am ajuns o povară pentru ele. Dacă n-am mână…  

13. Unde o fi Beatrice? Să o sun, să vină acasă, să îi explic, măcar ea să mă 

înțeleagă. (în timp ce sună.) Carmen ce o face acum? Ar trebui să o sun și pe 

ea. Să îmi cer iertare. Și să îi spun că m-am lăsat de băut. (Sunet de telefon la 

care nu se răspunde.) 
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CARMEN: 2. Avionul ar fi ajuns la Alicante la 8.45 în dimineața asta. Don Pedro 

s-a oferit să mă ducă la aeroport ca să îi luăm. (Pune mâna pe telefon, tastează 

două butoane, se răzgândește.) Cum a ajuns în halul ăsta? Cum nu se poate 

abține?  

4. Urma să petrecem toată ziua împreună. Mi-am luat concediu două săptămâni 

ca să fiu cu ei. Am planificat totul. Mai ales prima zi. Totul era perfect. (Închide 

ochii, se lasă pe spate, visează la cum ar fi trebuit să fie ziua. Zâmbet.) 

6. (Reverie) După ce s-ar fi odihnit, am fi plecat împreună să ne plimbăm prin 

orașul vechi. Apoi am fi mers în Plaza de las Flores ca să mâncăm fructe de 

mare. Betty nu a mâncat niciodată fructe de mare și e curioasă. El zice că nu îi 

plac fructele de mare. Nici nu a încercat vreodată să guste măcar… și, gata! Nu 

îi plac! (Cu ciudă) …De ce o fi așa de încuiat? E bărbat și ce zice el, aia e! Aici, 

bărbații sunt altfel...    

8. Apoi am fi lăsat-o pe Betty cu doña Pilar și don Pedro ca să viziteze Castelul 

din Lorca. Și eu aș fi rămas cu George…  

10. (se enervează) Nenorocitul naibii! Cum ai putut să pierzi pașaportul cu o 

seară înainte să pleci?! Muncesc aici ca să bei tu toți banii! Și tot tu te vaiți?! Tot 

vina mea e? Dacă nu te îmbătai ca porcul n-ai fi făcut accident acum șase ani! Și 

n-aș mai fi plecat de nebună prin lume. Habar n-ai avut tu că la-nceput a trebuit 

să dorm prin parcuri și să mănânc ce aruncau alții. (Plânge.)  

12. (fermă) O să divorțez și o să o iau pe Beatrice la mine! (încearcă să se 

calmeze) Ce tot spun?  

14. George… Iartă-mă, n-am vrut să fiu atât de… atât de… dar așa nu se mai 

poate. Chiar nu se mai poate. Tu chiar nu-ți dai seama că nu se mai poate? 

(Sună, dar sună ocupat, căci George o sună insistent pe Beatrice. Sunet de 

telefon ocupat.) 

SCENA 6 
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2013. Beatrice are 14 ani. 

În România, camera lui Beatrice.   

În Spania, Carmen, în biroul ei de la restaurant. A fost avansată, se ocupă de 

aprovizionare, furnizori, rezervări de mese etc. Pedro și Pilar au trei restaurante 

de lux, două în Murcia și unul la câțiva kilometri distanță - prin urmare, chiar au 

nevoie de oameni de încredere, ca să își poată dezvolta afacerile. De câteva ori, 

Carmen poate să răspundă scurt la telefon în spaniolă. Carmen lucrează. Din 

când în când, își freacă ochii - are ochii obosiți. Beatrice încearcă să-i atragă 

atenția. 

BEATRICE: Ți-ar sta bine cu ochelari, am văzut unii mișto, erau Versace. 

CARMEN: Mi-i faci tu cadou, la primul salariu. 

BEATRICE: Și până atunci cum mai lucrezi?  

(În biroul lui Carmen intră Pilar, grăbită. Dacă realizează că angajata ei era în 

conexiune video cu România, saluturile de rigoare. O întreabă pe Carmen în 

spaniolă.) 

PILAR: ¿Qué menú especial tenemos esta noche? Viene una delegación de 

Portugal. 

CARMEN: Marinera, Ajoblanco y asado.  

PILAR: ¿Y de postre? 

CARMEN: Boudin Noir aux Pommes.  

PILAR: Gracias. 

CARMEN: De nada.13 

                                                           
13 PILAR: Ce meniu special avem pentru seara asta? Vine o delegație din Portugalia. 

CARMEN: (în spaniolă)  Marinera, Ajoblanco și Asado.  
PILAR: Și la desert? 
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(Pilar iese.) 

BEATRICE: Iar a venit asta? Ce voia? 

CARMEN: Avem niște clienți deosebiți. Și pregătim un meniu special.  

BEATRICE: Ce? 

CARMEN: Mâncăruri specifice: Marinera, Ajoblanco, asado, paparajotes, și din 

bucătăria internațională budincă neagră cu mere, Boudin Noir aux Pommes. 

BEATRICE: Neagră? 

CARMEN: E foarte bună, am învățat și eu să fac. 

BEATRICE: Cum se face? 

CARMEN: Se curăță merele și se trec printr-o răzătoare mare… 

BEATRICE: Stai să notez, să îi fac o surpriză lui tata. Cum ai spus că se 

numește? (Scoate un pix și își caută agenda. O găsește.)  

CARMEN: Boudin Noir Aux Pommes. 

BEATRICE: Așa, se curăță mere și se rad... Câte mere? 

CARMEN: Patru. Merele rase se pun la călit cu o lingură de zahăr și scorțișoară. 

BEATRICE: Mie nu îmi place scorțișoara.  

CARMEN: Se pune laptele la fiert și când clocotește, se pune orezul la fiert. Se 

adaugă zahăr, șase linguri, unt… 

(În camera lui Beatrice intră George. E băut.)  

BEATRICE  Bună, tată… 

                                                                                                                                                                             
CARMEN: Boudin Noir Aux Pommes. 
PILAR: Mulțumesc. 
CARMEN: Pentru puțin. 
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GEORGE: De o oră te strig. 

BEATRICE: Nu am auzit. 

GEORGE: Normal, stăteai de vorbă cu seniora mama Carmen.  

CARMEN: Bună, Geo. 

GEORGE: Despre ce vorbeați? 

BEATRICE: Îmi dădea o rețetă. 

GEORGE: Păi să îți dea. Eu nu vă deranjez. (Se așază.)  

CARMEN: Unde am rămas? 

BEATRICE: (se uită în agendă) Se adaugă unt, șase linguri de zahăr… 

GEORGE: Șase linguri? Faci diabet!  

CARMEN: Se pune și vanilie și se lasă să se răcorească. 

GEORGE: Excesul de zahăr, sare și grăsimi face rău organismului. 

CARMEN: Se pun la topit două linguri de zahăr… 

GEORGE: (peste) Iar zahăr? Nu faci zahăr în sânge, o să ai sânge în zahăr. 

Puțin sânge…  

CARMEN: ...într-o cratiță mai înaltă, care poate merge la cuptor… 

GEORGE: Vinul face sânge. Vinul roșu… 

CARMEN: Se topește prin răsucire și se tapetează pereții… 

GEORGE: Și excesul de alcool dăunează organismului, nu-i așa?  

CARMEN: ...și fundul vasului… 

GEORGE: („hâtru”) O să vă tapetez eu! Și fundurile și palmele. 
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BEATRICE: (cu ciudă) Stai că vroiam să-ți fac o surpriză!  

(Trântește agenda și iese. George ridică agenda și citește.) 

GEORGE: Surpriză? (citește trei secunde) Boudin… Noir… (încearcă să 

citească în franceză) Mâncăm mâncare franțuzească acum! (Mai citește un rând-

două. Ca mulți inși beți, se enervează brusc. Schimbă tonul. Aruncă agenda pe 

jos.) Seniora Carmen nu are de gând să vină acasă, se duce în Franța, să se 

facă madam. Și își tratează bărbatul iubit cu acte cu sictir. (fiind băut, trece în 

altă stare) Drăguța de ea, vroia să-mi facă o surpriză… Eu mi-am educat fata. 

Singur. Învață bine. Pot să spun că sunt mândru de ea. Pot să spun că sunt 

mândru de ea? Nu am mai ieșit demult împreună. Vârsta. Are prietene. Prieteni? 

Ei, are viața ei. (Pauză. Carmen îl privește fix.) Sau i-o fi rușine cu mine? (Pauză. 

Carmen îl privește fix.) Așa e, tineretul de azi. Nu știe să aprecieze. Nu are 

respect. Pe vremea mea... (Pauză. Carmen îl privește fix. Către ea.) Ce te uiți 

așa? Zi ceva. 

CARMEN: De ce bei alocația fetei? 

GEORGE: (Îi ia o secundă să treacă de șoc.) Minți, nu beau decât ce câștig eu. 

CARMEN: Ce câștigi tu? 

GEORGE: Am fost dispecer la firma de taxi… 

CARMEN: De unde te-au dat afară după ce te-ai dus băut în câteva rânduri. 

GEORGE: ...și am luat șomaj, și mai găsesc câte ceva de lucru, chiar și cu o 

mână, am fost la primărie, la registratură... 

CARMEN: ...și te-au dat afară și de acolo… tot pentru beție…  

GEORGE: ...niște jigodii! Ce te privește pe tine de ce m-au dat afară?  Ce știi tu? 

...am bani! Clar? 

CARMEN: Foarte bine. Mă bucur că ai. De aceea, nu o să îți mai trimit.  
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GEORGE: N-ai decât! Să vedem, Betty a ta ce o să mănânce, cu ce o să se 

îmbrace? 

CARMEN: Am să găsesc o soluție să îi trimit bani ei, direct. 

GEORGE: Cât timp e minoră, până nu e majoră, eu răspund de ea, nu are 

dreptul să primească bani! 

CARMEN: Ne descurcăm noi. 

GEORGE: Și nu îi dau semnătură să vină la tine. 

CARMEN: Are să facă 18 ani și are să vină fără să mai trebuiască să fii de 

acord. (Carmen închide.) 

GEORGE: Și să vă ia dracu pe toți. Și să știi că mi se rupe de banii tăi. Și de 

tine! 

Heblu în România. 

În Spania - Carmen înjură sau face un gest de enervare după ce George 

întrerupe conexiunea. Apoi heblu în Spania. 

 

SOLILOCVII 2 

În România. E noapte, e în camera ei, nu poate dormi. Să zicem unu noaptea. 

Se foiește în pat. 

În Spania. Miezul nopții. Pilar verifică acte, cade pe gânduri.  

BEATRICE: 2. Mama se gândește să divorțeze… sunt sigură. Nu mi-a zis nimic 

clar, dar a început să-mi trimită banii direct mie. Și evită să discute cu tata. Eu 

fac acum cumpărăturile în casă, că dacă-i dau mătușii bani, se îndură de tata și-i 

dă pentru băutură. Nu știu ce s-a-ntâmplat cu mama, dar s-a schimbat.  
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4. Mi se pare mai rece, mai distantă, dar în același timp mai sigură pe ea. 

Problema e că tata bea din ce în ce mai mult… bea toți banii… Dar, știi ce, până 

la urmă nu mama îl suportă, eu îl suport! Ea e acolo, bine mersi, îl vede pe ecran 

sau de două ori pe an când vine acasă! Dar eu stau cu el mereu! Deci ea nu are 

motiv de divorț! Nu vreau să divorțeze! Nu vreau!...  

6. Și dacă divorțează, eu cu cine rămân? Am 14 ani… Și dacă aș rămâne cu 

mama, ar însemna să mă mut la ea în Spania? Din poze pare frumos acolo… Să 

ai marea la doar 30 de minute de mers. Mama zice că acolo viața e mai bună, că 

e civilizație.  

8. Dar… să plec de aici? Din Buzău? Când ies de la școală, îmi place să trec prin 

Crâng în drum spre casă. Acolo mă plimbam cu amândoi - cu mama și tata… îmi 

cumpărau vată de zahăr roz și mergeam toți trei cu hidrobicicleta pe heleșteu. 

Îmi plăcea Buzăul atunci. Acum… nu știu… Oare mi-ar plăcea în Spania? 

 

PILAR: 1. Nosotros tampoco somos lo mejor de lo mejor. Tal vez para Carmen 

sea mejor volver a casa. Aunque yo lo sentiría. Es una persona de confianza. 

¡Cómo le ha podido pasar esto justo a ella! Debería que avisar a su familia. Pero 

me dijo que quería divorciarse, que ya no se entiende con su marido, que quiere 

traer a su hija aquí. ¿Tendrá algún novio por aquí? Es guapa, está sola. Si es 

así, pues claro, que se divorcie...  

3. ¿Debería hablar con la hija? Es una niña, ¿qué puede hacer ella? ¿Qué se 

puede hacer? España no es el cielo en la tierra, hasta Carmen se ha dado 

cuenta. (Se queda pensando.) 

5. Los hechos son los hechos. Carmen no ha querido contarme nada, me enteré 

por la policía. 

7. Dos hombres la tiraron y la golpearon. Ella estaba hablaba por teléfono en 

rumano. Por suerte, había un policía cerca. En comisaría, los hombres 

declararon con toda la tranquilidad del mundo que querían darle una lección a la 
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gitana. Tal cual. Porque hace unos días unos rumanos le robaron a un niño. Que 

deberían enviar a todos los rumanos a su país. Y no sólo a los rumanos, también 

a los marroquíes y a los ecuatorianos. Ya. ¿Y a ellos dos, a dónde habría que 

enviarles? Ellos están en casa. 

9. Carmen está muy asustada, está pensando en volver a su país. Tal vez sería 

mejor traer a su hija aquí. ¿Se adaptaría ella?14 

 

SCENA 7 

În România, camera lui Beatrice. Ora 19.00. Mai 2016 - a doua zi după 

aniversarea lui Beatrice - a împlinit 16 ani. Beatrice e în cameră. Scoate din 

dulap mai multe haine și le înșiră pe pat. Poate se uită în oglindă, încercând să-și 

dea seama cu ce să se îmbrace. Beatrice o sună pe Carmen. 

În Spania, camera lui Carmen. Ora 18.00. Carmen citește. Răspunde la apelul 

video al lui Beatrice. 

La început, comunicare video. La finalul scenei, animație Kinect. 

                                                           
14 PILAR: 1. Nici noi nu suntem buni de pus la rană. Poate ar fi mai bine pentru Carmen 

să se întoarcă. Deși… mi-ar părea rău. E un om de nădejde. Tocmai ei să i se întâmple 
așa ceva! Ar trebui să îi anunț familia. Dar mi-a spus că ar vrea să divorțeze, că nu se 
mai înțelege deloc cu soțul ei, că intenționează să își aducă fata aici. Și-o fi făcut vreun 
prieten pe aici? E frumoasă, e singură. Dacă e așa, da, să divorțeze… (Nu vrea să se 
mai gândească la problemele altora, deschide un  registru, bagă date într-un calculator.) 
 3. Să vorbesc cu fata? E un copil, ce poate face? Ce se poate face? Spania nu e raiul 
pe pământ, și-a dat și Carmen seama. (Se gândește.)  
5. Faptele sunt fapte. Carmen nu a vrut să îmi spună nici mie, mai multe am aflat de la 
polițiști. 
7. (Își sprijină fața în degete, se gândește îngrozită la ce s-a întâmplat, la ce s-ar fi putut 
întâmpla dacă polițistul nu era pe aproape.) Doi bărbați au trântit-o la pământ și au lovit-
o. Ea vorbea la telefon, în română. Norocul ei a fost că era un polițist foarte aproape. La 
poliție, bărbații au declarat, cu seninătate, că au vrut să îi dea o lecție țigăncii. Așa au 
spus. Pentru că acum zece zile niște români au tâlhărit un copil. Că toți românii ar trebui 
trimiși acasă. Și nu numai românii; și marocanii, și ecuadorienii. Hm. Și pe cei doi unde 
să îi trimitem? Pentru ei, aici e acasă.  
9.(Se plimbă prin cameră, întoarcerea lui Carmen în România e o problemă pentru ea, 
se gândește că ar trebui rezolvată într-un fel această problemă…) Carmen e foarte 
speriată, se gândește să se-ntoarcă. Dar eu cred că e mai bine să-și aducă fata aici. 
Oare s-ar adapta? 
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BEATRICE: Mama, mă auzi? 

CARMEN: Excelent. Nu ca ieri. Fix de ziua ta a trebuit s-avem probleme cu netul. 

Mi-a părut așa rău că… 

BEATRICE: Da, ok. Mama, cu ce să mă îmbrac? Cu asta, sau cu asta? (Beatrice 

îi arată hainele.) 

CARMEN: Mie îmi place rochia cu bretele. 

BEATRICE: Eu nu te-am întrebat de rochie! 

CARMEN: Adică iar îți pui blugii ăia rupți în genunchi. 

BEATRICE: Îmi pun ce vreau! 

CARMEN: Atunci de ce mă mai întrebi? 

BEATRICE: Zi, cu ce? 

CARMEN: Cea din mâna stângă. 

BEATRICE: Merci! 

CARMEN: Dar unde te duci? 

BEATRICE: În oraș. 

CARMEN: Cu colegii? 

BEATRICE: Daaa… Știi, Lara a început să se machieze. Într-o zi, profa de 

franceză i-a făcut observație.  

CARMEN: Era machiată strident? 

BEATRICE: Nu cred, profa de franceză mereu se ia de fete… Dar îi stătea bine! 

Mami, aș vrea să mă machiez și eu!  

CARMEN: Și ce o să zică taică-tu? Știi că nu îi place. Se bosumflă de fiecare 

dată când mă vede fardată.  
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BEATRICE: Mai dă-l încolo cu prostiile din capul lui. Să mă scutească. 

CARMEN: Hai, nu vorbi așa…  Ei, dacă vrei, te-nvăț eu, după ce-ți cumperi. Sau 

îți trimit eu de-aici. 

BEATRICE: (cu satisfacție) Am deja! Mi-a făcut Lara cadou o trusă de machiaj 

de ziua mea. 

CARMEN: Și nu mi-ai spus nimic!  

BEATRICE: Ei, și tu, vrei să-ți spun chiar tot? Uite îți spun acum. 

CARMEN: Dar tu nu vrei să îți spun tot? 

BEATRICE: Deci, spune, mă ajuți? 

CARMEN: Cu ce? 

BEATRICE: Să mă machiez!  

CARMEN: Și dacă intră taică-tu? Iar face scandal. 

BEATRICE: Nu intră, e cu Ana la București, să își facă analize. 

CARMEN: Dar ce are? 

BEATRICE: De când ați divorțat bea în fiecare zi și stomacul îl doare foarte tare. 

Degeaba ia calmante. 

CARMEN: (după o pauză) Nu mai puteam continua. Îmi pare rău. 

BEATRICE: Nu e nevoie să îți pui cenușă în cap. Nici eu nu îl mai suport. E tatăl 

meu. Dar gata! După ce fac 18 ani vin la tine. 

CARMEN: Abia aștept, îmi e dor de tine. Ia să vedem, ce ai tu în trusa de 

machiaj? 

(Beatrice scoate trusa și îi arată mamei ce conține. Carmen își ia și ea o oglindă - 

pe parcursul scenei îi va arăta cum să se machieze.) 
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CARMEN: Bine. Ia o oglindă și fii atentă.  

(Beatrice face ce i se spune.) 

CARMEN: Primul lucru - fond de ten. Ai fond de ten, că nu văd bine?  

BEATRICE: Nu. 

CARMEN: Ok, lasă, că ai pielea frumoasă. Trecem la ochi. Ție ți-ar sta bine cu 

ceva închis. Arată-mi iar trusa. 

(Beatrice face ce i se spune.) 

CARMEN: Uite al treilea fard de la dreapta. Nu, nu ăla, cel maro. E maro, da?  

BEATRICE: Da. Îmi place. 

CARMEN: Bun. Acum uită-te la mine. 

(Carmen îi arată cum se face și Beatrice o imită. Improvizație pentru actori.) 

CARMEN: Acum rimelul.  

(Același joc ca mai sus.) 

CARMEN: Vrei să-ți dai și cu ruj? 

BEATRICE: Da. 

CARMEN: (zâmbește, privind-o cum se machiază) Auzi, da’ unde te duci tu așa 

gătită? 

(Pauză.) 

BEATRICE: În oraș. Ok... am cunoscut pe cineva. 

CARMEN: Aha! Cum îl cheamă? 

BEATRICE: Ion. 

CARMEN: Și câți ani are? Unde l-ai cunoscut? Cum? 
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BEATRICE: E a X-a, mate-info. Învață bine, să știi! 

CARMEN: Unde l-ai cunoscut? 

BEATRICE: La cercul de foto.  

CARMEN: De când? 

BEATRICE: De vreo șapte luni, dar abia ieri mi-a spus că mă place. Și azi ieșim. 

CARMEN: Se poartă frumos? 

BEATRICE: Eu nu am treabă cu derbedeii. 

CARMEN: Să ai grijă! 

BEATRICE: Tu ai avut grijă… 

CARMEN: Te-am născut după ce ne-am căsătorit.  

BEATRICE: Eu nu vreau copii. 

CARMEN: ...Și, da, poate m-am grăbit. Dar am învățat lecția, nu mă mai 

grăbesc. Și când ai să mai crești, ai să înțelegi că e important pentru o femeie să 

aibă copii. 

BEATRICE: Sigur, să îi crești pe net! 

(Pauză scurtă. Carmen încearcă să treacă de șoc, Beatrice rumegă informația.) 

BEATRICE: Ce vrei să zici? 

CARMEN: Vreau să zic că sentimentul că în tine crește ceva viu și că… 

BEATRICE: Lasă asta! Cum adică nu te mai grăbești? 

CARMEN: (încurcată, după o scurtă pauză) A fost o vorbă, așa, nu mă mai 

grăbesc, adică nu… 

BEATRICE: (fermă, o taie) Nu, nu, te cunosc! Ce ai vrut să spui? 
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CARMEN: Și eu am cunoscut pe cineva. 

BEATRICE. … ai cunoscut pe cineva… 

CARMEN: Da, îl cheamă Juan. 

BEATRICE: Juan. 

CARMEN: Juan Alonso. 

BEATRICE: Alonsooo.... Rimează cu Alfonso. Și… l-ai cunoscut și tu tot la cercul 

de foto? 

CARMEN: Mi l-a prezentat Pilar. După divorț. E un om minunat. 

BEATRICE: Și tata nu era minunat? Nu te grăbești iar? 

CARMEN: Cred că e un om minunat. Ți-am mai spus, e altă lume aici, femeile 

sunt respectate.  

BEATRICE: Zici că te respectă… 

CARMEN: Ai să te convingi, când ai să-l cunoști! 

BEATRICE: Dar poate că nu vreau să îl cunosc! Și poate că nu mai vreau să 

vorbesc nici cu tine. Hai că mă sună cineva. Hai, pa!  

(Beatrice întrerupe conexiunea.) 

BEATRICE: Alo? Cobor acum. 

(Beatrice și Carmen ridică paturile în camerele lor. Începe momentul Kinect.) 

 

SCENA 8 

Mai târziu în 2016. Beatrice are 16 ani. Inițial, publicul din fiecare țară vede doar 

spațiul său. Apoi, după ce Juan răspunde la apelul video, vom vedea ambele 

spații. Conexiune video. 
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(Primele două replici se aud doar în Spania.) 

JUAN: іCarmen, es Beatrice! ¡Carmen!  

CARMEN: (desde la otra habitación) ¡Coge tú, porfa!  

(Juan răspunde.) 

JUAN: іHola, Betty! 

BEATRICE: ¿Está mamá? ¡Quiero hablar con ela, es urgento! 

JUAN: іCarmen, ven! Beatrice dice que es urgente.15 

(Intră Carmen.) 

CARMEN: Bună, Betty! Ce s-a întâmplat? 

BEATRICE: Tata se simte foarte rău. 

CARMEN: Iar? Acum ce-are? 

BEATRICE: Cred că moare. (Pauză. Carmen încearcă să treacă de șoc; e de 

presupus că e prima dată când Beatrice folosește aceste cuvinte; iar ea, 

Beatrice, continuă iritată de lipsa de reacția a lui Carmen.) Te-ai gândit la asta?! 

Sau nici măcar nu te interesează? 

CARMEN: Liniștește-te! Ce e? Ulcerul? Ai sunat la salvare? 

BEATRICE: Am sunat, au zis că vin, dar nu știu ce să fac. Amețește, respiră 

greu, îi e greață…. 

CARMEN: Mai are medicamente? 

                                                           
15 JUAN: (în spaniolă) Carmen, e Beatrice! Carmeeen! 

CARMEN: (în spaniolă, din camera alăturată) Răspunde tu, te rog! 
(Juan răspunde.) 
JUAN: Ola, Betty! 
BEATRICE: (în spaniolă imperfectă) Mama e acolo? E urgent să vorbesc cu ea! 
JUAN: Carmeeeen! Vino! Beatrice zice că e urgent! 
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BEATRICE: Are, dar nu știu ce să îi dau. Vomează sânge. Înțelegi? Vomează 

sânge! 

JUAN: (en español)¿Qué pasa? Dime.  

CARMEN: George está muy mal. La úlcera se ha puesto peor. Está vomitando 

sangre.16 

BEATRICE: Nici măcar acum nu-ți pasă ce-ți spun?!  

CARMEN: Știi că Juan e doctor. Poate are vreun sfat… 

JUAN: (en español) Tiene una úlcera perforada. Puede hacer peritonitis. 

Debe ir urgentemente al hospital.17 

CARMEN: (traduce) Și Juan zice că... 

BEATRICE: (izbucnește) Am înțeles, peritonită. Știu și eu! Mulțumesc pentru 

sfaturi. Vouă vă e ușor de acolo să dați sfaturi. Hai, pa! 

(Beatrice închide. Sună la Ana Maria.) 

BEATRICE: Alo, Ana! Da, am sunat! Mă liniștesc, ok... da, bine stau.  

 

SOLILOCVII 3 

BEATRICE: 1.Tata e mai bine. A stat în spital două săptămâni. Am făcut cu 

schimbul eu și mătușa Ana. E o femeie dură, dar bună. Nu s-a căsătorit, a stat să 

aibă grijă de mine și de tata. N-o suportă pe mama. Mama mă suna de trei ori pe 

zi să vadă ce mai fac, cum rezist. Întreba și de el, dar nu știu cât îi pasă de fapt. 

                                                           
16 JUAN: (în spaniolă) Ce e? Spune-mi.  

CARMEN: (în spaniolă) Îi e foarte rău lui George. I s-a agravat ulcerul. Vomează sânge.  
17 JUAN: (în spaniolă) Are ulcer perforat. Poate să facă peritonită. Trebuie dus urgent la 

spital. 
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3. A zis că îi pare rău că nu poate fi lângă mine „în aceste momente”, pentru că 

are mult de lucru la restaurant. Ce protocolară s-a făcut! „În aceste momente”. 

Mai dă-te-ncolo cu spaniolul tău cu tot! O duci bine mersi și pe mine mă lași aici 

să mă chinui!  

5. Pe bune, mamă, pe bune, tată, am doar 16 ani! Câți dintre colegii mei credeți 

voi că trec prin așa ceva?! Bețivul de tata... 

7.Nu, să nu vorbesc așa de tata. Dar băutura l-a adus aici! Zice că se lasă... a 

câta oară? Cu o mână beteagă și ulcer perforat! Rețeta succesului! Dacă nu mi-

ar trimite mama bani, am fi morți amândoi.  

9. Și cât o să mai trimită bani? Cel puțin cât o să mai trimită și pentru el? Va 

trebui să plec și eu la facultate, nu? O să-l târăsc după mine toată viața? Vreau și 

eu viața mea! (conștientă de naivitatea ei de atunci) Cândva mi-ai promis c-o să-

mi trimiți vise împlinite de pe (ironică) Planeta Mării Aurii, mamă. Dar cred că tot 

aici o să rămân, nu? Blocată pe nenorocita asta de Planetă a Viselor Pierdute.  

 

JUAN: 2. Vaya día. Como tantos otros, los médicos lo tienen asumido. Salir 

pronto de casa por la mañana, llegar tarde a casa por la noche... A veces, 

incluso muy tarde. (mira el movil) Es una buena sensación, saber que te están 

esperando. Cuando estaba solo, me parecía que nada tenía sentido. Ni siquiera 

ir a casa. Ahora…  

4. Me gusta mucho que Carmen sea ambiciosa y sensible. Quiere ir a la 

universidad. ¿Podrá  estudiar y seguir trabajando? Yo creo que sí. Pero si se 

viene su hija… tiene que decidirse. A veces me parece difícil la cría. Las crisis 

que vienen con la edad. Pero no es sólo la edad. Toda esa situación con ese 

hombre enfermo. Y alcohólico. Tengo entendido que ha dejado de beber.  

6. El problema es si lo ha dejado del todo. Es una enfermedad. Cuando era 

estudiante conocí algún caso desesperado. Algunos empiezan a beber cuando 
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tienen problemas. Carmen pasó por muchos problemas pero demostró ser 

fuerte.  

8. No puedo imaginarme la vida sin Carmen. La veo, sé lo que sufre porque no 

puede traer a su hija aquí. Yo también quiero tener un hijo con ella. Hijos. Y traer 

también a su hija aquí.  

10. ¿Y si no quiere venir aquí? Si se parece a su madre, significa que es una 

persona dedicada y se sentirá obligada a quedarse en casa para cuidar de su 

padre. Con esa úlcera... Si deja de beber, y con un régimen muy estricto, podrá 

vivir muchos años más. Y Beatrice podrá, con 18 años, vivir su propia vida.18 

 

SCENA 9 

2017. Beatrice are 17 ani. 

În România, camera lui Beatrice. După-amiaza. 

În Spania, camera lui Carmen. După-amiaza. 

                                                           
18 JUAN:  2. Grea zi. Zi ca toate celelalte… cine e medic se obișnuiește. Plec de acasă 

dimineața, ajung seara târziu… Uneori, noaptea târziu. (se uită la telefon)  E bine să știi 
că ești așteptat. Cât am fost văduv mi se părea că nimic nu are rost. Nici să mă duc 
acasă. Acum… 
4. Îmi place foarte mult la Carmen că e ambițioasă și sensibilă. Vrea să se înscrie la 
facultate. Oare o să poată să studieze și să lucreze în continuare? Cred că da. Dar dacă 
o să vină și fata ei… trebuie să se decidă. Uneori mi se pare dificilă puștoaica. Crizele 
vârstei. Dar nu e doar vârsta. Toată situația cu omul ăla bolnav. Și dependent de alcool. 
Am înțeles că s-ar fi lăsat.  
6. Problema e dacă s-a lăsat definitiv. Și asta e o boală. Am cunoscut, când eram 
student, cazuri disperate. Unii se apucă de băut când îi lovesc necazurile. Carmen a 
trecut prin multe, dar s-a ținut tare. Cum să nu o iubești? Doar când au agresat-o inșii 
ăia a părut că se pierde cu firea. Spunea că pleacă. Nu în România, dar nici în Spania 
nu mai stă. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi plecat?  
8. Nu pot să îmi imaginez viața fără Carmen. Văd, știu că suferă că nu își poate aduce 
copilul aici. Vreau și eu un copil de la ea. Copii. Și o să o aducem și pe fata ei.  
10. ...dacă nu o să vrea să vină? Dacă seamănă cu mama ei, înseamnă că e o ființă 
dedicată și are să se simtă obligată să stea acasă să aibă grijă de tatăl ei. La un ulcer 
avansat… Dacă se lasă de băut și ține regim strict, poate trăi mulți ani. Iar Beatrice va 
putea, la 18 ani, să își trăiască viața.   
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Conexiunea video e deja în desfășurare. Cele două studiază, fiecare în spațiul ei. 

Mama învață la spaniolă, fata exersează portretul în cărbune, folosind-o pe 

mamă drept model. Din când în când, cele două își vorbesc. 

BEATRICE: Scuze că te întrerup… 

CARMEN: Da, spune. 

BEATRICE: Am tot ezitat să te întreb…  

CARMEN: Spune. 

BEATRICE: Ok, studiezi spaniolă. Și ce-ai să faci după ce termini universitatea? 

CARMEN: Mă gândesc că aș putea preda spaniolă intensiv românilor care vor să 

lucreze aici. Sunt asociații pentru români aici care se ocupă și cu asta.... 

(Pauză. Cele două studiază în continuare.) 

CARMEN: Dar tu de ce pierzi timpul și nu înveți, nu ai teză vineri?  

BEATRICE: Ba da, dar am învățat. Și să știi că și acum învăț! 

CARMEN: Hai, hai, lasă miștoul. 

BEATRICE: Nu e niciun mișto, învăț pentru admiterea la facultate. 

CARMEN: Ce facultate? 

BEATRICE: De arte frumoase. 

CARMEN: Minunată veste, când am venit de Crăciun nu mi-ai spus că te faci 

medic? 

BEATRICE: Lasă, ajunge un medic la casa omului. 

CARMEN: Iar?  

BEATRICE: Ok. Scuze! 
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CARMEN: Și ce-ai să faci cu artele frumoase? Să știi că artiștii mor de foame. 

Mai bine fă arhitectură, că se câștigă bani frumoși.  

BEATRICE: Oprește-te! Nu mă simt în stare să înghit atâta mate. 

CARMEN: Îți plătesc eu meditator. 

BEATRICE: Mai bine plătește-mi meditator la desen. 

CARMEN: La desen? 

BEATRICE: Să mă învețe cum e cu perspectiva… 

(Intră George. E treaz. Poartă ochelari de vedere.) 

GEORGE: Ce faceți aici? 

BEATRICE: Bine, învățăm pentru facultate. Eu pentru arte frumoase, mama 

pentru… 

GEORGE: Mama? Pentru? A terminat cu școala vieții?  

CARMEN: Nu te enerva, că te roade ulcerul... 

GEORGE: Eu să mă enervez? Doar dacă nu cumva pregătiți fuga fii-mi în 

Spania. V-am prins, complotați. Dar, cum eu nu îi dau semnătură, mai aveți de 

așteptat. Altfel, în viața mea nu m-am enervat, eventual am jucat teatru. Am 

talent, nu? (râde) (După o pauză.) Am auzit că sunt superbe spanioloaicele. N-ai 

vreo prietenă interesată de un bărbat deștept, frumos și cu o mână? 

CARMEN: Poate. Dar pentru asta ar trebui să te lași de băut. 

GEORGE: Știu... Deja de beber! Ole!  

(Heblu în ambele țări.) 
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SCENA 10 

 

Mai 2018.  

În România, camera lui Beatrice. Beatrice e foarte bine-dispusă.  

În Spania, camera lui Carmen. Carmen și, mai târziu, Juan.  

Conversația video e deja în desfășurare. 

CARMEN: Îți mai trebuie bani? 

BEATRICE: Oricând. (râde) Lasă, mamă, că mă descurc! Am făcut deja 

rezervarea la restaurant! Au ajuns pantofii.  

CARMEN: Ăștia ți-s’ buni? 

BEATRICE. Tu ce crezi? 

CARMEN: M-am dus la magazin cu hârtia pe care ți-ai desenat talpa. Mi i-au 

primit înapoi pe cei care erau mici. Ia să văd, cum îți stă cu ăștia? (Beatrice se 

încalță.)  Ei? 

BEATRICE: Turnați! 

CARMEN. Află că tot 37 sunt!   

BEATRICE: Serios? 

(În Spania intră Juan.) 

JUAN: ¡Hola, Betty! 

BEATRICE: ¡Hola, Juan! ¡Espero que vengas a la fiesta con mi mamá!  

JUAN: Cuando vengas a estudiar a Madrid, os vais a ver con más frecuencia 

tu madre y tú. (Carmen traduce.) 
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BEATRICE: He cambiado de opinión… quiero ir a tu universidad en Murcia.  

CARMEN: ¿En serio? ¿Y cuándo has pensado eso? 

BEATRICE: E tardado en defidirlo. (scurtă pauză)  

JUAN: Nos vemos pronto, cuídate. (Juan iese.)19  

BEATRICE: Mamă, știi că tata se simte  din ce în ce mai rău, nu? 

CARMEN: Păcat. Dar tu ai viața-n față! Și mă bucur mult că vii! Avem suficient 

spațiu ca să stăm toți trei. Lara se duce la Cluj? 

BEATRICE:  Da, cu prietenul ei, Florin. Sper să nu întârzie poimâine, cum au 

făcut de Sfântul Ion. Apropo, Ion mi-a promis că face playlist-ul de muzică. Să-ți 

spun ceva: zicea că pregătește o melodie special pentru tine. Mama, o să vii 

sigur, da? 

(Carmen îi arată cadoul. Heblu în ambele țări.) 

 

SCENA 11 

La început, scene paralele (publicul din fiecare țară vede doar ce se întâmplă în 

spațiul său). Apoi conexiune video. La final, animație Kinect. 

În România, camera lui Beatrice. Ora 5:00 am. Fata e îmbrăcată frumos. A venit 

de o oră de la petrecere. Calculatorul e deschis.  

                                                           
19 JUAN: Bună, Betty! 

BEATRICE:  Bună, Juan! Sper că vii și tu la majorat împreună cu mama! 
JUAN: Aș vrea foarte mult să vin, dar nu pot promite, depind de programul de la spital și, 
în plus, tata nu se simte prea bine de la o vreme. Dar Carmen va veni cu siguranță. 
CARMEN: Mi-e foarte dor de tine, au trecut patru luni de când nu ne-am văzut, dar 
parcă au trecut patru ani!  
JUAN: Când ai să începi facultatea la Madrid, o să vă vedeți mai des, tu și mama ta.  
BEATRICE: M-am răzgândit… mă înscriu la Universitatea San Antonio din Murcia.  
CARMEN: Serios? Când ți-a venit ideea? 
BEATRICE: Ei, mi-a luat ceva până să mă hotărăsc... 
JUAN: Ne vedem curând, ai grijă! 
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În Spania, camera lui Carmen. Carmen sună (apel video), dar Beatrice nu 

răspunde. Carmen insistă.  

CARMEN: Te rog, răspunde! RĂSPUNDE DRACULUI ODATĂ! 

(Beatrice răspunde.) 

CARMEN: Ai înțeles de ce n-am putut veni?  

(Beatrice tace.) 

CARMEN: Mă auzi? Merge bine netul?  

(Beatrice scapă ceva din mână intenționat, sau face un gest. Carmen 

reacționează.) 

CARMEN: Deci mă auzi. Înțelege, a murit tatăl lui Juan. În dimineața asta. Era 

bolnav demult. Cancer. Juan îl scotea pe taică-su de la morgă și eu plecam la 

petrecere… Cum ar fi fost? (Pauză lungă.) Să știi că, deși trece prin ce trece, 

Juan și-a adus aminte și a zis să-ți transmit „la mulți ani!”. (pauză)  A venit Ion? 

Ce ți-a adus? (pauză) Le-a plăcut rochia? (pauză) Înțeleg ce simți. Au fost 

nenumărate momente când m-am simțit singură. Și, chiar dacă acum par o 

femeie împlinită, depărtarea de tine a fost și este un chin. Zi și noapte. Ce 

amintiri am eu cu fata mea? Nu am fost cu ea în prima zi de școală, nu eu am 

învățat-o ce să facă atunci când a ajuns la pubertate, nu mi-a povestit nimic 

despre primul ei sărut.  

BEATRICE: Dacă vrei, îți povestesc... 

CARMEN: Sigur! 

BEATRICE: ... ce s-a întâmplat la majoratul meu. Lumea a început să se strângă 

pe la opt. Am stat pe terasă, era cald. Am dansat și am fost exagerat de veselă. 

Vroiam să arăt că, de fapt, nu mă doare că tu nu ești aici.  

CARMEN: Știi că ți-am cumpărat deja biletul de avion. Imediat după bac, vii la 

mine. Te scot din infernul ăla.  Ai 18 ani, nu mai e nevoie de semnătura lui. 
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BEATRICE: 18 ani, nu? Se zice că e cea mai frumoasă vârstă. Așa o fi. În orice 

caz, e vârsta la care pot face ce vreau, nu? 

CARMEN: Da, poți să vii la mine. 

BEATRICE: Și dacă nu pot? 

CARMEN: De ce să nu poți? Ai 18 ani și nu… 

BEATRICE: Nu pot să îl las așa. (pauză) Pe tata. Pe tatăl meu.  

CARMEN: Sigur că poți. Are să-l îngrijească Ana Maria. Sau, și mai bine, o să 

plătesc eu să fie internat într-un azil. 

BEATRICE: Perfect! Ca să pot să plec de aici.  

CARMEN: Juan și cu mine îți vom pregăti camera. 

BEATRICE: Nu, nu, nu, nu, nu. Am să plec cu Lara și Florin la Cluj… sau poate 

nu. Poate plec cu Ion. Nu știu unde.  

(Moment Kinect. După acest moment, Betty mai are o replică – pentru publicul 

din România.) 

BEATRICE: Unde să mă duc? 

Heblu. 

 

SFÂRȘIT 

 


