
Dingo Dogs 
(Essay on a sinner’s skin) 

de Andrei Măjeri 

Personaje: 

Jeremy-45 de ani, preot catolic 

Alexis-25 de ani, pictor 

“/ “ - dialog intercalat 

Moto: 
Viaţa înseamnă să respingi neîncetat ceva ce vrea să moară, 
viaţa înseamnă să fii crud şi neiertător faţă de tot ce este slab 

şi îmbătrînit în noi şi nu numai în noi. 
Viaţa înseamnă deci să fii lipsit de pietate faţă de muribunzi, de năpăstuiţi şi moşnegi? 

Să fii neîncetat ucigaş? - Şi totuşi, bătrînul Moise a spus: „Să nu ucizi!” 
-Nietzsche (Ştiinţa veselă)- 

!             !  
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Francisco Ribalta, Sfântul Bernard îmbrăţişându-l     Andres Serrano, Immersion (Piss Christ) 1987, 60x40  cm               

pe Christos crucificat, cca. 1621-1625, ulei pe pânză,   - fotografie a unui crucifix scufundat în urina artistului- 

158x113 cm, Museo del Prado, Madrid 

        Joi dimineaţa. O cameră într-o mânăstire, la etaj. În dreapta spate - un geam mare cu 

vitralii şi draperii purpurii. Patul este tras în mijlocul camerei, iar în spatele lui este o schelă 

metalică. Pe peretele din fundal se află o frescă cu “Cina cea de taină”, pictată doar în partea 

superioară. În stânga se află uşa spre baie şi multe icoane agăţate pe perete, iar în faţă-stânga 

un birou plin de statui cu sfinţi şi acte îngrămădite. Jeremy este la duş. În pat, Alexis se joacă cu 

lustra, luminând diferite părţi ale frescei sale. Muzică foarte tare (Blondie-Heart of Glass). Je-

remy intră gol, tremurând, vizibil iritat. 

Jeremy: Aleeeex! Alex, opreşte muzica! Întărâţi câinii.  

(câinii latră) 

Alexis: Ok. Nu mai striga! Căldura e de vină. (pauză) Şi eu turbez. 

(Alexis opreşte laptop-ul de pe birou şi trage cu un singur gest draperiile de la geam, lăsând lu-

mina să inunde interiorul, care pare dintr-o dată şi mai dezordonat. Câinii latră, cuprinzând cu 

glasurile lor tăcerea instalată. Jeremy se îmbracă rapid, stânjenit de noua atmosferă.) 

Jeremy: Lasă-le!  

Alexis: Când ţi-o văd aşa mare, îţi iert tot.  

Jeremy: Nu-mi place deloc cum ne începem ziua. Te rog, nu mai vorbi/ aşa... 

Alexis: Gata, Big J., că vărs. Nu ştii ce privelişte pierzi! În curte, doi câini fac sex sub oleandri şi 

copiii încearcă să îi despartă. (râde) Prostuţii! Ăştia nu ştiu că după ce-o fac câinii rămân aşa? 

Jeremy: Pleacă de-acolo!/ Te rog... 

Alexis: Faci mai mare gălăgie urlând. 

Jeremy: Nu urlu. Căldura/ asta... 

Alexis: Tocmai mi-ai dat dreptate? (râde) Cum ar fi, Big J., să rămânem şi noi aşa? Legaţi/ ca 

doi... 

Jeremy: Ajută-mă să-mi pun gulerul. (Jeremy îl priveşte pe Alexis şi îl cuprinde, apucându-l de 

fund.) Ador cum îţi legi eşarfa la pantaloni. Îţi face fundul să pară un cadou. (pauză) Exact aşa a 
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fost şi visul meu de azi-noapte. Un platou de carne gustoasă, dar cu cât mă apropiam, carnea pu-

trezea. 

(pauză) 

Alexis: Mama îmi zicea că cel care se îmbracă, se apară... Ştii, nu facem mare lucru. Gata. (îi 

atinge buzele cu arătătorul) 

Jeremy: Facem câte ceva.  

Alexis: Nu facem nimic din ce n-aş putea face singur. Usucă-te! Ai să răceşti! 

(pauză. Revine la geam. Jeremy se usucă pe păr.) 

Alexis: Clar le plac câinii.  

Jeremy: Cui? 

Alexis: Copiilor. 

Jeremy: Sunt la fel ca ei. Sălbatici. 

Alexis: Crezi? E un fel de voyeurism şi ăsta. 

 (pauză) 

Alexis: Tu îi confesezi, nu? 

Jeremy: Da. 

Alexis: Îşi fac laba des? Câteodată şi împreună, nu? 

Jeremy: Taci şi pune mâna pe lucru. 

Alexis: Aş putea pune eu mâna pe altceva. 

Jeremy: Vreau să ştiu când termini pictura asta de căcat? 

Alexis: Aşa vorbeşti tu de-o icoană? 

Jeremy: Alex, nu e o icoană. Până nu e sfinţită, e doar o încercare. 

Alexis: Dac-aşa consideri, o las neterminată. Sau… 

(Alexis schiţează sexul lui Iisus pe frescă) 

Jeremy: Şterge porcăria! Imediat! 

Alexis: Doar dacă mă fuţi să-mi sară creierii. 

(pauză)  

Jeremy: Nu e momentul. 
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Alexis: La tine nu e niciodată momentul, Big J. Da’ cu toate astea, mereu eşti în spatele meu, 

analizându-mă, căutând „momentul” să greşesc.  

(Alexis se leagănă cu capul în jos pe schelă. Pauză) 

Alexis: Dumnezeul tău e aşa mic, mic şi erect. 

Jeremy: Eşti îngrozitor, Alex. 

Alexis (sare în pat, plictisit): Bine. Sunt îngrozitor. Acum te simţi mai bine? 

(pauză) 

Jeremy: Strânge-ţi şi tu hainele! 

Alexis: Lasă... Mai târziu. 

Jeremy: Fă ce-ţi spun ! 

Alexis: Tot timpul fac. Aproape tot timpul. 

Jeremy: Mă vezi cum râd? 

Alexis: Bine, rar… 

Jeremy (răspicat): Niciodată. 

(pauză) 

Alexis (plictisit): Am o poftă-n dimineaţa asta! Măcar mă laşi să-ţi fut cearşaful cu Iisus? Ăsta pe 

care l-ai visat sfâşiat de căţeluşii tăi. Big J., pot să fiu eu câinele tău. Pot? 

Jeremy: Alex! 

Alexis: Mă laşi?  

Jeremy: Gata, nu vreau să te jignesc! 

Alexis: Glumesc, părinte! Glumesc! Oricum mă jigneşti tot timpul. (pauză) Da’ ştii că dormi cu 

el între picioare şi/... 

Jeremy: În fiecare dimineaţă trebuie să trecem prin asta? 

Alexis: Ieri n-am făcut nimic. 

Jeremy: Nu până la prânz/ când... 

Alexis: Am făcut un efort. Nu e uşor cu tine... 

Jeremy: Maturizează-te! E spre binele tău. 

Alexis: Ăsta-i binele meu, Big J. (îl trage în pat) 

Jeremy: Trebuie să… 

 4



Alexis: Nu trebuie să nimic. Tu eşti binele meu, paradisul meu regăsit, religia mea cu un unic 

adept. Uite, îţi spun o poveste. Una frumoasă. (Alexis îngenunchează în faţa lui, îi sărută mâna. 

Jeremy îi dă binecuvântarea. Alexis începe să îi lingă degetele.) 

Jeremy: Mă înnebuneşti cu minciunile tale. Deschide gura.  

(Jeremy îi bagă degetele în gură şi îl trage de maxilar.) 

Alexis: Şi tu cu visele, deci suntem chit. Ce să faci, eşti încă proaspăt. Am avut acelaşi iubit 6 

ani. Îţi poţi închipui? Giorgios/ era ceva... 

Jeremy: Mi-ai mai zis/ cât de dotat era. 

Alexis: Când locuiam în Pathmos, stăteam cu el şi cu mama. Giorgios era un campion, un ade-

vărat campion, adică pe bune, chiar era campion mondial la enduro. 

Jeremy: Ce e aia? 

Alexis: Motociclete, asta chiar ţi-am mai zis. Dar ne tot certam. Eram gelos.  

Jeremy: Şi nu mai eşti? 

Alexis (evaziv): Mă uitam cu mama la TV, la concursul lui din Sidney. De fiecare dată îl ur-

măream! Am mers să iau un pahar de apă din bucătărie şi când m-am întors, mama plângea la 

fereastră. Dar ea plânge mereu. (pauză) La TV se auzeau sirene. Mă dureau timpanele îngrozitor. 

Am băut tot paharul cu apă, dar nu-mi curgea nicio lacrimă... 

Jeremy: N-ai zis nimic. Niciodată. 

Alexis: Ce rost avea? (pauză) Tot ce-a putut să zică mama a fost: “Te înşela. Uită-l!” Da, mă 

înşela, dar mă iubea. Ea nu avea cum să înţeleagă asta. (pauză) Nu mai puteam rămâne lângă ea. 

Unde dracu’ să fug? “Australia”. S-o iau de la zero. Zero Absolut! Să mă agăţ de locul în care a 

murit. (uitându-se în ochii lui Jeremy) Giorgios e probabil putred acum, dar vezi tu, Big J., iu-

birea putrezeşte mai greu decât carnea. A murit din cauza unui câine dingo intrat pe pistă. Ca ăş-

tia pe care-i ţii aici la mânăstire. Haha! (pauză) Nu mai suport căldura asta. (pauză) Mergeam 

spre Perth şi-am oprit să fac câteva poze curţii voastre. Era miezul zilei. Mi se topeau călcâiele. 

Tâmplele mă dureau de atâta neplâns. Câinii erau întinşi pe jos, în jurul statuii Madonnei, cu 

limbile uscate, la umbra pinilor. Am trecut printre ei şi-am ajuns în uşa capelei. Chiar atunci 

ieşeau copiii. Erau atât de cuminţi şi luminoşi. Mi-au făcut loc să intru. Atunci ţi-am auzit vocea.  

Jeremy: Opreşte-te, te rog! 
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Alexis: Era nepământească. Haha! (pauză) În clipa aia am putut să-l plâng pentru prima oară. Şi 

tot atunci am început să apun, ca soarele vostru sudist. (lăcrimează) 

Jeremy: N-are rost. (îl mângâie) 

Alexis: M-ai câştigat pentru că eu deja pierdusem totul. (atacând): Mi-am dat seama imediat că 

eşti gay. (Jeremy îşi retrage mâna) Când m-ai văzut prima oară, o secundă privirea ţi-a trecut mai 

jos de mijlocul meu. Suficient. Când mi-ai atins bărbia să primesc comuniunea, nu ştiai dacă sunt 

catolic, dar numai la Dumnezeu nu-ţi era gândul. Îmi strângeai maxilarul cu mâinile tale mari şi 

puternice. Mă durea, dar nu voiam să se termine. Voiam să storci din mine şi ultima picătură de 

viaţă. În noaptea aia am urlat de-odată cu câinii. Atunci am fost căţeaua ta pentru prima oară, Big 

J. 

Jeremy (se ridică): Vrei să ieşim puţin pe balcon? Dacă te rog… 

Alexis: Nu-mi place pe căldură. Dar aici, eşti liber să... 

Jeremy: De-aia dormi ziua şi pictezi toată noaptea. Ai ditamai cearcănele. 

Alexis: (ştergându-şi lacrimile): Îmi place să pictez noaptea, să ştii. Mama se plimbă noaptea în 

grădina ei de oleandri şi se gândeşte la mine. Da. Asta face în fiecare noapte. Mă rog, acolo e zi. 

Acolo e mereu mâine. De fapt, mereu niciodată. 

Jeremy: Nu cred că v-am auzit vorbind la telefon...  

Alexis: Mama a fost prostituată. La modul frumos, dacă există aşa ceva. Încă ceva ce nu ţi-am 

spus. O iubesc mult. Prea mult ca s-o împart. Ai să râzi, dar prima mea amintire e de când sug-

eam lapte la sânul mamei. Ştiu foarte clar cum îmi lipeam buzele la sânul ei stâng, cel plin de 

negi. În dimineaţa aia, cântecul mamei era mai puternic decât orice ţipăt de durere din lume. La 

fel ca acum. Asta nu e o dimineaţă ca oricare alta. E o linişte care anunţă moartea. Dar poate că 

sunt doar obosit. (pauză. Câinii latră ca şi cum s-ar muşca.) Eu eram copilul portului. Mi-a 

povestit o colegă de-a ei, beată, când am mai crescut, că nici nu mă atingea. Mă alăpta de la dis-

tanţă. Se mulgea şi stropea laptele în gura mea. Stăteam în braţe la cine ştie ce curvă ieftină şi ea 

nu s-atingea de mine. Mama semăna perfect cu tipa din “Never on Sunday”. Sigur l-ai văzut. A 

luat Oscar-ul,/ sau ceva… 

Jeremy: Nu, n-am văzut, dar… Sincer, nu-nţeleg nimic. 
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Alexis: Filmul ăla grecesc cu Melina Mercouri. E despre o prostituată dintr-un port de lângă 

Atena. Un american tot încerca s-o schimbe. Cum faci tu cu mine. Exact aşa! 

Jeremy (se îndepărtează): Ce treaba/ am eu? 

Alexis (vine brusc spre el): Voia s-o pună-ntre norme, Big J., iar asta e imposibil. Vrei să-nţelegi 

odată? 

Jeremy: Nu sunt aşa şi nu văd comparaţia. Îţi spun să-ţi mai ordonezi şi tu lucrurile uneori, 

dar… Hai, totuşi, să ieşim puţin pe balcon! 

Alexis: Big J, de cât timp sunt aici? 

Jeremy: De trei săptămâni. 

Alexis: Nu poţi schimba un om în trei săptămâni. Cum nu poţi dresa nici câinii ăia din curte. Ei 

latră când vor şi când trebuie.  

Jeremy (schimbând subiectul): Nu sunt câini. Sunt un fel de lupi sălbatici/ care… 

Alexis: Întocmai, nu te poţi lupta cu natura. (pauză) Şi ştii ce? Nu i-a reuşit planul americanului.  

Jeremy: De ce? 

Alexis: Pentru că Ilya, aşa o chema, era sufletul portului. Oamenii nu mai erau la fel fără ea. Aşa 

o cheamă şi pe mama. E obsedată de filmul ăsta. Întotdeauna a crezut că e povestea ei. Eu am 

crescut printre bărbaţi la bustul gol şi prostituate. Ore întregi mă furişam să-i privesc la scăldat 

sau făcând sex pe plajă. (pauză) Mai târziu, când am dat de gust, adoram să-i fac concurenţă 

mamei, să-i fur clienţii. Îi înnebuneam. Nu ştiu cum sunt bărbaţii pe aici, dar grecii nu se reţin de 

la un cur tânăr. Nu-mi spune că n-ai văzut cum s-au înseninat băieţii ăştia de când umblu eu prin 

curte. Cum îşi curăţă pantofii la fântână, ca să stea aproape de unde fac eu baie!? La masă se-

ntrec care să se aşeze lângă mine. 

Jeremy: Umbli pe jumătate dezbrăcat. Poate de asta? 

Alexis: Irelevant! Copiii ăştia sunt bolnavi, Big J. 

Jeremy: Bolnavi? Tu eşti cel care toată ziua te bălăceşti/ şi-ţi expui… 

Alexis: Încearcă să priveşti lucrurile aşa: sunt închişi aici între alţi băieţi perverşi şi o haită de 

câini. Normal că dezvoltă chestii dubioase între ei. (îl atinge pe chiloţi). 

Jeremy (se ridică): Te rog, gata! Nici nu vreau să mă gândesc.  

Alexis: Au sindromul prizonierului. Devin animale! 
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Jeremy: Tu îi aperi când îi cert. Eu niciodată… 

Alexis: Numele meu e de vină. (râde) Mama m-a botezat Alexis după personajul jucat de Antho-

ny Perkins în Phaedra, un actor gay care a murit de SIDA. În greacă înseamnă „cel care apără”. 

Mi l-a pus s-o apăr la bătrâneţe şi uite... Haha!  

Jeremy: Lasă asta! Lasă filmele! (ţinându-l de braţ) Dar ce aperi tu, pe bune? 

Alexis: Cum adică “ce apăr”? 

Jeremy: Îmi tot spui, că aia nu e bine, că aia e aşa, da’ ce vrei tu? 

Alexis: Habar n-am. Dar aşa cum sunt acum, nu-i deloc ok. 

(pauză) 

Jeremy (îl sărută): Dar aşa e bine? 

Alexis: Părinte, ce-ai păţit? Mai vreau! 

Jeremy (îl loveşte în burtă, împingându-l în pat): Taci! 

Alexis: Tac! Da’ ai ceva energie numai de la vin şi azimă… 

Jeremy: Şşşş… 

Alexis (arătând spre frescă): Recunoaşte că sfinţii ăştia arată mai bine de jos în sus! 

 (Se aud copiii cântând Ave Maris Stella în curte.) 

Alexis: Ce e Big J.? Nu-ţi mai plac? Vrei să tac? Te gândeşti la sufletul tău care va arde într-un 

cazan cu smoală, sau la demonul care te va fute în cur de o mie de ori pe minut? Ce poate fi rău 

în asta? 

Jeremy: De când ai venit aici, am numai vise urâte. O groază. 

Alexis: Dacă ăsta-i un compliment... 

Jeremy: Soarta noastra e comună de azi înainte. Trebuie! Nu ştiu în ce fel, dar aşa e. În prima 

noapte cu tine aici, am visat c-am trântit Biblia în drum şi s-a topit. Era prinsă în asfalt şi treceau 

camioanele peste ea, se adâncea de la soare.  

Alexis (în picioare în pat, sărind): Păi ce ţi-am zis! Împuţitul ăsta de soare australian. 

Jeremy: Am încercat s-o scot până mi s-a scurs tot sângele din mâini. 

Alexis: Gata. Las-o baltă! Mă dor coaiele. Te vreau! 

Jeremy: Biblia se ascundea de mine. Am visat asta o săptămână, noapte de noapte, apoi toate 

celelalte vise pe care nu mă laşi să ţi le povestesc. Nu mă asculţi. 
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Alexis: Un căcat de vis. N-are nimic de-a face cu noi. 

Jeremy (distant): Noi? Stai aşa puţin... Care noi? 

Alexis: Faptul că mă fuţi în cur de trei săptămâni nu se pune? Sau că ţi-o sug non-stop? 

Jeremy: Vorbeşte mai încet! (pauză) Nu ştiu. Noi ăştia din Australia, care suntem tot timpul pe 

invers. Aici şi apa de la WC curge-n sens opus. 

Alexis: Haha! Te pricepi la vorbe, dar să ştii că tu chiar eşti “pe invers”. Fraiere! (pauză) Dar nu 

trebuie să-ţi faci atâtea griji. E ceva nou pentru tine. 

(Alexis se urcă pe schelă. Urinează pe frescă fără să-l vadă Jeremy. Jeremy merge la birou.) 

Alexis: Mama a fost internată acum 4 ani într-un azil. A încercat să se sinucidă. De-atunci a tot 

încercat. De fiecare dată, o găseam la timp şi îi trăgeam câteva palme bune peste faţă. Trebuia să-

mi răzbun copilăria, nu? (zâmbeşte) 

Jeremy: N-aveam de unde să… 

Alexis: E nebună, nu îţi fie frică s-o spui! E nebună, uite, eu pot s-o zic! Poate de acolo mi se 

trage. Când eram mic spunea că a fost “umbrită” de Duhul Sfânt şi alte căcaturi, iar eu aş fi reîn-

carnarea lui Iisus. Uită-te la mine! Eu pictez porumbeii din icoane, şi nu seamăn cu niciunul. 

(pauză) Eram copilul portului, asta mi-e clar. Al vreunui zeu care refuza să mă recunoască. Dar 

auzisem şi că tata era un vechi client al curvelor din port. Mamei i-a lăsat un cadou mai serios. 

Tata era... (se aud câinii lătrând) După ce m-a avut pe mine, cred că toată viaţa s-a scurs din ea.  

(pauză) Jucăriile mele erau murdare. Prima oară când m-am umezit, mama stătea futută pe jos, la 

capul patului, uitându-se la televizor, iar eu mimam că dorm în braţele noului meu tată şi-mi 

umpleam mânuţele de bucuria mădularului său extenuat. Mama privea, ca de obicei, în altă parte, 

visând la grădina ei de oleandri. (pauză) Femeile sunt laşe. Atât. 

Jeremy: Dar femeia asta trebuie să fi făcut şi lucruri bune pentru tine.  

(Jeremy ia telefonul. Îl pune în braţele lui Alexis. El îl pune jos.) 

Alexis: Nu fi patetic, dragule! I-au plăcut bărbaţii. Încă îi plac. Nu prea mai poate, nu mai arată 

ca pe vremuri şi nici n-o mai duce mintea. Dar îi plac mult, atâââât de mult! 

Jeremy: Ar trebui să termini cât mai repede şi să pleci! Alexis! 

Alexis (cântând): When you call my name/ It’s like a little prayer… 

Jeremy: Alexis! Taci odată! 
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Alexis (cântând): I wanna take you theeeeere! 

Jeremy (lovindu-l): Te-am rugat să taci! 

Alexis: Ce? N-arăt bine cu susul în jos? 

Jeremy: Trebuie să termini fresca şi să pleci! 

Alexis (prostindu-se): Credeam că vrei să mai stau. Adineaori eram sigur. 

Jeremy: În trei zile vine monseniorul. Nu poţi rămâne, înţelege şi tu. 

Alexis: Înţeleg, înţeleg că te tot caci pe tine. Nu mă mai vrei aici? Bine.  

Jeremy: Nu-i aşa, Alex! Nu pot să renunţ la vocaţia mea. 

Alexis: Da’ să mi-o sugi, poţi? “Alexis, strânge-ţi porcăriile şi cară-te!” – în termeni aşa de sim-

pli gândeşti tu, nu?  

Jeremy: Alex, e o situaţia stânjenitoare. Nu o face şi mai dificilă.  

Alexis: Şi dacă nu plec? Dacă umblu gol prin curte când îţi vine “monseniorul”?  

Jeremy: Ştii bine că nu ai face asta…  

Alexis: Tu nu ştii nimic despre mine, părinte. 

Jeremy: Asta aşa e. Uneori, când facem dragoste, e exact ce vreau eu, dar adesea e ce a vrut 

altcineva. 

Alexis: Nemernicule. Asta voiai să zici de fapt. Eu m-aa dăruit bucăţică cu bucăţică şi tu, nesătul, 

ai furat tot. Mă gândesc pe câţi zidari sau muncitori i-ai futut tu şi faza cu monseniorul e de tot 

rahatul. O minciună jenantă. Minţi! Asta ştii tu cel mai bine. Minţi! 

Jeremy: Nu te juca cu lucrurile astea. 

Alexis: Da’ nu mă joc. Oooo, chiar nu mă mai joc.  

Jeremy: Ne-am simţit bine, recunosc. Ştii foarte clar că nu fac asta de obicei. 

Alexis: Nu ştiu nimic clar. Ziceai că nu ne cunoaştem.  

Jeremy: Termini şi pleci. Apoi, o să vedem… 

Alexis: Apoi? Crezi că va mai exista un apoi? Mă scoţi de-aici cu un şut în cur şi ce mai vrei ? 

Ce căcat mai vrei, Jeremy ? 

Jeremy: Nu e deloc aşa, Alex. Suntem într-o instituţie. Sună aiurea, dar asta e. O instituţie cu 

reguli. 

Alexis: Ha! Şi regulile astea implică regularea colaboratorilor? 
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Jeremy: Alex, eşti gay.  

Alexis: Da. Mega gay. Şi mândru. 

Jeremy: Vezi? 

Alexis: Eu am libertatea asta.  

Jeremy: Alex, putem să vorbim ca doi adulţi? 

Alexis (imitându-l, tot mai nervos): “Alex, putem să vorbim ca doi adulţi”- parcă eşti maică’mea 

când încerca să mă convingă că sunt Iisus Hristos. Îţi dai seama că la cât de bine mă fut, nu i-a 

prea ieşit faza. (pauză) Am crescut printre bărbaţi mai în vârstă decât mine, aproape goi. La fel 

ca băieţii ăştia ai voştri. Ştiu cum e să-ţi curgă balele de poftă. Crede-mă! Când tu aveai douăzeci 

de ani, eu ieşeam din pizda părăsită a mamei. Să facem un calcul simplu. Când făceai teologia la 

douăzeci şi cinci de ani, eu o priveam printr-o perdea jegoasă pe mama, şi nu oricum, făcând sex 

anal. Cel mai probabil, când ai făcut treizeci de ani şi te-ai călugărit, ca un laş, eu o luam în cur 

prima oară de la tipul care o snopise-n bătaie pe mama. Ea dădea TV-ul la maxim şi îşi băga 

unghiile în genunchi, până la sânge. Proasta. Proasta. Proasta. Urletele mele erau îngropate de 

hiturile anilor ‘90. Cam pe la cei treizeci şi cinci de ani ai tăi, eram deja ”fetiţa” portului. Peste 

încă cinci ani, mă înscrisese noul iubit bogat al mamei la Facultatea de Arte şi pe ea la nebuni. 

Iată-mă aici, după încă cinci ani, cu tine. Da. Azi nu e o zi ca oricare alta. Ştim asta amândoi. Şi 

dacă se termină, se termină urât! Vorbeşte, vorbeşte, adultule! 

Jeremy: De ce simţi nevoia să-mi spui toate lucrurile astea? 

Alexis: Pentru că tu nu simţi nevoia să-mi zici nimic, în afară de visele tale tâmpite. Nimic real. 

Jeremy: Nu sunt deloc tâmpite şi/ nu mi-e uşor... 

Alexis: M-am săturat. Plec. Chiar acum plec. 

Jeremy: Pleacă! 

Alexis: Plec! 

(pauză) 

Jeremy: Nu poţi pleca. Nu ţi-ai terminat treaba. 

Alexis: Până la urmă, doar asta te interesează. Atunci nu trebuia să-ţi cunosc cearşaful cu Iisus. 

Jeremy: Alex, nu termini, nu iei niciun ban. 
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Alexis: Crezi că asta mă ţine aici? Banii? Boule! Mă pot fute pe bani, pot să pictez peisaje în port 

cu cinci dolari şi tot fac mai mulţi bani decât faci tu aici, traducând băşini revelate de băieţi cu 

aripi. 

Jeremy: Iartă-mă! (plânge) 

Alexis: Plângi? Aşa, dintr-o dată? Actor să te fi făcut! Nu vezi că plângi fără lacrimi? 

Jeremy: M-a luat valul. 

Alexis: Sigur. Te-a luat o pulă! 

Jeremy: Hai, mă ierţi?  

Alexis (serios): Sigur! Dacă îmi faci un oral. 

Jeremy: Serios? 

 (Jeremy se apleacă) 

Alexis: Hai mă, adultule, c-am glumit. Da’ dacă îţi face plăcere, poftim! Suferi că nu poţi contro-

la tot? Crezi că numai tu, cu experienţa ta, poţi să fuţi minţile cuiva. Greşeşti amarnic. Ăsta e ter-

itoriul meu de luptă şi întotdeauna câştig. Asta am învăţat în port, unde totul se poate cumpăra.  

Jeremy: Ieri ziceai că vrei să-l faci pe Iuda “Drag Queen” şi te-am crezut. 

Alexis: Chiar intenţionez! (pauză) Ştii ce? Vreau să-ţi văd faţa când o să-i arăţi monseniorului 

varianta postmodernă de la Cina cea de Taină. Asta dacă  vine monseniorul şi nu e iar un vis de-

al tău. Visul numărul…? Cine mai ştie... 

(Alexis îi bagă degetele în gură lui Jeremy. Acesta bolboroseşte următoarea replică) 

Jeremy: „Oamenii îngenunchează pentru a se trezi pe ei înşişi la cele divine”. 

Alexis: Eşti atât de slab. Eşti frumos de slab, iar eu te ador ca prostul pentru slăbiciunile tale. 

Scurta mea viaţă a fost blestemată prin tine. Te plac atât de mult încât te-aş putea ucide. Aş putea 

face asta în fiecare dimineaţă, când te curăţi de mine şi deschizi uşa să iasă mirosul, ca să latre 

câinii aştia împuţiţi. Deschide-ţi buzele! Gustă! 

(Îl sărută, apoi îi face sex oral lui Alexis. Jeremy râde după orgasm şi se ridică) 

Jeremy: Alexis, tu mă ademeneşti cu nebunia ta puternică, iar eu mă apăr cu perversiunea mea 

stângace. Ia-mă-n braţe!(pauză) 

Alexis: Trebuie? 
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Jeremy (hiperventilat): Sunt nebun?  Probabil că da, pentru că treaba asta muşcă rău din inimă. 

Alexis: Dacă asta iar a fost o declaraţie cretină de-a ta, merci! 

Jeremy: Strânge-mă tare! 

Alexis: Aş putea să te iau acum în braţe şi să te arunc pe geam. Ca să ştii... 

Jeremy: N-ai face asta. 

Alexis: Oare? (pauză) Ştii? Dacă la început Dumnezeu ar fi făcut doi Adami, raiul ar fi rămas rai 

şi nicio coastă nu ar fi fost ruptă degeaba. Dar dumnezeului tău îi place să se joace ca unui bol-

nav mental. Glumele lui cu mine, cu tine, sunt glume nereuşite, dragul meu părinte Jeremy, tătic-

ule Big J. (pauză) Nu te duci tu acum să îi binecuvântezi pe căcăcioşii ăia mici?  

Jeremy: Nu fi rău! Vino la masă şi lasă toate astea un pic.  

Alexis: Parcă voiai să “termin” în trei zile… 

Jeremy (didactic): Eşti băiat cuminte, vei termina. Hai! 

Alexis: Vin, dar nu promit să nu-l apuc pe vreunul de cur. (Alexis râde. Jeremy îşi curăţă 

pantofii.) E îngrozitor de cald. (pauză) E un câine pe balcon. Se hlizeşte la noi. 

(Jeremy vrea să iasă, se întoarce, sărută Biblia, merge şi îl îmbrăţişează pe Alexis pe la spate.) 

Jeremy: Fundul ăsta cadou! (pauză) Înainte să coborâm, stai jos un pic, te rog. Trebuie să îţi 

spun ceva.  

Alexis: Acum? Abia aşteptam s-aud o nouă aiureală. Spune, dă-mă pe spate! 

Jeremy: Singurătatea a fost una din primele stări pe care le-am cunoscut şi, până de curând, uni-

ca pe care o îmblânzisem. De când eşti tu aici, i-am cunoscut antidotul. Sexul! Nici nu ştiu cum 

să încep… 

Alexis: Cu-nceputul! Urmează visul numărul cât? Ar trebui să-mi iau notiţe deja... 

Jeremy (având Biblia în mână): Sunt aici de cincisprezece ani şi, ştii tu, faptul că sunt numai 

băieţi frumoşi… Erau doi în cor, Adam şi Clint. A fost acum trei ani, într-o seară anormal de căl-

duroasă. Erau amândoi în altar şi mă ajutau să îmi dau jos hainele de la misă. Clint m-a atins din 

greşeală în zona aceea. Şi-a cerut scuze. I-am zis că e în regulă, şi ceva m-a făcut să îi iau mâna 

şi să i-o duc acolo. I-am spus celuilalt băiat că poate ieşi. După ce a plecat Adam, m-am pus în 

genunchi şi l-am sărutat. Cred că l-am ţinut aşa vreun minut, două. Copilul, săracul, nu înţelegea 

ce i se întâmplă. I-am zis că-i ok, că e un ritual de maturitate şi că făcusem asta şi cu Adam. L-
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am pus să se dezbrace. Tremura tot. Îi era ruşine, dar s-a dezbrăcat. O avea mare pentru vârsta lui 

şi nu avea păr deloc. Era ca un “putto” dintr-o icoană. I-am spus să mă dezbrace şi pe mine. A 

făcut-o, a făcut-o împachetând fiecare haină, şi eu stăteam acolo excitat şi mă excita şi mai mult 

cu câtă grijă făcea asta. Când m-a dezbrăcat de tot, m-a întrebat dacă poate să plece. Nu-şi ridica 

ochii din podea. Tremura îngrozitor. I-am spus să mă privească, să se liniştească şi să vină la 

mine pe genunchi. (pauză) După tot ce-a urmat, l-am pus să mă lingă de toată murdăria, ba chiar 

l-am forţat să bea tot vinul rămas de la împărtăşanie şi l-am dus în camera lui. Dimineaţa, l-am 

trimis pe Adam să îl trezească şi să îi spună că s-a îmbătat, şi că sunt foarte supărat. Am avut put-

erea să îl spovedesc în ziua aceea şi să îl fac să creadă c-a visat absolut tot, c-a băut şi că toate 

erau de la diavol. 

Alexis: Javră! Nu poate fi adevărat! Minţi! Nu poţi… 

Jeremy: Am remuşcări, Alex. Nu mi-a fost uşor să trec peste. 

Alexis: Deci ai trecut peste? Şi băiatul? A trecut şi el peste? Mergeţi împreună la psiholog? 

Jeremy: A absolvit de doi ani. (în şoaptă) “Pedagogus ergo sodomiticus”, cum ar spune unii...   

Alexis: Alte blah-blah-uri! Şi-a dat seama? 

Jeremy: Nu ştiu. Mi-aş dori să vină şi… dar n-aş putea să-l mai privesc în ochi. 

Alexis (ironic): Ai putea să-l fuţi! 

Jeremy: Eşti cinic.  

Alexis: Realist?! Ai futut în cur un copil de şapte-opt ani, după care l-ai îmbătat şi l-ai făcut să 

creadă c-a visat, după care ai mai avut şi nesimţirea să-i spui c-a păcătuit. Am sărit peste ceva? 

Jeremy (se roagă cu voce tare): „Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te”. Nu 

puteam să/ ... 

Alexis: Nu puteai să ce? Nu puteai să-i chemi părinţii şi să le spui că ţi-a scăpat, din greşeală, 

pula în curul copilului lor?  

Jeremy: „Vestimentum tuum candidum quasi nix, et facies tua sicut sol. Tota pulchra es, Maria.” 

Alexis: Credeam că eu sunt bolnav, da’, să violezi un copil de 7-8 ani? În halul ăsta. 

Jeremy: Nu l-am violat…”în halul ăsta”. „Et macula originalis non est in te. ”  

Alexis: A, nu, scuzaţi-mă părinte, doar l-ai păcălit să i-o tragi? 
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Jeremy: Îmi pare rău, şi ţi-am zis tot pentru că aveam încredere. „Tu Gloria Jerusalem, Tu laeti-

tia Israel, tu honorificentia populi nostri.” 

Alexis: Acum chiar îmi vine să le desenez pule la toţi sfinţii ăştia. Şi m-a lovit şi o durere de cap. 

Jeremy: Iartă-mă! Te rog, iartă-mă! „Tota pulchra es, Maria.” 

Alexis: Eu? Să te ierte Fecioara ta! 

Jeremy: Nu mă va ierta. „Tota pulchra es, Maria.” Nu mă va ierta. 

 (pauză)  

Alexis: Nu? Bine! Atunci, hai la geam să ieşim goi pe balcon! Să ne flendurăm pulele peste 

capetele bieţilor copii! Să îi convingem că e bine ce facem şi apoi/ poate-i confesăm. 

Jeremy: Taci! Te rog, taci! 

Alexis: Roagă-mă să uit tot ce mi-ai zis. 

(Alexis îşi pune căştile la ureche şi dansează prin cameră. Jeremy fuge după el, dar Alexis nu se 

lasă prins. Devine un joc erotic. Răstoarnă obiecte. Alexis râde.) 

Jeremy (îl prinde de mână. Îi zâmbeşte.): Vino cu mine la masă! 

Alexis: Dacă tu crezi că mai pot mânca, cu toţi copiii ăia acolo. Cine ştie pe care… 

Jeremy: Nu. Ţi-am zis. S-a întâmplat o singură dată şi îmi pare rău. 

Alexis: Da, sigur, dar te-ai terminat, nu? Nu i-ai băgat-o o dată şi gata? L-ai futut în curul ăla 

mic, până i-a plesnit sângele pe nas? (îl ia de guler) Zi mă, aşa e? Zi mă! 

Jeremy: Alex! Taci! (îl plesneşte) 

Alexis: Cât tupeu ai. Să faci pe credinciosul. 

Jeremy: N-are treabă cu meseria mea. Am greşit ca om. Sunt la fel ca tine. 

Alexis: Aaa, nu! Ca mine nu. Mintea ta scuză tot ce crezi tu că-i de iertat. 

Jeremy: Nu e aşa. S-a întâmplat o dată. Am fost tentat. 

Alexis: Acum e copilul de vină? Da’ te puteai opri. 

Jeremy: Mă duc la masă.  

Alexis: Clar. Du-te să le dai binecuvântarea! Poate le dai şi altceva. 

 (Jeremy merge în baie. Se aude cum urinează. Alexis îl priveşte din uşă) 

Jeremy: Ce faci? Ieşi! 

Alexis: Ţi-aş recunoaşte sunetul pişatului dintr-o mie.  
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(Jeremy iese din baie, Alexis reintră în locul lui. Se aude cum urinează) 

Jeremy: Eu n-am putut să urinez niciodată într-o baie publică. Pur şi simplu nu îmi vine. Când e 

alt bărbat lângă mine, nu pot. Aştept să se elibereze wc-ul şi intru, da’ prima dată trag apa, să nu 

se-audă. Niciodată nu fac la pisoar. (pauză) Cu tine pot.  

Alexis: I call this “love”, Big J. 

 (Jeremy zâmbeşte. Merge spre geam. Alexis începe să cânte în baie) 

Alexis (cântă în ralanti): It’s like a prayer/ I wanna take you there! 

Jeremy (uitându-se pe geam): Îşi marchează teritoriul… Abia după un an, masculii îşi ridică pi-

ciorul. Până atunci, şi fetele şi băieţii urineză absolut la fel. (pauză) Statuia asta a Madonnei... 

Alexis (zâmbind): Şi ţie-ţi place? 

Jeremy: Cum să nu-mi placă “Madonna”? Sunt preot. 

Alexis: Mă refer la The Madonna! 

Jeremy: Păi da’ ea e The Madonna! 

Alexis: Cântăreaţa, Big. J., cântăreaţa. ”Like a virgin”. 

(Alexis iese din baie cu mâna în chiloţi) 

Jeremy (râde): Eşti nebun.  

Alexis: Acolo la statuie m-ai privit prima oară altfel... 

Jeremy: Ţi s-a părut. Noaptea, statuia îi atrage pe câini. Vin din toată curtea. Aleg să doarmă 

acolo, îngrămădiţi la poalele ei. Câteodată, mi se pare că şi vorbesc. 

Alexis: Aseară, doi se futeau mega hardcore la picioarele Madonnei tale. 

Jeremy (râde): Nu-ţi stă mintea la altceva! Eşti o cauză pierdută. (pauză) Dar în acelaşi timp tu 

eşti puterea mea, tu eşti martorul călătoriei mele, eşti însăşi călătoria mea. Îţi mulţumesc, Alex! 

Alexis: Pentru? 

(Jeremy zâmbeşte.) 

Alexis: Ar trebui să las fresca asta şi să fac altceva, poate cu fecioara...“Madonna între câini” sau 

“Madonna Australis” sau “Dingo Madonna”, ca “Madonna între stânci” a lui Leo. Ce crezi? 

Jeremy: Leo? 

Alexis: Leonardo da Vinci. Un gay şi ăsta ! 
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(Alexis îl sărută pe ochi.) 

Jeremy (râde în hohote): “Iată văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului.” 

Alexis: Homosexualitatea e chiar frecventă la câini. Am citit pe net. Eu cred că şi la preoţi. 

(Se aud cântând copiii. Câinii urlă. Alexis îl duce pe Jeremy în faţa frescei) 

Alexis: Uite, Big J., Sfântul Andrei seamănă cu Giorgios. Iisus seamănă cu mine, normal. (zâm-

beşte) Petru… l-am făcut ca pe-un fost prieten. Altul decât Giorgios. Pe ăsta l-am pocit un pic 

pentru că o merita. Ioan seamănă cu tine, Big J. N-ar fi putut să semene cu altcineva, Big J. 

Jeremy: Nu-mi mai spune aşa. E enervant. “Big J, Small J”. 

Alexis: Când ne futem îţi place. Zici/... 

Jeremy: E altceva. Fă-ţi treaba şi scuteşte-mă de detalii. 

Alexis: Da’ repede-ţi sare ţandăra.  

Jeremy: Dacă tu mă faci / să… 

Alexis: Uite. Acum am nevoie să facem o nebunie. Te rogi cu mine? 

Jeremy: Dacă asta e o “nebunie”, vreau. 

Alexis: Promite-mi că vei spune rugăciunea până la capăt! 

Jeremy: Promit! 

Alexis: Până la capăt! 

Jeremy: Până la capăt! 

(Alexis dă drumul la boxe. “Madonna- Like a prayer”. Încep să danseze amândoi, deşi timid la 

început, Jeremy participă la coregrafia lui Alexis.) 

Jeremy (gâfăind şi zâmbind): Acum sigur ne-au auzit. O să le spun că s-a defectat radio-ul şi a 

rămas pe melodia asta şi am să îi pun să zică rugăciuni, multe rugăciuni, ca să ne ierte Fecioara.  

Alexis: Aşa să faci, nemernicule. Eşti la fel ca mine.  

Jeremy: Mai rău. 

(râd amândoi) 

Jeremy: Trebuie să fac iarăşi duş. 

Alexis: Facem împreună. 

Jeremy: Mă răcoresc puţin şi gata. Fără duş. 

Alexis: Vine secolul XXI peste tine, părinte.  
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Jeremy: Când am intrat eu la mânăstire era încă secolul XX. 

Alexis: Eşti prea timid. Eu am moştenit lipsa de pudoare. Ceva bun trebuia să am de la mama, pe 

lângă felul cum arăt. 

Jeremy: Cum ţi-ar plăcea să fiu? Spune! 

Alexis: Să nu te gândeşti atâta înainte de a face ceva. Orice. Hai, fă ceva! Uimeşte-mă! 

(Jeremy ia microfronul pentru discursuri din balcon. Îl pune pe cearşaf şi începe să-l mişte.) 

Jeremy: Închide ochii! Auzi oceanul? (Îl pune pe Alexis să facă zgomotul cu cearşaful. Se îm-

bracă) Suntem două valuri care se izbesc. Acele două valuri care se izbesc. Ne contopim unul în 

altul. Aceeaşi materie. Acelaşi prezent. Acelaşi trecut. Mai ştii, acum o săptămână, când a fost 

furtună şi ne-a prins pe plajă cu câinii? Te-ai avântat în mare ca nebunul, iar eu am sărit după 

tine, tot ca nebunul. 

Alexis: Da, sutana îţi era lipită de corp. Ţi se vedeau pătrăţelele şi... Ai vrut să mă salvezi, dar 

mai mult te afundai tu. Pe mal, gurile câinilor scoteau aburi satanici, şi tu, cu aura ta împot-

molită... (râde) Erai adorabil. Am simţit atunci că ceva din puterea asta de salvator te excita. Te-

ai presat uşor în zona aia. Am văzut Big. J., erai excitat. Dincolo de valuri, au căzut măştile. 

După ce-am ieşit ca Afrodita din spuma mării, te-am tras şi pe tine, ţi-ai dat sutana jos şi am fă-

cut-o acolo, sub limbile gâfăinde ale câinilor ăstora criminali. Afrodita fusese dusă în Olimp. Şi 

ce Olimp! 

Jeremy: (pauză) Ţi-ai fi dorit să fii altceva? Să te fi născut altfel… 

Alexis: Femeie? Asta vrei să zici? 

Jeremy: Nu zic nimic. “Afrodita... „ Te întreb. 

Alexis: Nu mi-aş fi dorit, femeile sunt dure. 

Jeremy: “Femeile sunt dure”? Ţi-e frică să nu mori sufocat de-o pizdă? 

Alexis (râde): Bărbaţii sunt laşi. Îmi place asta. E o formă de vulnerabilitate care îi face vii. Fe-

meile mă întristează. 

Jeremy: De ce? 

Alexis: Uite, mama a suferit mult din cauza bărbaţilor. Ca multe alte femei, probabil.  

Jeremy: Păi şi atunci, nu tot bărbaţii sunt de vină? 
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Alexis: Habar n-am. 

(pauză) 

Jeremy: Nu vrei o portocală? 

Alexis: De ce mă întrebi cu “nu” în faţă?  Spune “Vrei o portocală, frumosule?” sau “vrei să 

mâncăm împreună, ca doi superbi ce suntem, o portocală zemoasă, înainte să ne-o tragem ca 

chiorii?”/ sau… 

Jeremy: Deschide ochii şi taci. 

Alexis: Uitasem să-i deschid. Te-ai îmbrăcat./ Asta era surpriza? 

Jeremy: Trebuie. Vrei? (Îi dă portocala şi cuţitul.) 

Alexis: Dă-mi! 

Jeremy (se încalţă): Până mă întorc, poate mai faci ceva la frescă. Nu va fi o despărţire. Trebuie 

să pleci pentru câteva zile. Doar atât. Promit. 

Alexis: La noi portocalele sunt mai adevărate. 

Jeremy: Te iubesc, Alexis! Te iubesc mai mult decât am iubit vreuna din icoanele astea. Te 

iubesc mai mult decât pe oricare dintre băieţii din cor sau câinii aia mizerabili din curte, mai mult 

ca pe toate astea la un loc. Dar îmi faci pe cât bine, pe atât rău.  

Alexis: Vorbeşti prea mult/ ca să fie sincer. 

Jeremy: “Tu autem eras interior intimo meo et superius summo meo”. Eşti trimis aici. Sună 

patetic, dar te văd ca pe-un înger venit să îmi schimbe calea, să îmi deschidă ochii. Habar n-am.  

Alexis: E atât de greu să mănânci o portocală în zilele astea! În Australia asta a voastră, toate-s 

pe dos. Numai tu poţi să te fuţi şi să vorbeşti de Dumnezeu. 

Jeremy: Mda. Las-o aşa! (vrea să se ridice) 

Alexis (direct şi surprinzător de dur): Big J., stai! Să ştii că nici mie nu mi-este uşor. Mi-e frică 

de toate chestiile astea. Mă simt îngrozitor. Cu atâtea icoane care ne privesc, cu statuile astea 

care îşi schimbă privirea de fiecare dată când mă mişc, care se întristează în fiecare zi tot mai 

mult. Nu vezi? Şi tu te întristezi. Numai curtea aia nenorocită rămâne veselă. Acolo câinii sunt 

fericiţi. Se hlizesc tot timpul la noi. Pur şi simplu nu încăpem amândoi în cuşca asta. 

Jeremy: Pentru mine e exact opusul. Lumea de afară se închide şi eu mă deschid.  
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Alexis: Crede-mă! Ne e la fel de frică. Suntem prinşi aici. Uite, eu nu vreau să mai ies. N-am 

nevoie. N-am voie, decât cu tine de mână. Îmi promiţi că la noapte ieşim să ne plimbăm? Măcar 

puţin. / Mergem în pădure. 

Jeremy: Mă pui să îţi tot promit lucruri.  

Alexis (uitându-se la cojile de portocală pe care le strânsese în mâini): Vrei să le-arunci tu? 

Jeremy: Te-ai tăiat. (se apleacă şi îi linge sângele de pe degete) 

Alexis: Hai, du-te! 

Jeremy (merge la frescă şi pictează mantia lui Iisus cu sângele din gură): Aşa e bine… 

Alexis: Ce faci? 

Jeremy: Aici îi e locul. Să nu se irosească. Sânge de înger.  

Alexis: Ieri am pus acolo şi sperma ta. Ştii, nu?  

Jeremy: Ştiu. 

Alexis: E ok aşa?  

Jeremy: E bine să se amestece într-o icoană, ca în trupul mamelor noastre smintite. 

(Termină de încălţat. În acest timp, Alexis îl priveşte.) 

Alexis: Te iubesc! Aş vrea să-ţi cânt un pic. Acum, înainte să cobori. 

Jeremy: Nu mai avem timp. 

Alexis: Asta am auzit de la mama toată copilăria. (pauză) Tu niciodată n-ai timp. 

Jeremy: Ai dreptate. Iartă-mă! Hai, cântă! 

Alexis: Aşa mă strângea şi mama când îmi cânta. (Cânta la microfon “Fidaki”- cântec popular 

grecesc despre o mamă şarpe şi fiul ei) Tu ai fi cântat-o mai bine, dar numai ea ar fi cântat-o aşa 

cum trebuie. Ca să mă liniştească. De fiecare dată reuşea. Râdeam ca prostul şi mă linişteam. 

Jeremy: M-a tulburat. Mama ta e sigur o femeie puternică. 

Alexis: Deloc. Chiar deloc. (zâmbeşte, îi face cu ochiul şi îi pune degetul pe buze) De cele mai 

multe ori mi-l cânta neavând ce să-mi dea să mănânc. Ne îndopam cu pâine şi apă şi plecam să ne căutăm 

clienţi în port. (pauză) Mama nu prea mai are motive să trăiască. Hai, du-te! Că deja... 

Jeremy: Nu vreau! Îl sun pe părintele Peter să dea el binecuvântarea. Îi spun că nu mă simt bine. 

Alexis: Toată lumea ştie că eşti aici cu mine… 

Jeremy: Pentru ei eşti un artist şi punct. 
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Alexis: Vrei să încalci azi toate cele zece porunci? Unele ar fi definitive!  

 (pauză) 

Jeremy: Alo, Peter, azi nu ies. Nu mă simt bine şi am nevoie să mă rog. A, sunetul… da, de la 

radio, e stricat. Sigur. Îi poţi duce prin pădure. Cobor eu să dau mâncare la câini. Da, mai târziu. 

Nu-ţi face griji. (pauză) Fraţii se întorc cu monseniorul peste trei zile. (pauză) Va fi gata. Am să 

vorbesc cu domnul Papaioannou. Sigur. Mulţumesc, Peter. Distraţi-vă! 

Alexis: Tu baţi toba şi părintele Peter dă cu biciul? “Domnul Papaioannou”! Să-mi mai spui aşa, 

Big J.! Deci, avem dup-amiaza pentru noi?  

Jeremy: Azi vreau să-ţi povestesc tot ce am visat.  

Alexis (ironic): Pfff! Chiar tot? Mai bine mă duc cu ei... 

Jeremy: Pictează în continuare. 

(Alexis merge pe schelă, se dezbracă de tot) 

Alexis: De la căldură… 

(lătrat de câini) 

Jeremy: Căldura asta îi înnebuneşte. Înnebuneşte şi oamenii. Ascultă!  (în timp ce povesteşte Je-

remy, Alexis primeşte un apel pe care îl respinge, imediat după asta primeşte un mesaj. După 

primirea mesajului îi dau lacrimile şi nu mai poate fi atent la Jeremy) Eram în basilica Santa 

Maria Maggiore. La Roma. Era neîncăpătoare. Eram în basilica Santa Maria Maggiore. La 

Roma. Nu în basilica San Pietro. Stăteam în faţa altarului în haine papale. Arătam mult mai 

bătrân. Era cel mai straniu vis. Aveam în mână un radio roşu. (se uită în curte să vadă dacă au 

plecat copiii şi merge la microfon) Se auzea: „Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Pa-

pam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Ieremias, Sanctæ Romanæ Ec-

clesiæ Cardinalem Blacksmith, Qui sibi nomen imposuit Alexis Primi.” Îţi dai seama? Îmi lu-

asem ca nume papal numele tău. Începea o slujbă haotică. Mă urcam pe altar, îmi dădeam jos 

hainele, aveam pe sub ele haine de cardinal, apoi le dădeam şi pe astea. Rămâneam în haine de 

preot, apoi gol în faţa cardinalilor sfintei noastre biserici. Strigam “Alexis! Alexis!”. Credeau că 

cer să-mi fie scandat numele. Urlau toţi: “Alexis”. Dar eu strigam după tine. Ce să-nţeleg din 

nebunia asta? (Alexis îşi bagă degetele pe gât şi vomită lângă pat. Jeremy este atât de prins de 

povestea din vis, încât nu conştientizează.) 
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Alexis (buimac): Nu ştiu unde-ncap eu în toată treaba. 

Jeremy: Tu eşti aici ca să nu vorbesc eu la nesfârşit. Vieţile noastre trebuie povestite. Altfel nu 

rămâne nimic. 

Alexis: (confuz) Aş vrea să-nţeleg mai bine, să ştiu cum să ordonez haosul. 

Jeremy: Te referi la mine? 

Alexis: Nu. Mama/...  

Jeremy (iritat): Ce treabă are mama ta cu noi? 

(Pauză. Alexis îşi schimbă atitudinea.) 

Alexis (vine şi se aşează lângă Jeremy): Chiar aşa, ce treabă are ea? 

Jeremy: Vrei să vorbim? 

Alexis: Nu! Ar însemna să ne futem mai puţin şi mai prost. Facem asta suficient.  

Jeremy: Noi… 

Alexis: Dacă plănuieşti să îmi spui ceva legat de cuplu, las-o baltă!  

Jeremy: Simt că… 

Alexis: Simţi atât de mult, că nimeni nu mai poată să simtă nimic în jurul tău. 

Jeremy: Ne cunoaştem de când lumea, nu-i aşa?  

Alexis: Nu prea. 

Jeremy: E aiurea să mergi de unul singur prin toate astea.  

Alexis: Stai! Care toate astea? 

Jeremy: Prin viaţă. Aş renunţa azi. Să cunosc lumea... Dacă aş fi sigur/ că tu... 

Alexis: Nu putem să fim siguri de nimic. Nici măcar de Dumnezeul tău. Vrei să-ţi schimbi viaţa? 

Cine nu vrea! Eşti curios cum ţi-ar fi dacă te-aş scoate de aici? Cine n-ar fi! Eu/ pot… 

Jeremy: Tu? De ce tocmai tu?  

Alexis: Cum Big J., pentru ce crezi că mai stau cu tine?  

Jeremy: La cum înaintează fresca… 

Alexis: Las-o naibii! Discut ceva cu tine. Îţi apar degeaba în vise? În fututele tale de vise papale. 

Uite, mâinile mele miros a tine, a sperma ta, a saliva ta… (pauză) M-ai pornit rău de tot. Mă en-

ervează de mor cum te speli de fiecare dată după ce facem sex. Nici nu ţi se lasă pula ş-aprinzi 

lumina. Mergi şi te speli peste tot. Mă uit cum faci asta în picioare, compulsiv, în faţa chiuvetei. 
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Săpun antibacterian. De trei ori. Spălat pe dinţi şi apă de gură, tot de trei ori. Te speli de mine. 

Când aprinzi lumina, mă simt ca un hoţ în casa ta, în camera ta, în patul tău,/ în tine...  

Jeremy (furat de fir, apoi retractează): Ca Pillat în faţa lui Iisus, dar nu-i deloc aşa… 

Alexis: Ba da. Bravo! E exact aşa. 

Jeremy: Nu-mi place să se usuce pe mine toată transpiraţia./ Atâta tot. 

Alexis: Şi dacă se usucă, ce? Nu e nimic obscen în asta. Când îmi spui “înghite tot”, nu e acelaşi 

lucru? Ştii, Big J., mama mi-a zis odat-o chestie pe care-o-nţeleg abia acum. “Bananele nu se ţin 

în frigider!”. Mi-ar plăcea să mă laşi să-ţi intru sub piele, dincolo de coaste, să îţi iau inima-n 

mână şi să simt cum bate. Acum. Aici. Fără nicio morală. Fără niciun gând. Nimic în plus. Nimic 

în minus. Dar n-ai curajul. Te tot caci pe tine. (telefonul lui Alexis bipăie de mai multe ori) As-

cultă-mă bine! Numai mie poate să-mi fie greaţă de mine. Toţi ceilalţi pot să mi-o sugă! Giorgios 

mă suna cu două-trei zile înainte să ne vedem şi îmi spunea să nu mă mai spăl. Îi plăcea să îmi 

simtă mirosul, mirosul meu adevărat. (lipindu-se de el) Aşa! Oamenii sunt diferiţi, curat diferiţi, 

diferiţi şi curaţi. Niciodată murdari. Să-ţi intre bine-n cap! 

Jeremy: Îmi simt carnea murdară, ba chiar putredă. Nu cred asta. Iartă-mă, nu pot...  

Alexis: Ba s-o crezi. Îmi place de mor când buzele tale au gustul vinului de la comuniune, când 

degetele îţi miros a azimă amestecată cu sudoare. Atunci, parcă mă atinge şi pe mine dumnezeul 

tău, dar pe dinăuntru, aşa cum îmi place mie. 

Jeremy: Tu eşti o fire decadentă. Nu pot… 

Alexis: Eşti aici? Nici nu ne vorbim pe bune. Ne domină rutina. Eşti permanent obsedat că facem 

ceva murdar. Pur şi simplu nu pot să înţeleg de ce suntem răi cu cei pe care îi iubim. 

Jeremy: Acum sunt convins că numai moartea m-ar scăpa de scârba pe care o simt pentru mine 

şi infinit mai mult pentru tine. Pentru ceea ce-mi faci, Alex. Ce vrea trupul meu, vrea şi mintea 

mea, ba chiar şi sufletul, dar... 

Alexis: Vorbeşti prostii. Prea multe prostii. Şi tu eşti ăla care se mângâie peste şliţ nonstop. Ca să 

mă înnebuneşti, Big J. Da, da! Mă îmbii să naştem o lume imposibilă pentru mintea ta. Mă obligi 

să facem din doi oameni sfinţi nişte păcătoşi. Şi apoi nu mă laşi să pictez neputinţele noastre. 

Eşti slab. Eşti frumos de slab, iar eu te iubesc pentru slăbiciunile tale. Scurta mea viaţă a fost 
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blestemată prin tine. Te iubesc atât de mult, că te-aş putea ucide. Aş putea face asta în fiecare 

dimineaţă, când te curăţi de mine. 

Jeremy: După tot ce-am făcut, faptul că sunt în continuare aici… 

Alexis: Ce ai făcut e parte din trecutul tău. Da. Eşti un pic mai puternic acum şi-ai putea s-alegi. 

Jeremy: Nu sunt deloc puternic. 

Alexis: Ba eşti, sau cel puţin, ai putea fi. Dac-alegi, eşti botezat într-o nouă credinţă. Credinţa ta 

personală şi mega-mega simplă.  

Jeremy: E cam târziu pentru asta. Mintea mea, sufletul meu, tot corpul meu e împărţit în două.  

Alexis: Aşa e la început. 

Jeremy: Vine cam târziu începutul ăsta pentru mine. Am mai avut un vis. 

Alexis: Big J., nu mai rezist. 

Jeremy (rapid): Am visat că eram tras cu dinţii de doi câini. Mă rupeau şi din mine ieşeau 

vopseluri care deveneau o pictură. Iadul. Asta trebuie să aibă legătură cu tine. Trebuie! 

Alexis: De ce toate trebuie să aibă legătură cu mine? Suntem înşelaţi de la naştere până la 

moarte. Cu atât mai mult în vise. “Eşti bărbat, adică pe jumătate om, pe jumătate zeu!” îmi zicea 

mama. Avem misterul unei statui poleite cu aur, dar şi defectele argilei din care e făcută. Aşa că 

mă piş pe visele tale! 

Jeremy: Mă termini cu felul tău de-a fi. Te speli pe mâini de tot. Înjuri, bagatelizezi totul! 

Alexis: Nu uita că tu eşti ăla cu spălatul pe mâini! Iar felul meu e cumva şi felul tău… 

Jeremy (violent): Taci! Să nu mai zici asta! 

Alexis: Ştii ceva? Nu sunt sclavul tău! Dacă mă plăteşti să îţi fac fresce e una, dar că ne futem şi 

îmi reproşezi tot felul de tâmpenii, e altceva. Fă diferenţa!  

Jeremy: Dar nu e nicio diferenţă, nu vezi că nu e?  

Alexis: Eşti un fraier. E o mare diferenţă. La fazele astea, chiar eşti un copil prost.  

Jeremy: Ştiu mai bine /...  

Alexis: Nu ştii nimic. Tot ce ştii e să vezi în alţii numai rău. Eu sunt un copil? Eu nu trag 

perdelele ca un laş, să mă fut într-o cameră întunecată. Du-te dracu’! Fuck off ! 

Jeremy: Tu mă faci să fiu aşa. Mă tot compari cu foştii tăi iubiţi. Uiţi că eu n-am experienţă. 

Alexis: Scuză-mă! Nici eu n-am atâtea vise şi revelaţii pe secundă câte ai tu. Nici nu-mi doresc. 
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Jeremy: Vezi? Eşti oribil. Eşti îngrozitor. 

Alexis: Ba tu eşti, dragule, şi poate c-ai merita să te fac de râs în faţa copiilor ăstora. Ce zici?  

(Alexis observă o furnică. Îi deviază drumul cu degetul şi o face să i se urce pe picior. Jeremy îl 

priveşte şi chiar când furnica ajunge pe genunchiul stâng al lui Alexis, o striveşte.)  

Jeremy: Să nu îndrăzneşti să faci ceva, că sunt/ în stare să… 

Alexis: Să ce? Să mă omori? Hai, nu zău, părinte… 

Jeremy: Ştii bine că nu am vrut să zic asta… 

Alexis: Nu ştiu nimic. Nu ne cunoaştem. Ar trebui să ne fie frică de noi. 

Jeremy: Nu mi-e frică de tine. De ce mi-ar fi? 

Alexis: Poate-ar trebui. 

Jeremy: Nu puteam fi ca tine, asta mi-am dat seama din prima, asa ca am decis să fiu crud. Dar 

am încredere. 

Alexis: Da? Atunci lasă-mă să te spăl. Aici. Să-ţi curăţ eu fiecare bucăţică de piele, de mizeria pe 

care o simţi când eşti cu mine.  

Jeremy: Nu înţelegi… 

Alexis (îi pune degetul pe buze): Şşşş! Să te spăl ca pe (vrea să zică mort), ca pe un nou-născut. 

Jeremy: Tac! 

Alexis: Nu trebuie s-o zici. Fă-o! Taci! 

Jeremy: Bine. (speriat) “Monstra te esse matrem, Sumat per te precem, qui pro nobis natus, tulit 

esse tuus”. 

(Alexis aduce un lighean cu apă, în acest timp Jeremy se dezbracă şi îşi aşază meticulos hainele 

pe birou. Stau amândoi pe marginea patului. Alexis ia cearşaful cu Iisus şi îl bagă în apă. Începe 

să îi spele mai întâi gâtul, apoi încheieturile, sexul, gleznele, sărutându-i fiecare parte a corpu-
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lui, după spălat. Mai înmoaie o dată cearşaful şi îl întinde pe tot corpul lui Jeremy. Se vede un 

Iisus răstignit, umed, peste trupul lui.) 

Alexis: A fost bine.  

Jeremy: Alex, eşti frumos şi te iubesc enorm. Suntem doi copii goi la începutul unei lumi. 

Alexis: Goi şi curaţi, aşa cum îţi place ţie. (pauză) Te iubesc. 

Jeremy: Mă iubeşti? 

Alexis: Lasă-mă să mai fac ceva. Vreau să te leg, aşa cum îmi place mie. 

Jeremy: Bine. Fă-o! 

(Alexis îl leagă de mâini) 

Alexis: Bravo. Aşa. 

Jeremy: O să-mi placă. Sunt sigur că da. 

Alexis: Nu poţi să ştii. Poate te-am minţit, dar atunci când o fac nu recunosc.  

Jeremy: Ce? Tu minţi? De fapt, da. (zâmbeşte) Hai, minţi şi acum! Dacă ai făcut-o o dată, o poţi 

face la infinit. 

Alexis: Bravo, părinte Jeremy. Bravo! 

Jeremy: Nu aici voiai să mă aduci? M-am legat de tine ca un bulgăre de zăpadă. Am prins în 

calea mea mai mult decât am vrut. Tu esti păcătosul. Eu n-am avut nicio şansă aici... 

Alexis: Nu voiam să te-aduc nicăieri. Nu neapărat. Tu ai tot insistat… 

Jeremy: Când lumea te părăseşte, toate vin de-odată. 

(Alexis îl leagă de un picior) 

Jeremy (îi dau lacrimile, se lasă controlat): La moarte te gândeşti?  
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Alexis: Niciodată. Poate la sinucidere… Dac-aş face-o, mi-ar plăcea ca trupul meu să fie mâncat 

de câinii ăştia. Nu m-ar durea. Nu am absolut niciun respect faţă de corpul meu. E, în fond, un 

hoit împuţit. (pauză) Ai fi putut să mă înveţi atâtea despre viaţă, dar tu... 

Jeremy: E bine să te desparţi în toiul relaţiei.  

Alexis: Ca să rămână ceva… Dar contează şi modul în care o faci. De fapt, numai asta contează. 

De ce mi-ai zis asta acum? 

Jeremy: Pentru că suntem în toiul relaţiei. 

Alexis: Şi crezi că ne vom despărţi?  

(Alexis ia crucifixul de pe biroul lui Jeremy) 

Jeremy: Nu e o cruzime mai mare decât să omori un suflet...  

 (Îi bagă crucifixul în gură. Jeremy bolboroseşte.) 

Alexis: Un pistol ar fi prea obscen pentru asta. Ţie-ţi place aşa, în gură. Te excită. Aşa îi 

convingeai şi pe bieţii copii? Mama s-a aruncat în port azi dimineaţă cu un bolovan legat de gât. 

Şi tu-mi vorbeai de visele tale papale. Mama mea cu mirosul ei de Nivea nu mai e. Nu se mai 

plimbă în grădina ei de oleandrii. (îl loveşte cu crucifixul) Să te fut, Big J.!! Să te fut! (un câine 

latră în balcon). A venit aici ca un sol al morţii. O să-i dau carne crudă. Înveţi câinele cu carne, 

va vrea mai multă. 

Jeremy: Alexis! Ce faci? 

(îl astupă gura cu o pereche de chiloţi) 

Alexis: Am învăţat şi eu ceva de la bărbaţii mei din port. Să aştepţi să se-ntunece ca să-ţi baţi 

curva. Iar la tine noaptea a venit deja de multă vreme. Aici noaptea e exact în toiul zilei! (Alexis 

îi scoate câteva momente chiloţii din gură în timp ce-l sărută peste tot.) 

Jeremy: “Ecce Ancilla Domini! Gustaţi si vedeţi ce bun este Domnul” (Faţa sa este cuprinsă de 

teamă şi plăcere. Urinează în pat.) 
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Alexis: Şşşş. Acum taci tu. Ieri am visat şi eu ceva. De asta eram agitat azi-noapte. Anubis. Zeul 

egiptean cu cap de câine. Anubis e legat de moarte. Ştii? Lătrătorul. Sau, cum era? Aaaa. Oraşul 

câinilor. Cântărirea inimii. Futu-i! Ştii toate astea, nu? Le ştii. Când hoitul era mai greu ca pana 

de struţ, te devora moartea. (râde isteric) Meriţi să te zăpăcesc. (Jeremy încearcă să se mişte, se 

zbate.) Hai, Big J. (zâmbeşte, apoi se întristează) Bucură-te! Mi-ai fost cumva învăţător, dar şi eu 

ţie. E un final frumos. N-ai priceput nicio clipă că trăim pe-o insulă imaginară, de care lumea nu 

se sinchiseşte. Ei nu dau o pulă pe asta. Da. Da’ insulele ni le facem noi înşine. Privim prea mult 

spre continente, spre ideile mari şi general valabile. Ştii ce cred? Fiecare ar trebui să-şi trăiască 

propria insulă în cel mai dur  mod. Ăsta e singurul valabil. (merge la frescă şi pictează cu roşu 

mantia Mântuitorului. Jeremy se zbate din ce în ce mai rău) Australia. Totul îmi dă impresia că 

aici e imposibil pentru noi doi. Voi sunteţi aici de câteva generaţii, şi rădăcinile vă sunt acolo la 

noi. Acolo unde apa de la WC se învârte în sens invers. Acolo unde curge “corrrrect”. Aici sun-

tem prinşi într-o infinită serie de insule. O insulă care se crede continent. O insulă a mânăstirii. 

Camera asta. Patul ăsta-n care suntem străini. Chiar şi acum. (pauză) Insula cere moarte. Pămân-

tul şi apele care o-nconjoară cer sânge. Pricep spre ce duceau visele tale. (şoptind) Apocalipsa 

din Pathmos. Adică eu. (se întorce cu o spatulă metalică) Şşş! Dacă vrei să mai zici ceva, ţine-o 

pentru tine! Te rog! Milioane de decizii se iau exact în secunda asta şi eu tot mă chinui să iau 

una. Una singură. Pe aia bună! De teamă să nu fie gândul altuia. Sunt o cometă şi tu mi-ai cam 

schimbat traiectoria. Asta nu se face (din ce în ce mai agresiv) Câinii Dingo ar fi involuat din 

câini. Cui îi pasă? Sunt doar nişte animale împuţite. (Începe să îi cresteze pielea lui Jeremy.) La 

fel ca noi. Involuăm. Devenim criminali. Unii ucidem prin cuvinte, prin minciuni, înşelăm, alţii 

pur şi simplu ucidem. Când am intrat prima oară aici in biserică, chiar deasupra ta l-am văzut pe 

Sfântului Sebastian. Gol. Mă excitau săgeţile care îi penetrau pielea. Pielea de om trebuie tăiată, 

trebuie curăţată, pentru că-i murdară. Tu ziceai. Odată cu sexul vine şi frica. Frica de sânge. (îi 

crestează câteva tăieturi pe piept) Şşş! Taci! Sângele curăţă. Sângele nu e rău. Ne tot rănim şi 

apoi ne abandonăm o vreme într-un colţ să ne lingem rănile. Ca nişte câini blestemaţi. Fii liniştit, 

nu mă ating de faţă, e prea frumoasă. (îl sărută) Mă simt un câine legat de-o viaţă la gât şi lanţul 

a ruginit şi-a făcut poc. Să fug sau să rămân? N-am forţa să fug. (pauză) Ai devenit rugina de la 

gâtul meu. Mi-ai intrat adânc în piele şi în oase. Îmi faci rău. Trebuie să te scuip din mine, Big J. 
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Trebuie. Pentru că eşti un animal laş. Un biet câine laş. Te prefaci mort, când ceilalţi câini sunt în 

picioare. Ţi-ai uitat puterile. Nu uita! Câinii dingo sunt miraculoşi. Merg în două picioare. Sunt 

speciali. Ucigaşi tăcuţi. Aici în Australia toţi aveţi sânge criminal în voi. Şi asta se ia. Devenim 

ca voi, nişte animale în două picioare. (Cu pensula ia sânge din rănile lui Jeremy şi pictează) 

Eşti monogam şi monoteist. Un singur dumnezeu. Un singur drum. Un singur iubit. Un singur 

cur de futut. Vezi monocrom. Nu poţi să pleci acum şi nu vei putea pleca niciodată. Iar eu nu pot 

să te las. N-am cum. (îi dau lacrimile) Ştii? Mama mea nebună… Mi-a zis la 20 de ani că un 

preot a violat-o şi eu sunt urmarea acestui viol. Sigur trebuie să semeni cu el. Cu “tatăl” meu. Am 

ştiut-o de când te-am văzut. Eşti un criminal. Dar ne-am simţit bine, nu-i aşa, Big J.? Şi acum, 

fresca mea şi sângele tău vor rămâne pentru totdeauna împreună. (pictează cu sângele lui Jere-

my) Ieri noapte, câinii erau foarte agitaţi, acolo jos, lângă statuie. Alergau după muşte. De fapt, 

muştele zburau în cercuri şi se aruncau în gurile lor. Da, nişte muşte curajoase, sinucigaşe, aşa ca 

tine când mi-ai deschis uşa camerei tale. După ce le picau în gură, câinii dingo se ridicau în două 

picioare şi mergeau ca oamenii. Dansau, ştiind că-i privesc. Nenorociţii de câini criminali. Le 

deschid uşa, să se sature. (deschide uşa de la balcon, dă drumul la muzică: Father Figure - 

George Michael. Îl sărută). Eu sărut doar când iubesc. (pauză) M-ai întrebat “Ce apăr?”. Cum n-

ai putut să vezi? Mă apăr! (Îl mai crestează o dată pe piept şi se ridică brusc să-şi înfigă cuţitul 

în piept, ezită, îl aruncă în mijlocul camerei. Îl îmbrăţişează strâns pe Jeremy. Jeremy îşi de-

zleagă mâna şi îl mângâie. Câinii intră în cameră.)  
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