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Personaje: HOŢUL (Şopi)
COCOŞATUL ( Adi)
SOŢIA (Evi)

Dormitorul este scufundat în întuneric. 
Nu chiar unul compact, prin perdelele 
trase pătrunde, timid, lumina palidă 
a neoanelor din stradă. O vreme, se 
aud respiraţiile adînci ale Soţiei şi 
Cocoşatului care dorm în pat. Ticăitul 
unui ceas deşteptător ori al unei 
pendule. Liniştea e stăpînă pe fiinţe şi 

lucruri. 

Brusc, se aude dincolo de uşa 
dormitorului, un zgomot strident de sticle 
răsturnate ori chiar sparte şi înjurăturile 

nedesluşite ale Hoţului.

SOŢIA (speriată, derutată, în şoaptă): Ce‑i 
asta?! Visez? (din nou, zgomot de sticle) 
Ba nu, sînt trează! Dumnezeule! Adi... 
Adi, fă ochi!

COCOŞATUL: (năucit de somn) Ai zis ceva?
SOŢIA: Ai auzit?
COCOŞATUL: Pe tine...
SOŢIA: În bucătărie! E cineva!
COCOŞATUL: Cine dracu, la ora asta?
SOŢIA: S‑au spart sticle... careva umblă 

pe‑acolo.
COCOŞATUL: S‑o fi răsturnat vreuna...Ai 

uitat să le aduni.
SOŢIA: Taci! Auzi? Paşi...
COCOŞATUL: N‑aud nimic.
SOŢIA: Eşti şi surd, pe deasupra. O să ne 

omoare.
COCOŞATUL: Cine dracu, Evi, ai înnebunit.
SOŢIA: Vorbeşte în şoaptă. 
COCOŞATUL: Dacă tu vrei...
SOŢIA: N‑avem nici pistol, nici cuţit...

COCOŞATUL: Nici măcar o grenadă!
SOŢIA: Îţi arde de glume.
COCOŞATUL: Cred că ai visat, pisi. După cît 

ne‑am obosit aseară...
SOŢIA: Oare am uitat să‑ncui?
COCOŞATUL: Nu bag mîna‑n foc, pisi. 
SOŢIA: Ba nu! Îmi amintesc, ce naiba Adi. 

Amîndoi am verificat uşa, am pus şi 
lanţul.

COCOŞATUL: Aha! Da... Semăna cu un 
breloc uriaş.

SOŢIA: Cine?
COCOŞATUL: Lanţul.
SOŢIA: Sînt experţi. Au desfăcut tot, yală, 

lanţ, broască.
COCOŞATUL: Cred c‑ai visat, Evi. 

Se aud paşi, dincolo de uşă. Scîndurile 
scării interioare scîrţîie lamentabil.

SOŢIA: Ei, ce zici acum?
COCOŞATUL: Ai dreptate... Careva urcă 

scările.
SOŢIA: O să mor şi n‑am apucat să fac măcar 

un urmaş.
COCOŞATUL: Te lasă‑n viaţă, dacă‑i spui.
SOŢIA: Or fi mai mulţi?
COCOŞATUL: După paşi... nu cred... 
SOŢIA: Se apropie de uşă...
COCOŞATUL: Ne băgăm sub pat şi‑l apucăm 

de glezne...
SOŢIA: Asta‑i canapea... cum dracu ne 

băgăm sub ea?!
COCOŞATUL: Să ne ţinem respiraţia.
SOŢIA: Eu îl pocnesc cu veioza.
COCOŞATUL: Bună idee... Şi eu!

Se deschide, încet, uşa. Scărţîit jalnic. Se 
aude o înjurătură şoptită printre dinţi.

HOŢUL: Scîrţîie ca dracul casa asta... Aaa, 
vai, aoleu... ce porcărie...?! ( se aude un 
rostogolit, o bufnitură zdravănă, ţipătul 
Hoţului), Dumnezeii ei...

Linişte deplină, cîteva clipe

SOŢIA: Ce‑o fi?
COCOŞATUL: A căzut, cred.
SOŢIA: Ne pîndeşte.
COCOŞATUL: Aprind veioza.
SOŢIA: Aşteaptă. Să ascultăm.

Linişte lugubră

COCOŞATUL: Nimic.
SOŢIA: Parcă nici nu respiră.
COCOŞATUL: Aprindem veiozele în acelaşi 

timp.
SOŢIA: Număr pînă la trei.
COCOŞATUL: Unde naiba‑i întrerupătorul?
SOŢIA: Sub bec, deşteptule.
COCOŞATUL: L‑am găsit.
SOŢIA: Unu... doi... trei!

Aprind veiozele. Lumină puternică. Hoţul 
e întins pe jos, la capătul canapelei, 

ascuns de privirile celor doi.

 SOŢIA: Nu văd pe nimeni.
COCOŞATUL: Nici eu... Cobor din pat.
SOŢIA: Mie mi‑e frică.
COCOŞATUL: Lasă, mă uit eu.

Coboară şi‑l descoperă pe HOŢ. 
COCOŞATUL scoate un sunet de 

exclamaţie.

SOŢIA: E acolo?
COCOŞATUL: Da... sper că n‑a murit. (rîde)
SOŢIA: Ce naiba rîzi ca prostul?!
COCOŞATUL: A călcat, tembelul, ştii pe ce?
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SOŢIA: De unde să ştiu.
COCOŞATUL: Pe halteraşele tale... hihi... 

ălea miculuţe de‑o jumătate de kil. 
Bine că faci sport, pisi. 

SOŢIA: A murit?
COCOŞATUL (îl studiază): Nu ştiu exact...
SOŢIA (coboară din pat): Tot eu trebuie să‑mi 

dau singură seama. (se apleacă asupra 
Hoţului) Sinceră să fiu... e cam ţeapăn.

COCOŞATUL: Loviturile la cap sînt cele mai 
periculoase. 

SOŢIA: Ce naiba facem, dacă‑i mort? 
COCOŞATUL: Încearcă respiraţie gură la 

gură.
SOŢIA: Poate tu!
COCOŞATUL: Îl... îngropăm.
SOŢIA: Unde?
COCOŞATUL: În... pivniţă. 
SOŢIA: Imposibil. E ciment pe jos.
COCOŞATUL: Pe gazon ar fi loc.
SOŢIA: Ai căpiat? Dacă ne vede careva?
COCOŞATUL: Îl aruncăm în pubelă.
SOŢIA: Individul ăsta e enorm.
COCOŞATUL: Are vreo sută de kilograme.
SOŢIA: Va trebui să‑l rostogolim pe trepte.
COCOŞATUL: Parcă respiră!
SOŢIA: Oare?
COCOŞATUL: Adu o oglindă.
SOŢIA: Vrei să vezi cît eşti de frumos?
COCOŞATUL: Să i‑o punem la gură, 

deşteapto!
SOŢIA: M‑am prins. (aduce o oglindă. I‑o ţine 

Hoţului în dreptul gurii) S‑a... aburit!
COCOŞATUL: Nu‑i mort. 
SOŢIA: Nici urmă de sînge pe covor.
COCOŞATUL: S‑a lovit la cap şi a leşinat.
SOŢIA (speriată): Adi, uite, începe să mişte! 

Ce ne facem, dacă se trezeşte? Ăsta ne 
omoară dintr‑o lovitură.

COCOŞATUL: Încă‑i ameţit bine, n‑are el 
putere.

SOŢIA: Să‑l înăbuşim cu perna... ori să‑l 
legăm... cu ce naiba...?

COCOŞATUL: Poate ar trebui să‑i dau un 
pumn în bărbie.

SOŢIA: Loveşte‑l!
COCOŞATUL: E o idee proastă... Mai bine‑l 

lămurim să plece.
SOŢIA: Chiar aşa. Să plece pe picioarele sale.

Hoţul se ridică în coate, geme sonor 
şi deschide ochii. Îl vede pe Cocoşat, 

scoate un ţipăt şi leşină la loc.

COCOŞATUL: Iar a leşinat.
SOŢIA: Cînd te‑a văzut! Normal! O fi crezut 

c‑a ajuns în iad.
COCOŞATUL: Dacă te‑ar fi văzut pe tine 

întîi...
SOŢIA: S‑ar fi crezut în rai, ştiu. Oare a mai 

rămas ceva gheaţă?
COCOŞATUL: Ai călduri?
SOŢIA: N‑am, deşteptule! Îi punem gheaţă 

pe scăfîrlie, îl trezim la realitate şi‑l... 
scoatem în stradă. Să fie recunoscător 
că nu l‑am dat pe mîna poliţiei şi... s‑o 
şteargă rapid. Să se evapore!

COCOŞATUL: Ai dreptate.
SOŢIA: Ca de obicei.
COCOŞATUL: Mă duc după gheaţă.
SOŢIA: Sper s‑o găseşti.
COCOŞATUL: (cîntă): Speranţa nu moare 

niciodată... (iese)

Hoţul începe să dea semne de trezire. 
Soţia îl priveşte speriată. Hoţul deschide 
ochii, o vede, e uluit. Se freacă la ochi 
apoi la ceafă. Cîteva gemete de durere.

HOŢUL: Visez? Mai înainte am văzut o 
pocitanie. Un pitic cu cocoaşă... E clar, 
m‑am lovit şi am halucinaţii.

SOŢIA: Să nu‑mi faci rău.
HOŢUL: Pocitania s‑a transformat în înger.
SOŢIA: Ai chef de glume, după ce că ai intrat 

în casă ca un criminal!
HOŢUL: Eu sînt hoţ, nu criminal, femeie.
SOŢIA: Controlează‑ţi vorbele.
HOŢUL: Aha, totuşi halucinez. De fapt, 

eşti pocitania aia care şi‑a schimbat 
înfăţişarea ca să mă păcălească.

SOŢIA: Nu‑s pocitanie.
HOŢUL: Să mă ademenească, să mă 

ameţească şi‑apoi să mă lovească. Chip 
de înger ascunzînd un diavol!

SOŢIA: Vorbeşti tîmpenii.
HOŢUL: Cine dracu foloseşte rahaturile 

astea de haltere demne de pitici? 
SOŢIA: Sînt ale mele.
HOŢUL: Puteam să‑mi sparg capul, să rămîn 

paralizat pe viaţă, cu gura strîmbă şi‑o 
mînă imobilă!

SOŢIA: Aşa păţesc ăia cu intenţii rele.
HOŢUL: Gura! N‑am venit aici pentru morală! 

Dau o spargere, dacă nu te‑ai prins. 
SOŢIA: Mai bine ai pleca frumuşel şi‑n 

linişte.
HOŢUL: Eu hotărăsc ce şi cum, femeie!
SOŢIA: Renunţă la cuvîntul ăla idiot!
HOŢUL: Ai dreptate. Femeie e un cuvînt idiot 

(rîde)
SOŢIA: Rîzi ca prostul. 
HOŢUL: După ce mi‑ai spart capul, mă faci 

şi prost! 
SOŢIA: Te rog, nu striga şi calmează‑te.
HOŢUL: Gura! (scoate un pistol. Soţia îşi 

înăbuşe un ţipăt) Vezi pistolaşul ăsta?
SOŢIA: Da... Ce mare e!
HOŢUL: Cu el în mînă, eu hotărăsc ce şi cum, 

ai priceput, femeie? Sau mai corect ar 
fi... diavole?

SOŢIA: Am priceput. 
HOŢUL: Treci în pat.
SOŢIA: De ce?
HOŢUL: Fără comentarii. Eu mă aşez 

puţintel în fotoliu, pînă‑mi mai trece 
durerea. Iar tu o să‑mi spui frumuşel 
unde găsesc... (se aude Cocoşatul cum 
cîntă: Speranţă nu moare niciodată...) 
Fir‑aş, acum am halucinaţii auditive? 
Cine‑i?

SOŢIA: Păi, l‑ai văzut deja o dată.
HOŢUL: Pocitania? Fir‑aş! Chiar există? O 

să‑i pocesc şi mai tare mutra. (îndreaptă 
pistolul spre uşă)

SOŢIA: Să nu tragi, te rog. A mers după 
gheaţă.

HOŢUL: Gheaţă? 

Intră Cocoşatul. Îl descoperă pe Hoţ în 
fotoliu cu pistolul îndreptat spre el. Nu 

se sperie.

COCOŞATUL: Salut.
HOŢUL: Mamă... ce urît eşti!
COCOŞATUL: Ţi‑am adus gheaţă să‑ţi pui 

pe scăfîrlie.
HOŢUL: A, da! Foarte bine. Dă punga. Încet, 

fără gesturi bruşte. Dacă încerci vreo 
figură, îţi găuresc faţa. 

COCOŞATUL: Bineînţeles. Unii visează 
numai găuri... Poftim.

HOŢUL: Acum treci în pat. (Cocoşatul se vîră 
în pat, ascultător, lîngă Evi) Mamă... 
lîngă ea eşti şi mai urît. Parcă aţi fi... 
frumoasa şi bestia! Cunoaşteţi? Sînt 
nişte desene animate care‑mi plac.

COCOŞATUL (ironic): Le‑ai citit?
HOŢUL: Arăţi mai rău şi decît dracul dar 

faci pe ironicul. Te crezi şmecher. 
Da, pocituţ, eu citesc numai desene 
animate. 

SOŢIA: Se vede...
HOŢUL: După ce se vede? 
SOŢIA: Pardon... sînt doar nişte vorbe... nu 

te enerva.
HOŢUL: Ţi se pare că am fruntea îngustă?
SOŢIA: Deloc!
HOŢUL: Ca să dai spargeri reuşite, trebuie 

să gîndeşti temeinic. 
COCOŞATUL: Adică... te‑ai gîndit mult pînă 

ai intrat?
HOŢUL: Voi nu crăpaţi de căldură? Nu, că 

sînteţi mai dezbrăcaţi. Totuşi... mi‑aţi 
derutat raţionamentul.

SOŢIA: Adică?
HOŢUL: Am văzut ferestrele închise, perdelele 

trase, draperiile la fel, nici un gemuleţ 
lăsat să mai intre vreo pală de vînt. 
Beznă totală în casă. Nici un zgomot, 
nicio veioză aprinsă, nicio muzică în 
surdină. Nici televizorul pornit!! Aştia‑s 
plecaţi în vacanţă, mi‑am zis. Nu?

COCOŞATUL: Logic.
HOŢUL: Şi abia e trecut de ora unsprezece! 

Cum naiba să doarmă toţi ai casei la 
ora asta şi... pe‑o asemenea căldură! 
La fel aţi fi judecat şi voi. 

SOŢIA: Sună... comic cuvîntul în gura ta...
HOŢUL: Care?
SOŢIA: Judecat.
HOŢUL: Chiar aşa! E de rîs, adică? N‑am 

nimic împotrivă. Rîsul e sănătos.
SOŢIA: Eşti un hoţ cu simţul umorului.
HOŢUL: Corect. Cu umor şi cu...pistol, ha 

ha. Şi‑mi vine să rîd... văzîndu‑vă 
alături...

SOŢIA: Ai mai spus‑o! E penibil să tot repeţi.
HOŢUL (răstit): Repet cît vreau şi ce vreau, 

femeie! (agită pistolul) Acum eu sînt 
şeful!

COCOŞATUL: Ai dreptate. Vezi să nu ţi se 
descarce.

HOŢUL: Stai blînd. Sînt expert. 
SOŢIA: Ai... împuşcat mulţi?
HOŢUL: Eu? A, păi... ăsta‑i secret profesional.
COCOŞATUL: Evi, nu mai pune întrebări. 

Seamănă cu un interogatoriu.
HOŢUL: Corect! Eşti un tip deştept, 

cocoşatule. Nu cumva te cheamă... 
Adam? 

COCOŞATUL: De unde ţi‑a venit ideea?
HOŢUL: Dacă ea e... Eva, haios ar fi să te 

cheme pe tine Adam! (rîde)
SOŢIA (îmbufnată): Nu‑l cheamă Adam.
COCOŞATUL: Adrian.
HOŢUL: Pe aproape. A şi E...
SOŢIA: Pe tine cum te cheamă?
HOŢUL: N‑ai vrea cumva să‑ţi spun şi unde 

locuiesc, cînd m‑am născut, codul 
cardului...?! Faci pe şmechera.
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SOŢIA: Scuze...
HOŢUL: Şi Eva a fost o mare şmecheră. Pînă 

la urmă, l‑a prostit pe bietul Adam, l‑a 
făcut să muşte din măr iar după ce 
tembelul a muşcat... l‑a luat dracul. 
Hihi!

SOŢIA: Mă uimeşti!
HOŢUL: Cu ce?
COCOŞATUL: Termină, Evi...
HOŢUL: Las‑o, mă, să spună. 
SOŢIA: Păi... ce de chestii cunoşti.
HOŢUL: Aha. Eşti ironică.
SOŢIA: Nu‑mi permit.
HOŢUL: Să nici nu‑ţi permiţi! Am văzut şi 

cîteva tablouri cu Adam şi Eva! Dar ăia 
erau amîndoi frumoşi. Trupurile lor 
golaşe erau corecte, cu forme plăcute 
ochiului. Iar şarpele...

SOŢIA: Semăna la mutră cu tine.
COCOŞATUL: Evi, abţine‑te!
HOŢUL (rîde amuzat): Îmi place ideea! De ce 

nu? Dar şi mai grozav ar fi... să fiţi voi 
doi Adam şi Eva! Pictaţi de‑o parte şi 
de alta a mărului. Goi. Mamă, ce s‑ar 
mai amuza privitorii! Eva, ca o zînă 
iar Adam, un piticuţ cocoşat cu mutră 
pocită. Ar rîde şi cu bucile! Nebunie!

SOŢIA: Simţi o plăcere deosebită, cînd îţi 
baţi joc?.

HOŢUL: Asta‑i realitatea, Evi. Mie prietenii 
îmi zic Şopi. S‑ar potrivi porecla unui...
şarpe? Tu cum îl alinţi pe Adişor cînd 
îl mîngîi pe cocoaşă? Umflăţelul meu 
sau... deluşorul meu nebunatic?

SOŢIA: Cu un pistol în mînă, poţi face pe 
grozavul.

COCOŞATUL: Lasă‑l, pe mine nu mă 
deranjează.

HOŢUL: Vezi, Adi e un înţelept... spre 
deosebire de Adam care a muşcat...Ce 
păcat că n‑am talent de pictor. Aş vinde 
tabloul la licitaţie şi m‑aş alege cu o 
sumă frumuşică plus... celebritate.

SOŢIA: Adevăraţii credincioşi n‑ar cumpăra 
o asemenea blasfemie.

HOŢUL: Te înşeli, iubiţel. Ce este mai 
hidos, mai şocant, mai scîrbos atrage. 
E marfă! Şi ce importanţă are cine‑l 
cumpără? Iar voi păreţi, mai degrabă, 
nişte necredincioşi. Nu aveţi nicio 
icoană în dotarea dormitorului.

SOŢIA: Tu ai?
HOŢUL: Bineînţeles că am. Chiar şi una în 

portofel.
COCOŞATUL: Ca să te apere de... hoţi.
SOŢIA: Mi‑ai luat vorba din gură!
HOŢUL (rîde cu poftă): Bună replică măi... 

Quasimodo! Chiar mă apără! 
SOŢIA: Ai zis... Quasimodo?
HOŢUL: Te miri? Cocoşatul de la Notre 

Dame, biserica aia din Paris, care 
trăgea clopotele şi s‑a îndrăgostit de‑o 
femeie frumoasă... Cam cum e cu voi 
doi doar că Quasimodo‑Adişor îţi trage 
ţie clopotele.

SOŢIA: Să nu‑mi spui că citeşti cărţi.
HOŢUL: Nu, dragă, mă holbez la filme şi 

citesc... benzi desenate! Eşti mulţumită? 
Mă holbez la poze... (îi vine ideea) Poze? 
Haha. Asta e, cum de nu mi‑a trecut 
mai repede prin minte. Mamă, ce idee. 
(scoate telefonul mobil din buzunar)

COCOŞATUL: Ce faci?

SOŢIA (speriată): Ce vrei să faci?
HOŢUL: Poze! Nişte poze cu voi doi în diverse 

poziţii. Voi avea un succes monstru cu 
ele. 

SOŢIA: Nu!! 
COCOŞATUL: Nu cred că e o idee tocmai 

bună...
HOŢUL: E genială. Hai, întoarce‑te puţintel 

în profil, să ţi se vadă cocoaşa...
SOŢIA: Te implor, nu!! Am o mulţime de 

bijuterii, acolo, în sertarul ăla de la 
oglindă. Ia‑le pe toate! Ia tot ce vrei!

HOŢUL: O să iau, am timp. Telefonul ăsta 
face şi filmuleţe dar... habar n‑am cum. 
(către Cocoşat) Te pricepi?

COCOŞATUL: Nu.
HOŢUL: Pe ea o întreb degeaba. Chiar dacă 

s‑ar pricepe, nu m‑ar ajuta. Haide, Eva, 
nu te strîmba în halul ăsta. Strici poza.

SOŢIA (aproape urlînd): Nu fac poze!!! Eşti 
un nemernic. Omoară‑mă, dar nu fac 
poze! (se bagă sub plapomă)

HOŢUL (furios): Ieşi, dracului, afară de sub 
plapoma aia!

SOŢIA: Nu ies!
HOŢUL: Bag un glonte în tine!
SOŢIA: Bagă! Aud vecinii şi cheamă poliţia.
HOŢUL: Aha! Am şi amortizor, baga‑mi‑aş! 

Dar n‑am chef să‑l montez. Ieşi, 
dracului, afară! (smulge plapoma de pe 
Soţie şi o aruncă într‑un colţ al camerei. 
Soţia geme sonor, îi dau lacrimile. Se 
zvîrcoleşte) 

COCOŞATUL: Evi, linişteşte‑te.
SOŢIA: Nu vreau poze!!
COCOŞATUL: Poate ajungem la o înţelegere.
HOŢUL: Femeie, termină dracului cu 

zvîrcolitul! (Îi dă o palmă zdravănă, 
proiectînd‑o în braţele Cocoşatului) 
Acum fi atentă la mine. Dacă nu te 
potoleşti, de bat pînă te las lată, fără 
niciun dinte în gură şi vei avea nevoie de 
operaţii plastice multiple ca să‑ţi refaci 
chipul ăsta frumos. Cîteva poze şi, gata. 
Cine naiba să te recunoască? Doar nu 
eşti oarece actriţă ori cîntăreaţă...

COCOŞATUL: Nu e...
SOŢIA: Te implor...
HOŢUL (începe să facă poze): Apucă‑i un sîn 

cu mînuţa, Adamel. Aşa. Super. Acum 
sărut‑o pe gît. Bravos. Mîngîie‑i coapsele 
uşor. Mamă, ce contrast! Aş putea să 
vă dezbrac în pielea goală şi să vă pun 
în diferite poziţii. Nu‑mi plac pozele 
pornografice. Mai bine aşa, e mai mult 
mister...dar şi comicărie. De tot hazul. 
Sărută‑i un genunche, apleacă‑te... 
aşa... cocoaşa e de‑a dreptul măreaţă 
iar deasupra ei răsare... superb... 
chipul angelic! Acum încalec‑o. Hai, 
ca şi cum eu nu‑s de faţă... Hoho, ce 
chestie. Îi ajungi cu capul doar pînă 
între sîni. E bine şi acolo. Excelent....
Eva, acum întoarce‑te pe burtă. Tu, 
Qasimodo, odihneşte‑ti capul pe fesele 
ei. Uaaau! Cum ies ele în evidenţă prin 
cămăşuţa de noapte! Închide ochii. Eşti 
în extaz. Minunat... Gata! Am terminat. 
(ridică plapoma şi o aruncă peste cei 
doi) Acum vă puteţi vîrî la loc sub 
plapomă. Ei, a fost greu? Atîta tărăboi 
pentru nimic. Îmi pare rău şi de palmă, 
Evi. Nu rămîn urme... Trebuia să te 

potolesc cumva altfel puteam scăpa, 
naibii, un glonte...

SOŢIA (cu glas stins): M‑ai nenorocit...
HOŢUL: Exagerezi. Fii liniştită, nu pun 

pozele pe internet.
SOŢIA: M‑ai nenorocit...
HOŢUL: Te repeţi şi începi să mă calci pe 

nervi. Iar cînd sînt nervos, fac gesturi 
necugetate.

COCOŞATUL: Poate... un pahar cu coniac ar 
prinde bine, ce zici?

HOŢUL: Alcool? Cam ce‑ţi trece prin cap, 
piticanie?

COCOŞATUL: Nimic necugetat.
HOŢUL: Nu mai spune! Mă crezi prost, ha?
COCOŞATUL: Nicidecum.
HOŢUL: Ai început să cugeţi. Adică, speri să 

mă ameţesc, chiar să mă îmbăt, să‑mi 
scadă atenţia si atunci pac, îmi daţi cu 
ceva‑n cap.

COCOŞATUL: Greşeşti.
HOŢUL: Voi puteţi bea, dacă asta vă 

linişteşte. Mie... mi‑e puţintel foame. 
SOŢIA: Cobor şi‑ţi pregătesc ceva...
HOŢUL: Tu rămîi unde eşti. Coboară el. 

Să mă gîndesc. Cînd locuieşti într‑o 
asemenea casă, precis ai în frigider... 
fileuri de somon?

COCOŞATUL: Au rămas cîteva.
HOŢUL: Ştiam. Deci, simplu. Felii de pîine 

unse subţirel cu unt şi bucăţi de somon 
deasupra stropite cu lămîie... Poate 
n‑aveţi lămîie?

COCOŞATUL: Avem.
HOŢUL: Şi apă plată în care să nu încerci 

cumva a dizolva oarece prafuri...
COCOŞATUL: Fii liniştit. Am plecat.
HOŢUL: Drum bun şi... nu aluneca pe trepte.
COCOŞATUL: Îţi faci griji pentru mine?
HOŢUL: Cînd te întorci cu sandviciurile mele 

frumos aranjate pe farfurie, ar fi păcat 
să le răstorni pe jos... (rîde)

COCOŞATUL: E în regulă (iese)

Cîteva momente, Hoţul o priveşte 
insistent pe Soţie, zîmbind vag, clătinînd 

din cînd în cînd din cap. 

HOŢUL: Mă roade curiozitatea. Ca un 
vierme gras... Cum naiba te‑ai cuplat 
cu Quasimodo? Precis asta e casa 
lui, precis are un cont gras, o fi vreun 
afacerist de succes... (Soţia îl priveşte 
fără să schiţeze un gest.) Hm. Poate e 
şi dotat, aşa am auzit că ăştia mai mici 
sînt mai apţi la pat, mai capabili. Ei? 
Măcar dă din cap, dacă nu vei să‑mi 
răspunzi verbal... Taci. Încăpăţînată şi 
puţintel furioasă. Mă fixezi ca un şarpe 
cu clopoţei. Hăhă. L‑ai luat din interes, 
aşa‑i? Doar din interes... (ironic) Ori o fi 
fost dragoste la prima vedere?

SOŢIA: Mă consideri frumoasă?
HOŢUL: Am crezut că ţi‑a pierit graiul. 
SOŢIA: Spune‑mi.
HOŢUL: Eşti... minunată. Chiar şi cînd 

lipseşte Adişor.
SOŢIA: Cum?
HOŢUL: Cu el alături se produce un contrast 

puternic... spre avantajul tău.
SOŢIA: Desigur...
HOŢUL (se loveşte peste frunte): Asta e! 

Legea contrastelor care se atrag. 
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SOŢIA: Totul e natural la mine...
HOŢUL: Am bănuit... Nici măcar în buze nu 

ai înfipt acul vreunei seringi?
SOŢIA (se ridică în genunchi ): Nu. Te poţi 

convinge singur.
HOŢUL: Stai liniştită, te cred.
SOŢIA: Sînii n‑au urmă de silicoane... Uite, 

nu sînt prea mari dar sînt fermi şi 
elastici. Hai, pune mîna să te convingi.

HOŢUL: Ce‑ţi trece prin cap?
SOŢIA: Pîntecul e plat, n‑am făcut liposupţie.
HOŢUL: Te cred. Eşti genul sportiv. Mi‑am 

dat seama de la început... cînd am 
călcat pe halteraşe.

SOŢIA: Şi fesele...
HOŢUL: Le‑am remarcat şi pe ele! Ţi‑e destul 

de transparentă cămaşa aia de noapte.
SOŢIA: Dacă te deranjează, o pot scoate.
HOŢUL: Adică... ce urmăreşti, femeie?
SOŢIA: Hai mai aproape, aşează‑te pe 

marginea patului...
HOŢUL: Încetează, naibii, cu tentaţiile ăstea. 

Mă crezi un idiot?
SOŢIA: Nu. Eşti înalt şi puternic...
HOŢUL: Exact! Îţi mai dau o palmă de te 

împrăştii toată!
SOŢIA: Bate‑mă, dacă te excită...!
HOŢUL: Ai înnebunit? Bagă‑te, naibii, la loc 

în pat! (scoate din buzunarul hainei un 
amortizor şi începe să‑l înşurubeze la 
pistol)

SOŢIA: Ce faci?
HOŢUL: Tu cam ce crezi?
SOŢIA: Acela este un amortizor.
HOŢUL: Eşti frumoasă şi deşteaptă. (se 

enervează) Dar te crezi şi şmecheră. Mă 
calci pe nervi cu ademenelile tale. Nu 
ţi‑e ruşine? Ca o tîrfă ordinară.

SOŢIA: Exagerezi.
HOŢUL: Ba tu ai cam sărit calul.
SOŢIA: Şi ce‑i cu amortizorul?
HOŢUL: Este că... dacă nu te potoleşti, îţi bag 

un glonte... în rotulă! Pricepi, Evi? Şi‑o 
să rămîi şchioapă pe viaţă. Atunci te 
vei potrivi perfect cu Adişor. Şchioapa 
şi cocoşatul! 

SOŢIA: Eşti un... mizerabil! Un hoţ mizerabil!
HOŢUL: Mai mizerabil decît tine care vrei să 

te pipăi, care îmi arăţi sînii şi curul? 
Pentru ce, tot acest teatru? Dacă‑mi 
spui că te‑ai îndrăgostit, brusc, de 
mine, dau drumul la glonte!

SOŢIA (se prăbuşeşte pe pat şi izbucneşte în 
plîns): Pentru... poze...

HOŢUL: Care poze?
SOŢIA: Cele de pe mobil...
HOŢUL: Am şi uitat de ele. Pentru un nimic, 

erai gata să te vinzi...?
SOŢIA: Te implor, şterge‑le...
HOŢUL (enervat): E ultima oară cînd... mă 

implori tîmpenia asta, ai priceput?! 
Glasul mirolăit şi plîngăcios de femeie... 
mă calcă groaznic pe nervi! Şi te anunţ 
ceva: o să mai fac cîteva poze, cum 
apare Adişor. M‑ai incitat, ca o proastă. 

SOŢIA (resemnată): Ce mai contează cîteva 
în plus?

HOŢUL: Cîteva... în ritm de dans! Haha! 
Să se vadă, clar, diferenţa. Şi‑o să mă 
amuz, de cîte ori mă voi holba la ele. De 
cîte ori voi fi prost dispus, mă voi uita 
la pozele voastre.

Intră Cocoşatul. Duce cu el o farfurie 
mare pe care sînt aranjate, artistic, 
sandvişuri cu file de somon. În cealaltă 

mînă are o sticlă cu apă plată.

COCOŞATUL: A venit păpica bună.
HOŢUL: Mie îmi spui cuvintele ăstea?
COCOŞATUL: Noi am mîncat, sîntem sătui.
HOŢUL: Vorbeşti cu mine ca şi cu un copil 

de trei anişori.
COCOŞATUL: Nu mi‑aş permite.
HOŢUL: Treci şi i‑aţi consoarta la dans.
COCOŞATUL: La dans? Asta‑i bună!
HOŢUL: M‑a enervat din nou şi‑acum trebuie 

să mă calmez. Fac cîteva poze.
COCOŞATUL: Aşa‑i, e periculos să mănînci 

cu nervi la stomac.
HOŢUL: Eşti deştept, Quasimodo, ţi‑am mai 

spus‑o.
COCOŞATUL: N‑avem muzică.
HOŢUL: Cîntaţi voi.
COCOŞATUL: Sîntem cam afoni.
HOŢUL (nervos): Sînteţi pe dracu. Haideţi, 

în ritm de tango. (Cocoşatul şi Soţia 
cîntă fără cuvinte ceva ce aduce a 
tango clasic. Hoţul lălăie şi el, tot 
mai amuzat, învîrtindu‑se în jurul 
lor cu celularul în mînă) Aşa. Bravo. 
Aveţi ureche muzicală... Arătaţi... de 
minune! Hai, mai mişcat, mai cu figuri. 
Numai o garoafă între dinţi îţi lipseşte, 
Adişor! Hahaha! Ar trebui să se aplece 
tare mult Evi ca să ţi‑o ia din gură! Hai, 
mai sentimental, cît mai sentimental. 
Pam‑pam. E de rîsul lumii cum arătaţi. 
Buuun. Acum un mic vals. Es‑tam‑tam. 
Valurile Dunării! Piruete. Es‑tam‑tam. 
Învîrte‑te, Evi, roteşte‑te... ridică‑l pe 
iubiţel de la podea... ca pe‑o păpuşică...
Es‑tam‑tam. Parcă sîntem la circ... 
Bravo! Aş putea cîştiga un concurs de 
fotografii la un festival de umor... Gata. 
În pat cu voi că mi‑e foame.

SOŢIA: Te‑ai liniştit?
HOŢUL: Bineînţeles. Ar trebui să te linişteşti 

şi tu.
SOŢIA: Eşti satisfăcut?
HOŢUL: Încă nu...Ia să vedem ce a pregătit 

Adi aici. (întinde mîna să apuce un 
sandviş, se răzgîndeşte, ia farfuria, 
se apropie de pat cu ea şi i‑o întinde 
Soţiei) Serveşte, Evi, un sandviş. 

COCOŞATUL: N‑ai încredere?
HOŢUL: N‑am. (către Cocoşat) Iar tu o să 

tragi o duşcă din sticla asta cu apă.

Soţia muşcă din sandviş, Cocoşatul bea 
apă.

SOŢIA: Acum eşti mulţumit?
HOŢUL: Da. Mamă, ce foame m‑a pocnit! 

(mănîncă fără grabă, savurînd fiecare 
înghiţitură) Gustos fileul de somon. 
Nu‑i rău să fi bogat, cu de toate prin 
frigider. 

COCOŞATUL: Corect.
HOŢUL: Ştii ce a încercat Evi, cît timp tu ai 

fost plecat?
COCOŞATUL: Să‑ţi fure telefonul.
HOŢUL: Să mă seducă!
COCOŞATUL: Asta‑i bună!
HOŢUL: Nu te mira. Oricum, arăt mai bine 

decît tine, mult mai bine.

COCOŞATUL: Sînt de acord.
HOŢUL: Dar o femeie măritată trebuie să‑şi 

vadă de casa ei, de familia ei.
SOŢIA (ironic): Hoţul moralizator.
HOŢUL: Se pare că nu aveţi copii.
COCOŞATUL: N‑avem...
HOŢUL: Pentru o femeie uşuratică, tot nu 

contează.
SOŢIA: Cu pistolul lîngă tine, faci pe 

curajosul şi‑ţi permiţi să mă jigneşti.
HOŢUL: Dacă stomacul îşi primeşte 

drepturile, devin mai calm.
COCOŞATUL: O reacţie firească.
HOŢUL: Femeia mea m‑a făcut de rîs pe tot 

globul. Nenorocita.
COCOŞATUL: Pe tot globul? Asta da 

celebritate.
SOŢIA: Ar trebui să‑i mulţumeşti.
HOŢUL: Termină cu remarcile idioate! O tîrfă 

de doi lei.
COCOŞATUL: Soţia ta?
HOŢUL: Soţia mea...chiar dacă nu aveam 

acte. Ce contează bucata aia de hîrtie? 
Trăiam împreună de ani buni... Şi am 
prins‑o. 

SOŢIA: Ai prins‑o...?
HOŢUL: Îşi posta poze în pielea goală, pe 

net! Coresponda cu diverşi onanişti 
care‑i arătau şi ei cît sînt de dotaţi. 
Purta dialoguri pornografice chiar şi 
la telefon, noaptea, sub plapomă. Cînd 
am aflat, tot ea a strigat la mine că sînt 
un înapoiat, un bătut în cap, că e o 
chestie cît se poate de modernă şi de 
nevinovată. Cuvîntul ăsta a declanşat 
în mine uraganul...

SOŢIA: Care cuvînt?
COCOŞATUL: Nevinovată, dragă.
HOŢUL: Nevinovată... Era o fiinţă subţirică, 

frumoasă şi gingaşă, puteai jura că‑i 
întruchiparea fecioriei şi a nevinovăţiei. 
Am bătut‑o pînă la epuizare de‑a zăcut 
în spital o mulţime de săptămîni. 
S‑au străduit să‑i refacă faţa dar... 
frumuseţea şi expresia de gingăşie s‑au 
şters definitiv. A ieşit la iveală chipul ei 
adevărat, hidos...

COCOŞATUL: Iar tu ai intrat la răcoare.
HOŢUL: Ei şi? Nu‑mi pare rău. Acolo m‑am 

perfecţionat în meserie...
SOŢIA: Halal meserie.
HOŢUL: Ca oricare alta, dacă o practici cu 

pasiune şi talent.
COCOŞATUL: Parcă ai fi la catedră, citind 

lecţii de viaţă din manuale.
SOŢIA: Vorbe de telenovelă.
HOŢUL: Fur doar de la cine are. Îi prefer pe 

cei îmbogăţiţi peste noapte. 
SOŢIA: Poate împarţi şi la săraci, precum 

Robin Hood.
HOŢUL: Poveşti de adormit copiii. Fantezii 

de scriitor. Crezi că pe săraci i‑ai putea 
sătura vreodată? 

SOŢIA: Copii?
HOŢUL: Ce‑i cu ei?
SOŢIA: Aţi apucat să faceţi?
HOŢUL: Sînt prea tînără, îmi zicea, mai este 

timp.
SOŢIA: În privinţa asta, eu îi dau dreptate. 

N‑are sens să te grăbeşti. 
 HOŢUL: Semăna cu tine.
SOŢIA: Cu mine?
HOŢUL: Da. Acelaşi chip de îngeraş, acelaşi 

trup graţios...
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SOŢIA: Acuma înţeleg de ce mă urăşti.
HOŢUL: Exagerezi...
SOŢIA: Te răzbuni pe ea, distrugîndu‑mă pe 

mine.
HOŢUL: Ce tot vorbeşti?! Aiureli!
SOŢIA: Da, publicîndu‑mi pozele pe net, să 

vadă tot globul cum dansez aproape 
goală, cum stau în pat în diverse 
poziţii jenante...! Şi mai zici că pe tine 
te revoltă asemenea practici. Eşti un 
fariseu, un mincinos...te comporţi cum 
afirmi că se comporta şi nevasta ta, aia 
fără acte...

HOŢUL: Gata! Îmi fac digestia, femeie! În 
aceste momente sînt în stare să te 
împuşc fără niciun regret! 

SOŢIA: Împuşcă‑mă!
COCOŞATUL: Evi, potoleşte‑te. Domnul nu 

este un criminal, este un hoţ.
SOŢIA: Domnul?
HOŢUL: Chiar aşa. 
COCOŞATUL: E lipsit de delicateţe din partea 

noastră să‑i deranjăm siesta.
SOŢIA (privindu‑l perplexă): Oare halucinez?
HOŢUL: S‑ar putea. Că‑i o căldură de te ia 

cu ameţeli. Cum naiba nu aveţi aer 
condiţionat în ditamai vila?

COCOŞATUL: E nesănătos.
HOŢUL: Dar să transpiri ca boul o fi sănătos?
SOŢIA: Deschid puţintel fereastra...
HOŢUL: Ba nu deschizi nimic. Vrei să atragi 

atenţia.
SOŢIA: Pentru tine... să respiri aerul curat 

al nopţii.
HOŢUL: Bravo. Ţi‑ai revenit. Mă iei peste 

picior. Eşti ironică.
SOŢIA (continuă jocul): Vorbesc serios...

respiri greu, se vede cu ochiul liber...
HOŢUL: Chiar?
SOŢIA: Şi...ai transpirat pe frunte... gîfîi... 

poate suferi cu inima...
HOŢUL: Gîfîi?
SOŢI: Îţi hîrîie pieptul... ca o maşină de tuns 

iarba.
HOŢUL (uimit la culme): Maşină de tuns...?
SOŢIA: Poate ar trebui să sun...după salvare.
HOŢUL (izbucneşte in rîs): Cocoşatule, pe 

tine nu te apucă rîsul cînd auzi ce 
scoate pe guriţă?

COCOŞATUL: Ba da, e... comic.
HOŢUL: Mă crede de‑a dreptul prost... 

debil... lovit în creier.
COCOŞATUL: Prost nu eşti dar la cap te‑ai 

cam lovit, ce‑i drept.
SOŢIA: Tu nu eşti prost... eşti hoţ.
HOŢUL: Unul de clasă, iubiţel. Chiar dacă 

mă iei peste picior.
SOŢIA: Ţi‑am făcut o propunere... spre 

binele tău.
HOŢUL: Vezi, Quasimodo, asta‑i femeia!
COCOŞATUL: Văd.
HOŢUL: O uşuratică şi o prefăcută.
COCOŞATUL: În funcţie de situaţie.
HOŢUL: Întîi se dă la mine apoi se linguşeşte, 

se pisiceşte, cică îmi vrea binele! Noroc 
că am mîncat. Cînd sînt sătul, sînt 
mult mai calm. 

COCOŞATUL: Nici nu‑i sănătos să te enervezi 
din orice fleac.

HOŢUL: Eşti medic?
COCOŞATUL: Nu sînt. 
HOŢUL: Chiar aşa, am uitat să te întreb. Cu 

ce te ocupi... cînd îţi dă liber Eva?

SOŢIA: E... programator. Expert în 
informatică. O minte sclipitoare.

HOŢUL: Expert şi sclipitor. Am bănuit eu. 
După bunurile sclipitoare din jur... 

SOŢIA: Munca de înaltă calificare trebuie 
plătită corespunzător!

HOŢUL: Ai perfectă dreptate.
SOŢIA: Oare de ce eşti tu atît de entuziasmat.
HOŢUL: Şi eu prestez o muncă de înaltă 

calificare.
SOŢIA: Şi... cine te plăteşte?
HOŢUL: Eu! Sînt propriul meu patron.
COCOŞATUL: Simplu şi eficient. Un singur 

angajat care‑i, totodată, şi patron.
SOŢIA: Acum poţi dormi liniştit. Ai dat 

lovitura.
HOŢUL: Normal! Voi pleca de aici cu o bogată 

încărcătură. Nu porţi tu bijuterii de doi 
lei.

SOŢIA: Lasă prefăcătoriile.
HOŢUL: Nu pricep...
SOŢIA: Ţi‑ai asigurat un venit lunar pentru 

care nu trebuie să mişti niciun deget. 
Poţi să zaci în pat toată ziua, să te 
holbezi la televizor, să faci excursii 
exotice de unul singur ori chiar în doi. 

HOŢUL: Vorbeşti aiurea.
SOŢIA: Iar dacă eşti băiat deştept, ai grijă să 

nu goleşti repede sacul. 
HOŢUL (către Cocoşat): A băut ceva?
COCOŞATUL: Aseară...Dar i‑a trecut. 
HOŢUL: Tu cam înţelegi la ce se referă?
COCOŞATUL: Bănuiesc...
SOŢIA: Mai şi joci teatru în faţa noastră. Păi, 

stimate hoţ... apropo, ai un nume?
HOŢUL (amuzat): Ai mai întrebat odată. Îţi 

pot da doar numărul de la pantofi, de 
la cămaşă, pantaloni şi...

SOŢIA: Şi banii unde va trebui să‑i aducem?
HOŢUL: Care bani?
SOŢIA: Eşti un prefăcut mizerabil.
HOŢUL: Sînt un mizerabil care s‑a săturat 

halind fileuri de somon!
SOŢIA: Şantajul!
HOŢUL: Ce fel de şantaj?
COCOŞATUL: Se referă la poze...
SOŢIA: Exact. De aia ai făcut pozele. Acum 

ne poţi şantaja după bunul tău plac. Ai 
dat de‑o vacă grasă bună de muls.

HOŢUL (supărat): Am dat de‑o vacă proastă! 
Tembelă. Incapabilă să‑i înţeleagă 
pe alţii. Gata să‑şi ofere trupul unui 
necunoscut. (se plimbă prin cameră 
agitat) Şantaj? Crezi că toată lumea 
gîndeşte ca tine? Şantajul este pentru 
impotenţi, pentru indivizi lipsiţi de 
caracter. Pentru cei în stare să calce şi 
peste cadavrul propriei lor mame doar 
ca să‑şi atingă scopurile.

SOŢIA: Mă faci să rîd, zău!
HOŢUL: Rîzi ca proasta. Şantajistul e un 

escroc mărunt, un grăunte acolo, un 
nimic!

SOŢIA: Tu eşti unul de marcă!
COCOŞATUL: Evi, nu are niciun rost să‑l tot 

provoci. Eu îl cred.
HOŢUL: Normal. Eşti bărbat... 
SOŢIA: Minte. O să ne şantajeze.
HOŢUL (se repede asupra Soţiei, o apucă de 

gît): N‑o să şantajez pe nimeni, femeie! 
Dacă mai continui cu tîmpenia asta...

SOŢIA: Ce‑o să faci? Mă nenoroceşti ca şi pe 
iubita ta?

HOŢUL: N‑am nenorocit‑o... I‑am şters doar, 
definitiv, de pe mutră expresia aia de 
femeie gingaşă şi cinstită. Ţi‑am mai 
spus. 

SOŢIA: Eşti un coleric. Te enervezi al naibii 
de repede.

HOŢUL: Tu eşti de vină... plus căldura din 
casa asta!

SOŢIA: Poate ea nu a mai suportat ieşirile tale 
isterice şi atunci a căutat o consolare, o 
alternativă.

HOŢUL: Cum se ştiu femeile apăra între 
ele... chiar dacă nu se cunosc.

COCOŞATUL: Mai ales atunci.
HOŢUL: Aparent, ai putea avea dreptate.
SOŢIA: Aparent?
HOŢUL (se plimbă iarăşi prin cameră): 

Pînă la urmă a recunoscut că practica 
sportul ăla pornografic, cică doar 
virtual, încă din primele noastre luni 
trăite împreună, cînd ne giugiuleam 
ca doi porumbei. Habar n‑aveam că 
porumbeii stăteau, încă de pe atunci, 
pe‑o grămadă de rahat.

SOŢIA: Şi ai aflat... după ce i‑ai rupt cîteva 
coaste.

HOŢUL: Cam aşa... (brusc îşi lipeşte mîna 
dreaptă de burtă) Dumnezeule!

COCOŞATUL: S‑a întîmplat ceva?
HOŢUL: Nu‑i bine... mi‑e rău...
SOŢIA: Dacă‑ţi vine să vomezi, fă‑o în baie, 

nu pe covoarele mele.
HOŢUL: Nu să vomez îmi vine... Ce naiba a 

fost cu fileurile acelea?
COCOŞATUL: Nimic. Erau proaspete, te 

asigur.
SOŢIA: Am mîncat şi eu. M‑ai obligat. Dar 

n‑am nimic.
HOŢUL: Dintr‑odată au început să‑mi zboare 

rachete prin stomac. 
SOŢIA: Le aud...
HOŢUL: Unde‑i toaleta?
COCOŞATUL: Uşa aia. 
HOŢUL (apucă pistolul): Trebuie... să veniţi 

cu mine!
COCOŞATUL (zîmbind): E o idee...
SOŢIA: Ai înnebunit? Poate vrei şi să... te 

ţinem de mînă...?
HOŢUL: Dacă vă las singuri... puteţi 

telefona... chema poliţia... Mamă, ce 
dureri!

SOŢIA: Să venim cu tine? Să te păzim pînă‑ţi 
eliberezi... stomacul? Eşti de‑a dreptul 
psihopat.

HOŢUL: Sînt logic! N‑o mai tot lungi atît că 
nu mai rezist... fileurile mă‑sii!

SOŢIA: Nici moartă nu intru cu tine în budă!
HOŢUL: Trebuie să vă văd... ce dracu!
COCOŞATUL: Ai putea lăsa uşa deschisă.
HOŢUL: Bravo, Adişor! Mai gîndeşte cineva 

în casa asta... Las uşa deschisă iar voi 
vă aşezaţi în faţa ei. Aici, pe covor... 
să vă am sub ochi... M‑am lăcomit, 
fileurile mă‑sii!

SOŢIA: Adică ne aşezăm ca la teatru şi 
ne holbăm la tine cum te... scapi de 
rachete! Cum te scremi!

HOŢUL: Vă aşezaţi cu spatele, la dracu! Şi 
nu mai comenta că te pocnesc în cap. 
Ameţeşti, leşini şi... gata vorbăria!! (o 
apucă de mînă şi‑o trage pînă în dreptul 
uşii de la baie unde o trînteşte pe jos. 
Cocoşatul se aşează, amuzat, alături 
de Soţie)
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SOŢIA: Ţie‑ţi vine să rîzi! Parcă ţi‑ar fi neam, 
individul ghiftuit cu fileuri de somon!

HOŢUL: Fluieraţi şi bateţi din palme... 
(deschide uşa de la baie, o lasă larg 
deschisă şi intră)

SOŢIA: Ai înnebunit, e clar. 
HOŢUL: Ca să...nu se audă...
SOŢIA: Ţi‑o fi jenă, te pomeneşti.
COCOŞATUL: Normal, dragă. E un hoţ stilat. 

Cu principii. Să‑i dăm drumul... şi noi! 
(începe să bată din palme şi să fluiere)

SOŢIA: Ai grijă de pistolaş. Poate‑l scapi în 
apă şi‑ţi uzi muniţia...

HOŢUL: Aaaa... 

Cei doi bat din palme şi fluieră. La un 
moment dat se pot chiar sincroniza, 
interpretînd o melodie la modă. După 
un timp, Hoţul reapare în cadrul uşii. 
Îi ascultă, cu o expresie de supremă 
uşurare împrăştiată pe faţă. Dă din cap, 

punctînd ritmul melodiei.

HOŢUL: Aveţi talent, pe bune. Puteţi forma 
un duet. Concerte, turnee, viaţă!

COCOŞATUL: Te văd... alt om.
HOŢUL: Exact. Mă simt alt om!
SOŢIA: Dar cum ar fi dacă am forma... un 

trio. Tu să baţi toba... cu amortizorul. 
Aia viaţă!

HOŢUL: Înapoi în pătuţ! Aţi fost foarte 
cuminţi şi ascultători.

SOŢIA: Aşa sînt oamenii aflaţi sub 
ameninţare.

COCOŞATUL: Evi, zău, nu are niciun rost 
să tot inciţi spiritele. Omul este acum 
eliberat de durere, se simte bine...

SOŢIA: Iar noi jubilăm pe chestia asta! Ai un 
umor macabru, Adi.

HOŢUL: Exagerezi, ca orice femeie. Nu‑i 
nimic macabru.

SOŢIA: Tu ai scăpat de... rachete şi‑acum 
ţi‑a revenit pofta de viaţă. Îţi vine să 
zburzi.

HOŢUL: Ba, din contră. Îmi vine să mă aşez 
în fotoliu şi să răsuflu uşurat, să mă 
destind.

SOŢIA: Numai pe noi ne ţii cu nervii încordaţi.
COCOŞATUL: Ai mei nu sînt deloc încordaţi.
HOŢUL (către Soţie): Dar relaxează‑te, dragă 

Evi. Stresul amplifică ridurile. Dă 
naştere la cearcăne sub ochi. Şi ar fi 
păcat...

SOŢIA (către Hoţ): Poate‑mi sugerezi şi nişte 
reţete naturiste de îngrijire a tenului şi 
nişte diete ideale. Poate zace‑n tine un 
mare nutriţionist, fără să ai habar.

HOŢUL: Dacă zăcea aşa ceva în mine...n‑aş 
fi înghiţit, ca prostul, toate fileurile. 

SOŢIA: În sfîrşit, ai rostit un adevăr!
COCOŞATUL: Ar merge acum un pahar cu 

apă plată şi cîţiva stropi de lămîie.
HOŢUL: Nu mai risc nimic.
COCOŞATUL: E recomandat. Poate chiar un 

pahar cu apă în care dizolvi o linguriţă 
de argilă. Dezinfectant garantat.

HOŢUL: Am citi şi eu despre argilă. Se pare 
că are o mulţime de calităţi.

SOŢIA: Dar tu eşti un adevărat...cititor. 
Uluitor!

HOŢUL: Uluiala asta a ta se naşte din faptul 
că... de pe aici cam lipsesc cărţile. 
Ba, pot afirma că nu se vede niciuna. 
Măcar pe noptieră, sub veioză, să zacă 

o carte...
SOŢIA: Zac în bibliotecă, acolo unde le este 

locul. 
HOŢUL: Iar biblioteca unde zace?
SOŢIA: După cum ţi‑ai dat seama, aceasta 

este o casă mare, prin urmare nu se 
doarme în bibliotecă.

HOŢUL: Ai dreptate. (didactic) De dormit se 
doarme în dormitor iar de citit se citeşte 
în bibliotecă. Dar biblioteca unde se 
află?

SOŢIA: Taman vizavi. Poţi să te convingi 
singur.

HOŢUL: De data asta, te cred. Ar fi mai 
complicat s‑o vizitez. Ar trebui să 
veniţi cu mine şi... n‑am chef. Mă simt 
puţintel epuizat.

SOŢIA: Rachetele...
HOŢUL: Cărţi vechi aveţi?
SOŢIA: Cît de vechi?
HOŢUL: De cîteva sute de ani.
SOŢIA: Ce naiba să faci cu ele? Cine ştie prin 

cîte mîini nespălate au trecut! O droaie 
de microbi s‑au putut aduna printre 
pagini, chiar şi viruşii vreunei boli din 
alte secole!

HOŢUL: Teoretic, s‑ar putea întîmpla şi aşa 
ceva. Dar cărţile vechi şi rare sînt o 
mare valoare. Merită riscul.

SOŢIA: Tu ai riscat?
HOŢUL: M‑a incitat un tembel pe care l‑am 

văzut, întîmplător, la o emisiune de pe 
postul local.

COCOŞATUL: Cum te‑a incitat?
HOŢUL: Mi‑a oferit, singur, pontul. Se lăuda 

cu cîte cărţi vechi şi rare a achiziţionat 
el, pe lîngă numeroase tablouri şi alte 
obiecte de artă. Toate îngrămădite‑n 
vila sa pe care operatorul o filma 
temeinic. M‑a scos din sărite aroganţa 
individului, mediocritatea lui agresivă.

SOŢUL: Ia auzi‑l cum vorbeşte. Parcă‑i pe 
podium!

HOŢUL: Se lăuda că nu a citit în viaţa lui o 
carte şi nici nu are de gînd să citească 
vreuna. Că a adunat averi fără să 
facă prea multă şcoală, doar clasele 
obligatorii. Pierdere de vreme, şcoala 
şi cititul, mai behăia individul. Dar el 
este un tip care ştie ce trebuie făcut 
cu banii, cum şi în ce să‑i investească. 
Impertinenţa lui m‑a enervat şi provocat 
totodată. Prin urmare...

COCOŞATUL: Ai dat lovitura la vila cu 
pricina.

HOŢUL: Exact. Am făcut‑o cu deosebită 
plăcere dar şi cu temeinică pregătire. 
O vilă ca aceea are tot soiul de alarme.

SOŢIA: Şi noi va trebui să ne montăm una.
HOŢUL: După ce plec...
SOŢIA: Eşti ironic. Sînt sigură că te pricepi 

la alarme. Expert. Poate ne montezi şi 
nouă una.

COCOŞATUL: Şi?
HOŢUL: Şi... l‑am golit de toate cărţile. I‑am 

chelit rafturile.
COCOŞATUL: Cîte rafuri?
HOŢUL: Două. O adevărată avere. N‑a 

anunţat furtul. Se mai lăudase, în 
emisiunea televizată, şi cu sistemul 
invincibil de alarme pe care‑l are în 
dotare. 

COCOŞATUL: Iar cărţile le‑ai vîndut?
HOŢUL: Cîteva. Banii i‑am cheltuit cu marea 

iubire, cinstita mea nevastă.
SOŢIA: Căreia drăgăstos i‑ai rupt, apoi, 

oasele...
HOŢUL: Asemenea rarităţi se vînd pe rînd, 

la intervale de timp bine calculate. Să 
nu dai de bănuit. Eu sînt foarte atent 
la fiecare detaliu, la fiecare amănunt. 

SOŢIA: Eşti un perfecţionist.
HOŢUL: Mulţumesc.
SOŢIA: Am şi eu o...carte de bucate. 
HOŢUL: O carte de bucate? Eu am o duzină.
SOŢIA: A mea e din 1830.
HOŢUL: Adevărat? N‑am văzut niciodată 

o carte de bucate atît de veche. E 
fascinant să afli ce se mînca în urmă 
cu secole. Îmi lasă gura apă... mi‑ai 
excitat curiozitatea.

SOŢIA: Ţi‑o poţi... însuşi... alături de 
bijuterii.

HOŢUL: Aşa se va întîmpla, fi sigură.
COCOŞATUL: Îţi place să găteşti?
HOŢUL: Gătitul este marea mea pasiune.
SOŢIA: Pe lîngă ciordeală...
COCOŞATUL: Şi a mea.
HOŢUL: Doar eu găteam acasă şi pe vremea 

cînd trăiam cu... nevasta cea iubită. 
Din cauza asta, a avut timp să se 
plictisească şi să‑şi facă de cap. O 
serveam cu tava la pat, în timp ce ea 
coresponda cu diverşi lăbari.

COCOŞATUL: Eu gătesc pe muzică de jazz.
HOŢUL: Şi eu! Ce coincidenţă!
SOŢIA: Mă, voi sînteţi neamuri, recunoaşteţi!
HOŢUL: Salata de vinete o faci cu maioneză?
COCOŞATUL: Nici vorbă. Îi taie gustul real, 

parfumul de vînătă.
HOŢUL: Corect. Nici eu nu sînt adeptul 

maionezei turnată peste orice. 
COCOŞATUL: E o lipsă de fantezie şi de gust.
HOŢUL: În vinetele proaspăt coapte, curăţate 

şi încă fierbinţi, rad puţin parmezan şi 
mestec pînă se topeşte. Îi dă un gust 
deosebit, fără să‑i taie aroma.

COCOŞATUL: Reţin ideea. Ceapa o toc nu 
foarte mărunt. S‑o simt cînd mănînc. 
Mai storc şi cîţiva stropi de lămîie.

HOŢUL: Lămîie folosesc şi eu. În maioneză e 
obligatoriu.

COCOŞATUL: Ouă umplute înnotînd în 
maioneză!

HOŢUL: Delicioase! O încîntare să le 
pregăteşti. 

COCOŞATUL: Lungesc maioneza cu smîntînă 
slabă, lichidă, peste care las să cadă o 
ploaie de mărar proaspăt tocat.

HOŢUL: O idee super! Eu mai adaug cîteva 
felii foarte subţiri de champinioane 
crude. 

COCOŞATUL: Aroma de ciupercă e incitantă!
HOŢUL: Urmează... ouăle umplute! Scot 

gălbenuşul fierbinte şi‑l amestec doar 
cu unt şi plante meridionale. Nu cu 
pateu de porc...

COCOŞATUL: Formidabil! Şi eu numai cu 
unt şi condimente. 

SOŢIA: Ce aiureală!
HOŢUL: Îmi place să mă amuz cu jumătăţile 

de ouă umplute. Îmi zburdă imaginaţia. 
COCOŞATUL: Concep bărcuţe... plutind pe 

marea gălbuie...
HOŢUL: Răţuşte... cu ochi din bucăţele de 

măslină neagră...
COCOŞATUL: ...bot şi aripioare din gogoşar 

roşu murat...
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HOŢUL: Cîte un peşte durdulie...
COCOŞATUL: Ori un submarin... pe 

jumătate galben!

(sugestie regizorală: cuprinşi de 
entuziasmul culinar, cei doi bărbaţi 
ar putea, în momentul acesta, să 
cînte împreună o frază muzicală din 
Submarinul galben de Beatles timp în 
care Soţia îi priveşte ca pe doi indivizi 

care au înnebunit de‑a binelea...)

HOŢUL: Am încercat şi lebede!
SOŢIA: Berze, ciori, şerpişori... n‑ai încercat?
COCOŞATUL: Dar varza! Varza! Varza călită 

cu răbdare.
HOŢUL: Varză crudă tăiată mărunt. Tăiatul 

ăsta e singurul moment care nu mă 
încîntă.

COCOŞATUL: Nici pe mine.
HOŢUL: Apoi o opăresc bine, o las să se 

scurgă şi o răstorn într‑un vas mare 
termorezistent, fără strop de ulei.

COCOŞATUL: Deloc?
HOŢUL: Deloc. Pun felii subţiri şi grase de 

bacon, două pahare de vin alb sec, 
storc două lămîi, cimbru, boabe de 
piper, puţină sare.

COCOŞATUL: Vin torn şi eu plus cîteva felii 
de roşii şi ceapă..

HOŢUL: Desigur, şi felii de ceapă. Totul la 
foc mic... vreo oră şi jumătate.

COCOŞATUL: Cu răbdare, să se înmoaie...
SOŢIA: Mă cuprinde ameţeala.
HOŢUL: Şi‑acum să‑ţi dezvălui contribuţia 

personală.
COCOŞATUL: Secretul tău.
HOŢUL: Exact. Rad o ridiche albă, mare şi 

lunguiaţă. Mai vîr în varză un măr la 
care‑i scot cotorul iar în golul rămas... 
torn miere.

COCOŞATUL: Nemaipomenit! Bănuiesc că 
totul dispare pînă la urmă, înafară de 
varză.

HOŢUL: Bineînţeles. Totul se topeşte, rămîne 
doar varza. Varza cu un gust divin! Mai 
rămîn şi nişte rămăşiţe din feliile de 
bacon care se aruncă frumuşel... 

SOŢIA: O adevărată lecţie de gastronomie.
HOŢUL: Puteai lua notiţe. 
SOŢIA: Am înţepenit de uimire 

ascultîndu‑vă...
HOŢUL: Dacă Adişor găteşte, tu nu prea‑ţi 

pierzi timpul prin bucătărie.
SOŢIA: Ai ghicit! L‑aş încurca.
HOŢUL: Eşti cumva pasionată şi de... 

internet?
SOŢIA: Nu, de internet nu. Dar am devenit 

pasionată de... fotografie.
HOŢUL: De fotografie?
COCOŞATUL: Asta‑i o surpriză.
HOŢUL: Te referi la ceva anume ori arunci, 

aşa, vorbe în vînt.
SOŢIA: Pasiunile se pot naşte şi brusc...
COCOŞATUL: Precum unele idei.
SOŢIA (către Hoţ): Tu ai apărut vreodată în 

ziare ori la televizor?
HOŢUL: Eu? Atunci, cu bătaia....a fost o 

ştire scurtă pe un post oarecare... Nu 
eram o persoană importantă, nu eram 
persoană publică şi nici măcar n‑am 
omorît‑o... ca să‑mi acorde mass media 
atenţie.

COCOŞATUL: Ai rămas un anonim.
HOŢUL: Normal. În meseria mea, anonimatul 

este vital.
SOŢIA: Deci... nu ţi‑a văzut nimeni mutra.
HOŢUL: Voi sînteţi primii. Pe‑o asemenea 

căldură, la o oră rezonabilă, totul era 
închis, perdelele trase, luminile stinse, 
televizor ioc, nicio mişcare, linişte de 
mormînt... Am muşcat, recunosc.

COCOŞATUL: După cum am văzut prin 
filme, ar trebui să ne împuşti.

SOŢIA: Anularea martorilor.
HOŢUL: Teoretic, da. Practic... ar fi o prostie.
SOŢIA (ia telefonul ei mobil de pe noptieră): 

M‑am gîndit să‑ţi fac şi eu o poză.
HOŢUL: Ce zici?
SOŢIA: Tu ne‑ai făcut atîtea... îţi fac şi eu 

una. Amintire.
HOŢUL: Stai liniştită şi lasă telefonul.
SOŢIA: Să mă uit la tine... în momentele 

mele de tristeţe.
HOŢUL: Termină cu prostiile.
SOŢIA: Poate chiar să te scot la imprimantă.
HOŢUL: Mă simţeam atît de bine iar tu... 

strici acum totul cu tîmpeniile tale.
SOŢIA: Să‑ţi atîrn mutra pe un perete ori... 

pe stradă! Da, pe stîlpi, în staţii de 
metrou, în staţii de benzină...

HOŢUL (face un adevărat salt pînă pe 
marginea patului): Încetează, femeie! 
Te pocnesc în cap cu pistolul, auzi? 
Rămîi leşinată, pînă‑mi termin treaba 
pe aici! Să nu‑ţi mai aud glasul!

COCOŞATUL: Evi... fi mai rezonabilă.
SOŢIA: Coaliţia bucătarilor!

Sună telefonul mobil al SOŢIEI. Cîteva 
clipe de derută.

HOŢUL: Nu răspunde. E miezul nopţii. 
SOŢIA: Ba răspund.
HOŢUL: E greşeală. Ori vreun psihopat. Ori 

nişte tineri ameţiţi se joacă formînd 
numere la‑ntîmplare!

SOŢIA: Trebuie să răspund.
HOŢUL: Tu dormi adînc la ora asta... ori vrei 

să‑ţi vîr pumnul în gură?
SOŢIA: E soţul.
HOŢUL (lovit de trăznet): Soţul? Soţul...?

Se ridică de pe marginea patului şi, 
năucit de surpriză, se prăvăleşte în 
fotoliu bolborosind cuvinte de neînţeles.

SOŢIA (la telefon): Da, iubi, cum să mă 
trezeşti! Urmăream un film... ei, un film 
poliţist mai vechi... ştii că‑mi plac... ca 
şi ţie... cu un hoţ... şi‑un pistol mare... 
dar tu?... da?... ţi‑am spus să ai grijă 
cum mănînci la recepţiile ălea... eu am 
ţinut dietă... doar iaurt cu cereale... 
n‑au avut iaurt cu cereale?... (rîde) mă 
bine dispui... ai şi băut ceva... te simt... 
ei, cum să te cert... trebuie să faci faţă... 
ştiu, să le zîmbeşti la toţi proştii... şi 
rezultatul?... da... da... hai, nu o mai 
lungi că mor de nerăbdare... bravo, 
iubi!... ştiam eu că o să reuşeşti... ai 
darul de a convinge... de ce să te scuz.... 
foarte bine că ai sunat... aşteptam să 
aflu... te întorci mîine deja?... minunat, 
ce să mai pierzi vremea pe acolo... sînt 
fericită... cu avionul de doisprezece 
şi jumătate... te aştept la aeroport... 

bineînţeles... noapte bună, iubi... şi eu 
te iubesc...

Pune mobilul pe noptieră şi se uită la 
Hoţ cu un zîmbet larg pe buze. Mai multe 

momente de tăcere.

HOŢUL (cu glas stins): Iubi... (îl priveşte 
pe Cocoşat nedumerit, dă din umeri, 
oftează sonor) Iubi... M‑am făcut de 
rîs. V‑am povestit viaţa mea... am ţinut 
lecţii de morală... ce idiot... am înfierat 
femeile uşoare... tîrfele... Mi‑am deschis 
sufletul... în faţa cui? În faţa unora 
care...

SOŢIA: Nu chiar ţi‑ai deschis sufletul.
HOŢUL: Ce caraghios am fost! Ce caraghios! 

Ce jalnic. Ce lamentabil!
COCOŞATUL: Exagerezi.
SOŢIA: Caută şi tu latura comică a situaţiei...
HOŢUL: Comic?! Ce dracu vezi tu comic?! O 

simplă tîrfă, asta eşti, nimic altceva. Şi 
tu eşti jalnică... Chiar cu... Quasimodo, 
Evi? Să nu‑mi spuneţi că vă cunoaşteţi 
din copilărie... că aţi crescut pe aceeaşi 
stradă.... v‑aţi ţinut de mînuţe cînd eraţi 
micuţi... blablabla. Poate e şeful soţului 
tău. Dar... nu mă mai interesează. Mi‑e 
scîrbă... mi‑e silă... de tot şi de toate...

SOŢIA: Hoţul... filosof... tot hoţ rămîne.
HOŢUL: Măcar am o demnitate... dracul ştie 

la ce‑mi foloseşte. Cum mai rîdeaţi în 
sinea voastră, în timp ce‑mi înfieram 
soţia, făcînd pe moralistul.

SOŢIA: Eu nu prea aveam chef de rîs.
HOŢUL: Ce deziluzie, ce dezamăgire, ce 

perplexitate! 
SOŢIA: Poate începi să boceşti.
HOŢUL: Mi‑e greaţă.
COCOŞATUL: Tot somonul?
SOŢIA: Mai vrei la toaletă?
HOŢUL: Amuzaţi‑vă, aveţi tot dreptul. 

Luaţi‑mă peste picior. M‑aţi tras pe 
sfoară, m‑aţi înşelat...

SOŢIA: Nu ţi‑a spus nimeni că sîntem 
căsătoriţi.

HOŢUL: O să plec... A fost cea mai penibilă 
noapte din viaţa mea. N‑am niciun chef 
să iau ceva de aici. Mi‑ar aminti... de 
tîrfa cu care‑am convieţuit...

SOŢIA: Timpul le rezolvă pe toate.
HOŢUL: Ei, nu mai spune. Habar n‑aveam.
SOŢIA: Tot iei tu ceva cu tine, nu te mai 

preface.
HOŢUL: Ce să iau? Poate... halteraşele astea 

cu care era să‑mi rup gîtul...?
SOŢIA: Pozele.
HOŢUL: A, pozele. Ar trebui să le şterg, acum 

nu mai au niciun haz pentru mine. Tot 
de tîrfa mea mi‑ar aduce aminte, de 
cîte ori m‑aş uita la ele...

SOŢIA: Atunci...le ştergem?
HOŢUL: Păi, da... (brusc, îl trece‑un gînd). 

Apropo, vreau să‑l văd pe iubi al tău, 
pe soţul tău prea iubit, cum arată de‑l 
înşeli cu el... scuze, Adi, nu vreau să te 
mai jignesc dar...

COCOŞATUL (amuzat): E în ordine. Am 
simţul umorului extrem de bine 
dezvoltat.

HOŢUL (către Soţie): Să‑mi arăţi o poză. 
Precis aveţi oarece albume cu locurile 
pe unde aţi călătorit, pe unde v‑aţi 
petrecut vacanţele pline de iubire...
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SOŢIA: Gata, am înţeles. (trage sertarul de 
la somieră şi scoate o poză) Uite o poză. 
Holbează‑te!

HOŢUL (se uită la poză apoi la Cocoşat apoi 
iar la poză...): Păi, iubi al tău arată 
bine... foarte... bine.... chiar... dacă...
clar... e... mai... în vîrstă... păr... 
grizonat... ţinută... face sală... poate 
înot.... poate călărie... tenis... chestii...

SOŢIA: Ei, atunci ne apucăm de şters...?
HOŢUL: Mie îmi este cunoscută mutra asta! 

De unde oare? Lămuriţi‑mă.
COCOŞATUL: E senator.
HOŢUL (exploziv): Senator?! Senator! Da, 

senator. Acuma ştiu! Partid solid, de 
frunte... Senator, aşa, (către SOŢIE)... 
deci tu eşti doamna senator! Cea care‑l 
însoţeşti la dineuri oficiale, la întruniri, 
te arăţi în public ca o nevastă grijulie...
Doamna senator!

SOŢIA: Poţi să‑mi dai mobilul, mă pricep şi 
eu la şters.

HOŢUL (către COCOŞAT): Fără supărare, 
mă roade curiozitatea. Cum de ai ajuns 
s‑o cunoşti pe doamna senator?

SOŢIA: Ziceai că nu te mai interesează...că 
ţi‑e silă.

HOŢUL: Eşti cumva bucătarul domnului 
senator?

COCOŞATUL (rîde): Ei, nu chiar. Sînt şeful 
lui de cabinet.

HOŢUL: Şeful lui de cabinet! Cum de nu mă 
mai mir? Cu mintea ta... e normal. 

SOŢIA: Poate mai schimbaţi nişte reţete 
culinare, voi doi. Între timp, eu aş 
şterge pozele...

HOŢUL: Mintea cenuşie! (începe să se plimbe 
prin cameră, ţinînd poza în faţa ochilor) 
Senator şi şef de cabinet... Partid... 
Conducere... doamna senator... (către 
SOŢIE) Evi, ziceai că arăt bine?

SOŢIA: Desigur...
HOŢUL: Mai bine decît domnul senator. Cel 

puţin sînt mai tînăr, n‑am fire albe, un 
chip plăcut, chiar simpatic, aşa‑i? Din 
faţă... din profil... priveşte!

SOŢIA: Vrei să participi la vreun concurs de 
frumuseţe?

HOŢUL: Nici prost nu sînt. Am chiar şi o 
doză bună de... şmecherie. 

SOŢIA: Meseria... deh. (insinuant) Poate vrei, 
totuşi, să‑ţi fac o poză?

HOŢUL (luminat): O să‑mi faci, Evi! O să‑mi 
faci poze şi‑o să le împrăştiem prin oraş. 
Toate la timpul lor. Adi, îmbracă‑te 
rapid. Mi‑a încolţit o idee! Mergem s‑o 
dezbatem, avem noaptea la dispoziţie. 
Aici ţi‑ai terminat treaba... Momentan, 
nu?

COCOŞATUL: Mă îmbrac.
SOŢIA: Plecaţi amîndoi la băute? Asta‑i 

culmea!
HOŢUL: Te‑aş invita şi pe tine dar....trebuie 

să te odihneşti, să‑ţi întîmpini soţul 
iubit mîine la aeroport cu un chip 
proaspăt, senin, fără cearcăne...

SOŢIA: Ce‑ţi trece prin cap? 
HOŢUL: M‑am hotărît să renunţ la găinări 

şi... să intru în politică.
SOŢIA: În politică?
HOŢUL: Da, ai auzit bine. În partidul vostru. 

Iar voi doi o să mă susţineţi! Fără 
comentarii.

SOŢIA: Atunci... renunţi la ştersul 
fotografiilor?

HOŢUL: Pe moment, da. 
SOŢIA: Şi mai vorbeai de demnitate!
HOŢUL: Demnitatea mea de hoţ. Voi renunţa 

şi la ea. Hoţ am fost cîndva.. Mă lepăd...
SOŢIA: Precum şarpele de piele.
HOŢUL (amuzat): Exact, Evi. Eşti o 

femeie frumoasă, atractivă şi... chiar 
inteligentă. Brusc, mi‑ai devenit 
simpatică. Foarte simpatică. Chiar 
dragă...

COCOŞATUL: O reacţie firească pentru un...
viitor membru al partidului nostru.

HOŢUL: Unul de perspectivă.
SOŢIA (oftează adînc şi sonor): Asta e. În 

fond, de ce nu? 
COCOŞATUL: Sînt gata.
HOŢUL: Cunosc un bar de noapte cu 

separeuri discrete.
SOŢIA: Atenţie... să nu vă îmbătaţi.
HOŢUL: În noaptea asta, este exclus s‑o 

facem! Am multe de învăţat.
SOŢIA: Adi e un profesor foarte bun.
HOŢUL: L‑am intuit din prima clipă. 
SOŢIA: Atunci vă urez... dezbateri fructuoase.
COCOŞATUL (rîde): Bravo, Evi, ai vorbit ca 

la şedinţe.
SOŢIA (rîde şi ea): Primesc cîte un pupic la 

despărţire?
HOŢUL: Şi eu?
SOŢIA: Amîndoi. 

Bărbaţii o sărută fiecare pe cîte un 
obraz.

HOŢUL: Ai o piele de piersică...
SOŢIA: Iar tu... un fin spirit de observaţie.
COCOŞATUL: Şi‑un parfum de viorele...
SOŢIA: Gata cu linguşelile. La muncă!
HOŢUL: Am plecat. Dacă vrei, îţi las pistolul. 

Să te aperi de... hoţi.

Rîd toţi trei

COCOŞATUL: Îi sînt de ajuns... halteraşele. 
Somn uşor.

HOŢUL: Vise rozalii...
SOŢIA: Dispăreţi odată!
HOŢUL: Am înţeles!

Bărbaţii ies. Soţia ia halterele în mînă, 
face cîteva mişcări cu ele fredonînd o 
melodie. Apoi le lasă în mijlocul camerei 

şi se vîră‑n pat.

SOŢIA: Cum era reţeta aceea cu varză? După 
ce o tai mărunt, se pun două pahare 
cu vin... se stoarce o lămîie... şi ulei.... 
nu, ulei nu... felii mai grase de bacon... 
se rade o ridiche lunguiaţă şi albă...
şi un măr cu miere... ceapă... roşii...
condimente... cimbru...

În timp ce Soţia îşi aminteşte reţeta, 
scade lumina. Se porneşte o muzică 
veselă, ritmată. Cele două halteraşe 
încep să salte în ritmul muzicii. Se vor 
transforma în două marionete care 
vor semăna foarte bine cu Hoţul şi cu 

Cocoşatul. 

Sfîrşit


