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În camera de spital
Decorul: O lumină violet ce descoperă treptat silueta unei tinere
acoperite cu o pânză imensă, având nuanŃa oului de raŃă. PereŃii sunt
sugeraŃi de draperiile lungi ce îmbracă şi o parte din scenă. În partea dreaptă
(dar central) se află o oglindă orientată cu 30 de grade spre spectatori, iar pe
unul din pereŃii imaginari atârnă lumina unor raze de soare pierdute printre
aburi ”de tămâie“. Sub această fereastră imaginară e aşezat un pat acoperit
cu un cearceaf din hârtie de ziar, construindu-se astfel atmosfera grea a unei
camere de spital.
Personaje: o adolescentă dependentă de droguri
Spectatori: doar regizorul
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Ai ascultat vreodată cum cântă lumina? Deschide uşa şi
priveşte-o cum stă atârnată pe pereŃi, priveşte-i răstignirea şi poate
aşa vei reuşi să-mi înŃelegi cuvintele ... Lumina cântă ... cântă a
iubire, a alb, a libertate ... a viaŃă ...
Ce dor îmi e să trăiesc! Să trăiesc ca tine, privitorule, să
plâng, să iubesc, să dorm, să visez! Mă priveşti apatic din oglinda
asta rece şi şopteşti cuvinte pe care le auzi doar tu. Crezi că eşti
departe de mine? Te înşeli! Doamne, cât de mult îmi semeni!
ConştiinŃa se va juca cu tine: te va înălŃa când te aştepŃi mai puŃin
şi tot atât de repede te va arunca în spatele scenei ... alături de
mine ...
(Se îndepărtează de oglindă, aşezându-se jos, lângă pat pregătindu-şi
parcă un ritual de rugăciune)
Ce ciudat! Ziua asta mi se pare alta decât cea de ieri ... sau
cea de mâine ... Toate gândurile mi se prăbuşesc cu un zgomot
babilonic, nelăsând în urma lor nici măcar ruine, ci un gol sterp,
cenuşiu (Ńipat) L-am pierdut pe Dumnezeeeeu... L-am pierdut pe
Dumnezeu! (coborând tonul vocii) şi acum mă sufoc în secunde!
(Se ridică cercetând pereŃii şi încercând să-şi găsească sprijin, însă cade
de câteva ori şi rămane întinsă pentru câteva zeci de secunde, timp în care
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apare un joc de lumini albastru-violet, de tonalităŃi diferite. Apoi, în timp ce
îşi ridică privirea)
PereŃii ăştia sunt atât de trişti, îmi plâng în palme dureri
otrăvite. Atâtea suflete s-au îngropat aici ... Cine are drept de viaŃă
sau de moarte asupra noastră, cine are curajul să ne spună cum să
trăim? Voi, oamenii, vreŃi să ne ascundem în spatele uşii şi să ne
reprimăm dorinŃele, trăirile, pentru ca nu cumva spiritul nostru să
pătrundă şi-n pieptul altor tineri. E revoltător manifestul vostru,
ne aruncaŃi ca pe nişte cârpe! Dar NOI facem parte din societatea
pe care voi aŃi creat-o! (după o pauză) VorbiŃi de mântuire?
Drogurile sunt mântuirea noastră!!!
(Ar vrea să se aşeze pe pat, dar îi e teamă de ceva, parcă n-ar dori să
deranjeze)
Lumina pătrunde cu atâta curaj în cameră încât mă încearcă
un sentiment de protecŃie. Mama îmi spunea adesea că lumina
vindecă şi poate de-asta acum o caut mereu. (Încearcă să dea la o
parte draperiile pentru a pătrunde mai multă lumină în cameră, însă renunŃă
destul de repede şi se întoarce în faŃa oglinzii ca şi când ar fi căutat pe
cineva). Mă bucur că sunt singură, aşa mă pot răsfăŃa în voie în
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braŃele luminii! (şi schiŃează poate pentru prima dată un zâmbet în colŃul
gurii, imediat însă răceala şi aroganŃa îi revin în glas)
... tu încă mă priveşti din oglindă? Nu eşti decât un biet
trup bolnăvicios, uitat în agonie. Te sperie fericirea mea? Deşi
închis aici, între pereŃii apăsători ai spitalului, spiritul meu e liber,
căci a avut curajul să părăsească un decor în care nu se încadra –
lumea celor care îşi spun “oameni“. Refuz să mă numesc OM,
căci sunt mai presus de ei.
(Se aşează ameŃită şi epuizată în faŃa oglinzii) Ce mult îmi
semeni, privitorule! Tăcerea ta mi-e cunoscută. Mă cutremur – e
tăcerea trupului meu amorŃit...
Iartă-mă! Doar tu iartă -mă, trup firav, căci te-am sacrificat.
Te părăsesc, te las pradă oamenilor (îşi întoarce privirea îngrozită spre
patul acoperit cu foi de ziar) Nu plânge, durerea n-o mai simŃi, căci
carnea îŃi e otrăvită! Nu eşti decât amestec de substante slabe,
prin firea ta eşti muritor. Cine cunoaşte moartea nu mai vrea
mântuire. Iar eu asta caut – şi totuşi ... ce iz de ospiciu are
mântuirea! ...

sunt vinovată doar în faŃa ta, doar tu îmi eşti

judecător ... şi templu ... şi stăpân ... şi slugă.
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Dăruieşte-mă acum pentru ultima dată luminii, pentru că
simt că aripile mi se sparg în întuneric ... mă doare ... m-apasă
voci de înger! Plutesc în amorŃire – zbor ...

Sfârşit

11
Extras din volumul:
Neagu, A. E. (2008). Cutia cu pereţi de cer.
Iaşi, România: Lumen.

Andreea Elena NEAGU

Pagină lăsată
goală intenţionat

12
Extras din volumul:
Neagu, A. E. (2008). Cutia cu pereţi de cer.
Iaşi, România: Lumen.

Cutia cu pereŃi de cer

Cutia cu pereŃi de cer
Actul I
Scena 1
O cameră imaginară, fără geamuri sau uşi, doar câteva draperii
atârnate şi câteva reflectoare aşezate jos, astfel încât lumina lor să cadă pe
draperii. Pe scenă, aruncate la intâmplare, opt cuburi mari de lemn.
(AcŃiunea se petrece în anii ‘70)
Personaje: IonuŃ – un băiat înalt şi uscăŃiv, cu părul vâlvoi,
uşor ondulat
Tudor (“Neicu”) – prietenul lui IonuŃ, mai mare cu câŃiva ani,
având o constituŃie mai sportivă
Amândoi sunt destul de umil îmbrăcaŃi.
La început doar reflectoarele din spate sunt aprinse. IonuŃ intră
alergând printre cuburi şi se aşează apoi în faŃă, pe unul din cuburi.
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IonuŃ: (aproape gâfâind) Le-am spus de atâtea ori şi nu au
vrut să mă creadă. Să-şi vadă de plăcintele lor că eu nu sunt
singur.
(ridicându-se euforic de pe cubul de lemn, încearcă să-şi strângă în
braŃe prietenul care apar şi el după câteva momente): Neicule, (admirativ)
ce sperietură le-ai dat! N-o să mai îndrăznească vlăjganii ăia să…
(Nu apucă să termine, pentru că celălalt îl repede, strângându-l tare
de braŃ ):
Neicu: Măi, Ńâcă, de câte ori Ńi-am zis să stai potolit? Tu ai
impresia că o să te apăr la infinit? Într-o zi o să te las să Ńi-o iei pe
coajă!
IonuŃ: Neicule, (cu vocea înmuiată) dar ai văzut şi tu că
tăbărâseră toŃi pe mine!
Neicu: (slăbindu-l uşor din strânsoare, se aşează pe un cub şi îi
vorbeşte pe un ton aspru) Măi, băiatule, măi, IonuŃ, nu vezi că te minŃi
singur? Ai lui Samoilă sunt patru. Dacă te prind ăştia la vestiar, te
snopesc în bătaie. (apoi mai blând) Cum să le Ńii tu piept de unul
singur?
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I: Păi nu te am pe tine? (şi se aşează derutat pe podea în faŃa celui
mare) Neicule, de când am venit aici ai promis c-o să fim ca fraŃii.
(uşor dezamăgit) Doar am trecut prin atâtea necazuri amândoi. NuŃi mai aminteşti lacrimile de la Izvoru? (ştergându-se instinctiv la ochi
cu mânecuŃa) Nici pe câinii din curte nu-i bătea ca pe noi.
N: Taci, măi Ńâcă, lasă amărăciunile astea.
I: (ridicându-se în picioare şi aproape strigând) Tu crezi că
vreodată o să pot uita mizeria aia de oameni de la Izvoru? Eu simt
şi acum lipindu-se furtunul ăla pe spinarea mea. (Şi apoi din nou
strigând) De ce bătea, mă, Stănculescu la noi ca la nişte bestii? Ce iam făcut? Cu ce îl mânia un copil de 12 ani? Al drăntului, cu faŃa
lui jupuită!
N: Taci, măi prostule! (şi îl apucă iar stâns de braŃ) Au trecut
toate astea! Nu-Ńi e bine aici? łi-am spus din noaptea aia, că
oriunde ne va muta, nu poate fi mai rău decât la Izvoru. (După un
timp) Ia şi mănâncă mărul ăsta. Mi l-a dat azi maica Vergina când
am ieşit să duc scrisoarea la poştă.
(Cel mic prinde mărul şi muşcă cu poftă din el. Între timp Tudor îl
mângâie pe păr)
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