
Vocile din trecut ale unui jurnal prăfuit 

 

SINOPSIS 

Povestea prezintă o trecere din trecut prin prezent cu ajutorul unui jurnal plin de gânduri și 

amintiri. Viața aparent normală pe care o avea Mihaela pe vremea când era studentă la psihologie 

este transformată într-un timp relativ scurt într-una plină de vicii. Printre amintiri, voci din trecut 

și halucinații, ea retrăiește momentele cele mai importante care i-au schimbat complet viața. Nu 

și-a dat seama de gravitatea faptelor sale până când „suflețelul ei” Luca a fost luat de lângă ea de 

către Tudor. 

 

SCENA I 

Cadrul în care are loc acțiunea este unul simplist. În partea dreaptă a scenei se află un fotoliu. 

În fața lui se află o măsuță mai mică din lemn, goală. Lângă fotoliu se află o cutie veche cu 

hârtii și alte lucruri. Puțin mai încolo de măsuță se află un covor. În partea stângă a scenei se 

află un geam și o ușă. 

În scenă se află doar Mihaela așezată în fotoliu. Începe să vorbească cu o voce tremurândă. 

Amintirile... dureri în tăcere... o tăcere absurdă într-o liniște absolută. Parcă aud voci... voci din 

trecut care nu-mi mai dau pace. (ține strâns în ambele mâini o poză pe care o privește cu ochii 

puțin înlăcrimați) Încerc să uit, să nu mă mai gândesc dar nu pot... el nu e aici alături de mine. 

Suflețelul meu! 

Pune deoparte pe marginea fotoliului poza, se ridică, caută cu privirea în jur și pe urmă ridică 

în brațe cutia care se află lângă fotoliul pe care era așezată. Se așează din nou pe fotoliu și 

caută ceva în cutie foarte insistent. Până la urmă, după vreun minut de căutări scoate de acolo 

un jurnal. Îl pune lângă ea pe fotoliu iar cutia o pune jos. Apoi, ia jurnalul în mână, îl șterge 

ușor de praf și îl privește intens. 

Începe iar să vorbească. 

Mihaela... da... numele meu... jurnalul meu... Aici îmi sunt gândurile, trăirile... aici sunt eu. 

Deschide în grabă jurnalul. Răsfoiește câteva pagini și citește. 

Psihologia nu-i chiar așa cum voiam eu sa fie, dar trec peste. Am sprijinul familiei, am o slujbă 

la jumătate de normă, deci mă descurc. Mai puțin și termin facultatea iar eu nu știu încotro să o 

apuc. M-am gândit la o sumedenie de variante, până la urma merg pe calea pentru care am venit 

aici: să-mi deschid propriul meu cabinet! Cam asta se întamplă cu o parte din mine. Mai există 

una, una în care ies cu colegii în oraș, una în care-l iubesc pe EL. Îl văd în fiecare zi îmbracat la 



costum, și-n grabă intra în cladirea primariei. Cine știe ce e, cine știe cum îl cheamă. Toate 

aceste întrebări momentan nu au răspuns pentru mine. Trebuia să fac cumva să aflu cine e. 

 

Se oprește din citit și iar răsfoiește câteva pagini din jurnal și începe să citească. 

 

Azi am fost cu colegii prin oraș și EL a apărut în fața noastră de nicăieri. L-a salutat pe Mihai și 

tot așa cum a venit în grabă a și părăsit câmpul meu vizual. Am simțit că totul se dărâmă în 

momentul ăla dar brusc mi-a venit o idee. L-am tras la o parte pe Mihai și l-am supus la un mic 

interogatoriu. Am aflat cine e... sunt atât de fericită. Mă simt de parcă aș fi în al nouălea cer. Îl 

cheamă Tudor... da... Tudor... îmi place numele lui. Are vreo 25 de ani... dar nu văd în asta vreun 

impediment... și are o funcție „mare” la primărie. La asta chiar nu mă gândisem. Oricum, am 

reușit ce mi-am propus. Pe lângă asta, am mai aflat că Tudor e vecin cu Mihai. O să ieșim 

împreună, mă rog... o să vină și EL. Asta e tot ce contează... va fi începutul restului meu de viață! 

 

Pentru câteva clipe își ridică privirea și privește în jur. Apoi, întoarce o pagină și iar citește. 

 

Sâmbătă bineînțeles că am ieșit, am stat toată seara cu ochii pe el, nu-mi venea să cred ce frumos 

e. Prin mijlocul nopții am hotărât să plecăm. N-am făcut nici un gest mai aparte, EL a venit la 

mine. Ne-am abatut ce-i drept de la traseu și din mijlocul nopții de când am plecat din barul ăla, 

până dimineața la 5 am fost pierduți pe străzi. Am vorbit multe, acuma mi se pare că-l cunosc 

de-o viață. 

 

Închide pentru câteva clipe ochii, întoarce câteva pagini și citește. 

 

Azi a fost cea de-a 9-a întâlnire pe care am avut-o cu EL. Da... M-a întrebat dacă nu vreau să mă 

mut cu EL. Era ceva de genul „te iubesc și te vreau”. Am acceptat fără să ezit! Sunt atât de 

fericită. Simt că visez dar nu... nu e vis... e chiar realitatea! Nu credeam că totul se va întâmpla 

atât de repede, pur și simplu nu credeam.  

 

Se oprește din citit și reflectează parcă în șoaptă. 

 

Prea repede, mult prea repede...  

 

Întoarce grăbită paginile din jurnal de parcă ar vrea să grăbească timpul. Într-un final se 

oprește la o anumită pagină și oftează spunând: De aici începe sfârșitul unei vieți aparent 

normale... Pe urmă, se uită la poza din mână vreo 2-3 minute, timp în care oftează cu o tristețe 

amăgitoare. După ce nu mai privește poza se pune iar să citească din jurnal. 

 

Acum câteva zile m-am apucat de fumat. Nici nu am mai apucat să mai scriu din cauză că am 

fost cam ocupată zilele astea. În fine, EL mi-a zis să încerc, că nu e nimic rău în a fuma și am zis 

hai să încerc. Două ore mi-au luat încercând să trag fumul ăla nenorocit în piept și tot am sfârșit 

încecându-mă cu el. Până la urmă m-am obișnuit și-mi place. Ah, azi am avut parte de o fază tare 

enervantă cu Mara. M-a văzut fumând și repede s-a luat de mine că cică de unde am eu bani de 

țigări. A aflat precis că nu mai lucrez. Dar totuși ca ce chestie o interesează de unde am eu bani? 

Nu trebuie să știe că EL plătește tot. Oricum, doar nu plătesc eu sticlele pe care le lăsăm goale la 

părăsirea barurilor și a teraselor. 



 

Iarăși întoarce câteva pagini și citește din jurnal. 

 

În ultima perioadă am avut parte de multe ieșiri, atât cu colegii de facultate cât și cu prietenii lui. 

Totul este diferit, multe fumuri și chestii noi. E un alt stil de viață, alt anturaj, altă mentalitate, 

băuturi scumpe. Sinceră să fiu îmi place și chiar mă simt bine. 

 

Tremurând inchide jurnalul și-l pune pe măsuța care se afla în fața ei. Între timp începe să 

spună: „Chestii noi... chestii noi...” 

 

Deodată încep să se audă pe fundal niște voci ca și când ar fi niște voci din gândurile ei. 

 

un băiat: Hai și tu aici! 

Mihaela: Unde? 

un băiat: În lumea mea. 

Mihaela: Ce e în seringa aia? 

un băiat: Fericire. Multă fericire. 

Mihaela: Vreau și eu fericire. 

un băiat: Ști și tu că fericirea costă, nu? 

Mihaela: Știu dar nu contează. 

un băiat: Plătește Tudor, nu? 

Mihaela: Da! 

 

Speriată își pune mâinile la urechi și strigă: „Nu! Nu vreau... nu mai vreau... nuuuu.” 

 

Poza cade din mână undeva pe jos, lângă fotoliu. După câteva clipe realizează că a pierdut poza 

și se ridică repede să o caute. În acest timp aude alte voci pe fundal. 

 

Mara: Nu ești cumva însărcinată? 

Mihaela: Nu cred... 

Mara: Fă-ți un test! Eu cred că da... 

 

Timp de câteva secunde e o liniște absolută. Mihaela găsește poza și o ridică de jos. O privește 

cu ochii înlăcrimați. Vocile se aud iar. 

 

Mara: Ce ți-am zis? Ești însărcinată. 

Mihaela (mirată): Sunt însărcinată?!? Sunt însărcinată. (calmă) 

 

Mihaela gândește cu voce tare: Suflețelul meu! Luca! Unde ești? Suflețelul meu... 

 

Pune poza pe măsuță lângă jurnal iar cu mâinile tremurânde, grăbită se îndreaptă spre ușă și 

părăsește scena. 

 

 

 

 
 



SCENA II 

 

Cadrul în care are loc acțiunea este același cu cel din scena I. 

Mihaela intră în scenă pe ușă, cu un pahar cu apă în mână. Se duce spre fotoliu, se așează, bea 

puțină apă. Vrea să pună paharul pe masă (pe jumătate gol) dar începe iar să audă voci și 

mâina îi tremură. Paharul se răstoarnă iar apa curge pe jos. 

 

Tudor: În sfârșit te-ai trezit. 

Mihaela: S-a întâmplat ceva? 

Tudor: Da. Cum ai putut să-mi faci una ca asta? 

Mihaela: Nu înțeleg... la ce te referi? 

Tudor: Aseară... uite... tu și cu drogatul ăla. 

Mihaela: A profitat de mine! De unde ai filmulețul ăsta? 

Tudor: Nu contează. Se vede clar că ți-a făcut plăcere. 

Mihaela: Nu e adevărat! 

Tudor: Lasă minciunile deoparte. Noi doi nu mai avem ce discuta. 

Mihaela: Și copilul nostru? Te rog... 

Tudor: Copilul meu va fi doar al meu... doar al meu! Doar al meu! 

 

Începe să plângă. Se ghemuiește în fotoliu, închide ochii și își pune mâinile la urechi.  

 

În timp ce stă cu ochii închiși și mâinile la urechi apare pe covor un băiețel de vreo 2 ani (Luca) 

care se joacă cu niște mașinuțe. După câteva minute, Mihaela își ia mâinile de la urechi și 

deschide ochii. Își îndreaptă privirea spre covor și îl privește înmărmurită cum se joacă câteva 

clipe.  Mihaela reacționează și spune: Luca! Suflețelul meu. Ai venit la mine. Vrea să se ridice 

de pe fotoliu dar în acel moment apare în scenă Tudor care îl ia de mână pe Luca ținând în 

mână mașinuțele. Mihaela se ridică repede și se îndreaptă spre covor strigând: Tudor! Te rog 

nu-mi lua suflețelul! Te rog... Nici nu apucă să termine de spus că Tudor și Luca dispar din 

scenă. 

 

Se ghemuiește pe covor cu genunchii îndreptați spre bărbie, mâinile strâns legate în jurul 

picioarelor și privirea spre ușă. 

 

Oftează și începe să vorbească. 

 

Mi l-ai luat, da. (pauză) Mi-ai luat suflețelul. Am fost prea lașă ca să lupt. Am fost doborâtă de 

vicii. Mereu le-am considerat ca fiind niște lucruri de care pot scăpa oricând vreau. Dar nu a fost 

așa. Nu m-am putut abține nici după ce am rămas însărcinată. Nu aveam bani dar furam de la tine 

Tudor. Știai dar nu aveai ce să-mi faci. În seara aia oribilă am luat o doză mai mare decât de 

obicei și nu mai țin minte ce am făcut. Cert e că cineva m-a filmat, mă rog... ne-a filmat și tu ai 

văzut filmulețul. (începe să tremure) Știam că îmi vei lua suflețelul și mi-am înecat amarul și 

mai mult în vicii. Eram prin luna a V-a când m-ai internat la spital la dezintoxicare. Mi-a fost 

greu, foarte greu. Am stat acolo până l-am născut pe Luca. Apoi mi l-ai luat și m-ai lăsat fără 

nimic. N-aveam nimic, m-ai părăsit cu totul. (începe să plângă) Până la urmă a trebuit să renunț 

la vicii, n-aveam bani. De unde? Am avut noroc că Mara... da... cea pe care am criticat-o atât de 

mult pentru că se lega de mine și de ceea ce făceam (pauză) m-a primit la ea. Aveam ce mânca și 



un acoperiș deasupra capului. Am început să apreciez lucrurile mici și nesemnificative. M-am 

reinternat de bună voie la spital la dezintoxicare. Am scăpat de toate acele vicii pe care le aveam 

dar tot mai aud voci, am halucinații... degeaba... nu pot uita. Te vreau lângă mine Luca, suflețelul 

meu! (își șterge ochii de lacrimi cu mâinile și se oprește din plâns) Am să fac orice ca să te 

recuperez. Tu îi dai sens vieții mele. (pauză) Tu! N-am să te mai las să mi-l iei Tudor! 

 

Închide ochii și stă așa câteva minute. Pe urmă îi deschide și începe iar să vorbească. 

 

Parcă simt miros de fum. Inspiră puternic de parcă ar vrea să simtă mirosul mai bine. Fum! 

Trebuie să fie fumul unei țigări. Deși n-am mai fumat de mult timp nu pot uita mirosul. Poate e 

cineva aici.  

 

Se întoarce repede și caută cu privirea prezența unei ființe în cameră. Pe fotoliu se află Luca 

care se joacă cu niște mașinuțe. Lângă el e Tudor care fumează o țigară. Mihaela încearcă să se 

ridice de pe covor dar se împiedică și cade. Privește nemișcată cum Tudor îl ia de mânuță pe 

Luca și dispare din scenă. Disperată începe să strige. 

 

Luca! Luca! Te rog nu-mi lua suflețelul! Tudor nu fi rău... te rog... Câteva lacrimi îi cad pe 

obraji. Iar mi l-ai luat. Iar mi-ai luat suflețelul. 

 

Se ridică de pe covor și se îndreaptă spre fotoliu. Vrea să bea apă dar vede că paharul e 

răsturnat și gol. Îl ridică și îl pune mai încolo pe măsuță. Se așează cu grijă pe fotoliu, ridică 

jurnalul și începe să vorbească. 

 

Am vrut să-mi aduc aminte cum am ajuns în situația în care sunt acum. La ce bun? M-am pus 

să-mi citesc gândurile vechi și tot ce reușesc e să-mi facă mai mult rău. M-am săturat! Nu mai 

vreau să trăiesc din amintiri! Aruncă jurnalul încotro apucă prin cameră. Nu mai vreau! Vocile 

din trecut nu-mi mai dau pace. Am atâtea halucinații. Te văd pe tine suflețelul meu jucându-te 

dar nu pot ajunge la tine, să te ating! Nu pot! Nu pot pentru că Tudor mi te ia iar și iar! (repetă 

obsesiv) Iar și iar! Iar și iar! 

 

Ia în mână poza de pe măsuță și în timp ce o privește vorbește. 

 

Asta e singura amintire pe care o am cu tine. (oftează) Acum câteva luni am fost să te văd. 

Ieșisem de la spital și tot ce aveam în gând erai tu. Din păcate nu te-am putut vedea. (lăcrimează) 

Tudor nu mi-a deschis ușa. Am stat câteva ore acolo dar în zadar. Până la urmă mi-a aruncat prin 

gard poza asta cu tine suflețelul meu. (închide ochii o clipă și îi redeschide) Am să te recuperez, 

am să fac orice ca să te am lângă mine. Voi lupta pentru tine suflețelul meu! Nimeni și nimic nu 

mă vor opri să fac ce mi-am propus. Voi lăsa trecutul în urma mea pentru tine. Și dacă acum nu 

mi-e bine, îmi va fi atunci când te voi avea în brațele mele! 

 

Oftează iar și un zâmbet parcă vrea să-i apară pe buze. Pune poza pe măsuță și stă câteva clipe 

să asculte ce se întâmplă în jurul ei. Afară plouă iar pe fundal se aud picurii de ploaie lovind 

geamul. Aude și începe să vorbească. 

 

Cred că a început să plouă. O ploaie liniștitoare. De mult timp nu am mai stat să ascult sunetul 



ploii care e o întreagă muzică pentru mine.  

 

Se oprește din vorbit și se ridică de pe fotoliu îndreptându-se spre geamul din stânga scenei. În 

momentul în care se află în fața geamului îl privește intens câteva minute după care spune: 

 

Acum mă uit cum cad picurii de ploaie pe geamul neșters de multă vreme. Nu-i număr, nu are 

rost... cine ar vrea să-și numere în picuri de ploaie durerea din suflet? (pauză) Nimeni!Vezi? 

(pauză) E cam târziu... ar cam trebui să încerc să dorm... trebuie... mâine am primul meu interviu 

după atâta timp. 


