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Ea: Prin urmare, mergem?
El: Adicã, te mai aºtept mult în frig?
Ea: Eºti deja jos?
El: Dacã mai stai mult o sã fiu pe jos!
Ea: Acum vin. Sã mã machiez un pic.
El: Duº ai fãcut? Ca sã ºtiu cât mai am de aºteptat.
Ea: Trebuia?
El: Nu, vino oricum.
Râde.
Ea: Acum cobor!
Coboarã.
Ea: Mã vezi?
El: Da. Dar tu? Uite-mã!
Se agitã.
Ea: Nu… Aha!
Se îmbrãþiºeazã cald ºi lung.
El: Pofteºte, te rog, în umila mea voaturã!
Ea: Mulþumesc, ce drãguþ!
El: Aºa eram ºi atunci. Ai uitat. Explicabil. Nu-i nimic.

Ai ocazia sã-þi aminteºti.
Urcã în maºinã amândoi.
El: E suficient de cald?
Se uitã atent la ea.
El: Vrei mai cald?
Ea cotrobãie prin geantã.
El: Vrei sã fumezi deja? Ai avut o zi grea?
Ea: Nu vreau sã fumez, dar poþi sã faci puþin mai

cald… Mi-am luat bluziþa asta subþire ºi mi-e cam frig,
El: Lasã, cã-þi stã foarte bine. Eºti foarte sexy.
Ea: Îþi place?
El: Ce întrebare e asta? ªtii bine cã da! Ai asortat-o

perfect cu fusta. ªi pantofiorii.
Ea: Ai vãzut cã mi-am luat eºarfa de la tine?
El: Scuzã-mã, fãrã sã vreau, m-am uitat la picioare.

Sunt la fel de frumoase, dacã nu ºi mai ºi. Dar am
remarcat ºi eºarfa, sã nu crezi cã nu. Mã bucur cã o
porþi.

Ea: Nici nu am plecat bine… Poþi ºi tu sã aºtepþi
puþin… Mãcar sã ajungem acolo.

El: Pãi, na! Unde vrei sã mã uit? La baba aia care ºi-
a scos cãþelu’?

Ea râde. Maºina porneºte ºi un timp nu se aude
altceva decât motorul.

Ea: E departe?
El: Destul.
El: (Nu e, dar o sã mã prefac cã e foarte departe, ca

sã mai stau cu tine.)
Notã lãmuritoare: Parantezele sunt gânduri neros-

tite..

El: N-ai mai fost aici, nu?
Ea: Niciodatã. Tu?
El: Nici eu. Aºteptam sã venim amândoi.
Ea: Uite, ninge!
El: Daaa… Ce frumos!
Ea: (Mãcar de-ar fi mai departe restaurantul!)
El: Pânã vom ieºi de la crâºmã o sã se punã ceva.

ªi o sã încropim un omulete de zãpadã.
El: (Doamne, ce-mi bate inima!)
Ea: (Sper cã nu o sã mã bage la zãpadã, sã-mi stric

bunãtate de pantofi!)
El: (Dacã se mai uitã aºa la mine, o sã roºesc ca un

prost. ªi o sã râdã de mine. Iar. ªtiu cã abia aºteaptã.)
Zâmbeºte.
El: (Dacã se pune, abia aºtept sã o frec cu zãpadã.)
El: Uite, au dat drumul la luminiþe pe strãzi.
El: (Nu, nu o sã fac aºa ceva. Cã doar nu mai are 16

ani. ªi nici eu. Dar e neschimbatã!
Ea: Când ajungem?
El: (Ce draci îi zic?)
El: Mai avem un pic… Uite ce frumos ninge!
Ea: Te-ai rãtãcit?
El: Eu? Niciodatã. Mai ales cu tine alãturi.
El: (Pfaaa, ce texte de 2 lei am în mine!)
Ea: Parcã am mai trecut pe aici. De douã ori
El: Aºa seamãnã locurile astea între ele. Deh, ce

vrei! E de pe vremea comuniºtilor, când toate erau la
fel.

El: (Ptiu! S-a prins oare? Sau nu…)
Ea: Oricum mã bucur cã suntem împreunã. Eºti cam

roºu la faþã! Eºti OK?
El: (Drace! M-am înroºit ca un prost!)
El: E de la ger.
Ea: Þi-e frig?
El: ªi de la bãrbierit. Am pielea sensibilã.
Ea: Aaa… Îþi puneai puþin faþa între palmele mele.

Sunt calde. Dar dacã e de la bãrbierit…
El: (Ori sunt prost, ori sunt prost! Ori )
El: Da… Aºa sunt eu…
El: (Prost!)
El: Sensibil!
Zâmbeºte strâmb.
El: ªi, tu ce mai zici?
Ea: Când ajungem cred cã am putea bea un vin fiert

înainte, aºa, sã ne mai încãlzim.
Pauzã.
Ea: ªi sã se mai ducã iritaþiile…
Zâmbeºte ºi îl priveºte cu coada ochiului.
El: (Vin fiert? Drace!)
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El: Da, e o idee… Nu mai vrei cappuccino?
Ea: Crezi cã au?
El: Au un cappuccino de mare soi.
Ea: Nu vreau cappuccino.
El: (Dacã nu au vin fiert, am pus-o!)
El: Sigur au!
Ea: Vreau un Irish Coffee.
El: Irish merge la fix pe vremea asta. Ca vinul fiert.
Ea: Am ajuns! Uite, e pe dreapta!
El: (Doamne! Cum am ajuns, cã n-am fost atent deloc la

drum?)
El: A, da! He-he!
El: (Ce prost sunt!)
El: Stai sã gãsesc parcare. Cã nu poþi opri oriunde.
El: (Cum dracu’ de am venit pe-aci?)
Ea: (E cam emoþionat.)
El: (Nu mai trebuie decât sã mi se opreascã maºina. NA!

Asta-mi trebuia.)
Ea: (Sau poate crede cã o sã-l coste prea mult ºi nu are

destui bani?)
Se opreºte motorul.
El: He-he! Un gunoi prin benzinã.
Porneºte motorul din nou.
El: Nu mai bag de la Rompetrol. Ruºine Patriciu!
Ea: Dacã vrei luãm un taxi la întoarcere. Plãtesc eu.
El: Nu, nuuu! Cum sã plãteºti tu?
Ea: Nu-i nici o problemã!
El: (Ce-a apucat-o? Aha, da! E ea! Trebuie sã fie un pic

rea cu mine, altfel nu are cum!)
El: Relaxeazã-te! Am venit sã ne simþim bine, nu sã

facem împãrþiri.
El: (Doamne, frumoasã mai e!)
Ea: Mi-e mult mai bine. M-am mai încãlzit, nu te grãbi!

Când parchezi, parchezi…
El: Dacã vrei rãmânem în maºinã. Mi-ar fi mai uºor, he-he!
Ea: (Cred cã l-am stresat, hi-hi!)
El: (Ce frumos râde! ªi ce tare-mi bate inima! Sã nu-mi

sarã pe bord! Când au trecut 25 de ani?)
El: Eu zic s-o las aici. Ce zici?
Ea: E foarte bine. Hai înãuntru!
El o opreºte sã coboare.
El: Stai, unde ieºi?
Ea: Nu?
El: Pãi? Aºa iese o domniþã din caleaºcã?
Ea: (Ce galant…)
El: (Ptiu! Ce cap am dat în rama uºii! Sper sã nu fi obser-

vat!)
El: He-he!
Ea: (Ce cap a dat în tocul uºii!)
El îi deschide uºa ºi îi întinde mâna.
El: O secundã! Aºa! Vã rog, poftiþi!
Ea: (Se cam precipitã. O fi de la loviturã? O sã-i iasã

cucui, hi-hi!)
Ea: Mulþumesc!
El: (M-a luat ameþeala. ªi nu cred cã de la loviturã. E

superbã!)
El: Îþi stã perfect în fustiþa asta.
Ea: Nu e cam scurtã?
El: (Slavã Domnului cã-i aºa!)
El: Deloc. E perfectã. Alminteri e pãcat de picioare.
Ea: Mã gândeam sã nu crezi ceva rãu despre mine cu

fusta asta…

Ea: (Trebuia sã-mi fi luat bluza aia mai decoltatã.)
El: (N-aº putea crede rãu despre tine nici dacã aº fi dobi-

toc!)
El: Nu, nu! Cum aº putea? Bãnuiesc cã nu te-ai schim-

bat prea tare de la ultima noastrã întâlnire. Nu?
El: (25 de ani…)
Ea: Eºti tu drãguþ. În afarã de haine sunt la fel.
El: (Pe dracu’! Mi-a fost un dor de tineee…)
El: Eh, ºtii cã ce-i frumos ºi lui Dumnezeu îi place.
Ea: Aºa mã gândeam ºi eu. Hai sã intrãm! Te rooog!
El: Scuzã-mã!
El: (Scuzã-mã!)
El: Scuzã-mã!
El: (Bã, da’ prost sunt! Mã uit ca proasta la savarinã ºi Ea

îngheaþã! Doamne!)
Ea: (Mamã-mamã, dar am îngheþat, nu glumã! Dacã mã

mai þinea mult fãceam pe mine de frig!)
El: Sã vezi ce bine e înãuntru.
Intrã.
Ea: Ce bine ºi cãlduþ e aici…
El: Sã nu te ia somnul.
El: (Ba sã te ia!)
Ea: Daca mã ia, mã duci tu acasã, nu?
El: (Sã-mi adormi în braþe…)
El: Cum sã nu… Ai toatã încrederea.
El: (Doamne-ajutã!)
El: Aºa.
Ea: Pot sã-þi spun ceva? Mi s-a fãcut puþin ºi foame…

Crezi cã au ceva de mâncare?
El: Sigur.
Se întoarce cãtre un ospãtar.
El: Meniul, vã rog frumos.
Ea: Proscciuto con melone e preferata mea! E OK?
Ea: (Cred cã am întins coarda cu proscciuto)
El: (I-aº face poze, cât de frumoasã e. ªi lumina picã

angelic pe chipul ei… Slavã Domnului cã ne-am regãsit!)
El: Perfect.
El: (Ce dracu’ a comandat? Sper cã e de mâncare.)
Ea: Tu nu iei nimic?
El: Nu prea mi-e foame.
El: (Ce draci sã iau? Eu am ieºit sã fiu cu ea.)
Ea: Comanzi ºi tu un vin bun?
El: Roºu? Alb?
Ea: Fiert cu scorþiºoarã. Roºu, evident!
El: (Vin fiert… Doamne, dã-mi putere!)
El: Perfect…
Ea: ªi cu mere. Dacã au.
El: Au, au…
El: (Poate n-au!)
Ea: (Ha-ha-ha!)
El: (Dacã n-au?)
Se întoarce cãtre ospãtar.
El: Aveþi vin? Da? Fiert aveþi? Cu mere?
El: (Boule! Cum n-aveþi mere?)
El: Cum n-aveþi mere?
Ea: Nu-i nimic, merge ºi fãrã.
El: Luaþi de la salatã. Salata de fructe, cum care salatã?

Trebuie sã comand ºi salatã de fructe?
Ea: (Oare de ce nu o lasã aºa? Dar îmi place sã-l vãd cu

se agitã ca sã-mi facã pe plac.)
El: Deci, pune-þi-mi o salatã de fructe cu mere, iar merele

le luaþi ºi le puneþi la vin. Aºa. Mulþumesc frumos.
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El: (Bine cã au salatã! Ce proºti…)
Ea: E superb! ªi cald.
El: Daaa…Mã bucur cã-þi place.
Ea: ªi ce fotolii confortabile au…
El: (Parcã e o pisicuþã… Doamne, ºi cum se întinde…)
Ea: Pãcat cã nu au canapele. Am fi stat mai aproape

unul de altul. Sã ne auzim mai bine.
El: (Putem muta scaunele!)
El: Vin cu scaunul lângã tine, dacã vrei.
El: (Vrei?)
Ea: Cum vrei…
Ea: (Doamne, câte invitaþii sã-i mai fac?)
El: Acuºi!
El: (Doamne, ce prost sunt! Dacã m-atinge, leºin!)
Se mutã lângã ea. Se fâstâceºte un pic.
El: (Ce frumos miroase… ªi cum îi strãlucesc ochii…
Ea: (Nu cred cã trebuie sã mai fac nimic acum. Uite cât

e de emotionat! Poate se relaxeazã dupã vin.)
El: Ããã… Vrei apã?
Ea: Vine vinul! Ce frumos miroase!
El: (Apã? Ce idioþenii pot spune! Poate-mi revin dupã

douã guri de vin!)
El: E original.
Ea: Ce e?
Ea: (Nu cred cã ºtie, hi-hi!)
El: Vin.
Zâmbeºte.
El: Roºu.

Ea: Nu aveam nici un dubiu
El: Sãnãtate sã-þi fie! ªi iubire! ªi noroc! ªi tot ce-þi do-

reºti sã-þi fie aievea.
El: (ªi sã mã opresc, cã se rãceºte vinul.)
Ea: Noroc!
Ciocnesc ºi sorb din cãni.
Ea: E puþin cam acru. Poþi sã-i rogi sã-mi aducã niºte

zahãr?
El: (Acru?)
Mai soarbe o datã.
El: (Acru?)
Ea: (Cred cã fac cam multe fiþe. Dar chiar e acru!)
El: (Aºa e! Chiar e acru! Dracu’ sã vã ia de proºti!)
Se întoarce cãtre chelner.
El: Se poate niºte zahãr, vã rog frumos?
El: (Cã merge la caltaboº vinul ãsta!)
Amândoi pun zahãr în vin.
El: Merge?
Ea: E altceva. Aºa da!
El: (Slavã Domnului!)
Se aude un clinchet ca de clopoþel. El îºi întoarce capul

ºi priveºte pe fereastrã. Ningea. Doamne, ce frumos nin-
gea…

O fãpturã de abur apãru prin perdeaua de fulgi moi ºi-i
zâmbi.

Fãptura: Iar visezi cu ochii deschiºi.
El: Da, iar. ªi e aºa de bine…
Doamne, ce frumos ningea…
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