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b-critic.ro

IRINGÓ Cât o fi ceasul ?
INCE (trezindu-se brusc) Nu-i adevărat, nu dormeam!
IRINGÓ (se sperie, dar se adună rapid) E bine că n-ai dormit, Ince. Să nu

cumva să întârzii la autobuz. 

Linişte. 

INCE (pipăindu-şi capul, somnoros) Cât o fi ceasul acum? 
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IRINGÓ (îl imită) Nu-i adevărat, nu dormeam! 
INCE Ce? 
IRINGÓ (ridică mâna lui Ince, se uită la ceas) Şapte şi zece, dacă vrei să ştii. 
INCE (sare-n picioare, fuge la cuier) Unde-mi e paltonul? (începe să caute)

Nu mi-ai văzut paltonul? 
IRINGÓ Ăla în care fugăreşti gâştele? 
INCE (iritat) Da. (caută mai departe) 
IRINGÓ Unde l-ai zvârlit în zori când ai venit beat turtă, acolo tre’ să fie.

Omul ăsta al tău, nu cu autobuzul de la ora şapte vine? 
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INCE Ba cu ăla. Iringó, nu mai sta ca viţelul la poarta nouă, fii drăguţă şi
caută-mi paltonul! 

IRINGÓ Degeaba aş mai fi aşa drăguţă să-ţi găsesc paltonul căcăcios. Doar
dacă  nu  intenţionezi  să  fugăreşti  gâştele  la  ora  asta  matinală.
Intenţionezi să fugăreşti gâştele în paltonul tău căcăcios? 

INCE Hai odată, imediat coboară din autobuz! 
IRINGÓ Cică imediat! A coborât de mult, dacă mă-ntrebi pe mine. Probabil

e pe drum încoace. 
INCE (se opreşte din căutat) Dumniezoul reumatic să-mi spargă capul ăsta

prost!
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IRINGÓ Lasă, Ince. La urma urmei, e poliţist ăla care vine, nu-i aşa? Dacă e
să nu mă-n-şel, o să ne găsească şi casa, zic eu.

INCE De poliţist, îi poliţist. Dar tot trebuia să-l întâmpin. 

Linişte. 

IRINGÓ Dar ştii totuşi că te joci cu viaţa, Ince ? 
INCE Eu? 
IRINGÓ Tu. 
INCE De ce m-aş juca cu viaţa ? 
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IRINGÓ Nu ştiu de ce te joci cu ea. Ştiu doar că, dacă află Izsák că ai chemat
un poliţist şi l-ai şi cazat, îţi crapă capul. O să-ţi râcâie creierul ăla
cretin din craniu cu un cui ruginit. 

INCE Nu merge chiar aşa.
IRINGÓ Şi după aia ţi-i şi suge, poţi să fii sigur de asta.
INCE Ce să-mi sugă?
IRINGÓ Creierii de cretin pe care ţi i-a râcâit cu cuiul ruginit din căpăţâna

asta cretină!
INCE Îţi zic eu imediat ce să-mi sugă, Izsák. Crezi că mi-e frică de el? 
IRINGÓ Sper că da. 
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INCE Dacă-mi  era  frică,  m-aş  fi  retras  imediat  ce  şi-a  anunţat
candidatura la primărie. Şi de ce mi-ar fi frică? Doar pentru că e
membru  în  Batalionul  Luptătorilor  Secui?  Sau  că  le-a  spart
capetele la doi ofiţeri de o sută de kile în armată? 

IRINGÓ La trei. Fiindcă i-au atras atenţia să nu completeze un formular cu
rune secuieşti. 

INCE Bine, trei atunci. Mare lucru... 
IRINGÓ De altfel, nu mai e cu Luptătorii. A plecat pentru că i se părea că au

vederi prea liberale.
INCE Mă cac pe ce-a făcut şi ce nu.
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IRINGÓ Cacă-te, Ince. Dar mie să nu mi te plângi dacă te trezeşti cu Izsák
că-ţi râcâie creierul din craniul ăla idiot. Na, s-a făcut cafeaua. (iese
în bucătărie) 

INCE N-am să mă trezesc aşa, fii  liniştită. De’ m-aş fi trezit acuma la
timp...

IRINGÓ Ce plângi iară după autobuzul ăla?
INCE Nu plâng. Doar că se cuvenea să-mi aştept oaspetele la autobuz. 
IRINGÓ Ce ştii tu despre ce se cuvine?
INCE Ce? 
IRINGÓ Şi un urs carnivor are mai multă cuviinţă decât tine.
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INCE De ce spui asta, Iringó? 
IRINGÓ (intră cu o ceaşcă de cafea în mână) Spun asta pentru că nu se prea

cuvine să vii  acasă  muci  la  trei  dimineaţa,  urlând ca o maimuţă
turbată şi să scoţi omul din pat să cânte cu tine imnul secuiesc. 

INCE Te-am scos din pat? 
IRINGÓ Apoi mi-ai ţinut un discurs de o oră jumate despre efemeritatea

prieteniei şi despre fundul tot mai mare al hangiţei – nici asta nu-i
prea  cuviincios.  Deşi  sunt  de  acord că  i-a  crescut  imens fundu’.
Chiar şi aşa, ăsta nu-i comportament de om care ştie ce se cuvine.
Mai degrabă e comportament de primitiv cretin, recunoşti? 
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INCE Iartă-mă, nu-mi amintesc nimic. 
IRINGÓ Destul de rău. Mai ales că-i a treizecea oară luna asta când nu-ţi

aminteşti nimic. Ar trebui să bei mai puţin, n-ai mai fi aşa...aşa.
(gest de renunţare cu mâna) Ia, bea cafeaua asta. 

INCE (îşi ia cafeaua, începe să amestece) Nu de la băutură-s aşa, crede-mă.
Da’ de la atâta supărare!

IRINGÓ Eu înţeleg. Dar totuşi. 
INCE Nu mai am nici o bucurie, Iringó. Totul s-a schimbat aici, că nu

mai recunosc locul.
IRINGÓ Ţi-am spus, ar trebui să bei mai puţin.
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INCE Ţi-aduci aminte? Gălăgia copiilor, nevastă, pomii fructiferi, bani în
buzunar, maşină-n curte, bunătate de benzină furată-n pivniţă... N-a
rămas nimic.  Iar când ies pe stradă, parcă aş fi  în altă localitate.
(visător)  Totul  e  străin,  casele,  drumurile,  gardurile,  oamenii...
gâştele... vacile... caii... 

IRINGÓ Şi animalele, m-am prins. 
INCE Găinile... câinii... 
IRINGÓ Am înţeles! 
INCE Răţuştele... A pierit tot ce-a fost, şi în curând nu o să mai am nici

cu cine să beau. Román Misi s-a sinucis, Szász Jani la fel. N-a mai
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rămas  decât  doctorul,  netotul  de  Sánta  Feri,  preotul  catolic  şi
amantul  preotului.  Tinerii  au  plecat,  ăia  care  au  rămas  s-au
spânzurat. Nu mai avem nici notar, nici învăţător, nici poliţist... 

IRINGÓ Ai fost aşa drăguţ să-mi înşiri toate astea şi dimineaţă, n-o lua de la
capăt, te rog frumos. 

INCE Încet-încet moare toată comuna. 
IRINGÓ Satul. 
INCE Satul. Vezi, şi asta mă doare nespus, Iringó. Mă doare de nu mai

pot.  Pe  mine  m-au  ales  primar  în  fruntea  unei  comune,  nu  în
fruntea unui sat. 
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IRINGÓ Erau orbi toţi când te-au votat. Eşti cel mai de rahat primar de pe
faţa pământului. 
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