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Scena 2 (Actul 4) din ”Cochilii”

Pe malul mării, între niște stânci.

ELISE este cu telefonul lui DIMITĂR în mână. După sunete pare că se joacă.

Apare DIMITĂR.
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ELISE (se oprește din joc): Ce cauți aici?
DIMITĂR: Joci Candy Crush Saga?
ELISE: Voiam să văd cum e chestia asta... Nu m-am jucat niciodată pe un telefon

sau pe un calculator.
DIMITĂR: Săraca fată de la țară.
ELISE: Filip te-a lăsat să pleci?
DIMITĂR: Și? Ți-a plăcut?
ELISE: Te poate prinde, da. Dar eu prefer asta. (face un semn spre luna plină și spre

valuri).
DIMITĂR: Da, te cred.
ELISE: Te-a lăsat Filip să pleci?
DIMITĂR: Nu mai bine îi spunem Hasan și încetăm cu tot circul ăsta?
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ELISE: Te-a lăsat Hasan să pleci?
DIMITĂR: Nu.

Scoate pistolul la vedere.

ELISE își păstrează cumpătul remarcabil de bine.

ELISE: Mai trăiește?
DIMITĂR: Da. Nu i-am făcut nimic.

ELISE vrea să se ridice.

DIMITĂR: Stai jos. Nu-ți fac nimic, dar stai jos.
ELISE (se așează la loc): Ce i-ați făcut?
DIMITĂR: Marele bărbat a căzut la datorie. (schimb de priviri) Stai liniștită, că nu

are nimic.  Andor știa niște ierburi pe care le-a găsit pe aici și l-am adormit.
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Băiat deștept, Andor ăsta. Nu te lasă la greu. Nu degeaba e neam de barbari
și ăsta...

ELISE: Berberi. Nu barbari, berberi.
DIMITĂR: Da, știu. Tot un drac.
ELISE: Ce ai de gând?
DIMITĂR: Deocamdată nimic. Stau cu tine aici și privim marea.

Pauză lungă.

DIMITĂR: E impresionantă, nu?
ELISE: Da.
DIMITĂR: Atât de puternică. Atât de pură. Forța veșnică a naturii.
ELISE: Ești poet.
DIMITĂR: Eu? Nu sunt nimic. Chiar nimic.
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ELISE: Ce vrei?
DIMITĂR: Ce vreau eu... Știi, în viața mea am avut de toate. Chiar de toate. Nu mi-a

lipsit niciodată nimic. Am trei mașini în parcarea subterană a vilei mele de
acasă, dintre care două sunt Jaguar și un Ferarri. De aceea îmi e foarte greu
să îmi doresc ceva. Viața pentru mine e așa... sălcie.

ELISE: Sălcie?
DIMITĂR:  Nimic  nu  mă  mai  impresionează.  Sigur,  mănânc  cele  mai  alese

mâncăruri,  fut  cele  mai  frumoase  femei  –  pentru  că  instinctele  trebuie
satisfăcute. Dar nu e nici o emoție în asta.
Pauză lungă.

DIMITĂR: Până ai apărut tu. Și atunci totul s-a luminat. Pentru că tu ești altceva.
ELISE: Tu ai arma.
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DIMITĂR (se uită la ea ca și cum acum ar descoperi-o): Da.
ELISE se ridică și începe să se dezbrace.

DIMITĂR: Ce faci? Nu, stai, ai înțeles greșit!
ELISE: Da?
DIMITĂR: Da.
ELISE: Sigur?
DIMITĂR: Da.
ELISE: Tu ai arma. Într-un fel sau altul tot la asta se va ajunge. (mai scoate ceva de

pe ea)
DIMITĂR: Nu, stai, te rog, stai!
ELISE: Tu deții puterea acum.
DIMITĂR: Da, dar asta nu e nimic... (arată pistolul).

6



www.b-critic.ro

ELISE: Nu e nimic? Atunci dă-mi-l.
DIMITĂR: (râde și o amenință cu pistolul în glumă)
ELISE (zâmbind amar): Noi pe aici așa am fost învățați. Ai dat peste forță - te supui.
DIMITĂR: Cu Filip - Hasan! - așa a fost?
ELISE: Da.
DIMITĂR: Da?!
ELISE: Ai fi surprins dacă ți-aș povesti.
DIMITĂR: Adică - nu-l iubești?
ELISE: (pufnește)
DIMITĂR: Interesant...
ELISE: Ai pistolul, Dimităr. Ce vrei?
DIMITĂR: Sună foarte provocator ce spui...
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ELISE: E doar realist. (mai scoate un articol de pe ea)
DIMITĂR: În principiu ar trebui doar să te iau de aici și să te duc să te legăm lângă

iubitul tău.
ELISE: În principiu.
DIMITĂR: Da.
ELISE (își dă jos sutienul): Pierdem timp.
DIMITĂR: Încetează!
ELISE: Sigur?
DIMITĂR: Vino cu mine în lume! Dar nu așa, cu asta... (gest către pistol) Ca femeie

liberă. Ca parteneră a mea. Ce am făcut data trecută a fost o greșeală! Nu
înțelegeam... N-am știut...

ELISE: Și acum înțelegi?
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DIMITĂR: Încerc. Vino cu mine! Îți voi oferi tot ce ai nevoie, tot ce îți vei putea dori
vreodată.  Pot  să  fac  asta.  Putem să  facem asta.  Pleacă de  aici  și  uită  tot
trecutul ăsta al tău cumplit.  Poți să renaști din ororarea asta a războiului,
poți să uiți, poți trăi o viață fericită și eu pot să îți ofer toate astea!

ELISE: Sună frumos.
DIMITĂR: Haide!
ELISE: Încă ai pistolul.
DIMITĂR: Nu pot să îl las acum jos, dar spune o vorbă și...
ELISE: Și... Ce?
DIMITĂR: O să vedem. Ne descurcăm noi. (scurtă pauză) Haide, am putea fi atât de

fericiți!
ELISE: Fericiți. Nu înțeleg cuvântul ăsta.
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DIMITĂR: O să te învăț cuvântul ăsta.
ELISE: Viața mea e aici.
DIMITĂR: Cu Hasan?
ELISE: Hasan... (după o scurtă ezitare, îi servește o minciună) Hasan nu înseamnă

nimic pentru mine. Trecutul meu și țara mea însă sunt totul.
DIMITĂR: Ascultă-mă... Nu există salvare și nu există nici o împlinire în nici un

ideal. Sau în săvârșirea binelui. Sau a dreptății. Tatăl meu a fost în umbra
conducătorilor țării mele de douăzeci și cinci de ani încoace. Nu în față, cu
toți  papagalii,  ci  trăgând sforile în spate,  profitând de tot și  de toate.  Am
văzut cum se scrie istoria lumii, chiar dacă la o scară mai mică. Nu există
nimic cu adevărat pur pe fața pământului. Toate idealurile și toate credințele
și  faptele  bune  sunt  praf  în  ochi  pentru  proști.  Am  văzut  cum  oameni
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sărmani mor în spitale cu zile, deși ar putea fi salvați, în timp ce oameni ca
tata își umpleau buzunarele pe spinarea acelor spitale. Pentru o carcasă de
mașină  scumpă.  Doar  din  cea  mai  pură  vanitate,  fără  nici  un  fel  de
conștiință/  Am  văzut  cum  la  televizor  cele  mai  bune  intenții  sunt
transformate de papagali abili în crime odioase și mulțimile sunt în stare să
creadă aceste lucruri. Am văzut cum seviciile secrete nu sunt decât un alt
nume pentru o adunătură de oameni puși să adune averi sau să fie în slujba
unor oameni care adună averi și mai mari. Am văzut cum indivizi care fură
milioane stau în pușcărie mai puțin decât un flămând care a furat o găină și
cum apoi apar în public ca eroi ai nației. Am văzut curve pe post de fete mari
și criminali pe post de buni samariteni. Nu există nimic. Nu există nici un
adevăr și nici o mântuire în nici o luptă pe care s-o porți vreodată pentru
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vreun ideal.  Nu există decât salvarea în nume propriu. Doar pielea ta ți-o
poți salva, dacă ești atât de norocos sau deștept să te plasezi în societate pe
partea însorită. Altfel  nu ai nici o șansă, decât să trăiești și  să mori ca un
sclav lipsit de demnitate și uneori să fii fericit și recunoscător pentru asta,
dacă ai un salam de mâncare și o emisiune mincinoasă pe ecran. Și chiar și
dacă ești suficient de bogat ca să scapi – oricând poate da un terorist peste
tine într-un mall sau într-un aeroport.

ELISE: Sau pe o plajă cu nisip fin.
DIMITĂR: Da. Crede-mă, îți spun toate astea din inimă.
ELISE: Pentru că mă iubeși.
DIMITĂR: Da.

Pauză lungă.
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ELISE: Poate că într-o zi o să te plictisești.
DIMITĂR: Niciodată!
ELISE: Bărbații spun asta tot timpul.
DIMITĂR: Ești atât de miraculoasă încât fascinația mea nu va obosi niciodată.

Îngenunchează în fața ei.

Ea se dezbracă complet, rămâne goală în lumina lunii.

El se apropie încet de picioarele ei.

ELISE (îl oprește): Nu. Vreau să te duci acum acolo, la focul vostru de tabără cel
grozav și să-l împuști pe Andor. Să-l omori. Poți să faci asta?

DIMITĂR: De ce?
ELISE: E jertfa de care avem nevoie pentru viața noastră cea nouă.
DIMITĂR: Păi nu ar trebui să îmi ceri atunci să o omor pe Bianca?
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ELISE: Nu. Nu Bianca e pericolul, ci Andor. Înțelegi? (pauză) Înțelegi?
DIMITĂR: Da. (pauză) Bine. (ezită)
ELISE: Ce? (zâmbește) Nu primești nimic înainte. Ți-ar scădea din hotărâre.
DIMITĂR: Nu mă gândeam la tot...
ELISE: Nu. Hai, du-te.
DIMITĂR: Da.

DIMITĂR se ridică și se îndepărtează, dar se oprește și se întoarce.

DIMITĂR: Asta este un fel de dovadă, nu?
ELISE: O jertfă.
DIMITĂR: Nu se poate și fără? Andor e...
ELISE (se apropie de el): Ți-e frică.
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DIMITĂR: Nu, nu! Doar că... De ce trebuie să moară întotdeauna cineva? Nu putem
să plecăm pur și simplu?

ELISE: Crezi că va fi atât de simplu să plecăm de aici?
DIMITĂR: Nu știu, dar nu văd cu ce ne-ar putea ajuta moartea lui Andor. Sângele

va cere alt sânge, și altul...
ELISE: Asta e o zicală proastă. În viață nu e așa.
DIMITĂR: Vreau ca începutul vieții noastre să fie... (acum ea e goală cum se găsește

foarte aproape de el) curat.
ELISE: Ți se pare că asta e curat?
DIMITĂR: Nu înțeleg de ce...
ELISE: Este ceea ce îmi doresc eu.

Pauză lungă.
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ELISE: Dă-mi pistolul.
DIMITĂR: Ăăă... Nu.
ELISE (își bagă țeava între picioare): De ce nu mă omori tu atunci?
DIMITĂR: Nu...
ELISE: Uită-te la mine! Vrei asta? Vrei să fim doar noi doi?
DIMITĂR: Da!
ELISE: Vrei?
DIMITĂR: Da! Da, da, da!
ELISE: Atunci îmi vei da pistolul, iar eu mă voi duce acolo și îl voi omorî. Sau, mai

bine: am să-i omor pe toți. Vrei asta? (scurtă pauză) Vrei asta?
DIMITĂR: Da, la dracu', da!
ELISE: Vrei să-i omor pe toți pentru tine?
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DIMITĂR: Da!
ELISE: Vrei s-o omor pe idioata aia de Bianca, soția ta?
DIMITĂR: DA!
ELISE: Vrei să îl omor pe Andor care e de o mie de ori mai frumos și mai bun ca

tine?
DIMITĂR: DA!
ELISE: Vrei să-l omor pe Hasan, iubitul meu?
DIMITĂR: Sigur!
ELISE: Vrei s-o omor pe acritura aia de Corinne, cu toate ifosele ei de mare doamnă

plimbată prin Univers?
DIMITĂR: Da, da, da!!!
ELISE: Bine.
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ELISE se lipește de el.

ELISE (îi șoptește la ureche): Dă-mi arma acum.
ELISE îi ia arma din mână, apoi o proptește pe dedesubt, din îmbrățișare, de

pieptul lui. El se trage puțin înapoi. Ea îi plimbă țeava pe piept, gânditoare.

DIMITĂR (înțelege): Hai. Fă-o.
ELISE: Prostule. (îl împușcă în inimă) 

DIMITĂR  cade  jos  fără  un  sunet  și  moare  instantaneu.  ELISE  își  strânge

hainele, se îmbracă, bagă pistolul pe sub haine, la centură, și iese.
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