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Mihaela MICHAILOV este scriitoare, atașată de practicile tea-
trului educațional cu grupuri de copii și adolescente, interesată 
de dramaturgia politică. Este co-fondatoare a Centrului Replika, 
a Gazetei de Artă Politică și a Colectivului Vârsta4. Face parte din 
Cercul de lecturi feministe Dysnomia.



Dramaturgia locală a ultimilor ani a reușit să dezvolte 
un discurs feminist intersecțional, în care problematici 
de gen, etnie, clasă sunt abordate din perspectiva mul-
tiplelor forme de opresiune care le generează dinamicile 
de funcționare. Au apărut texte și demersuri performa-
tive care problematizează modelul heteronormativ, care 
chestionează felul în care mecanismele discriminărilor 
interconectate pun în discuție rețelele de putere din pa-
triarhat și invalidează constant subiectivități marginali-
zate. În teatrul actual, în special în cel independent, mai 
mult decât în arta vizuală, cinematografie sau literatură, 
s-au structurat discursuri centrate pe subiectivități șter-
se, de obicei, din scena mainstream, interesată, în bună 
parte, de un repertoriu cu adresabilitate restrânsă, care 
activează teme și subiecte cu un grad de specificitate re-
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8 dus. O bună parte a teatrului independent și-a câștigat 
în ultimul timp un statut de pol politic intensificator al 
dezbaterilor despre personalități de stânga puțin explo-
rate, despre colectivități queer, despre precaritate și con-
diții de muncă indecente, despre privatizări frauduloase, 
despre discriminare etnică și de gen, dezvoltând astfel 
un repertoriu intersecțional și noi abordări teatrale.

Poate mai mult decât oricând, în contextul violen-
țelor normalizate, abuzurilor devenite comportamente 
tolerate, agresiunilor multiplicate, e nevoie de o drama-
turgie a opoziției frontale față de istoria invizibilizării 
femeilor și mecanismelor permanentizate de opresiune.

E nevoie de contra-istoria care să lumineze și să legi-
timeze existențele celor nevăzute.

E nevoie de fraza-pumn în ușile care se închid în fața 
narațiunilor neauzite.

E nevoie de cuvântul-statement care să afirme com-
bativ lupte individuale și, mai ales, lupte colective.

E nevoie de o dramaturgie care să potențeze subiec-
tivități obliterate, cu rol de catalizatoare ale discursuri-
lor și practicilor emoționale prea mult timp invalidate 
pentru că nu sunt destul de apte pentru centrele de pu-
tere eroice.

E nevoie de un teatru al comunităților de creație, 
în care ierarhiile de rol să dispară în favoarea grupurilor 
creatoare care definesc și impun alte moduri de funcți-
onare și distribuție artistică, în dezacord cu unilaterala 
legitimare a personalităților și individualităților, care se 
revendică, de cele mai multe ori, de la un statut de pu-
tere privilegiat.
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9E nevoie de colectivități reformatoare care să poată 
dezvolta narațiuni cu un conținut asumat feminist.

Pentru că istoria teatrului românesc a fost marcată 
de cultul regizorului, de mitologizarea figurii lui domi-
nante. Pentru că această istorie a unicului pol de auto-
ritate, care a definit receptarea teatrului în secolul XX 
și încă o definește substanțial, are nevoie de noi forma-
te de cercetare, creație și relaționare artistică, mult mai 
permeabile. De noi sintaxe de co-abitare permisivă. Și 
pentru ca aceste noi cadre de existență spectaculară să 
poată să devină vizibile și să genereze schimbare, e ne-
voie de spațiu. Spațiu fizic și spațiu emoțional. Spații 
în care conținuturi ascunse și cadre de teatralitate care 
nu-și dispută autoritatea unică să poată construi dina-
mici fluide. Deocamdată, aceste spații de expresivitate 
feministă intersecțională se coagulează în contexte inde-
pendente critice, în opoziție cu mainstreamul teatral, în 
mare parte sexist, misogin, homofob, rasist și susținător 
al neoliberalismului.

Un mainstream care reproduce imaginea feme-
ii obiectualizate și comodificate, lipsită de autodeter-
minare, incapabilă să se exprime atunci când se con-
fruntă cu modelele dominate de masculinitatea toxică. 
O femeie pe care teatrul mainstream o reduce, în cea 
mai mare parte, la o prezență de canapea, la un com-
plex de non-acțiuni emancipatoare, la o proiecție, la o 
fantasmă, la o soție supusă, la o fiică incompletă, in-
capabilă să se ridice la complexitatea gândirii băiatului 
dorit, la un minus dependent de plusurile masculine, 
la o emoție-tăvălug, în contrast cu rațiunea echilibrată 
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10 masculină. Reiterarea acestui model care are la bază un 
maniheism restrictiv dezvoltă un întreg imaginar figura-
tiv articulat stereotipizant. Femeia, pe scenă, în cele mai 
multe dintre aparițiile ei, ori e reprezentată idealizant, 
ori e construită ca obiect al atracției perverse. Practic, 
perspectivele eliberatoare, care rup cercurile opresiunii 
și încadrării clișeizante, dezvoltând o gramatică teatra-
lă de opoziție, aparțin, în cea mai mare parte, spațiilor 
independente, ceea ce nu înseamnă că nu putem găsi 
și în aceste cadre - reprezentări mai puțin centrate pe o 
abordare emancipatoare.

Posibilitatea de a ne confrunta cu alte construcții ale 
reprezentării și cu alte economii stilistice e însă mult 
mai mare. În ce măsură aceste reprezentări pot câștiga 
un teren mult mai mare, în ce măsură pot deveni mult 
mai vizibile în teatrul local actual rămâne în continuare 
un subiect important de dezbatere, care ține de forțarea 
limitelor unui mainstream anchilozat în politici reper-
toriale comode, non-critice, previzibile. E important 
însă că scena independentă s-a remarcat în ultimii ani 
printr-o explorare politică a reprezentărilor feministe 
intersecționale, care își propun să se centreze pe subiec-
tivități invizibilizate. Aceste subiectivități au capacita-
tea să articuleze nu doar noi posibilități de imaginare a 
luptelor colective, dar și noi construcții repertoriale care 
propun alte tipuri de căutări teatrale. Noile reprezen-
tări își iau revanșa politică și artistică și articulează un 
feminism care reflectează la opresiunea multiplă și care 
propune contexte de solidaritate.

Volumul de față își propune să contribuie la dez-
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11voltarea teatrului feminist intersecțional, reunind texte 
care s-au axat, asumat, pe un tip de discurs problemati-
zator și eliberator, fără să pretindă că aduce în prim-plan 
o perspectivă exhaustivă.

Miza sa este de a crea spațiu discursiv și de a semnala 
nevoia lărgirii cadrelor de exprimare, pentru ca drama-
turgia scrisă de femei și persoane queer, având în centru 
abordări intersecționale, să se poată consolida și extin-
de, să capete din ce în ce mai multă anvergură.

Mihaela MICHAILOV





Premiera Gadjo Dildo a avut loc pe 7 mai 2015, la Control Club, 
București. 
„Giuvlipen înseamnă feminism în limba romani. Giuvlipen 
este prima companie de teatru independent feminist rom din 
România. Arta noastră este provocatoare, experimentală și foarte 
performativă. Temele spectacolelor noastre sunt diverse, dar au 
ceva în comun: discutăm deschis subiecte pe care uneori istoria, 
uneori mentalitatea și constrângerile sociale sau politice le-au pus 
sub tăcere. În fiecare spectacol ne propunem să revendicăm arta, 
istoria și identitatea culturală romă, prin povești spuse chiar de noi, 
artiștii și artistele rome. 
Giuvlipen a fost înființată în 2014 de actrițele Mihaela Drăgan și 
Zita Moldovan, împreună cu regizorul Mihai Lukács.” 
Mai multe informații găsiți la giuvlipen.com

Un scenariu scris de Compania de Teatru Giuvlipen.

GADJO DILDO

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
https://giuvlipen.com/
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Personaje:
SIDONIA - Elena Duminică, Raisa Mihai
STELA - Mihaela Drăgan
VANESSA - Zita Moldovan
MC - Paul Dunca
Slide-urile au text alb pe fundal negru. Literele sunt 

suficient de mari pentru a putea fi citite, dar fără a fi co-
pleșitor de mari.
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16 MC: Ladies and gentlemen, welcome to gypsy expe-
rience: o seară de neuitat în care celebrăm diversitatea, 
exotismul, fatalismul unui popor nomad, rătăcitor, de 
neatins, misterios și plin de enigme. Fasten your seat-
belts, it's gonna be a bumpy night. Vă așteaptă o experi-
ență unică, plină de fantastic și bună dispoziție. Do you 
lust for a fresh experience? Good!

Piesa 1 – muzică intro, prezentare MC peste muzi-
că, prezintă cele trei staruri ale showului

„Gypsy Experience”.
Slide: Exotică
Slide: Ascultătoare
Slide: Chic
Slide: Supusă
Slide: Misterioasă
Slide: Domestică
Slide: Indiancă
Slide: Rea de gură
Slide: Țigancă

SIDONIA: Într-o încăpere aglomerată,
VANESSA: Într-un loc plin de fum,
STELA: La un bar prost luminat, un bărbat vine la 

mine și zice:
SIDONIA: Îmi plac ochii tăi.
VANESSA: „Ce îți place la ei?”
SIDONIA: Că sunt plini de iubire sinceră pentru 

bărbați.
STELA: Și o iubire complicată pentru femei.
VANESSA: Că prin ei se simte harul pe care Dum-
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17nezeu mi l-a dat.
STELA: Aleluia.
SIDONIA: Că sunt mari.
VANESSA: Că mă fac misterioasă.
SIDONIA: Că îl voi vrăji și voi fi sălbatică.
STELA: Că vom lua cina împreună și desertul din-

tre picioarele mele.

VANESSA: Da, sunt chiar eu, Vanessa. Sau Gypsy 
Queen, cum îmi spune toată presa românească și cum 
m-ați reținut și voi, de fapt, nu-i așa?

Mi se spunea indiancă de când eram mică. Nu doar 
să mă necăjească pentru că eram romă, pentru că eram 
arăboaică, pentru că eram braziliancă, pentru că eram 
negresă, pentru că eram neagră, toate într-una singură.

Aveam pielea ca piperul, mă iubea tot cartierul. 
Mi-a fost mereu greu să îmi găsesc un iubit ca lumea, 
numai de dubioși am avut parte. N-am noroc la bărbați. 
Să vă povestesc.

M-am întâlnit cu un artist, un pictor. Un adevărat 
gentleman. Deosebit.

Hai să ne întâlnim la Intercontinental. După o dis-
cuție la o cafea de vreo câteva ore, nu știu cum, m-a fă-
cut să mă simt atât de bine, încât i-am spus totul despre 
mine.

El, gentleman fiind, se oferă să mă conducă acasă. 
În drum, trecem pe lângă Biserica Italiană. El vrea să 
intrăm. Să mă scuzi, spun, dar eu nu pot, mă recunoaște 
lumea și mă mai și grăbesc.

El nu și nu, te rog eu mult. Bine, fie. Intrăm în bise-
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18 rică, se citea „Evanghelia”. El se așază în genunchi și mă 
trage și pe mine de haină, în jos.

Hmm, în felul lui, cred că a vrut să fie ușor gentil. 
Nu apucăm bine să ieșim din biserică că mă întreabă: 
„Auzi, dar într-un sex shop ai intrat vreodată?”.

Sorry, dar de la biserică la sex shop deja e drum lung.
„Nu, dar dacă vrei intrăm”, am zis să-i mai dau o 

șansă. Intrăm în magazin, marfă peste marfă, rafturile 
pline.

Cererea mare, presupun. Doamne, lângă biserică așa 
magazin, atâta marfă, să n-ai loc să bagi o scobitoare 
între ele.

Toate culorile: alb, mov, roz.
Pictorul neexperimentat întreabă: „Dar sticluțele ce 

conțin?”
„Ulei pentru masaj, ulei pentru anus, ulei pentru 

ganus.”
„Și sticluța mică din colț?” „Poppers!”
Am vrut să ies imediat.
Plin de bucurie, el se adresează vânzătorului: „Iubita 

mea e pătimașă, cu sânge fierbinte, altceva ce ne-ați pu-
tea recomanda?”

Eu să leșin când l-am auzit.
Vânzătorul răspunde: „Vibratoare realistice cu șapte 

viteze, pentru începătoare, vibratoare-jeleu, rezistente la 
apă, dildo cu telecomandă.”

Pictorul mă întreabă: „Ce te atrage din toate astea? 
Îți cumpăr!”

Avea umor, gagiul.
Vânzătorul continuă: „Vă mai recomand sfoara 50 
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19de umbre ale lui Grey, atingere dulce. Cătușe din metal 
Ești a mea, bonus chiloți comestibili”.

Mă înverzesc.
Pictorul îmi zice: „Ține minte de la mine: sexul te 

ajută să evoluezi, să te înalți spiritual. Unirea sexuală 
este un act divin.”

Băi, gadjo dildo! Ai dreptate, dar bagă-ți alea unde 
vrei, mie îmi place natural!

VANESSA: Tipul mă întreabă:
STELA: „De unde ești?”
VANESSA: Și îi răspund:
SIDONIA: „Dintr-un loc în care nu eram nici albă, 

nici neagră.
VANESSA: Dintr-un formular în care am bifat că-

suța cu altă categorie etnică.
STELA: De unde m-am construit pe mine. De unde 

m-am schimbat.”
VANESSA: Îmi răspunde:
STELA: „Adică de unde veniți voi?
SIDONIA: India sau Egipt?”
STELA: Pentru că el vrea să audă: „Sunt o femeie 

nomadă. Sunt de nicăieri.
VANESSA: De unde mama mea era vrăjitoarea care 

m-a învățat să dau în ghioc.
STELA: De unde s-a inventat topirea aurului și a ar-

gintului pentru a face bijuterii, și de unde bunicul meu 
făcea potcoave de cai.

SIDONIA: De unde tatăl meu făcea instrumente 
muzicale din oase de pește.”

STELA: Nimeni nu se gândește că țigăncușa asta 
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20 micuță și drăguță vrea să cânte la muzicuță. Vrea să mi-
roasă crini.

Dar eu vreau, vă jur că vreau. Am avut și iubit, și pot 
să spun că a-i băga milogului în traistă nu a prea mers 
pentru mine.

Pe la 16 ani era să fiu luată cu japca. Aveam și eu un 
prieten, ca fetele. Cristi, boxer.

Într-o seară, înainte să ajung acasă mă întâlnesc cu 
unul din cartier, era cu mai mulți:

VANESSA: „De când te așteptăm, fată, hai că sun-
tem toți din cartier, e chef la un apartament la etajul 
unu.”

STELA: Ăștia erau cei mai mari jepcari, violatori, 
pești. Eu mă băteam cu un băiat de vârsta mea lejer. 
Dacă-i dai la unu’ să cadă pe jos, fug toți. Aveam părul 
lung-lung și mi-l legam cu o d-aia de Rambo, îmi ziceau 
toți Linda, că era la modă un film cu una caratistă.

La unu se auzea muzica, geamurile deschise, da’ 
când să intru în casă, nu era nimeni. Se închide ușa și 
zice unu:

VANESSA: „Pân-aici ți-a fost, smardoaico!”
STELA: „Ce-ai, mă, ai mâncat doape de plută?” 

Pac, mă trezesc cu un picior; dă să mă lovească lateral, 
mă feresc și-l prind. Vine ălălaltu’ și-mi dă un picior în 
noadă de cad pe jos.

Unu’ mă ține de mâini și ălălaltu’ - unu, doi, trei 
pumni în burtă.

La ăla din față îi dau un cap direct la cocoșel. Mă 
dau peste cap, iau o sticlă de pe masă, i-am luat lu’ ăla 
fața cu sticla.
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21Celălalt a scos un brici. M-a rupt la genunchi. Am 
luat două cuțite în picior, mi-a atins puțin osu’.

Și acuma mi se mișcă rotula. Bine, am mai sărit eu 
de la un balcon.

Nu știu de unde am avut puterea, c-am luat masa 
ș-am sărit cu ea prin geam.

A venit poliția și ne-a băgat pe toți la arest.
18 zile am stat, până mi-a plătit maică-mea cauțiu-

nea.
Ăștia la poliție au zis că totul s-a întâmplat de la 

barbut.
Când am ieșit după arest, toată țigănia știa că mi-au 

dat muie, că m-au făcut poștă, că nu mai știu ce mi-au 
făcut.

Ca să le arăt la țigani că sunt domnișoară, m-am 
culcat cu Cristi. M-am dus cu cămașa pe țigănie, că așa-i 
la noi.

Și le-am zis: „ăia care aveți fete, nu-mi doresc decât 
să le văd la colțul străzii, nu să treacă prin ce-am trecut 
eu.”

Cristi, gata, ne cununăm. „Te dreacu’, morții tăi de 
român!”

Nu știu cum am putut să mă culc cu el, da’ nu mai 
suportam să-i aud pe țigani.

VANESSA: Tipul îmi zice:
SIDONIA: „Nu am mai fost niciodată cu o țigan-

că.”
VANESSA: Și încerc să îi acord prezumția de nevi-

novăție.
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22 STELA: Cred că „a fi cu” vine de la „a fi”. Vrea să fie 
cu mine. Vrea să mă cunoască.

VANESSA: Vrea să facem dragoste.
STELA: Vrea să știe dacă am păsărica fierbinte.
SIDONIA: Vrea să vadă dacă i se aprinde focul din 

prima.
VANESSA: Vrea să mă facă să gem pe țigănește.
SIDONIA: Vrea să mă facă să urlu ca un lup din 

șatră.
STELA: Vrea să mă entuziasmez la cocoșelul lui de 

gagiu.
SIDONIA: Apoi zice:
VANESSA: „Mă înnebunesc țigăncile.”
STELA: „Și pe mine.”
SIDONIA: Cântarea României, 1981. Tata la vi-

oară, unchiul Fane la flaut, unchiul Gigi la contrabas, 
vecinul lor, Stănică, la oboi.

Orchestra Filarmonică a Liceului din Galați, vesti-
mentație obligatorie: costum alb. 23 august. Chopin. 
Negru pe alb nu dă bine. Pielea tuciurie în costum alb 
strică ditamai frumusețe de spectacol.

Ziua națiunii e de culoare albă. Nu avem cu cine să-i 
înlocuim.

Sunt colorați la față, se murdărește albul. Îi punem 
jos în fosă, ei cântă de acolo, la scenă albul rămâne alb, 
de la depărtare nu se vede că ceilalți mimează.

De ai dracu’, de acolo, din fosă, băieții au dat-o pe 
lăutărește. Au înnebunit românii.

Tata ne povestea și râdea. Eu nu aș fi avut atâta sân-
ge. Învățătoarea m-a pus din prima zi să stau în ultimele 
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23bănci chiar dacă nu eram cea mai înaltă.
Când am avut inspecție, m-a trimis acasă ca să nu-i 

stric ora. Am ajuns acasă, am luat o perie de sârmă, să-
pun și am început să mă frec pe mână.

Și acum mai am semnul. În mintea mea era ideea că 
trebuie să scap de culoarea asta, care era așa, ceva, ca o 
murdărie, să fiu și eu ca ceilalți copii.

Mama mi-a explicat că România este o țară care ne-a 
adoptat, că suntem români chiar dacă avem altă etnie și 
că vorbim limba română.

Ah! Și pata, da! Pata de aici, de pe spate, mai sus de 
fund! Cine are o pată vânătă mai sus de noada curului? 
Ei bine, dacă o aveți, sunteți țigani. Așa se cunoaște ți-
ganul, zicea bunică-mea.

Sau după gingiile negre. Poți să fii alb la față, blond 
cu ochi albaștri, gingiile negre te dau de gol! Uite, na! 
(arată gingiile)

Aveam un iubit care mă întreba mereu: „Ce-i sem-
nul ăsta aici, pe spatele tău, e din naștere?”

„Habar nu am, nu pot să-mi văd spatele.”
Când i-am făcut baie lui frate-miu ăsta mic, l-am 

controlat la spate:
„Măi, tu ești țigan sau român? Ia să văd dacă ai pata 

vânătă!”
Iubitul ăsta al meu îmi punea și alte întrebări aiurea:
„De ce nu mă prezinți alor tăi? Unde locuiești? Cu 

ce se ocupă ai tăi? Nici măcar pe tine nu te-am prezentat 
alor mei.”

MC: Ladies and gentlemen, put your hands toge-
ther for Vanessa, gypsy queen din București, Madonna 
neagră a României, Nicky Menaj de Ferentari, interpre-
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al gagiilor, cu un touch de gypsy gypsy. Give it up for 
Vanessa.

Piesa 2 – Cântecul Vanessei: Elena Cârstea – Nu sunt 
perfectă (negativ), versuri în romani.

VANESSA: Cum v-am zis, n-am noroc la bărbați. 
Cea mai mare iubire a mea rămâne muzica.

Am cântat prima dată pe scenă la balul unui liceu. 
Nu eram invitată, dar l-am rugat pe DJ să mă lase. Pu-
blicul era extaziat de-a binelea, iar eu mi-am pus niște 
ochelari mari de soare ca să nu se vadă ce emoţii am.

Sala era în extaz: Vanessa! Vanessa! Atunci mi-am 
dat seama că vreau să mă apuc serios de muzică. Cam 
pe la 17 ani trăgeam piese la studioul unui prieten. Abia 
așteptam să iau alocaţia și să închiriez studioul pentru 
o oră.

Toți banii erau alocaţia aia nenorocită și o dădeam 
pe toată pe o oră de studio. Doar o oră! Dar am reușit să 
trag trei piese într-o singură oră, ăsta este recordul meu 
absolut!

Nu a fost ușor, părinţii mei erau faliți de când mă 
știu, aveau nevoie de alocaţia mea pentru mâncare, pen-
tru casă. Până ne-am certat odată rău de tot și de atunci 
mi-au lăsat alocația în pace.

Am putut s-o bag în studio. A început să-mi meargă 
bine, să fac și eu un ban din muzică, să apar la TV, am 
fost la Teo, la Capatos, unde n-am fost.

Piesele Vanessei erau în toate topurile. Atunci m-am 
gândit să o dau pe față. La premiile Music Awards Ro-
mânia am apărut cu un tricou pe care scria: „Sunt ți-
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Simplu și clar, nu? Aveam de ales între: „Gypsy and 

proud”,
SIDONIA: „Fuck the racism, I'm gypsy”,
VANESSA: „I love gypsies”,
STELA: „Keep calm and be gypsy”.

VANESSA: Dar în românește nu suna bine. „Cal-
mează-te și fii țigancă!”

Nu, nu avea sens. A doua zi vuiau toate ziarele cu 
titluri ca: „Șoc și groază: VANESSA e pirandă.“

STELA: „Din șatră pe marile scene”,
SIDONIA: „Vanessa, regina țiganilor, se prefăcea că 

merge la solar, pielea ei era bronzată natural”,
STELA: „Vanessa, chiar dacă ești țigancă, România 

te iubește”,
VANESSA: „Vanessa, vlăstar din Mama Omida. 

Cântăreața provine din familia celebrei vrăjitoare” sau
SIDONIA: „VANESSA nu mai e țigancă, și-a depă-

șit condiția de mult”.
VANESSA: Care condiție? Pe mama nu o cheamă 

Omida! N-am spus niciodată că mă duc la solar!
Managerul meu mi-a spus că nu trebuia să o fac. Eu 

nu gândesc prea mult înainte să fac un lucru.
Până să o dau pe față cu tricoul, eram invitată peste 

tot. Concerte, petreceri private, Londra, Paris, Milano, 
acum concerte, canci.

Dar toată nebunia asta m-a consumat înfiorător. 
La scurt timp m-au contactat o grămadă de asociații de 
romi. Anul trecut m-au invitat chiar la Auschwitz la Co-
memorarea Holocaustului Romilor.
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nul nostru, Gelem, gelem, și să țin un discurs în față la o 
mie de oameni de-ai noștri, din toată lumea.

Doamne, ce emoții! Și ce să vezi, căutam înnebunită 
o baie și m-am rătăcit.

Știți, chiar aveam emoții mari. La un moment dat, 
umblam acolo pe holuri și am văzut niște bărbați care 
vorbeau românește și romani și m-am simțit salvată.

M-am prezentat și, de fapt, m-am bucurat că ei nu 
mă recunoscuseră sau poate nici nu știau deloc cine e 
Vanessa.

Eram de-a lor și asta era de ajuns. Le-am spus mân-
dră că sunt romă, tot din România, m-am simțit prost 
când a trebuit să le răspund că nu vorbesc romani pen-
tru că în familia mea se pierduse limba și, zăpăcită, le-
am întins mâna: „mă bucur că v-am cunoscut!” și i-am 
întrebat dacă știu unde e toaleta. Am rămas cu mâna în 
aer. Unul dintre ei mi-a spus: „Veceul e drept înainte, pe 
stânga, dar dacă ai fi fost țigancă de-a noastră adevărată 
nu ne-ai fi întrebat.”

Asta a fost anul trecut. Acum două săptămâni, la 
poza mea de profil de pe Facebook, unu’ mi-a lăsat un 
comentariu: „Vanessa, te apreciez foarte tare că ai ajuns 
departe, că ai fost la facultate și ai și o carieră de succes, 
dar ne faci de rușine cu fustele tale mini. Nu ai nimic 
din tradiționalismul rom! Ce model ești tu pentru copiii 
noștri? Ești vulgară!”

Iar alt deștept de-al nostru scrie: „Să cânți, înțeleg, 
dar să și dansezi e prea de tot, asta o faci pentru gagii, 
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Credeam că nu îmi ajunge tot Facebookul câte 

aveam să le zic: „Da, prietene, ai dreptate, nu sunt ți-
gancă adevărată pentru că nu port fuste lungi, nu stau 
trei metri în spatele tău când mergem împreună pe stra-
dă și pentru că, da, port chiloți.

Că te-a învățat pe tine tac-tu că numai curvele poar-
tă chiloți și o țigancă adevărată nu ar face așa ceva de 
rușine.

Adică vrei să-mi spui tu mie că bucățica aia de ma-
terial care de fapt mă acoperă înseamnă pentru tine o 
invitație: ia uite ce am eu aici?”

MC: În această seară la Gypsy Experience, îi avem 
printre noi pe unii dintre cei mai fideli clienți ai acestei 
experiențe complete, ai acestei unice seri. Oameni inte-
resanți, gata de distracție.

Great people having the time of their lives. Haideți 
să-i cunoaștem împreună!

Interacțiune cu publicul – căutarea clienților, impro-
vizație, comentarii.

Slide: Antropolog în comunități de romi
SIDONIA: Profitor

Slide: Angajat la Ministerul de Interne
VANESSA: Psihopat

Slide: Politician tânăr
SIDONIA: Oportunist
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STELA: Bagă prea multă iarbă.

Slide: Muzician cu părul lung.
SIDONIA: Obsedat.

Slide: Caut frumusețe țigănească
VANESSA: Curvă cu pielea măslinie?

Slide: Țigăncușă sexy
SIDONIA: Fustă înflorată cu salbă?

Slide: Oacheșă
STELA: Sexy-Esmeralda pentru tine și nevastă-ta?

Slide: Cu frumusețe interioară
VANESSA: Care nu vorbește mult?

Slide: Care are credință puternică
STELA: Care nu are idei proprii?

Slide: Care este ingenuă
SIDONIA: Ușor de dat pe spate?

Slide: Căreia îi place ca bărbatul să o scoată în oraș și 
la mall

VANESSA: Se îmbată dintr-un pahar de vin?
Slide: Pentru a-mi arăta un nou orizont.
SIDONIA: Să fac ce o gagie nu ar face?
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VANESSA: Să îți pun în practică cele mai exotice 

fantezii?

Slide: Pentru a face schimb de tradiții și obiceiuri.
STELA: Să fiu femeia ta dominantă-supusă, atrăgă-

toare-de neatins, autonomă-dependentă, târfă-virgină?

VANESSA: Eu sunt din Lupeni. Cât de exotic este 
Lupeni?

STELA: Nu știu: cum pot fi și târfă și virgină în 
același timp?

SIDONIA: Tot timpul mă văd cu dubioși de genul 
ăsta. De ce?

MC: Ladies and gentlemen, v-o prezentăm pe Ste-
la. Micuța caratistă, denumită și Linda, Stela sau Stela 
Cadente, sexy și rea, elementul butch din Gypsy Expe-
rience.

Give it up for Stela.

Piesa 4: Cântecul Stelei – Ion din Dorobanți – Fata de 
pe plajă - lipsynch

STELA: Am avut o agendă în care-mi scriam gagici-
le. Am pierdut șirul pe la 47 - 68 - 69.

La început nimeni nu se prindea că sunt pe invers, 
așa că îmi era foarte greu să îmi dau întâlniri.

Sunt așa de fraiere femeile astea, adică prinde-te și 
tu puțin.
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rut pe buze în loc de obraz, și se gândesc toate: ce caldă 
e!

Sunt așa de caldă că sunt fierbinte, doar de m-ar 
observa naibii cineva!

Ce trebuie să facă o fată ca să primească atenție de 
la o altă gagică?

Să îmi bag limba în gâtul ei și să îi spun: „nu e doar 
o chestie între prietene?”

Adică o tipă care arată bine nu ar trebui să se dea 
peste cap așa cum fac eu.

Îmi plac gagicile și credeam că dacă o fac pe una să 
se uite la mine ca la o femeie, o sa fiu... nu știu, poate o 
să fiu și eu fericită.

În clasa întâi îmi plăcea învățătoarea, Rodica.
Îi duceam flori, ouă proaspete. Stătea aproape de 

noi.
„Uite, v-a trimes mamaia niște brânză, da’ nu mă 

invitați în casă să-mi dați un biscuite?”
Și mă uitam la ea, așa.
Prin a doua, a treia, aveam o colegă de bancă, Mădă-

lina, și mă pupam cu ea pe sub bancă.
Da’ până la 17 ani n-am fost cu nicio femeie.
Vara aia, ca să mă distrez, am plecat la mare cu două 

studente de la Pitești.
Ele aveau bilete de la părinți, io de la unchi-miu.
Pe tren, distracție, ne-am îmbătat.
Am coborât mangă în Mangalia, am combinat-o pe 

recepționeră să ne dea cameră.
La hotel, io nu mă duceam la restaurant să mănânc.
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de ce nu vine la masă?”

„Păi e puțin mai sofisticată, mănâncă doar pe malul 
mării.”

Așa am cunoscut-o pe Mirela. De atunci nu mai ra-
tam o masă.

Io nu mă culcasem cu o femeie încă.
M-am întors după o săptămână la Pitești.
M-am îndrăgostit de ospătăriță, da’ nu-mi dădeam 

seama.
Simțeam că-mi lipsește. Am vorbit cu un văr, că am 

cunoscut o fată la mare, mi-e dor.
Zice: „Fire-ai a dreacu’, ești îndrăgostită de o femeie, 

te dreacu’! Ești lesbiancă?”
Io, îndrăgostită? Doamne, mă omoară țiganii!
M-am urcat în tren și am plecat înapoi la mare. 

Când m-a văzut ospătărița, a înnebunit.
SIDONIA: Te-ai întors!
STELA: I-am zis că vreau să avem o discuție seri-

oasă.
Seara am așteptat-o să iasă de la program și am ple-

cat cu ea pe plajă.
Am luat o sticlă de șampanie și două pahare.
I-am zis: „Nu știu ce simți tu pentru mine, dar io, ce 

simt pentru tine, n-am simțit niciodată.”
Zice:
SIDONIA: N-ai avut niciodată o relație cu o femeie?
STELA: Zic nu. Pula mea, sunt fată, sunt Stela.
SIDONIA: Și care-i problema?
STELA: Bă, ești amețită?! Sunt Stela.
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STELA: Mamă, nu pricepe. Sunt fată!
SIDONIA: Am înțeles, te cheamă Stela. Care-i pro-

blema?
STELA: Păi sunt îndrăgostită de tine. A fost prima 

femeie din viața mea.
De atunci m-am schimbat total. Nu mai eram vul-

gară, violentă, nu.
Mă trezeam dimineața și-i făceam cafeaua, ca la o 

prințesă.
Am încercat să-i ofer tot ce i-a lipsit în anii dinainte 

să mă cunoască pe mine.
Am dus-o la circ, la grădina zoologică, la teatru.
Fata era deșteaptă, avea cultură, citea.
Ta-su’ avea mare bibliotecă de cărți. Ta-su’ e român, 

român.
Ne gândeam să avem un copil.
Chiar vorbeam cu unu și zice: „Parcă te văd cu gean-

ta la umăr și cu burta la gură.”
Doaaamne, nu. O pun pe ea să-mi facă un copil.
Dar n-a fost să fie.
După șapte ani ne-am despărțit.
Dar a rămas iubirea vieții mele.
Și acum e tipa asta de la muncă, nici măcar nu e 

genul meu, dar îmi place de ea că e foarte haioasă, îmi 
place la nebunie cum își folosește mâinile, cum pune 
mâna pe lucruri, le atinge mamă, mamă.

Așa că m-am băgat în seamă cu ea, am invitat-o în 
oraș.

Am mers într-un club, am băgat două, trei shoturi, 
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Jap! Jap! Două palme:
„Ești gay?”
Era șocată, era scârbită, a zis că habar n-avea.
Nu m-aș fi gândit că o țigăncușă drăguță ca tine ar 

putea fi pe invers!
Adică sunt mai țigăncușă decât drăguță? Sau mai ți-

găncușă decât pe invers?
Ce chestie!

Heblu

SIDONIA: Nici pe tine nu te-am prezentat alor 
mei.

Dacă mă gândesc la ce a fost, mă mir că am reușit să 
ne iubim cât de cât.

Pentru că toată relația noastră era bazată pe ceva ce 
noi nu eram, ce nu vom fi niciodată, deși, fără să ne 
dăm seama, pretindeam unul de la altul, fără să fi vorbit 
despre asta.

Oricât ne-am fi mințit, mai ales față de noi înșine, 
că asta nu era important, jarul din cenușă ne-a ars pe 
amândoi.

De la bun început, noi nu eram un cuplu de romi 
obișnuiți.

Nu m-ai luat din bătătură după ce ai vorbit cu ai mei.
Nu te-am pupat pe obraz și nu ți-am zis că m-am 

simțit bine.
De fapt, ne-am cunoscut într-un club dubios din 
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mese și eu băgam shoturi de vodcă direct din sticlă.

Am luat împreună primul metrou pâna la mine, ne-
am tras-o de noapte bună și nu a trebuit să îți fac com-
plimente.

M-am încurcat cu tine, chit că erai rom, și am pre-
supus că și tu ai uitat că și eu sunt romă.

Am început să îți iubesc timiditatea sălbătică, grația 
împiedicată, glumițele la care chicoteai singur.

Și mă atârnam de speranța că și tu iubeai aceleași 
lucruri la mine.

Nu voiam să te gândești la mine ca la o femeie romă.
Bărbații care au fost atrași de faptul că sunt romă 

erau interesați doar de ce eram la suprafață, fără să știe 
cum sunt eu de fapt.

Nu îmi e rușine de moștenirea romă de pe fața mea, 
dar noi doi am avut un pact nescris – te prefaci că nu te-
ai prins că sunt romă, mă prefac că nu știu că ești rom.

Mergeam la filme, dădeam petreceri, stăteam ore în 
șir în pat până într-o noapte oarecare când tocmai ce o 
făcusem, ne trăgeam sufletul și tu mă strângeai tare în 
brațe.

Te-ai uitat la mine și mi-ai zis: meraptuchi!
Nu mai auzisem niciodată cuvintele astea. Meraptuchi.
Îmi spuneai că mă iubești și eu nu înțelegeam ce zici. 

Meraptuchi.
M-ai pus să zic și eu nu am putut.
Cum puteam să folosesc cuvinte care nu au nici un 

înțeles pentru mine pentru a spune ceva ce știam în inima 
mea.
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Data viitoare când o s-o zic, va fi pe bune, te merau.

MC: Ladies and gentlemen, vă prezentăm în premi-
eră internațională la Gypsy Experience o melodie unică 
inspirată de autoarea ei, Sidonia.

Dacă vă interesează mai mult, puteți găsi în librării 
romanul Sidoniei cu același titlu Regina tristeții. Give it 
up for the Queen of Tears. Like a cherry on top, Sido-
nia.

Piesa 4 - Cântecul Sidoniei, Ion din Dorobanți – Re-
gina tristeții, negativ.

MC: Iată-ne ajunși la finalul acestei seri de sexy cra-
zy magic fun.

The Belles of (locația spectacolului) vă așteaptă și data 
viitoare pentru a vă oferi o nouă gypsy experience.

Dar înainte de a ne lua rămas bun, fetelor, dați tot 
ce aveți mai bun.

Intră slide-urile, se aprinde lumina de sală. Femeile își 
scot perucile, se așază la buza scenei.

Slide-urile se succed rapid, se repetă.

Slide: Țâțe mari și tari ca piatra
Slide: Ascultătoare
Slide: Nu te epilezi
Slide: Furtul în sânge
Slide: Țigăncile sunt înapoiate
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Slide: Supusă
Slide: Lindic negru
Slide: Misterioasă
Slide: Țigăncușa sexy
Slide: Exotică
Slide: Domestică
Slide: Indiancă
Slide: Frumusețe țigănească
Slide: Rea de gură
Slide: Oacheșă
Slide: Țigancă

STELA: Futu-i!
SIDONIA: Explodez.
VANESSA: Băga-mi-aș.
SIDONIA: Nu o să te vrăjesc.
VANESSA: Nu o să dansez din buric pentru tine.
STELA: Nu îți voi aduce cafeaua la pat.
SIDONIA: Nu voi fi Rada din Șatra.
VANESSA: Nu voi muri la naștere ca să îți salvez 

fiul.
STELA: Nu voi dovedi că am pătat cearșaful cu sânge.
SIDONIA: Nu voi fi piranda ta.
VANESSA: Nu voi fi virgină.
STELA: Nu te voi idolatriza.
SIDONIA: Nu voi fi fetișul tău.
STELA: Pentru că pot fi o țigăncușă și drăguță, și 

gay.
SIDONIA: Și o să petrec ore de plăcere vorbind o 
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VANESSA: Și voi avea propriile mele idei.
STELA: Și voi iubi.
VANESSA: Și voi fi iubită.
SIDONIA: Da. Așa voi face.

2
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POLIȚIA
(Slam/Spoken word)
‒Partea întâi
‒înregistrare audio

Știi cât durează ca un spațiu sigur să se transforme 
într-un spațiu nesigur?

Câteva secunde.
Durează câteva secunde care devin minute, care 

devin ore, care devin zile, care devin…
NON STOP
NON STOP din momentul în care mergi cu iubita 

ta la prânz la Mega Image
Stați fix cinci minute, și cât cumpărați apă și paste și 

ciocolată și varză, simți cum se holbează
Și la ieșire doi paznici vă zic: „STOP”
„Arătați gențile acum”. STOP
„N-aveți dreptul să ne controlați în geantă! N-am 

făcut nimic!”
„Hai, lasă-mă cu drepturile, arată geanta!”
„E bunul nostru personal, ne violați intimitatea! 

Putem să plecăm?”
Și ei se umflă în fața voastră, vă blochează calea:
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„Nu stăm aici! Am cumpărat, am plătit, avem bonul, 

eu stau aproape, vin la Mega zilnic, mă vedeți mereu ; 
dacă am făcut ceva, dați-mi o dovadă, și dacă n-aveți 
dovadă – lăsați-mă să plec”

„Arătați gențile, am zis!”
Și se umflă și mai tare, atât de tare că ar putea să 

atingă tavanul, atât de tare că nu mai există loc liber și 
neinfectat de PUTERE în tot magazinul.

„N-aveți dreptul să ne percheziționați, nu e ok, nu e 
normal, nu e legal, vrem să plecăm”.

Și iubita ta nu mai poa’ să respire, cum să respiri 
când doi bărbați în uniforme ți se pun în față

și-ți sug tot aerul din plămâni? Cum să respiri? Și 
iubita ta se pornește să iasă, și când face un pas matahala 
de paznic se înfige în ea și o împinge înapoi

„Nu plecați de-aici!”
Iubita ta îți spune să faci ceva, să suni la poliție,
Știi cum e când niște bărbați cu putere te țin într-un 

spațiu închis?  
Și suni la poliție,
„Bună, nu ne lasă să ieșim din Mega Image”.
Și cât suni la poliție, în corpul iubitei tale se strecoară 

secundă cu secundă un atac de panică, nu mai vede, nu 
mai aude, nu mai respiră și încearcă să iasă din nou

Iar în momentul ăla paznicul se umflă și mai tare 
și vezi cum își înfige cu forță mâna în gâtul ei mic, 
translucid, vezi cum o ia și o trântește la pământ.
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Image, să cumperi varză și paste, să fii profilată pentru că 
nu arăți cum trebuie și să te trezești trântită pe jos într-o 
mare de oameni care vin și întreabă: „unde-i brânza?”

Și te gândești: noi arătăm „ciudat” și e clar că pentru 
ei suntem de vină. Dacă în locul nostru era cineva care 
arăta „normal”, se apropiau să ajute, dar așa…O mare 
de oameni care se holbează, fac mișto și nu se bagă. 
Nimeni nu face nimic. Nu intervine, nu întreabă, nu 
nimic.  Dar mai dă-i în pula mea pe oameni!

Și vine POLIȚIA.
Vine Poliția, se duce la Pază, direct, nici nu se uită 

la voi și îi întreabă: „ce s-a întâmplat domnilor? Ce-au 
făcut băieții ăștia?”

„Nu suntem băieți! Noi am chemat poliția că ne 
agresa paza, nouă ni s-a întâmplat ceva…”

„Taci acolo! Să ne zică paza care-i situația! Care-i 
situația domnilor? Ce-au făcut ăștia? Au furat?”

„N-am furat nimic, noi am chemat poliția pentru 
că paznicii au bătut-o și ne-au reținut aici fără motiv!”

„Fără motiv auzi, întotdeauna există motiv 
domnișoară, v-au agresat? Am mai văzut eu agresați 
din ăștia! De ce mai ieși din casă dacă toată lumea te 
agresează”.

Și poliția vă ignoră. Vorbește numai cu paza, apoi vă 
controlează în genți

„Vedeți? N-am furat nimic! Ne-au reținut degeaba. 
Gata, acum chiar plecăm, am chemat poliția din 
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Siguranță și încredere pentru normele sociale
Nu și pentru oameni care nu s-au născut în corpul 

potrivit, în familia potrivită, în etnia potrivită, în clasa 
potrivită

„Nu plecați nicăieri!”
„Cum adică nu plecăm? Lăsați-ne în pace, ați văzut 

că n-am furat, și nici nu ne-ați ajutat, nu mai vrem să 
stăm, putem să plecăm?”

„Nu! Credeți că scăpați ușor dacă chemați poliția 
așa? Trebuie să mergem la secție!”

Iubita ta nu poate să respire, din nou. Atac de panică.
„Ce să facem la secție? Nu merg la nicio secție! N-am 

făcut nimic! N-aveți niciun drept! De ce să mergem la 
secție? De ce? Vă rog să-mi răspundeți!”

„Taci odată că m-am săturat de femei ca tine! Poliția 
nu e aici să-ți răspundă ție la întrebări, poliția vine și 
te trântește de pământ! Toți nebunii, frate, aici nu vă 
e spital de psihiatrie! Hai, la secție! Ați abuzat de 112, 
ați deranjat liniștea publică, aveați un comportament 
suspect în magazin, după cum zice domnul paznic, la 
secție, acum!”

Și polițistul se înfige și el în iubita ta, îi răsucește 
mâinile, o trântește de mașină și o bagă cu forța pe 
bancheta din spate.
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‒Spoken Word Live

Cine ne apără?
Trăim într-o lume în care poliția te ia și te fute cum 

are chef.
O lume în care oamenii în uniforme se validează 

reciproc.
O lume în care ești sărac, te angajezi paznic la Mega 

Image și acolo intri într-o structură,
ți se dau niște criterii prin să scanezi, să judeci, să 

ataci,
o structură care te împinge și împotriva oamenilor 

tăi, pentru că odată pus în uniformă oamenii tăi nu mai 
există

și ca să stai acolo în uniformă pe un salariu infim, 
ești hrănit cu cel mai bun drog: PUTEREA.

Puterea îți umflă venele, îți dilatează pupilele, îți 
strânge pumnii și îți dă calea prin care să-ți verși furia/
frustrarea/durerea, calea cea mai ușoară, calea prin care 
lovești în oamenii cei mai lipsiți de putere din lume.

Și totul e un lanț, în lanț, în lanț, totul e un cerc 
vicios.

Oameni precari, puși în cea mai de jos ierarhie a 
unei mari corporații atacă alți oameni precari pentru că 
nu arată cum trebuie - așa au fost antrenați, să scaneze 
prin reguli. Și-n timp ce ne luptăm între noi, patronii 
se–ndoapă cu profit în fotolii curate, se-ndoapă, se-
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Și mâine paznic la Mega poate fi tata, mâine tata 

poate fi pus în poziția în care te atacă pentru că arăți 
cum nu trebuie, pentru că ești gay, pentru că o ții pe 
iubita ta de mână în Mega Image, pentru că nu fața ta 
nu se încadrează într-un gen sau altul.

Și poliția? Poliția nu vine niciodată s-ajute. Poliția 
a fost creată să-i scoată pe unii, să-i distrugă pe alții, 
poliția e o instituție făcută să-i țină pe cei în putere la 
putere și în frâu pe cei de jos. Abuzul e peste tot, dar 
poliția nu te salvează, poliția îl alimentează, poliția e 
parte din el.

Și te gândești că nu mai vrei să chemi niciodată 
poliția. Îți imaginezi o lume în care ai o comunitate.

Ai o comunitate de prieteni, de relații apropiate, 
egale, o comunitate în care centrale sunt iubirea și 
grija. O comunitate care-ți respectă corpul, alegerile, 
autonomia, dragostea. O comunitate care te hrănește. 
O comunitate solidară, căreia poți să-i zici familie, 
familia ta aleasă.

Și atunci când treci prin abuzuri, atunci când 
bărbați infectați de putere îți taie din nou calea, atunci 
când uniformele lor te sufocă – să nu mai cauți forțe de 
ordine.

Să poți să apelezi la ei. Să poți să apelezi la ai tăi. Să 
poți să apelezi la comunitate.

La oameni în care ai încredere, la oameni pe care-i 
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ce vă leagă e grija unora față de alții și lupta pentru o 
lume mai bună, mai justă.

Imaginează-ți că vrei să construiești asta. Imaginează-
ți că există. Imaginează-ți că ai încredere. Imaginează-ți 
că orice s-ar întâmpla – ei sunt acolo.

Când te gândești la asta, nu te simți mai liberă?

COPILĂRIE

Lezbiană
Lezbiene
Lezbianism
Oare are și verb?
Când se termină vacanța o să merg la biblioteca de 

la școală și o să caut în dicționarul mare, acolo sigur 
găsesc; sau mai bine o întreb pe Efrosinia Ivanovna. 
Efrosinia Ivanovna e bibliotecara mea preferată, îi place 
de mine și zice că sunt foarte deșteaptă, și-mi dă să citesc 
chiar și cărți pentru adulți - deși spune că degeaba le iau, 
că nu o să înțeleg nimic din ele - nu e adevărat, pentru 
că eu citesc de la cinci ani, deja foarte bine. Și consider 
că știu toate cărțile de copii Pe. De. Rost.

Și sunt convinsă că pot să le înțeleg absolut perfect și 
pe cele de adulți, pentru că citesc cel mai bine din clasă!

De exemplu, am luat chiar și Pădurea Spânzuraților 
pentru vara asta și o s-o citesc și o să înțeleg absolut tot. 



Antologie de teatru feminist intersecțional

48 Ce poate fi atât de greu la o pădure cu niște spânzurați, 
huh?

Adulții își închipuie că suntem niște proști care 
nu pricep nimic. Da’ mama și tata nici măcar nu-și 
imaginează că atunci când mă supără tare-tare, mă duc 
în fundul grădinii și plâng și mă gândesc în detaliu la 
cum o să moară fiecare dintre ei. Și cât de fericită o să fiu 
eu atunci și cum o să am doar pentru mine o casă mare 
și toți banii lor doar pentru înghețată și suc natural la 
cutie!

Apoi îmi pare rău că o să moară, mă simt foarte 
singură și plâng din nou. Și stau așa câteva ore și mă 
gândesc numai și numai la moarte. Și atunci ce poate fi 
atât de greu la o pădure cu niște spânzurați, huh?!

Ai 8 ani și repeți cuvintele astea în capul tău până 
zornăie ca semințele dintr-un dovleac uscat.

Faci așa cu mai multe cuvinte, de obicei cu unele 
foarte comune, pe care le tot zic oamenii mari.

De exemplu, iei cuvântul „patrie” și după ce îl 
amesteci mult în gură, simți că nu mai are absolut 
niciun sens:

Patrie, Patrie, Patrie, Patrie, Patrie, Patrie, Patrie, 
Partie,  Parti..

Vezi?
Niciun sens.

Lezbiană
Lezbiene
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Eu lezbianesc. Tu lezbianești. Ea lezbianește
Noi lezbianim. Voi lezbianiți. Ele lezbianesc

Repeți cuvintele astea în mijlocul zilei, cu capul în 
soare până își pierd înțelesul și devin doar l-uri, și z-uri, 
și n-uri. Ți se amestecă prin gură, ți se lipesc de dinți la 
fel ca guma de 25 de bani pe care te duci să o cumperi 
de la alimentară. Apoi mergi pe marginea uliței atingând 
cu degetele fiecare gard, fiecare sârmă ruginită și uneori 
te oprești cu ochii căscați deasupra porților oamenilor.

Iar Ivan Andreevici, un vecin tot timpul încruntat, 
care mereu când bea vorbește despre cum a prins el 
vremea românilor din ‘40 și despre cum atunci era 
ordine, pentru că stăteau soldații de pază la marginea 
satului și împușcau în picioare pe oricine ieșea să 
fure harbuji - ca să-i dezvețe de bolșevism, acest Ivan 
Andreevici urlă la tine din ogradă:

IVAN ANDREEVICI: Care ești bă acolo? Ce te 
holbezi ca boul la poarta nouă? Acuma vin și te prind!

Și fugi să nu te vadă.
Mereu e foarte interesant ce se întâmplă în ogrăzile 

altora, atât de interesant că nici nu te uiți la drum, te 
împiedici de pietre, cazi și îți zdrelești genunchii, de 
unde îți coboară pe picioare firicele mici de sânge, dar 
nu te întristezi,

pentru că noua serie de gume pe care le au la magazin 
e cu personajele din Clona!  
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colecție secretă de abțibilduri pe care le lipești pe dosul 
ușii din camera de sus, ca să nu le descopere mama. La 
opt ani îți trăiești toată vacanța de vară în telenovela 
Clona. Te uiți cu mama în fiecare seară când vine de la 
muncă, iar zilele tale uneori sunt doar niște prelungiri 
stupide ale nopților în care ai prefera să poți să dormi ca 
să treacă mai repede timpul până la noul episod.

În vara în care Clona e viața ta - te enervezi, râzi, 
plângi, ești acolo cu totul,

Și nimic nu are cum să fie mai frumos de atât 
vreodată.

Și într-o seară aduc vaca acasă de la cireadă.
E aproape întuneric afară și eu merg, și merg, și 

merg în urma vacii pe drumul spre casa din deal.
Joiana își mișcă coada în stânga și în dreapta să 

alunge țânțarii.
Iar eu îmi duc mâinile la ceafă, îmi iau codița în 

palme (am părul lung-lung, până aproape de fund)
Și când îmi iau codița în palme, deodată mi se pare 

absolut nenecesară.
Și mă lovește o dorință arzătoare, o dorință pe care 

o simt în tot corpul, dorința să îmi tai coada și să o tai 
în momentul ăla.

Așa că o duc pe Joiana în grajd. Fug cu o super viteză 
în casă; acolo descopăr că a picat curentul, dar caut 
oricum pe întuneric foarfeca de fier cu capăt verde și 
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Pfoai, ce bine e așa!
O țin în mână ca pe o bucată de sfoară, chiar nu 

înțeleg ce căuta în capul meu chestia aia!
Când mă trezesc dimineața, mama mă vede și scoate 

un țipăt:
MAMA:  Doamne ferește, de ce te-ai sluțit în halu’ 

ăsta?  În loc să umbli și tu ca toate fetițele. Acuma ce-o 
să zică lumea?

De ce zice că sunt urâtă?
Și de ce trebuie să umble așa toate fetițele?

Lezbiană
Lezbiene
Lezbianism
Eu lezbianesc. Tu lezbianești. Ea lezbianește
Noi lezbianim. Voi lezbianiți. Ele lezbianesc.

Repeți toată vara cuvintele astea,
Ca o moară stricată,
După ce într-o zi o chemi pe Irina la tine.
Irina a devenit prietena ta cea mai bună.
Stați împreună de dimineață până seara, vă prefaceți 

că locuiți doar voi două în casa mare a familiei tale,
Puteți să faceți doar lucrurile care vă plac și să nu 

mai mergeți niciodată la școală.
Te ajută să faci treburile pe care ți le-a lăsat mama:
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bucătărie;

Apoi faceți o cremă de căpșuni cu smântână și vă 
așezați la televizor împreună.

Uitați că trece timpul, iar Irina uită să plece.
Abia când maică-sa îi urlă în telefon că n-a adus vaca 

si că o să vadă ea ce o așteaptă când ajunge acasă,
Vă treziți din visare.
Irina își strânge lucrurile speriată, tu o conduci până 

la poartă, dar îți este drag de ea și nu vrei să plece, te-ai 
lipi de ea cu Super Glue dacă ar fi posibil; sau și mai 
bine, să obții cumva mantia aia invizibilă din Harry 
Potter. Așa ai putea să mergi cu ea peste tot, tot timpul 
și ai putea să dormi la ea acasă, fără să te vadă scorpia 
aia de maică-sa.

Vă țineți în brațe strâns-strâns.
Te agăți de ea și o tot pupi în fața porții: pe obraji, 

pe nas, pe ochi, pe frunte, pe bărbie.
Și ea îți zice:

IRINA: Chiar tre să plec!
CRISTINA: Așteapt-oleacî! Măcar olecuțî! Dacî mă 

lași sî ti pup di o sutî di ori, poți sî pleci imediat dup-
aceea!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…
Din depărtare îl vezi pe tata care vine spre voi,
Și când tata aproape ajunge, ajungi și tu la 100.
IRINA: Bună seara, nenea! (Irina pleacă)
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Seara târziu înainte să adormi vine mama la tine.
Se așează la capătul patului
Și îți zice:

MAMA: Am vorbit cu taică-tu, ș-am hotărât cî nu 
mai ari ci s’ vină Irina așa des la tini. Și mai bini ar fi s’ 
nu mai vinî diloc. Vă videț la școalî, unde vă mai videț, 
dar n-aveți ci sta aicia bot în bot toatî ziua.

În loc s’ ti prostești, mai bine faci treabî prin casî, 
speli vasili, mături, strângi haini, poți să-mi curăți și 
cartofii pintru când vin di la lucru, cî ești fatî mari deja!

CRISTINA: Dar am făcut, mama!! Irina m-o ajutat 
ș-am făcut împreună! M-o ajutat sî mătur, sî spăl vasili 
și am făcut curat lunî în bucătărie! Fărî dânsa nu făceam 
nici jumati…

MAMA: Gataaa, nu s’ discutî, hai culcî-ti.
CRISTINA: Da’ di ci? Că m-o ajutat cu toati și am 

făcut o grămadă! Di ci s’ nu mai vină la mineee? Nu poți 
s’ zici așa pur și simplu s’ nu mai vină la mine și s’ nu-mi 
spui di ci...

MAMA: Că...n-ai di ci s’ te amestici tu cu lume di 
neamuri proasti. Nici nu sî știe cum o făcut-o mă-sa pi 
Irina, dacă îi a lui ta-su sau îi făcută din flori cu băiatu’ 
cela cu care o trăit două săptămâni înainte sî si măriti, 
cini știi ci are prin familie și ci ti mai învață și pi tine!

CRISTINA: Da’ ci s’ mă-nvețe, mama? Nu mă-
nvață nimic, ci s’ mă-nvețe, nu înțeleg?!
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CRISTINA: Da’ mamaaaa!
MAMA: M-ai înnebunit, măi copchilă! V-o văzut 

tac-tu la poartă și prea vă prosteați acolo, o zis c’ vă 
pupați încontinuu. Și e îngrijorat, c’ cini știi ci si mai 
întâmplă...

CRISTINA: Ci sî si întâmpli?? O pupam c-îmi 
place di ea... îi prietena mea cea mai bună…

MAMA: Cristina, tăticu o zis s’ nu ti mai las cu fata 
ceea, c’ vă prostiți prea mult. Existî un fenomen care 
s’ numești lezbieni, Cristina, și lu’ tăticu i-i fricî s’ nu 
ti transformi și tu, trebui s’ oprim din fașî înclinațiile 
estea. Îi mai bini s’ nu ti mai vezi cu fata ceea. Ai înțeles, 
Cristina?

CRISTINA: Ci sunt acelea lezbiene?
MAMA: Ceva bolnav ci-i mai bini s’ nu știi, bleah. 

Hai, la culcari, noapti bună.

A doua zi vrei să știi ce înseamnă fenomenul 
LEZBIENE:

Cum arată, unde se întâmplă, de unde provine, 
despre ce e vorba mai exact în acest fenomen?!

Și te duci la vecina ta Lenuța care te-a învățat și 
ce înseamnă prezervativul; într-o zi când ai văzut la 
alimentară niște cutiuțe mici cu niște fete goale pe ele, 
ai întrebat-o:
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sâni?

LENUȚA: Nu, Cristinî,  acelea-s niști săculețî 
pintru puța bărbaților. Ei când sunt foarti fericiți sau 
cum sî-ți spun, entuziasmați după ci sî pupî cu femeile, 
au nevoie de ele.

Așa că te duci la ea din nou și o întrebi:

CRISTINA: Lenuța, da’ ci-s acelea lezbiene?
LENUȚA: Iiiiii, Cristina, da’ vii cu niști întrebări! 

S’ cazi în cur, nu alta! (Lenuța râde) Da’ ci te-o apucat 
acuma? Pe asta di unde-ai scos-o?

CRISTINA: Am auzit di undeva, vreau s’ știu ci-
nseamnî!

LENUȚA: Apăi... lezbienele sunt femeile celea 
bolnavi care trăiesc una cu alta, mai în scurt ele sî ling și 
sî pupî întri ele…. ș’ își ling una la alta...știi tu ci..

CRISTINA: Ciiiiii? Își ling păsărica???
LENUȚA: Apu’ da...
CRISTINA: Adicî si ling acolo undi fac pipi? Di 

ciiii?
LENUȚA: Așa fac ele, li placi cred, îi scârbos, știu... 

Îs bolnave cred..
CRISTINA: Bleah, îmi vini s’ vomit. Da’ tu ai 

văzut?
LENUȚA: Eu numa’ într-un film am văzut, un 

film pi cari l-o adus frati-mio pe-o casetî, făceau toati 
lucrurili estea. Da-n realitate la noi în sat nu-s, știu 
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pi la marginea satului, da’ le-o fost rușine di lumi, îți 
dai seama cum si uita la ele lumea din sat și s-ou dus la 
Chișinău până la urmă.

Lezbiană
Lezbiene
Lezbianism

Te gândești mult de tot la asta și ți se pare profund 
scârbos că niște femei își ling una alteia păsărica.

Tu nu ai linge în viața ta gaura de pipi a nimănui! 
Doamne ferește!

Îți vine să alergi să o liniștești pe mama și în mod 
special pe tata,

că nu ai cum să devii niciodată lezbiană,
dar te oprești în drum,
Și decizi că e mai bine să nu pomenești lucrurile 

astea niciodată.

PROPAGANDA EUROPEANĂ
(Slam/Spoken word 2)

Eu
N-am apărut odată cu propaganda europeană sau cu 

ong-urile soroșiste
Cum le zice popa la biserică vecinilor din satul în 

care am crescut.
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spurcăciunea.

Să vă fure copiii și să-i facă sclavi, sclavi sexuali
De acolo vin gay-ii, să vă distrugă familiile, de acolo 

vine răul cel mare,
Roaba și robul Domnului, rugați-vă zi și noapte să 

vă păzească Cel de Sus
De spurcăciunea venită din țările europene 

destrăbălate.
Biserica în care mergeam de la opt ani
În fustițe lungi și bluze albe și batic, o mică bunicuță,
Și mă rugam și eu aprins să îmi salveze Dumnezeu 

de la flăcările iadului
Părinții
Pentru că același preot mi-a zis să mă rog plângând 

zi și noapte
Altfel la sfârșitul lumii o să rămână numai scrumul 

din ateii comuniști de mama și tata.

Eu
N-am apărut nici când am făcut două luni de 

educație sexuală,
Care mă învăța despre corpul meu altceva decât 

rușinea,
Înainte că preotul din sat să adune enoriașii să 

protesteze,
Să ne interzică instrumentul diavolului, ce ne zicea 

despre corpurile noastre,
Despre pubertate, despre hormoni, despre ciclu
Și să-l înlocuiască cu educație moral-creștină.
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Eu eram,
Eram acolo, cu vecinii cărora popa le zice acum că 

sunt spurcată,
Și care îl cred, așa cum l-am crezut și eu când mi-a 

spus că mama și tata
O să moară în iad pentru că nu merg la biserică.

Să nu mai îndrăznești
Să îmi zici că viața mea a venit odată cu propaganda 

europeană
Eu eram aici dintotdeauna.
Și nu sunt terenul tău de joacă pentru politici 

creștine murdare
Iar mama și rudele mele nu sunt niște barbari 

înapoiați, necivilizați, neciopliți
Care trebuie să învețe o lecție.
Au învățat destule lecții de prin Vest,
Pe unde și-au dat tinerețea și sănătatea,
În Italia, în Anglia, în Spania, în Portugalia, în SUA,
Au învățat destul lecția exploatării.

Nu vreau să fiu tolerată de nimeni,
Și nu vreau ca marile corporații care vin aici pentru 

muncă ieftină,
Să-mi învețe oamenii să mă tolereze,
Când de fapt le fură viețile.
Vreau să ne respectăm pur și simplu
Corpurile autonome și alegerile,
Să ne respectăm,
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știm atât de bine

Din lupta noastră pentru ziua de mâine.
Viețile noastre nu se încadrează niciunde
Noi venim de nicăieri și de peste tot
Iar corpurile noastre sunt buruieni
Care sparg împreună asfaltul.

ULEIUL ȘI APA

Ai crescut heterosexuală,
Într-o familie heterosexuală,
Cu prietene heterosexuale,
Vecini heterosexuali,
Filme heterosexuale,
Cărți heterosexuale,
Reviste, bomboane, parfumuri și haine,
Postere, bijuterii, cupluri de vedete model -
Toate cu adevărat heterosexuale.
Și ai fost în limbă după primul tău iubit de la 15 ani,
Un bărbat macho în devenire,
Prin excelență heterosexual.
Cu care chiar ai visat să ai familie, copii (mai exact 

doi),
Casă cu etaj,
Piscină în curte,
Și două mașini – una a lui, una a ta,
Pentru că totuși urma să fie femeie uneori 

independentă.
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În liceu ți se întâmplă pentru prima oară
Să te îndrăgostești cu totul de o fată.
Ți se întâmplă pur și simplu
Chiar dacă nu ai mai interacționat deloc cu 

fenomenul numit lezbiene după incidentul din copilărie,
e de parcă știai asta dintotdeauna.
Ba mai mult de atât, se simte ca ceva extrem de 

normal,
Cum simți nevoia să dormi sau să mănânci micul 

dejun.
Și se întâmplă ca fata – să-i zicem Andreea,
se întâmplă ca Andreea să fie și ea prietena ta cea 

mai bună.
Cu Andreea stai în bancă, mănânci după lecții la 

cantină,
Cu Andreea faci temele și tot cu Andreea vorbești 

seara pe mess,
despre filme, muzică, cărți și diverse evenimente 

culturale sau politice,
despre teatru, despre familiile voastre și despre cât 

de mult iubiți animalele.
Cu Andreea mergi duminica la plimbări prin tot 

orașul
Și seara mâncați înghețată la un restaurant unde îți 

lași toți banii de buzunar primiți de la mama pentru 
următoarele două săptămâni.

Și la un moment dat îți vine atât de tare să te apropii 
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Să-ți lipești corpul de ea, să o cuprinzi strâns sau 

chiar să o săruți
Atât de tare încât parcă te doare undeva în stomac că 

nu poți să faci asta cu ușurință.
Și când dorința asta devine mai mare decât setea de 

apă după ce ai alergat 5 stadioane,
Îți recunoști ție însăți că poate te-ai îndrăgostit,
Și de data asta s-a întâmplat pur și simplu să fie o 

fată.
Te gândești să îi spui, doar că ți-e frică să-i spui așa 

din prima.
Ți-e frică, așa că o iei pe ocolite,
O întrebi:

CRISTINA: Ai făcut vreodată lucruri interzise?
ANDREEA: Ce lucruri interzise? Adică să fumez 

iarbă? Am luat un fum o singură dată de la băieții 
dintr-a 12-a și nu mi-a plăcut.

CRISTINA: Nuuu, alte lucruri interzise. Sau poate 
nu interzise, ci pur și simplu mai îndrăznețe, obraznice, 
ciudate, neobișnuite.

ANDREEA: Adică mă întrebi dacă am făcut sex?
CRISTINA: Nuuu, nu sex, deși poți să îmi zici 

și despre asta dacă vrei, chiar să-mi zici! Dar voiam 
altceva…. Ăăă te-ai pupat vreodată cu o fată?

ANDREEA: Nu.
CRISTINA: Dar ai vrut vreodată?
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modă să se lingă fetele între ele, dar nu mi se pare nimic 
interesant, mi se pare o prostie, nu văd absolut nimic 
distractiv în asta. Tu ce, ai vrut vreodată să te pupi cu 
o fată?

CRISTINA: Eu?! De ce mă întrebi așa ceva?
ANDREEA: Tu ai întrebat prima, acuma tre să 

răspunzi și tu.
CRISTINA: Nici eu, nu.
ANDREEA: Ce nu?
CRISTINA: Nu m-am pupat!
ANDREEA: Da’ vrei?
CRISTINA: Nu vreau, cum să vreau, de unde ai 

luat-o și pe asta?
ANDREEA: Și atunci de ce mă întrebi pe mine?
CRISTINA:  Întrebam și eu așa pur și simplu, 

doamne, nu mai poate să te întrebe nimic omul că deja 
tot ce te întreb zici că vreau, ce atunci când te întreb 
dacă te-ai dat cu parașuta înseamnă că vreau să mă dau 
și eu cu parașuta? Greșit, nu vreau pentru că mi-e frică 
de înălțime. Nici nu pot să te mai întreb nimica, că îmi 
bagi cuvinte în gură.

ANDREEA: Bine tu, nu te supăra acuma.
CRISTINA: Da’ nu mă supăr, gata, hai să schimbăm 

subiectul.

Și în altă zi,
În timp ce mâncați ciorba de la cantină,
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Atât de mult ulei încât nu se văd deloc legumele și e 

ca și cum ai avea în față o băltuță roșiatică de ulei,
Prietena ta Andreea,
Care încearcă cu disperare să amestece uleiul în 

restul de ciorbă,
Îți zice că a văzut o știre care zicea că nu știu ce 

organizație de homosexuali
A început să ceară drepturi ȘI LA NOI ÎN ȚARĂ!
Așa cum au făcut în alte o grămadă de țări, în care 

mai nou au voie să se căsătorească!
Și în lupta ei cu ciorba, în care uleiul în continuare 

refuză să se facă apă,
Se enervează foarte tare,
Și îți zice:

ANDREEA: Ce mai vor și ăștia, frate?  Nu înțeleg 
care e problema lor. Îi încurcă cineva să facă chestii 
la ei în dormitor? Ce dracu’ mai vor? Nu e ca și cum 
le interzice cineva ceva!!! Poimâine te trezești că faci 
închisoare pentru că nu ești de acord cu gay-ii!

CRISTINA: Dar ce ai cu săracii oameni? Ce ți-au 
făcut? Vor și ei să fie egali...

ANDREEA: Egali? Egali cu ce? Cu cine? Mie dacă 
îmi place să mă scarpin în cur, îmi dau seama că am 
o problemă și mă duc la psiholog, sau și mai bine, la 
nebuni, nu cer să fiu egală cu oamenii normali, pentru 
că nu e vorba de nicio inegalitate aici, e vorba de oameni 
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acasă la tine!

Și în timp ce zice asta se tot bate cu ciorba,
O amestecă, o amestecă, o amestecă,
până îi sar picățele pe toată fața de masă albă de la 

cantină
și îi sar și pe bluză, așa că îți cere un șervețel umed 

să se șteargă;
Și cât se șterge insistent, dar pata refuză să dispară 

pentru că e de la ulei, mai zice:

ANDREEA: Băi, da femeile astea nu se pricep să 
facă o ciorbă ca oamenii? Ce e așa greu la o ciorbă? De ce 
trebuie să-i pui atâtea tone de ulei la un căcat de ciorbă?

CRISTINA: Hai mă Andreea, ce ai cu oamenii ăia? 
Ți-au făcut ceva ție personal de te enervează așa tare?

ANDREEA:  Păi da, că dacă le cumpăr ciorba mă 
aștept s-o și pot mânca, nu ți se pare normal? Să fie 
mâncabilă o ciorbă pe care dai șase lei?

CRISTINA: Nu despre ciorbă ziceam...
ANDREEA: O doamne, Cristina, da’ ție ți se pare 

normal să primească drepturi toți pedofilii și zoofilii? 
Poate și necrofilii?

CRISTINA: Ce sunt ăia?
ANDREEA: Ăia de au dorințe sexuale pentru 

cadavre. Poate poimâine te trezești cu unul care se duce 
la cimitir și ți-o fute pe bunică-ta moartă, iar tu nu poți 
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judecată că i-ai zis că nu e bine ce face. Poate plătești și 
amendă că a futut-o pe bunică-ta!

CRISTINA: Hai mă Andreea, că exagerezi, vorbești 
prostii, ce treabă are una cu alta?! Ce legătură au 
necrozații ăia ai tăi cu homosexualii?

ANDREEA: Nu sunt necrozați, sunt necrofili! Și nu 
sunt ai mei!

CRISTINA:  Păi pare că știi cam multe despre 
ei. În fine, ideea e că nu cere nimeni drepturi să facă 
sex cu morții, de unde scoți lucrurile astea, din ce 
filme dubioase? Tu vorbești acuma de boli psihice, 
homosexualitatea nu e boală psihică, cel puțin așa a 
zis Organizația Mondială a Sănătății cu mult timp în 
urmă…

ANDREEA: Cine știe cu cât au plătit-o și pe aia 
organizațiile astea de homosexuali, pare că-s plini de 
bani oricum, cel puțin ăștia de la noi, despre care am 
citit, sigur au bani din America... Și în loc să dea la 
copiii săraci din Africa banii ăia, îi dau la toți perverșii 
sexuali. Nu înțeleg de ce îi aperi atâta, nu înțeleg, deci, 
nu înțeleg.

Și chiar nu înțelegi!
Nu înțelegi de ce Andreea îți spune lucrurile astea 

absolut oribile.
Nu te-ai fi așteptat nicio secundă de când o cunoști 

la așa ceva
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pot să fie atât de înverșunați împotriva homosexualilor...

Dar la Andreea, care îți zicea despre visele ei erotice, 
care ascultă muzică alternativă și citește cărți ca și tine 
și pare deschisă la minte, pentru că îi pasă de căței și de 
încălzirea globală și de faptul că sunt puține femei în 
politică,

La Andreea chiar nu te-ai fi așteptat.
Și nu înțelegi, pur și simplu nu poți să cuprinzi cu 

mintea,
Și mai rău de atât, nu poți să cuprinzi cu inima
Cum să zică lucrurile astea?
Dar în ziua aia la cantină, Andreea construiește cu 

mâna ei un zid între voi două,
Un zid care nu va mai putea fi dărâmat de niciun 

buldozer din lume;
Și pe cât de normal ți se părea sentimentul că te-ai 

îndrăgostit,
Indiferent că era o fată sau un băiat, ce contează,
Pe cât de normal ți se părea prima oară când ai simțit 

asta,
Pe atât de mare e lovitura și îți dai seama că nu e.
Nu e normal. Ești greșită.
Nimeni din jur nu face asta.
Deci ești pur și simplu greșită.
Oamenii normali nu fac așa ceva.
Fetele normale nu se îndrăgostesc de prietenele lor 

cele mai bune.
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Ce e în neregulă cu tine?
Poate e pentru că a băut maică-ta vin de câteva ori 

când era însărcinată!
Sau pentru că a încercat să te avorteze!
Sau pentru că te-a ignorat taică-tu în copilărie!
Sau pentru că nu te-ai dus destul la biserică!
Sau pentru că nu te-a învățat nimeni să fii o femeie 

adevărată!
Sau pentru că pur și simplu ai o esență greșită,
Pur și simplu
Greșită
Pur și simplu
Greșită
Pur și simplu
Greșită
Pur și simplu
Greșită
Pur și simplu
Greșită
Pur și simplu
Greșită

ORIENTARE SEXUALĂ

În Moldova, activiștii pentru drepturile omului 
înaintează un proiect de lege antidiscriminare,
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motivate de ură și în general persoanele vulnerabile, 
discriminate pe criterii de gen, etnie, dizabilitate fizică 
sau orientare sexuală.

Cea din urmă produce cele mai multe dezbateri în 
societate,

Și mai mult decât dezbateri, produce un camping în 
fața guvernului:

Zeci și sute de autobuze cu preoți și enoriași
Mobilizați de Mitropolia Basarabiei,
Își pun corturile în centrul Chișinăului
Și rezistă împotriva sintagmei
ORIENTARE SEXUALĂ.
Pentru că la noi în țară așa ceva nu există,
La noi în țară așa ceva n-a existat niciodată!,
Iar dacă scriem în lege sintagma ORIENTARE 

SEXUALĂ
Spunem că e ca și cum ar exista,
Și mâine o să înceapă să vină avioane de homosexuali 

din Olanda
Și-o să-și facă cluburi pe plaja de la Vadul lui Vodă
Și poimâine, jumate din bărbații țării
O să zică că și ei sunt homosexuali pentru că în lege 

există sintagma ORIENTARE SEXUALĂ.

În tot timpul ăsta tu ai 16 ani,
Și pentru câteva luni ai o NONrelație cu o colegă 

de clasă.
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O metalistă încrezută, puternică și plină de tupeu.
Știi sigur că sunteți prietene, dar în rest vă prefaceți 

că nu se întâmplă absolut nimic.
Vă place una de alta și nu vorbiți despre asta.
La orele de biologie vă atingeți în secret pe sub 

bancă, dar despre asta nu vorbiți nici atât.
În schimb, în locul vostru vorbește tot liceul,
Iar colegii de clasă care vor să devină preoți, se uită la 

ce faceți pe sub bancă și își fac cruce de trei ori.
Doamne ferește și apără!
Doamne ferește și apără!
Doamne ferește și apără!

Într-o zi NEiubita ta își face un iubit.
Un luptător de kickbox care te amenință că te face 

bucățele, dacă de acum încolo nu păstrezi
o distanță de cel puțin 10 metri între tine și iubita 

lui.
Și îți zice că pe străzi e întuneric și nu știi niciodată 

cu cine te poți întâlni pe drum spre casă.
Sau dacă mai ajungi vreodată acasă.

Iar a doua zi prietena ta nu-ți mai vorbește
Și chiar se mută la 10 metri distanță de tine în clasă.
Sunteți la ora de literatură universală,
Unde se discută aprins despre proiectul de lege 

antidiscriminare și ce caută sintagma ORIENTARE 



Antologie de teatru feminist intersecțional

70 SEXUALĂ în acest proiect de lege?
Și când profesoara ta preferată zice spre clasă:
PROFESOARA: Homosexualitatea e așa, un fel 

de viciu, așa cum e alcoolismul, fumatul, drogurile, 
prostituția și diverse abateri de genul. Nu? Dacă e să mă 
gândesc, mie așa mi se pare, mie nu îmi sună ca ceva 
sănătos… Voi ce credeți?

Fosta ta NEiubită
De la cei 10 metri distanță de tine pe care îi respectă 

cu religiozitate, îi răspunde profesoarei:

NEIUBITA: Da, clar e un viciu și un viciu de care 
poți să scapi cu minim efort.

Tu ești în prima bancă
Și simți cum vocea ei din spatele clasei
Traversează într-o milisecundă cei 10 metri
Și se răstoarnă deasupra ta ca un bloc de nouă etaje.
Dar ea nu se lasă,
Și mai zice:
NEIUBITA: Vă dați seama că dacă se aprobă legea 

asta va trebui să plătim amenzi de 15 000 de lei numai 
dacă zicem de vreo unul că e gay? Mergi pe stradă, vezi pe 
unul cu o eșarfă roz care se mișcă, știți voi cum, (colegii 
de clasă se hlizesc pe fundal) zici că e gay și într-o lună 
primești amendă de 15 000 de lei. Vi se pare normal 
așa ceva?

Viitorii preoți o aprobă și toate cele 23 de voci din 
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COLEGII: E imoral, e păcat, e un viciu, nu e 

normal, sunt bolnavi,
Dumnezeu nu condamnă păcătosul, ci păcatul
Dar nu putem să legalizăm păcatele!

Și tu ai un blog secret unde scrii despre toate 
lucrurile astea.

Pe blog îți scrie o lesbiană din Cluj,
Îți zice că îi pare rău că trebuie să treci prin asta și că 

trebuie neapărat să pleci din Moldova,
Trebuie să mergi la facultate în România și să rămâi 

acolo!
Pentru că în România e muuuult mai ok dacă ești 

LGBT.
România a intrat în UE, iar în UE toată lumea are 

drepturi egale,
Așa că poți să fii chiar fericită.
Dar pentru asta trebuie să pleci urgent din țara aia 

medievală,
Pentru că în România e totuși civilizație și toată 

lumea este foarte gay-friendly!

MOLDOVA PRIDE 2015
(Slam/Spoken word 3)

Împușcați nahuii, spurcăciunilor! Pe degenerații 
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Urlă un bărbat spre jandarmi prin geamul deschis 

al mașinii.
Luați, puneți-i la zid și împușcați nahui!

Suntem vreo 50 de oameni, venim în două autocare 
până la punctul de întâlnire,

Și coborâm într-o grămadă de sute de jandarmi.
Mi se strânge stomacul printre atâtea uniforme 

albastre puse laolaltă.
Îmi amintesc de băieții cu oasele rupte și fetele 

violate după protestele din aprilie 2009 –
Nu știi niciodată dacă poliția are ordin să apere sau 

să distrugă.
Dar acum e prezent ambasadorul SUA și 

ambasadoarea Suediei,
Iar într-o lună Moldova trebuie să semneze un acord 

de parteneriat cu UE.
Doamne ferește să pățească ceva ambasadorii pe care 

i-a apucat să vină la marșul gay-ilor.
                                                    
Suntem pe Bulevardul Grigore Vieru
Pe Bulevardul Grigore Vieru, de la monumentul 

eroilor comsomoliști în jos
Mă plimbam eu de obicei,
Mâncam o brânzică dulce cu ciocolată și umplutură 

de caramel,
O mâncam încet, cât să-mi ajungă dintr-un capăt 
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Până în stația unde așteptam autobuzul spre casă.
Acum sunt pe același bulevard și aud de vizavi
Pe niște preoți și enoriașii lor,
Spurcăciune! Spurcăciune! Antihristul! Antihristul!
Suntem din ce în ce mai grăbiți de poliție,
Câțiva bărbați de la contra-protestul de peste drum 

încearcă să spargă lanțul de jandarmi,
Iar jandarmii urlă spre noi: „Haideți haideți, mai 

repede, mai repede, nu ne oprim, nu staționăm
Haideți domnișoară, lăsați discuțiile pentru altădată, 

ne grăbim!”
În câteva minute ajungem la finalul străzii și peste 

drum ne așteaptă
Niște băieți cu măști medicinale pe față,

O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!

Extrema dreaptă importată din Rusia, modelul 
Occupy Pedofilyai,

Adică patrioți autodefiniți care vânează homosexuali 
pe site-uri de dating,

Se văd cu ei și îi torturează frumos pentru binele 
copiilor țării.

Și neo-legionarii unioniști anti-ruși, model preluat 
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Își unesc inimile dușmane în ură împotriva gay-ilor.

O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!

Ne oprim să ascultăm discursurile,
Enoriașii aruncă cu ouă
Spurcăciune! Spurcăciune! Spurcăciune!
Și noi îl ascultăm pe ambasadorul SUA,
Care a venit la pride în țara asta necivilizată ex-

sovietică,
Și ține un discurs despre diversitate,
Despre cum ne sprijină în parcursul nostru spre 

progres și evoluție,
Și mai spune:
„Rușine politicienilor moldoveni care nu vin și ei la 

pride!
În America avem pride-uri la care vin și politicieni, 

și polițiști.
Vă doresc să aveți politicieni mai curajoși anul 

viitor!”
Din Occident care mai de care aleargă să ne aducă 

democrația
Pentru că țara asta încă nu și-a învățat lecția de bună 

purtare de la sora mai mare,
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Dar știe cum e cu forța de muncă ieftină pentru 

marii investitori străini,
Un ou se sparge chiar pe papucul ambasadorului.
Poliția grăbește organizatorii să termine cu 

discursurile,
Și când se termină,
Jandarmii strigă la noi să fugim.
Autocarele ne așteaptă.
Jurnaliștii fug și ei cu microfoane și camere după 

noi.
Jandarmii strigă că nu avem când să dăm interviuri.
Pentru că puhoiul de băieți cu măști pe față nu mai 

poate fi ținut în loc:

O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!
O să vă spânzurăm și o să vă îngropăm!

Și aleargă spre noi în viteză
Și jandarmii zic să urcăm acum că nu vor mai putea 

să îi controleze
O parte dintre ei aleargă să îi oprească
Altă parte ne fac drum de la monumentul eroilor 

comsomoliști până la autobuze
Și strigă la noi:
„Urcați, urcați, urcați acum! Toată lumea în 
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Suntem în autobuze,
Iar poliția ne transmite că pentru a preveni orice 

situații neplăcute,
Să nu ieșim în ziua aia pe străzi cu tricourile și 

stegulețele de la pride.
Autobuzele ne duc la un hotel privat unde vom sta 

cât se liniștesc apele,
Dar înainte ne plimbăm prin tot Chișinăul,
Traversăm orașul de la un capăt la altul,
Ca să nu ne prindă fasciștii urma.
La hotel bem șampanie și aplaudăm,
Iar băiatul de 17 ani de lângă mine,
Cu corpul mărunt și pielea aproape transparentă,
Îmi zice că a venit de la Râbnița la marș,
Și înainte de asta a vrut să se omoare,
Credea că e singurul gay din Transnistria.
Are fața acoperită chiar și când ajunge la adăpost
Frica i se plimbă încă prin oase.

ROMÂNIA, 
ȚARA TUTUROR POSIBILITĂȚILOR

La 16 ani îți imaginezi România cu lapte și miere
România, câte un curcubeu pe fiecare stradă
România, țara tuturor posibilităților.
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Ajungi în România la facultate.
Într-o după amiază de iarnă te vizitează la cămin 

colega ta de grupă. Îi faci un ceai de mușețel cu miere 
și cât fumați țigară după țigară, încerci să îţi faci un 
coming out adevărat.

O cunoști de juma de an, dar în ultimul timp 
v-ați apropiat foarte tare. Știi totul despre iubitul ei 
Mihai, despre cum s-au pupat prima oară, despre când 
e aniversarea lor de cuplu din fiecare lună, despre ce 
vorbesc, în ce vacanțe se duc, câți copii vor să facă, ce 
culoare va avea frigiderul pe care îl vor cumpăra în casa 
lor viitoare, de ce se ceartă și de câte ori pe săptămână 
fac sex. Știi și cum fac sex, în ce locuri și cât durează.

Dar încă n-ai avut curaj să-i spui despre tine -
Nu voiai să riști să rămâi chiar fără niciun prieten, la 

o facultate străină, într-un oraș străin într-o țară străină;
Și oricum, ți-ai învățat deja destul de bine lecția:
Că nu poți să umbli să arunci cu lucrurile astea în 

stânga și în dreapta, ca și cum ar fi normale, ca și cum ai 
fi mândră de ele, ca și cum și poveștile tale de dragoste 
ar fi legitime și ar avea și ele loc în discuțiile zilnice 
despre relații.

Nu, nu poți să faci asta.
Și orice copil căruia i s-a zis de mic că homosexualitatea 

e greșită, când încă nici măcar nu știa că ar avea vreun 
pic de homosexualitate în el, știe că nu poate să facă 
asta.

Nu poți să umbli să arunci cu lucrurile astea în 
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Așa că îți construiești și tu o imagine aproape 

normală,
Aproape normală, aproape aproape aproape 

normală.
Și povestea ta normală e doar un pic spartă,
Ca o cană doar un pic ciobită sau o haină doar un 

pic pătată.
Ca foaia de examen pe care ai scris toate cuvintele 

perfect și ordonat, unul după altul, și la final ai greșit.
Și a trebuit să tai.
Și cu tăietura aia foaia nu mai arată perfect;
Nu poți să transcrii totul pentru că nu mai ai timp,
Și te gândești: e doar o tăietură, e aproape ok, e doar 

un pic greșită.
Ești doar un pic greșită,
Iar în acel „doar un pic” încape propoziția asta spusă 

rapid, stânjenit, rușinat, cu o mare rugăciune mormăită 
în mintea ta „sper să fie ok, sper să fie ok”:

ALTĂ VOCE: Știi, mie îmi plac ȘI fetele.
Când i-ai spus mamei prima dată că îți plac ȘI fetele
Ți-a zis:
MAMA: Eu îi înțeleg pi aceia homosexuali 100%, 

că-s bolnavi di mici, c’ nu pot s’ schimbe lucru ista și 
tre s fie așa toatî viața, eu îi înțeleg. Dacî mâini s faci un 
referendum s li dea drepturi mă duc și semnez și tot, c 
îi înțeleg. Da’ tu, dacî ești pi jumătati normală, di ci s 
alegi s trăiești anormal? Dacî îți plac și bărbații, di ci s 
ti îndrăgostești di femei? Așa, de-a dracului?  Așa, s fii... 
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posibilitatea s alegi o viață normală, di ci o alegi pi cea 
greșitî?!

Și de atunci te-ai întrebat și tu mereu de ce dracului 
te îndrăgostești de fetele astea, când ai putea și tu să 
alegi o viață normală,

O viață în care nu ar trebui să te macini luni de zile 
și să aștepți momentul în care poți să-i zici celei mai 
apropiate colege de facultate:

- Știi, mie îmi plac ȘI fetele.
Și să speri că mai rămâne prietena ta în continuare.
Pentru că dacă ai avea o viață normală, n-ar mai 

trebui să zici asta nimănui niciodată.
Dar problema e că după primul tău iubit, s-a 

întâmplat să te îndrăgostești numai de fete.
Și de fiecare dată când s-a întâmplat asta, ai mers 

încă un pas,
Și încă un pas,
Și încă un pas,
În direcția complet opusă unei vieți normale, până 

când ai simțit că ești cu totul compromisă și că n-ai mai 
putea vreodată să te încadrezi unde trebuie, chiar dacă ai 
avea cea mai heterosexuală relație din lume.

Și te întorci în după-amiaza de iarnă în Regie când 
îi spui colegei tale Ana că îți plac ȘI fetele.

Iar pentru Ana nu e o supriză, dimpotrivă.
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demult... te-au văzut când te țineai te mână cu o fată în 
curtea facultății.

Grupul de fete în care tot încercai să intri și nu-ți 
ieșea niciodată. De câte ori stăteai cu ele să fumezi, te 
cuprindea imediat un sentiment stupid de inadecvare și 
ajungeai să te bâlbâi.

Iar după aia cuvintele îți ieșeau și mai strâmbe, și 
mai pocite, și mai îmbibate în accentul moldovenesc, de 
care în mod normal aproape scăpasei.

Și lucrurile pe care le ziceai te duceau încă un pas 
mai departe de integrare, până ai ajuns să mai vorbești 
doar uneori, și doar cu Ana. Și ai decis să nu mai ieși cu 
ele niciodată în pauze.

Iar acum Ana îți spune că de fapt nu tu ai decis.
După ce te-au văzut au vorbit mult despre asta, și au 

început să se ferească de tine.
Să meargă în altă parte la țigară.
Să se așeze pe alt rând la cursuri, sau cel puțin nu pe 

scaunul de lângă tine.
Să nu îți răspundă la întrebări, să se comporte ca și 

cum erai un loc gol de fiecare dată când te apropiai de 
ele.

COLEGA 1: Știam eu că e ceva în neregulă cu ea, 
era prea ciudată!

COLEGA 2: Da, se purta dubios și oricum avea 
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COLEGA 1: Da frate, ăștia când vin aici aduc 

accentul ăla cu ei ca râia. Dacă vrei să faci facultate în 
București, măcar învață și tu să vorbești normal!

COLEGA 2: Și era cu o fată acolo, se țineau de 
mână și s-au pupat o dată...

COLEGA 1: Bleah, știam eu că are o problemă ceva. 
Deci e și lesbiană! Aoleu, și noi stăteam cu ea la țigară și 
ne purtam frumos… Cine știe ce era în capul ei...

COLEGA 2: Aoleu, și eu m-am schimbat cu ea 
odată în cabina de probă, când am chiulit atunci și am 
fost la mall. Nu voiam să mă duc singură și voi nu erați, 
și a zis că vine cu mine, așa că am zis bine acum, dacă tot 
n-am cu cine să merg. Și am stat cu ea acolo, m-a văzut 
când mă schimbam...

COLEGA 1: Doamne ferește, mi-e rău numai când 
mă gândesc!

COLEGA 2: Dacă sare pe mine când nu mă aștept! 
Dacă are fantezii dubioase cu mine...

COLEGA 1: Dacă are SIDA! OMG, mi se face 
greață numai când mă gândesc.

Și asta se întâmplă când tu oricum ai fost deja 
părăsită de fata cu care te-au văzut că te țineai de mână.

Și oricum te-ai ținut de mână o singură dată în 
curtea facultății, și te-au văzut fix atunci.

Și fata aia oricum te-a părăsit chiar dacă îi plăcea de 
tine, pentru că a ales să fie cu un bărbat.

Și nu orice bărbat, ci unul dintre profesorii tăi.
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Ca să aibă o relație mai validă.
Mai acceptată.
Mai legitimă.
Mai relație.

Dar când vorbești despre toate lucrurile astea cu 
colega ta Ana, răsufli ușurată, și la final parcă sunteți 
mai prietene.

Îți zice că și ea se gândește uneori dacă e bisexuală, 
că i-a mai plăcut de câte o fată așa un pic.

Că unele fete o fascinează de 10 ori mai mult decât 
ar putea orice bărbat din lume să o fascineze vreodată.

Se prinde gândindu-se la ele mult, mult mai mult 
decât e necesar, mult mai mult decât e permis –

Poate aia e bisexualitatea.
Și cel mai probabil e, doar că ea nu ar avea curajul 

să trăiască AȘA,
E drum lung de la o dorință la o viață din asta;
Dacă chiar o apucă vreodată o dorință de genul, îi 

poate zice lui Mihai să facă ei doi sex cu o tipă.
Cu siguranță lui Mihai i-ar plăcea, și așa o să-i treacă.

Și te întrebi:
Oare câți oameni de pe lume care par perfect 

normali au câte o dorință din asta ascunsă pe care o 
neagă toată viața, și o fac mică mică mică, undeva într-
un colț îndepărtat al minții.

Mică, deci aproape inexistentă.
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Oare câți oameni mimează aceste vieți similare una 

cu alta pentru a împacheta frumos
Niște munți de căcat,
Doar pentru că familia
Doar pentru că biserica
Doar pentru că statul
Doar pentru că lumea
Doar pentru că așa e bine
Doar pentru că așa trebuie
Doar pentru că așa e normal
Doar pentru că ce?

BUCUREȘTI, BUCUREȘTI

Nu, nu sunt comparabile primele povești de dragoste 
hetero cu primele povești de dragoste queer

Pentru că momentul în care afli că ești queer chiar 
devine altfel lumea asta, chiar vii dintr-o altă istorie

Și e un lucru pe care numai persoanele de la margine 
ar putea să-l înțeleagă cu totul.

Nu e istoria pe care o citești în cărți,
E istoria pe care o găsești scrisă numai în trupurile 

celor excluși.

Prima oară când începi o relație adevărată
E primăvară,
Iar Bucureștiul se îmbracă cu totul în energia acestei 
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Străzile, locurile, parcurile, restaurantele
Fac în inima ta o hartă completă.
Harta voastră a orașului;
Bucureștiul devine cercul magic unde se întâmplă 

vraja.
Vă pupați pentru prima dată la miezul nopții pe o 

băncuță în parc,
Chiar dacă din când în când mai trec oameni pe 

lângă voi, nu îi vedeți.
Apoi mergeți și vă țineți de mână până la Unirii, 

pentru că așa vă vine să faceți,
Pentru că așa le vine să facă tuturor oamenilor 

îndrăgostiți după ce s-au pupat prima oară.
Și tot din prima seară un bărbat trece pe lângă voi 

și strigă:
VOCE BĂRBAT: Da’ voi ce sunteți, lezbience din 

alea?
Încă din prima seară, ție ți-e rușine și frică numai să 

te gândești la ce se întâmplă:
Te ții de mână în centrul Bucureștiului cu o fată,
Cu o fată cu care tocmai te-ai pupat pentru prima 

oară.
Și ți-e atât de rușine că se întâmplă asta.
E o rușine adâncă, o rușine care vine de undeva de 

departe,
O rușine care vrea să-ți piseze măruntaiele.
Și ți-e atât de frică să-ți recunoști ce se întâmplă, încât 
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entuziasmul și dorința,

N-ai fi făcut asta niciodată.

Dar sunt niște lucruri întotdeauna mai puternice
Cum e să fii iubită cu adevărat pentru prima oară,
Cum e să simți conexiunea aia care îți explodează 

inima de la atât de multă tandrețe.
Așa că te ambiționezi să simți ca și cum lumea e a 

voastră
Iar Bucureștiul doar o hartă goală pe care să vă scrieți 

poveștile.
Vă pupați la ieșirea din metrou de la Romană,
Vă țineți de mână până la Universitate,
Vă plimbați de mână prin părculețul de la Eroilor,
Vă țineți de mână în Cișmigiu
Și îți amintești toate locurile astea din simplul motiv
Că s-au întâmplat o singură dată.

Într-o seară vă țineți de mână pe străzile din Centrul 
Vechi, ca să fiți aproape, ca să nu vă pierdeți.

Încercați să ajungeți la o petrecere
Și niște bărbați vă blochează strada.
Străzile alea sunt oricum înguste, abia poți să treci 

pe acolo vineri seara.
Bărbații se uită la voi din cap până în picioare:
(Unul îi zice altuia mai încet, ca și cum nu ele nu ar 

fi acolo)
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pula, frate, că de asta umblă așa, nu le-a arătat niciun 
bărbat care-i faza…

(Celălalt râde și se uită spre ele):
BĂRBAT 2: Veniți cu noi, fetelor?
BĂRBAT 1: Vreți să ne distrăm?
BĂRBAT 2: Vă ducem noi undeva, vă facem cinste.
BĂRBAT 1: Haideți fetelor, de ce vă supărați, nu 

știți ce e aia gluma, hahaha?
Vă împingeți în ei,
Ieșiți din strânsoare,
O ții pe iubita ta de mână, o tragi mai departe.
Și mai departe,
Ieșiți din Centrul Vechi,
Ajungeți la Universitate,
Și când credeți că abia ați scăpat de idioții ăia și 

puteți să respirați,
Se apucă niște băieți de liceu să vă facă poze.
BĂIAT LICEU 1: Uite bă, lesbiene!
BĂIAT LICEU 2: Unde?
BĂIAT LICEU 1: Uite-acolo, pe stradă, se țin de 

mână, le vezi? se pupă!
BĂIAT LICEU 2: Filmează, bă!
BĂIAT LICEU 1:  Dă repede telefonul tău, că eu 

nu mai am baterie!

Și încercați cât de tare puteți să vă prefaceți că nu se 
întâmplă asta,

Să vă prefaceți că nu auziți,
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Că sunt doar niște idioți
Că e doar o seară nefastă.
Dar nu e doar o seară,
Așa sunt toate.
În fiecare seară,
Sunteți prinse într-un carusel
Care vă învârte și vă învârte,
Din care nu puteți ieși,
E de neoprit
Un carusel de violență.
Iubirea voastră e ceva ce atrage atât de multă ură.
Așa că mai bine o ascundeți
Mai bine o țineți în voi
Mai bine o țineți în casă
Mai bine o duceți la capătul lumii,
În adâncul oceanului,
În nucleul pământului,
Într-o galaxie îndepărtată,
Mai bine o ascundeți în inima unui ghețar din 

Antarctica,
Ca să nu mai auziți niciodată din gura bărbaților de 

pe străzile Bucureștiului că aveți nevoie să fiți violate ca 
să vă vindece de homosexualitate.

  
De acum încolo nu vă mai țineți de mână,
De acum încolo stați la juma de metru distanță,
De acum încolo vă purtați ca și cum nici nu vă 

cunoașteți,
Cu toate acestea, nu e de ajuns.
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etapa următoare.

Știți povestea că lumea e ok cu homosexualitatea la 
femei și nu e ok cu bărbații gay?

Nu e chiar așa.

E ok să se țină de mână pe străzi două fete care arată 
normal, atunci o să creadă toată lumea că sunt prietene 
bune și o să fie ok. E suportabil chiar și dacă două fete 
care arată normal se pupă, vor primi numai comentarii 
libidinoase și penisuri care se autoinvită să participe, 
dar și cu asta femeile sunt obișnuite, comentariile 
libidinoase pe stradă sunt micul dejun, prânzul și cina 
ta când ești femeie.

Iar două fete care nu arată atât de feminin, care nu 
au părul lung, nu sunt îmbrăcate în rochițe și nu poartă 
poșete sau machiaj, e destul să meargă la jumătate de 
metru distanță una de alta și să nu dea niciun semn că ar 
fi împreună, dar prin asociere devin automat lesbiene.

Și lesbienele e ok să fie lesbiene, atâta timp cât sunt 
lesbiene din filme porno.

Când nu mai sunt din filme porno și nu au niciun 
rol în fanteziile sexuale ale bărbaților, bărbații se trezesc 
cu informația că acele persoane pur și simplu nu există 
ca să îndeplinească vreun rol în mintea lor și se sperie. 
Asta îi sperie cel mai tare pe lume. Să existe niște ființe 
care nu sunt făcute pentru ei? E un semn că vine sfârșitul 
lumii!

Așa că atunci când ești cu iubita ta pe la prânz în 
ratb și NU vă țineți de mână, nici măcar nu vorbiți și 
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ăștia foarte speriați de voi care țin să vă comunice asta.

Sunt atât de speriați, încât urlă în gura mare unul 
spre altul:

BĂRBAT 1: Ăștia ce-s, bă, homosexuali? Parcă au 
țâțe, ce sunt, să mor io dacă înțeleg?

Și ați vrea să pretindeți că nu există, dacă măcar 
ar vorbi doar între ei. Dar bărbații speriați consideră 
necesar să vă comunice și vouă fricile lor.

BĂRBAT 1: Tu ce ești bă, bulangiule? Băiat sau fată?
Și celălalt:
BĂRBAT 2:  Ce te-a făcut mă-ta? Ia arată și mie să 

văd ce ai între picioare!
Și dacă le ziceți:
CRISTINA: Lasă-mă dracului în pace, cum îți 

permiți așa ceva!
Doar îi întărâtă. E ca și cum te latră niște câini pe 

stradă și tu începi să urli la ei înapoi, îi face să latre și 
mai tare. Și latră și mai tare:

BĂRBAT 1: Ce-ai zis fă, bulangioaico? Să te las 
în pace? Futu-ți morții mă-tii de homosexual împuțit! 
Cine ești tu bă să-mi zici să te las în pace? Hai bă afară 
să-mi arăți ce poți dacă tot ești așa tare în gură!

IUBITA CRISTINEI: Vrei afară?! Hai afară! Hai 
afară! Vrei să dai în mine? Hai, dă în mine, dacă vrei să 
faci pușcărie!

Îi zice iubita ta curajoasă și tu în tot timpul ăsta te 
rogi de ea:

CRISTINA (spre iubita ei):  nu nu nu nu, lasă-l 
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coborâm, hai să plecăm, te rog!

Și între timp, îi zici și lui:
CRISTINA: Cum vă permiteți, domnule, să vă 

luați așa de oameni în autobuz? V-am făcut noi ceva?
Dar bărbatul imens și înfricoșat nu te aude, în 

schimb îl vezi cum se ridică din scaun și vezi cum corpul 
lui masiv e gata să își ia zborul cu pumnii înainte spre 
iubita ta, care a îndrăznit să îi zică să o lase în pace.

Și tot ratb-ul îngheață în timp și-n spațiu, în 
momentul ăla.

Vezi cum burta bărbatului începe să traverseze aerul 
și știi că doar în câteva secunde va ajunge în fața voastră, 
ești pregătită să urli la șofer să oprească și la oameni să 
facă dracului ceva, iar cei 10 oameni din mașină tac și 
nu comentează, ca și cum nu s-ar afla acolo, ca și cum 
nu ar exista niște persoane reale care sunt atacate, ca și 
cum ar vedea o altă scenă, cu niște nebuni la televizor. 
Pur și simplu nu se bagă.

Din fericire totul se termină când celălalt bărbatus 
maximus îl trage înapoi pe Zburătorul cu burta în aer 
și îi zice:

BĂRBAT 2: Hai bă, că aici coborâm, ne așteaptă 
Marius, n-avem timp de toți bulangii ăștia acuma.

Zburătorul cu burta în aer se mai zbate o dată, și 
urlă o propoziție care se aude numai pe jumătate:

BĂRBAT 1: Altădată te prind și-ți rup…!
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Se întâmplă tot timpul și în mod special vara.
Vara, bărbatus maximus de pe stradă este și mai 

confuz de la căldură.
Și mai enervat pe viață și lume, încât atacă mai în 

forță decât oricând!
Pare că nimic nu reprezintă un pericol mai mare 

pentru bărbatus maximus decât persoanele care nu arată 
nici ca bărbați, nici ca femei.

Pur și simplu nu știe unde să-i încadreze și asta îl 
sperie,

Îl sperie că nu sunt nici ca tovarășii lui de penis, nici 
ca femeia obiect sexual sau mama sau nevasta lui.

Pentru că în momentul ăla în capul lui ești o entitate 
care va distruge lumea!

O chestie nemaivăzută și nemaiauzită care pune 
totul în pericol,

Tot ce știa vreodată: albul și negrul, rozul și albastrul, 
bărbatul și femeia,

Așa că trebuie să atace, să lovească, să strivească, să 
distrugă.

Nu putem lăsa oamenii diferiți de noi să existe în 
același spațiu.

Dacă ne trezesc și nouă dorințe?
Dacă ne amintesc de ceva ce am băgat undeva adânc 

de tot?
Nu îi putem lăsa să existe alături de noi,
Să plece de aici
Să se ducă acolo la ei în casă
Să se ducă acolo la ei în țară
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Și bărbatus maximus trebuie să intre în forță ca un 

bun soldat,
Să distrugă tot ce nu arată ca el sau ca nevasta lui.
Ca să apere de rele
Lumea asta patriarhală
Casa noastră a tuturor,
Precum în cer așa și pe pământ.
Amin!

DUREAZĂ CÂTEVA SECUNDE
(slam/spoken word 4)

Gazdă sau închisoare?
Pentru corpul tău orașul ăsta e gazdă sau închisoare?
Sau și una, și alta?
Pentru corpul tău orașul ăsta a fost vreodată un 

cămin?
Te-ai simțit vreodată ACASĂ?
Pentru câte corpuri crezi că orașul e ACASĂ?
Ai loc? Simți că ai loc?
Poți să te simți liber pe străzi la orice oră, dar liberĂ?
Pe care străzi? La ce oră?
Ți-a fost vreodată greu să mergi la magazin în miezul 

zilei?
De ce ți-a fost greu? Ți-a fost lene?
Sau ți-a fost frică?
Știi cum e să-ți fie frică să mergi până la magazin în 
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Te-ai simțit vreodată în pericol pe stradă?
Cât de mult?
Odată în cinci ani? Odată pe an?
Odată la câteva luni?
De câteva ori pe lună?
Zilnic?
Dar 24/24?

Știi cât timp durează ca un spațiu sigur să se 
transforme într-un spațiu nesigur?

Câteva secunde,
Durează câteva secunde,
Și depinde de corp.
Pentru unele corpuri
E întotdeauna sigur să se plimbe prin oraș,
Dimineața, la prânz și seara, chiar și la miezul nopții.
Sunt corpuri care se simt și se cred normale,
Care sunt binecuvântate de normele sociale,
Corpuri care se IN-TE-GREA-ZĂ,
Corpuri tinere, frumoase și slabe
Care își iau cafeaua de Starbucks și merg la joburi,
Și corpurile astea adesea se întâmplă
Să fie în special corpuri mascu-line,
Cu pielea albă,
Și îmbrăcate frumos, așa cum se cuvine,
Și corpurile astea pot să se plimbe oricând si oriunde
Ca-la- ele-acasă.
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Sunt corpuri care n-au voie noaptea
Sunt corpuri care n-au voie în centru
Sunt corpuri care n-au voie în cartier
Sunt corpuri pe care le vezi doar la cinci dimineață 

când ne mătură străzile
Și în restul timpului sunt trimise cât mai la margine.
STAŢI ACOLO!
Sunt corpuri care n-au voie în tramvai
Că nu sunt destul de curate, destul de albe, destul de 

CI-VI-LI-ZA-TE
Destul de așa cum se cuvine,
Destul de bărbați, destul de FE-MEI.

Sunt corpuri pe care le vezi doar în taxi
Taxi pe care-și dau toți banii de mâncare,
Ele sunt corpuri care n-au voie nici ziua, nici 

noaptea,
Pentru că strada e cel mai groaznic loc din lume,
Sunt corpuri pe care le vezi doar odată pe lună în 

cluburi private
Spre care merg ascunse-n mașini cu geamuri fumurii,
Și acolo pot să existe niste ore în liniște,
Așa cum se simt ele mai bine,
Fiind păzite de alte corpuri care știu să sperie.

Și mai sunt niște corpuri prin orașul ăsta
Pe care nu le vezi niciodată.
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într-un spațiu nesigur?

Câteva secunde.
Durează câteva secunde, atât cât să ieși de la psiholog,
Și pe drum spre tramvai vezi un graffiti mare > KILL 

HOMOS>
KILL HOMOS > KILL HOMOS > KILL HOMOS 

> KILL HOMOS//
Și să mai vezi același graffiti și lângă casă.

Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme 
într-un spațiu nesigur?

Durează câteva secunde.
Atât cât să urci în trenul spre Cluj
Și în timp ce-ți aranjezi cafeaua și cartea pe măsuță
Să urce un grup de băieți de extremă dreaptă
Cu mesaje homofobe pe tricouri
Și să fie 5 dimineața și să fii doar tu cu ei în vagon Și 

tu să fii o persoană queer care nu arată nici a bărbat, nici 
a femeie Și ei să ocupe tot spațiul și să râdă și să strige 
„Muie la… hăhăhăhă!”

Și vrei să schimbi vagonul, dar ți-e frică să treci 
printre ei,

Așa că ieși afară pe peron și alergi până la celălalt 
capăt al trenului,

Pe unde urci în alt vagon.
Se pornește trenul
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Căciula ta preferată.
„Mai bine o las acolo, mai bine nu mă duc.
Dar nu, e căciula mea preferată, nu pot să nu o iau 

doar pentru că…”.
Așa că mergi în baia împuțită din tren
Te dai cu mult ruj și îți scoți pulovărul să rămâi doar 

în maieu,
Să arăți mai femeie,
Și după sesiunea de feminizare,
Te duci printre băieții de extremă dreaptă și-ți iei 

căciula dar nu se simte ca o victorie,
Se simte că trenul, care era locul tău preferat de visat 

la lucruri
Când te uitai pe geam și se clătina agale printre 

munți, și brazi, și orașe, și sate, trenul
nu mai e sigur.

2

Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme 
într-un spațiu nesigur?

Durează câteva secunde.
Atât cât să ieși din casă și prin fața casei tale
Să treacă Marșul pentru viață
„Futu-ţi morții mă-tii de bulangiu!”
Niște băieți sportivi în pantaloni de trening
„Futu-ţi morții mă-tii de bulangiu!”
Durează câteva secunde
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Să vezi zeci de jandarmi care nu mișcă un deget
Fix în fața casei tale
Și tot ce era ACASĂ devine
„Futu-ţi morții mă-tii de bulangiu!”
~ Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme 

într-un spațiu nesigur?
Durează câteva secunde
Sau poate un minut sau două
Atât cât să alergi pe străduțele pustii de lângă 

Mărășești
Niciun loc în care să te ascunzi
Să alergi să alergi să alergi
Să-i zici prietenului tău

„Mi-e frică, mi-e foarte frică”
Și el să te strângă de mână
„Oare ce ne fac? Oare ne omoară?”
„Nu știu, dar sunt în spatele nostru
Hai să fugim mai repede”
„Mi-e frică, mi-e foarte frică”
„Aleargă mai repede!”
„Nu pot, mi se împleticesc picioarele,
O să cad și-o să ne prindă
Oare ce ne fac?”
„Aleargă mai repede!”
„Nu pot!” „Hai că poți, poți, poți
Încă un pic!”„Încă un pic ce? Încă un pic unde?”
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Nu mai pot să respir nu mai pot nu Ei sunt vreo 

opt //
sunt în spate
Soldații neamului,
Cei care apără familia cei care apără biserica,
Cei care distrug,
Cei care cred că doar ei merită străzile,
Și aleargă după voi pentru că
„Futu-i morții mă-tii de bulangiu!”
Corpul tău n-are dreptul să existe.

Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme 
într-un spațiu nesigur?

Durează câteva secunde
Atât cât durează ca într-o zi de duminică  
Să-ți iei câțiva pumni în față
La metrou la Unirii
De la un grup de băieți homofobi
Pentru că arăți gay
Pentru că ai niște bretele curcubeu
Și dacă ai niște bretele curcubeu
Pumnii unora simt că au dreptul
Să intre în fața ta să-ți zică: „n-ai loc, n-ai voie”
Ziua în amiaza mare la metrou la Unirii
Corpul tău nu mai are dreptul să existe
La metrou la Unirii
Corpul tău nu mai are loc
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Ca niște pumni să spargă o față
„Cum îți permiți să arăți gay și să ieși din casă?”

Cât de des ți se întâmplă asta la metrou?
Are loc corpul tău în orașul ăsta?
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă arăți gay, dacă 

arăți trans, dacă arăți sărac, dacă arăți fără casă?
Ce să faci cu el? Unde să-l duci?
Unde are loc corpul tău?

Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme 
într-un spațiu nesigur?

Durează câteva secunde
Și nici măcar nu trebuie să se întâmple ceva atât de 

grav
Nici măcar nu trebuie să fii bătută cu lanțuri
La cinci dimineața în fața unui supermarket din 

Cluj
De cinci indivizi cu fețele acoperite
Doar pentru că ești o femeie transgender
Nici măcar nu trebuie să ți se întâmple ceva atât de 

grav
E destul să știi
E destul să afli că frații tăi, surorile tale
Pățesc asta mereu
E destul să știi ca să nu mai vrei să calci vreodată în 

noapte
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într-un spațiu nesigur?

Durează câteva secunde
Câteva secunde azi, câteva secunde mâine : „Tu ce 

dracu ești? Ești băiat sau fată? Ești poponar?
Tu ce dracu ești? Ești băiat sau fată?
Ce ai în pantaloni? De ce ai părul scurt? De ce ai 

țâțe?
De ce ai unghiile vopsite de ce ai rochie de ce
Cum îți permiți să te îmbraci așa?
Ăștia luați, duși undeva și împușcați dracului de 

spurcăciuni!
Cum îți permiți să exiști?”
Cât timp durează ca un spațiu sigur să se transforme 

într-un spațiu nesigur?
Durează câteva secunde
Atât cât durează să scuipi
Și scuipatul ăla să aterizeze pe o mânecă
Mâneca iubitei tale
În timp ce te sărută pe stradă
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Am învățat cum e să scoți pe stradă un corp de 

femeie
Am învățat cum e să scoți pe stradă un corp queer
Un corp despre care nu se știe dacă e bărbat sau 

femeie
Am învățat cum e să scoți pe stradă dragostea 

homosexuală.
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Frica de viol o știu de mică,
E ceva cu care am umblat multă vreme prin lume,
E ceva greșit în corpul meu, e ceva ce atrage bărbați 

cu priviri libidinoase,
E ceva ce îi atrage să dezbrace, să consume, să rupă, 

să folosească, să-și șteargă picioarele,
E ceva greșit în corpul meu asta știu de mică, trăiesc 

cu asta dintotdeauna.

Apoi am învățat frica de ură
E ceva greșit în felul în care iubesc
E ceva greșit în felul în care exist pe lume,
A fost ceva greșit să mă nasc în corpul ăsta de femeie, 

să-mi placă alte corpuri de femeie
Și să mă simt nu tocmai femeie, nici măcar să nu 

știu ce dracu înseamnă să te simți femeie
Să fiu un eșec să fiu niciodată până la capăt, să fiu 

ciudată, să fiu în afară,
Și de-acolo din afară să simt URA
Așa că aici
Nu există loc pentru corpul meu, București
Nu există aer pentru plămânii mei, București
Nu există casă pentru dragostea mea, București
Aerul meu e absorbit de toate cuplurile hetero
Care se sărută pe stradă, care se țin de mână
Mâinile lor mă sugrumă, București,
Nu mai am aer prin care să mă mișc, București.

Dar strada nu a fost niciodată sigură pentru cei de 
la margini

Multe învățăm asta odată cu laptele mamei.
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Eram acolo. Am fost tot ce mi-au spus că sunt.
Dar astăzi spun nu.
Nu mă mai șterg, nu mai plec capul, nu mai dispar.
Corpul ăsta e singura casă din lume
Pentru vocea care a supraviețuit, care nu a ascultat, 

care s-a răzvrătit.
Când vocile noastre strigă împreună
Trăim într-o lume mai sigură
Iar lupta noastră comună mă susține,
Îmi dă încredere în noi,
Îmi dă încredere în mine.

E vocea mea
Să spunem tare, tot mai tare
E vocea mea
Ne-am săturat de marginalizare

Pe corpul meu s-a dezbătut
Pe corpul meu s-a luptat
Corpul meu a fost disciplinat de poliție, religie, 

corporație și stat,
Dar în afara structurilor
Oamenii mei sunt aproape
Oameni pe care-i iubesc, care m-ajută să cresc
Prin care caut o comunitate
Cu ei corpul meu va fi întotdeauna liber
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E vocea mea
Să spunem tare, tot mai tare
E vocea mea
Ne-am săturat de marginalizare.

E vocea mea
Să spunem tare, tot mai tare
E vocea mea
Solidarizare, solidarizare.

2





ANXIETĂȚI MILENIALE

Textul a fost scris în cadrul Masteratului de scriere dramatică de la 
UNATC „I.L.Caragiale”, București, în 2019.

Text de Ruxandra Simion

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Anxietate = stare afectivă caracterizată printr-un 
sentiment difuz de insecuritate, de neliniște, în legătură 
cu un pericol potențial sau perceput

Milenial/Mileniar = persoană care s-a născut între 
anii 1980 și 2000, care face parte din generația Millen-
nials, cunoscută și ca generația Y

Trebuie să fac o temă despre ce mă doare (clickbait)
Dacă ar ști oamenii ăștia din autobuzul 311, care se 

uită la mine confuzi, că plâng în public pentru că am un 
monolog interior cu textul pe care îl voi scrie pentru un 
performance imaginar despre suferințele mele, ar spune: 
„Hai, să mori tu!”.

Cine sunt eu?
M-am născut în 1995. Sex feminin, studentă la 

dramaturgie, din București, România, Estul Europei, 
dintr-o familie cu venituri medii, aspect exterior plăcut. 
Câteodată mănânc avocado și somon de la Mega Image, 
câteodată merg la petreceri unde sunt staruri din mediul 
artistic și activist bucureștean, uneori mă trezesc la 
unșpe ziua. Am un tablou home-made cu Marx și unul 
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pat, că mai vin musafiri pe la noi, dar am și o fustă 
Dolce&Gabanna în dulap.

Despre ce mă doare
Deci, ce să spun? Mi-e silă de mine însămi să tot 

vorbesc despre ce mă doare cel mai tare, mi se pare că 
dacă o traumă personală nu are o cauză socială, e doar o 
lamentare privilegiată. Mai bine decât să vă spun despre 
ce mă doare, voi scrie o poezie despre sfârșitul lumii, 
scrierea de poezii apocaliptice mă face mereu să mă simt 
mai bine.

Poezie despre sfârșitul lumii
Se anunță colapsul civilizației noastre
Climate-change-deny în pizda mă-tii
Ce ușurare.
Inspir, expir.
Nu mă mai anxietează viitorul nesigur al precariatului 

din care fac parte
Nici viața fără ce mi-ar trebui
Să fiu fericită
Familia, adică soțul
Și copiii
Dar mai ales soțul, iubitul meu (care să nu mă înșele 

sau părăsească la 40 de ani, dacă nu cer prea mult)
Cariera, succesul, recunoașterea, adică prietenii și 

admiratorii
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Și celelalte
+ 1 grad
+ 2 grade
+ 3 grade
la Temperatura Globală
și clima se bușește rău
Și nu mai e nevoie să bocesc
n-o să mai fie pentru ce,
acum pot să respir.
Tocmai acum, când nu mai e aer curat.
Până atunci, apele să crească
Și focurile să se-ntețească
Gheața să se topească
Să înot în plasticul generației finale
Plasticul salvării sufletului meu!
Îmi vine să sărut petrolul, să-i simt gustul!
Mai bine n-aș face asta, că m-aș intoxica prea 

devreme
În orice caz,
Cu fiecare particulă de Co2 din atmosferă
Entuziasmul eliberării generale crește
În mine
Un fel de sinucidere, dar fără FOMO (Fear of 

Missing Out).
Măcar s-ar sfârși odată.
Măcar nu m-aș mai simți vinovată că nu am avut 

curaj să o fac singură.
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Trebuie să scriu ceva despre ce mă doare. Cu toate 

că mă revoltă inegalitatea, abuzurile, sclavia modernă, 
urăsc rasismul, xenofobia, naționalismul, elitismul, 
clasismul și risipa, adevărul e că, precum spune Zizek, I 
am a pessimist, nu cred în rezolvări miraculoase. Cred în 
urâciunea fundamentală a omului. Cu toate astea, mă 
agit for a better world. Sau doar am senzația că o fac, de 
fapt, duc o viață cât se poate de egoistă.

Dacă ar fi să fiu sinceră și foarte vulnerabilă, ceea 
ce mă pregătesc acum să fiu, sunt doar două lucruri 
care mă dor de mă cac pe mine. Am două răni care 
mă fac să trec prin cele mai oribile stări. Uneori zilnic. 
De aia am și două răni pe corp. Somatizarea durerii, 
zic unii. Am o rană pe față, pe obrazul drept, din care 
iese sânge și puroi, și pe care dau ca disperata cu geluri, 
creme, dermatologi și cosmeticiene, care se vindecă și 
apoi apare din nou, și apoi se vindecă și apoi apare din 
nou și din nou. Una dintre cosmeticiene susține că doar 
iubirea vindecă acneea. Între timp, îmi cere 180 de lei 
pe ședință. Mai am o rană și pe piciorul drept, pe partea 
din față, aproape de încheietură, care e mai degrabă o 
eczemă care apare și se răspândește pe picior, și pe care o 
scarpin până când piciorul e plin de sânge. 

Și acum începe partea patetică, în care o să vă spun 
despre trădare și anxietate și umilință și dezamăgire și 
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fraieri, ceva profund uman și universal.

LOVE

Iubirea e frumos.

LOVE 1.
Tu ești iubirea mea,
Tu ești iubirea mea,
Nu, nu te pot uita.

Îți dedic melodia asta. TU ești iubirea vieții mele, pe 
TINE te-am așteptat toată viața, aș vrea să mor făcând 
dragoste cu tine, noi vom fi mereu împreună și vom face 
trei copii, doi băieți și o fată care să fie la fel de frumoasă 
ca tine. Când aveam 13 ani și stăteam cu vacile pe dealul 
ăla de acolo, visam la o femeie blondă. Când te-am văzut 
prima oară, am știut că acea femeie din visurile mele de 
copil care stătea cu vacile pe deal erai tu. Ești tu. Căprița 
mea, maimuțica mea, iubirea mea, a spus el.

Intermezzo
- Hai să folosim prezervativ.
- Nu am.
- Te rog, du-te să cumperi prezervative.
- Nu am de unde la ora asta.
- Te rog.
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- Te rog, hai să folosim prezervativ.
- Taci!
Și așa iei HPV.

LOVE 2.
TIPS & TRICKS PENTRU 
VIITOARELE FERICITE ÎNDRĂGOSTITE
1. Fii atentă la cum se poartă cu fosta soție. Dacă 

ea atârnă poezii de dor și jale în dormitorul în care el se 
culcă cu tine, fii sigură că poeziile celei de-a doua soții 
vor fi și mai patetice.

2. Dacă iubita iubitului tău îți scrie pe messenger, 
sigur iubitul tău te va părăsi pe WhatsApp.

3.  Dacă ți se pare că iubitul tău te minte, sigur o 
minte și pe cealaltă. Solidaritate feminină!

4. Întotdeauna mama, tata, bunica, sora și frații tăi, 
prietenele tale și colegii au dreptate! Dacă ți se pare că ei 
folosesc cuvinte mult prea dure ca să îl descrie și tu îi iei 
apărarea, ești o mare, mare vacă!

Intermezzo 2
- Hai să folosim prezervativ.
- Nu am.
- Te rog, du-te să cumperi prezervative.
- Nu am de unde la ora asta.
- Te rog.
- Îmi place s-o fac fără. Se simte mai bine.
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- Taci!
Și așa rămâi însărcinată. Și așa mama ta urlă că 

ești inconștientă. Și așa doctorița te avertizează că e 
periculos să ai un copil când ai urticarie cronică. Și așa 
ajungi la spital. Și așa o cunoști pe Maria care, pentru că 
e prea săracă să plătească, o să fie operată fără anestezie. 
Și așa Maria plânge și tremură de frică, și îți spune că 
nu vrea, sub nicio formă, să fie operată de un bărbat, că 
îi e frică de bărbați. Ca și cum tu o poți ajuta cu ceva. 
Și așa o îmbrățișezi. Și așa te cheamă, e rândul tău. Și 
așa avortezi. Și așa te trezești din anestezie. Și așa plângi 
singură. Și așa iei o infecție din spital.  Și așa mai faci o 
operație. Și așa mai faci încă una. Și așa doctorița se uită 
urât la tine și îți spune că ai făcut un păcat. . 

LOVE 3.
TIPS & TRICKS PENTRU 
VIITOARELE FERICITE ÎNDRĂGOSTITE
Nu te enerva că faci riduri! Nu deveni acră ca celelalte 

femei! Nu bea că e urât pentru o fată! Nu fi disperată, că 
bărbații vor fugi de tine! Nu povesti nimănui dramele 
tale, nimeni nu vrea să fie lângă cineva care se plânge! 
Nu-ți construi așteptări de la bărbați, așa sunt ei! Nu te 
învenina singură! Treci peste!

Tu ești iubirea mea,
Nu, nu te pot uita.
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Și lasă-te cuprinsă-n brațe;
Noi nu vom mai fi singuri niciodată,
Căci cine tânjește iubește,
Și cine iubește nu poate spune decât:
Tu ești iubirea mea.
(Ăsta e un cântec patetic, nu vi-l recomand.)

CORP

Corpul meu e corpul meu,
Dar, totuși, nu este al lui Gigi Hadid.

Workout abs, buns and hips dips, toate zonele cu 
probleme. Am câteva zone cu probleme. Mă lupt cu 
burtica din copilărie. Gigi Hadid are un personal trainer. 
La noi în cartier un personal trainer e 450 de lei. Strâng 
bani să-mi iau și eu un personal trainer. Să mă ajute să 
mă sculptez, să am abdomenul plat și tare, și brațele 
ferme și picioarele sexi. Apoi să-mi fac niște poze să le 
pun pe Facebook. Niște poze în care să se vadă cât sunt 
de frumoasă și sexi, dar totuși să nu fie in your face. Bine, 
Gigi Hadid e un super model, a făcut și câteva operații 
estetice. Și sora ei, Bella Hadid, a făcut câteva operații 
estetice, nu chiar câteva, mai multe. M-am gândit și eu 
la asta… Buze… acid hialuronic… Bine, hai, încă nu, 
dar cândva va veni vremea unui lifting, o blefaroplastie 
superioară pentru ochi, iar pentru pielea care va 
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proceduri: lifting cu fire APTOS, injectări cu grăsime 
autologă, endolift, citolift, Ultraformer, Mobilift.

Mă gândesc cu groază că o să îmbătrânesc.  De 
urâțenie și de grăsime. Mi-e teamă că o să ajung să-mi 
fie și mai silă de mine. Și că celorlalți le va fi silă și că mă 
vor respinge.

Oricum, trebuie să ai grijă ce mănânci, trebuie să 
fie lucruri naturale, cât mai naturale… trebuie mereu să 
fii atent la ce alegi când mergi la cumpărături. E vorba 
de alegeri, nu? Alegi ce mănânci, alegi ce bei, alegi ce 
sport, cât și unde faci, alegi ce cremă să folosești, la 
ce dermatolog să te duci, la ce cosmeticiană, alegi ce 
haine să porți, alegi ce stil să ai, alegi ce fel de poze 
să pui pe social media, alegi ce șampon să folosești și 
cum să fie, pentru bucle, pentru păr vopsit, pentru păr 
fără elasticitate sau fără strălucire…. Oricum, poți să 
faci tratamente cu keratină la orice salon din cartier - 
se recomandă mai multe ședințe pe an. Strâng bani și 
pentru asta.

 Alegi ce mască de păr să folosești, alegi ce mască de 
față să folosești, alegi crema de corp, scrubul de corp, 
care e diferit de cel de față, alegi ce pastă de dinți să 
bagi la dințișori, de obicei aleg cea care albește dinții, 
evideeent! Urmează alegerea machiajului, mai întâi a 
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în valoare trăsăturile și să te facă  irezistibilă.

Îmi trebuie mulți bani ca să mă mențin frumușică. 
Ar trebuie să am și mai mulți bani ca să fiu cu adevărat 
Instagramabilă. Sau măcar să investesc mai mult timp 
în asta, mai mult efort, mai multă disciplină, mai multă 
voință!

Industria înfrumusețării s-a extins, frumusețea e o 
treabă de proces: să te menții frumoasă, să devii frumoasă, 
și mai frumoasă, și mai frumoasă, și mai frumoasă. Nu 
există limite la cât de frumoasă poți să fii. Aș vrea să 
fiu mai frumoasă! Nu sunt destul de frumoasă! Nu sunt 
destul de frumoasă, nu sunt destul de frumoasă, nu sunt 
destul de frumoasă, nu sunt destul!

Eu mă compar cu alte femei. Nu numai cu Gigi 
Hadid. Mă compar cu femeile din jurul meu. Cu pozele 
lor de pe Facebook sau de pe Insta. Mi-e teamă că sunt 
urâtă.  Mereu mi-e teamă și sunt geloasă pe fetele care 
sunt mai cumva decât mine. Mi-e teamă de singurătate. 
Și mi se aduce aminte mereu că trebuie să fac un mic 
efort, o mică investiție financiară ca să fiu mai frumoasă, 
mai slabă, mai sexi, cu abdomenul mai plat, cu părul 
mai hidratat, cu buzele mai groase, cu tenul mai nefiresc 
de fără bobiță de punct negru sau de coș sau de rid. Ca 
să fiu iubită, ca să fiu dezirabilă, ca să fiu invidiată. Ca să 
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de pe Youtube, spune terapeuta. 

Haaaaaaaaaaaaaaaaai, hai, hai, acum, chiar acum, 
acum, sau măcar de mâine mă iubesc, da?!

Am obosit.

LOCUINȚĂ ȘI JOB

Ce mă fac? Cum o să plătesc chiria? Să mă întorc 
acasă la ai mei? Niciodată...

O căsuță, o familie, un labrador, American-Romanian 
dream. Nici măcar atât.

Ca să poți să accesezi programul Prima casă trebuie 
să ai un venit stabil. Să nu mai zic de credit.

Un venit stabil, Stabilitate. Hmmm…. Un concept 
fabulos, un ideal care cere sacrificii.

La Call Center în Cluj? La corporație în zona de 
Nord a Bucureștiului, la metrou Aviatorilor, într-o 
clădire de birouri de sticlă? La muncă în străinătate? 
Într-un studio de videochat la care se face reclamă pe 
Facebook? Nu, mulțumesc. 

Mama și bunica ar fi vrut să aleg ceva mai stabil… 
medic, avocat, business woman. Ca să îmi permit o chirie 
în București, ar trebui să câștig peste salariul minim, de 
fapt mult peste salariul minim, ca să îmi mai ajungă 
și pentru mâncarea de la Mega, pentru combaterea 
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am renunțat, că 1. nu am nevoie de fapt, mă descurc 
singură și 2. e fucking scumpă.  Și să merg la mare, să 
plătesc netul de acasă și netul de pe telefon. Am multe 
cheltuieli, mai economisește și tu, prea cheltuiești, poate 
aș economisi dacă aș avea de unde. De ce nu mi-am 
ales o meserie care se cere, care e de viitor?!, ca fiica 
vecinilor1 bunicii, fata aia înaltă de la etajul doi care a 
făcut facultatea în Anglia, finanțe-bănci, și a învățat și 
germana, acum lucrează prin Europa și vecinii zic că o 
duce bine. Ea cum a putut și tu nu? 

Bucureștiul e cel mai scump oraș ieftin.

FERICIRE ȘI SPERANȚĂ

Am scris acest text ca să plângi. Subtitlu: text pentru 
plâns. Text pentru a nu ne mai simți singuri. Suntem 
împreună, e anxietatea noastră, nu a mea sau a ta. Te 
rog, plângi pe umărul meu!  Te voi lua în brațe. E ok2. 

Am cinci lei să-mi iau un corn Magic
Aș putea să mă caut de înc-un leu și să mănânc un 

McPuișor
Fericirea e în zahăr procesat, în grăsimi și carbohidrați,

1 cărora le-am spart în copilărie o vază din sufragerie.

2 sau nu, m-am răzgândit, nu te voi lua, asta e cam penibil și cam New Age. N-o 
să te iau în brațe, pentru că nu te cunosc, ce, tu iei în brațe străini? Ți se pare că 
am o pancartă cu Free hugs sau ce?!
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Dă-mi și-o porție de cartofi.
Am nevoie de dopamina aia nenorocită, haide! haide! 

haide! 
Vreau să mă uit la Asia Express, pe Antena 1
Să uit, să mă relaxez puțin și eu.
Fericirea se simte ca mersul la cumpărături.
Și ei știu că eu am nevoie de asta, de fericirea asta care 

durează până ajung acasă, dar e mai bine decât nimic.
Am nevoie, dă-mi shotul de votcă, să mi se înece 

lobul frontal.
Da, asta e! Pentru câtva timp, am uitat de stres și de 

durere.
Bumtzi, bumtzi, bumtzi în Control.
Pe cine păcălesc? O să mă duc de fapt la o petrecere cu 

manele, unde un tip foarte cunoscut din lumea activisto-
artistică bucureșteană o să apară foarte târziu cu o cămașă 
cu dolari pe imprimeu și eu o să mă gândesc Cât de cool e 
tipul ăsta, aș vrea să se uite la mine!

De anxietate suferă toate prietenele mele, ne 
comparăm rețetele: cine ia Cipralex și cine nu. Îmi iubesc 
prietenele, iubesc cafeaua de dimineață și pe părinții mei, 
îmbrățișările colegei de cameră, speranțele pentru o lume 
mai dreaptă și că într-o zi o să ne vindecăm de egoism.

Pup!

2
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Proiecție: Pentru mine e foarte important felul în care 
arată referatul procurorului. El trebuie să sintetizeze foarte 
bine munca echipei sale. Nu citesc dosarele de fiecare dată. 
procurorul e cel care cunoaște cazul foarte bine. Adesea, 
avocatul e slab pregătit. Așa că mă bazez pe referatul pro-
curorului.

Un judecător încrezător

SCENA I
SECTORIȘTII

Proiecție: Scenă imobiliară cu doi sectoriști și o tarla

SECTORISTUL 1:
Vezi că știm cine ești!

DANIELA:
Cine sunt?

SECTORISTUL 2:
Știm cine ești și știm și ce-ai făcut.
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Ce-am făcut dom’le!?

SECTORISTUL 1:
Ai mare grijă ce faci pe-aici. Nu vrem probleme la 

noi pe tarla.

SECTORISTUL 2:
Vezi că noi știm tot ce mișcă pe aici. Da!?

DANIELA (la public): În situația asta tu ce faci? 
Taci din gură. Înghiți în sec. Lași sectoriștii în pace. Îți 
zici „bine c-am venit acasă.” Dar sectoriștii sunt proști 
în continuare și știi ce fac după ce pleacă de la tine…

SECTORISTUL 1:
(către o femeie din public): Pai se poate doamnă? 

Deschidem așa ușa? Așa fără să întrebăm „cine e, pe cine 
căutați?”

SECTORISTUL 2:
Dacă eram un violator? Era bine?

SECTORISTUL 1:
Nu era bine!

SECTORISTUL 2:
Avem și noi puțină grijă, totuși?

SECTORISTUL 1:
La apartamentul 55 s-a mutat una care a ieșit din 

pușcărie.
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Nu primiți în casă!

SECTORISTUL 2:
(către un alt spectator bărbat sau femeie)
Mami cu tati sînt acasă?

SECTORISTUL 1:
Da’ chiar așa? Lăsăm copilul să deschidă ușa?

SECTORISTUL 2:
Dacă eram un pedofil? Era bine?

SECTORISTUL 1:
Nu era bine!

SECTORISTUL 1:
La apartamentul 55 s-a mutat un element, cum să-i 

spun...

SECTORISTUL 2:
...Perturbator...

SECTORISTUL 1:
Perturbator.

SECTORISTUL 2:
Una care tocmai a ieșit din pușcărie, probleme mari, 

copil mic…

SECTORISTUL 1:
Aveți grijă să nu se...
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Antureze.

SECTORISTUL 1:
Exact!

SECTORISTUL 2:
Nu primiți în casă!

SECTORISTUL 2:
(către un alt spectator)
La apartamentul 55 s-a mutat un element…

SECTORISTUL 1:
Nu suntem cu pensia. Nu doamnă/domnule, nu!

SECTORISTUL 2:
Suntem sectoriștii!

SECTORISTUL 1:
Doamnă ce nu-nțelegeți?

SECTORISTUL 2:
Nu știm doamnă/domnule... nu știm... Vine și pen-

sia...

SECTORISTUL 1:
Ține-ți ușa închisă!

DANIELA:
Și după asta, te trezești că încep vecinii să te evite. 

La început îți răspund la salut cu jumătate de gură, apoi 
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la un moment dat, intră înapoi în casă când te văd pe 
scară. De patru ori m-am mutat din cauza asta.

SCENA II
DANIELA

DANIELA: Mă numesc Daniela Tarău, sunt zodia 
pești. Pești cu ascendent în leu.

Apropos de configurația astrală, sunt mândră de zo-
dia în care m-am născut pentru că mă regăsesc în carac-
teristicile mari. De mică am fost conflictuală, de când 
mă știu. Cred că asta m-a ajutat să rezist…

În anul 2000 voiam să mă angajez. Îmi aduc aminte 
că am sunat în mai multe locuri. Am fost chemată la in-
terviu de o firmă de plasare a forței de muncă în străină-
tate. Era vorba de un post de secretară. Am mers, a fost 
okay, am stat de vorbă cu cei doi manageri, administra-
tori, care mi-au spus: despre asta este vorba, cu asta se 
ocupă firma, asta ai tu de făcut - să răspund la telefon, să 
dau relații celor care vin și întreabă diverse lucruri, să fac 
și anume cafea, exact ce face și acum o secretară.

Era o firmă destul de mică. Practic ce se întâmpla, 
firma din România încheia contracte cu firme din stră-
inătate care aveau nevoie de personal. Booon. Apoi gă-
seau persoane pe care, contra unui comision, le plasau la 
firmele respective. Asta era înainte de intrarea României 
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dincolo, trebuia să ai un contract asigurat.

Bun. S-a vorbit de o perioadă de probă de o lună de 
zile, timp în care nu mi s-a făcut și anume, contract de 
muncă. Și nici asta nu mi s-a părut... Am zis dacă mă 
calific bine, dacă nu asta e. N-a fost nicio problemă.

Nu mi s-a părut nimic suspect la momentul respec-
tiv. Eu nu aveam posibilitatea să verific dacă firma e 
funcțională sau nu. E ca și când m-aș duce să întreb 
„Domnule, Romtelecomul funcționează legal?”. Cât 
timp aveau pe ușă legitimația și certificatul de înregis-
trare…ce putea să mi se pară suspect? Pe bune acum!

La firmă am lucrat efectiv trei săptămâni. Am fost 
probabil omul nepotrivit la locul nepotrivit în cel mai 
nepotrivit moment cu putință. Eu în alea trei săptămâni 
n-am apucat să fac aproape nimic, am apucat să răs-
pund la câteva telefoane.

Ei și după astea trei săptămâni, eu având o problemă 
medicală mai veche, mi s-a făcut rău și am picat acolo, 
la firmă. Am făcut o colică biliară urâtă. Unul dintre 
manageri m-a urcat în mașină și m-a dus la spital. Acolo 
s-a terminat colaborarea mea cu firma asta, la care nici 
nu aveam contract în momentul ăla.

M-au internat imediat și m-au operat. Asta era la 
sfârșitul lui iunie 2000. Rețineți: iunie 2000. După in-
tervenție, doctorul mi-a spus că a fost o intervenție foar-
te mare, c-a trebuit să îmi scoată o bucată din stomac. 
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cat că e vorba de o perioadă de convalescență destul de 
mare: opt-nouă luni de zile. Atunci am decis, împreună 
cu mama, că cel mai bun lucru este să plec acasă la ai 
mei. M-am externat, aveam impresia că ce e mai rău a 
trecut. Țin minte că ne-a așteptat tata la gară cu căruța. 
Drumul ăla mi s-a părut interminabil, mergea foarte în-
cet ca să nu mă…

Acasă au început o serie de probleme. Nu se prindea 
operația, nu puteam să mănânc, nu contează. Cert e că 
eu nu mai știam ce s-a-ntâmplat dincoace, la București. 
Eram canalizată pe mine, pe familia mea, pe copil...

În februarie, 2001 primesc o citație acasă, să mă pre-
zint la poliție, în calitate de martor, în dosarul numă-
ru’... habar n-aveam ce dosar, cine, ce, cum. Scria că e 
penal, nu scria o dată, scria doar „F Urgent”.

Am început cu speculațiile: „mă cheamă pentru 
prietene de-ale mele”. Zic: „divorțează vreuna”. M-am 
gândit la toate prostiile. Aveam eu o vagă bănuială: o 
amică de-a mea, o bătea bărba-su’, iar eu știam lucruri. 
Zic: „asta tre’ să fie…”. Cam prin zona aia stăteam.

„F Urgentu” l-am primit prin februarie, la început, 
și io am venit la București pe 20 seara, pentru că pe 21 
dimineața voiam să mă duc la poliție să văd despre ce 
e vorba, apoi la medic. Vorbisem cu medicul care mi-a 
spus „vino pe la 12:00-13:00, după ce ies din operație 
ca să te văd. Taman bine, am timp să mă duc dimineață 
la secție, să scriu, văd io ce și cum, neutră ca Elveția și 
după mă duc să mă vadă nenea doctor. Mai îmi schimba 
tratamentu’, mai îmi schimba pansamentu’, îmi făcea 
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pe lângă Cișmigiu, pe-acolo. Mă gândeam – numa’ bine 
că pot sa mă duc după, direct la Municipal. Erau în ace-
eași zonă. Noroc că în dimineața aia am apucat io să-mi 
schimb pansamentu’. Să vedeți ce horror urmează...

Eu am tratat toată ziua la mișto, toată ziua aia cât 
am stat la secție. Nici prin antecamera creierului nu 
mi-a trecut… Mă gândeam că merg la poliție, apoi la 
medic și seara acasă, că a doua zi era ziua

mea.

SCENA III
SECȚIA DE POLIȚIE

Proiecție: Scenă cu un polițist intens, dintr-o secție de 
poliție de lângă Cișmigiu, într-o zi tratată la mișto.

DANIELA:
Bună ziua. Sunt Daniela Tarău, am venit cu „F ur-

gentu”.

POLIȚISTUL:
Știți de ce sunteți aici.

DANIELA:
Da, am o prietenă pe care o bate bărbat-su’, și eu 

știu lucruri...
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E vorba despre firma la care ați lucrat. Ce vă spun 

numele din dosar?

DANIELA:
Da, îi cunosc. Ce s-a întâmplat?

POLIȚISTUL:
Dumneavoastră să-mi spuneți ce s-a întâmplat.

DANIELA:
Ce să spun, domnule? Vă spun tot. Am lucrat trei 

săptămâni la firma respectivă. Într-adevăr nu am avut 
contract, dacă despre asta e vorba, dar eram în perioadă 
de probă. Am plecat din cauza unei probleme medicale 
la sfârșitul lui iunie.

POLIȚISTUL:
Ia uitați ce frumos zice aici. În perioada iulie-august 

2000...
DANIELA: Eu nu mai lucram acolo în luna iulie.

POLIȚISTUL:
… personalul firmei la care ați lucrat a început să 

încaseze comisionul de la părțile înșelate...

DANIELA:
Ce părți înșelate, dom’le?
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...sub pretextul că vor fi trimise la muncă în stră-

inătate. La sfârșitul lunii august, așa cum era stabilit, 
persoanele au venit cu bagajele la sediul firmei, să plece. 
Contractele nu există, banii sunt dispăruți. 42 de per-
soane înșelate. Iar colegii dumneavoastră sunt arestați 
cu totii. Sau ce, nu știați?

DANIELA:
Nu, ce nu înțelegeți? Am avut niște complicații me-

dicale și m-am întors în satul de unde sunt de loc, stau 
cu părinții și copilul...

POLIȚISTUL:
Frumos la sat, pitoresc. Haideți să și scriem toate 

astea.

DANIELA:
Da, scriem, nu e nici o problemă, dacă trebuie, tre-

buie.

POLIȚISTUL:
Vă rog.

DANIELA:
Doar că am programare la doctor astăzi, mai târziu 

și aș vrea să ajung...
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133POLIȚISTUL:
Lăsați, lăsați că aveți timp să ajungeți și la doctor. Să 

terminăm, totuși, cu povestea asta.

DANIELA:
Haideți să terminăm.

POLIȚISTUL:
(pauză)
Vă rog să scrieți tot ce știți.

DANIELA:
Mă scuzați, dar pe formularul ăsta scrie „Învinuit”…

POLIȚISTUL:
Îhâm.

DANIELA:
Pe citație scria martor.

POLIȚISTUL:
Îhâm.

DANIELA:
De ce…

POLIȚISTUL:
Nu e nici o problemă doamnă. Nu mai avem for-
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DANIELA:
Cred că e cazul să sun pe cineva, un avocat. Vă rog 

să îmi dați voie să dau un telefon.

POLIȚISTUL:
Nu e cazul. O să primiți un avocat din oficiu.

Proiecție: Un avocat din oficiu

AVOCAT:
N-ai nici o problemă! Stai liniștită. Ce-i asta?

POLIȚISTUL:
O să vă dau o ordonanță de reținere de 24 de ore.

DANIELA:
Ce?

POLIȚISTUL:
Nu vă speriați, este cel mai bun lucru care vi se poate 

întâmpla. Profitați de timpul ăsta să vă odihniți, să vă 
mai gândiți și o să lămuriți mâine lucrurile, la PRO-
CUROR.

DANIELA:
Împreună cu ceilalți, au înșelat 42 de părți vătămate. 
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135Ok. Ăsta-i prost. O să se lămurească lucrurile mâine, la 
PROCUROR. 24 de ore arest, bine, o iei în plex cum-
va. Zic WOW.

SCENA IV
DRUMUL SPRE AREST

Proiecție: Scenă în mișcare cu doi polițiști drăguți... 
de treabă.

DANIELA:
(la public)
Polițiștii care m-au adus în arest păreau băieți de 

treabă, își făceau meseria, era rutină la ei.

Polițist 1:
Ești fumătoare?

DANIELA:
Da, de ce?

Polițist 1:
Ar fi cazul să-ți iei niște țigări.

DANIELA:
(la public)
I-am dat bani unuia din băieți și mi-a luat trei pa-

chete de țigări.
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136 POLIȚIST 2:
Nu-ți iei și o cutie de ness?

DANIELA:
(la public)
Deci ăla vorbea cu mine ca și când io eram o obișnu-

ită a lucrurilor ăstora.
(polițistului)
Nu, că io nu beau ness.

POLIȚIST 2:
Bine.

SCENA V
PRIMA NOAPTE ÎN AREST

 DANIELA: Și-am ajuns în arest.
Am prins perioada celebrului arest al poliției capi-

talei din strada Eforie, care-n 2004 a și fost desființat. 
Mă tot întrebam: Ce dracu caut eu aici? Te uiți la filme, 
vezi lucruri, vezi… Iar eu am zis că dacă n-am omorât 
pe nimeni, ce caut eu acolo?

M-au băgat într-o încăpere. Mi-au luat lucrurile pe 
care le-aveam la mine. Mi-au luat sutienul. Mi-e jenă 
de lucrul ăsta dintr-un singur motiv. Din cauza Ele-
nei Udrea. C-a ieșit la plenu’ parlamentului sau unde 
Doamne iartă-mă a ieșit spunand „Mi-au luat sutienul”. 
Dar până ți-au luat ție sutienul doamnă, te-ai intere-
sat vreodată, din pozițiile politice pe care le-ai ocupat, 
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e dezumanizată femeia? Cum poți să o faci să se sim-
tă mizerabil, fără să-i faci nimic, fără să o atingi cu un 
deget. N-a interesat-o. Dac-ați sti…cred că poți să faci 
depozite întregi de sutiene. E jenant să treci prin fața 
bărbaților, în felul ăsta, și să se facă glume proaste și să 
te simți minimalizată de tot, să-ți vină să plângi și să nu 
poți.

M-au luat și m-au băgat în cameră. Era camera cea 
mai mare din arest, cu opt paturi în loc de patru. Acum 
ar trebui să explic ce înseamnă cameră „mare”. (arătând) 
Era așa: lungă cât paturile. Din peretele ăsta în ușă in-
trau doar paturile. Intervalu dintre paturi era de 40 de 
centimetri. Credeți-mă, am făcut cercetare. Iar în capăt 
de tot, o chiuvetă d-aia micuță, ruginită. Atât. Fum de-l 
tăiai cu cuțitu’. Pe opt locuri în momentu’ ăla erau 12. 
Plus bagajul între paturi. Că n-aveai unde să-l ții.

Când am intrat n-a fost o reacție wow și nici cu „bi-
ne-ai venit”. E ca la Alcoolicii Anonimi. Bună, mă nu-
mesc DANIELA și sunt… Toată lumea fuma, vorbea. 
Polițista care-a deschis ușa i-a spus șefei de cameră: „Fă-i 
și ei un loc”, apoi a închis ușa în spatele meu. Pentru o 
fracțiune de secundă am avut senzația că mă sufoc. Îmi 
tot ziceam: „trebuie să mă obișnuiesc, pot să respir, pot 
să respir”.

Șefa de cameră, Mariana, n-am s-o uit niciodată, 
efectiv m-a scanat. Ulterior mi-am dat seama că gestu-
rile făcute de ea au avut o importanță în ierarhia celor 
de acolo.
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138 M-a lăsat să stau la ea pe pat, în primă fază. Mi-a pus 
întrebările alea firești: cum te cheamă, cu ce faptă ești. 
Înșelăciune. A zis ceva de genu’: „au, ești de-a noastră”.

„Nu, io mâine plec acasă”. Și Mariana a început să 
râdă. „Da, da, mâine pleci acasă, cum să nu?”

„Ba da, io mâine plec acasă, nu se pune problema, 
n-am de ce să fiu aici”.

„Aici e ușor să intri, mai greu e să ieși. Uite, ne vezi? 
Toate am intrat pe ușa asta, sperând că mâine plecăm 
acasă.”

Mi-a spus că singurul loc în care mă poate plasa e 
patul doi din stânga sus. Am încercat să-i spun că am 
o operație și că nu știu dacă mă pot urca acolo. A spus: 
„N-am ce să-ți fac. Așa arată oferta”. Mai era cu cineva 
în pat. Vă dați seama că n-am dormit. Am stat de vorbă 
cu Mariana. În noaptea aia am învățat eu Drept. Becul 
stătea aprins tot timpul ca să fie treaba completă. Dacă 
poți să le faci pe alea praf, să le faci până la capăt.

Dimineața a venit apelul. Despre apel nu mi-au zis 
nimic. Aia a fost prima… Știi, când au început să dea 
în ușă și să strige „Apel! Apel!”. Fuck, ce-i asta? Mariana 
îmi spune:

„E apelu’ unu, nu te speria, ridică-te un pic, hai că 
trecem și peste asta și îți explic după aia”.

MARIANA:
Camera opt. Bună dimineața. Permiteți să raportez. 

Camera opt se prezintă la apel cu un efectiv de 13 de-
ținute.
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139DANIELA:
În momentul ăla am realizat că eu sunt treișpe’, în 

pizda mă-sii.

SCENA VI

ÎNTÂLNIREA CU PROCURORUL

Proiecție: Scenă cu un procuror intens (care lămurește 
lucrurile)

PROCUROR:
Arăți ca dracu. S-aud.

DANIELA:
(Scrie declarația și citește cu voce tare.)
Subsemnata Tarău Daniela, fiind angajată la o firmă 

de plasare a forței de muncă în străinătate, pe parcursul 
lunii iunie 2000, declar că în tot acest timp nu am avut 
cunoștință de faptele care mi s-au prezentat, eu nemai-
lucrând la firmă în lunile iulie și august, fapt pe care pot 
să îl dovedesc prin acte medicale...

(PROCURORul rupe declarația. Daniela continua să 
scrie pe altă foaie.)

Pe perioada în care m-am aflat la firma respectivă 
atribuțiile mele erau doar acelea ale unei secretare...

(PROCURORul rupe declarația)
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140 DANIELA:
Nu am văzut și nu am luat parte la nici un fel de 

activitate ilicită…

(PROCURORul rupe declarația.)

PROCUROR:
Vreau să știu dacă l-ai văzut pe manager încasând 

sume de bani sau dacă are cunoștințe la Ministerul 
Muncii care să-l acrediteze.

DANIELA:
Eu am stat trei săptămâni acolo, ce nu înțelegeți? 

Nu am văzut niciodată pe nimeni luând bani. Nu știu...

PROCUROR:
Dacă tu îmi spui toate lucrurile astea, mâine pleci 

acasă. Scrie: „l-am văzut luând sume de bani…”. Ai un 
copil.

DANIELA
(Se gândește, apoi scrie.)
Nu l-am văzut luând sume de bani.

PROCUROR:
Dacă arăți că avea cunoștințe la Ministerul Muncii.

DANIELA:
Nu am cunoștințe despre așa ceva...
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Ai un copil acasă! Te arunc dracului pe geam!

DANIELA:
Vă rog încetați!

PROCUROR:
O să stai prin pușcării până o să îți iasă ochii dacă nu 

vrei să ajungem la o înțelegere. Ce, tu îi vrei să-i acoperi 
p-ăștia?

DANIELA:
Nu vreau să acopăr pe nimeni, eu spun doar ce știu.

PROCUROR:
Mă, tu ești sigură?
(pauză)
Te mai întreb o dată, tu ești sigură?

DANIELA:
Da!

PROCUROR:
(scriind)
Mai gândește-te. Îți mai dau cinci zile de arest să 

te mai gândești, să te hotărăști dacă ai să-mi spui ceva. 
Gândește-te că ai un copil acasă. Aaa: ,,La mulți ani!”
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SUPRAREALISM – s. n. Curent literar și artistic apă-

rut în prima jumătate a secolului XX, care pune accentul 
pe activitatea spontană a imaginației și pe exploatarea zo-
nelor iraționalului în creația artistică. (după fr. surrealis-
me)

SCENA VII
CAZUL DANIELA TARĂU

Proiecție: Scenă cu un avocat care încearcă să facă lu-
mină... Îi dorim mult succes!

AVOCAT 1:
Cazul Daniela Tarău… Abuz. Eroare Judiciară!? 

Evident.
Încerc să identific de unde și cum s-a ajuns la si-

tuația asta, să identific persoana care s-ar face, în mare 
parte, vinovată pentru eroarea asta. Pe toată planșa asta 
cu… a personajelor care au făcut parte din tot circuitul 
ăsta și mă refer aici, nu la un procuror, ci la mai mulți 
procurori, nu la un judecător, la mai mulți judecători... 
Nu știu, probabil undeva 30-40 de persoane, care… 
prin mâna cărora a trecut acest dosar. Nu poți să spui 
că unul e vinovat, da’ poți să spui că toți. Nimeni n-a 
analizat niciodată cu atenție dosarul ăsta.

Era o chestie atât de evidentă, o chestie atât de sim-
plă, pur tehnică, pe care nu aveai cum să n-o vezi.



Antologie de teatru feminist intersecțional

143Ea a fost acuzată inițial, pe nedrept, de săvârșirea 
unei singure infracțiuni de înșelăciune, față de o singură 
persoană. Cu toate astea este trimisă în instanță pentru 
42 de infracțiuni de înșelăciune, acte materiale, pentru 
fiecare om păgubit. A schimbat-o cineva, așa, adăugând 
pe un rechizitoriu, cu o altă mașină de scris, că se vedea 
cu ochiul liber, un articol 38, adică o formă continuată 
a infracțiunii. La vremea respectivă rechizitoriul se făcea 
la mașina de scris. Apare un art. 38 și de aici, acuzată 
inițial de o înșelăciune, ajunge să fie acuzată de 42 de 
infracțiuni.

Deci o chestie atât de simplă, dacă nu o sesizezi când 
deschizi rechizitoriul... Măcar atât să sesizezi: faptul că 
aici e scris cu o mașină de scris, dincolo cu alta… Atâta 
trebuia ca să-ți ridici un mare semn de întrebare. Un 
mare semn de întrebare! Deducem deci dezinteres total, 
lipsă de analiză. Din păcate instanțele au dobândit un 
mod de lucru și să lupți cu obiceiul este extrem de greu.

Un judecător este în primul rând independent. În 
al doilea rând, el este inamovibil. Adică nu răspunde 
pentru soluțiile sale. Dacă dosarul spune că tu ai condus 
fără permis și judecătorul te condamnă pentru că..., nu 
știu, pentru că ai luat o sumă de bani, nu răspunde.

Deci, nu putem să identificăm cine e vinovat. Ima-
ginea de ansamblu este clar aceea a unui ABUZ, pen-
tru că eroarea judiciară nu se poate naște decât în urma 
unui ABUZ, rezultat în urma unor acțiuni sau, în cazul 
ei, a unor inacțiuni.
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DANIELA ÎN SPITAL

DANIELA:
Cele cinci zile s-au transformat în 630 de zile.
Am făcut cerere să i se facă procurorului expertizare 

psihiatrică. IML-ul mi-a răspuns că nu am calitate să 
solicit așa ceva, ceea ce era adevărat.

După un an de zile, eu eram deja la Rahova, s-a si-
nucis. Avea 29 de ani. Atâta aveam și eu.

În ăștia doi ani am fost pusă în libertate de patru ori. 
Când am fost pusă prima oară în libertate, un judecător 
de la fond, cu un curaj nebun, un profesionist, spune 
așa: ,,Nu numai că nu există indicii, nu există nici cea 
mai mică urmă de suspiciune cu privire la vinovăția in-
culpatei”. Apoi Parchetul face recurs la Curtea de apel, 
care decide: ,,Hotărârea Instanței de fond este nelegală. 
Se mențin indiciile care au dus la arestarea inculpatei și 
se justifică în continuare menținerea ei în stare de arest 
pentru bunul mers al urmăririi penale”. Hotărârile erau 
copy paste, de la lună la lună.

De două ori am stat cu bagajul în poartă. Plec sau 
nu plec? ,, Nu mai pleci, hai înapoi.”

Aaa și am băut la ness de m-a luat dracu.
În perioada de arest preventiv, nu am avut nici un 

fel de interacțiune cu familia. Nu existau telefoane, nu 
aveai voie. Nu scriai și nu primeai scrisori. Pachetele le 
primeai doar cu aprobarea procurorului. Ai mei au aflat 
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145până la urmă printr-o cunoștință unde sunt. Băiatul 
meu avea opt ani… La școală se aflase, îi spuneau „mă-
ta e la pușcărie”, după aia au început să-l strige „pușcă-
riașul, pușcăriașul.”

Așa să vă imaginați că, în arest, cea mai mișto chestie 
care ți se putea întâmpla era să te lase la baie în afara 
programului, că n-aveam baie în cameră. M-am spălat 
pe cap cu apă rece până la loc comanda, că n-apucai 
niciodată rând la apa caldă. N-aveai cum, că erau o gră-
madă pe trei chiuvete. Ia și spală-te! Pe bune!? M-am 
tuns cu un ciob de sticlă, aveam părul destul de lung 
și-mi era ud tot timpul. Nu aveai cu ce să îl usuci, era 
rece, umezeală. Și atunci o colegă, nu pot să-i spun al-
tfel…Eu nu pot să le spun altfel, că în contextual ăla și 
situația aia mi-au fost colege. Și m-a tuns cu un ciob de 
sticlă. Stiți ce mișto se tunde? Chiar îi dăduse formă, 
avea mână. Era o tipă închisă de foarte mult timp, cu 
omor. Nu mi-a fost frică, de ce să-mi fie frică? A fost 
okay c-am scăpat de păr. Aia a fost percepția la momen-
tul ala... Nici nu mi-a trecut prin cap…dramatizăm, că 
o criminală, că un ciob de sticlă, că ar fi putut să îmi ia 
gâtul. Sub nicio formă! Era așa de mișto tipa. Serios, 
cred c-o fost un moment din viața ei…habar nu am. 
Niciodată nu am pus întrebări. Dacă cineva de acolo a 
vrut să stea de vorbă cu mine, să-mi spună lucruri, am 
ascultat, altfel eu n-am pus întrebări. Am învățat niște 
reguli.
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146 Și trec lunile. Problema era că operația începea să 
facă figuri. A început să se umfle. Ceva sau cineva am 
impresia că m-a protejat, pentru că toată povestea asta 
arăta așa: eu înfășurată cu un prosop umed - pentru că 
nu aveam pansament în arest, iar neavând pansament, 
puneam prosopul înmuiat în apa aia de acolo... Îl în-
fășuram și îl băgam în pantaloni și stătea strâns. Dar a 
început să se umfle. La medicul de la arest, nu vreți să 
știți... Nu am știut niciodată cum îl cheamă, dar nu l-am 
văzut niciodată treaz. Probabil era o modalitate de a se 
adapta, în felul ăsta rezista mai ușor. Mirosea tot timpul 
a alcool. Ăla oricum îmi dădea Piafen. La un moment 
dat aveam impresia că ăștia au fabrică de Piafen. Nu 
mi-a schimbat nimeni pansamentul. De unde pansa-
ment? Într-un final nu știu cine s-a sesizat, probabil una 
din polițiste a văzut că e nașpa și au dispus transferul 
meu la Penitenciarul Jilava unde e spital.

Acolo, medicul m-a întins pe patul ăla, s-a uitat - 
avea pe masă o foarfecă. N-am văzut instrumente steri-
le. Ia foarfeca aia de pe masă, eu n-am văzut ce vrea să 
facă, dacă știam, cred că nu-l lăsam, și-mi spune: „Dre-
năm!” N-am avut timp de reacție, pentru că a intrat 
cu foarfeca… Puroi! A bubuit, pe el, pe tot. A bubuit, 
eram umflată. Eu am urlat! Și acum mi-aduc aminte în 
creier pocnitura și durerea aia, știi? Efectiv a bubuit pe 
el așa, s-a făcut de sus până jos. A chemat o tanti d-aia 
de p-acolo, i-a zis să meargă pe secție să caute la mine-n 
bagaj și să aducă un prosop mare, dacă am. Trei cereri 
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147am făcut să primesc de-acasă pansament, vată, betadină, 
nu mi-a fost aprobată niciuna în condițiile alea. A adus 
tanti aia, nu știu ce era ... asistentă, gardiancă, habar 
n-am, a adus un prosop din bagaj de la mine, l-a udat cu 
apă de la chiuvetă, l-a stors… Da’ voi înțelegeți că n-am 
pățit nimic?! Îmi spuneam „fă”, așa-mi spuneam eu mie, 
„ Fă, nu-ți permiți una ca asta, nu poți să mori! N-ai 
cum. Îi omori pe ăia. Ăla rămâne pe drumuri. Las-o 
dracului de operație! Trece. N-ai crăpat din altele!”

Am suportat la durere în schimb. Noaptea aia am 
vomitat de durere... probabil că era limita maximă. 
Așa... m-a împachetat cu prosopul ăla umed, mi-a zis 
să nu-l dau jos, și nu cred că era leucoplast, cred că era 
cu o fașă din aia lungă, că era murdară și m-a legat cu 
prosopul ăla pe mine. Și a doua zi, așa m-am dus la In-
stanță. Problema este că ăla s-a lipit de mine...prosopul 
ăla și a fost o chinuială, fetele din cameră de acolo, pen-
tru că așteptam apa caldă, deci una din fete, că nu știai 
cât e ceasul, a așteptat momentul… pentru că venea apă 
caldă foarte puțin timp, să ne-nțelegem. Și stătea cu apa 
deschisă și cu mâna-n apă, așa... ca-n momentul în care 
vine apa caldă, s-o potrivească, să nu fie nici foarte cal-
dă, ca să toarne apă pe mine cât curge apa caldă, să se 
poată desprinde prosopul de acolo, da. Am pus altul și 
altul… Mi-au dat antibiotic, ce-i drept. Mi-aduc amin-
te că mi-au dat...eritromicină, cred că mi-au dat ce-au 
avut.
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148 SCENA IX
DESPRE REEDUCARE

Proiecție: Scenă psihologică despre familie și morminte

AVOCAT 2:
Domnilor, în închisorile din România nu se pune 

problema de reeducare, în închisorile din România se 
pune problema de supraviețuire.

Am un client acum care este schizofrenic. Fratele 
lui, schizofrenic. Tatăl lui, alcoolic. Mama, nu mai știu 
ce are, dar are și ea sigur ceva. Ce se întâmpla în fami-
lia aia… Asistența socială… nu există în România. Sau 
există? Vă rog să mă contraziceți. Nu există!

Așa. Pe fondul faptului că fratele mai mare, schi-
zofrenic violent, îl teroriza, tatăl alcoolic, îl teroriza, la 
un moment dat își ucide tatăl. Este o infracțiune foar-
te gravă. Asupra unui membru al familiei, agravant! Se 
duce și cu un cuțit îl… Încă o dată, o persoană diagnos-
ticată cu schizofrenie severă, la limita iresponsabilității. 
Reținem!

Se face o expertiză medico-legală și au zis: „da dom’le, 
avea discernământul diminuat, dar nu abolit.” Adică în-
țelegea el ce face. Adică era nebun…da’ nu chiar.

Ajunge în arest, da? Arestul central are un psihiatru 
la 600 și ceva de deținuți. Acolo ai de-a face cu hoți 
cu experiență, cu tâlhari, cu alți criminali, acolo rezistă 
cine e mai puternic, da? E un fel de groapă cu lei, da? 
O junglă. Acolo orice slăbiciune este speculată. Imagi-
nați-vă acum acest tânăr, cu schizofrenie de genul ăsta, 
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149ajuns în arest. Căruia i se lua mâncarea, i se luau banii, 
i se luau cartelele, care era umilit, pus să spele ciorapi 
și chiloți. La un moment dat răbufnește și-i dă unuia 
din arest cu cărămida-n cap. Infracțiune foarte gravă, 
tentativă de omor, putea să-l omoare pe om, chiar putea 
să-l omoare. Eu nu zic acum că a-ți ucide tatăl sau a-ți 
ucide un coleg din arest este permis, sau ar trebui să 
fie, dar trebuie să analizezi niște circumstanțe dom’le. 
Ce s-a întâmplat? Cum? Conjunctura? În condițiile în 
care tu nu faci altceva decât să îl iei pe individul ăsta din 
mediul lui și să îl bagi în arest, fără să-i asiguri protecție, 
fără să îi asiguri un psiholog, ba în cazul lui, mai grav, 
un psihiatru.

Imaginați-vă acum că băiatul ăsta ajunge în instan-
ță, în fața unui judecător care spune „Uite, omor și ten-
tativă de omor, în concurs, agravante. Doișpe’, treișpe’ 
ani fără discuție”. Ce faci cu omul ăsta care are un dis-
cernământ scăzut? Ce înțelege acest tânăr din pedeapsă? 
Omul ăsta trebuia internat, ținut sub tratament, ținut 
într-un spital psihiatric măcar pe perioada arestului. 
Nu, el a fost băgat la comun cu toți. Îmi spuneți și mie 
cam ce șanse de… „reeducare” are băiatul ăsta? În Ro-
mânia, justiția e o glumă.

Avem condamnări că s-a furat salam. Hai să vă dau 
cel mai simplu exemplu. Doi cetățeni, având în căruță, 
niște fiare găsite pe undeva, trec pe lângă un cimitir, e de 
actualitate. Văd ei în cimitirul respectiv multe garduri, 
cruci din astea metalice, rupte, căzute la pământ, în sta-
re de degradare… Ce se gândesc ei? „Bă, da am putea 
să umplem căruța și, în loc de 50 de lei, să luăm 500 de 
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150 lei”, că aveau și ei copii. Ce fac isteții? Rup o bucată de 
gard de la cimitir, cruci de la 20-30 de morminte, acolo 
unde… n-au stat să tragă, să taie cu flexu’, de unde au 
putut rupe bucăți sau erau rupte deja bucăți de metal, 
le-au luat și le-au pus în căruță și le-au dus la vânzare. 
Le-au vândut. Au luat 85 de lei, fabuloasa sumă de 85 
de lei.

Problema s-a pus la încadrarea faptei. Au fost 31 de 
infracțiuni de profanare de morminte, în concurs, pen-
tru fiecare cruce. Plus furt, că au furat din gardul cimi-
tirului, care și ăla era căzut. S-au făcut poze, se vede că 
cealaltă parte a gardului rămasă era căzută.

Ei, un judecător n-a avut încotro, că tocmai apăruse 
noul cod, și îi condamnă pentru fiecare faptă, da? Faci 
un calcul aritmetic al tuturor pedepselor și iei o treime, 
pe care o adaugi la pedeapsa cea mai gravă. Copiii ăia au 
ajuns la curtea de apel cu 21 de ani condamnare, pentru 
că a făcut matematică judecătorul ăla. Le-a dat cât a pu-
tut de puțin, mai jos n-avea cum.

Eu vă pot arăta codul. Nici un cod nu e perfect, nici 
o lege nu e perfectă… numai că la noi e o mare lacună. 
La curtea de apel le-a mai redus ceva, parcă. S-a mai re-
parat… că se ajunsese la niște aberații juridice. S-a făcut 
ceva artificiu la un moment dat, le-a redus da’ tot au 
rămas cu pedeapsă mare, nu mai știu, o pedeapsă uriașă, 
peste zece ani. Între timp s-a dat o decizie că ar fi fost o 
singură infracțiune… Pentru crimă iei cinșpe’ ani.
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151SCENA X
PROCURORUL PUR PROFESIONAL

Proiecție: Scenă cu un procuror progresist (care nu se 
complică).

PROCUROR:
Eu nu mă implic emoţional deloc. Pur tehnic, pur 

profesional, sunt echilibrat și obiectiv. După ce pleacă 
un dosar, vine altul și tot așa. Le tratăm pe toate cu ace-
eași seriozitate. Unui om i se pare, din exterior, că este 
destul de simplu, dar pentru cel implicat este cea mai 
complexă experienţă din viaţa lui. Dacă lucrezi în jus-
tiţie, trebuie să existe unul nemulţumit. Indiferent cât 
ești de serios, unul este nemulţumit în mod obligatoriu. 
Dacă îi dai dreptate inculpatului, că poate are, sare celă-
lalt și tot așa. Este imposibil să-i mulţumești pe toţi. În 
justiţie nu ai cum.

Pe lângă că sunt procuror, sunt și sportiv. Merg la 
sală de foarte mulţi ani. Dacă pot, merg și de zece ori 
pe săptămână. În orice caz, o medie de cinci-șase ori 
pe săptămână este obligatorie. Sunt pasionat. Nu sunt 
nici genul de om care își bate joc de timp. Nu mă duc 
să mă uit după fete în sala de sport. Mă duc să îmi fac 
antrenamentul.

În fine, măsura arestului preventiv. Măsura arestului 
preventiv se prelungește da, dar nu la nesfârșit, există 
niște limite. De obicei îi arestăm pe ăia care reprezintă 
un pericol prin faptul că sunt în libertate, de exemplu 
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152 încearcă să influențeze martori, încearcă să se înțeleagă 
fraudulos cu victimele, sau pe aia despre care există in-
dicii că dacă îi lași în libertate o să facă aceeași chestie all 
over again. Judecătorul trebuie să verifice dacă mai sunt 
motive să se mențină arestul. Dacă mă întrebați pe mine 
nu mi se pare că ăsta era un caz de ținut omu’ acolo 
atâta timp. De obicei cu chestiile astea nici nu se prea 
merge la arestare din start, pentru înșelăciuni din astea 
mai light. Acuma depinde ce prejudiciu o fi provocat ea 
pe acolo… ce țepe le-o dat fi dat ălora, în mod normal 
cu chestiile astea nu se prea merge la arestare.

Bașca că, la noi, toată treaba cu arestul e un fel de 
muncă extra, serviciile sunt împărțite pe săptămâni și în 
fiecare săptămână cineva e de serviciu și ăla se ocupă de 
toate chestiile urgente care apar în săptămâna aia. De 
obicei pentru violuri și tâlhării se arestează, chestii stan-
dard. Intră în casă peste om și el e țigan condamnat de 
nu știu câte ori pentru chestia asta. Strike țigan, că o să 
ziceți că îs rasist, toți ăștia mulți culți, da’ de obicei ăia-s 
clienții. Cumva nici nu te-ai duce cu toate măgăriile în 
fața judecătorului. Eu nu știu ce o fi făcut ea acolo… 
Poate e noțiunea aia mistică de înșelăciune, ca și cu po-
ponarii, că îs așa niște termeni care pentru poporul ro-
mân sunt – uau - imediat le vin în minte, aud poponari 
se gândesc la orgii, la sodoma - deși chiar și acolo teo-
logia modernă a ajuns la concluzia că cel mai mare pă-
cat al sodomiților a fost lipsa de ospitalitate, nu…; aud 
droguri se gândesc la tineri transpirați, slabi, stând lângă 
un perete gri, cu cearcăne și distruși, aud înșelăciune se 
gândesc automat la miliarde de lire sterline și bătrâni 
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153traumatizați, nu fac diferența, nu au un simț al gravității 
și al proporției. Sunt tot felul de coincidențe nefericite. 
Arestările se fac și pentru opinia publică, există și mo-
tivul ăsta, reprezintă un pericol concret pentru ordinea 
publică. Prin ordinea publică înțelegem și faptul – uau, 
ce zic oamenii dacă asta, periculoasă e în libertate. Tre-
buie mulțumită și opinia publică.

Cam așa poate că a funcționat și motivarea în cazul 
Tarău… Dacă e lăsată în libertate, că e un pericol, că nu 
se face dreptate, că justiția nu face dreptate și se răscoală 
poporul. Eu nu am crezut niciodată în chestia asta cu 
opinia publică pentru că, într-adevăr, opinia publică e 
prostimea care în țara asta, mai ales, ar aresta tot pe cine 
nu trebuie. Au probleme cu cei care îi șochează, că așa îs 
obișnuiți. Legea se interpretează în funcție de educație 
și de ce îl doare pe popor. Sistemul.

Din păcate ajung în magistratură foarte mulți de-
menți, nu te poți înțelege cu ei. Avem un coleg care 
provoacă mai multe dosare penale decât rezolvă. Tutu-
ror ne face plângere. Pentru abuz în serviciu, pentru că 
i-au furat bricheta, pentru că vecinii i-au bătut în țeavă, 
pentru nu știu ce. Ca inculpat, dacă nimerești pe mâna 
unuia ca ăsta… te rogi la Dumnezeu, nu prea ai ce face. 
Asta e într-adevăr o problemă.

Dar în majoritatea cazurilor, problema nu e că ares-
tăm prea mulți și pe cine nu trebuie, ci că nu îi arestăm 
nici pe ăia pe care trebuie. Acuma, da, e o problemă cu 
suprapopularea în arest, da’ să nu vă gândiți că e plin 
arestul de nevinovați, miniștrii și traficanți de droguri 
columbieni. E plin de… ăștia… clienți obișnuiți.
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154 Uite și eu l-am arestat pe unu’ pe nedrept. Să vă zic 
cum se întâmplă chestiile astea. Există eroarea umană 
sau probele care se schimbă - martorii. Errare humanum 
est sed in errare perseverare diabolicum… Era o chestie 
d-asta între țigani. Vine fata - aaaa, m-a violat, eram vir-
gină. De fapt și-o trag, că așa e tradiția la ei, la 12-13-14 
ani. Era un țigănuș din ăsta de vreo 17 ani care s-a dus 
pe coclauri cu una de 13 și aia sărea pe el – hai să ne fu-
tem, hai să ne futem, au făcut dragoste. S-a dus aia acasă 
la mă-sa și de frică să nu o bată taică-său, cum se întâm-
plă, a început să urle că a violat-o ăsta. Tac-su a chemat 
poliția, poliția a dus-o la medicul legist – da într-adevăr 
e dezvirginată - au dus-o la psiholog. Psihologul i-a tras 
un acolo un referat că super traumă, se vede că fata re-
trăiește momente când o întrebi - de atunci nu mai am 
încredere nici în psihologie, pentru că toate descrierile 
astea ale lor sunt super subiective și bazate pe teatrul 
pe care îl jocă cineva, nu au valoare științifică. Bun. Ce 
era să fac? Am văzut viol, fata traumatizată, sângerândă. 
Pac, la arestare cu el. După care a venit fata cu familia și 
a recunoscut când a văzut că noi chiar ne facem treaba. 
Ce să faci? Alea erau probele atunci. Problema de cele 
mai multe ori e cu legea. Noi nu suntem răuvoitori.

În momentul în care un dosar penal a ajuns în fața 
judecătorului, a ajuns din cauză că noi, procurorii, am 
stabilit deja că omul ăla e vinovat. Evident pe bază de 
probe. Dacă consideri că existe vreo șansă să fie achitat 
omul nu trimiți dosarul în fața judecătorului. Pe penal, 
rolul avocatului e destul de redus. Dosarul e făcut. Sunt 
foarte puține chestii pe care le poate spune un avocat 
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155ca să schimbe situația. Așa e normal, nu e ca și cum iei 
un om și îl duci direct din stradă și avocatul trebuie să 
lucreze pentru el și procurorul împotriva lui. Deja am 
stabilit chestiile astea în faza de urmărire penală, unde 
avocații sunt invitați să participe. Le dăm voie să pună 
întrebări. Când ajunge dosarul în fața unui judecător, 
avocatul nu mai prea are ce face. Deja noi am stabilit 
ce era de stabilit. Rata de achitări e oricum foarte mică, 
sub 10%.

Eu tot timpul am fost pe principiul că noi suntem 
acolo magistrați, elita intelectuală, noi stabilim ce e ok și 
ce nu, că de aia avem o școală. Dar din păcate mai dăm 
și noi greș ca și prostimea.

SCENA XI
TATĂL DANIELEI

DANIELA:
Am îndurat multe, dar am trecut peste toate. Peste 

un singur lucru nu am putut să trec.
Tata, în vizitele pe care mi le-a făcut, aproape nicio-

dată nu a putut să vorbească. Se uita la mine și plângea. 
Stătea acolo și plângea. Nu vorbea. Tata și când vor-
beam cu el la telefon, în secunda în care punea mâna pe 
receptor și spuneam „sărâ’mâna, tată”, ăla era momentul 
care-i declanșa starea de plâns. Și atunci mama îi lua 
receptorul din mână. Ei nici măcar nu știau de ce sunt 
acuzată. Nu m-au crezut nicio secundă. Convingerea lor 
era că am făcut eu ceva dacă sunt acolo. Preferau să nu 
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Tata nu a fost bolnav, tata a murit cât eu eram în 

arest. Tata a murit, nici nu știu de ce a murit tata. Tata 
a murit pentru că a plecat de acasă să se ducă să-și sape 
două rânduri de porumb și pe drumul până acolo calul 
s-a speriat de tren și l-a omorât. Am avut tot timpul 
senzația că tata a murit din cauza mea. Cam asta e. Am 
vinele mele pe care încă mi le asum.

Tata a murit în mai și eu am aflat la sfârșitul lui au-
gust. A încercat mama la administrația penitenciarelor 
să întrebe, să facă o cerere să pot merge la înmormânta-
re, dar răspunsul a fost „nu”. Eram în arest preventiv, nu 
exista cale legală. Eu cred că ei au făcut ce-au crezut că-i 
bine. Tata era tot mort. Probabil m-ar fi împins să fac 
lucruri necugetate. Nu în sensul de a face rău, ci de a-mi 
ridica gradul de revoltă. Cert este că, în ziua înmor-
mântării, eu am sunat acasă. A răspuns mama destul de 
senin. „Mamă, vreau să vorbesc cu tata”. „Lasă-mă cu 
taică-tu, e la muncă la câmp. Dar tu ce faci? Vă dau de 
mâncare acolo?”; „Da, chiar foarte bună. Hai, că nu e 
dracu’ chiar atât de negru”. Sunam o dată pe săptămână 
câte zece minute.

Au mascat destul de bine toată povestea asta. Doar 
că nu au reușit până la capăt. La un moment dat, o 
chestie care ține de feeling doar, instinctuală, am sunat 
din nou. „Mamă, vreau să vorbesc cu tata. Știu că e su-
părat pe mine, dar vreau să îi spun ceva”. „Taică-tu e 
băut și doarme”. „Dacă nu mi-l dai la telefon, nu aveți 
ce să mai căutați la mine. Nu vă mai sun”. „Bine, hai 
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157că venim la tine cu toții”. Și în momentul ăla, în care 
i-am văzut pe amândoi de mână, pe mama și pe fiu-
miu, atunci am știut. Nu trebuiau să-mi spună. Reacția 
a fost că ei s-au așezat la masă și eu am început să plâng. 
Mă urmărește imaginea aia cu amândoi, probabil stând 
de vorbă înainte, știind că vin să-mi spună lucrul ăsta, 
fețele lor erau atât de prăbușite. Știu că am întrebat-o 
pe mama: „Nu mai e, așa-i?”. Și mi-a zis: „Da”. Și am 
întrebat-o: „Când?”. Și mi-a zis: „În mai”.

Au trecut o grămadă de ani de când a murit tata și 
tot nu reușesc să închid ochii și să mi-l imaginez. Nu 
știu. Nu pot. Adică nu am avut nici măcar timpul nece-
sar să-l plâng pe tata. Pentru că, după ce am venit acasă, 
a trebuit să am grijă de ei. Mi-am dat seama că ei sunt 
mai prăbușiți decât mine și că tata nemaifiind, eu rămân 
suportul lor.

Ai tatei au fost cinci frați și unul dintre ei semăna 
foarte bine cu tata. Și ieșeam dimineața când ieșea să 
cumpere pâine, fratele ăsta al tatei, și stăteam la gard și 
mă uitam după el. De la depărtare, pentru o fracțiune 
de secundă, mi se părea că trece tata. Dar când mă apro-
piam de el nu mai aveam aceeași senzație. Mi-am făcut 
atâta rău, că la un moment dat nu îl mai suportam. Re-
fuzam să mă apropii de el. Că dacă ma apropiam, îmi 
dădeam seama că nu era tata...

Cel mai mare regret e că tata a murit fără să mă știe 
nevinovată.

Dacă ați știi câte mi-au trecut prin cap. Nopți în-
tregi, nopți întregi în care stăteam cu ochii în tavan și 
mă gândeam… când am să ies afară… cum am să-i iau 
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și peste lucrul ăsta. Am iertat, am iertat pe bune. E un 
mecanism întreg care te face să ierți.

Până să mi se întâmple lucrul ăsta eu am fost un om 
normal, cu așteptări de la mine. Mi-am dorit mai mult. 
În mod cert aș fi făcut mai mult. În mod cert parcursul 
vieții mele, dacă n-ar fi existat povestea asta, ar fi fost 
altul.

Am stat în pușcărie aproape doi ani. Nevinovată, 
mă-nțelegeți? Acolo…cine să te creadă, că toți zic că-s 
nevinovați? Pușcăria e locul în care s-au întâlnit toți ne-
vinovații…deci eu eram…încă una. Încet te detașezi… 
sesizezi la un moment dat că ce spui tu nu mai are ecou 
și intri în rutina aia…Sunt mai grele primele trei-patru 
luni, până realizezi că nu mai pleci acasă luna următoa-
re. Da cumva, în toată nebuloasa asta, eu știam că nu 
mă pot ține acolo pe vecie. Că undeva chestia asta tot se 
oprește. Nici nu pot să-mi dea douăj’de mii de ani, că se 
va opri undeva. Răbdare…

SCENA XII
LIBERAREA

DANIELA:
M-au eliberat pe 22 Noiembrie 2002. A venit în-

tr-o dimineață gardianca, trecusem de la faza de Tarău, 
eram Daniela. Când stai mai mult acolo, se obișnuiesc 
cu tine.
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Daniela, fă-ți bagajul!

DANIELA:
Da de ce? Unde plec?
(către public)
Credeam că mă trimit undeva, poate la mama dra-

cului, la Târgușor.

GARDIANCA:
Pleci acasă.

DANIELA:
Nu plec nicăieri! Mă lăsați cu glume de astea? Pe 

bune!?

GARDIANCA:
Ești nebună. Mă duc la șefa de secție.

DANIELA:
(către public)
Făceau glume de astea. Ca în momentul în care vine 

la ușa și îți spune: „Fă-ți bagajul”, și tu te apuci febril 
să-ți faci bagajul, să împarți alea, să-ți dai lucrurile în 
stânga și-n dreapta că tu pleci acasă, să vină, ca un duș-
man și să-ți spună: „A fost o glumă. Nu pleci nicăieri”. 
Am pățit-o o dată. O singură dată. A fost nașpa.

ȘEFA de secție:
Daniela, bagajul!
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Vă rog închideți ușa. Nu plec nicăieri.

ȘEFA de secție:
Hai că nu am timp de prostii!

DANIELA:
Plecați de aici. M-am săturat de miștouri.

ȘEFA de secție:
Fă, vrei să-ți fac eu bagajul?

DANIELA:
E un abuz ce faceți. Vă rog să îmi arătați un docu-

ment.

ȘEFA de secție:
Nu e la noi. E în poartă.

DANIELA:
Vă rog să-l aduceți.

ȘEFA de secție:
Păi nu pot să-l aduc. Ești nebună. Mă duc după 

doamna directoare.

DANIELA:
(către public)
Pas. Pas. Nu puteau să mă scoată cu forța din ca-

meră.
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Daniela, fă-ți bagajul că pleci acasă. Pleci acasă.

DANIELA:
Vreau să văd hotărârea.

DIRECTOAREA:
Nu am hotărârea.

DANIELA:
Atunci nu plec…

DIRECTOAREA:
Am un fax cu punerea ta de îndată în libertate. Da-

niela, este fax. Ești pusă în libertate de două instanțe. 
De instanța de fond și de instanța de recurs.

DANIELA:
(către public)
Normal ar fi fost să renunț acolo și să-mi zic „bine 

c-am ajuns acasă”. Da’ nu uitați ce v-am zis la început, 
am ascendentul în leu, sunt o luptătoare. 15 ani am lup-
tat cu ei, cu sistemul, până mi-am ținut în mână hârtia 
pe care scria ACHITARE. Au fost 15 ani în care, de câte 
ori intram în sala de judecată, copilul meu îmi spunea: 
„Mama, jură că nu se mai poate întâmpla nimic.”



Antologie de teatru feminist intersecțional

162 EPILOG

1. Daniela Tarău și-a susținut mereu nevinovăția. Pe 
toata durata așa zisului proces i-au fost încălcate cele 
mai elementare drepturi - cel la apărare și cel de a audia 
martori. A fost posibil să își demonstreze nevinovăția 
numai grație unei instanțe internaționale. La noi în țară 
nu s-a putut.

În 2010 Curtea Constituțională a Drepturilor 
Omului constată că felul în care s-a desfășurat ancheta a 
viciat întreaga cauză și îi dă câștig de cauză Danielei. So-
luția CEDO a deschis o nouă poveste, dosarul urmând 
astfel să fie revizuit, tot în instanțele din România.

2. Ies astfel la suprafață toate neregulile de pe du-
rata procesului. Cea mai frapantă situație din dosarul 
cauzei sună cam așa: La data de 20 iunie 2001, procu-
rorul a solicitat prelungirea arestării preventive până la 
26 iulie 2001. Această cerere s-a judecat după câteva 
zile la Judecătoria Sectorului 1 București. Judecătorul a 
pronunțat în jurul orei 15:30, la sfârșitul programului 
instanțelor, o încheiere de ședință prin care a respins 
cererea procurorului și a dispus punerea în libertate a 
Danielei Tarău. Judecătorul a reținut că din probele ad-
ministrate nu rezultau indicii suficiente de vinovăție și 
că, având în vedere personalitatea sa, punerea în liber-
tate a părții interesate nu constituia un pericol pentru 
ordinea publică. Procuratura face recurs. Acesta se ju-
decă în aceeași zi. Conform procesului verbal, Daniela, 
care fusese dusă înapoi la spitalul închisorii Jilava, unde 
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telefon la ora 17:45. Nu a mai fost adusă la ședința unde 
se judeca punerea ei sau nu în libertate, din cauza unei 
lipse de personal.

După ce l-a ascultat pe procuror, instanța a admis 
recursul acestuia motivând generic că „Mai trebuie ad-
ministrate probe, lăsarea inculpatei în libertate consti-
tuie un pericol”. Danielei i s-a atribuit un avocat din 
oficiu care nici măcar nu a participat la judecarea recur-
sului. Chiar dacă avocatul ar fi asistat la ședința respecti-
vă, acesta nu i-ar fi putut asigura o apărare reală, dosarul 
voluminos fiind transferat la tribunal cu 30 de minute 
înainte ca instanțaa să își pronunțe hotărârea.

3. După o rejudecare ce a durat mai bine de patru 
ani, în martie 2015 instanța a dat decizia finală și defi-
nitivă, Daniela Tarău fiind găsită nevinovată de fapte-
le pentru care fusese acuzată, arestată și condamnată. 
Acum își dă doctoratul în sistemul penitenciar româ-
nesc, la Academia de Poliție. E o luptătoare, chiar dacă 
e un nimeni, așa cum îi place ei să spună. O anonimă 
intrată din greșeală în malaxorul justiției române și în-
gropată în acte pe care nimeni n-a vrut să le citească la 
timp.

După ce s-a terminat toată povestea cu rejudecarea, 
a dat statul în judecată. Cere daune morale în valoa-
re de 900.000 de euro. Atât a apreciat ea ca trebuie să 
primească. Câștigă și de această dată în primă instanță, 
unde un magistrat analizează tot ce s-a întâmplat în cei 
15 ani și îi acordă suma cerută. Este o hotărâre istori-
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a dus-o la Curtea de Apel București. Și curtea de Apel 
București a spus ca este un exces suma de 900.000 de 
euro, că în raport cu suferințele ei, nu se justifică. Deci 
pentru ultima dată, statu’ ei , statul nostru, și-a bătut joc 
de ea. I-au dat doar 100.000 de euro. Din acești bani, 
Daniela și-a luat o casă la țară, undeva lângă București. 
Trăiește acolo alături de soțul ei, polițist, și are acum loc 
să respire.

Proiecție: „Mandatu’” de arestare îl avem tăți în bu-
zunar. Unii îl scoate, alții nu.

Polițist anonim, IPJ Cluj

2
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Fuckultate

Un spectacol de: Ioana Chițu, Natalia Graur, Soleială, Ruxandra 
Simion, Raj 
Piesa a fost scrisă în cadrul rezidenței Școala de teatru politic, ediția I, 
2018, București.

https://literaturasifeminism.wordpress.com/


Antologie de teatru feminist intersecțional

168



Antologie de teatru feminist intersecțional

169

Personaje:
CĂTĂLIN
ANA
ELIZA (CANDIDATA)
ILONA (COMISIA)
REGIZORUL DE LA BUCUREȘTI
DOMNUL ȘTEFĂNESCU
MARIUS
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ACTUL I. CĂTĂLIN
SCENA 1. Anul I, semestrul I

(sala de admitere)
CĂTĂLIN cântă Nu sunt perfectă în fața COMISIEI.
COMISIA: 
Buuun… Și vrei să devii actor, nu?

CĂTĂLIN: 
Da. Sau artist. 
COMISIA râde. 

COMISIA: 
Bun… Ce facem cu burta aia? 

CĂTĂLIN: 
Păi nu știu… O să slăbesc. 

COMISIA: 
Mda… Trebuia să slăbești înainte să intri-n sală.(...) 

Bun, altceva mai ai? 

CĂTĂLIN: 
Adică? 
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Adică! Mai zici ceva?

CĂTĂLIN: 
Păi mai am, câteva poezii, două monoloage...

COMISIA: 
Mda… Monolog. Prea lung. Ai vreo poezie prefe-

rată? 

CĂTĂLIN: 
Da. Idilă de Caragiale.

COMISIA: 
Poezie de Caragiale? Nu există așa ceva, mă băiete.

CĂTĂLIN: 
Ba da. Există. Dacă vreți, v-o spun.

COMISIA: 
Deci, băiatule, Caragiale este un scriitor, cel mai 

mare dramaturg român. El nu a scris poezii. Bă, deci 
ăsta face glume cu mine?

VOCEA DIN COMISIE: 
Caragiale a fost și poet, Ilona dragă. 

COMISIA: 
Mmmbine, hai, zi-i.
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Ia vezi toanta de Mărie, 
Ce gătită-i! Cum și-a dat 
Pe obraz cu rumenie 
Și pe cap cu alifie: 
Să se mire toţi în sat. 
Ia te uită și Ilie, 
Ce flăcău bun de peţit! 
Cu iţari noi de dimie 
(Uită sau se încurcă la final.)

COMISIA: 
Da, bravo! Așa o să faci și pe scenă, artistule! 

CĂTĂLIN: 
Scuze, dar chiar știu poezia. Pot să reiau?

COMISIA: 
Ce să reiei, mă băiete? Poți, anul viitor.

CĂTĂLIN (către public): 
Nu pot să accept asta. Adică eu trebuie să iau această 

admitere. Nu pot să mă întorc acasă și să-i zic mamei că 
n-am intrat, după ce ea și-a băgat verigheta la amanet 
să vin eu la admitere. Insist. Mă lasă să spun poezia. Nu 
mă încurc. Încerc să-mi iau rămas-bun cum pot eu mai 
frumos și ies din sală. 

COMISIA: 
Auzi… Deschide un pic gura. 
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Poftiți?

COMISIA: 
Nu poftesc, dragă, că mi se apleacă. Deschide un 

pic gura.

CĂTĂLIN: 
Nu… nu-nțeleg.
ILONA se uită la el fără să zică nimic. CĂTĂLIN 

deschide gura. Profa se uită în gura lui. 

COMISIA: 
Mda… În lumina reflectorului… foarte ciudat!... 

N-ați observat și voi? Părea că n-are toți dinții în gură. 
(ILONA pleacă.)

CĂTĂLIN (către public): 
Cu rictusul ăla, mă duc la fumoar. 

(La fumoar.)
CANDIDATA: 
Hei, cum a fost? Cum te-ai descurcat? 

CĂTĂLIN: 
Nu știu, nu știu… A fost mega dubios totul.

CANDIDATA: 
Ai pățit ceva? De ce a fost dubios?
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Nu, dar m-a controlat Ilona în gură. 

CANDIDATA: 
Cine, Ilona Popescu?

CĂTĂLIN: 
Da.

CANDIDATA: 
Păi asta-i de bine, frate. Înseamnă că te-au plăcut. 

Pe mine anul trecut m-au pus să ridic fusta, să se asigure 
că n-am picior de lemn. Și anul ăsta n-am luat fustă, 
mi-am luat pantaloni, dar mi-e c-o să spună că nu-s fe-
minină, nu mi-am luat nici tocuri. Nu vreau să pic și 
anul ăsta… 

CĂTĂLIN: 
Eu zic să nu te panichezi așa tare, că nu-i așa rău 

înăuntru. Chiar nu e.

CANDIDATA: 
Eliza.

CĂTĂLIN: 
Cătălin. 

CĂTĂLIN (către public): 
Orele alea până s-au dat rezultatele am stat pe cori-

dor, cu ochii lipiți de ușa secretariatului. Când s-a afișat 
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intrat la actorie. 

CÂNTEC 
Și-am ajuns la facultate, măi, dorule, măi,
Suntem aici și suntem mici, 
Suntem aici, suntem ca niște bibilici,
Și-am ajuns la facultate, of, dorule, of
Deschide codul de etică 
Citește punctul 4 de pe pagină:
Respectul față de ceilalți se demonstrează prin aceea 

că disputele se rezolvă prin argumente raționale și nu prin 
utilizarea unui tip de limbaj trivial sau acțiuni care repre-
zintă atacuri la persoană. 

Și-am ajuns la facultate, of, dorule, of 
Deschide codul de etică 
Citește punctul 5 de pe pagină:
Conform codului de etică și deontologie, sunt interzise 

și supuse sancționării următoarele: orice comportament cu 
caracter misogin, naționalist, șovin, de instigare la ură na-
țională sau rasială precum și orice fel de hărțuire. 

I-auzi, mă!!!
Și-am ajuns la facultate, of, dorule, of,
Deschide codul de etică 
Citește punctul 7 de pe pagină:
Este interzisă adresarea de injurii și jigniri celorlalți 

membrii ai comunității academice, indiferent de raportu-
rile ierarhice.

Și-am ajuns la facultate, măi, dorule, măi,
Suntem aici și suntem mici, suntem aici, suntem ca 

niște bibilici.
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Anul I, semestrul II

CĂTĂLIN: 
Astăzi ajung cu 45 de minute mai devreme la repeti-

ție. Îmi iau o cafea de la automat, fumez o țigară și merg 
în sală. Îmi pun muzică și încep să mă încălzesc, așa cum 
face un actor profesionist, așa cum ne-au învățat domnii 
profesori. Vin și colegii. Până vin profii, mai am timp să 
repet scena mea cu Eliza. Am un rol care-mi place foarte 
mult. E un tip de culoare, Boy, marinar, care ajunge în-
tr-un sat, găsește o fată frumoasă pe care o lasă gravidă. 
Încep să repet cu Eliza chestiile tehnice, cu lumini, cu 
tot… Pentru că eu am vrut și cu lumini, așa că l-am 
sunat pe Dorin, i-am zis că-i dau o bere și a venit și ne-a 
ajutat un pic cu luminile. Ajunge și profa, ne oprim 
din repetat și ea zice că vrea să vadă scena Jo – Boy în 
varianta Eliza și Alin. Alin este colegul meu, cu care sunt 
pe dublă distribuție pe acest rol. După asta, profa vrea 
să vadă o altă scenă, între Jo și mamă. Ar trebui să-i arăt 
scena cu Eliza, nu? Dar profa dă pauză.

ILONA: 
Cătălin, vino un pic că vreau să-ți zic ceva.

CĂTĂLIN: 
Da, profa.

ILONA: 
Ăăă… măi, Cătălin, ce voiam să-ți zic…ăăă…
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S-a întâmplat ceva?

ILONA: 
S-a întâmplat ceva, nu e grav, stai liniștit… Da, am 

ales pentru examen.

CĂTĂLIN: 
Ce… nu, nu înțeleg…

ILONA: 
L-am ales pe Alin. El va juca Boy. 

CĂTĂLIN: 
Stați un pic. Dar eu ce-o să fac? Adică, cu ce o să-mi 

dau examenul?

ILONA: 
Păi, nu știu, faci un monolog…

CĂTĂLIN: 
Da, profa, dar cu mine ce se-ntâmplă? Eu n-o să am 

un examen… Ați spus că suntem pe dublă distribuție… 

ILONA: 
Cătălin, nu iese scena, nu se vede bine… Ai văzut 

și tu cum arată Alin. El e frumos… Eu ți-am zis să slă-
bești, n-ai vrut, n-ai vrut!
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Profa, profa… profa… dar Alin nici nu știe textul!

ILONA: 
O să-l știe! Uite-te și tu, dacă ești gras, n-o să faci 

nimic! Dacă nu slăbești, n-o să pupi niciodată scena tea-
trului. Actorul trebuie să aibă o formă atletică, să fie fru-
mos, înalt, cu prezență, tu ce exemplu dai publicului?

CĂTĂLIN: 
Profa, dar măcar să vă arătăm ce-am lucrat.

ILONA: 
Măi, Cătălin, tu ce nu-nțelegi?! Gata, am încheiat 

discuția. 
Ilona pleacă.

CĂTĂLIN: 
Nu știu ce să fac. Îmi iau lucrurile și, în hainele de 

repetiție, mă duc spre casă plângând. Trec pe lângă două 
colege mai mari în curte, o aud pe una zicând: uite fată, 
e Cătălin, plânge. N-am plâns niciodată-n public. Ajung 
acasă și o sun pe mami. Nu-mi răspunde. O mai sun o 
data. Nu-mi răspunde. Mă uit în oglindă și mă gândesc 
că profa chiar are dreptate: sunt un gras, negru, prost și 
urât, care chiar n-o să pupe niciodată scena teatrului. 
Mă apuc să-mi fac bagajul. Simt că nu mai am de ce să 
stau lângă oamenii ăstia. O mai sun o data pe mami. Îi 
zic: Îmi bag picioarele în vitaminele alea pe care mi le-ai 
dat când eram mic! Și închid. 
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Scena nu te ține, dacă ești robust
Trebuie să te-ncadrezi într-un șablon impus
Scena nu te ține cu kilograme-n plus
Trebuie să te-ncadrezi într-un șablon impus
Slab e tot ce îmi doresc
Înalt și creț să fiu, sper să reușesc
Slab e tot ce îmi doresc
Înalt și creț să fiu, sper să reușesc

CĂTĂLIN: 
Profa mă cheamă să fac parte din echipa spectaco-

lului totuși.
 
ILONA: 
Cătălin, îți dau notă la examen dacă stai la lumini. 

CĂTĂLIN: 
Lucrez împreună cu Eliza, o colegă. Eliza avea un 

păr superb de Rapunzel. Chiar îi ajungea până la coapse. 

ILONA: 
Eliza, ești neinteresantă. Fă și tu o schimbare de 

look, ești plictisitoare.

CĂTĂLIN: 
Profii încep să-i spună că ar trebui să facă o schim-

bare de look. Ea decide să se tundă, oricum îi e greu cu 
părul atât de lung. Așa că se tunde bob.
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Măi fată, dar ce-ai făcut? Nu mai ești deloc femini-

nă. Păi Jo e o femeie. Ca să-ți dau notă, du-te la sunet. 

CĂTĂLIN: 
Timp de o lună, repetăm la acest spectacol în care 

Alin e Boy și eu stau la lumini. Încep să mă compar 
obsesiv cu el. Visez să arăt ca Alin. El arată ca un actor 
ideal: slab, cu ochii albaștri, alb, creț, zici că vine direct 
din filmele de la Hollywood. Mă uit la ce mănâncă, ce 
face de arată atât de bine. Alin mănâncă orice, mai ales 
shaorme. 

Eu încep cu o dietă compusă de mine. Practic, 
această dietă presupune să nu mănânc. Dacă nu mă-
nânc, n-are ce să se depună, deci o să slăbesc. Nu mai 
mănânc punct. Ei, cu mici excepții totuși, să nu leșin pe 
stradă. Iată meniul meu zilnic: 

2 litri de apă cu patru lămâi, băuți pe parcursul zilei.
4 batoane proteice și un pachet de rondele de orez 

expandat 
Atât. 
De fapt, apa cu lămâie e produsul care poate fi con-

sumat nelimitat. Apă cu lămâie și țigări. Ți se face foame 
– te duci să fumezi. Ai voie între 30 și 40 de țigări pe zi. 

Azi am vomitat de cinci ori. Am auzit că e normal 
să vomiți atunci când organismul se curăță de toxine, și 
asta se întâmplă de la apă cu lămâie. Scrie și pe sfatul-
medicului.ro. În schimb nu mai merg la toaletă, am un 
scaun o dată pe săptămână. Cumva mi se pare normal, 
că ce mănânc, aia fac, ăsta-i corpul…
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mai am gușă, fața mi s-a subțiat, pantalonii au nevoie de 
curea… Dieta funcționează. Totuși, emoția aia de a în-
chide cureau la următoarea gaură compensează totul. Să 
verific gaura de la curea devine un reality-check pentru 
mine. Știți cum Leo DiCaprio are titirezul în Inception? 
Așa am eu cureaua. Trec pe lângă covrigărie – îmi verific 
cureaua. Ajung în dreptul pizzeriei – ating iar cureaua. 
Înainte de restaurantul meu preferat cu ciorbe și plăcin-
te, pipăi cureaua, inspir adânc și trec în viteză. 

Dar, stați! Există și o parte bună la ieșitul în oraș: 
văd oameni mai grași decât mine. Când mă plimb cu 
Eliza, prietena mea cea mai bună, și vedem pe cineva 
gras pe stradă, îi spun: zi-mi te rog că eu nu arăt așa. 
Eliza zice No, hai, tu! Vrei să facem o poză să te compari? 
Anul ăsta a intrat la actorie un băiat mult, dar mult mai 
gras decât mine. Când îl întâlnesc pe coridor, simt că eu 
chiar sunt pe drumul cel bun.

CÂNTEC
Ce bine c-am găsit dieta potrivită 
Profa în sfârșit o să fie mulțumită
Pot să joc orice, și bărbați mișto
Nu doar grași urâți, cum eram eu.
De când s-a inventat orezul expandat, cariera mea a 

explodat. 
Ce bine c-am găsit dieta potrivită 
Profa în sfârșit o să fie mulțumită
Pot să joc orice, și bărbați mișto
Nu doar grași urâți, cum eram eu.
Vrei s-arăți beton? Mănâncă un baton!
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În trei luni slăbesc 12 kilograme. Încă nu-mi place 

cum arăt. Nu mai am mușchi, încep să-mi apară verge-
turi pe corp. Am făcut și gastrită. Arăt ca un om care a 
fost multe săptămâni la spital si a trăit din perfuzii. Mai-
că-mea îmi zice „biscuite în dungă”. Nu am bani să-mi 
schimb garderoba, port aceleași haine de dinainte. Stau 
pe mine ca pe umeraș. O să mai slăbesc un pic, apoi o 
să-mi pun lentile albastre. O să măresc doza de supli-
ment de zinc și o să-mi crească părul mai repede și o să-l 
fac creț permanent. O să mai dau jos cinci kilograme și 
o să încep să mă duc la sală. La facultate avem ore de 
balet în fiecare zi, dar eu vreau să-mi sculptez mușchii. 
Pectorali, bicepși, pătrățele... Vreau să fiu într-un timp 
cât mai scurt ca Alin.

După toate astea, iată că sunt chemat la un casting 
în cadrul facultății. Vine un regizor de la București care 
urmează să monteze ceva la teatru și vrea să ia și studenți 
în distribuție. A făcut o preselecție după poze și a ales 
zece studenți. Mă număr și eu printre cei selectați. 

REGIZORUL: 
(către altineva): Deci, eram în Japonia și după gala 

de la premieră am dansat cu o japonezoaică toată noap-
tea. Ăsta cine mai e, dragă? (Către Cătălin): Ai pregătit 
ceva?

CĂTĂLIN: 
Da, o poezie.
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Aoleu. Vreun cântec n-ai? 

CĂTĂLIN: 
Ba da, imediat să-mi aduc instrumentul. (cântă So-

mewhere over the rainbow la ukulele)

REGIZORUL: 
Bravos. Auzi, dacă vrei să fii actor, mai slăbește, dra-

gă. 
(către altcineva) Păi atunci... E OK. Gata. Ce repede 

terminăm azi. Băi, de ce vin ăștia cu poezioare? Păpușă, 
ai uitat să bagi pe site că e decat cu monolog. Și cum 
spuneam, i-am spus o poezie japonezoaicei și dimineața 
am aflat că era actiță de teatru No...

CĂTĂLIN:  
Nu mai înțeleg nimic. Sunt gras și după ce-am slă-

bit?

CĂTĂLIN:  
După casting, mă văd cu Eliza. Eu nu beau alcool 

cât sunt la dietă, doar Jagermeister uneori, că e digestiv. 
Luăm o sticlă. Dăm câte un shot pentru casting, unul 
pentru profă, unul pentru artă, apoi nu mai știu pentru 
ce, și tot așa până începe să mi se facă foame. Fumez o 
țigară, mai dau un shot, mi se face și mai foame. Mă-
nânc un baton proteic. Mai beau niște apă cu lămâie, 
vestita apă cu lămâie. Eliza propune să mergem la Îm-
pinge-tava.



Antologie de teatru feminist intersecțional

185ELIZA:
Îți iei doar o salată

CĂTĂLIN:
Împinge-tava, restaurantul cu ciorbe și mâncare gă-

tită, ăla pentru care tre să-mi țin respirația când trec pe 
stradă. Eliza îmi zice:

ELIZA:
Uite, o să fac eu comanda. O salată măcar, de sănă-

tatea regizorului bucureștean. 

CĂTĂLIN:
O tot refuz, dar cumva ajungem la împinge-tava. 

Simt toate mirosurile și vreau să ies să fumez, dar ea nu 
mă lasă, știe că nu mai mănânc dacă ies. 

Închei dieta mea de trei luni în momentul în care 
pun gura pe ciorba de burtă. 

CÂNTEC
Codul de etică l-am găsit, dar ei nu l-au citit:
Universitatea promovează respectul, demnitatea, în-

tr-un climat de cooperare. Este exclusă orice manifestare 
sau formă de hărțuire, dispreț, intimidare.

Codul de etică l-am găsit, dar ei nu l-au citit,
Codul de etică l-am găsit și noi chiar l-am citit.
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SCENA 1. Anul I, semestrul I 

ANA: 
Am intrat la facultatea de regie de teatru. Mi-am 

dorit foarte mult să intru și m-am pregătit toată vara 
pentru asta. Faptul că am intrat prima mă face să fiu 
încrezătoare că am datele să reușesc. Știu ce fel de teatru 
vreau să fac și mai ales de ce. Am un profesor principal, 
domnul Ștefănescu, regizor de teatru și asistentul lui, 
Marius, tot regizor... Trei ani de-acum încolo, ei ne vor 
fi maeștri, mentori.

SCENA 2 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Buuun, hai să vedem tema. Ia să vedem cine prezin-

tă… Ana.
Ce-ai avut? 

MARIUS: 
Situația din Catalonia. 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Stooop, destul. totuși ai mai făcut o facultate, ar tre-

bui să să înțelegi niște lucruri. Ce facultate ai zis c-ai 
mai făcut?
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Din aia de lucrezi la McDonald`s după. 
(Râd amândoi.) 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Mă gândeam că acum că te-ai vopsit la păr, o să te 

ajute să te concentrezi mai tare. Nicio șansă, evident. Bă 
Ana, a câta oară să-ți demonstrez că nu poți înțelege un 
simplu text? Și să nu creadă colegii tăi că sunt mai breji 
decât tine. Măcar tu te-ai străduit. Dacă era după mine, 
n-ați fi intrat niciunul. Sunte niște analfabeți funcțio-
nali.

MARIUS: 
Temă: să vă notați în caiet definiția analfabetismului 

funcțional. 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Eu am pornit de la premisa că lucrez cu niște oameni 

culți. Ia să vede cu cine lucrăm. Închideți toți ochii. I-ați 
închis? Așa… Cine a citit Hamlet să ridice mâna. 

MARIUS: 
Cine a citit Romeo și Julieta. 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Oedip Rege. 

MARIUS: 
Odiseea. Orestia. 
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Cine a citit Poetica? 

MARIUS: 
Sau măcar cine știe cine a scris-o.

DOMNUL STEFĂNESCU: 
Și mai aveți pretenții… Penibil. Absolut penibil. 

MARIUS: 
Niște inculți, ce să mai... 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
N-ai cu cine lucra, n-ai cu cine. Slabă generație. Băi, 

nici măcar la Slobozia n-o să vă primească să montați. 
Apropo, Marius, astă-vară când am fost în Copenhaga 
am fost și la un spectacol. 

MARIUS: 
Păi da, da. Marile scene, nu... 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Oameni care-și permit să dea 30 de euro pe o cafea, 

normal. 

MARIUS: 
De unde cultură la noi? Ia, copii, scrieți: I regard the 

theater as the greatest of all art forms, the most immediate 
way in which a human being can share with another the 
sense of what it is to be a human being. Oscar Wilde. 
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ANA: 
Cu Marius ieșim des la bere. La clasă îi vorbim cu 

dumneavoastră, dar la bere putem să-i spunem tu. Ne 
povestește multe despre experiența lui de regie, despre 
fostele lui iubite, toate persoane publice, ne întreabă și 
pe noi de viața noastră, de interese și preocupări. 

MARIUS: 
Pot să stau? 

ANA: 
Da, sigur. 

MARIUS (se așază lângă Ana): 
Îmi place cum te-ai îmbrăcat azi. 

ANA: 
Da, mersi. Mi-am luat primele haine din dulap ori-

cum. 

MARIUS: 
Nu contează, îți stă foarte bine. Ce faci? 

ANA: 
Sunt ok. Am terminat repetițiile acum...

MARIUS: 
Ana, nu ești ok. Se vede că nu ești ok.
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La ce te referi? 

MARIUS: 
Se vede că suferi, că încă n-ai trecut peste fostul. 

ANA: 
Da, păi eu asta vreau, să pun toată energia asta în... 

MARIUS: 
Dar n-o lăsa să te acapareze. Să-ți afecteze viața pro-

fesională. Nu se poate. 

ANA: 
Nu las, dimpotrivă, vreau să mă cufund în muncă, 

vreau să învăț, să-mi văd de examene... 

MARIUS: 
Ana… Vreau să-ți zic ceva. Sunt aici. Mie poți să-mi 

spui orice. Dacă ai nevoie să vorbești cu cineva, sunt aici 
oricând, la orice oră. 

ANA:
Ei, nu chiar la orice oră. 

MARIUS: 
Dacă eu i-am zis că la orice oră – la orice oră. 

ANA: 
Bine, atunci o să te sun la miezul nopții. 
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Dacă nu dorm, îți răspund. 

ANA: 
Ei, glumeam. 

MARIUS: 
Ana, tu ești mult mai smart decât eram eu la vârsta 

ta. Știi? 
 
ANA: 
Ei… 

MARIUS: 
Hai, capul sus, n-are rost. Hai să devenim o variantă 

mai bună a noastră. 

ANA: 
Da, ai dreptate. Dar nu e așa simplu precum pare. 
 
MARIUS: 
Ba uite că e așa de simplu. Ciocnesc și beau. 

ANA: 
La facultate, colegii îmi zic: Marius se uită foarte des 

la tine. Da? zic, dar și eu observ că în timpul cursului 
mă privește stăruitor. Chiar dacă mă uit în altă parte, 
simt că își fixează privirea pe mine. Bă, mamă, uite că nu 
sunt chiar atât de nașpa, îmi zic… Am început să repet 
la scena unui coleg. Noi jucăm unii în scenele altora. 
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pe Ana să joace pentru că e frumoasă, nu-i așa? Uite ce 
zâmbet are. Și mă gândesc că s-a terminat acea perioadă 
îngrozitoare cu despărțirea și poate începe o frumoasă 
poveste de dragoste. Și ce frumos că poate acest mare 
artist s-a îndrăgostit de mine. Sunt o divă, sunt o zână. 
Sunt... Cred că mă îndrăgostesc de el. 

SCENA 4 
Anul 1, semestrul II

ANA: 
La un moment dat, o colegă dă o mică petrecere la 

ea acasă. Și vine și Marius. Suntem eu, patru colegi de la 
regie și cu domnul profesor. Bem, fumăm... Ne facem 
toți praștie. El începe să danseze cu mine de față cu cei-
lalți. Eu mă gândesc: Îți dai seama cât mă place? Nu se 
mai poate abține. Oau, ce tare, ce mișto. Îmi pune șose-
te pentru că mi-e frig la picioare, îmi dă să trag câte-un 
fum din țigara lui. Se poartă sublim. Ne sărutăm. 

După seara asta, începem să vorbim prin mesaje. 
Îmi spune că o să fim împreună la vară. Că el acum 
suferă după fosta lui iubită, dar când o să-i treacă, o 
să fie cu mine. Că el simte ceva pentru mine, dar nu 
poate să-mi spună ce. Se poartă super frumos cu mine 
la școală. În afară de câteva profe OK de teorie, dar cu 
care ne vedem doar o dată pe săptămână, el e singurul 
care mă încurajează. Este mereu atent la ceea ce lucrez 
Se vede că-i pasă. 
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ANA: 
Într-o seară, termin repetițiile la unsprezece. Îmi tri-

mite mesaj că mă așteaptă la barul de vizavi, să vorbim 
ceva. Mă duc. Îmi transpiră palmele de emoție. 

MARIUS: 
O sticlă de vin roșu și două pahare! 

MARIUS (Anei): 
Cum ești? Ești ok? 

ANA: 
Da. A fost foarte tare cursul de istoria artei. Îmi pla-

ce mult de profă. 

MARIUS: 
Cum merg repetițiile? 

ANA: 
Bine… 

MARIUS: 
Fii atentă, știi că în Pescărușul personajele tind să 

vorbească pe ocolite mai degrabă decât să se adreseze 
direct. O practică dramatică cunoscută ca subtext. 

ANA: 
Da, ne-ai spus la clasă. 
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Nina ești tu. Și eu sunt Trigorin.

ANA: 
Cum adică? 

MARIUS: 
Nina e în oricare din noi. Poți să urci în tramvai și la 

stația Obor să se urce Nina. Ai înțeles? 

ANA: 
Da.

MARIUS: 
Ai înțeles pe dracu’. Cu actorii cum te înțelegi? 

ANA: 
Azi am… 

MARIUS: 
Pe mine, actorii mă adoră. Actorul e un om sensibil. 

Tre’ să știi cum să-l iei. Să te împrietenești. Dar la repe-
tiții, tu ești leul în arenă. Dar zi-mi, tu cum mai ești? 

ANA: 
Bine. 

MARIUS: 
Ești total depășită de situație, nu-i așa? Tu ești total 

dezorganizată. Ești total depășită de situație. Trebuie să 
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zezi mai bine, să ...

ANA: 
Și îmi face o schemă în agenda lui, un tabel în care 

îmi explică cum ar trebui să-mi organizez timpul, pe 
ore, zile, săptămâni și luni. Apoi mă convinge că sunt 
varză. Încep să plâng și să zic ai dreptate, ai dreptate, ai 
dreptate. El mă sărută. După aia îmi zice hai la mine. 
Îi spun că nu, nu vreau să vin la tine, stăm 10 minute, 
plătește consumația, plecăm. E unu noaptea. Am ieșit 
din bar și n-a vrut să mă însoțească până la bulevard. 
Trebuia s-o iau singură pe străduțe, era pustiu. M-a lă-
sat singură la unu noaptea pe stradă pentru că n-am 
vrut să merg la el. De ce se poartă așa cu mine? De ce-
am acceptat să vin? La ce mă așteptam, să-mi spună că 
mă iubește? Să-mi spună că vrea să fie cu mine? Omul 
mi-a spus foarte clar că nu știe ce simte pentru mine. 
Eu sunt vinovată că m-am băgat în relația asta. Poate că 
merit toate astea. Poate chiar e ceva foarte în neregulă cu 
mine. Am ajuns acasă și i-am trimis mesaj – nu vreau să 
te mai văd în afara școlii. 

SCENA 6 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Stooop, stop. Aici nu e nimic. Regizoarea, pf! E-te 

regizoarea ce-a făcut... E-te… Ce e cu jegul ăsta de de-
cor de zici că e din Ferentari? Păi dacă vine la tine sce-
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Știi care-i problema ta? Că ai prost gust. 

MARIUS: 
Eu i-am zis, domn profesor. Problema ei e că nu ne 

ascultă. 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Du-te tu și pune la Național dacă te crezi deșteaptă, 

hai. 

MARIUS:    
Meseria asta nu e pentru prințese. 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Ei, prințesă. Lasă că a început școala bine și o ter-

mină cu cinci kilograme-n plus. Știi care-i problema cea 
mai gravă? Că ție-ți place ce căcat ai făcut acolo. 

MARIUS: 
Facultatea asta nu se face la 20 de ani.

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Lasă-i, că eu la vârsta lor eram director de teatru. 

MARIUS: 
Eu la vârsta lor, mă lipeam de pereți când treceau 

profesorii pe lângă mine pe hol. Și ce te-ai ascuns aco-
lo-n spate? 
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Ce faci, o să-ncepi să plângi? Tu ești de-aia de se cacă 

pe ea. Normal că te-a părăsit iubitul ăla al tău. S-o fi dus 
și el la alta mai răsărită.

MARIUS: 
La cât de plângăcioasă ești, n-o să te ia nimeni de 

nevastă. 

DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Fetiță, ascultă la mine! Primul care te cere, zici da, 

că altul nu mai prinzi. O să refac eu examenul tău, să 
înțeleagă și actorii ăștia ceva, sărmanii. Hai, treci aici! 
Uite cum se face. Ai înțeles? În loc să plângi, mai bine 
ți-ai nota-n caietul ăla că de aia-l ai. 

SCENA 7 

ANA: 
Am sunat-o pe mama. I-am spus că nu mai pot, că nu 

mai vreau. Că și colegilor le face aceleași lucruri. Părinții 
îmi plătesc taxa pentru că e a doua facultate. Moftul de a 
mă face regizoare. M-au întrebat înainte de admitere – e 
un efort financiar pentru noi, ești sigură că vrei să faci 
asta? Da, sunt sigură. Ești sigură că poți să faci asta? Da, 
sunt sigură. Și acum? Mama l-a sunat pe tata, care era la 
școală – venise să-mi aducă ceva pentru decor – și i-a zis 
să meargă să vorbească cu profii. Și am mers cu tata la ei și 
le-am spus că ne umiliți, că ne faceți să n-avem încredere 
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am zis toate astea. De față cu tata. 

CÂNTEC 
1,2 M-ai umilit, da
1,2 M-ai umilit
2,3 M-ai hărțuit
2,3 M-ai hărțuit
Constituie abateri de la etica și deontologia universi-

tară următoarele: abuzul de autoritate a unui membru a 

comunității academice indiferent de poziția ocupată de 

acesta în cadrul universității.

Aha!
Discreditarea în mod injust a ipotezelor sau a rezulta-

telor cercetării

A, ok!
Formularea în fața studenților a unor cometarii la 

adresa pregătirii profesionale, a ținutei morale sau a unor 

aspecte ce țin de viața privată

Aha...
La 1 e Senatul, la 2 e Decanatul, la 3 e Rectoratul,
1,2,3 și!
Trei ani de facultate mi-ați mâncat zilele toate.
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DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Ana, știi foarte bine că nu s-a întâmplat așa. Ești un 

pic paranoică. Domnule, această meserie este o meserie 
grea. Nu este o meserie pentru persoanele slabe. 

MARIUS: 
Nu este o meserie pentru persoanele emotive. Dacă 

Ana nu rezistă, înseamnă că nu e de ea.
 
DOMNUL ȘTEFĂNESCU: 
Noi aici vrem să-i pregătim pentru ce se întâmplă 

pe piața muncii. Vrem ca ei să-și găsească o slujbă. Pe 
vremea noastră, era mult, mult mai dur. Pe noi ne și 
băteau. Doar așa se face performanță. 

MARIUS: 
Așa se face performanță...

DOMNUL TEFĂNESCU: 
Noi îi vrem binele. Știți cum e lumea asta? Dacă nu 

ești puternic, lumea asta te distruge. Actorii, directorii 
de teatru, mașiniștii, toți vor să aibă în față un regizor 
care inspiră putere, teamă, respect. Altfel, te calcă în pi-
cioare. Ana trebuie să se gândească bine dacă vrea să facă 
asta…. 

MARIUS: 
Poate că nu e de ea… 
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Asta e o meserie de bărbat. Și o femeie poate să fie 

bărbat.
 
MARIUS: 
Mai rar. 

SCENA 9 

ANA: 
Peste o săptămână, Marius îmi scrie din nou: Ce faci?
E miezul nopții. Nu-i răspund. Îmi mai trimite me-

sajul o dată. Nu-i răspund. Mă sună. Nu-i răspund. Mă 
mai sună o dată. Îi răspund într-un final. Ce faci? mă în-
treabă. Dormeam, îi răspund. Dormeai pe dracu’. E beat. 
M-a sunat să mă certe că am amânat o repetiție. E nervos. 
Îmi închide. Mă sună din nou. Îmi povestește că i s-a furat 
decorul de la teatrul din Slobozia înainte de spectacol. Îmi 
pare rău, zic. Îți pare rău pe dracu’, îmi răspunde. Îmi spu-
ne să vin la Slobozia să-l vizitez. Refuz. Se enervează. Îmi 
închide. Mă sună din nou. Îmi explică cum, dacă nu sunt 
câine cu mine însămi, n-o să fac niciodată meseria asta.

Mă așez pe jos, sprijinindu-mă de ușa căminului. Îi zic 
că vreau să închei această conversație. Îmi închide telefonul 
în nas. 

A doua zi îmi trimite mesaj: Nu vreau să-ți fac rău. Dar 
știi foarte bine că tu m-ai sedus. 

Ulterior am aflat că sunt multe studente care fac parte 
din lista scurtă a lui Marius. Zeci de fete de-a lungul a opt 
ani de pedagogie. Am aflat de situații în care jongla patru 



Antologie de teatru feminist intersecțional

201relații cu studente în același timp. Două colege mai mari 
și-au dat seama că foloseau aceeași periuță de dinți când 
mergeau la el acasă. Până la urmă, nu sunt atât de specială 
pe cât credeam. 

CÂNTEC 
Eu sunt perfectă, asta vreau, asta pot
O Universitate care nu stă în loc
Sunt ideală, te-aștept să te-nscrii,
La mine nu e taxă, totul e free.

Hai la mine la facultate, 
Noi suntem aici să-ți dăm prioritate,
Nu te jignim, nu te hărțuim,
Încredere, respect noi îți oferim!
Eu sunt perfectă, asta vreau, asta pot
O Universitate care nu stă în loc
Sunt ideală, te-aștept să te-nscrii,
La mine nu e taxă, totul e free.
Rasiste, homofobe, clasiste, sexiste,
Aceste atitudini nu sunt permise,
Noi le depistăm, nu le ignorăm,
Le spunem pe nume, nu le internalizăm.

Eu sunt perfectă, asta vreau, asta pot
O Universitate care nu stă în loc
Sunt ideală, te-aștept să te-nscrii,
La mine nu e taxă, totul e free.

2





INTERIOR 0

Premiera: Septembrie 2018, Centrul de Teatru Educațional Replika
Echipa spectacolului: Gabi Albu, Alex Bălă, Lavinia Braniște, Paul 
Dunca, Nicoleta Lefter, Mihaela Michailov, Katia Pascariu

Dramatizare de Lavinia Braniște și Mihaela Michailov, după 
romanul Interior zero de Lavinia Braniște

https://literaturasifeminism.wordpress.com/
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Personaje:
CRISTINA
MAMA
LILIANA
URSU
DOCTORIȚA
FARMACISTA
DAN
MONROY
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SCENA 1. 
PETRECEREA 

CRISTINA:
Bună seara și bine ați venit la petrecerea noastră de 

sfârșit de an! 

LILIANA:
Cea mai tare petrecere costumată ever!

CRISTINA:
Tema din acest an: personaje de film. Anul trecut, 

sunt sigură că vă mai aduceți aminte, tema a fost: po-
poarele lumii!

LILIANA:
Pe internet găsiți zeci de site-uri. Pentru personaje de 

film au o secțiune separată. Costumele se completează 
cu peruci, bastoane, fulare de pene. Puteți să vă faceți și 
machiaj profesional: tăieturi, cusături, vânătăi, machiaje 
gotice de damă. Prețuri între 50 și 450 de lei. Lentile de 
contact profesionale: ochi de drac, de zombi, de vrăjitoa-
re, de dragon, de pisică. Între 150 și 300 de lei.
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Sub scaunele dumneavoastră găsiți o serie de acce-

sorii. Nu ezitați să le folosiți. Și nu uitați: ești cine n-ai 
îndrăznit niciodată să fii!

LILIANA:
Tu nu te-ai deghizat? Ce faci, dragă?

CRISTINA:
Ba da.

LILIANA:
Cine ești?

CRISTINA:
Oliver Twist.

LILIANA:
Cine-i ăla?

CRISTINA:
Un băiețel sărac.

LILIANA:
Aha.

CRISTINA:
Ei când aud de cuvântul „sărac”, parcă aud de ne-

curatul și nu știu cum să mai scape și să schimbe vorba 
(și decorul).
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Am dat o groază de bani pe costumul ăsta indian. 

E direct de la sursă. India, ce țară! Ce locuri de vis! Ce 
animale exotice! Ce bucurie să le călărești! Ce încântare 
să cunoști oameni atât de diferiți!

CRISTINA:
Sunteți penibili, dar păreți în largul vostru. Poate 

că dacă aș putea să dau și eu trei sute de lei pe un ma-
chiaj de vârcolac, viața ar fi mai simplă. Mă uit la fețele 
voastre. Poate că le e bine. Zorro și soția lui, Cleopatra. 
James Bond. Dracula. Doi vampiri, trei pirați, Men in 
Black, Catwoman, un gladiator, un băiețel îmbrăcat în 
Sandra Bullock.

URSU:
Deci mă duceam să-mi iau costumul de pistolar, pe 

bulevardul Șincai, și îmi apare o cucoană cu trei maida-
nezi. Unul sare la mine, mă mușcă și mușcă și dintr-un 
cadou. Îi zic cucoanei că o dau în judecată. La care ea: 
„Hai, lasă, că ești solid, nici nu simți.” Mă duc la spital, 
îmi fac injecțiile, îmi dau antibiotice și-mi spun că n-am 
voie să beau alcool până pe 16 ianuarie. 16 IANUARIE. 
S-au dus sărbătorile mele.

LILIANA:
Punem și noi niște Macarena?

URSU:
Auzi, dar tu cine zici că ești?

CRISTINA:
Oliver Twist.
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Cine-i ăsta?

CRISTINA:
Un băiețel sărac.

LILIANA:
Toată lumea la Macarena!

Sunt invitați și oameni din public să danseze.

LILIANA:
Ia hai și cu o populară! I-auzi una...

Începe să se danseze o horă.

LILIANA:
Hai, hai, ține ritmul!

CRISTINA:
Aș cam pleca.

LILIANA:
Așa devreme?

CRISTINA:
Am de luat ceva de la o prietenă.

LILIANA:
Și cum îl cheamă?
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BIROU

URSU: 
Ai cumva un chiloțel din ăla de plastic?

CRISTINA: 
La ce vă trebuie?

URSU: 
Să pun și eu o farfurie.

CRISTINA: 
N-aveți o pungă?

URSU: 
N-am.

CRISTINA: 
Nici eu n-am. Știți ce greu îmi e să scot astea de la 

șefi!

URSU: 
Hai c-am văzut eu că ai acolo, în sertar.

CRISTINA (în timp ce se apleacă spre sertar, să scoată 
un chiloțel): 

Când naiba m-a cotrobăit, că doar eu mereu vin pri-
ma și plec ultima.

(Ursu înșfacă lacom chiloțelul și după aia se apleacă 
din nou, și mai aproape de Cristina.)



Antologie de teatru feminist intersecțional

212 URSU:
Am reușit să iau garsoniera aia la parc. Ți-o las la 

două sute dacă vrei.

CRISTINA:
De euro?

URSU:
Păi da, normal. De euro, de ce vrei?

CRISTINA:
Aoleu, iar în euro... Urăsc să cumpăr bani. 

URSU:
Bine, putem să stabilim un preț fix în lei. Dacă te 

hotărăști. Dau un var zilele astea și după aia mergem să 
vezi. 

CRISTINA: 
Nu știu, să văd. Mi-e groază să mă trambalez cu toa-

te. Câte am putut s-adun și eu...

URSU:
Lasă că rezolvăm cu o dubă, nu-i problemă. Ce, ai 

mobilă?

CRISTINA:
Am mobile mici. Și multe valize.

(după o scurtă pauză)

URSU (în șoaptă): 
Știi ceva, s-au băgat banii?
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GARSONIERA

CRISTINA:
Am job stabil și salariu decent. Am făcut impresie 

bună la bancă. Mi-ar da credit imediat. Tipa de la ING 
mă sună periodic să mă întrebe dacă m-am mai gândit.  
Mă tot uit pe anunțuri. Am și fost să văd câteva. Arătau 
toate de parcă acolo tocmai ar fi murit o babă. Iar eu am 
murit încet cu fiecare dintre ele. 

MAMA:
Cum să stai aici, mamă? Nu există trotuare, blocuri-

le sunt îngrămădite unul într-altul, de la balcon vezi alt 
balcon. Nu sunt spații verzi. Nu poți să respiri. Mașinile 
sunt claie peste grămadă. Auzi, mai știm să ne mai în-
toarcem? 

CRISTINA:
Cred că venim de-acolo. Tu ce zici?

MAMA:
Habar n-am. Hai încolo.

CRISTINA:
Mai poți să mergi? N-ai obosit?

MAMA:
Mai pot. N-o să vină nimeni în vizită la tine aici. E 

la capătul lumii.

CRISTINA:
Și-așa nu vine nimeni. Numai tu vii, când te iau de 

la aeroport.
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Hai că n-o fi chiar așa.

CRISTINA:
Ba fix așa e.

MAMA:
Ce avans îți trebuie la douăzeci de mii?
Douăzeci de mii cred că sunt alea la demisol.

CRISTINA:
Da, că scrie începând de la...

MAMA:
O să plătești pe viață la o hrubă. Eu îți dau, dacă 

vrei, dar gândește-te bine.

CRISTINA:
Păi te-am adus aici să ne sfătuim. Ce să mă mai gân-

desc atâta, că nu mai pot!

MAMA:
Eu îți dau dacă vrei, știi că eu sunt de acord cu tot 

ce decizi tu, dar nu te văd bine aici. Până se dezvoltă aici 
mai durează mult și bine.

CRISTINA:
Da, n-am văzut niciun Mega. Dar e linie directă 

până în centru, în douăzeci de minute ești în centru.

MAMA:
Dacă mai erai cu cineva, era altfel. În doi e altceva.

CRISTINA:
Știi tu!
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Știu cum e să n-ai forță să le duci în spate singură 

pe toate.

CRISTINA:
Nu mă bate la cap să mă mărit.

MAMA:
Știi că nu te bat. 

CRISTINA:
Mai zi-mi de tine, mamă!

MAMA:
Tare-aș vrea să te văd aranjată! Dar lasă, nu te grăbi. 

Mai căutăm noi.

CRISTINA:
Am obosit să tot caut! 

MAMA:
Dacă nu-ți place, n-o lua! Nu se poate să nu găsești 

ceva pe gustul tău. Un copil așa bun ca tine...

CRISTINA:
Aștept de la mama de ani de zile să mă-nvețe ceva 

despre viață. Aștept să deschidă gura și să-mi spună ceva 
de nezdruncinat. Cutare chestie e așa și nu altfel. Sau 
măcar să-mi spună că tot ce mi-a zis în copilărie despre 
„când o să fii mare” a fost complet greșit. Poate că eu 
am învățat în treizeci ce-a învățat ea în cincizeci de ani 
și suntem amândouă încă foarte departe de orice certi-
tudine utilă.

Ce cercei mișto ai, mamă! 
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Îi vrei tu?

CRISTINA:
Nu, eu nu mai port cercei. Nu mai am răbdare să-mi 

pun accesorii.

MAMA:
Foarte rău faci. Ți-i dau dacă vrei.

CRISTINA:
Nu-i vreau, n-auzi?
De câte ori ne întâlnim, mama mi se pare schimba-

tă. Deși de văzut, ne vedem pe Skype mereu. Acum are 
părul lung de tot, cum nu l-a avut niciodată cât a fost 
acasă, în primii mei 17 ani de viață. Văd cum trece tim-
pul peste ea cum vezi inelele pe un trunchi de copac. Pot 
să zic de la un an la altul cum s-a mai schimbat. Dacă 
trece peste ea, trece și peste mine. Ea e îngerul meu pă-
zitor. Ce faci când îngerul tău păzitor îmbătrânește?

 

SCENA 4. 
ȘEFA

LILIANA: 
Ce-i porcăria asta? Idiotul ăsta mi-a facturat și su-

mele reţinute. 
Patru sute douăș’șase opt sute nouăș’doi virgulă do-

uăș’cinci împărţit la unu virgulă douăș’patru egal. Îm-
părţit la patru virgulă patru doi patru doi egal. Idiotul 
și cretinul...

Patru sute douăș’șase opt sute nouăș’doi virgulă do-
uăș’cinci împărţit la unu virgulă douăș’patru împărţit la 
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nul...

CRISTINA: 
Am zile când ies pe ușă la cinci, sau la cât reușesc să 

ies pe ușă, și-mi spun: hai c-a trecut și ziua asta și n-am 
murit, și poate mâine îmi fac curaj și le spun că plec. Mi 
se umflă pieptul la gândul c-aș putea să plec. După aia 
cobor la metrou și intru la Mega și-mi iau o pungă cu 
alimente, mă costă 60 sau 70 sau 80 punga. Îmi amin-
tesc câte mii de semne trebuia să traduc înainte pentru 
80 de lei și atunci se pogoară din cer bocancul divin și 
mă apasă pe cap și mă împinge înapoi în mocirlă, unde 
mi-e locul.

Vin acasă și-mi pun în frigider punga de la Mega și 
pe frigider cheia mea și cheia de la birou, cu care o să 
descui la serviciu și-n ziua următoare. 

Și te trezești într-o zi că nu mai suporţi să ţii tu cheia 
și să descui dimineaţa. Și că nu mai suporţi să ai păreri 
și nu mai vrei să te certe că n-ai pus-o în CC. Și-ţi dai 
seama, în același timp, că trăiești într-o lume în care ăsta 
e răul cel mai mic, te trezești că-l mânii pe Dumnezeu 
dacă zici că nu ţi-e bine, și azi așa, și mâine așa... 

Și totuși am fost și mai rău, iar acum mă înnebuneș-
te gândul că binele arată așa.

SCENA 5. 
POLIP PE COLUL UTERIN

CRISTINA:
Cel mai mult și mai mult sunt singură când mă 

duc la medic. Când aștept pe hol, când intru în cabinet 
printre oameni complet străini, când îmi dau jos chiloții 
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Mi l-au descoperit la un control de rutină. Ultima dată 
când am fost, polipul nu era acolo. Ce ciudat e când pe 
dinăuntru corpul tău lucrează fără tine. După 25, o iei 
în jos la vale, și dacă vrei să te agăți cu unghiile nu faci 
decât să-ți distrugi unghiile. 

DOCTORIȚA:
E o intervenție de rutină. N-aveți de ce să vă faceți 

griji pentru procedura în sine, mai dur o să fie să aștep-
tăm rezultatul de la laborator. Să sperăm că nu e cancer. 
Cazuri în familie?

CRISTINA:
Nu.

DOCTORIȚA:
Luați patru pastile, toate deodată, cu un litru de apă. 

Dumneavoastră o cutie, partenerul o cutie.

CRISTINA:
Nu există partenerul.

DOCTORIȚA:
Atunci numai dumneavoastră. Un litru de apă, da? 

CRISTINA:
Am vrut s-o protejez pe mama. Am vrut să nu-i 

spun. Dup-aia m-am gândit c-o să se simtă trădată. Ma-
rile evenimente ale vieții mele vor fi bolile și ea o să vrea 
să fie părtașă. Mai mult de-atât n-o să pot să-i ofer. I-am 
trimis mesaj pe telefon cu ambele informații: biletul 
tău, operația mea.

Și am venit la spital amândouă, cuminți, ca niște 



Antologie de teatru feminist intersecțional

219elevi mici care merg pe stradă ținându-se de mână.
Nu-i nimic, mamă, o să vezi – nu-i nimic. Sunt prea 

tânără ca să fiu bolnavă.

MAMA:
Uau, cum arată spitalul ăsta! E ca-n filme! Farmacia 

zici că-i duty free. Hai că se poate muri ok și-n România!

CRISTINA:
Stai să vezi cât te costă! 

MAMA:
Ți-e frică?

CRISTINA:
Nu.

MAMA:
Zici așa pentru liniștea mea.

CRISTINA:
În minutele astea chiar nu mi-e frică. Mi-e frică să 

n-alunec din cadă. Mi-e frică să nu mor și să mă găseas-
că vecinii când încep să mă-mput. Mi-e frică când sună 
telefonul și știu că e șefa. Mi-e frică când traversez strada 
în orașul ăsta pe care mă văd părăsindu-l. O să-mi fie 
frică după ce polipul pleacă spre laborator. Dar acum, 
acum chiar nu mi-e frică.

DOCTORIȚA:
Chiloțeii îi păstrați. Îi puneți în buzunăraș și îi păs-

trați. Relaxată și fericită. Acușica sunteți gata!
Inspirați, strângeți, relaxați. Inspirați, strângeți, re-

laxați.
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Corpul meu răspunde la comenzi, creierul nu mai 

filtrează nimic. 
 
DOCTORIȚA:
Inspirați, strângeți, relaxați.

CRISTINA:
Doctorița bagă în mine o cameră video minusculă.

DOCTORIȚA:
Ce minunat e să trăiești aceste vremuri! Priviți acolo, 

frumos, pe monitor.

CRISTINA:
Dacă aș avea acasă o ustensilă ca un ac imens cu 

o microcameră în vârf, mi-aș introduce-o periodic în 
orificii ca să-mi reamintesc că sunt un munte de chi-
mie. Când creierul ar lua-o razna, când s-ar apuca el să 
gândească. 

DOCTORIȚA:
Vreți să vedeți polipașul? Ia uite-l, dragul de el! Mer-

ge la laborator.

CRISTINA:
Afecțiunea, diminutivele, papucii de unică folosință, 

le contorizez pe toate și mă tem c-o să apară pe factură. 

DOCTORIȚA:
Acum apuc și de ăștia și-i scot, să eliberăm trompa. 

Gata, s-a rezolvat, acum circulă fluidul.

CRISTINA:
Ajung în salonul de alături ținându-mă de pereți. 
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reți. Cum e să nu te asculte picioarele. Mă năpădesc 
spaimele bătrâneților la un 32 nederanjat până acum de 
nimic. Îmi e rușine că încă mi-e rău. Dac-adorm? Oare 
cât mă costă dac-adorm?

DOCTORIȚA:
Zece zile repaus sexual. 

CRISTINA:
Mă gândesc la mama. Își face gânduri, își închipuie 

că sunt mai rău decât sunt. Mă ridic în capul oaselor, 
îmi scot chiloții din buzunar, îmi iau hainele de pe sca-
un și încep să mă îmbrac.

Asistenta vine cu mine. Mama țâșnește de pe scaun. 
Vrea să mă îmbrățișeze, dar nu știe cum să m-apuce. 
Parcă nu vrea să mă spargă.

MAMA:
Iuhuu, a costat cu 200 de lei mai puțin decât mi-ai 

zis.

CRISTINA:
Așa am văzut pe site.

MAMA:
Ce-ți iau de banii ăștia?

CRISTINA:
Nu știu, nu-mi trebuie nimic.

MAMA:
Ai pantofi?
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Da, mă.

MAMA:
Geacă de primăvară?

CRISTINA:
Mai bine îți iei tu ceva.

MAMA:
Și ție?

CRISTINA:
Înghețată de fistic.
 
MAMA:
Hai să-ți iau totuși ceva din farmacia asta. Prea arată 

bine. Uite: cremă de corp cu extracte orientale! Asta si-
gur te relaxează! Și săpun. Au săpun din ăla natural, cum 
îți place ție. De care vrei?

CRISTINA:
Din ăla mov.

MAMA:
Levănțică.

CRISTINA:
Da.

MAMA:
Gata, am luat tot. Tu acuma te bagi în pat și te culci 

și eu... văd eu pe unde mă duc și iau și-ți fac o ciorbiță. 
Vrei?



Antologie de teatru feminist intersecțional

223CRISTINA:
Vreau, mamă, vreau.

SCENA 6. 
MUTAREA

URSU:
Garsoniera e perfectă pentru tine. Mai bine n-ai 

cum să găsești. E multă verdeață, nu vezi blocul din față 
și vara e splendid. Ai și balcon închis, bine acum e plin 
de materiale publicitare - afișe, pliante de patru feluri, 
calendare, două sacoșe de pixuri. Fi-miu a fost implicat 
în campania electorală, a fost angajat de un partid să 
distribuie materiale și apoi de alt partid să distrugă ce 
trebuia să distribuie. N-a găsit unde să le arunce, așa că 
le-a lăsat pe balcon. Dar dacă te muți aici, ți le iau, bine-
înțeles. Am mai dus vreo doi saci de fluturași și la țară, 
i-am pus la găini... Cât ai zis că plătești unde stai acum?

CRISTINA:
Două sute de euro.

URSU:
Îți las la opt sute de lei. Ai metrou, ce mai vrei?

CRISTINA:
Dar nu e chiar așa aproape, că de la Dristor am mai 

mers vreo cinșpe minute pe jos.

URSU:
Poți s-o iei și pe la Muncii.

CRISTINA:



Antologie de teatru feminist intersecțional

224 Asta înseamnă să schimb la Victoriei și iese și mai 
lung drumul... Nu știu ce să zic, lăsați-mă să mă gân-
desc.

URSU:
Sigur că da, nicio grabă. Doar că, na, știi cum e, nici 

nu pot să stau nu știu cât.

CRISTINA:
M-am plictisit să mă tot mut. Mi-am jurat acum doi 

ani că data viitoare când mă mut, mă mut în casa mea.

URSU:
Ei, multe jură omul.

CRISTINA:
Ursu cumpără apartamente, le dă cu var și apoi le 

dă în chirie. Și după un timp, le vinde și cumpără altele, 
și tot așa, are vreo cinci-șase apartamente în București, 
face credit după credit, refinanțează. Toată ziua, bună 
ziua, sună câte unii de la bancă să-i verifice calitatea de 
angajat. Alteori chiar vin la firmă, iar el mă roagă să-i 
poftesc în birou. E prieten cu toate băncile. Cu toți 
meșterii. Cu toate partidele. 

URSU:
Eu îți zic din nou, dac-aș fi tu, aș lua garsoniera asta 

imediat. 

CRISTINA:
Bine, cred că o iau.

URSU:
Perfect. Eu zic că cel mai bine e să te muți chiar pe 
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ai și tu un băiat care să te ajute la mutat.

CRISTINA:
N-am.

URSU:
Te-ajut eu. Gratis. Adică mie nu trebuie să-mi dai 

nimic, doar băiatului care vine cu duba.

CRISTINA:
Păi n-ați zis că e gratis? Și eu vă dau chiria pe două 

luni în avans.

URSU:
Da, bine, bine... așa facem. Vezi tu.

CRISTINA:
Îmi luați toți banii de Sărbători. E gratis sau nu e 

gratis? Că dacă nu e gratis, mă mai gândesc.

Pe 1 ianuarie mă mut. Mă trântesc pe canapea în-
conjurată de un munte de bagaje. Sunt ca Adam în ziua 
facerii, când erau toate împachetate și nu știa de unde 
să le apuce. Bâjbâi după robineții de la chiuvete, să dau 
drumul la apă. Deschid și gazele. Balconul e în conti-
nuare plin de materiale electorale. Firul de la internet e 
lung, cât să-l duci oriunde. 

Am tot ce-mi trebuie. Delușoare de obiecte prin 
casă, bucurii nesfârșite când găsesc prin fundul șifoni-
erului sau al bufetului sau al comodei lucruri pe care 
uitasem că le am.

N-ar mai încăpea nimeni printre delușoarele de 
obiecte, oricum nu mai are nimeni loc, mă reped să-mi 
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Îi mulțumesc lui Dumnezeu că există Mega Image 

în viața mea și, mai mult decât atât, că există Mega Ima-
ge non stop la Dristor. Îmi pun în gând să mă cronome-
trez, să văd cât fac până la stația de metrou. 

Aproape de metrou descopăr un ansamblu reziden-
țial: New Town. Arată mediteranean. Curat și luminos. 
Două camere de la șaptezeci de mii plus TVA. Pe ban-
ner scrie Trăiește cu stil. 

Mi-ar plăcea să am bani să-mi iau un apartament 
aici și să-i iau și mamei o garsonieră la două blocuri 
mai încolo, tot în New Town, să-i fac nepoți și s-o aduc 
înapoi în țară, să și-i crească. Să fie mulțumită, gândin-
du-se c-a avut dreptate când mi-a repetat la nesfârșit, în 
copilărie, că tot ce facem, facem pentru viitorul strălucit 
și că viitorul e un loc în care mi-aș dori să fiu. 

SCENA 7. 
CONTROL

CRISTINA:
La terasă ard făcliile în sobele electrice, în jurul lor 

stau ciorchine oameni cu haine frumoase și sufletul var-
ză, în oceanul ăsta de deznădejde care este Controlul 
tinereții noastre.

Otilia a luat salariul și e euforică. Îmi place să dansez 
în sala mare, vineri sau sâmbătă spre patru dimineața, 
când e tot mai puțină lume, până încep să-mi scârțâie 
genunchii. Uneori, când sunt amețită de la vinul casei și 
nu mai contează absolut nimic din ce nu se află în raza 
mea vizuală, o iau de braț pe Otilia și-i strig în ureche: 
Suntem tineri.
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DAN:
Ești singură? 

CRISTINA:
Da.

DAN:
Cum așa?

CRISTINA:
M-am rătăcit de prieteni.

DAN: 
Ce bei?

CRISTINA:
Vinul casei. Roșu demisec.

DAN:
E bun?

CRISTINA:
Nu.

DAN:
Și atunci de ce bei?

CRISTINA:
E cel mai ieftin.

DAN:
Mai vrei unul?
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Sunt prea bătrână pentru asta...

DAN:
Mă gonești? 

CRISTINA:
E șansa ta să scapi.
DAN:
Roșu demisec, da?
Nu ți-am zis cum mă cheamă, eu sunt Dan.

(Îi ține mâna într-a lui.)

CRISTINA:
Și eu trebuie să plec.

DAN:
Ești ok? 

CRISTINA:
Nu știu, vreau să mă duc acasă.

DAN:
Hai că vin cu tine.

CRISTINA:
N-ai de ce, iau un taxi.

DAN:
Vin cu taxiul.

CRISTINA:
Treaba ta, dar dacă vii, rămâi la ușă.
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DAN:
Merge și așa.

Cristina sună la taxi, nu răspunde nimeni.

CRISTINA:
Hai la Universitate, poate sunt la statui.

DAN:
Poate la Unirii.

CRISTINA:
Ce zodie ești? 

DAN:
Ți-a luat ceva până să-ntrebi. Sunt pe 12 noiembrie.

CRISTINA:
Scorpion, ce perfect!
Și la ce oră?

DAN:
Asta la ce-ți mai trebuie?

CRISTINA:
Să-ți fac astrograma pe net. 

DAN:
Nu știu la ce oră...

CRISTINA:
Ești din București?
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Da.

CRISTINA:
Născut aici?

DAN:
Da.

CRISTINA:
S-o întrebi pe maică-ta de oră...

DAN:
Bine. Dar nu cred că mai știe.

CRISTINA:
Cum să nu știe? Întreab-o!

DAN:
Bine.

CRISTINA:
Dintr-odată, prin ploaie și prin aspersoare și sub ce-

rul electric coborât brusc până la acoperișul blocurilor, 
strânsoarea lui îmi dă senzația că totul e foarte ușor. Că 
viața cealaltă, mai ușoară și mai bună, e la un click dis-
tanță și se poate întâmpla oricând. Mă trage de mână 
hotărât și mă umple de speranță. Nu că-mi rezolvă el 
viața, ci că e posibil ca la un moment dat să nu mai fie 
atât de greu.

DAN:
Să ne uităm după un taxi!
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Nu ne mai ia nimeni acum, suntem uzi și suntem 

aproape!

Ajung în scara blocului.

DAN:
Ce vrei să faci? 

CRISTINA:
Dacă nu ploua, te-aș fi trimis acasă. Aș fi sperat să-

mi ceri numărul de telefon înainte să dispari.

DAN:
Dar așa...?

CRISTINA:
Ce se poate întâmpla? În afară de faptul că sunt 

neepilată pe câte un sfert de picior, pe unde n-ajung cu 
aparatul, și că n-am dat cu aspiratorul de vreo două-trei 
săptămâni? Măcar în hol am făcut azi curat, numai bine 
să intrăm cu noroi.

(către DAN)
Bine, hai. Dar dormi pe canapea.

DAN:
Sigur.

SCENA 8. 
TESTUL DE SARCINĂ

LILIANA (în mână are o hârtie și un plic):
Cristinaaa! Cine a adus ăsta?
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CRISTINA:
Un curier de la ASSET.

LILIANA:
Și tu ai semnat de primire?

Pauză

LILIANA:
Vreau să știu dacă ai semnat de primire!

CRISTINA (către public):
Simt că toți colegii din firmă au lăsat mouse-ul jos 

și ascultă.

(către Liliana)
Da, am semnat.

LILIANA:
De ce ai semnat, vreau să știu? De ce semnezi fără 

să mă întrebi?
DE CE-AI SEMNAT??

CRISTINA:
Păi... n-am știut ce e... e o scrisoare, putea să vină 

în poștă.

LILIANA:
Cum îți permiți să semnezi fără să te uiți ce faci? Tu 

știi ce e asta? E o notificare că ăștia ies din consorțiu. Și 
acum o să înștiințeze clientul că noi știam c-au ieșit. O 
s-ajungem la tribunal din cauza ta! Am adus toți proștii 
aici în firmă!
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văzut pe plic de la cine e?

CRISTINA:
Nu mi-ați zis să nu primesc nimic de la ASSET...

LILIANA:
Tu știi ce se întâmplă în firma asta sau nu știi? C-ar 

trebui să știi! Dacă ai picat din Lună, du-te înapoi în 
Lună, fetițo! Acuma o să stau să umblu prin avocați din 
cauza ta. Mi-am adus aici toți handicapații!

CRISTINA:
Mă-ncui în baie. Vomit. Mi-e rușine să ies.
Mi-e rușine c-am greșit.
Trebuie neapărat să plec. Unii pot așa, dar eu nu 

pot.
Colegii nu vorbesc cu mine tot restul zilei.
Mă uit în calendar și-mi aleg o dată la care să plec. 
Poate 1 septembrie și apoi să mă duc să stau o lună 

la bunica și să dorm, să fie răcoare dimineața și să miroa-
să a prima zi de școală.

Da, 1 septembrie e o zi bună să plec.

Își adună lucrurile, pleacă. Intră într-o farmacie.

FARMACISTA:
Cu ce v-ajutăm?

CRISTINA:
Aș vrea un test de sarcină, vă rog.

FARMACISTA:
De care?
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Nu știu.

FARMACISTA:
Pentru dumneavoastră?

CRISTINA:
Da.

FARMACISTA:
Vă recomand să faceți două, de la două mărci diferi-

te, ca să fiți sigură de rezultat.

CRISTINA:
Bine, dați-mi-le pe cele mai ieftine. 

FARMACISTA:
Doriți și un recipient în care să recoltați urina?
Card de fidelitate aveți?
Doriți să vă fac? Aveți reducere de 5%, care se aplică 

începând chiar de-acum și pentru clienții cu card de fi-
delitate avem și promoții la loțiuni de plajă.

CRISTINA:
Aveți o toaletă aici?

FARMACISTA (încurcată):
Mai bine faceți testul acasă, e mai anevoios, trebuie 

mai întâi...

CRISTINA:
Dacă n-aveți toaletă trebuie să plec urgent.

Farmacista încasează repede.
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Cealaltă voce din capul meu e gata să preia controlul 

când vocea din capul meu se strică. Ia borcanul, mai spală 
o dată borcanul, șterge borcanul, fă pipi în borcan, ia cu pi-
peta cinci picături, toarnă pe test. Apoi: desfă al doilea test, 
scoate bețigașul, înmoaie-l în borcan până la linia albastră. 
Așteaptă cinci minute. Stai pe marginea căzii, să nu pici. 
Stai jos, să nu te lovești la cap. Stai. Jos.

Marginea căzii e rece. Mă sprijin cu mâinile și mă con-
centrez pe senzația de rece. 

Cronometrul de bucătărie e deja setat pe cinci minute, 
de ultima dată când mi-am făcut spaghete... Ambele teste 
sunt pozitive. 

Și primul gând care-mi vine în minte e că nu mai pot 
să mai plec de la birou. 

Să nu-mi fie frică, pentru c-o să transmit frica.
Să am grijă ce mănânc.
Dacă nu sunt programată pentru asta, atunci nu sunt 

programată pentru nimic. 
Și atunci mă las pe pilot automat și cealaltă voce din 

capul meu începe iar: varsă urina din borcan și aruncă bor-
canul. Strânge testele și ambalajele și aruncă-le la gunoi. Și 
colțul ăla de pe jos! Du-te să bei apă fiindcă ți-e sete. 

Se cheamă că ai un scop, îmi spune cealaltă voce din 
capul meu.

Ai băut apă?, mă întreabă vocea.
Și ce-aștepți?

SCENA 9. 
DESPĂRȚIREA

DAN:
Urăsc barierele!
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Hai c-acum vine trenul! 

DAN:
Parcă văd că-ntârziem!

CRISTINA:
Nu-ți mai face atâtea griji!

DAN:
Tu ești liniștită, nu tu ai de făcut interviul! Am de 

acoperit patru pagini. Dacă nu-i prind pe geografii ăștia 
înainte să lanseze balonul, degeaba mergem!

CRISTINA:
Îi prinzi, îi prinzi.

DAN:
Mai bine plecam mai devreme. Ah, sigur n-ajungem 

la timp! Așa mă enervează totul! 

CRISTINA:
Îmi încordez gura și blochez zâmbetul. Nu vreau ca 

Dan să-ntrebe ce-i?

DAN:
Ce-i?

CRISTINA:
Ce-i?
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Aveam impresia că râzi… Cristina?

CRISTINA:
Da?

DAN: 
Nu vreau să creez așteptări...

CRISTINA:
În prima secundă nu se întâmplă nimic, dar în a 

doua se deschide hăul.
Îmi vine să-l întreb cum adică, dar nu deschid gura și 

nu zic nimic pentru că știu cum adică. Înțeleg ce spune 
el, dar nu înțeleg nimic din povestea asta. Adică nu s-au 
scurs decât două luni, dar ne-am văzut aproape zilnic, 
mă sună seara să-mi spună noapte bună și dimineața să-
mi spună bună dimineața, am întins amândoi cearșaful 
pe canapea, eu de un capăt și el de altul, i-am dat să-mi 
desfacă borcanul de dulceață când n-am putut. 

Îmi vine să plâng și-n mintea mea mă cert să nu 
cumva să fac asta, să nu cumva să vadă cât de mult a 
reușit să se împrăștie pe dinăuntru în două luni. Nu știu 
cine e omul ăsta, nu știu unde mă duce. Nu las lacrimile 
să iasă prin ochi și atunci începe să mă înțepe nasul cu o 
mie de ace și din el curge apă, fiindcă lacrimile trebuie 
să iasă pe undeva și ies prin nas. Nu trebuie cu niciun 
chip să scot șervețel din geantă. Nu trebuie să vadă că 
mă șterg la nas. N-o  să fiu slabă. N-o să-i spun de copil. 
N-o să cer explicații. N-o să mi-l doresc.

Cristina își trage nasul.

CRISTINA:
N-am înțeles ce mi-ai spus.
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Ce ți-am spus?

CRISTINA:
Că nu vrei să creezi așteptări. Ce înseamnă asta?

DAN:
Am pe cineva... E în State, la un MBA, e plecată de 

un an. Lucrurile sunt mai ciudate între noi în ultima 
vreme, am fost confuz. Îmi pare rău dacă tu ți-ai ima-
ginat...

CRISTINA:
Eu mi-am imaginat? De unde mi-oi fi imaginat? 

Cum ai putut să fii atât de nesimțit? De ce n-ai crezut că 
e important să-mi spui?

DAN:
Nu e momentul acum pentru discuția asta.

CRISTINA:
Și atunci de ce pizda mă-tii n-ai așteptat până la Bu-

curești să-mi spui că nu vrei să creezi așteptări? Sau de 
ce nu mi-ai zis înainte să plecăm? De ce ai mai vorbit 
cu mine după prima seară? Prima seară aș fi putut s-o 
înțeleg. Aia aș fi putut să înțeleg, o seară... dar după aia? 
De ce? Boule!

DAN:
Cristina, stai! Iartă-mă, nu știu ce să zic...
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Oprește mașina! 

SCENA 10. 
UNDE VĂ VEDEȚI PESTE CINCI ANI?

MONROY:
Aveți un tabel cu toți angajații?

CRISTINA:
Nu, dar vi-l scriu acum.

Șeful cel mare din Spania. Îl simt cum mă privește, 
mă străduiesc să stau cât mai dreaptă pe scaun, să tastez 
cât mai profesionist, cu ambele mâini, cu toate degetele 
pe tastatură, cu ochii în ecran. Standardele mele profe-
sionale. Apoi mă urăsc pentru că mi-e rușine, e un job 
bun, îmi repet, ai un salariu bun, ai ce mânca, apoi îmi 
scriu numele pe ultima linie, în josul tabelului, și pe 
coloana a doua, la interior, scriu zero, și pe coloana a 
treia, la funcție, „secretariat”. Salvez. Revin. Secretari-
at-bară-traduceri.

MONROY:
O să mă instalez în biroul de deasupra dumneavoas-

tră.

CRISTINA:
Îi urăsc pe toți bogătașii ăștia pe care banii lor îi fac 

frumoși. Care secretă putere de cumpărare. 

MONROY:
Credeți că putem începe interviul?
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Desigur.

MONROY:
Câți ani aveți?

CRISTINA:
32.
           
MONROY:
De unde sunteți?

CRISTINA:
Brăila.

MONROY:
Ce studii aveți?

CRISTINA:
Filologie.

MONROY:
Cum e cu șefii?

CRISTINA:
Bine.

MONROY:
Cum e atmosfera cu colegii?

CRISTINA:
Bine.

MONROY:
Înspre ce vreți să creșteți?
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Marketing. 
E o prostie, dar asta e o lume în care nu poți să nu 

vrei să crești, suntem fiii și fiicele targetului. Targetul 
meu e să supraviețuiesc fiecărei zile, să ies la ora cinci ca 
un cățel scăpat din lesă în parc și să alerg să mă tăvălesc 
în ciori moarte, ca să-mi pierd mirosul. Azi targetul e să 
ies cât mai repede din biroul ăsta strâmt, în care-l simt 
pe bărbatul ăsta cum respiră. Frumosul ăsta care-mi 
chestionează mie viața. N-am înspre ce să cresc în firma 
asta, n-o să pot fi niciodată nici arhitect, nici inginer, iar 
fetele de la marketing au studii de economie, deși nu fac 
ceva imposibil de învățat. Dar nu, asta n-a fost nicioda-
tă o opțiune pentru mine.

MONROY:
Da, are sens. În doi ani cred că ați învățat destule 

despre cum funcționează firma. Și ce anume vă atrage 
cel mai mult la marketing? 

CRISTINA:
Dosarele de licitații.
(către public)
Corpul ăsta se descurcă uneori foarte bine și fără 

mine. Știe să scoată pe gură răspunsuri suficiente. 

MONROY:
Și viața personală? Aveți familie?
CRISTINA:
Nu sunt căsătorită.

MONROY:
Dar un partener?
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Da, am. O relație la distanță. Mai complicată.

MONROY:
Unde e?

CRISTINA:
În State, face un MBA. De un an.

MONROY:
Unde vă vedeți peste cinci ani?

CRISTINA:
(către public)
A trebuit să vină ăsta din Spania ca să mă întrebe 

asta.
Poate ar trebui să spun că la Madrid, să pronunț Ma-

drid cu accent de Madrid și să eman încredere. Acum e 
șansa mea să cresc.

(către Monroy)
Aici.

MONROY:
Aici unde?

CRISTINA:
Aici, în firmă. În București.

MONROY:
O persoană care știe atâtea limbi străine ca dumnea-

voastră ar putea avea ușor o carieră internațională.
Aveți întrebări?
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AVORTUL

CRISTINA:
Mi-au dat o dată a nașterii, 28 aprilie. 
Sunt ok. Unele lucruri se așază încet-încet la locul 

lor.
Când îi bate prima dată inima. 
I-a bătut și când m-am ridicat de pe masă, când 

mi-a dat doctorița hârtie să mă șterg pe burtă de gel, tot 
restul zilei inima lui a bătut în urechile mele.

Și a mea în toată ființa lui. El știe tot și va ști toată 
viața.

Dan a dispărut fără s-apuc să-i spun de el.

Cristina simte că sângerează, vede o pată mare între 
picioare. 

Caută mobilul tremurând. Îl găsește greu, sună doc-
torița.

DOCTORIȚA:
Cheamă salvarea imediat. Probabil că pierzi sarcina. 

Stai calmă. Cu cât ajungi mai repede la urgențe, cu atât 
mai bine. Tu n-o să pățești nimic.

CRISTINA:
Nu-mi face asta, copil. M-am învățat cu tine.
(către public)
Am devenit un om bătrân. Încui ușa încet, cu ener-

gia unui om bătrân, și cu nesiguranța aceluiași om, co-
bor două etaje și o iau la pas pe străduță.

Salvarea se apropie ezitant, șoferul se chinuie să 
deslușească adrese pe scările de bloc. 

Când pornește girofarul, sunt într-un film și tot ce-a 
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meu, nici cealaltă voce din capul meu nu mai zic nimic, 
s-au dat la fund. Dar măcar am ajuns între oameni, am 
ieșit în întâmpinarea oamenilor, vor ști ei ce trebuie să-
mi facă.

SCENA 12. 
ASTA E IUBIREA

CRISTINA:
Ați fost ca o mamă pentru mine.

LILIANA:
Da, neapărat să păstrăm legătura. După ce agenția o 

să fie dizolvată în mod oficial, o să-mi deschid o firmă și 
o să te chem la mine.

CRISTINA:
Am șters-o din telefon chiar în seara aia.
(pauză)
Dorm mult și prost, mă foiesc, mă trezesc de câte 

zece ori, transpir și după aia mi-e frig.
Nu mă scol înainte de unșpe.
Într-o bună zi va trebui să fac curat.
Schimbarea mult visată, venită acum cu forța, bine 

măcar c-au luat alții deciziile pentru mine!
I-am șters de pe Facebook pe colegii de la firmă. 

L-am șters, în sfârșit, și pe Dan.
Mama mi-a trimis bani. O mie de euro, printr-un 

serviciu de transfer, care mi i-a dat în două bancnote 
noi de cinci sute. Îi am pe frigider, tot nu mă îndur să-i 
încep, mi se pare greșit să stric bancnotele.

Va trebui la un moment dat să ies din casă, să iau 
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Să schimb banii.
M-am apucat să citesc cartea Viețile secrete ale cre-

ierului. După care urmează Sinele. După care Tunelul 
eului. După care Cine sunt eu? Și Mintea ca întâmplare. 
Toate ordonate pe raft, acum am timp pentru ele, în 
sfârșit, le-a venit rândul.

MAMA (la telefon):
Ți-am pus pachet cu tot felul de peștuci, turrón de 

migdale, jamón și conserve de caracatiță. Să mă suni 
când îl ridici, spune. Și ai grijă să nu fie cutia tăiată pe la 
colțuri, dacă e tăiată să nu semnezi de primire! 

CRISTINA:
Am mai primit o dată cutia tăiată și l-am certat pe 

ăla de la Atlassib, dar l-a durut fix la bască, a zis că nicio 
problemă, o trimitem înapoi dacă n-o vreți, unde plătiți 
transportul pentru retur, aici sau la Alicante?

Dacă-mi fură ceva, să-mi fure caracatița.
Abia aștept Crăciunul, să vină mama acasă. Uneori, 

când dormim amândouă în camera noastră de la Brăila, 
am impresia că nu mai respiră și atunci îmi țin și eu res-
pirația ca să fie liniște completă și să pot auzi. 

Și asta e iubirea, e liniștea asta în care-ți ții respirația, 
ușor îngrozit, ca să auzi dacă îngerul tău păzitor mai e 
acolo.
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„N-a fost războiul nostru” este structurat în trei părți. 
Prima parte prezintă condiția femeilor la începutul secolu-
lui XX. În această primă parte, actrițele propun un dialog 
cu publicul în care expun propria lor raportare la istorie 
și la reprezentarea aproape inexistentă a femeilor în ma-
nuale. Cea de-a doua parte juxtapune două perspective: 
cea a Reginei Maria și cea a militantei socialiste Ecaterina 
Arbore. Cea de-a treia parte este centrată pe raporturile de 
gen și de clasă, concentrându-se pe istorii ale unor familii 
din clase sociale diferite. 

I. LECȚIA DE ISTORIE

MONICA:
Marea Unire așa cum am învățat-o la școală.

MĂDĂLINA:
Marea Unire așa cum ni s-a predat în manuale. Ce 

ne mai aducem aminte?

MONICA:
Au cam trecut pe lângă mine. Și Mica Unire, și Ma-

rea Unire. Au rămas niște cuvinte: Antanta, anexare, 
România a fost maaare la 1918. 
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250 MĂDĂLINA:
Nouă, de fiecare dată la 1 decembrie, profesoara ne 

zicea că se mai împlinește un an de la Marea Unire. Noi 
ziceam bine. Și ea tot repeta: Alba Iulia, bucurie, eroii 
care au luptat pentru patrie în condiții grele.

MONICA:
La noi la ore, proful vorbea cam singur. Pentru 

mine, Unirea nu prea conta pentru că nu reușeam să o 
leg de prezent. Mi se-ncurcau toate. În timpul primul 
război, România a anexat Cadrilaterul?

MĂDĂLINA:
Și Dobrogea, nu?

MONICA:
Oricum războiul era mereu al eroilor, care eroi erau 

bărbați.

MĂDĂLINA:
Și ne-am pus o serie de întrebări.

MONICA:
De ce perspectiva femeilor lipsește aproape total?

MĂDĂLINA:
Ce ar aduce nou sau diferit o istorie a Marii Uniri 

spusă din perspectiva femeilor?

MONICA:
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251Și ne-am apucat să cercetăm felul în care femeile 
s-au raportat la Marea Unire. 

MĂDĂLINA:
Și să vedem ce ne-a rămas din istoria femeilor.

MONICA:
Dar când zicem femei, despre ce categorii de femei 

vorbim? La experiențele căror femei avem acces?

MĂDĂLINA:
Ca să ne fie mai ușor să înțelegem cum arăta societa-

tea românească în preajma primului război Mondial, vă 
propunem următorul exercițiu.

MONICA:
Haideți să ne imaginăm că sala în care ne aflăm e 

România de la începutul secolului XX.
În 1912, populația era de 7.234.919. Și dacă ne 

gândim doar la cei cu vârsta de peste opt ani, care mer-
geau la școală, era vorba de cinci milioane și ceva: apro-
ximativ jumătate bărbați și jumătate femei.

MĂDĂLINA:
Hai să ne imaginăm că noi, cele 66 de per-

soane din sală, reprezentăm aceste cinci milioane. 
Din această populație, doar 17% trăiau în zona urbană. 

MONICA:
Adică, raportat la sala noastră, zona urbană este 

reprezentată cam de 13 persoane. Sunt persoanele din 
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252 ultimul rând de acolo, din spate, la care ne adăugăm 
noi două. Acum, vă rugăm și pe restul să ridicați carto-
nașele. 

MĂDĂLINA:
Bun. Să-ncepem cu urbanul, că e mai redus. 

MONICA:
În zona urbană avem 70% bărbați alfabetizați și 

numai 48% femei alfabetizate. Mai exact, opt persoane 
dintre noi, cinci bărbați și trei femei. Vă rugăm, ară-
tați-ne diplomele. Iată-le și pe ale noastre.

MĂDĂLINA:
Respirăm că vine partea mai grea: populația rurală – 

adică voi, restul spectatorilor.

MONICA:
În rândul populației de la sate, dintre bărbații peste 

8 ani, 50% știu carte. Deci raportat la această sală, avem 
13 bărbați „cu diplomă”.

MĂDĂLINA:
Respirăm din nou, că vine partea cea mai grea: ru-

ralul feminin.

MONICA:
Din cele peste două milioane și jumătate de fete și 

femei care aveau peste opt ani, doar 15% erau alfabeti-
zate. Adică, raportat la cele 26 de femei care reprezintă 
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tească. Vă rugăm, arătați diplomele! 

Le rugăm acum pe toate femeile cu diplome să le 
ridice. 

(Ridică și Monica, și Mădălina diplomele). 
În total, doar șapte persoane din 66, adică o persoa-

nă din zece, o femeie din cinci, reprezintă femeile care 
știau să scrie și să citească. 

MĂDĂLINA:
Noi suntem cele care ar fi putut lăsa mărturii despre 

participarea României la război și despre viața noastră 
din acea perioadă. 

MONICA:
Și acum să ne gândim la contextul social, la relații-

le economice din perioada respectivă, ca să vedem cine 
erau și din ce poziție scriau femeile care ne-au lăsat măr-
turii.

MĂDĂLINA:
Ei bine, în această Românie exista o aristocrație fun-

ciară.

MONICA:
Marii proprietari de terenuri agricole.
Avem 7.780 de mari proprietari - cu moșii care de-

pășeau 50 de hectare. Ei dețineau 51%, peste jumătate, 
din suprafața agricolă a țării.
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254 MĂDĂLINA: 
Acești mari proprietari ar putea fi de exemplu re-

prezentați de noi două. Dar aproape opt mii de boieri 
reprezintă doar 0,14 % din populația adultă totală a 
României.

MONICA:
Dacă ne raportăm la scara acestei săli, 0,14 la sută ar 

fi aproximativ a zecea parte din corpul meu. Să zicem... 
antebrațul meu stâng. Antebrațul meu stâng deține ac-
tele de proprietate pentru jumătate din suprafața acestei 
săli.  

MĂDĂLINA:
Iar cei care dețin aceste proprietăți uriașe nu ar fi 

mai mari decât firele de păr de pe acest antebraț.

MONICA:
Firele de păr privilegiate de sex feminin mergeau la 

școli private – unde învățau limbi străine, dans, muzică 
și „comportare socială”.

MĂDĂLINA:
Doar aceste fire de păr au lăsat, în franceză, engleză 

și română, memorii, jurnale, articole despre Marea Uni-
re și Primul Război Mondial. Marea lor majoritate au 
susținut o poziție pro-război. 

De exemplu, Arabella Yarka, dintr-o veche familie 
de boieri proprietari de pământuri, scrie: „Când va veni 
oare ziua în care voi putea da și eu dovadă de curaj, să-
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255vârșind vreo faptă eroică? Fără doar și poate: niciodată. 
Mă voi învârti prin vreun spital din spatele frontului, 
îndeplinind niște amărâte de fapte de infirmieră. E re-
voltător să fii femeie!”

MONICA:
Printre aceste fire de păr belicoase, care laudă războ-

iul, se distinge Maria Alexandra Victoria de Saxa-Co-
burg și Gotha. Născută în comitatul Kent din Imperiul 
Britanic, s-a căsătorit la 18 ani cu Ferdinand, moșteni-
torul tronului României. 

MĂDĂLINA:
Familia regală, firele de păr cele mai privilegiate, 

primea de la statul român o rentă de două milioane și 
jumătate de lei pe an pentru regele Ferdinand. Un mun-
citor câștiga în medie 816 lei pe an. O pâine costa 20 
de bani. 

MONICA:
Din poziția celei care putea cumpăra pentru familia 

ei 15 milioane de pâini pe an, regina Maria se opune în-
cheierii războiului: „Vorbesc în numele meu și al tuturor 
femeilor din România: armistițiul e o eroare cumplită!”.

MĂDĂLINA:
De la peste două milioane de femei, care nu au pu-

tut lăsa mărturii, ne-au rămas, cel mult, câteva inscripții 
pe niște pancarte de la diverse proteste și manifestații. 
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„Vrem nu război, ci pâine pentru copiii noștri.”

MĂDĂLINA:
„Noi, mamele soldaților, nu vrem război!”

MONICA: 
„Jos războiul!”

MĂDĂLINA:
Chiar și pozițiile critice la adresa războiului și a vieții 

sociale în România antebelică vin tot de la femei din 
familiile boierești. 

MONICA:
Ecaterina Arbore a fost medic, militantă socialistă, 

dintr-o familie înstărită. S-a opus intrării României în 
al doilea război balcanic și în primul război mondial, a 
participat la campanii anti-holeră. 

MĂDĂLINA:
În încheierea exercițiului nostru, vom pune față în 

față perspectivele acestor două fire de păr privilegiate: 
Ecaterina Arbore și Regina Maria.



Antologie de teatru feminist intersecțional

257II. MARIA ȘI ECATERINA

MARIA:
Am cunoscut de-aproape această grozavă molimă, 

holera, când m-am dus să vizitez soldații în spitalele 
Crucii Roșii, înșirate de-a lungul Dunării. Am fost în-
spăimântată de cele ce-am văzut, dar totodată s-a născut 
în mine dorința fierbinte de a ajuta. Mă duceam din 
loc în loc să vizitez bolnavii și groaza mea sporea cu cât 
îmi dădeam seama cum erau organizate acele spitale și 
barăci.

ECATERINA:
Am ajuns la Beșli ca medic, trimisă de serviciul Di-

recțiunii sanitare. 
Este un sat așezat pe malul Dunării, cu populație 

amestecată: bulgară, sârbă, română. După sat, e un deal 
care se termină într-un platou. Pe platou, două mii de 
care cu țărani români: bătrâni între 45 și 70 de ani, ti-
neri de la 13, la 20 de ani, întorși de pe fronți, slabi, 
zdrențuiți, zăpăciți și disperați că sunt opriți de a se în-
toarce la vetrele lor. Din acești țărani, cad zilnic patru 
sau cinci bolnavi de holeră. Drept mâncare, li se împar-
te în fiecare zi un sfert de pâine și o bucățică sărată de 
brânză. Sunt păziți de 40 de soldați, comandați de un 
locotenent. Locotenentul are deplină putere, în caz de 
nesupunere din partea țăranilor, să ordone împușcarea 
lor. 

MARIA:
De o săptămână trăiesc în mijlocul holerei. Organi-

zez, improvizez, încurajez, țin lucrurile împreună. Sunt 
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258 centrul unui enorm lazaret pentru bolnavii de holeră, 
care depinde în întregime de mine. Trăiesc aproape tot 
timpul aici, la Zimnicea. Toate ordinele sunt date de 
mine, toate proviziile, medicamentele, paturile sunt dis-
tribuite de mine. Am chemat în ajutor câteva minunate 
măicuțe catolice de la Saint Vincent de Paul. Doctorii, 
ordonanțele, soldații și surorile de caritate mă prețuiesc 
din tot sufletul. În puține zile ajung axa în jurul căreia 
se învârte totul.

ECATERINA:
La Beșli găsesc un medic tânăr. E nedormit de cinci 

nopți. E disperat de lipsa completă în care se află și mai 
cu seamă de faptul că toate rapoartele și cererile lui sunt 
zadarnice. Îl rog să mă ducă la bolnavii holerici. Îmbră-
cați în haine murdare, zac pe lavițele de scânduri și jos, 
pe pământ. Din odăiță  trec în grajd. Pe jos zac corpuri 
omenești. Nimeni nu vorbește, nimeni nu geme. Se aud 
doar zvârcolirile spasmelor. Oamenii dorm îmbrățișați. 
Corpuri vii peste corpuri moarte. Doctorul îmi zice că 
n-are vase pentru bolnavi, n-are sublimat, acid fenic, 
acid lactic, n-are formol. Are doar o singură cratiță în 
care fierbe și seringa, și ceaiul bolnavilor. 

MARIA:
Îi vizitez regulat pe bieții oameni, vorbesc cu ei, îi 

îmbărbătez, le aduc țigări, bunătăți și flori. O trăsătură 
caracteristică a țăranului român e dragostea lui pentru 
flori. E ceva ce te mișcă până la suflet când vezi ce bucu-
rie simt bolnavii mei de câte ori le aduc flori. Aproape 
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259în fiecare zi primesc coșuri întregi trimise de la grădinile 
noastre din Sinaia și sosesc cu brațele pline de darul meu 
înmiresmat. Dar nu numai cei bolnavi au nevoie de flo-
rile mele; aproape nu e soldat care să nu se oprească să-i 
dau un trandafir, o gherghină, o crăiță, o tufănică. 

ECATERINA:
Încep vaccinarea cu vaccinul antiholeric. 
În trei zile vaccinez sute de țărani. Dar nu-i de-

ajuns. În fiecare zi scot morți din grajdul holericilor, iar 
pe cei vii îi scot la soare să se încălzească. Țăranii nu 
sunt examinați, nu toate hainele lor sunt dezinfectate. 
Îngrijirea sanitară adevărată e o ficțiune. Din 50-60 de 
bolnavi de holeră din carantina de la Beșli, doar cinci au 
rămas în viață.

MARIA:
Uneori, strivită de povara durerilor din jurul meu, 

vin să mă adăpostesc la sora Pucci. În fusta ei albastră 
ridicată pe alocuri și cu boneta cu vârfuri ascuțite sea-
mănă cu floarea de cyclamen. Am poreclit-o „ma soeur 
Cyclamen”. Stăm de vorbă împreună și uneori râdem, 
căci râsul e un antidot sănătos împotriva grijii și te păs-
trează în stare bună în mijlocul durerii și al suferinței.

ECATERINA:
În fiecare zi trec prin fața mea sute de țărani cu ca-

rele lor din județele Romanați, Teleorman, Olt, Dolj 
și Vâlcea. Mai multe care decât oameni, căci se aduc 
și carele celor morți de holeră. Din port, țăranii ajung 



Antologie de teatru feminist intersecțional

260 la marginea orașului Corabia. Cu lacrimi în ochi, îmi 
spun suferințele îndurate și nedreptatea cu chemarea lor 
pe front. Aud acuzări precise împotriva armatei, împo-
triva jandarmilor, împotriva boierilor. 

MARIA:
Simt față de boală groaza firească ce înfioară pe o fi-

ință sănătoasă, dar îmi pun toată mândria în joc ca să nu 
arăt ce se petrece în mine. Sunt întotdeauna acolo unde 
molima bântuie cu toată puterea și scrâșnesc din dinți 
ca să pot îndura priveliștea și duhoarea. Am într-adevăr 
prilejul să arăt ce pot și să dovedesc că nu sunt numai o 
prințesă veselă și zburdalnică.

ECATERINA:
La Corabia am înființat o carantină pentru obser-

varea medicală a armatei. În oraș sosește un regiment 
de 800 de soldați însoțiți de un medic. Acesta îmi zice 
că nu e nimeni bolnav, că toți au fost vaccinați contra 
holerei. Dispun totuși ca soldații să facă zilele de obser-
vație la Corabia. După ce-a plecat medicul, am aflat de 
la soldați că niciunul nu fusese vaccinat.

MARIA:
Apelul meu către autorități și către mulți dintre pri-

etenii mei personali îmi aduce provizii bogate, așa încât 
mâinile îmi sunt întotdeauna pline și pot să apar întot-
deauna ca o aducătoare de daruri și de multe bunătăți ce 
nu se pot avea în lagăre militare. 

ECATERINA:
Familii de muncitori și țărani – bătrâni, părinți, co-
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261pii – zac în camerele spitalului din Corabia. O femeie 
în floarea vârstei varsă și horcăie, văitându-se de soarta a 
patru copii bolnavi, izolați în altă cameră. Cu ochi lar-
gi, o copiliță de patru ani, care-mi cere mereu salată de 
pătlăgele roșii, se uită cu disperare împrejurul ei. Un ță-
ran tânăr, Stan Păpușe, își strânge în brațe soția bolnavă 
și fetița de trei luni – mica Păpușică – așa îi ziceam noi 
toți. Îi dăm lapte, dar laptele nu e bun. În câteva zile, 
Păpușica s-a topit ca o lumânare.

MARIA:
Munca noastră se desfășoară în condiții anevoioa-

se căci suntem departe de orice centru și n-avem decât 
drumuri îngrozitoare și transporturi încete. Timpul e 
greu de îndurat, căldura nemiloasă. Uneori lagărul de 
holerici se preface într-o baltă noroioasă, prin care abia 
străbat cu cizmele

mele de călărie. Mă duc necotenit să vizitez acei sol-
dați care nu înțeleg de ce sunt astfel reținuți.

ECATERINA:
Simt milă, compătimire și revoltă când văd fețe tra-

se, învinețite, cu ochii plini de groază, când aud voci 
stinse care mă imploră să le dau ajutor, când simt pul-
sul abia perceptibil și pielea rece, și văd că-s vii oamenii 
aceștia aproape morți. Înmormântarea holericilor nu e 
ușoară deloc pentru că nu se găsesc tâmplari pentru fa-
cerea „tronurilor”, așa se numesc sicriele în Romanați. 
Și nu se găsesc nici oameni care să-i transporte, și nici 
gropari. Teama de morții de holeră e mai mare decât 
teama de bolnavi.
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262 Clocotesc de furie când știu că noi, care știam conse-
cințele războiului, nu l-am putut împiedica. 

MARIA:
În ziua când trebuie să plec, îl rog pe soțul meu să 

vină și el și facem un imens parastas în mijlocul câmpiei 
care a văzut atât suferință, dar și atâta muncă eroică. 
Când se sfârșește ceremonia, trec încet prin fața tuturor 
și îi decorez pe fiecare cu câte o floare. Când trec de-a 
lungul frontului, toți soldații izbucnesc în urale și gla-
surile lor se ridică în cor spre cer. După înfiorătoarea 
experiență din lagărul de holerici de la Zimnicea, n-am 
mai fost niciodată aceeași de până atunci. 

ECATERINA:
Holera nu e ciumă. De holeră se îmbolnăvesc cei cu 

organismul slăbit de muncă și de privațiuni. Traiul mi-
zerabil a fost terenul priincios pentru cultivarea micro-
bului. În holeră mortalitatea nu întrece 45-50 de bol-
navi la 100 de oameni, dar mortalitatea se poate reduce 
printr-o îngrijire sistematică. Nu era grea, doar că nu se 
întâmpla. La 20 septembrie 1913 a trebuit să părăsesc 
postul meu de medic la holeră, fiind chemată la Bu-
curești. Din toată experiența mea, atât pot spune: vom 
avea în continuare epidemii de holeră, de febră tifoidă, 
la sate va fi mizerie și vor domni jandarmii până când 
singur, poporul, nu va fi conștient de drepturile lui. Și 
acest timp se apropie.

MARIA:
Deodată devenim, soțul meu și cu mine, regele și 
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263regina unui popor care începe să ne iubească – rege și 
regină în clipa când Europa întreagă arde în flăcări ce 
dogoresc toate granițele noastre.

Bătăile inimii mele sună ca pașii soartei. Abia deslu-
șesc glasul regelui și cuvintele lui, însă aud aclamări-
le care le întâmpină. Regele de mâine... Un tunet de 
aplauze face să bubuie bolta... Apoi, deodată, răsună în 
văzduh numele meu: Regina Maria. E în felul cum îmi 
strigă numele ceva ce pare răsunetul unei nădejdi. O 
aclamare prelungă ce mă umple de fiori izbucnește din 
sute de inimi: Regina Maria. Și ne uităm unul la altul, 
poporul meu și eu. 

ECATERINA:
Noi cei care suntem zilnic în contact cu munci-

torimea, care știm cum se trăiește acum în mahalale, 
care cunoaștem efectele îngrozitoare ale scumpetei răz-
boiului mondial, noi auzim murmurul.... îl auzim de 
la bolnavii ofticoși, de la femeile anemice, de la copiii 
străvezii care vin zilnic la consultații și cărora nici me-
dicamente n-avem să le dăm. Noi, femeile socialiste din 
toate țările, ne declarăm dușmane măcelului războiului. 

MARIA:
Eu și regele ne iubim țara cu o duioșie aproape dure-

roasă. Viitorul ei e grija noastră neîncetată și cu cât trece 
vremea, ne dăm seama din ce în ce mai mult că neutra-
litatea noastră nu poate dura o veșnicie. În ce mă priveș-
te, simt ură împotriva neutralității. Nu suntem pe față 
dușmanii nimănui, dar de bună seamă, nu suntem nici 
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264 prietenii nimănui. Războiul e ceva cumplit, crâncen, în-
grozitor, dar de bună seamă scoate la iveală eroismul, pe 
când neutralitatea omoară moralul unei țări.

ECATERINA:
Îmi îndrept atenția asupra femeilor soldaților aflați 

pe front, asupra văduvelor, asupra femeilor care robo-
tesc din zori și până în seară cu grija în suflet pentru cel 
aflat departe și cu îndârjirea pe buze împotiva foamei și 
lipsurilor. În acest martie 1917, 3000 de femei din ma-
halale mărșăluiesc pe Calea Victoriei împotriva penuriei 
de alimente cauzate de război. Vinovați de acest război 
nu sunt nici poporul german, nici cel francez, nici cel 
rus, ci numai capitaliștii acestor state!

MARIA:
Se duc bătălii formidabile, neînchipuit de sângeroa-

se în Flandra și Champagne. Cum poate îndura ome-
nirea așa ceva? Trăim vremuri oribile, oribile. Și totuși, 
trebuie trăite. Pe lângă orori, dau naștere și multor vir-
tuți minunate.  

Astăzi a fost un răsărit superb – tot cerul e o flacără. 
În fața unei asemenea frumuseți uluitoare, te simți mic. 
Dimineața, ca de obicei, a fost aglomerată și plină de 
întreruperi. Am pozat pentru portret care începe să-mi 
semene foarte mult, o asemănare plăcută. Către seară 
am făcut o plimbare în Royce-ul lui Carol, iar Nando 
ne-a urmat cu copiii. Vremea a fost răcoroasă și vântoa-
să. Am cules splendide flori sălbatice. După cină, m-am 
spălat pe cap ca să scap de praf.
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265III. CLASA ȘI GENUL

MONICA:
În cea de-a treia parte și ultima, vom vedea împre-

ună cum a influențat războiul viețile copiilor și  adoles-
cenților.

MĂDĂLINA:
Am ales patru variante diferite în care situațiile și 

relațiile dintre personaje se schimbă în funcție de gen 
și de clasă. 

Varianta 1: 
În care sora mai mare o inițiază pe sora mai mică.
Spațiu: bucătărie de vară, casă țărănească
Personaje:
CATRINA, 9 ani
TINCA, 15 ani

Catrina se joacă cu două păpușele de cârpe. Sora cea 
mare intră la un moment dat și o surprinde jucându-se.

TINCA:
Fată mare și se joacă cu păpușile!

CATRINA (le ascunde în buzunarele șorțului):
Doar azi. De mâine nu mă mai joc.

TINCA:
Așa ai zis și ieri.
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266 CATRINA:
M-a rugat Mirica. M-a rugat și Lica. Nu că da?
MIRICA: „Eu prima.”
LICA: „Ba eu prima.”

TINCA:
Hai, gata cu joaca! I-ai culcat pe-ăia mici?

CATRINA:
Dar cum nu? Le-am spus și poveste. Tu ne spui po-

veste?

TINCA:
Mâine poveste!

CATRINA:
Azi poveste! Și Lica vrea poveste.
(își apropie păpușa de ureche)
Dar cum nu? Îi spun. Lica zice că dacă nu spui po-

veste, plânge. 

TINCA (se apropie de păpușă):
Lica, mâine poveste!

CATRINA:
Mama ne spunea mereu povești.

TINCA:
E, eu n-am timp de povești!
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267CATRINA:
Și eu, și Lica, și Mirica o visăm. Dac-o visăm mai 

mulți, o-ntoarce moartea acasă. Așa zice tanti Maria.

TINCA:
Decât să stai la vorbă cu tanti Maria, mai bine-ai 

pune mâna să dai ajutor în casă.

CATRINA:
Dar ce, nu dau? Cu ăștia mici cine stă?

TINCA:
Le umpli capul cu poveștile tale și uiți să le dai de 

mâncare.

CATRINA:
Doar o dată am uitat. Și nu eu, Mirica.
MIRICA: „Dar dup-aia seara mai cu poftă au mân-

cat!”

TINCA:
Mai lasă-mă cu Milica ta.

CATRINA:
Mirica o cheamă. Mereu îi zici altfel. Mama n-o gre-

șea. Mama o iubea. Și pe ea, și pe Lica.

TINCA:
Și mai lasă-mă și cu mama! 
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268 CATRINA:
Uite, Lica cântă cântecul lu’ mama: „Când cerul se 

face cât palma ta...”

TINCA:
Gata cu cântecul ăsta!

Tinca vrea să-i smulgă păpușile.

CATRINA:
Bine, bine, nu mai cânt, nu mai cânt. Uite la Lica, 

că s-a supărat. Lica când se supără își face spatele covrig. 
Uite-așa umblă Lica la supărare. Uite-așa!

MIRICA: „Îndreaptă-te, fato, c-așa rămâi!”
LICA (în șoaptă):  „ ...Mă-ntorc în brațe la mama 

mea”.

TINCA:
Dacă te mai aud cu păpușile astea, ți le-arunc!

CATRINA:
Lasă-mă-n pace! Ești cea mai rea! Vreau la mama.

TINCA:
Catrino, n-are rost să ne-amăgim. Ne-avem doar pe 

noi.

CATRINA:
Și pe tata.
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269TINCA:
De s-o mai întoarce. 

CATRINA:
Mi-a promis că se-ntoarce și ne-aduce un glonț să 

ne jucăm cu el.

TINCA:
Mai taci!
De mâine, o lași pe Lica, o lași pe Mirica, și te pui 

la treabă.

CATRINA:
Păi ce, nu fac treabă cu ăștia micii? 

TINCA:
De mâine, treaba ta o să fie casa toată că eu mi-s 

frântă, abia mai îmi simt mâinile.

Sora mică îi ia mâinile și îi suflă în căușul palmelor.

CATRINA:
Dacă sufli, zboară durerea, așa zicea mama.
LICA: „Și se duce departe, departe, departe.”
MIRICA: „Și nu mai vine niciodată, niciodată, ni-

ciodată.”

TINCA:
Hai mai lasă-mă! Că stau și frec la podele de-mi vine 

amețeala. Am spart și-o ceașcă azi. Și știi ce mi-a zis 
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270 boieroaica? „Te dau afară, proasto!” M-am rugat de ea 
să mă țină. A zis că mă ține, dar să muncesc în plus, și 
fără bani. 

CATRINA:
Uite, vine Mirica cu tine să repare ceașca.

Catrina să fie mai supărată.

TINCA (o zgâlțăie):
Catrino, tu auzi ce-ți spun eu ție? Zi, auzi? De mâine 

o s-ajung numai noaptea acasă. Tu o să faci toată treaba.
 
CATRINA:
De ce mă tot cerți?

TINCA:
Te cert că ți-e capu numai la joacă.

CATRINA:
Dar treaba-i multă, nu vreau s-o fac eu pe toată.

TINCA:
Crezi că eu vreau? Dar n-am încotro! Faci și taci!

CATRINA:
Încep de săptămâna viitoare că acum plouă. Nu-i 

bine să începi lucru nou când plouă.

TINCA:
Începi de mâine! Te trezești de cu noapte, pui apă 

la fiert.
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271Speli podeaua.
Fierbi cartofi. Mai întâi îi cureți și dup-

aia îi fierbi și după ce-i fierbi, îi zdrobești. 
Ține minte, că nu-ți zic de două ori!  Și să nu te mai 
prind cu păpușile astea, că nu știu ce-ți fac! La culcare!

Tinca pleacă.

CATRINA (începe să arunce păpușile în aer):
Ține minte, Catrino, că nu-ți zic de două ori. Și 

dacă te mai prind cu păpușile astea, nu știu ce-ți fac!

Varianta 2
În care vedem/ ne imaginăm ce se întâmplă dacă în 

locul surorii mai mari avem un frate mai mare.
Spațiu: bucătărie de vară, casă țărănească
Personaje:
CATRINA, 9 ani
MARIN, 15 ani

Catrina ține într-o mână păpușile de cârpe și în cea-
laltă cârpa de șters pe jos. Pune cârpa în jurul păpușilor 
ca și cum le-ar face o rochiță. Intră Marin. Catrina își 
pune păpușa în buzunarul șorțului.

MARIN:
Fată mare și se joacă cu păpușile.
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272 CATRINA:
Nu mă jucam, le-adormeam.

MARIN:
Las că te știu eu!

CATRINA:
Nu știi nimic. Dar ce-ai, de ce șchiopătezi?

MARIN:
M-am... lovit la picior.

CATRINA:
Iar te-ai bătut cu băieții?

Marin tace. Catrina se așează pe jos, îi atinge glezna.

CATRINA:
Dă să văd!

MARIN:
Auuu.

CATRINA:
Îți leg cârpă, să nu se umfle.

MARIN:
Nu vreau nicio cârpă, nu se umflă. Auu.

Catrina le scoate pe cele două păpușele.
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273LICA: „Îți iau durerea cu mâna. Gata, n-o mai ai.”
MIRICA: „Gata, n-o mai simți.”

MARIN:
Iar cu păpușile astea? Pe-ăștia mici i-ai culcat?

CATRINA:
Dorm duși.

MARIN:
De mâncat, au mâncat?

CATRINA:
Tu ce crezi? Am făcut de mâncare, i-am spălat și 

dup-aia ne-am jucat de-a castelul. 
(îi arată pe jos) Aici e castelul și aici peste tot e mare. 

Și noi suntem aici, departe. Da-ncet, încet ajungem la 
mare.

MARIN:
Mai bine i-ai pune la treabă.

CATRINA:
Las că fac eu. Le e dor de tine. Mereu întreabă unde 

ești. 

MARIN:
Zi-le că muncesc.

CATRINA:
Și noaptea?
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274 MARIN: 
Tot muncesc.

CATRINA:
Or fi ei mici, dar proști nu-s. 

MARIN:
Las că le-aduc eu niște încălțări frumoase de la ciz-

mărie și-o să vadă atunci la ce-am muncit! Și ție, Catri-
no, îți aduc niște ciubote noi!

CATRINA:
N-am eu nevoie! 

MARIN:
Ba ai, cum n-ai, că umbli ca vai de tine!

CATRINA:
Las că nu mă vede nimeni! Hai, culcă-te, că mâine 

te trezești cu noaptea-n cap! 

MARIN:
Nu schimba vorba! Ești mare de-acum. Nu poți să 

umbli șleampătă. Fă-te și tu mai frumoasă, lasă-ți părul 
ăsta despletit. Ești ditamai fata, umblă și tu îngrijită, ai 
zece ani mâine, poimâine.

CATRINA:
De-abia am împlinit nouă! Ai și uitat de ziua mea. 

Lica și Mirica n-au uitat. M-au ajutat la treabă: am cer-
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275nut mălaiul, am ales fasolea, am cusut șosetele, am țesut 
pantalonii, am fiert cartofii, am frecat podeaua, am spă-
lat rufele, am uscat rufele, am făcut tuciul curat, am...

MARIN: 
Of, Catrino, știu că ți-e greu!

CATRINA:
Catrina-i fată mare. Lu’ Catrina nu-i e greu. A zis 

mama: „De-acu’, tu ești mama, Catrino, să fii harnică 
și cuminte.” Dar cum nu, mamă? Sunt și harnică, și cu-
minte. 

MARIN:
Catrino, uite, ascultă-mă...

CATRINA:
Las că vine tata și ne-o fi mai bine. 

FRATELE:
Știu eu dacă o mai veni? Că numai de morți aud în 

sat. Nu ne-a mai scris de luni bune.

CATRINA:
Păi cum să scrie dacă luptă?

MARIN:
Uite, Catrino, nu că vrei tu să ne fie și nouă mai 

ușor?
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276 CATRINA:
Dar cine nu vrea?

MARIN:
Nu că vrei și tu s-avem casă mai mare, îmbrăcăminte 

bună, mâncare mai multă? 

CATRINA:
Dar cum s-avem noi toate astea?

MARIN:
Mi-a zis preoteasa c-a vorbit cu părintele și te-ar lua 

la ei, și-așa ți-ar fi...

CATRINA:
La ei unde?

MARIN:
La ei acasă.

CATRINA:
Ce să fac eu la ei acasă?

MARIN:
Să-i ajuți prin casă, c-au casă mare, și te-au văzut 

harnică...

CATRINA:
Dar nu-s destul de harnică aici, ce-mi trebe și la ei?
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277MARIN:
Și de-i fi fată bună-n casă, ți-o surâde și ție norocul!
Poate te-o plăcea băiatul popii.

CATRINA:
Popa n-are băiat.

MARIN:
Dar Iosif ce-o fi?

CATRINA:
Iosif e bătrân!

MARIN:
Ei cum, că n-are nici 40!
De te-o plăcea, poate te-o lua de soție peste câțiva 

ani.

CATRINA:
Ce soție? Nu vreau eu să fiu soția lui!

MARIN:
Ascultă la mine, Catrino, preoteasa poate să-ți dea 

rochie frumoasă. N-ai zis că vrei?

CATRINA:
Vreau.

MARIN:
Îți dă. Și îți dă și inel.
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278 CATRINA:
Cu pietricică?

MARIN:
Ce pietricică, piatră mare! Și-o să fii fată respectată 

aici, în sat.

CATRINA:
Adică cum?

MARIN:
Iubită de tot satul.
Și-o să ai casă mare, mare.

CATRINA:
C-o cameră pentru fiecare?

MARIN:
Chiar că.

CATRINA:
Și-o să stați și voi în el?

MARIN:
La-nceput stai doar tu și dup-aia și noi. Și dac-oi fi 

cuminte, cuminte, te-o duce să vezi și marea!

CATRINA:
Aia adevărată?
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Aia.

CATRINA:
Și de când să mă duc la ei?

MARIN:
De mâine.

CATRINA:
Dar nici nu le-am zis la ăștia mici.

MARIN:
Las’ că le zic eu!

CATRINA:
Dar o să plângă.

MARIN:
Le trece, că-s mari.

CATRINA:
Ba nu-s mari și fără mine o să le fie greu. 

MARIN:
Las’ c-o chem pe tanti Maria să mai stea cu ei că 

mi-a zis că ne-ajută de-om avea nevoie. Și-așa e singură!

CATRINA:
Nu mă duc.
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280 MARIN:
Hai, Catrino, nu vrei tu să trăiești ca o prințesă?

CATRINA:
Fără voi, nu!

MARIN:
Ei, fără noi, fără noi, hai gata, că dacă ai de toate, 

nu mai ești singură! Pune-ți niște lucruri că mâine di-
mineață te duc! 

CATRINA:
Dac-am zis că nu mă duc, nu mă duc și gata!

MARIN:
Ce gata? Îmi zici tu mie gata? Hai să nu te mai aud! 

Gura mică și bocceaua făcută!

CATRINA:
Nu vreau să plec. Nici Lica nu vrea. Nici Mirica nu 

vrea.

MARIN: (îi ia păpușile și i le aruncă pe jos, încearcă 
să calce pe una, calcă într-o parte și-l doare piciorul):

Auu, să vezi când v-oi arde eu câteva, ce-o să vă du-
ceți! Că te-am învățat prost! Ți-am dat nas și stai la vor-
bă cu mine! N-ai tu ce să vrei! Faci ce zic! Când zic că 
pleci, pleci! 
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281Varianta 3:
În care sora mai mare o inițiază pe sora mai mică.
Spațiu: salon, casă boierească
Personaje:
CLEOPATRA, 9 ani
AUGUSTA, 15 ani

Cleopatra fredonează un cântec.

CLEOPATRA:
Les fleurs du printemps sont belles
L’amour est une hirondelle.

AUGUSTA: 
Hai, încă o dată!

CLEOPATRA:
Hai, pauză!

AUGUSTA:
Cum pauză? Nicio pauză!

CLEOPATRA:
Am obosit.

AUGUSTA:
Păi dacă-ți stă mintea la joacă? E primul tău bal! 

Toată lumea o să fie cu ochii pe tine!
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282 CLEOPATRA:
Ca de ziua mea când mi-a făcut tata petrecere mare?

AUGUSTA:
Mai ceva!
Gata. Reluăm. Intri ca și cum ai pluti. Haide, plu-

tește diafan!

CLEOPATRA:
De când?

AUGUSTA:
De când ce?

CLEOPATRA:
De când să plutesc?

AUGUSTA:
De când intri. Deci: aici e intrarea în sala de bal. 

Aici ești tu. Pășești și plutești. Pășești și plutești!

Cleopatra merge pe vârfuri.

AUGUSTA:
Nu, nu pe vârfuri, călcâi-vârf, călcâi-vârf, călcâi-vârf, 

și când ai ajuns pe vârfuri, ușooor, te ridici aproape așa 
imperceptiblement...

CLEOPATRA:
Adică cum?
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283AUGUSTA:
Adică fără să văd.

CLEOPATRA:
Păi dacă nu vezi, de ce mă mai ridic?

AUGUSTA:
Păi te ridici, dar o faci – comment dire – avec une 

certaine grace.

CLEOPATRA:
Nu-nțeleg.

AUGUSTA:
Ce nu-nțelegi? Călcâi, ușor, și-apoi vârf, ușor. Totul 

ușor. Hai.

Cleopatra execută mișcările.

AUGUSTA:
Așa, așa, minunat, ține spatele drept. Nu bățos, 

drept, și bărbia ușor ridicată, gât de lebădă, așa – de ce 
te-ai oprit?

CLEOPATRA:
Păi cât să merg lebădă așa?

AUGUSTA:
Cum cât? Pân-ajungi lângă mine.
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284 Cleopatra fuge lângă ea.

CLEOPATRA:
Gata, am ajuns.

AUGUSTA:
Nu, n-ai ajuns. De la capăt.

CLEOPATRA:
M-am plictisit.

AUGUSTA:
Doamnele nu se plictisesc niciodată, așa zice gu-

vernanta. Vrei să râdă toți de tine? Hai, spatele drept, 
călcâi-vârf, bine, foarte bine, și zâmbești puțin, puțin 
am zis, așa, perfect, nu, nu te relaxezi, menții l'allure du 
corps...

CLEOPATRA:
Ce-i aia?

AUGUSTA:
Nu-ntrebi niciodată ce-i aia. Spui: pardon?

CLEOPATRA:
Dar nu te-am lovit!

AUGUSTA:
Ce-nveți tu la franceză dacă nu-nțelegi nimic din ce 

spun? 
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285Haide, continuăm. Eu sunt gazda balului și îți spun: 
bienvenue!

CLEOPATRA:
Aveți prăjituri cu cremă multă?

AUGUSTA:
Nu întrebi nimic înainte să fii întrebată. Je vous pre-

sente ma fille. Bonjour, je m'appelle Yvonne. Et vous?

CLEOPATRA:
Je...

AUGUSTA:
Je, atenție la sunet, je, din buze, așa, je, je – nu te 

mai grăbi!

CLEOPATRA:
Je, je...

AUGUSTA:
Așa, foarte bine!

CLEOPATRA:
Je m'appelle Cleopatra.

AUGUSTA:
Cleopatra – cu accent pe ultima silabă.

CLEOPATRA:
Cleopatra.
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286 AUGUSTA:
Fin. Fin.
Et comment ça va?

CLEOPATRA:
Bien.

AUGUSTA:
Merci bien.

CLEOPATRA:
Merci bien. Et vous?

AUGUSTA:
Merci bien.

CLEOPATRA:
Gata?

AUGUSTA:
Cum gata? Ce gata? O să fii gata când faci ce trebuie.

CLEOPATRA:
Dar fac.

AUGUSTA: 
Nu faci! Cum întinzi mâna dacă un tânăr vrea să 

ți-o sărute?

Cleopatra întinde mâna. Augusta îi dă ușor peste 
mână.
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287AUGUSTA:
Nu așa! Nu întinzi toată mâna! Din cot. Frumos, 

delicat, îndoi ușor cotul și-l lași pe tânăr să se aplece să-
ți atingă degetele. Haide, încă o dată.

CLEOPATRA:
De la cot?

AUGUSTA:
De la început.

CLEOPATRA:
Dar am ajuns la cot.

AUGUSTA:
Fă ce-ți zic. O chem pe madame Clarice și vezi tu 

atunci! Vrei s-o chem?

CLEOPATRA:
Nu, nu!

AUGUSTA.
Atunci fă!

Cleopatra reia tot traseul. Merge grațioasă, se ridică 
pe vârfuri, calcă greșit.

CLEOPATRA:
Au!

AUGUSTA:
Continuă!



Antologie de teatru feminist intersecțional

288 CLEOPATRA:
J'ai mal.

AUGUSTA:
Te prefaci.

CLEOPATRA:
Nu mă prefac, chiar mă doare!

Cleopatra își freacă glezna.

AUGUSTA:
Am zis continuă! (mai tare) Am zis continuă.

CLEOPATRA:
Je ne peux pas!

AUGUSTA (ieșind):
Ba poți, sigur că poți. Vrei să ne faci de râs? Gata, o 

chem pe madame Clarice.

CLEOPATRA:
Nu vă fac de râs. Je m'appelle Cleopatra. E vous? 

Merci bien.
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289Versiunea 4:
În care vedem ce se întâmplă dacă în locul surorii mai 

mari avem un frate mai mare.
Spațiu: salon casă boierească
Personaje:
ȘERBAN, 15 ani
CLEOPATRA, 9 ani

Șerban intră în salon. Cleopatra fredonează cântecul. 

CLEOPATRA:
Les fleurs du printemps sont belles
(reia)
L'amour est une hirondelle.

ȘERBAN:
Iar cântecul ăsta? Numai asta cânți!

CLEOPATRA:
Madame Clarice zice că nu-l cânt bine și că trebuie 

să-l exersez mereu. Nu mai vreau. Am obosit.

ȘERBAN (ironic):
Vai, dar cum să obosești? E primul bal din viața ta. 

O să fie... magnifique!

CLEOPATRA:
Dar ce-ai la picior?

ȘERBAN:
Nimic.
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290 CLEOPATRA:
Cum nimic? Te-ai lovit? S-o chem pe madame Clari-

ce?

ȘERBAN:
Nu, nu, n-o chema!

CLEOPATRA:
Tu as besoin d'un docteur.

ȘERBAN:
Mais non.

CLEOPATRA:
Ba da. Doctorul o să-ți pună bandaj. Până mâine îți 

trece.

ȘERBAN:
Nu vreau niciun doctor, am doar o zgârietură. Am 

tot căutat un unghi din care să țintesc iepurele. Și-atâ-
ta m-am învârtit, că-n loc să trag în iepure, am tras în 
picior.

CLEOPATRA (fascinată):
Ai un glonț acolo?

ȘERBAN:
N-am niciun glonț. N-auzi că-i doar o zgârietură?

CLEOPATRA:
De ce te-ai dus singur să tragi? Tata zice că n-ai voie 

singur.
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M-am dus să mă antrenez. Peste trei zile e vânătoa-

rea. Fir-ar ei să fie de iepuri nătângi!

CLEOPATRA:
Dacă află tata că te-ai dus...

ȘERBAN:
Dacă nu spui nimănui, n-are cum să afle!

CLEOPATRA:
Și cu ce-ai tras?

ȘERBAN:
Cu pistolul lui tata.

CLEOPATRA:
Vreau și eu pistolul lui tata! Vreau și eu la vânătoare!

ȘERBAN:
Ce să cauți tu la vânătoare?

CLEOPATRA:
Să trag în iepuri!

ȘERBAN:
Nu știi tu să tragi! 

CLEOPATRA:
Învață-mă!
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Mais non! Domnișoarele adevărate nu trag cu arma. 
Les véritables mesdemoiselles s'entraînent pour le bal.
(cântă la mișto)
Les fleurs du printemps sont belles...

CLEOPATRA:
M-am tot antrenat pentru bal, gata, vreau să lupt!

ȘERBAN:
Arrête! 

CLEOPATRA:
Doar puțin, te rog. Trag o dată și gata!

ȘERBAN:
Nu ești în stare!

CLEOPATRA:
Dar ce, tu ești? Ai tras în picior în loc să tragi în 

iepure!

ȘERBAN:
Dacă spui cuiva... C'est à cause de Ionică. E prost, 

prost! În loc să vină să-mi care armele, a plecat.

CLEOPATRA:
L-a luat mama lui la înmormântare! 
Săracu’ Ionică, abia aștepta să se întoarcă tatăl lui de 

pe front!
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Dar ce, tata nu-i pe front? Trebuia să-mi ceară voie!

CLEOPATRA:
A plecat în grabă.

ȘERBAN:
Gata, mă duc să mă schimb ca să m-antrenez din 

nou. Peste un an plec la război! Tata zice: luptăm pentru 
România Mare! Numai lașii și femeile stau acasă! O să 
fiu cel mai viteaz ofițer! Tata o să fie mândru de mine! 

CLEOPATRA:
Ia-mă și pe mine la război! Je t'en prie! Vreau și eu să 

fie tata mândru de mine!

ȘERBAN:
Tu – în camera ta, pe vârfuri, frumos...

CLEOPATRA:
Nu, nu, nu merg în camera mea! Vreau și eu să lupt 

pentru România Mare!

ȘERBAN:
Ție ți-e frică și de-un gândac! Gata, plec. Ne vedem 

diseară.

Cleopatra se agață de el.

CLEOPATRA:
Dacă nu mă-nveți să trag, te spun că i-ai furat pis-

tolul lui tata!
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I l-am luat, nu i l-am furat.

CLEOPATRA:
Madame Clarice, Șerban a volé...

ȘERBAN:
Șșșșttt. Bine, bine, gata, hai că te-antrenez! 

CLEOPATRA:
Cu ce-ncep? 

ȘERBAN:
Ia-ți poziția de tragere.

CLEOPATRA:
Unde trag?

ȘERBAN:
La țintă!

CLEOPATRA:
Unde-i ținta?

ȘERBAN:
Aici! Nu, nu te-apropii. Rămâi acolo!

CLEOPATRA:
Dă-mi pistolul!

ȘERBAN:
Tragi fără pistol!
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Păi cum să trag fără pistol? Dă-mi-l! Dacă nu mi-l 

dai...

ȘERBAN:
Dacă nu m-asculți, plec!

CLEOPATRA:
Nu, nu, te rog!

ȘERBAN:
Salută-ți superiorul! Cum saluți?

ȘERBAN:
Nu zâmbești!

CLEOPATRA:
N-am zâmbit! 

ȘERBAN:
Ba ai zâmbit!

CLEOPATRA:
Ba nu!

ȘERBAN:
Dacă-ți zic c-ai zâmbit, ai zâmbit! Și dacă-ți zic să 

nu mai zâmbești, nu mai zâmbești! La război faci ce zice 
superiorul tău! La război superiorul tău e regele tău!

Vrei la război?
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Vreau.

ȘERBAN:
Dacă vrei, te supui! Drepți! Nu mai întinde gâtul 

ăsta!

Cleopatra își lasă bărbia în jos.

ȘERBAN:
Nu așa! Dreaptă, așa!
La război, înainte!

Cleopatra merge cu pași mici.

ȘERBAN:
Cu pași mari.
Mai repede! La dreapta!

CLEOPATRA:
Fug?

ȘERBAN:
Dacă mai scoți un cuvânt, trag! La pământ!

Cleopatra se ghemuiește.

ȘERBAN:
Nu așa! Cu fața la pământ!

CLEOPATRA:
Lipită?
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Un soldat adevărat nu-ntreabă! Un soldat adevărat 

execută! Ridică-te! Hai, la pământ! Pe loc repaus!

ȘERBAN:
Am zis pe loc repaus, n-am zis să te-așezi! 

CLEOPATRA:
Mă doare!

ȘERBAN:
La război nu există durere!

Cleopatra rămâne dreaptă în picioare.

ȘERBAN:
Culcat! 

Cleopatra se apleacă.

ȘERBAN:
În picioare! Culcat!

CLEOPATRA:
Dar nu pot așa repede!

ȘERBAN:
Nu poți, n-ai ce căuta la război!

CLEOPATRA:
Dar ia-mă mai ușor.
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Nu există ușor! În război nimic nu-i ușor! Și nu mai 

tot comenta, gâscă! 

CLEOPATRA:
Nu sunt...

ȘERBAN:
Taci când îți zic! 

Șerban îi pune pistolul la tâmplă.

ȘERBAN:
Tu chiar vrei să trag? Culcat!

Cleopatra răstoarnă masa.

CLEOPATRA:
Au!

ȘERBAN:
Împiedicato, maladroite, nătângo! Ai dat jos dulcea-

ța. O ridici și o mănânci!

CLEOPATRA:
Ce?

ȘERBAN:
Cum ce? Dulceața de pe jos! Mănânc-o!

CLEOPATRA:
Dar mi-e scârbă!
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Și când o să mănânci varză stricată cum o să fie? 

Crezi c-o iei la război pe bucătăreasă? La război nu ți-e 
scârbă de nimic! Dacă ți-e scârbă, stai acasă. Vrei să stai 
acasă?

CLEOPATRA:
Nu.

ȘERBAN:
Culcat!

Șerban atinge dulceața cu pantoful.

ȘERBAN:
Hai, linge! E dulceața ta preferată!

CLEOPATRA:
Madame Clarice….!

2
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Proiectul Literatură și feminism, pe care l-am iniți-
at împreună cu Mihaela Michailov în 2019, se înscrie 
într-o mișcare mai amplă de creare, deschidere și între-
ținere a unor spații artistice și culturale feministe inter-
secționale și anticapitaliste. Nenumărate astfel de spații, 
care s-au format în ciuda discursurilor feminismelor li-
berale, există și sunt active. Activitatea lor cuprinde cre-
area de discurs și educația non-formală (așa cum face de 
pildă grupul h.arta), organizarea de cercuri de lectură, 
ateliere, dezbateri (cum face grupul Dysnomia, din care 
facem parte și noi), editarea și publicarea de reviste print 
și online cu conținut feminist (cum face colectiva Cu-
tra), organizarea și participarea la proteste cu revendicări 
radicale, anticapitaliste, antirasiste, antihomofobe (cum 
fac toate spațiile politice feministe intersecționale); dar 
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unui teatru politic feminist radical, intersecțional (așa 
cum face Compania de teatru Giuvlipen). 

Termenul de „intersecționalitate”, ca instrument al 
teoriei feministe care permite înțelegerea și exprimarea 
subiectivității politice formate la intersecția mai multor 
sisteme de opresiune, a fost introdus în spațiul de lim-
bă română de activistele feministe rome: Nicoleta Bițu 
scria, încă din 2006, despre intersecția dintre sexism și 
rasism, și despre femeile rome aflate „între două lumi”. 
Lor le datorăm, în primul rând, această cunoaștere. De 
asemenea, într-un mod foarte specific, datorăm o mare 
parte din educația noastră feministă intersecțională dis-
cursului, spectacolelor, luptei politice a Companiei de 
teatru Giuvlipen. 

În fine, despre intersecționalitate am învățat și frec-
ventând cercul de lecturi Dysnomia, la a cărui organi-
zare și susținere, de-a lungul anilor, am și participat. 
Aici, în multe rânduri, literatura a jucat un rol la fel de 
important sau poate și mai important decât teoria. Scri-
itoare precum Gloria Anzaldúa, Maya Angelou, Octavia 
Butler, Jeanette Winterson, Chimmamanda Ngozi Adi-
chie și multe altele, ne-au făcut să simțim, nu doar să 
gândim intersecționalitatea. (Între timp, cele mai multe 
dintre ele au fost traduse în română.) Ne-au făcut să ne 
conectăm afectiv, să înțelegem că nu doar noi, din mar-
ginea noastră de lume, am simțit că nu avem cuvinte să 
spunem adevărul pe care îl trăim; că nu doar noi, din 
marginea noastră, am simțit cândva – rușinându-ne, 
poate - că trebuie să ne schimbăm ca să încăpem în cu-
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să fie pe măsura noastră și cu care să putem ieși în lume. 
Ne-au făcut să înțelegem că scrisul literar, la fel ca alte 
forme de expresie artistică, poate fi o armă redutabilă 
în auto-afirmare, luptă și solidarizare. Scriitoarele femi-
niste precum Audre Lorde au scris din inimă despre ce 
înseamnă să te formezi sub focul încrucișat al mai mul-
tor suprastructuri opresive și ne-au învățat că așa cum 
viața noastră nu are o dimensiune unică, importantă, 
nici luptele noastre nu pot avea o singură dimensiune. 
Că nu putem fi feministe cu adevărat dacă nu luptăm 
simultan (și pe cât posibil, fără a face ierarhii) și împo-
triva homofobiei, a rasismului și a capitalismului care 
ne distrug.

Literatura privilegiază afectul. Iar gândirea politică 
pe care o cultivăm în spațiile noastre feministe de stân-
ga ne ajută să identificăm și să împărtășim acele afecte 
care exprimate, ne plasează politic conform cu interesele 
noastre comune și ne fac să ne solidarizăm. Citind lite-
ratură feministă care vorbește despre subiectivități poli-
tice formate în margini, ne-am conectat, ne-am identifi-
cat, am înțeles care sunt instrumentele cu care am putea 
lucra. Și cât de necesară este crearea lor – pentru că știm 
bine, tot de la Audre Lorde, casa stăpânului nu poate fi 
demolată cu uneltele stăpânului.

De aceea, cred, am simțit nevoia construirii unui 
spațiu anume dedicat literaturii feministe intersecțio-
nale în limba română. Un spațiu care să nu se raporte-
ze în primul rând la lumea literară locală, unde istoria 
mai mult sau mai puțin recentă îngreunează emergența 
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înainte de orice, la literatura feministă intersecțională 
globală, la mișcările artistice, afective, politice cu care 
avem afinități. Un spațiu alternativ, care, înaintea orică-
ror ambiții de cucerire a vizibilității și a centralității, să 
pună libertatea de creație. Adică posibilitatea ca acele 
subiectivități marginalizate de literatura dominantă să 
se poată exprima, fără să se simtă constrânse, limitate, 
excluse de regulile stricte, de multe ori tacite, ale Litera-
turii. Posibilitatea de a scrie literatură feministă, politi-
că, fără a întâmpina reacțiile comune, ortodoxe, ale pro-
fesioniștilor din literatura română, preocupați aproape 
exclusiv de menținerea statu-quo-ului și a ierarhiilor din 
interiorul acestui domeniu. 

Am simțit nevoia să construim un spațiu în care noi, 
autoarele feministe, să ne întâlnim și să vorbim despre 
poeziile, romanele, piesele de teatru, eseurile pe care le 
scriem. Să organizăm ateliere în care să citim ce scriem 
și să ne ajutăm între noi, într-un cadru care să decon-
struiască ideea că un text este „ne-literar” pentru că este 
scris dintr-un punct de vedere al cuiva care înțelege, tră-
iește și analizează opresiunea.

Am simțit, în fine, și nevoia unui spațiu de auto-pu-
blicare, cu acces liber și care să rămână activ și după 
încheierea proiectului. În contextul în care cei și cele 
care nu locuiesc în marile centre urbane nu au acces la 
evenimente și la viața propriu-zisă politică, culturală și 
artistică a mediilor alternative în special, ni se pare esen-
țial ca Editura pentru Literatură Feministă să continue 
și să garanteze totdeauna accesul liber la ceea ce publică.
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Volumul de față a avut un scop foarte precis, și anu-

me să aducă laolaltă mai multe piese feministe produ-
se în ultimii ani în teatrul independent, axându-se pe 
caracterul intersecțional al acestora. Adică nu centrarea 
privilegiată a genului ne-a interesat în dinamica pieselor 
pe care le-am luat în considerare, ci urmărirea felurilor 
în care opresiunea de gen intersectată cu alte tipuri de 
opresiuni creează subiectivități marginale foarte specifi-
ce. Credem că discursurile revoluționare nu pot începe 
decât de la centrarea acestor subiectivități.

Și implicit de la autoreprezentare -- așa cum se vede 
poate cel mai clar în piesa Gadjo Dildo, în care femei 
rome queer își revendică spațiul, afectele, cuvintele 
și performativitatea. O critică directă adusă felului în 
care reprezentarea femeilor rome le-a fost furată de o 
artă majoritară violentă, care a reprodus consecvent 
opresiunea, reducându-le la imagini stereotipe, exotizate. 
Dar și o critică adusă încercărilor opuse, venite poate și 
dinspre tradiționalismul din interiorul comunităților 
(despre care, în cazul său specific ca membră a 
comunității chicana vorbește și Gloria Anzaldua) de a 
menține  reprezentarea femeilor rome în cadrele unei 
„respectabilități” heteronormate. Gadjo Dildo râde și de 
exotizare, și de respectabilitate, și creează spațiul pentru 
frumusețea și puterea adevărate ale femeilor rome, așa 
cum le definesc chiar ele. 

Tot împotriva „respectabilității” vorbește și 
Negreșită, performance-statement afectiv anti-violență 
instituțională, generalizată, normalizată, omniprezentă 
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cu genul. Ce se întâmplă când aceste persoane nu sunt 
și privilegiate economic, așa cum ne-am obișnuit să le 
vedem reprezentate în filmele și serialele mainstream? 
Cum se schimbă viziunea, trăirea, cum se schimbă 
expresia, când vorbim despre un queerness local, de la 
periferia Europei? Cum se traversează spațiul urban, 
cum se navighează prin oceanul de violență care inundă 
orașul atunci când arăți diferit și când nu ai mijloacele 
– statutul, banii, relațiile – care să te apere? Cum se 
simte, la nivelul pielii, queernessul împletit cu lipsa 
privilegiului economic?

Tot la nivelul pielii se trăiește și abuzul din facultăți: 
în piesa Fuckultate, autoarele au centrat experiența celor 
mai vulnerabile dintre studente, anume cele din institu-
țiile educaționale vocaționale, unde corpurile semnifi-
că și sunt parte activă a procesului educațional, și unde 
relația cu profesorii poate deveni foarte intimă, făcând 
abuzul de putere și mai ușor de practicat. Într-o lume 
capitalistă care ne comodifică înfățișarea, reproducând 
la nesfârșit tiparul unor corpuri care să convină unui 
consum foarte specializat și intens, comportamentele 
abuzive din instituțiile educaționale sunt, desigur, nor-
malizate. La fel, într-o lume în care sexismul structu-
rează nestingherit relațiile de gen, fără să fie perseverent 
identificat și criticat, hărțuirea unei studente de către 
profesorul ei va fi trecută în contul fetei. Fuckultate a 
reprezentat semnul de exclamare plasat deasupra acestor 
fenomene „banale” din instituțiile de învățământ supe-
rior, în speranța că va contribui la această discuție din 
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Interacțiunea opresivă cu reprezentanții unor insti-

tuții se vede și în piesa Abuz, care ne arată minuțios 
și atent ce înseamnă, propriu-zis, să fii o femeie con-
damnată: cum influențează genul și clasa, intersectate, 
felul în care ne raportăm la „autorități” și felul în care se 
raportează „autoritățile” la noi?  Care e genealogia afec-
tului în funcție de această intersecție, cum se modulează 
umilința, rușinea, frica, în funcție de clasă și de gen? Și, 
poate cel mai important, ne face să gândim, în cele din 
urmă, care anume este acel element care dă legitimitate 
unui sistem punitiv care de fapt menține prin violență 
și abuz ordinea socio-economică în care trăim – puterea 
celor puternici și vulnerabilitatea celor slabi. 

Și Anxietăți mileniale ne invită să gândim intersecția 
dintre clasă și gen în ipostazele sale foarte specifice. Dar 
ce caracterizează cel mai puternic acest text este privirea 
autocritică – privirea hiper-conștientă care își sculptează 
perseverent și cu efort constant un loc în lumea aceasta 
în care „locul” pentru o astfel de privire-subiect nu există 
dinainte. Făcând slalom printre acțiunile puternice ale 
suprastructurilor care determină relațiile, conversațiile, 
afectele, felul în care este tratată și văzută, printre tipu-
rile diverse de violență proliferată din afară, posesoarea 
privirii de aici creează în timp real propria poziționare 
– o vedem la lucru, îi simțim ironia, auto-ironia și furia, 
cu dublu sens: de conectare și de revoltă. 

Și în Interior 0 clasa pare să fie determinantul în lip-
sa căruia cuvântul „femeie” nu poate căpăta suficien-
tă forță politică. Protagonista aparține nivelului de jos 
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mamă care muncește în străinătate și are aspirații care 
îi sunt distruse de capitalism și de patriarhat. Superiori 
există, în această poveste, peste tot: la muncă, în relațiile 
intime, în cabinetul de ginecologie, și fiecare își mani-
festă superioritatea în modul său special, mai direct, mai 
indirect, mai brutal, mai soft. Cum ne golesc ierarhiile 
acestei lumi capitaliste și patriarhale de putere și de con-
ținut? Este poate una dintre întrebările cele mai intere-
sante pe care le ridică această piesă.

N-a fost războiul nostru reprezintă, în primul rând, o 
citire situată a istoriei, în care nu mai regăsim, ca în dis-
cursurile mainstream, o „inspirație feministă” în figura 
Reginei Maria – ci poate chiar dimpotrivă. Juxtapune-
rea celor două texte, însemnările reginei și notele de pe 
teren, din spitalele cu bolnavi de holeră, ale Ecaterinei 
Arbore, luminează dintr-odată poziționarea celor două 
personalități istorice. Clarifică dintr-odată pentru ale 
cui interese acționau fiecare dintre ele și face mai ușoară 
raportarea noastră la ele, din propria noastră poziție. În 
al doilea rând, N-a fost războiul nostru reprezintă un ex-
periment intersecțional performativ, în care avem efec-
tiv posibilitatea de a vedea cum se schimbă relațiile din-
tre personajele unei povești în funcție de apartenențele 
lor de gen și de clasă. Prin înscenarea acelorași situații, 
cu variabilele gen și clasă schimbate, aceste variabile de-
vin, în fapt, protagonistele. Cum mișcă ele lucrurile? În 
favoarea cui? Se mai poate susține ideea că ele nu sunt 
determinante? Că nu sunt creatoare de destin? 

Pieselor selectate li se puteau desigur adăuga mul-



Antologie de teatru feminist intersecțional

309te altele. Volumul de față poate constitui însă un reper 
pentru modalitățile diverse în care se poate scrie teatru 
dintr-un punct de vedere asumat feminist intersecțio-
nal și pentru modalitățile diverse în care se pot pune în 
scenă situații, afecte și personaje care să mobilizeze și 
să exprime subiectivitățile marginale, care au, așa cum 
știm, potențialul revoluționar cel mai puternic.

Laura Sandu








