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Dialogul surzilor  

sau  

Monolog în doi (sic!) 
 

 
(Cap. I) Capacitarea Ini ia ilor   

 
C(Cronicar) – De mult, tare de mult, într-un oraş au venit doi viitori prieteni aduşi de părin ii lor la 

internatul liceului, unde aveau să stea. 
Cei doi au terminat liceul, au terminat şi facultatea, fiecare acolo unde au dat, au făcut armata, s-au 

însurat, au făcut şi copii, s-au bucurat fiecare sau împreună de rezultatele muncii lor, dar... , dar a venit 
marea revolu ie, dar nu Marea Revolu ie din Octombrie din U,R.S.S, ci Marea Revolu ie din Decembrie din 
R.S.R, unde ce să vezi în România noastră mai to i s-au dat de două sau de trei ori peste cap şi s-au 
transformat în liberali, ărănişti, monarhişti, liber-schimbişti, adică orice numai comunişti nu, pentru că ei 
din burata mamelor lor înaine de a se naşte, ei aşa ceva aveau în cap, dar nu le-a dat voie P.C.R. să fie. 

Dar schimbarea acelui sistem criminal le-a dat dreptul să se vaiete şi să nu îi bage nimeni în seamă.  
Şi cît au mai suferit, săraci. Nu material, nu, ci cu intelectul. 
Dar în sfîrşit. Cam atît pe scurt. 
 

(Cap. II) Lungul drum de la poştalion la S.M.S.  
 

C(Cronicar) – De mult, tare de mult, mult mai de mult de cînd în acel oraş au venit cei doi viitori 
prieteni aduşi de părin ii lor la internatul liceului, unde aveau să stea, au existat în ara Moldovei şi ara 
Românească mijloace de comunicare, unde scrisoarea era trimisă cu ajutorul calului şi dura aproape o 
săptămînă dus întors. 

Apoi au apărut maşina, trenul, avionul care au ajutat şi au scurtat durata de trimitere şi de răspuns la o 
scrisoare. 

Cu timpul apar mijloace de comunicare moderne, precum telefonul, telexul, faxul şi altele. 
În ultimul timp comunicarea se face prin S.M.S.-uri. 
Ce nu şti i ce înseamnă S.M.S.? 
Crede i că înseamnă „Să Murim Solemn” sau „Să Muncim Seara” sau „Sărutul Mortului Sculat” sau,  

mă rog, „Semnele Mutului Sas”, nu, nu a i ghicit, ci înseamnă „Serviciu de Mesaje Scurte”, dar pentru că nu 
şti i limba engleză uite că a i dat-o în bară. 

Aşa că pune i mîna şi învă ati limba engleză că pe cea românească a i terminat-o. 
O.K., nu a i în eles? 
Lasă că vă spun eu ce înseamnă. 
Înseamnă „O să vină Klaus ”, adică „e cel ce va veni” e scris în carte, dar să nu anticipăm, incul ilor. 
 

(Cap. III) La subiect neicuşorule la subiect  
 

C(Cronicar) – În sfîrşit a venit „cel ce va veni”, adică cel ce este scris în carte.  
Vorba vine, pentru că el de fapt el a fost ales de cei ce şi-au dorit să îşi ia ara înapoi. 
„Ne-am luat ţara înapoi”, titrau, victorioşi, unii pe re elele sociale după alegeri.  
Sloganul, similar cu acel „De Crăciun ne-am luat raţia de libertate”, din decembrie 1989, rămîne 

doar un slogan, în lipsa unor măsuri complementare schimbării unui preşedinte. 
Constitu ional, preşedintele statului nu are atribu ii foarte largi decît dacă for ează limitele legale; 

ştim cu to ii că aşa ceva s-a întîmplat.  
Dar, pentru a ne „lua ara înapoi”, adică, pentru a reda România poporului, e nevoie de mai mult decît 

de nişte simple vorbe.  
Ar fi necesare schimbări politice, economice şi sociale profunde. 
Dar, cui să-i spui?!  
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(Cap. IV) Dialogul surzilor sau Monolog în doi (sic!) 

 
Motto: „– Bună ziua! 

– Fac un jug. 

– Ce mai faci? 

– Cît o ţine.  
– ...”    

 O.I. (Opincarul Ionică) – Bună ziua! 
T.D. (Tainicul Dinu) – „Ne-am luat ara înapoi”   
O.I. (Opincarul Ionică) – Bre Dinu, nu în eleg? Cum adică „Ne-am luat ara înapoi”?   
T.D. (Tainicul Dinu) – Acum se doreşte altceva în România. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Ce bre? 
T.D. (Tainicul Dinu) – Se va face politică înaltă nu de mahala. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Ce vrei să spus, bre Dinu? Eu ca prostul în tîrg mi-a scăpat, nu m-am prins.  
Eu gîndesc (gîndeam) ca prostul şi îmi doresc (doream) că nu trebuie să se mai fure, că to i să aibă 

unde muncii, că nu e bine să pleci din ară unde a înţărcat dracul (mutu) iapa şi să- i laşi familia de izbelişte 
pentru că nişte idio i au adus această ară în starea aceasta deplorabilă. Şi aflu că nu e bine! 

T.D. (Tainicul Dinu) – Tu nu în elegi mare lucru şi mă obosesc astfel de prostii, nu am timp de 
lucruri grele şi fără nici un rost. Noi facem politică înaltă, adică sîntem în pom, plutim, vai de capul nostru, 
care mai e şi gol. 

O.I. (Opincarul Ionică) – Hai bre Dinu, luminează-mă şi pe mine. 
Păi, asta cred şi eu, că dacă tu nu în elegi şi oboseşti la lucruri aşa de simple sau prostii cum le zici tu, 

atunci ce să mai zic pentru nişte lucruri mai grele. 
Am să in cont de acest lucru şi pe viitor am să- i pun întrebări mai uşoare. 
T.D. (Tainicul Dinu) – Lucrurile nu sînt aşa de complicate.  
Nu vreau ca mintea mea să fie ocupată cu tot felul de nimicuri care ar trebui să-i preocupe pe al ii. 
Adică, nu vreau ca eu să mă încarc cu problemele altora şi numai cu ceea ce cred eu că este 

important pentru mine.  
De aia nu mai citesc toate prostiile scrise de al ii.  
Este treaba lor dacă asta este important sau nu pentru ei.  
Cum spunea un jurnalist în via ă referitor la unele posturi de televiziune „dau astfel de ştiri pentru că 

sînt unii care se uită la ele (sic!)” 
Eu nu mă uit la toate posturile de tv pentru că nu merită.  
Timpul şi mintea mea nu merită să se ocupe de orice. 
Merită să mă uit eu în gura unui om politic?  Răspuns - nu merită, dar dacă vreau mă uit (sic!). 
O.I. (Opincarul Ionică) – Tot nu pricep, bre Dinu. 
T.D. (Tainicul Dinu) – Se vede că ai o gîndire de bugetar. Pricepi greu. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Cum se vede că am o gîndire de bugetar?  
Po i să argumentezi, bre Dinu, sau faci cum fac to i cei care intră într-o polemică, văzînd că nu pot să 

dovedească încep să te eticheteze spunînd cuvintele: comunistule sau securistule sau mai ştiu eu ce, iar al ii 
spun „na, uite cum de m-am pus eu cu urîtul ăsta sau rahiticul ăsta”. Modul acesta de a deturna o discu ie te 
descalifică, bre Dinu.  

T.D. (Tainicul Dinu) – În ara asta, cum să- i spun eu, sînt prea mul i bătrîni şi to i aproape sînt 
comunişti, sînt prea multe persoane defavorizate, familii cu mul i copii, persoane cu venituri mici, pentru că, 
nu-i aşa?, to i vor să ne ia bani noştri, iar comunişti ăştia nu îi lasă pe tineri să fure că doar ei sînt viitorul ări 
noastre. 

O.I. (Opincarul Ionică) – Bre Dinu, dar tinere ea nu este o virtute, ci o stare, ca şi bătrîne ea. 
T.D. (Tainicul Dinu) – Sînt mul i şomeri, prea mul i, şi pe noi ne încurcă. Noi i-am pus să 

muncească, dar nu vor. 
O.I. (Opincarul Ionică) – Unde bre Dinu? 
T.D. (Tainicul Dinu) – Cum unde? Treaba lor. Ce e treaba noastră? 
Asta dovedeşte plăcerea de a face politică ca la marginea şan ului, eu nu agreez aşa ceva încerc să 

duc mintea pe alte planuri.  
O.I. (Opincarul Ionică) – Am în eles. Mai vorbim. 
T.D. (Tainicul Dinu) – Dar, dacă ne fură ara comunişti? Cum o luăm noi de la noi?  
O.I. (Opincarul Ionică) – Chiar aşa! Cum?  
…  


