Anca Sfâriac
Liniștea
„Noi alergam prin păpușoi. Nu știam de ce plânge lumea. Eram copii.”
Creionul alunecă pe hârtie. Nu pot scrie atât de repede și mă bazez pe memorie că mă ajută după.
Reportofonul, prea departe. Privește în zare și vorbește.
„A urmat Casa de copii. A fost bine așa. Dacă rămâneam în fundul ăla de Moldovă, deja eram
mort și tu nu existai. (râde) Eram cel mai mare din 8 frați. Eu aveam 12, cel mai mic, Vasile, doi.
El chiar nu a știut nimic din ce s-a întâmplat.
„La Casă era bine. Aveai mâncare, era curat, era disciplină. Mai făceam pe noi, nopțile, dar și
asta avea rezolvare. Ne puneau în dormitorul pișărcoșilor. Cel mai mult îmi plăcea când era zi de
curățenie. Ne aliniau și în șiruri curățam toată curtea, era lună și bec.”
Privirea, tot în zare. Eu, cu gândul lacâțifranjuri am pieptănat. Șicât de cumințiam fost. Nu am
mișcat în front.
…
Creionul alunecă pe hârtie. Soția lui tata mi-a lăsat mie onoarea de a scrie iertăciunea.
„A fost un om bun. După casa de copii a primit un job în locurile noastre, s-a însurat cu mama,
bla bla, eu, despărțit, altă nevastă, accident, picior amputat, semipareză, alți copii, bătrânețe cu
durere. Punct.”
Pun creionul jos. Liniștea se lasă. Nu maiurmeazănimic.

Copilării

Ne adunam la bunica, verile, droaie de copii.
Nu știu cum răzbeabunica cu toți, probabilaveaputerimagice. Erauvenite Alina, Mihaela șiNely,
de la Brașov. Orfane de tată, le priveam tot timpulaltfelșiaveauși un aerboem, venind de la
mareleoraș. Apoi, erauCristiși Sorin. Cristiavea tot timpulfiguri de karate, cu care se dădea mare.
Mai veneauIonut, Bogdan și Mihai, de la Toplița. Eierau de-ai caseiîntr-un fel, o vizitau des pe
bunica. Ionuțfăceaechipă cu Cristi la toateprostiile. Dupăei ne luamcânddevastampărulmătușii,
noaptea, saucânddădeamatacul la prunii din cimitir. Le luamși pe Angela și pe Dinuța,
verișoarele din curteavecină, maiveneauși Natalia cu Oscar șiCristi, de la Gheorgheni, și, gloată
de copii, năruiamtotulîncale.
Bine, era treabă de făcut, animale de îngrijit, zmeură de strâns, fân de întors, darștiindjoaca de
după, toate se făceaucât ai zicepește.
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cândștiamcătrebuiesăajungă, de zeci de ori pe minut. Singurașansăsămățină mama Floareîncasă,
ar fi fostsămălege de vreunpicior de pat sau de masă. „Mai lasădrumu, tu, copcilă, căajung ii cân
au de-ajuns…”
Veselie mare cânderamtoți. Orășenilor le turnamapă cu cana, ca de la robinet, să nu se
simtăcumvacă la noi nu curgefiricel ca la bloc. Masa o luamîncurte, la o improvizațielungă din
scânduri, săîncăpemtoți. Ce delicioasă era prăjituraaceeabătutăfăcută de mama Floare!
Treceaprintrenoi, ca o umbră, și ne dojenea cu glasdomol. Ceamaigrozavăvorbăaei era „Ștropșîo-ar s-o stropșească!” De eatreabă, de elcopilsau de ellucru.
Într-o zi, am rămassinguri, toți. Gloată de copii, singuriacasă, stăpânipestedouăcurți. „Home
alone” e copil mic. Aveauunchiulșimătușa, încurteavecină, o grămadăimensă de nisip din râu,
pentruconstruit. Ce ne-a cășunatînacea zi – nu că nu ne-ar fi cășunataltele, înaltezile – săajutăm
la construit. Cu găleți, cu lopeți, cu găletuțe, cu căni, cu pături, tot nisipul, absolut tot,
ultimulfiricel,
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caseifiindpăstratăpentrubecișialteacareturi. Fetelemarifuseserăplecateîn sat, cu treabă, noi,
ceilalți, douăsprezececreiere cu idei, am ajutat la construit.

Când s-au întorsunchiul, mătușa și bunica, eram foarte mândri de munca noastră. Fetele mari
tremurau deja de frică, ele fuseseră puse șefe peste noi. Nu pot descrie șocul de pe fața lor.
Mătușa și-a prins capul în mâini, bunica și-a înghițit toate vorbele, ținându-și gura cu năframa să
nu iasă, unchiul, tunând și fulgerând, s-a îndreptat către grajd și a strigat-o cu un
răgetmaidegrabă, decât strigăt, pe Angela. O aștepta în curtea din fața grajdului cu un bici în
mână. Ce-a urmat, nu e greu de ghicit. Am simțit loviturile de bici toți, unul câte unul, pe spate,
cutremurându-ne, până în momentul binecuvântat în care tușa Mărioara a intrat sub ploaia de
fișchiuituri, „las-o, mă, c-o omori!” și a scos-o pe Angela. Natalia, plângând, furioasă, l-a tras pe
Oscar, care, întradevăr, făcea des echipă cu CristișiIonuț, l-a dezbrăcat la pieleși, până să ne
dămseama, l-a aruncat în cea mai mare tufă de urzici din curte. L-a scos bunica, în timp ce
răcnetele lui umpleau satul.
Seara a fost cu oblojeli. SpateleluiGege – cum o alintam pe Angela șicearșafuriude pe Oscar. Neam mâncatfiecare, înliniște, dramul de prăjiturăbătută, ne-am băutcana cu laptecald cu ochii la
focșigândul la nisipulceurma a doua zi să fie pus înapoi la locullui, la bici, la urzici, la cine a
fostprimul cu ideea, la cât de pline sunt verile, la bunica.

LGBTQ
ꟷ Hei, Nico, salut!
ꟷ O, Gina, mă bucur să te aud după atâta vreme. Mă și mir că îți mai am numărul în
telefon.
ꟷ Da, sunt ceva ani. Hai să nu-i numărăm. Eu, recunosc, l-am cerut Alinei, nu-l mai
aveam.
ꟷ Tu, noi suntem ca vinul, cu cât mai vechi, cu atât mai valoros.
ꟷ Așa, sau ca găina bătrână… (hohote de râs de ambele părți)
ꟷ Deja o dăm în proverbe. Zi-mi, iubita, de tine.
ꟷ Măi, toate bune. Te-am sunat să te invit la un event. Cumva, fiind în domeniu
amândouă și știind trecutul nostru comun, trebuie să iasă ceva trăznet. Îmi lași o adresă
de mail să îți arăt despre ce e vorba?
ꟷ O, cu mare drag! Știind că vine de la tine, zic da din start.
ꟷ Deal! Te uiți și vorbim după.
ꟷ Bon! Pup! Ne auzim!
……………………………………
Cf? Ești home? Dai o cafă? 😊
Nope. Stillworking. Arde?
Nu. Voiam să povestesc cu tine despre ceva. M-a sunat nebuna de Gina zilele trecute.
Gina? Cea din liceu? Brainiacul clasei?
Yep.
Ce voia? Hai că iau o pauză să mă chatuiesc cu tine 5 min.
E un proiect al Filarmonicii, cu tineri artiști, bla-bla. Dar nu asta voiam să-ți zic…
?
După ce m-a sunat, am vb cu Ana, cea cu care se certase, știi? Mi-am adus aminte de un
scandal monstru între ele două, dar nu mai știam de la ce se luaseră.
Și?
Și. Stai pe scaun? Să nu pici.
Hai, tu, mai repede, că-mi trece pauza…
No. Pe scurt. Ana nu mai vorbește cu Gina, pentru că, brainiacului clasei îi plac de fapt
doar femeile, ca și Anei, și a înșelat-o cu un bărbat. De Ana știam, sunt ok cu asta, dar la
Gina nu m-aș fi gândit într-o mie de ani. Dacă vrea altceva de la mine de fapt, știind că
sunt singură? Ana zice că Gina a înnebunit după faza aia și o caută în toate femeile. :D
O, God! No way! Nu te duce așa departe. Pfuuuuu.... Eu cum mai lucrez acum? :I

Bine, tu? Dar eu? Cum să particip la proiectul ăsta, fiind prietenă cu amândouă? Și, ca
idioata, am și zis că mă bag, știind ce tare e Gina pe eventurile de genul. No, zi. ☹
Haveno idea. Treci mâine la o cafă și o împachetăm cumva.
K. Hai că m-am mai liniștit că ți-am scris. Pove mâine. Pusi, pa!
Buh-bye!
…
Către Gina: Draga mea, am primit mail-ul de la tine. Foaaaaaarte faină idee. M-ar coafa
la maxim, însă perioada în care se desfășoară se încalecă peste un alt event la care m-am
înregistrat deja. Dacă intervine ceva acolo, vin spre tine. Sper că nu te-am încurcat tare.
Pup! Vorbim.
Către Nico: Hei, stai liniștită, mai am în vizor câteva fete faine ca noi, o să le întreb pe
ele dacă nu se bagă. Ținem legătura. Pup și eu!

Coja Oana Maria
Cafea cu o linguriță de furie

Savuram o cafea. Pe geam vedeam Biserica Neagră. Mă gândeam dacă Ioana merită prietenia
mea.

…

Am vrut să-mi arunc telefonul cât colo. Dacă Ioana se afla lângă mine... O prindeam de gât.
Mă pregăteam să merg în oraș, la o cafea. Voiam să iau o pauză...
Însă, a intervenit ceva. Ioana avea, ca de obicei, nevoie de mine. Mama ei a rugat-o să aibă grijă
fratele mai mic. Motivul? Niște cursuri aiurite de management.

- Sper că glumești…
- Sunt foarte serioasă, Maria. Te rog! Te implor! Vino și stai câteva ore cu cel mic.

- Nu vreau și nu am timp. Înțeles?
- Nu ți-a mai rămas un gram de bu--- Nu îmi stric sâmbăta pentru un copil! Nu mi-am cumpărat răbdarea din târg! Punct!
- E vorba doar de câteva ore. Te și plătesc, dacă vrei.
- Nu am nevoie de banii tăi! Am avut o săptămână groaznică. Numai examene. Nu am avut timp
nici să respir! Iar acum îmi ceri să stau cu un copil? Doar pentru că ți-a venit iubitul?
- Nu pot să lipsesc. Alex e venit din alt oraș…
- Încă mai ai pretenții de la mine? Ție ți-a trebuit iubit, nu mie! Descurcă-te!
- Atât te-am rugat și eu! Nu mai fi așa... așa de rea!

Se făcuse liniște. Știam că Ioana plângea. 'Ce sensibilă!' m-am gândit.

- Figurile de prima-donnă nu te ajută. Și nici smiorcăitul. Ești adult! Trezește-te la realitate! Nu
pot să-ți fiu babysitter. Nici ție, nici fratelui tău. Te-am dus de prea multe ori acasă când te-ai
îmbătat! Ai avut noroc pe mine de atâtea ori, la liceu, când fumai în baie și trebuia să bag motive
profesorilor!
- Nu începe cu din astea (Plângea și mai tare, cu suspine)... Nu ți-am făcut niciodată rău!
- Nu? Stai bine și amintește-ți. Ar trebui să te gândești și dacă mai meriți respectul pe care ți-l
port... Ba nu! Respectul pe care ți-l purtam!
- Maria! Te rog! (în continuare plângea).
- Am terminat discuția!

Și am închis telefonul.
Am verificat să văd dacă am portofelul la mine. Mi-am luat cheile și am ieșit. Aveam de gând să
plec la Brașov.

Text 2

Lumina lunii deasupra mării

"Have you felt them in your sleep,
Have you seen them in a vision that's uncertain,
A dream outside your mind?
Once come upon in an ancient land,
I've heard the tales of an unseen hand,
Myths of the otherside that took my breath away…"
- Din piesa "When Our Bodies Wash Ashore", Aviators

Sunt în mijlocul mării, într-o barcă veche din lemn. Un miros ciudat de mucegai și sare îmi
sugrumă plămânii. Ceața face ca totul să fie un vis. În fața mea, un corp pe jumătate translucid
îmi vorbește…

- În curând vei vedea în ce loc minunat stăm noi...
- Noi? Sunteți mai mulți?
- Da... Suntem cu sutele, poate chiar mii...
- Și... ce sunteți voi?

- Spirite. Spirite ce nu-și găsesc liniștea decât în valurile mării, în nisipul ud, în lumina lunii
reflectată de apă...
- Ați fost marinari?
- Nu, nu toți am fost.
-…
- Ai auzit de sacrificiile făcute în onoarea Lunii?
- N-nu am auzit. Despre ce este vorba?
- Noi. Noi suntem ceea ce a mai rămas din acele sacrificii. Am fost înnecați în cinstea Lunii
de pe cer, pentru lumina ei…
Luna șoptește: I-ai văzut în visele tale? I-ai simțit prin somn, cum îți mănâncă sufletul? Nu sunt
ceea ce par... Nu sunt ceea ce par…

- Și cum arată locul acela, casa voastră?
- Am mai spus... E un loc minunat. Vei fi uimită de lumina și căldura celorlalți, de liniștea
căminului nostru.
- Și de ce ar trebui să te cred? Nu te cunosc... Am urcat în barcă fără să te întreb nimic. Nici
macar chipul nu ți-l pot zării. Cum aș putea avea încredere în cineva fără o față?
- Îți este frică?
- Nu... Dar- Da, da, da... Îți este frică. Nu trebuie să-ți fie. Nu-ți vom face nimic... Da, da... Nimic.
- Dar am spus că nu îmi este frică... Nu îmi mai este frică de nimic... Am suferit prea mult pe
"uscat".
- Povestește-mi mai multe, suflet frumos. Vreau să te cunosc.

Luna șoptește: I-ai văzut în visele tale. I-ai simțit prin somn cum îți mănâncă sufletul. Nu sunt
ceea ce par... Nu-ți spune povestea... Nu-ți spune povestea…

- Cr-cred că e mai potrivit să nu dezgrop amintiri...

- De ce? Voi ține secret. Nu voi spune nimănui. Iar dacă începi să plângi, sunt aici să-ți alin
suferința.

Mirosul mării se accentua. Numai atunci mi-am dat seama că izul ciudat nu era cel de
mucegai... Ceața începea să se risipească.
Atunci... I-am văzut chipul.

- Eu nu... Du-mă la mal. Acum!
- Ei? Așa repede? Nici măcar nu am apucat să ne cunoaștem mai bine, nu am ajuns la
destinație! Mai stai, mai stai...
- Nu. Nu! Nu mai vreau!
- De ce? Nu îți place chipul meu... Nu e nimic. Nu sunt ceea ce par.
- Păi... Nu. Nu o să am încredere în tine. Nu trebuia să am încredere că totul va fi bine.
- Și dacă Luna te minte cu șoaptele ei?
- Poftim?
- ...
- De ce nu aş crede Luna?
- De ce ai crede Luna, şi nu pe mine?
- Pentru că…
- Pentru că îţi este frică! De asta! Nu trebuie să te ascunzi… Eu oricum ştiu ce simţi. Ştiu ce
ai simţit în tot acest timp. Ştiu cât ai suferit.
- Nu… Nu, e imposibil să ştii prin ce am trecut!

Luna șoptește: El ştie ce simţi. În această moarte, mintea-ţi e tânară. Nu vei avea scăpare… Nu
vei avea scăpare....

- Ţi-e frică să te uiţi în spate?
- Hm? Ce… De ce mi-ar fi fri---

O frică neînţeleasă m-a cuprins. Nu mă pot uita în spate. El... orbitele-i erau goale, fără viaţă. Şi
nu-mi puteam lua privirea din întunecimea lor hipnotizantă…
Dintr-o dată, barca se opreste.

- Lasă-mă să mă apropii de tine!
- Am… am ajuns?
- Da. Acum trebuie să ai încredere în mine. Haide! Dă-mi mâna, și te voi conduce...
-Eu nu văd decât ceață și apă. N-nu cred că am ajuns…

Luna șoptește: Ai ajuns la sfârșit… Nu ai scăpare.

- Lună! Te rog! Ajută-mă! Nu vreau să m---!
...
Sunt în mijlocul mării. Mă scufund. Apa sărată îmi inundă plămânii, în timp ce bule de aer se
duc spre suprafață. El m-a impins jos din barcă, iar acum o mână invizibilă mă trage spre
partea cealaltă...
Trebuia să ascult şoaptele Lunii!

Text 3

Aripi de August
Din depărtare aud trenul cum aleargă pe șine și cred, pentru o secundă, că e noapte, că sunt în
patul meu confortabil, și că tocmai m-am trezit dintr-un anume motiv; la fel m-au păcălit și
cântecele broscuțelor din apele Mureșului…
Am încercat să mă ridic din pat, însă, ceva foarte greu, ca niște lanțuri, mă ținea strâns legată. Nu
simțeam nimic rece, metalic, așa că am crezut că sunt doar foarte obosită. Am încercat și a doua
oară să mă ridic, dar fără succes. A treia oară am făcut totul metodic: mi-am sprijinit greutatea

corpului în mâini și am împins, până când am reușit să mă ridic, însă, acea greutate nu mă
părăsise nicicum.
Mă întorc și văd, pe cearșaf, câteva pene și bucăți rupte din tricoul meu oversized, pe care-l
folosesc pe post de pijama. Îmi duc mâna spre spate și simt asprimea penelor; forma unor
aripi...

Andrei Gogu

Un abstinent crește la firidamea

Eram cu Maura de șapte luni, ne mutaserăm împreună și nu-i cunoscusem încă părinții. Abia
ce terminasem Facultatea de Litere și ne căutam posturi de profesori. Între timp dădeam meditații
ca să supraviețuim. Mă întrebam dacă ăsta-i momentul, dacă acum sunt și eu pe cale să intru în
vertijul de vizite familiale. O, tată socruu! O, mamă soacră! Ce bine să vă cunosc! Vă mulțumesc
că mi-ați traumatizat iubita șaisprezece ani. Noi acum nu avem bani de psiholog să discutăm
despre voi că abia ce ne permitem o chirie de garsonieră. Știți cum e. O lași mai ușor cu
vindecarea traumelor când te-ntrebi dacă nu cumva brânza aia cu smântână era mai ieftină în altă
parte.
Nu eram deloc confortabil, dar nu pentru că urma să fiu judecat și să mi se stabilească o cotă
de pariuri. Nu. Auzisem în astea șapte luni mai multe povești despre tatăl ei decât mi-aș fi dorit.
Simțeam că orice șansă la o primă impresie bună a fost anulată. Dar nu e ca și cum o puteam
opri. Maura, dragă, nu-mi mai spune despre cum tatăl tău te bătea fiindcă făceai pipi în pat și
apoi îți freca gura cu cearșaful, nu-mi mai povesti despre cum te-a pus să te uiți cum biciuia un
cal cu lanțul, nu mai pot să aud despre cum te-a prins că te masturbai și te-a plesnit peste gură.
Nu, eram un iubit empatic. Și cum te simți acum în legătură cu asta? Ai vorbit cu el despre acest
episod? El știe acum ce-ai simțit atunci? Am ascultat, am reascultat și abia acum, în microbuz
spre ei, realizez câtă ură am strâns pentru omul ăsta. Îmi e teamă că va vedea imediat disprețul
din privirea mea. O să-mi vorbească și-o să-i răspund printre dinți. De ce nu pot construi ceva cu
Maura fără acest pețit desincronizat? Ne aprobi, tată socrule? Primim binecuvântarea ta să ne
continuăm viața sexuală ca până acum? Uite cum facem: noi ne prefacem două zile că părerea ta
contează în deciziile noastre și tu îți primești porția de control cu gust de copilăria Maurei. Știu
cum o să te uiți la mine. Trist și ostil, ca un om care știe că a fost înlocuit.
Un copil mă înghiontește cu o roată zornăitoare și mă uit din nou la Maura. Doar ea a prins
loc jos. Am un braț pe scaunul ei și mă țin să nu cad de raftul pentru bagaje. Îi ating părul șaten,

lung până la talie, iar ea pune mâna pe paltonul meu. Privirea ei spune totul: mi-e frică de cum se
vor comporta ai mei și cum îi vei vedea tu, mi-e frică de cum vei reacționa tu și cum te vor vedea
ei. Drumul spre Dealu, Giurgiu, durează o oră din autogara Militari. Între picioarele mele stă o
iasomie în ghiveci pentru mama Maurei. În rucsacul din spate am o vișinată Bran pentru taică-su.
Ea ține în brațe o oală din lut pentru sarmale pe care o visează bunica ei. Sper să ne dea mâncare
la pachet, că după cumpărăturile astea o să mâncăm doar ouă și cartofi prăjiți. Lipit de mine am
bagajul nostru pentru două nopți. Astă seară nu dansăm în familie. În spatele meu se aude ceva
cu viața cu tine a lui Salam. O recunosc pentru că în 2004 nașă-miu m-a lăsat să-i conduc Dacia
cu ea pe fundal. Încerc să mă bucur și să-mi amintesc schimbătorul de viteze cu trandafir în
sticlă, dar din față șoferul are pe radio Soarele meu a lui Mandinga. O femeie pune lângă mine o
clocitoare nou cumpărată. Cel din spatele meu joacă păcănele pe telefon și aud fiecare încurajare
din aplicație: KING! MAGIC SPLASH! FULL COMBO! Copilul mă înghiontește din nou. Când
cred că nu mai încape niciun om în autocar, șoferul țipă și mai intră doi. Un autocar cu ruta
București-Dealu a fost acroșat din contrasens de un tir. Șoferul nu a ținut cont de reguli și a
supraîncărcat vehiculul cu pasageri. El și toți cei din picioare au murit instantaneu. Numărul
victimelor e încă neclar. Hmm, cum ar fi? Maura se uită la mine să vadă dacă rezist. Îi spun din
ochi că e ok în timp ce un bețiv scapă PETul de Argus peste schimbătorul șoferului. Coboară
lume la fiecare stație și mă ating toți. Nu-i simt. Mă gândesc doar la calul cu spatele sfâșiat, la
pișatul frecat pe la gură și la bătăi.
Ne dăm jos aproape ultimii. Iarba și pământul sunt ude. E frig și miroase a fum. Noiembrie.
Stația nu e marcată cu nimic. Maura râde și-mi spune că trebuie să știi dinainte unde te dai jos:
„Înainte de curba lui Alomiței, lângă gardul vișiniu cu un nuc înalt.” Mă întreb dacă voi mai
coborî aici vreodată. Vântul e groaznic. Mergem cincizeci de metri și văd două femei cum ne
așteaptă în capot în fața curții, lângă o fântână, cu mâinile în sân. Mama e vânzătoare la unul din
magazinele satului. Bunica are probleme cu tensiunea. Fusesem informat. Se prefac că se uită la
Maura mai întâi. Ne prefacem că obiectele pe care le cărăm nu sunt daruri. Of, dragilor, a fost
aglomerat, nu? Mereu e așa. Dau sărut-mâna și le strâng ușor palmele. Pășesc în curte și văd o
Dacie cu cauciucuri sparte și o casă destul de mică. Lângă Dacie stau acoperite cu celofan două
butoaie din lemn, o presă și un zdrobitor de struguri. Mai mare decât toată curtea cu clădirile ei e
o vie cu multe șiruri de araci cărora nu le văd capătul. Eu și Maura avem fiecare 1,73. Pe aleea
pietruită spre casă mă așteaptă tatăl de 1,97. Lucrează ca zilier în construcții, dar nu și-a găsit de
muncă și în sezonul rece. Ține în fiecare mână un păhărel de țuică. Nu-mi zâmbește. E frumos,
nenorocitul. Văd de ce l-a ales mama Maurei. Îmi spune un „bine ai venit” și îmi dă paharul.
Ciocnim. E vișinată. Nu tușesc.
Mama ne conduce. Intru și mă gândesc că-n casa asta și-a luat Maura toate bătăile. Ne-au
pregătit patul în dormitorul lor, singurul renovat. Ei vor dormi în cel de lângă, din chirpici
tencuiți. Mă uit la tavan și îmi dau seama pentru ce e colecția de ligheane de lângă un dulap. Mă
simt prost pentru mama Maurei să le ocup dormitorul, dar știu că orice aș spune m-aș lovi de un
zid de politețe la care au muncit zeci de generații. Suntem lăsați singuri să despachetăm. Aștept
să-i aud plecând.
-

Am început tare!
Haha, da. Pâi abia ce a terminat de făcut vinul. Țuică a făcut toată vara.
Am văzut butoaiele. Auzi, iubito? Tatăl tău cât bea, așa, de obicei?

-

Mmmm, nu știu, dar își calculează să-i ajungă până-n primăvară. Nu-ți face griji. Nu face
urât. Se-ncălzește puțin.
Nu scot toate hainele. Las câteva și în bagaj. Așa. Șii acuma?
O să mergem să stăm cu toții în bucătărie. Acolo doarme și mamaia. Vezi că o să insiste
să mănânci tot, dar tu nu te lua după ei.
Îmi e foame, e ok.
Bine. Vezi că dacă vorbești de politică nu te mai lasă tata în pace.
Mhmm.

Mă sărută.
-

Arăți foarte bine. Tu ești peste tot ce-au văzut ei.
Hai, măi iubito, lasă-mă cu...
Dar așa e! Ți-am povestit cu ce iubiți au venit surorile mele p-aici. Mami o să-i
mulțumească lui Dumnezeu pentru tine.
Și taică-tu?
Mda, tata probabil ar fi vrut să fii prost ca ăilalți, să vorbească doar el. Îi place să le știe
pe toate.
Pâi îl las să vorbească.
Da, mai bine să nu-l contrazici dacă nu vrei să-ți pierzi timpul. Lasă că nu venim des peaici. Îi vedem acuma să scăpăm de gura lor și, după, mai venim la anul.
Hai că poate mă salvează mama ta sau schimb o vorbă cu mamaia.
Ți-am zis că mamaia tot întreba de tine. Vrea să știe că sunt bine. Pe ea o bătea tataia
când trăia.
Da, mi-ai zis.
Nu stăm mult. Le zicem că suntem obosiți.
Pâi chiar sunt obosit...
Sunteți gata, dragilor?
Gata, mami.

Aplec capul la prag și intru într-o bucătărie cu un pat, scaune și masa pusă. Tavanul e jos ca
într-un grajd și are grinzi. Tatăl Maurei își ține capul aplecat când merge. Pe fundal e o emisiune
de pe Antena 3 și buștenii care ard în sobă. Înainte să ne așezăm le dăm cadourile.
-

Vai, dragii lu mamaia, cum v-ați gândit voi, dar nu trebuia să vă dați bănișorii! Vai, dar
ce frumoasă e! Vă face mamaia sarmale în ea. Dă să te pupe mamaia!
O ochisem eu de la poartă. Frumoasă mai e! Să văd dacă-o plantez în grădină. Cre`că
rezistă la iarnă.
Ah, da vișinata asta nu e bună!

Mă uit la Maura și ea își strânge buzele. Dădusem vreo 80 de lei pe vișinata aia – o meditație.
Mă uit la el și nu văd nicio răutate în privire.
-

Nu e bună deloc față de ce am io! Ia stai că-ți arăt ioacilișa!

Scoate de după pat o damigeană de vin, una de țuică și una de vișinată.
-

Fii atent cum facem! Ce-ai băut tu afară e joacă, să te-ncălzești. Acuma, ca să meargă
digestia, ciocnim unu dîn pruna asta! Stai liniștit, nu le amestecăm. Dă-i!
Mulțumesc, dar eu...
Hai amândoi! Ăăăh, că bună e! Este?

Tușesc și mă înroșesc în obraji. Femeile râd.
-

Dah, e bună!
Nu prea duci la băutură, este? Asta e bine! Acuma servim ciorbița șî aicea mai merge un
păhărel dă vișină din asta, dar să-mi zici dacă-ți scap vreuna dă pă fund că e moarte
curată. Vezi tu, fructu ăla dă la fund adună tot alcoolu în el. Te-mbeți cu zece vișine cât
cu toată sticla!

Mamaia Maurei mă privește blând.
-

Lasă că asta e bună ce a luat băiatu aicea. E scumpă, nu ca ce avem noi. O beau io dacă
n-o vrei tu, Andreie.
Mamă, vezi cu tensiunea că ai văzut ce-a zis doctoru!
Lasă că e bună acuma. Merge un păhărel.

Mama ne pune masa. Credeam că dacă golesc paharul scap de gura lui, dar mi-l umple
imediat. Maximul meu e de cinci beri. Nu l-am depășit niciodată. Deja simt cum mă ia. Încerc să
beau cât mai multă apă și să mănânc tot. Înțeleg unde vrea să ajungă, dar nu-i fac jocul. El dă
gata un păhărel la zece minute. Al meu stă pe jumătate plin de ceva timp. Arată spre el.
-

Ce faci? Nu-ți place?
Ba da, e foarte bună, doar că nu sunt obișnuit.
Ei, obișnuința se face!
Nu e doar asta. E ceva legat de tata. Vedeți, domnu Andrei, tata a murit fix de la băutură
și de atunci nu prea mai pun gura. Ciroză hepatică.
Dumnezeu să-l ierte, săracu! Am înțeles. Hai să terminăm păhărelul ăsta și te las.

Mi-l umple și dăm noroc. Maura, mama ei și bătrâna sunt deja la al cincilea. Nici nu știam că
iubită-mea poate să bea atât. Tatăl dă cu piciorul la o parte un colț al covorului și picură puțin pe
pământ.
-

Ne-aude și el, săracu!

M-am mai relaxat puțin. Scaunul e chiar confortabil. Cercetez camera în timp ce tatăl îl
înjură pe Gâdea și mă-ntreabă dacă nu-i așa.
-

Așa e, așa e! zic și mă uit la un întrerupător galben vechi de vreo treizeci de ani.
Ce faci? La ce te uiți? Ah, la întrerupător? Da, dîn ăsta nu se mai face. O mai ții minte,
mamă, pă mamaia Niculina cu întrerupătoru?
Da cum s-o uit! zice bătrâna și mai ia o gură.
Asta e din vișinii ăia trei dîn spate. Nu i-ai văzut tu, da ți-i arăt. Mândria mea e ăsta! zice
și ridică vinul să-l vadă prin lumina becului.

Mama îmi aduce un pahar înalt și tatăl îmi toarnă.
-

Nu, nu, nu, că v-am spus, nu pot!
Cu mâinile astea l-am cules! Să-ți spună și mama cât a stat să cioplească și să pună aracii!
Trei zile am tot cules și-am tot rotit la presa aia.

Bătrâna dă din cap și mai ia o gură din vișinata de la mine.
-

Tu ai rotit la presă, că eu și mamaia am cules! îl întrerupe soția.
Muncă de echipă, nevastă frumoasă!

-

Dar ce spuneați de mamaia Niculina și întrerupătoru? încerc să mă fofilez.
Aah, mamaia mea Niculina? Era o adevărată figură! Câte povești n-am cu ea?

Se șterge la gură cu un prosop de hârtie. Îmi amintesc de cearșaf și mă încrunt. Închide
televizorul. Își scoate telefonul și, ia uite, caută pe Youtube. Pune cu volumul tare un playlist cu
un fel de taraf.
-

Ăă? Îi știi?
Ă, nu...
Taraf de Hoidouks! D-aicea din zonă de la noi sunt. Din Clejani. Nu Viorica și alte
porcării de vezi pe la televizor!
Sună bine.
Hăhă, stai să vezi! Deci... mamaia, da. Nu m-a plăcut niciodată.
Da dă-i mai încet, că nu te aude băiatu ce povestești!

Dă volumul încet și revine.
-

Mamaia Niculina d-aia nu mă suporta, pentru că tata era copilu ei vitreg. Ea avea nepoții
din fiica ei bună, pă ei îi iubea cel mai mult. Mama și tata să ducea la muncă. Cu cine
stam eu și cu frate-miu? Ea venea de la casa ei și ne purta dă grijă. Aici cre`că aveam
vreo 14-15 ani, eram măricel, prin `87. Și vine ea odată la noi acasă și ne povestește ce-a
pățit. La ea acasă, întrerupătorul nu mai mergea și era legat pe direct și becu să stingea și
se-aprindea dîn filet. Îl slăbea șî-l strângea. S-a ars becu, l-a scos și nu l-a mai înlocuit. În
fasung s-a depus prafu. De Paște când a văruit toată camera să facă curat, cum făceau ăi
bătrâni înainte, a spoit pereții. Când s-a uitat pă plafon a văzut fasungul plin de praf. N-a
răbdat-o inima să-l lase așa, deși unchiu îi spusese că la ăla nu trebuie să umble, că-i legat
pe direct. Ea a zis să ia și ea o cârpă udă să spele fasungu dă praf. Când a băgat cârpa udă
în fasung... Norocu ei a fost că era cu picioarele pe scaun, că altfel murea acolo. Era
peltică, săraca, și pocea toate cuvintili. Venea și ne povestea: „Măiculiche, când m-a
dârdâit o datâ și când a dat cu mine dă pămâncior, mi-a rupt și oscioarili!” S-a ridicat ea
d-acolo. Îți dai seama cum s-a ridicat, săraca, curentată, vai dă viața ei. A venit încoace
spre noi și șantalie din lovitura aia și tremurând din curentatu ăla. Își freca palmele și
făcea: „Aolioo, aolioo, `lea-s-ar prafuchepăchi eu, măiculiche, chepăchi eu... Se mai
spui? Se nu mai spui? Nu mai spui. Nu mai spui că tu, ’oțule, râzi de mine.” Pâi, nu mai
spune, zic. Dacă o fi de râs și n-oi putea să mă abțin? „Aoleo, `lea-s-ar prafu! Da pân la
urmă spui că nu pot să mai rabz!” Când a început să ne povestească, cine să se mai
abțină? Am râs de îmi curgea lăcrimili. Ce-ai făcut, bre mamaie? „`Lea-s-ar prafu, che
spui ție, mă ’oțule, că tu ai să râzi dă mine?” Pâi bine, bre, zic, cum bre să bagi degitile
acolo? „Lea-s-ar prafu! Era praf acolo, dacă eu zic că trebuie să-l spăl.” Pâi nu ți-a spus,
bre, unchiu Ionel că nu tre să bagi mâna acolo că-i legat pă direct? „Cin să ție minte?”
Așa era, avea dreptate, săraca. Pă urmă când mai venea câte-un Paște o mai întrebam:
Mamaie, ai mai spălat și matale fasungu ăla? „`Ai taci! Bine că-ți aduseși aminte!” Așa
făcea, săraca, toate boacănili după pământ le făcea.

Am încercat să nu râd, dar n-aveam cum. Omul nu doar că povestea, ci imita vocea peltică a
mamaiei Niculina. Te vrăjea, al dracu. Râdeam și eu și bătrâna. Maura nu era atentă. Îi arăta ceva
pe telefon maică-sii. Mi-am amintit de facultate. La cursul de etnologie ne aducea profesoara
transcrieri ale unor interviuri cu țărani din toate zonele României. Identificam graiul și-l
comentam. Tatăl ei s-ar fi potrivit mănușă. Da, doamnă, îl recunosc pe țăranul acesta. E socrul
meu din Giurgiu.

Oprește playlist-ul și pune altul, cu Generic și Formația Alb și Negru. Îmi toarnă al doilea
pahar cu vin și nu mai pot să-l refuz. Puteam să jur că se terminase sticla, dar văd că e plină din
nou.
-

Parcă se terminase sticla, nu?
Se terminase! râde mama Maurei. Dar m-am dus eu la butoi și-am umplut-o din nou. Nu
te uitai la mine. Erai numai urechi la poveste! Haha!

Tatăl râde și îmi pune mâna pe umăr. Începe Un trandafir crește la firida mea. E cam târziu.
Parcă aș vrea să plec. Deja m-a luat bine. Nu mai pot să judec clar. Maura e roșie în obraji și-mi
face cu ochiul. Poate facem sex în patul alor ei, da tre să facem liniște.
-

Ți-am povestit cu lăptișoru și cu pâinea?
Ăăă, nu, p-asta n-o știu.
Iubitule, eu mă duc cu mami în dormitor și te aștept să vii după.
Dda.
Lasă că băiatu mai stă! zice tatăl Maurei și se încruntă. Voi mergeți de discutați d-ale
voastre. Aici eram. și arată la podea
În camera asta?
Da, dar pe atunci nu era și dormitor. Era doar bucătărie. Aveam mașină dă gătit aicea-n
spate, d-aia dă fier, cizmă. Da înainte să-ți zic, hai noroc!

Ia paharul și mi-l pune în mână. E umplut ochi. Doamne, de ce trebuie să-l umple la linie?
Băga-mi-aș pula-n vinu tău că am dat pe mine!
-

Hahaa! Gând la gând! Că tot cu vărsatul ți-o spun și eu! Ia d’aci și te șterge. Lasă că iese.
Nu te supăra. O bagă nevastă-mea la mașină.

Bătrâna dă din cap.
-

Iese, iese.
Așa, ce spuneam? Da. Aici cre’că aveam 9-10 ani. Aveam un frigider Fram, d-ăla
comunist. Era vară, era caniculă. Noi beam numai apă și lapte dă la congelator sau dă la
frigider. Frate-miu a luat o cană și-a pus-o pe un scaun. A pus lapte din oală-n cană și el,
dăștept, a zis să pună oala lângă cană, pe scaun, da nu mai era loc. S-a vărsat oala cu tot
laptili! Era sărăcie p-atunci. Mamaia, săraca, a-nceput să jelească: „`Lea-s-ar prafu` să sealeagă! Ce făcuși, Marcele maică?” Frate-miu, când a auzit-o așa, s-a pus pă râs. Din ce
râdea el, din aia plângea ea mai tare: „`Lea-s-ar prafu să se-aleagă! Ce câtași, mă? Ce
făcuși, mă?” Noi râdeam de nu mai puteam. Ea, săraca, să jelea. A început să strângă
laptili du pă jos. Strângându-l, unde să-l mai puie? Era gata-gata să se repeadă cu ăla
după jos direct în oală! Noi: Mamaie, mamaie, ce faci?! Când a văzut ea că noi o oprim
să nu mai puie-n oală, l-a aruncat în tuciu dă făcuse mămăligă. Era jumătate pus cu apă să
se-nmoaie. FLEOȘC, stropea. Mamaie, ce faci? „Tășeți din gură!” După ce a strâns ea tot
laptili ăla dă pă jos, și-a dat seama ce-a făcut. Aveam pă jos, peste pământ, covoare dîn
lână colorată. Spăla cârpa nițel în zeru ăla, da cu ea pe jos pe toaticovoriliălea să șteargă
stropii dă lapte. Iar o băga în tuci, o spăla. Îți dai seama. După jos lua praf, lua scame, sănegrea apa aia... Noi, din ce făcea ea așa, d-aia râdeam mai tare. Într-un final, când a
crezut ea că le-a spălat, da-ți dai seama că nu erau spălate, erau vai dă mama lor, spoite
dă lapte bătut, și-aduse aminte: „`Lea-s-ar prafu’ să se-aleagă, pâinișoara mea!” Ea uitase
pâine sub țest afară. Țestul e un fel de cuptor din lut, că tu ești tânăr, nu știi. Când a scoso d-acolo, ce pâine să mai scoți tu? Era cărbune. Când a apăsat pă coajă, sărea ca așchiile.

S-a pus pă jelit: „`Lea-s-ar prafu’, pâinișoara mea!” Luă acuma cârpa de spălase cu ea pe
jos, o-nmuie din nou în zeru ăla și începu sî dea cu ea pă pâini. Ci faci, bre mamaie, ai dat
cu ea pe jos... și acuma? „Tu să tași din gură! Preștilor! Preștilor, că ce să vă mai zic!” Ne
făcuse proști. Nu era prima dată. A spălat pâinili. Când a văzut ea că nu mai are ce să
facă cu pâinili, ce-a fost mai tare din ele ne-a lăsat nouă să mâncăm, iar pe restu’ le-a luat
la ea acasă. Acolo n-a mai mâncat nici pisica din ele! Venea să ne povestească: „`Lea-sar prafu’ de pisica aia! I-am pus și io o felie dă pâine și nici n-a vrut să se-atingă dă ea.”
Ea, săraca, dacă era bătrână, ei i se părea că pisica mănâncă orice. Ce să mănânce pisica?
Pisica de multe ori făcea figuri la prăjiturile ei, că dacă erau mai vechi nu le mai mânca.
Râd și eu și bătrâna. A terminat deja jumătate din sticla de la mine. Nea Andrei își șterge o
lacrimă de râs din colțul ochiului. Când povestea, lua un prosop și o imita pe mamaia Niculina.
-

Hai că te-ai mai destins! Credeam că te-ai supărat de la pulover.
Nuu, nu.
Că tot ziceam dă prăjituri. Stai să vezi când îi duceam mâncare!
Aș avea și eu nevoie la toaletă.
Să golim rezervoru să facem loc! Uite aici o lanternă. O iei pe cărare, între grajduri și vie,
și e în fund de tot. Nu te mai duce după palton. Ia geaca mea!

Îmi pune geaca pe umeri și iese cu mine afară să îmi arate. Încerc să rămân pe cărare. Înainte
să ajung, văd grajdul în care obișnuiau să aibă cai și-mi amintesc. Îl văd în lumina lanternei.
Ușă cu cui, pâi da. Băi, da ce frig e! La dracu, îmi vine să mă și cac. Poai de capu meu cum
miroase aicea! Mi-e rău. Dacă mai stau, vomit. Aoleo, Doamne! Ce frig e! Nu pot să mă mai țin!
Parcă am văzut o cazma rezemată de grajd. Hai că fac mai încolo și-l îngrop. Iau hârtie din
veceu și îmi dau pantalonii jos. Doamne, ce frig e, dar mai bine decât în ăla. Uită-te și tu la
mine. Mă cac în frig și îi ascult poveștile lu ăsta. Cât e ceasu? Mamă, e trecut de doișpe! Ah, ma sunat cineva. Poate am ratat vreo meditație. Mamă ce frumoase sunt stelele astea! Nu se văd
așa în București. Mi-a-nghețatcuru. Așa, unde era cazmaua aia? O ridic și-i cade capul. N-are
cuiul bătut. Fir-ar morții tăi că nici un cui nu ești în stare să bați la cazma! N-am cu ce să-ngrop
ăsta! Mă fac dracu de răs că am aere de orășean. Tănțico, ai auzit cum a venit giner-su lu alde
Gherea și s-a căcat lângă veceu? Iau capul de cazma, țin lanterna în gură și încep să sap. Bine că
a plouat.
Când mă întorc pot alege să merg direct în dormitor, la Maura. Nu mă împiedică nimic. Sunt
obosit, aproape beat și oricum nu vreau să-l cunosc pe omul ăsta și poveștile lui. Mi-a spus
Maura destule.
-

Ai găsit?
Da, da. Uitați geaca. Mulțumesc.
Ce faci? Ai căzut?

Acuma văd că sunt murdar de pământ pe mâini.
-

Aa, da, m-am împiedicat de o piatră, da nu-i nimic.
Uite chiuveta acolo să te speli.
Băiatu lu mamaia, cum a căzut el.
Ne-am îngrijorat, că nu mai veneai. Te-a sunat mamaia.
A! Tu m-ai sunat, mamaie? N-aveam număru tău.

-

Da, mămăiță. Mi-era că-ngheți de frig!
Pâi cât am lipsit?
Să fi fost vreo juma dă ceas, ă, Andreie mamă?
Am zis c-ai greșit drumu, da e doar unu, hăhăă! Hai să te-ncălzim.
Ăă, nu, nu, m-am mai uitat și eu p-afară, la cer.

Cât am fost plecat mi-a umplut iar paharul.
-

Ia și bagă și tu lemnul ăsta-n foc să avem căldurică. Da întâi să băgăm în noi! Hai noroc!

Nu-i rău vinu ăsta așa. Iau lemne și încep să pun în sobă.
-

La plita asta unde bagi tu acuma gătea mama când eram mic. Ia zi, mamă!

Bătrâna dăduse gata trei sferturi din vișinata de la mine și dădea din cap.
-

Da, Andreiașe, așa-i!
Ce faci, bre mamă?? Cât ai băut?
Lasă, Andreiașe mamă, că mă simt bine. Ce să fac dacă e bună? Poci să mă abțin? Nu
poci!
Aoleoo, să te văd eu că mai zici de tensiune!
Când mi-o fi să nu mai fiu Dumnezeu știe. Nu mă mai amărî și tu acuma.

Mi-e milă de mamaie. Măcar ea a apreciat ce-am adus. Cred că s-a liniștit cu Maura când m-a
văzut.
-

Hai că am băgat destule. Ce ziceați de plita asta?
Ăă, da.. Făcea mama la ea pentru noi și în fiecare duminică mă trimetea să-i duc mamaiei
Niculina. Punea ciorbă și-o tocană. Mamaia Niculina avea vreo 60. Era cocoșată și nu
prea mai putea să gătească. La noi nu se punea niciodată masa-n familie până nu-i
trimitea mama lu mamaia. Asta pornea de la mama, că, îți dai seama, noi eram copii. Tata
n-avea niciun stres, putea să mănânce: „Ce? Îi mai trimeți și lu aia bătrână? Da sor`ta nu-i
mai duce?” Pă cine cădea să-i ducă lu mamaia? Pă mucea, că eu eram mai mic. Frate-miu
nici nu voia să stea de vorbă. „Andreiașe, mămică, te duci tu, băiatu lu mama, la mamaia
să-i duci mâncare?” Mie mi-era milă dă iei și mi se părea, cum să-ți spun, că nu ești om
ca cineva să vrea să trimeată mâncare pentru bătrâni și tu să nu vrei să te duci. Și luam o
tavă dă lemn cu două mânere. Și punea acolo tot ce era gătit, plus mămăligă, lapte bătut,
ce mai punea până să umplea. Din toată aia, îți dai seama că eu poate pofteam și la ciorbă
și la felul doi, dar nu puteam să bag botu-n ele. Da laptili ăla bătut nu mă răbda inima să-l
las că era rece și cremos. Nu era cum e laptele bătut acuma. Ăla era spumă de lapte bătut,
cremos ca smântâna. Și puneam gura pă marginea la bâlc și cu tava ușor înclinam și beam
cât puteam. Da’ vezi tu ce talent aveam? Că vedeam pe unde merg, vedeam cum erau
înclinate farfuriile și vedeam bâlca și-n același timp beam. Eee, asta a mers o dată, a mers
de două. Mama o întreba pe mamaia: „Ți-a adus, bre, Andrei mâncarea?” Mamaia mereu
spunea când vedea că umblam: „Mi-a as, che să zic, mi-a as, da’ `lea-s-ar prafu’, a băut
pă marginea bâlcii. Cum o fi băut că eu nu știu cum o putea să bea!” Mă spunea de
fiecare dată și mama mă certa că mă întreba acasă înainte să plec: „Vrei ciorbă? Mai
rabdă un pic că te duci acolo, îi duci repede și vii și mănânci.” Nu puteam, nu mă lăsa pe
mine inima până nu luam eu d-acolo. Dă cele mai multe ori mă duceam și puneam tava
pă masă la ei în bucătărie și mă așezam pă scaun. Și mă-ntreba tataie: „Ai mâncat, mă,
acasă?” Nu, mănânc la voi! Hahaha. Mâncam din mâncarea de le-o aduceam. „Niculino,
ăsta-i din neam de popă! Pune-i, fa, și lui farfurie că ia uite-l!” Ce tataie, nu-ți convine?

Duminica viitoare când o face mami mâncare nu-ți mai aduc! Eram și obraznic. „Pâi
cum? Pâi mie-mi spui?” zicea tataia. Și-am văzut eu că m-a spus o dată, de două, de trei.
Cum să fac eu să nu mă mai spună? Și-am încercat să bag botu în mijlocul la bâlc, să nu
mai las urmă pă margine. Deci fii atent gutuia cum funcționează. Făceam trompa de
elefant. Puteam eu să țugui cât țugui, da nu prea mult. Și scădea undeva la un deget.
„`Lea-s-ar prafu’, mi s-a părut că lăptișoru` era mai sus!” Pâi, de, mamaie, n-am mers și
eu pă drum și-am mai bâstâcăitdîn ea. Îi mai luam și bâlca și-i arătam cum să face
laptilipă drum. „De, cum zici tu, de, așa o hi!” Hoața știa ea ce știa, da nu putea să mă
contrazică că nu mai avea urmele să zică că uite, aici a pus gura. Și eram foarte fericit că
gata, am rezolvat-o și p-asta. Nebunii de copil.
Ascultam și zâmbeam. Soba dogorește. Bătrâna s-a pus pe pat și a adormit îmbrăcată.
-

Ptiu, dar cald s-a mai făcut aicea! Nu ți-e cald? Dă jos puloveru și rămâi în maieu ca
mine.
Nu, că Maura mă...
Ia uite acilișa!

Crapă ușa să intre puțină răcoare și scoate de după prag o sticlă rece de vin alb.
-

Nu, că eu...
Era iarnă, era ger! Cre’că era prin februarie. Mamăă, era un ger dă crăpa pietrili! Puțu din
față, pe care l-ai văzut când ai venit, avea încă apă, da nu mai scoteai decât o găleată,
două. Scăzuse nivelu, se colmatase cu nisip și mai era pe fund așa, un 30 de cm dă apă. Și
ea, mamaia Niculina, a venit să-și ia apă cu gălețile. După ce-a ajuns la noi, a pus gălețile
jos și n-a mai apucat să mai lase lanțu să scoată apa. A luat-o la fugă-n casă să sencălzească. Noi n-aveam lemne. Era vai dă mama noastră. Tata dă când să făcea vinul nu
să mai ducea la muncă. Bea câte 5 kilograme de vin pe zi. 5 kile de vin ca să le bei zi dă
zi e extrem de mult. Așa că n-aveam lemne. Am avut o linie dă salcâmi pă lângă gard, dar
am tăiat-o când eram copii și-am terminat-o în vreo doi sau trei ani. Și, dacă n-aveam,
băgam din cocenii dă-i mânca vitele. Dacă băgai păfrigu ăsta doi snopi dă coceni în foc,
d-abia s-amorțea, da peste noapte era crimă. Și-atunci vorbisem și noi cum făcea toată
lumea. Marea majoritate băga fire pă la contoare să blocheze circuitu și fura curent cu
reșouri dîn alea făcute-n BCA cu nichelină. La alea dacă lăsai contoru liber îl zăpăcea, te
scotea mii dă lei. Și făcuse mama rost dă un reșou din ăla. Două fire de conductor cu
ștecher erau legate la un capăt și, dincoace, unde să lega nichelina pă plus și pă nul, să
făcea o serpentină săpată și-ngropată-n BCA. Dar nu era acoperit. Deci acolo dacă puneai
mâna te electrocutai. La aia trebuia să ai foarte mare grijă să n-o atingi cu apă, să n-o
atingi cu mâna umedă, să n-o atingi în multe feluri, că puteai să mori. Ca să nunregistrezecontoru aveam un fir care-l agățam între două puncte. Făceam o punte. În
momentul în care făceai contact pă astea două puncte, consumul nu mai trecea prin
contor. Dar era foarte riscant pentru că dacă nu făcea contactu bine, făcea o flamă de era
posibil să-ți ia foc casa. Deci cine venea și-ți arăta, ori ți-l monta el, ori te-nvăța, că era
posibil să-ți vină control și trebuia să te duci să-l scoți repede. Când îl montai înapoi
trebuia să știi fix punctele alea și să ai mână foarte sigură. Și noi aveam treaba asta făcută
de niște electricieni d-aici din Dealu. Unu dintre ei a murit, Dumnezeu să-l ierte. Mamaia,
când a venit degerată după geru ăla, a început să se perpelească. Era reșoul în jumătatea
casei. „Aolieuu! Aolieuu, măiculiche ce mă junghie!” Și ea se perpelea și era gata să bage
mâinili în nichelina aia și eu zic: Mamaie! Mamaie, unde bagi mâinili acolo că iei foc!
„Tu să tași din gură, proștiule ce ești! Ui te spun eu pă tine mă-tii că nu mă lași să mă-

ncălzesc la reșou’ ăsta!” Bine, mamaie. Și-am lăsat-o. După ce s-a perpelit ea cu mâinili,
a-nceput cu popoul, că ce trebuia să-ncălzească și ea? Și se rotea peste reșou cu fustili:
„Aolio, aoliooo!” Stai, bre, că iei foc! „Ce ziși măi? Tași din gură!” Ea perpelindu-se pe
acolea SFÂR a-nceput să iasă fum. Mamaie, iese fum! „Ha? Haa? Aaaa! Stingi-mă că ard
ca șoaricili!” Ce să mai, că eu nu apucam să mă țin cu mâinili după flacără că ea-și mișca
popou-n toate părțili. Am reușit să-i prind șorțu și să i-l sting. Când i l-am arătat: „Ce
făcuși acilișea că ardeam ca șoaricili ca proasta!” Să te duci să mă spui mamii că te-am
stins, acuma! „Ei, bine că mi-ai zis și p-asta!” Era foarte supărată că i-o zisesem și p-aia.
Zic: Bine, bre, pâi nu ți-am zis eu matale că atingi cu poalilirochi și cu șorțu? „Che să
fac? Dacă sunt o proastă, sunt o proastă, gata. Che să mai zic? Nu mai zic nimic, sunt o
proastă.” Săraca... Ăhăă, nu le mai țin eu minte pe toate la ora asta.
Mă uit la ceas. E 3 dimineața. Am terminat și vinul alb. Mă strânge în brațe. Se ridică să-mi
deschidă ușa și se lovește cu capul de o grindă. Îmi zice că e ok. Plec spre dormitor. Înainte să
intru, trec pe la Dacie să văd dacă are trandafir în sticlă la schimbător. Nu se vede de la condens.
Maura moțăie sub plapumă. Mă dezbrac. Mă bag lângă ea și-o iau în brațe.
-

Iubito, chiar îmi place tatăl tău.

Nu-mi răspunde la îmbrățișare.
-

Dă-i timp.

Ce fac teologii la 11 seara

-

-

Bă, să mor io, lasă calculatorul ăla și hai să facem ceva dreacu că mor aici!
Instalează-ți și tu War Thunder și jucăm amândoi.
Mdaaa! Pe laptopul meu din 2011 are lag și Solitaire! Hai, Tibilică, închide!
Stai, mă, să dau save! Ce te repezi așa? Da se vede că ți-a plăcut cartea aia...
E ok, mă, e ok, da nu pot să citesc toată ziua. Mă mai păstrez și pentru facultate că mai e
puțin.
Acuma vin bobocii în cămin, Cornelușule. Încep, așa, în vreo două săptămâni.
Dă și mie un cips.
Ia.
Și zici că încep să vină-n două săptămâni. Mda, tre să facem cerere să ne mute tot
împreună. Poate ne mută și pe noi într-o cameră fără mucegai. Și cu niște saltele mai
acătării. Între mine și Andra stătea un arc data trecută. Al dreacu!După ce că-i patu mic,
mai era și la mijloc.
Sper că n-ați făcut-o într-al meu!
Și dacă-ți zic că n-am făcut-o mă crezi?
Hai bă Cornele...
Hăhăhă! Mda...
Băă... de ce nu zici nimic?
Ho, mă, să-ți povestesc. Nu puteam nici să întorc salteaua, că pe partea aia am strivit
gândacul ăla și se vedea.

-

-

Aaa, Costel! Mi-l amintesc.
Ți-am zis să nu-i mai numești, Doamne, că poate te aude Andra când vine p-aici și mă
lasă singur cu familia lui Costel. Noroc că vine seara și nu vede niciunu la lampă.
Daaa... și unde crezi că se duce Andra? La ăștia de sub noi?
Teologii! Băieții mei, fir-ați ai dreacu cu cântecele voastre!
Nu mai bate, măi, în podea! De fapt... ia bate, mă, că și-ăștia au tot bocănit în ultima
săptămână de zici că au exorcizat...
Pe unul de-al lor! Că n-au ce fată să exorcizeze. Se uită fetele la ei ca la Costel!
Da, mă, nenorociții, că d-asta ajung la băieței! Te țăcănește lipsa de femeie...
Și pe noi cântecele lor.
Știi că ăștia dau examene la cântat? D-asta-i tot auzim.
Bă, da să știi că nu i-am mai auzit de ceva vreme.
Bă, nici eu. N-au cântat, dar au bocănit.
Ce dracu au tot bocănit nu știu! Ia vezi, Tibi, au lumina aprinsă?
Bă, da.
Sunt acasă. Oare ce-or face?
Și-o freacă unu altuia. Ce să facă?
Bă băbă! Fii atent ce mi-a venit! Unde-i GoPro-ul tău? Acolo. Bun. Bă, cum ar fi să
coborâm camera până la geamul lor să vedem ce fac?
Băi, tu știi cât am dat pe asta?
Stai mă un pic că o legăm bine. Ne trebuie... Stai s-aduc mopu. Ia întinde-te pe geam cu
el. Ajunge pân la ei?
Nu e destul de lung.
Dacă legăm bățu de la mop cu cel de la mătură?
Băi, nu așa că poate nu le legi bine și-mi cade camera de la patru. Îmi iei tu alta?
Știi că n-am bani să-ți iau alta, dar hai bă să ne gândim cum facem să vedem ce fac ăștia.
Nu vrei și tu să vezi ce fac teologii la 11 seara?
Am Pornhub.
Hai, mă, Tibi!
Bine, mă! Mă gândesc... Uite, am și suportu de GoPro de la scuter. Putem să legăm ceva
de brațu ăsta.
Pâi legăm cu o sfoară și cu scotch, ține unu din noi bine de sfoară, da legăm și de
calorifer, de siguranță.
Bine, mă, hai! Da n-avem sfoară...
A dreacu sfoară. Legăm cordoanele de la halatele noastre. Mai ai halatu?
Da halatu doamnă halatu cât e halatu cat e doamnă halatu?!
Lung doamnă lung! Dincolo era mai... veșnica pomeniiireee, veșnica veșnicapomeniiree!
Stai că-l scot acuma. Așa. Hai, pune scotch cu generozitate că-i camera scumpă și nu
vreau să cadă. Mai pune. Așa. Stai să o conectez live pe desktop.
Poai de capu meu! Nu pot să cred că în sfârșit o să vedem ce fac ăștia. După un an în care
au făcut ca toate animalele.
Gata. Merge! Iubiii-te-voi doaamneeee!
Nu mai cânta, mă! Te aud ăștia și io vreau să văd ce fac ei așa, nederanjați.
În mediul lor natural. National Geographic. Stai să întorc spre tine să vezi în timp ce o
lași în jos. Hai, dă-i! Dă-i! Dă-i! Încă puțin... Las-o ușor. Ușor, să n-o vadă.
Băă...
Băă, eu îmi bag pula. Tu vezi ce văd eu?
D-asta tot auzeam noi bocănit. Doamne, cum arată...

-

E goală toată.
Ai dreacu! D-asta nu mai cântau ei. Bă, Tibi, tu vezi cum arată aia pe pat?
Țiplă.
Uită-te și tu ce au ăștia și noi stăm aici ca proștii. Bă? Auzi? Crezi că ar trebui să
coborâm să vedem cum sunt?
Da, mă, normal, că ăștia sunt de mult plecați. Nu vezi cum arată? Cornele, da o fi
deschis?
Lasă că-i știu eu pe băieți cum lucrează. Mereu lasă ușa deschisă. Hai, ia papucii ăia ai
mei și hai să coborâm.
Luăm liftu?
Bună gluma, d-aia din pasaju Obor, cumperi azi și râzi ieri.
Crezi că ar trebui să ciocănim?
N-ai văzut, mă, cum arăta? Crezi că vine cineva la ușă? Ia uite, e deschis! Ți-am spus eu.
Băi, cum arată...
De ce vorbești, măi, în șoaptă? Cine crezi că te aude? Hai, pune mâna pe ea.
Ce moale e... Băi, cum se simte.
Da. Nu pune mâna pe aia că poate se ia!
Căcat! M-am murdărit. E încă proaspătă.
Tre să vorbim cu administratoru să ne mute aici. Saltele noi, pereți proaspăt vopsiți, birou
nou. Au renovat-o toată. Și noi credeam că bocăne teologii.
Ăia-s de mult plecați. Și ia zi, mă, unde-ai făcut-o cu Andra?
Bă, am făcut-o în al tău, DAR dacă nu spuneam eu să coborâm camera mai dădeai tu de
saltea nouă?
Futu-te-n cur!
Hai, mă, nu te supăra. Hai să mai găsim ceva cu care să legăm și să vedem ce fac fetele
de la 2!
Ia uite camera cum atârnă! Ai uitat s-o ridici!
Veeșniiicapomeniiireee!
Iubi-te-vooiDoaaamnee! Băi, ce moi sunt astea.
Hai să mergem. Ai lăsat ușa deschisă la noi?
Și cine intră?
Andra! Bună, iubito! Ce faci aici?
Te sunasem să-ți spun că trec puțin. Îți lăsasem și mesaj, dar n-ai răspuns.
Da, scuze, eram jos și-am lăsat telefonul aici.
Am văzut. Cine-s fetele de la 2?

Iubita mea Larisa

Înainte să se întoarcă bunica la desktop, băiatul tastă în programul contabil „LARISA”,
apoi șterse repede și se așeză pe pat. Bunica se întoarse și-și continuă lucrul. El știe că buni e
contabilă, adică se pricepe foarte mult la matematică. Știe că atunci când face temele cu el nici
nu are nevoie de calculator. El da. Bunica are o întreagă colecție. Uneori îl alege pe cel cât fața
lui de mare, dar preferatul său este unul mic care sună bip de fiecare dată când tastezi. Sunetul
face totul mai puțin plictisitor. Băiatul știe și că atunci când bunica termină să tasteze pe ziua de

azi, îl lasă să se joace Hercule sau Tarzan sau un joc cu cărți pe care le aranjează pe ecran la
nimereală douăzeci de secunde până se plictisește. Pe primul l-a terminat de două ori, iar în
Tarzan a ajuns la o maimuță care nu-l lasă să treacă mai departe. S-a plictisit de jocuri. O altă
colecție a bunicii i-a luat ochii. Agende. Negre toate și cu ani pe copertă, multe chiar mai bătrâne
decât el. Când și-a plimbat degetele peste cea de anul acesta a simțit că cineva puternic le-a scris.
Cifrele aurii 2005 se adânceau în copertă, de parcă le-a scris Hercule care-l pocnea pe drăcușor
cât colo. E destul de sigur că dacă o va întreba pe bunica ce va face cu ea, atunci i-o va oferi. Așa
e buni de când o știe. El o întreabă de ceva, iar ea îi dă acel ceva.
-

Buni, ce-o să scrii pe agenda asta?
Nu știu, că încă nu am terminat-o pe cea de anu trecut. De ce? Îți place?
E frumoasă.

Bunica zâmbi și întrebă râzând.
-

O vrei? Ia-o! Dar ce vrei să scrii pe ea?
Nu știu. Mă gândesc.
Pâi scrie așa: Dragă jurnalule, astăzi am făcut nu știu ce și am fost nu știu unde. Poți
să ții un jurnal și să scrii ce vrei tu.
Pâi ce să scriu?
Ce ai mâncat azi sau ce te-ai jucat. Ce vrei tu. Dar vezi să nu arăți la nimeni ce ai
scris. E secretul tău. Strict secret.
Ce înseamnă strict secret?
Adică n-are voie nimenea să se uite la ce scrii tu.
Nici tu?
Nici eu.

Băiatul o pupă pe bunică pe obraz și înșfăcă agenda. După un minut se întoarse în cameră
și ceru pixuri cu roșu, albastru și negru.
Întâi desenă pe prima pagină, cu litere groase și roșii, JURNAL STRICT SECRET. S-ul
era un șarpe cu limba scoasă, R-ul avea țepi și din T ieșeau flăcări. Sub acest titlu scrise
CORNEL COOL, dar desenă literele din puncte roșii și negre. Văzu că și sfârșitul agendei are
două pagini de spațiu alb, așa că încercă să deseneze cei doi câini din stema Dinamo, dar îi ieșiră
doi șoareci roșii. Ca să arate mai periculoși le puse flăcări în fața gurilor. Apoi făcu o rachetă, un
rechin, câteva batoane de dinamită și scrise de încă trei ori CORNEL COOL BOY în diferite
forme. Jurnalul era gata. Avertismentul era la locul lui. Nu o să îndrăznească nimeni să citească,
că altfel le arată el.
Totuși, se gândi că e posibil ca bunica să-l deschidă când e plecat la școală, așa că se
hotărî să nu scrie când e supărat pe ea, ci doar pe bunicu. El nu o să citească și chiar dacă citește,
o să-i ia apărarea bunica. Era ora șapte. Mai devreme mâncase. Până la baia de seară mai are
timp să scrie ceva.
Scrise „Dragă”, se opri, se gândi puțin și tăie.
„DragăJurnalule. Azi am mâncat fasole făcută de bunicu și a fost delicioasă. Iam spus lu
bunicu să numi mai ia pernuțe VIVA și sămi ia OLA dar a uitat și mia luat tot VIVA. La Cipicao
mia picat altă dublură din pokemon și acum am vreo 10 dubluri pe care o sa le schimb cu Cristi

pentru ceva ce nam. Azi nu am fost la scoala dar maine merg. Numi place ca o sai vad pe Sebi si
pe Edi si pe Elvis dar o s-o vad si pe iubita mea Larisa de care mie dor!”
O auzi pe bunica cum îl strigă la baie.
-

Vin acuma!

Când să pornească, îl apucă iar frica să nu-i citească cineva jurnalul, așa că desenă repede
și un semn al exclamării după JURNAL STRICT SECRET. În timp ce bunica îl îndemna să-și
frece picioarele, copilul se gândea doar la ce va scrie mâine. Oare ce să povestească? Nici nu știe
cum va avea răbdare să scape de la școală. Păcat că nu-i răcit ca să poată să stea acasă și să scrie
în jurnal.
De dimineață fu îmbufnat că nu-l doare în gât și că n-are nici febră.
-

Buni, îmi pui și mie mâna pe frunte?
De ce? Ți-e rău?
Parcă puțin.
Nu ești fierbinte deloc.

Când nu se uită buni, își frecă mâna foarte rapid de frunte.
-

Buni, vino repede! Acuma sunt?
Ce vorbești, măi? Nu ești. Ție sigur ți-e rău? Ce te doare?
Nu știu... parcă burtica.

Bunica zâmbi, îl apucă de degetul mare de la picior și-l întrebă:
-

Să te faci mic cât Neghiniță dacă minți?

Băiatul oftă și începu să se îmbrace. Își puse sacoul greu ultimul. Acesta fu primul pe
care-l aruncă pe cuier când se întoarse. Fugi repede spre jurnal și scrise furios.
„Jurnalule nu mia placut deloc azi la școală! Sebi sa luat de mine si mia mazgălit caietul
si mainjurat. A spus ca tatăl său e polițit și că eu n-am tată că nu maduce nimeni la școală. Iam
tras una si doamna sa luat de mine si iam spus că nam început eu și a spus că nu contează cine
începe si mia apucat urechia care ma doare si acum. Mă doare tare urechia. Si după a venit mama
lu Sebi la școală și a spus ca sunt un neobrăzat si ia dat doamnei o punguță și s-au uitat
amândouă foarte urât la mine. Iubita mea Larisa nu sa mai jucat astăzi cu mine ca ia fost frică de
doamna.”
Bunica intră în sufragerie să-l certe că n-a așezat sacoul cum trebuie, dar îl văzu cum
scrie supărat la birou și ieși în liniște. Copilul termină ultima propoziție și se duse la masă. Se
simțea foarte bine. Se simțea răzbunat. O să le arate el lor. O să scrie despre toți în jurnalul său.
Nu e corect că doamna ține mereu cu Sebi. De ce nu contează niciodată cine a început? Care va
fi nota lui la purtare? Doamna i-a scris cu roșu la sfârșitul carnetului, la mențiuni, că are „un
comportament agresiv față de colegii lui.” El nu știe ce înseamnă „agresiv”, dar crede că
înseamnă că se apără când ei râd de el și când îi fură caietele. Și crede că „agresiv” înseamnă un
cuvânt rău, că n-ar trebui să se apere. Dar nu e adevărat că n-are tată, iar pe caiet are tema și dacă
nu arată tema o să ia I și o să-l certe buni. Voia să scrie în jurnal și de carnet, dar încă îi e frică că

i-l va citi bunica sau bunicu și nu vrea să afle. O să-l ascundă cât de mult poate. Bine că abia ce a
fost ședința cu părinții.
În următoarea zi aruncă din nou sacoul pe cuier și scrise:
„Jurnalule iubita mea Larisa are ochii negri, părul negru și poartă uniformă albastră. Are
brățări colorate și un inel si caiete cu vrăjitoarele Wici. Azi iam dat din cornul meu Cipicao și ea
mi-a dat Citos cu cașcaval. Părul ei e foarte lung că al doamnei e foarte scurt și cântă foarte
frumos la ora de muzică iubita mea Larisa. Doar pe mine mă lasă ea ca să sar coarda cu ea.”
Copilul scria și simțea cum o căldură pornește de la burtă și se oprește în vârful urechilor.
Oare mai are cineva în afară de el un jurnal? El a fost acasă și la Vlad și la Cristi și nu a văzut
deloc agende. El trebuie să fie singurul din toată clasa care are jurnal. Și care arată atât de bine,
mai ales de când a lipit și abțibilduri cu Pokemon și regele Șaman. Toți copiii ar fi geloși pe
jurnalul lui. O să-l ia la școală și va scrie în el în pauze, fără să arate la nimeni. Nu o să se atingă
nimeni de el.
Bunica obișnuiește să-i controleze ghiozdanul în unele seri, să vadă dacă nu-i lipsește
ceva. Ca să nu-i descopere jurnalul, îl puse dimineața între două caiete. În prima oră doamna le
dădu să copieze o poveste. După ce se sună și doamna plecă, se uită în jurul lui să se asigure că
nu-l vede nimeni. Și chiar așa și era. Nimeni nu se uita la el. Puțin dezamăgit, începu să scrie că
e la școală și că a avut prima oră. Nu știa ce să mai scrie. Se gândi apoi să-și scoată cariocile din
penar să deseneze ceva. Trase zgomotos fermoarul. Nimeni nu se uita. Mai trase de trei ori și
văzu că Mihaela și Larisa se uitau acum la el. Prima veni aproape și-l întrebă ce face, dar el
acoperi cu mâna și-i spuse că nu-i treaba ei. Mihaela nu se lăsă cu una cu două și tot încercă să se
uite din spate sau din părți ce desenează el și unde.
Băiatul termină un dragon negru care semăna cu o cioară, închise repede jurnalul, îl puse
în ghiozdan, trase fermoarul și o privi pe Mihaela cu satisfacție. Îi plăcea că avea ceva numai al
lui, ceva unde nu putea umbla nimeni. Știa că Mihaela ar fi vrut să-i citească jurnalul, dar va sta
lângă ghiozdan toată ziua să-l păzească. A doua oră a fost de matematică. La fel și a treia. Înainte
de ora de științele naturii, veni Vlad în pauză alături de mama sa care avea două pungi mari.
Credea că Vlad o să lipsească toată ziua, dar uite că, de fapt, e chiar ziua lui. Probabil l-au lăsat
ai lui să doarmă mai mult. Copiii ceilalți merseră lângă Vlad, cu ochii pe pungi. Mama lui scoase
patru cutii de bomboane Toffifee, multe pahare de plastic și șase sticle de suc. El știa că bunicii
nu și-ar fi permis niciodată așa ceva. De ziua lui îi cumpărau pentru colegi doar o cutie de
bomboane Chokotoff. Își amintea frica că nu va avea suficiente să-i servească pe toți. Noroc că
erau mai puțini de treizeci.
Vlad era prietenul lui, așa că bău două pahare de Fanta, două de Cola și două de Sprite.
La ultima pauză îi venea rău de tot la baie. Îi auzi vocea Mihaelei din curtea școlii. Se certa cu o
fată care trișase când aruncase piatra la șotron. Plecă liniștit și se întâlni la baie cu doi băieți mai
mari care jucau Yu-Gi-Oh pe gresie. Se uită puțin la cărțile acelea necunoscute pentru el și se
întoarse spre clasă cu Mihaela chiar în spatele lui. Ușa era închisă. Intră și o văzu pe doamna pe
scaun. Pe catedră stătea deschis jurnalul său, iar Larisa tocmai ce se îndrepta spre banca ei.
Mihaela și Larisa începură să râdă în banca lor. Băiatul se înroși și stătu pe loc.
-

Vino-ncoace!

Se apropie de catedră și se uită peste scrisul său.
-

Ia uite aici!

Și văzu cum doamna taie cu pixul cu roșu și cu două linii „iubita mea Larisa”.
-

Și aici!

Tăie iar cu roșu „iubita mea Larisa”.
-

Și aici!

Tăie cu roșu „iubita mea Larisa”. Tăie „doamna sa luat de mine”. Tăie „mia apucat
urechia”. Tăie „ia dat doamnei o punguță”. Tăie „s-au uitat amândouă foarte urât la mine”. Îl
închise cu zgomot și i-l dădu.
-

La loc!

Băiatul ajunse acasă, își aruncă sacoul pe cuier și auzi bip bipbipbipbip din camera
bunicii. Bip bip smulse o pagină bip bipbip și a doua bip bipbip a treia. Luă un marker negru și
acoperii desenele de pe coperta interioară. După masă, bunica văzu peste celelalte agende pe cea
cu anul 2005. Băiatul era la calculator și încerca să treacă de maimuța din Tarzan.

Elena-Carmen Bobocescu
NINA ȘI MUZE DE CLUNY
Nina deschise poșeta aurie și scoase mica trusă cu comori de care nu se despărțea niciodată:
parfum Channel, rimmel Gucci, ruj și fard Bourgeois, fond de ten Yves Rocher. Doar cutia de
farduri era cam uzată, dar o să-și procure alta, în sezonul de reduceri de vară. Și-a cumpărat deja
bilet și a rezervat o cameră la un mic hotel din nordul Parisului.
Din nefericire, anul acesta Luiza n-o s-o mai însoțească. O prinsese în acțiune cu iubitul ei
Mădălin, fostul ei iubit, se corectă Nina, la o petrecere din vila lui Garbis, după o noapte
încărcată de băutură și ecstasy . S-a lăsat cu scandal și păruială, iar băieții, luați în freză, unii
chiar bine tripați, au început să facă pariuri pe marginea piscinei. Evident cei mai mulți au
terminat în apă, de unde au ieșit cu greutate, ajutați de chelnerii discreți de la firma de catering.
Dar pe Luiza nu avea s-o ierte niciodată. Niciodată! Auzi, nesimțita. O sărăntoacă adusă de milă
în gașca celor mai cool tipi din Dorobanți. În veci n-ar fi pupat ea petreceri la Bamboo stropite
cu șampanie Dom Perignon, dacă nu și-ar fi făcut Nina pomană s-o introducă în hailaiful
bucureștean. Bine zice vorba aia: Facerea de bine e futere de mamă. În cazul ei de iubit, dar asta
nu era mai puțin deranjant, dimpotrivă.

Nina nu a dus niciodată lipsă de admiratori sau iubiți. Fusese o vedetă de mică, fiica unui
fotbalist mediocru dintr-o echipă de fotbal faimoasă. Tatăl beneficiase mult de faima echipei, iar
fiica de faima tatălui. Nu avea nici 6 luni de viață când apăruse în reclame pentru pamperși, apoi
de la biberoane și premergător evoluase pentru diverse firme noi apărute în peisajul dâmbovițean
după 89, prezentând fustițe, rochițe, bluzițe, adidași, cereale și biscuiți, iar mai târziu tampoane
și prezervative.
Câștigase toate concursurile de miss până în liceu, când i-a luat fața o grăsană, fata unui deputat
de Ilfov, buboasa de Irina, cu părul ca o claie de fân și ochelari de tocilară. Dar își luase revanșa
mai târziu când a apărut în ținută sumară și ipostaze provocatoare într-o cunoscută revistă pentru
bărbați.
Natura fusese și ea generoasă cu Nina, mai puțin la balcoane, dar cum împlinise majoratul, pe
lângă BMW, tăticul îi dăruise și o sumă consistentă, cu care-și rezolvase problema la o clinică
privată unde se operau doar vedete TV și neveste de parlamentari. Ultimul videoclip pentru
sutiene cu push-up, fusese un succes comercial răsunător. Investiția fusese recuperată demult,
iar sânii remodelați îi aduceau profituri materiale substanțiale atât în fața cât și în spatele
camerei.
Nina extrase o discheta din punguța de plastic și își curăță cu grijă fața, apoi își aplică fondul de
ten pe față și pe decolteu, oprindu-se la nivelul unde începeau movilițele silicoanelor. Se privi cu
admirație în oglindă, din față și profil. Purta desuuri fine de culoare neagră cumpărate anul trecut
cu 300 de euro dintr-un butic din centrul Parisului. Forma și culoarea acestora îi scoteau în
evidență bustul arcuit și sânii alb-roz, ușor marmorați. Ce idiot, Mădălin... să o înșele cu Luiza
care era plată și fadă ca o tigaie de teflon uzată!
Și măcar de-ar fi fost singurul.... Căci în ciuda frumuseții și faimei dobândite pentru calități
artistice incerte, Nina avusese partea ei de eșecuri cu specia masculină. Poate că țintise prea sus,
dar nu se putuse abține. Era la fel de gurmandă la sex și la mâncare. Constatase, însă, că de
kilogramele nedorite scapi mai lejer decât de bărbații nepotriviți. Din păcate, cei pe care-i plăcea
se debarasau rapid de ea și nici până în ziua de azi nu reușise să înțeleagă din ce cauză.
Îți țuguie buzele și își contură cu precizie buzele cu un creion L’Oreal, apoi umplu cu grijă
conturul cu un ruj cremos. În timp ce căuta un creion de ochi potrivit pentru a obține efectul de
smokyeyes, îi răsări în minte un chip pe care se chinuise ani de-a rândul să-l uite: Bogdan, fiul
fostului ministrului de externe. Înalt, atletic, șaten cu ochii albaștri, era idealul de bărbat pentru
majoritatea fetelor din liceu. Pentru Nina fusese un real coup-de-foudre. Ca să-l cucerească, își
schimbase coafura, machiajul, limbajul, luase lecții de engleză și dans sportiv, o eliminase prin
intrigi pe șefa majoretelor, țopăise pe lângă el ca un indian războinic la fiecare gol pe care-l
marca, dar totul fusese în zadar. Bogdan se lăsa greu. Cu cât se zbătea mai mult, cu atât o ignora
mai tare.
Pentru prima oară în viață își călcase pe principii și pe mândrie și îl urmărise obsesiv în toate
locurile pe care le frecventa, apărându-i „întâmplător” în cale, la ușa vestiarului, pe holul
liceului, chiar și atunci când ieșea de la budă. Îi lăsase like-uri și inimioare pe FB, comentase la
toate postările lui până ce acesta, agasat, o blocase. Pe ea, Nina, pentru care zeci de băieți se
încăieraseră și se ruinaseră, încercând să-i intre în grații.

Șocul fusese enorm. Pentru prima oară în viață, realizase că unele lucruri nu pot fi obținute oricât
s-ar strădui și că frumusețea nu-i garanta iubirea bărbatului dorit.
Idiotul, a încercat să se consoleze. Sigur era poponar! Mai târziu, însă, când l-a văzut de mână cu
o fată lungă și insipidă, cu o față lată și o umbră de mustață, a simțit că îi trece prin inimă ceva
ca un cuțit ascuțit. Ticălosul! A preferat-o pe girafa aia deșirată, care habar nu avea cum să se
machieze și nu avea nici măcar o poșetă de firmă?! Înseamnă că e un imbecil, total lipsit de gust
și de inteligență. Și, în mintea ei, a decis să-l abandoneze. Nu se merită să suferi pentru un idiot,
oricât de bine ar arăta și oricât de bazat ar fi.
Nina aplică fardul de ochi bleu-gri metalizat și trase cu precizie două linii maronii deasupra și
dedesubtul pleoapelor. Era o tehnică deprinsă la un curs de machiaj profesionist, unde învățase
să-și pună în valoare ochii verzi cu mici pete brun aurii. Ochii aceia care văzuseră și poftiseră
toate lucrurile și ființele frumoase, dar pe care Bogdan nu-i privise niciodată.
Era sigură că dacă s-ar fi uitat cu atenție în ochii ei, nu ar fi putut să n-o iubească. Pe ea, dincolo
de țoale și de fițe, o fetiță la fel de lacomă de obiecte și de iubire... Ete na, ce gânduri tâmpite îi
mai trec prin cap. Auzi la ea, iubire! Bine că pleacă în curând la Paris și o să petreacă ore întregi
în buticuri, o să-și ia cele mai cool rochii, lenjerie și farduri, și în toamnă o să lucreze iar ca
asistentă la emisiunea „Vedete fără secrete”. N-o să se lase până n-o să agațe un producător
important, care să facă o emisiune doar pentru ea. Să devină celebră, să-i apară imaginea pe toate
drumurile, pe uriașe panouri stradale, să vadă și fraierul ăla de Bogdan și toți imbecilii care au
ignorat-o sau abandonat-o ce supertipă au pierdut.
Pentru prima oară mâna îi tremură de emoție, și ultima tușă de rimel îi atinse pleoapa interioară.
Simți o ușoară usturime și involuntar lăcrimă.
-

Fir-ar să fie, bombăni Nina înciudată, iar trebuie să-mi refac machiajul!

***
Anumite zile pot fi înăbușitoare în orașul luminilor și al celor mai generoase reduceri la colecția
de vară. La ora cinci după-amiaza, temperatura ajunge uneori cu 7-8 grade mai ridicată decât la
ora prânzului. Din fericire, în centrul Parisului, nu departe de Cartierul Latin, se află o clădire
solidă cu aspect ușor vetust, care adăpostește relicve din întunecatul Ev Mediu, în încăperi
răcoroase și slab luminate.
Una dintre acestea este sala de armuri medievale, o operă de artă în sine. Ferestrele cu
vitralii colorate creează un efect mistic, aproape ireal. La ora aceasta sunt totuși puțini vizitatori.
Barurile din preajmă oferă un mijloc de răcorire mai agreabil și mai puțin solicitant fizic și
intelectual.
O brunetă elegantă pășește pragul agale cu o mină ușor plictisită. Singurătatea sau dorința de a
încerca ceva diferit au împins-o pe porțile acestei clădiri, care promite dacă nu o experiență
interesantă, măcar o oază de liniște și răcoare. Căci Nina știe și ea atâta lucru : într-un muzeu nu
se vorbește tare, iar temperatura este mai scăzută, pentru buna conservare a exponatelor.

O supraveghetoare se desprinde din colțul de unde pândea invizibilă ca un păianjen uriaș și i se
adresează pe un ton profesional, vag iritată :
-

O să vă rog să vă grăbiți. Muzeul se va închide în 30 de minute.

Vizitatoarea o privește ca pe o insectă ordinară pătrunsă într-un sanctuar cu comori neprețuite și
îi răspunde cu siguranță imperială:
-

Desigur, o să fac un tur rapid prin sălile de la parter și în maximum 20 de minute voi
ieși.

Supraveghetoarea se retrage la fel de discret cum se ivise. Nina trece rapid pe lânga vitrinele cu
diverse exponate : coifuri de zale, brasiere, viziere. La un moment dat se oprește lângă un bust
învelit de o platoșă de alamă și citește explicația de pe tăblița aurită : cuirasă secolul XVI,
regiunea Bourgogne.
„Cum naiba o fi putut sta îmbrăcat cineva în chestia asta de tablă zile întregi ? Eu n-aș rezista
nici măcar o jumătate de oră. Erau ciudați rău indivizii ăia din Evul Mediu. Niciodată n-am
înțeles cum au putut trăi fără curent electric, fără telefon sau internet. Să nu mai zic de apă
curentă, toaletă, baie cu jacuzzi. De-aia și stăteau așa prost la capitolul igienă. Am citit că nu se
spălau decât de Crăciun și de Paști. Ce împuțiți ! Trebuie să fi fost teribil la nunți și alte adunări.
Cred că leșinau ca muștele prin biserici. Ca să nu mai zic de halul în care se îmbrăcau și ce mutre
caraghioase aveau. Erau idioți rău- să se lase pictați cu fețele alea diforme de oligofreni !”
Face câțiva pași indeciși, apoi se așează pe o bancă din celălalt colț al sălii. „Ce aer închis. Și ce
miros… se pare că aici nu aerisesc niciodată, să nu li se strice exponatele. Alți fraieri. Tocmai
de-aceea arată atât de urâte și uzate. Și ce tehnică de supraveghere … ca la NASA. Pe cine naiba
să intereseze zdrențele astea ? Dacă le-ai vinde pe toate la fier vechi, n-ai scoate nici cât să-ți
cumperi o ținută casual decentă. Mai bine mergeam direct la prezentarea de modă ! Dar începe
abia la ora 19. Trebuie să fie foarte aproape, ia să mă mai uit odată… (scoate mobilul din poșetă,
îl deschide și murmură)– Centre Toutenvelours – pe rue Redrumis. Ce nume ! Nu sună deloc
franțuzește. Ups ! Am primit o notificare. Sper că nu au modificat ora. (Atinge ecranul iar și
citește cu voce joasă). « Criminalul în serie Tim Brandy a reusit sa scape de filtrul organizat de
poliție și se ascunde probabil în centrul orasului, într-una dintre clădirile vechi. Este un tânăr de
înălțime medie, în jur de 25 de ani, brunet, cu ochi albaștri, fără semne particulare. Vă atragem
atenția că este un individ foarte periculos. Dacă se întâmplă să-l observați, retrageti-vă imediat și
anuntați poliția. » Serios ? Asta dacă îți mai rămâne timp. Nu cred că dacă apucă să te vadă el
primul, te va lăsa să te retragi frumușel și să anunți poliția. Mare idiot și musiul acesta care a
redactat avertismentul. Am văzut cât de capabili sunt și polițiștii, dacă nu au fost în stare să-l
rețină până acum, cu filtrele lor cu tot. Niște inutili. Mai bine s-ar face supraveghetori de muzeu,
să apere vechituri, nu persoane.”
Nina cască plictisită.
„Ce somn mi s-a făcut dintr-odată. Și în 15 minute ar trebui să ies. Ia să mă întind nițel pe sofaua
asta. E cam uzată, dar pare solidă. Am obosit fâțâindu-mă prin atâtea săli cu lucruri de morți. Și
am mai dat și 10 euro ca să văd vechiturile astea, când puteam să merg la bar să-mi iau o cafea și
un kir. Dar na, să nu zic că am fost la Paris și n-am văzut măcar un muzeu nici de astă dată.
Luvru e prea mare, Versaiul prea departe. Acesta e chiar în centru, e mai mic și are un nume ușor

de reținut : Muze de Cluny. Ia să-mi fac un selfie rapid, lângă vitrina asta, să vadă fetele ce
figură de intelectuală am ! ”
Își țuguie buzele și apasă pe ecranul telefonului.
„Bun. Măcar aici sunt în siguranță. Nu cred că un criminal englez așa de versat ar fi tentat de un
depozit de fiare vechi. Cu halebardele alea ruginite nu poți tăia nici măcar un morcov, iar
cămășile astea de metal mai mult te încurcă. Si nici nu prea ai cum să te ascunzi, că sunt camere
peste tot. Bineînțeles, în caz că nu te deghizezi în vreun vizitator sau…”
Se aude un zgomot de obiect metalic căzut pe gresie. Nina tresare speriată.
– E cineva acolo ? Mi se pare mie sau chiar s-a mișcat manechinul ăla în armură din colțul
sălii ?! Ciudat, aș fi putut jura că acum zece minute brasiera aia lustruită nu se afla acolo jos!
O umbră întunecată se desprinde din spatele manechinului și se repede spre ea cu un salt arcuit
de panteră. Ultima imagine pe care reușește s-o vadă clar înainte ca gâtul să-i fie prins într-o
strânsoare de menghină este cea a unui bărbat șaten cu ochi albaștri, în vârstă de aproximativ 25
de ani, în uniformă de polițist francez. Presiunea exercitată este teribilă. Vertebrele trosnesc, o
durere îngrozitoare îi fulgeră laringele, urechile vâjâie cuprinse de fierbințeală, pieptul
explodează, creierul are ultimele pusee de conștiință.
Figuri demult uitate, amintiri din copilărie, suferințe, umilințe, regrete zadarnice, eșecuri
neacceptate, evenimente rușinoase din viața ei, tăinuite cu grijă, negative nedevelopate pe care
le-a îngropat demult în cotloane îndepărtate ale minții ies cu violență la suprafață, explodează ca
artificiile de ziua națională, apoi se sting tăcute una după cealaltă, lăsând în urmă un abis
întunecat de disperare și neputință. Ar dori să le oprească, dar e imposibil. Voința îi este anihilată
complet. Nu mai este decât o creatură patetică redusă la starea abjectă de obiect, incapabilă să-și
controleze propriile gânduri sau reacții viscerale.
Cristi, Ovidiu, Tudor, Florin, Alin… un șir lung chipuri masculine îi privesc agonia de undeva
foarte de sus… nu mai poate asocia figurile estompate cu nume vag cunoscute, cu excepția
nesimțitului de Mădălin care rânjește batjocoritor, apoi dintr-un locșor îndepăratat se ivește un
adolescent blond cu ochi albaștri, care o privește cu un zâmbet nedefinit și parcă un pic de
interes, în sfârșit a sosit Bogdan, Bogdan…
Deci așa se sfârșește totul? O să devină poate și ea doar o amintire bine ascunsă în memoria
vreunei ființe pe care a rănit-o odinioară, urmând să fie eliberată doar în momentele finale ale
existenței acesteia…
Și exact în momentul în care se prăbușește copleșită de presiunea mâinilor nemiloase și a
amintirilor dureroase, corpul ei eliberat de constrângerile conștiinței și de orice autocontrol are
un ultim zvâcnet de animal rănit de moarte, iar desuurile cumpărate la cel mai șic butic de pe
Boulevard Saint-Michel sunt inundate de dejecții imunde.
Apoi cade în cel mai adânc somn pe care l-a avut vreodată.

***

-

Madame, treziți-vă ! Madame… nu răspunde. Aduceți defribilatorul. Cred că e cazul să
începem manevrele de resuscitare.

-

Un moment, monsieur ! Pulsul e slab, dar perceptibil. În sfârșit, reacționează !

Când deschide ochii, prima persoană care-i apare pe retină e nesuferita aceea de
supraveghetoare, care arborează un aer profesional de îngrijorare ipocrită. În plan periferic poate
zări deja câțiva polițiști, doi pompieri, aparatură sofisticată. Dar atenția ei se concentrează pe
femeia a cărei mină fals compătimitoare o scoate din sărite. Un șir de invective îi traversează
centrul vorbirii, dar tot ce poate articula e un singur cuvânt, un lait-motiv jalnic :
-

Tu, tu…

-

Brigadier-chef Amélie Secourvie, à votre disposition !

TELESONDAJ DE OPINIE

-

Alo? Alo?

-

Bună ziua, sunteți cumva doamna Vânătoru Georgeta?

-

Da... nu vă aud prea bine, cine sunteți?

-

Numele meu este Traian Găinușă, vă sun din partea companiei Ecosmetica, facem un
sondaj de opinie, la finalul caruia veți primi un cadou, ați putea să ne acordați câteva
minute?

-

Nu aud deloc. Cine sunteți și ce doriți?

-

Numele meu este Traian Găinușă, vă sun din partea companiei Ecosmetica, facem un
sondaj de opinie...

-

Ce faceți?

-

Un sondaj de opinie...

-

Ce mai e și asta?

-

.. la finalul căruia veți primi un cadou surpriză în valoare de aproximativ 300 de lei. Ați
putea să ne acordați câteva minute?

-

Un cadou... ce cadou? Eu sunt femeie serioasă, nu primesc cadouri de la necunoscuți.
Dacă am nevoie de ceva, pot să-mi cumpăr și singură.

-

Nu e de la necunoscuți. Firma Ecosmetica oferă mai multe cadouri primilor respondenți
care corespund profilului căutat...

-

Ce firmă?

-

Ecosmetica, doamnă Vânătoru... E-C-O-S-M-E-T-I-C-A. Așa cum vă spuneam firma
Ecosmetica, oferă cadouri primilor respondenți, iar dumneavoastră ați fost selecționată
pentru a primi un cadou la sfârșitul sondajului. Răspunzând sondajului, dumneavoastră
ajutați firma să înțeleagă mai bine nevoile consumatorilor, iar ea vă va răsplăti cu un
cadou.

-

Păi dacă o ajut înseamnă că nu e chiar un cadou, că și eu îi fac un serviciu firmei în
schimb.

-

Da, puteți să considerați că e un cadou pentru un mic serviciu.

-

Atunci de ce ziceți că e un cadou, când e de fapt un serviciu plătit în natură?

-

Nu, doamnă, chiar e un cadou, pentru că dumneavoastră nu trebuie decât să-mi
răspundeți la niște întrebări timp de zece, maximum cincisprezece minute și apoi puteți
primi un cadou în valoare de 300 lei.

-

Pot primi, adică nu e sigur?

-

E sigur dacă răspunsurile dumneavoastră corespund profilului căutat de firma Ecosmetic.

-

Adică puneți condiții pentru cadou.

-

Nu sunt condiții, trebuie să răspundeți doar la câteva întrebări.

-

Și dacă nu știu răspunsul?

-

Vă oferim variante. Trebuie doar să vă spuneți opinia, ce credeți dumneavoastră despre
un anumit produs sau serviciu.

-

Și dacă niciuna din variante nu e ceea ce cred eu?

-

Atunci spuneți că nu răspundeți.

-

Dar dacă eu vreau să răspund, dar nu cu variantele oferite de dumneavoastră?

-

Răspundeți cum doriți doamnă, noi o să notăm oricum. De altfel, țin să menționez că,
pentru a preîntampina orice neînțelegere, acest interviu va fi înregistrat. În caz că aveți
ceva împotrivă...

-

Bineînțeles că am, abia acum îmi spuneți?

-

V-aș fi spus de la început, dar m-ați tot întrerupt.

-

V-am întrerupt pentru că nu mi-era clar ce doreați de la mine. Trebuie să pun și eu niște
întrebări, sper că mă înțelegeți.

-

Da, doamnă, v-am înțeles. Așadar acest sondaj va fi înregistrat. El va dura maximum 15
minute, iar la sfârșitul lui veți primi un cadou surpriză în valoare de 300 de lei, oferit de
Ecosmetica, cel mai mare brand de cosmetice naturale online.

-

Un moment, ce fel de cadou?

-

E un cadou surpriză doamnă.

-

Dar dacă n-am nevoie de cadoul acesta, aș putea primi cei 300 de lei în schimb?

-

Nu, doamnă, se oferă doar cadoul. Puteți să-l oferiți altcuiva sau să-l vindeți dacă nu aveți
nevoie de el.

-

De ce nu-l vinde firma dumneavoastră și să-mi dea apoi mie banii?

-

Nu e firma mea, doamnă. Eu lucrez pentru o societate care face sondaje comandate de
alte firme.

-

Adică, dumneavoastră de fapt habar nu aveți despre ce cadou vorbiți.

-

VORBESC DESPRE UN CADOU SURPRIZĂ ÎN VALOARE DE 300 DE LEI.

-

De ce țipați? Credeți că sunt surdă? Am auzit foarte bine.

-

Doamnă, doriți să răspundeți la acest sondaj sau nu? Dacă nu aveți timp sau nu vă
interesează...

-

Ba am timp și mă interesează să aflu despre ce cadou este vorba. Dumneata însă se pare
că nu prea ești priceput în ceea ce faci. Nu știi nici măcar să răspunzi cum trebuie la
telefon. Operatoria e o chestie serioasă. Înainte trebuia să știi carte serios ca să lucrezi la
telefoane.

-

Eu nu lucrez la telefoane, ci la o firmă de...

-

Și acum la ce stai de vorbă... nu la telefon?

-

Ba da, doamnă.

-

Atunci răspunde-mi, despre ce produs este vorba?

-

Este... vorba... de... un ...produs....cosmetic.

-

Ce produs cosmetic?

-

Nu știu, poate o cremă sau un gel.

-

O cremă sau un gel? Nu e același lucru. Trebuie să fii mai explicit când faci genul ăsta de
interviuri telefonice. Cred că ești cam tânăr pentru o meserie ca asta. Ce vârstă ai?

-

20 de ani.

-

Exact cum mi-am închipuit. Abia ai terminat liceul. Poate nici măcar n-ai luat
bacalaureatul.

-

Sunt student, doamnă.

-

La o particulară, fără îndoială.

-

Nu, la stat, la Marketing.

-

A, ai intrat pe concurs de dosare la taxă, sunt sigură.

-

Da, doamnă sunt la taxă și muncesc ca să-mi plătesc studiile.

-

Ce program de lucru ai?

-

De la 9 dimineața la 9 seara.

-

Și în weekend?

-

Un weekend lucrat la 2 săptămâni.

-

Și când mai ai timp să înveți? Sau îți plătești și examenele?

-

Învăț în sesiune. De altfel, pe dumneavoastră nu vă privește ce fac eu cu viața mea.

-

Ba mă privește atâta timp cât vrei să îmi pui întrebări despre viața mea. Stau de vorbă cu
dumneata de mai bine de zece minute și vreau să știu cu cine am de-a face.

-

Traian Găinușă, 20 de ani, operator telefonic de sondaje de opinie la societatea
INFOSCOP.

-

Parcă ziceai că lucrezi pentru ECOSMETICA.

-

Nu, Ecosmetica e compania care ne-a comandat niște sondaje de opinie referitoare la
niște produse și servicii cosmetice.

-

Păi de ce n-ai zis așa de la-nceput?

-

Pentru că nu m-ați lăsat. Mi-ați pus o grămadă de întrebări.

-

Dacă spuneai clar de la început cine ești și ce dorești, nu te mai întrebam.

-

Până la urmă, doriți să răspundeți sau nu? Nu durează mai mult de 10-15 minute.

-

Regret, am vorbit deja mai mult de un sfert de oră. Acum trebuie să fug la coafor, apoi
să-mi fac bagajele deoarece plec la Toplița într-o tabără literară. În plus, trebuie să termin
și o temă pentru cursul de scriere creativă, ceva gen un dialog între două persoane, și nam nicio idee despre ce aș putea să scriu. La revedere, domnule Găinușă!

-

La revedere, drum bun, cale bătută... A închis, lua-o-ar naiba de babă nebună. Încă două
cliente ca tine și o să-mi caut altceva de lucru.
*****

Persoana nu este disponibilă pentru sondaje, deoarece va pleca în curând definitiv din țară. A
nu mai fi contactată în viitor.

MOARTE NATURALĂ

Moartea, de cele mai multe ori, vine neanunțată. Bineînțeles, exclud cazurile persoanelor
bolnave în fază terminală sau a condamnaților la moarte deși, dacă stau bine să mă gândesc,
suntem toți în aceeași oală : ne naștem cu un ordin de execuție deasupra capului. Doar data, ora
și circumstanțele pot fi diferite. Și, dacă în privința datei și a locului producerii decesului
lucrurile sunt în general precise, motivele rămân adesea neclare. Iar aici mă refer la cauzele
reale, deoarece în majoritatea cazurilor, ceea ce e trecut ca motiv pe un certificat de deces nu e
decât o supoziție sau în cel mai nefericit caz, rezultatul unei erori medicale.
De pildă, cele mai multe persoane în vârstă au menționat pe certificatul de deces, cauze
naturale. Pentru majoritatea doctorilor, e la fel de natural să mori la 90 și ceva de ani ca la 60.
Am întrebat medicul de familie de ce pe certificatul tatălui meu, care suferea de diabet și avusese
câteva mici AVC-uri, apăruse trecut ca motiv al decesului: moarte naturală. Mi-a răspuns că dacă
ar fi existat vreun dubiu, ar fi fost necesar să-l ducem la morgă și să-l autopsiem. Din nefericire,
lipseam din țară în ziua și ora producerii tragicului eveniment, altfel cu siguranță aș fi pus mai
multe întrebări celor care s-au îngrijit ca tata să se stingă de moarte naturală. Ca de pildă, n-ar fi
fost mai potrivit să fie trecut la cauza decesului refuzul doctorului de a-l duce cu ambulanța la
spital cu două zile înainte de a muri, când suferise un atac cerebral și chemase salvarea ? Dar eu
am ajuns acasă prea târziu : formalitățile erau încheiate, cavoul pregătit, preotul tocmit, coliva și
mâncarea pe foc, prietenii și familia anunțati. Nu se făcea să alergi prin București cu mortul la
Morgă, să-ți dai tatăl la disecție și să plătești câteva mii de lei pentru același rezultat inevitabil :
moarte naturală. Eventual, aș fi putut face o reclamație la colegiul medicilor, dar chiar în cazul
puțin probabil că aceasta ar fi fost acceptată, pe tata tot nu mai puteam să-l aduc înapoi. Așa că
am decis să las karma să se ocupe de cei care l-au tratat atât de bine.
Un amic procuror mi-a explicat ulterior că, în afara cazului în care e vorba de o crimă, pe
certificat se va trece automat moarte naturală. Bineînțeles că în ochii infailibililor funcționari
medicali cu diplomă și drept de practică, nu e o crimă dacă medicul de pe ambulanță consideră
că nu e cazul să fii salvat. Un pensionar bolnav mai puțin, cu atât mai bine, sistemul de pensii
este și așa supraîncărcat.
Ultima imagine pe care o am cu el în sicriu - împuținat la trup, tăcut ca întotdeauna, cu
ochii închiși și o monstruoasă umflătură albăstruie pe fruntea înaltă - devine din ce în ce mai
palidă. Ca o fotografie veche alb-negru decolorată de trecerea timpului. Era îmbrăcat la costum
cu cravată - chiar și în ultimul an al vieții când se degradase mult fizic, nu ieșea niciodată din
casă fără cămașă și cravată - și-mi aduc aminte că înainte de a-l coborî în criptă, m-am certat cu
unchiul meu care-i adusese o bască pentru a nu-l lăsa cu capul descoperit în sicriu (în momente
dramatice oamenii comit uneori gesturi ridicole). Preotul ne-a spus că nu e nevoie, coroana fiind
cel mai potrivit acoperământ pentru capul mortului, dar unchiul insista să-i pună nenorocitul ăla
de basc mototolit pe cap. Dar tata n-a purtat niciodată bască, ci doar pălărie, chiar și în fostul
regim i se spunea domnul inginer Escu, nu tovarășul inginer. Tata n-avea cap de bască, ci de
pălărie.
Am scos dintr-o sacoșă de rafie o pălărie de piele cam ponosită, pe care o purta din ce în
ce mai rar în ultimii ani. Pentru mine era însă un obiect important : printre primele amintiri cu
tata era aceea când se întorcea de la serviciu și-și lua pălăria de piele de pe cap, agățând-o în
cuier….apoi mai înainte de a-și scoate haina și pantofii îi săream de gât și-i sărutam obrajii
aspriți de barba crescută peste zi, absorbind cu lăcomie ușorul iz de transpirație masculină…

eram fata lui tata.Am șters încă odată pălăria, pe care în lumină se mai zăreau câteva urme
adâncite de praf, și i-am pus-o ușor pe cap, acoperind umflătura monstruoasă care-i deforma
fruntea înaltă, lăcașul atâtor gânduri și sentimente profunde pe care nu mi le-a împărtășit
niciodată.
A urmat apoi ritualul despărțirii, sărutarea de rămas bun și ducerea la locul unde urma săși doarmă somnul de veci. Obrazul rece și țepos nu mai mirosea a tată iubit și temut, ci a formol
și a ceva dulceag și respingător. Ultimele momente s-au succedat cu repeziciune, așa că n-am
reținut decât câteva imagini disparate, ca niște poze vechi tăiate dintr-un album: căruciorul cu
sicriul tras spre cavou de cioclii, ultimele rugăciuni făcute de preot, ignorarea unor întrebări
venite de la o rudă despre coșul cu pachete și batiste de împărțit, acoperirea mortului cu o pânză,
sticla de untdelemn amestecat cu vin turnată pe deasupra, chiar înainte de închiderea capacului,
pumnul de pământ aruncat și coborârea propriu-zisă în groapă.
Acum, când îmi amintesc toate aceste evenimente, mintea îmi e aproape la fel de amorțită ca
atunci. Am fost adusă la realitate de boncăniturile groparilor și de pretențiile lor financiare.
Cereau 300 de lei în plus și câte o sticlă de vin și încă 300 de lei pentru nevasta unuia dintre
ciocli, care urma să-i care apă timp de șase săptămâni.
Tata murise cu 80 de lei în buzunar, după ce plătise toate datoriile la întreținere și își
comandase două plăci dentare noi, pe care nu mai apucase să le poarte. Noroc cu unchiul
îndatoritor care, în lipsa mea s-a ocupat de formalitățile imediate, scoaterea certificatului de
deces, cumpărarea crucii și a sicriului, contactarea preotului și a celor de la cimitir, comandarea
mâncării pentru pomană și liniștirea mamei care avea un început de Alzheimer.
Mama însă nu a putut veni la cimitir. S-a plâns că o dor picioarele îngrozitor și că nu se poate
mișca. Unchiul a amenințat-o că nu mai stă de vorbă cu ea, promisiune pe care și-a ținut-o până
la parastas. Am spus toți cu pioșenie Tatăl Nostru și apoi ne-am așezat la masă, unde am
mâncat, băut și ne-am amintit momente vesele cu răposatul. Ca la Revelion. Mie însă mi-a fost
imposibil să mănânc coliva făcută pentru tata. Era ca și când aș fi mâncat din el.
Câțiva prieteni l-au evocat pe tata în discursuri mai mult sau mai puțin sincere. Cel care a
încheiat șirul de panegrice a fost un alt unchi, văr al tatii din Oltenia, care la înmormântare
plânsese în hohote, ca un copil. „Mi-a fost mai mult ca un frate”, mi-a mărturisit în mașină, când
ne întorceam spre casă. Nea Mitică și-a tras nasul și sufletul și a zis pe un ton ușor oțărât :
-

Noi plângem acilea ca proștii, dar el poate că el e bine acolo. Eu cred că toți care s-au dus
dincolo sunt bine mersi, că nu se întoarse nici unul să ne zică cum stă treaba pe lumea
ailaltă. Da’ io zic că dacă era rău, măcar câțiva tot veneau înapoi.

Și-a încheiat discursul hohotind, apoi, ca să se liniștească, și-a mai turnat un pahar de vin
proaspăt adus de la țară. Tata se prăpădise în prag de noiembrie, când mustul era deja fiert.
După ce-au plecat rudele și prietenii am rămas singură cu mama și cu o casă plină de amintiri și
obiecte devenite inutile. Pierdută și îndurerată, mi-a povestit cum a murit tata în brațele ei.
-

Începusem să-l spăl, că nu se mai putea mișca. Unchiu-tău a chemat Salvarea să-l ducă la
spital. La un moment dat a început să horcăie tare și m-am oprit. Apoi s-a liniștit și am

continuat să-l spăl. După câteva minute am simțit că devenea tot mai rece și nu mai sufla
deloc.
Mama a început să plângă :
-

Eu îl spălam și el murea. Și nu mi-am dat seama de asta.

Apoi, treptat-treptat, mama nu și-a mai dat seama de nimic din ceea ce o înconjura :
cunoștințe, obiecte, rude, copii. Încetul cu încetul, au părăsit-o durerea de picioare, de inimă și
toate amintirile suferințelor îndurate într-o viață cu multe sacrificii și puține satisfacții.
S-a stins la șapte ani și jumătate după tata, într-un cămin de bătrâni bolnavi de Alzheimer , cu
mintea curată ca a unui copil nou-născut. Pe certificatul de deces a fost trecută la cauza decesului
moarte naturală.

Boul și tabăra de scriere creativă

(o fabulă modernă)
Un bou a mers într-o tabără de scriere creativă. Nu i-a plăcut nimic în afară de luminița de la
capătul tunelului. Dar pentru că era un bou autentic, nu a realizat decât prea târziu că luminița era
de fapt un tren ce se apropia lent și inexorabil.
Cu ultimele puteri a scos din buzunar smartphone-ul cu ecranul fisurat și a tastat cu vârful
copitei: „Ce artist pierde lumea. Posteritatea mă va răzbuna. Trăiască Republica Romînia
Socialistă și Indipindentă.” Apoi a căzut secerat de ușa ucigașă care nu se deschidea decât atunci
când era setată automat să se închidă (și viceversa).
Pe locul tragicului eveniment a apărut mai târziu un fast food care pregătea cei mai buni burgeri
din zonă, Topburger, unde tineri cu aspirații literare comemorau anual, cu un biftec tartar și un
text în sânge, pe cel mai mare martir al prozei (veterinarul a confirmat oficial că, în momentul
decesului, boul creativ cântărea peste o tonă).

Petru Bordianu

HABAR NU AM

Nu mai țin minte când și de ce am hotărât să nu mai plâng niciodată.
Poate că atunci când mi-a răsărit clar în minte că n-am s-o mai întâlnesc niciodată pe
Cătălina. Sau poate că atunci când mi-o băgat scorpia de sor-mea pe foc caietul cu gânduri. Ori
poate când m-am aflat la o apăsare de arătător de la a lua viața unui prost nevinovat. Mai degrabă
pentru că a trebuit să ascund adânc furia neputinței de a putea scoate viu din apă trupul copilului
luat de valuri...
Habar nu am...Acum parcă nici nu mai contează că de vreo cinșpe ani nu am mai dat cu
lacrima pe-afară...
Pe birou, mă așteaptă un maldăr de lucrări de control necorectate. Mă trezesc fredonând
în minte un cântec căruia am să-i dau glas cândva. Nu acum.
Din dormitor mă strigă blonda mea preferată:
― Tati, tati, hai și fă ceva! Hai că știu că tu le poți repara pe toate!
Intru îngrijorat în cameră. Prunca scâncește cu mâinile rezemate de televizor. Dincolo
de ecran, delfinul Flipper se zbate eșuat pe nisip.
― Hai, tati! Fă ceva! Nu-l lăsa să moară!
O iau în brațe și încerc să-i explic că într-un serial, eroul principal nu poate să moară la
jumătatea sezonului. Că până la sfârșitul episodului de azi, prietenii lui Flipper îl vor găsi și îl
vor salva.
― Bine, tati...dar te rog, fă ceva acum să nu-l mai doară!
Habar n-am ce să fac. Nu mai pot să rostesc nimic. Nici explicații, nici încurajări, nici
înțelepciuni izvorâte din întâmplări trecute.O dezlipesc de televizor și oduc în pătuțul ei cu
așternuturi roz.
― Mai stai lângă mine puțin, tati!
Mă așez pe pat. Se lipește de mine. Pieptul îmi suspină în ritmul zbuciumat al inimioarei
din trupul celălalt. În jurul degetului mic al palmei stângi se cuibărește o palmă caldă de copil.
Mă bușește plânsul.
Ei, na!

FICAT GRAS

Mă simțeam rău de vreo două săptămâni. Vaiete, mofturi, lipsă de orice fel de chef de a face
ceva util prin casă. Mă ia brăileanca de mânuță într-o zi:
― Gata. În tren. Mergem la Iași la control.
Stăm cuminți în fața cabinetului de Interne până ne vine rândul. Mai aș intra, mai nu mă mai
doare nimica. Brăileanca îmi face semn din cap, amenințătoare. Intru. Pe sub halat și bonetă,
zăresc straie negre de măicuță. Am pus-o!
― Săru’ mâna!
― Bună ziua! Luați loc! Domnul ... ?
― Irimia. Aurel. Profesor.
― Vârsta?
― 57...spre 58...
― Mda...Scrie în fișă...De ce sunteți profesor?
― Păi...cum să vă zic? Ai mei au vrut să mă facă inginer...chiar îmi ...
― Nu, dom’le! DE CE sunteți profesor?
― Păi asta încerc să vă explic. Ai mei vroiau să mă facă...
― Hai, dom’le! Îți bați joc de mine? Ești profesor de ...?
― A! ... De matematică...
― Mda! E clar...
Apoi mormăie printre dinți:
― Niște bețivi, toți ăștia de matematică...Doamne, iartă-mă! ... Unde vă doare?...Simțiți așa, o
înțepătură în partea dreaptă, nu-i așa?
― Da...dar nu tot timpul...
― Îhî...ficat gras...bilă leneșă...Consumați alcool, nu-i așa? Fumați?
― Păi...da. Dar nu tot timpul...când ne mai întâlnim așa, între prieteni, între colegi...la un
pahar...mai fumez.
― Normal. Cum să nu!
Parcă îi și aud gândurile: Nu vă mai satură ... Doamne iartă-mă...de bețivi!
― De matematică ați zis...Mâncați regulat?
― Ă...cred că da...zilnic...
― Mda. E clar. Mici, grătare, sarmale, butoaie cu bere...
― Nu, nu! Știți, eu sunt din Fălciu...mai mult vin...nu bere.
― Normal...
Aud un ecou: Nu vă mai satură ... Doamne iartă-mă...de bețivi!
― De mâine gata! Treceți la regim! Fără alcool...fără țigări...fără mâncăruri grase, fără prăjeli,
fără dulciuri, fără sărate...E clar?
― Da...mulțumesc...Pot să întreb ceva?
― Vă rog!
― Nu știu cum să zic...Sunt proaspăt recăsătorit...Soția e brăileancă...
― Nimic! Fără efort fizic pentru o perioadă!
Iar ecoul gândurilor măicuței: Normal...după ce vă faceți ca niște porci...mai aveți chef și
de...Doamne iartă-mă...de bețivi!
― Ziceam și eu...

― Nimic! La revedere!
― La revedere!
Trântesc ușa. De dincolo de Interne se aude înfundat:
― Bețivule! ... Doamne iartă-mă!
― Proasta Dracului! – răbufnesc.
Brăileanca mă fulgeră cu privirea:
― Ei? Cum e?...Rău, nu? Ți-am zis eu s-o mai rărești cu ieșirile cu băieții!
― E bine, iubire! Nimic grav. S-a-ngrășat ficatul oleacă.

CĂRAREA

Înaintez greu, cu pași fermi, dar rari. Se înserează. Pipăi buzunarul de la rucsac în care
ar trebui să fie lanterna. Da, e acolo. Cine știe? Poate n-o să fie nevoie. Oricum apusul privit de
pe Piatra Șoimului nu o să-l mai prind. E prea târziu.
Îmi amintesc de o scurtătură pe care o găsisem când încă mai eram copil. O cărare
ascunsă ce pornea de lângă un molid trăsnit și te ducea până în curtea din spate a mănăstirii, la
grajduri. Umbla vorba că un călător a fost omorât pe cărarea aia pentru că dădu-se peste niște
braconieri chiar când își spintecau prada. I-au găsit oasele într-o râpă după vreo douăzeci de ani.
Cercetez cu privirea după șiroaiele de rășină cu care copacul își oblojise rana. Pe aici ar
fi trebuit să fie. Sau mai încolo.
Mă gândesc că l-or fi tăiat...Să fi fost cioata asta? Sau aialaltă?...Parcă nu era așa de rară
pădurea.
Mă las purtat de instinct. Părăsesc cărarea bătătorită și pășesc cu încredere pe patul de
ace scuturate din brazii trecuți. Țin calea o vreme până ajung în fața unui țanc golaș.
Hmm...Ăsta nu era aici.
Caut o cale să îl ocoleasc, dar mă încâlcesc într-o târșete. Trebuie să îmi dau jos
rucsacul ca să pot trece mai departe. Crengile dese îmi sfâșâie hainele. Simt în talpă o piatră
mișcând. Mai fac un pas. Mă simt ca într-un zbor. Nu mai simt nimic. Ce naiba s-a întâmplat, nu
știu.
Oricum, o familie de ceva sau de altceva...va adormi sătulă în noaptea asta hrănită din
țesuturile mele.

PANA MEA...
(...în tabără de scriere creativă)
Petru Bordianu
Fată faină Maricica asta, că s-o gândit să mă invite la chestia cu scrierea creativă.
Chiar aveam nevoie de câteva zile libere de la serviciu. M-au înnebunit ăștia cu mofturile lor
de început de an școlar. Cinci zile repaus. Să se descurce și singuri.
Am mai fost o singură dată la Toplița. Maricica e ... ceva pe la Biblioteca județeană.
Acu doi ani o organizat...ceva pentru copii și a invitat-o să vină cu clasa ei pe Simona, o
prietenă de-a mea învățătoare, fostă colegă a Maricicăi. Simona a zis că ar fi fain dacă aș veni
și eu cu chitara să cânt cu copiii. Pana mea! A trebuit să alerg toată ziua după dracii de
copchii, că nu stăteau oleacă locului.
Microbuzul întârzie...E blocat drumul la Barnar, de la o alunecare de teren...Dacă nu
vine în 10 minute, o să pierd legătura din Poiana Largului spre Toplița...Aprind o țigară...Nu
trag două fumuri și apare microbuzul. Pana mea! Mai fumez în...Toplița!
Pun rucsacul mare la portbagaj, dar geanta cu laptopul și chitara le iau cu mine. E
aglomerat. Chitara am luat-o fin’că m-a rugat Maricica. A zis că i-a plăcut cum am cântat data
trecută. Îmi găsesc greu un loc. În jur, măști colorate, majoritatea albastre. O babă se izbește
cu papornița în chitara mea...Înghit în sec o înjurătură despre o mamă lipsită de vină. Baba se
uită lung la husa neagră din care se auzise zgomotul ăla ciudat. Sper că nu mi-o spart-o, că îmi
bag pana în papornița ei...
În Poiană am timp doar cât să-mi mut bagajele dintr-un microbuz în altul. Pana mea,
aș fi vrut să merg și la budă.
Ațipesc încercând să îmi aduc aminte cum arată Maricica. Ar trebui să-mi iau și eu
un telefon dintr-ăla care face poze.
Toplița. Într-o stație de transport local coboară două măști. Mă uit pe geam așteptând
să văd o autogară în care să cobor. Nu e. Blocurile se mișcă iar. Se răresc. Microbuzul oprește
într-un Peco. Îmi dau seama că ar fi trebuit să cobor acum 5 minute. Întreb șoferul dacă nu are
oprire la autogară și îmi răspunde senin că nici nu știe unde e autogara în Toplița. Mda... Bine
că nu mi-o zis asta la capăt de traseu, în Tg. Mureș.
Iau un taxi. Mă înghesui pe bancheta din spate cu toate bagajele. Șoferul trântește
portiera peste griful de la chitară. Aud un scrâșnit în note acute. În pana mea de bou!
Ajung la pensiune. De afară arată destul de bine. 4 stele. Se vede că e o cabană mai
veche, restaurată cu materiale moderne, dar ieftine. O combinație de lemn, zugrăveală albă și
termopane.
O acritură grasă mă întâmpină la recepție.
― Bună ziua! Sunteți cu grupul care trebuie să vină?
Mă uit puțin confuz la vorbitoarea ce se uită la mine cu albul de mască pusă invers.
Disting accentul vorbitorilor de limbă adversă, cum ar zice OZN, prietenul meu de munte. De
fapt, îl cheamă Ovidiu...și Puskasz.
― Cred că da. Sper.
Îi arăt buletinul. Îmi verifică numele pe o listă.

― Da. Sunteeți. Dar ați ajuns prea devremee. Nici organizatoorii n-or ajuns încăă.
Trebuie să mai așteptaați. Dar nu aiici, că nu aveți vooie.
Serioos? Și unde pana mea am voie?...Car bagajele pe terasă. Cam bate vântul.
Desfac rucsacul mare și caut să mai iaau un pulover pe mine...Normal. Puloverul e la fundul
rucsacului și trebuie să-mi etalez toate boarfele pe o masă ca să-l găsesc...Acum e puțin mai
bine. În pana mea, chitara! Scot husa de la chitară să evaluez pagubele...Cutie crăpată, gât
zdrelit, corzi rupte. Na cântare, Maricico!...Tre’ să caut un tomberon...să-i depun rămășițele.
500 de lei duși în ... pana mea! Uite ce mizerie! Zici că tocmai a fost la masă un urs
domestic...Nu-i mare lucru. Pădurea e destul de aproape...Cum să las aici frumusețe de
Ibanez? O las rezemată de tomberon, cu tot cu husă. Penele nu le arunc.
Mă întorc pe terasă.
― Bună, Paul! Bine ai venit!
Se repede către mine o blondă cam ștearsă. Maricica o fi? Parcă o știam brunetă. Și
mai slabă.
― Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Nu ne îmbrățișăm că nu e voie. Mă grăbesc să-mi bag bazarul înapoi în rucsac. Nu
mai încap toate. Trebuie să mai îndes în ele ca să pot trage fermoarul.
― Ce mai faci? Cum ai călătorit?
― Ă...bine.
― Ce mă bucur că ai putut să ajungi!
― Și eu mă bucur c-am putut.
― Știi? Trebuie să-mi semnezi niște hârtii și te poți caza.
― Bine.
Bine pe naiba. Semnez ce trebuie și iau camera în primire. Se simte un iz ciudat de
pălincă mucegăită. Cred că nu au mai văruit înainte de ultimele cinci Paști. Cam bate vântul.
Verific fereastra și ușa de la balcon să văd dacă-s închise și constat că pe sub ramele de la
termopane se vede afară. Super...în pana mea!
Sunt trei paturi. Mi-l însușesc pe cel mai îndepărtat de fereastră. Îmi desfac rucsacul
să-mi reorganizez lucrurile. Izul de pălincă își dezvăluie sursa. Băga-mi-aș! Am spart-o! Mai
impresionează-ți Pavele colegii, cu pălincă din prune de Bistrița! Tre’ să-mi scot rucsacul pe
balcon, că deja m-o îmbătat. Pfai! O să trebuiască să stau 5 zile numai în hainele cu care am
venit pe drum. Mă trântesc pe pat și deschid laptopul. Sper că ăsta se deschide. Please wait și
punctulețe care se învârt. Mă duc să beau o bere!
10 lei sticla de pișoarcă. De! 4 stele.
La 5 jumate avem prima întâlnire cu dom’ profesor. Abia aștept. E un scriitor
renumit. Am auzit de el, dar nu i-am citit nicio carte. Bine că deocamdată îs singur în cameră.
Îmi recit în gând poeziile pe care le-am trimis ca să pot fi înscris la curs. Bă, ce fain am scris!
Îl dau gata pe prof!
5 și un sfert. Ies în balcon și scobesc în rucsac după punguța cu măști. Din punguță se
scurg picuri. Cobor spre sala de conferințe cu masca pusă regulamentar. Respir pălincă vreo
20 de secunde. Smulg masca de pe față și o bag în buzunar. Mă redirecționez către recepție.
― Nu vă supărați. Aveți cumva măști la vânzare? Pe ale mele le-am uitat acasă.
― Avem. 5 lei bucata.

Caut cu privirea la acritura de limbă adversă care se uită la mine albastru-senin de
mască pusă corect. Gândesc că a greșit în exprimare.
― 50 de bani ați vrut să spuneți?
― Nu. 5 lei. La noi nu e farmacie. E pensiune de 4 stele.
Scot banii, iau masca și plec. În pana mea!...Cu tot cu stelele voastre!
Sala de conferințe e goală. Mă uit la ceas. 5 douășcinci. Mă așez într-un colț, mai
deoparte. Abia aștept să văd ce zice proful de creațiile mele. Le recapitulez în gând. Faine.
Dintr-una am să fac și-un cântec. Tre’ să-mi iau altă chitară.
E 6 deja. Urc scările. Lângă recepție, Maricica se întreține cu două pițipoance hlizite
și cu o tanti ciufulită învelită într-o pătură.
― A, Paul! Să știi că nu mai avem curs în seara asta. Domnul profesor de la
București va ajunge târziu. Am scris mesaj pe grupul de WhatsApp. Nu ai primit?
― Nu am verificat. Scuze!
De unde WhatsApp pe Nokia 1100? Pana mea. Tre’ să-mi iau un telefon dintr-ăsta cu
WhatsApp.
Maricica îmi face cunoștință cu pițipoancele și cu tantița. Am uitat deja cum le
cheamă.
Ies la fumat pe terasă. Pătura ciufulită mă urmează.
― Îmi dai și mie o țigară, te rog? Scuze. Nu am ținut minte cum te cheamă.
― Pavel. Dar lumea îmi zice Paul.
― Eu sunt Rozalia.
Mă conversez cu tanti până ajung la jumătatea țigării. Deja mă enervează. Noroc că
suntem chemați la masă. Las în scrumieră cealaltă jumătate de țigară și intru. Mă așez într-un
colț, mai deoparte. Studiez fețele de la celelalte mese. Trei tineri geluiți prin păr sporovăiesc
vesel. Un cuplu cu doi copii mănâncă tăcuți. Doi băieți tunși scurt conversează zâmbind. Unul
dintre ei are cercei în urechi. Tre’ să fie gay. Un domn în costum, o scobitoare creață, o
mămică cu o fiică, alt domn în costum, cu vestă. Maricica. Alții. Fiica scapă pe jos un tacâm.
Toată lumea își întoarce privirea. Mă-sa o fulgeră de dincolo de ochelari, scuturând-o de
mânecă. Stai, nebuno, că-i rupi mâna! Doar n-o scăpat pe jos borcanu’ cu cenușa lu’ mă-ta!
― Lăsați, doamnă!...E doar un copil...Se întâmplă.
Fiica se uită oarecumva recunoscătoare către mine, cu o coadă de ochi abia zăribilă
de pre sub bretonul negru. Biata fată!
Două uniforme verzi cu fustă scurtă plimbă pe la mese castroane cu gulaș. Una dintre
ele are mers de modeleasă. Picioare lungi până subțiori. Pași rari, încrucișați, spate drept,
privire semeață...Pe ailaltă n-am apucat s-o văd...
Intră un nene. Salută. Nu-i răspund toți. Unii-s, cu gura plină. Nalt și slab, pulovăr
lălâu, blugi rujdiți. Cre’ că e „omul bun la toate” al pensiunii. Se așează într-un colț, la o
masă. Ailaltă s-o și prezentat cu gulașul la el. I-o fi șiluifoame, bă! Dar șimie mi-i! Pana mea!
Îmi vine și mie castronul, purtat de mâinile din prelungirea picioarelor luungi. Da’
ailaltă unde-i?...Gust. Pfuuu! Prea condimentat. Mi-o luat foc gura. Îmi pun apă dintr-o cană,
să mă sting. Caldă. Cred că era pentru ceai. Mi-o pierit și foamea și setea. Și gândul la
aialaltă. Ies să-mi fumez jumătatea de țigară lăsată în scrumieră. N-o mai găsesc. Precis mi-o
fumat-o tanti pătură...

Urc în cameră. Please wait + puncte. Un vânticel cu iz de pălincă bate dinspre balcon
pe sub geam. Deschid televizorul. Vorbește în altă limbă. Butoanele de schimbat postul de la
telecomandă nu funcționează. Ar trebui să mă ridic să folosesc butoanele de la televizor. Mi-e
lene. Mi-e frig. Mă învelesc cu tot cu geacă în pilota de pe pat. Miroase a mucegai. Bine că
am miros. Ațipesc. Visez punctulețe albe fugărindu-se în cerc pe un ecran albastru. Pana mea,
Windows!
Bip, bip, bip. Ușa se deschide și intră în cameră un bărbos de vreo șai’jde ani.
― Salut. Eu sunt Oliviu Marinescu. Istoric și poet. Vom fi colegi de curs și de
cameră.
Îi răspund trăgându-mi pilota până sub bărbie să nu se vadă că-s înfofolit ca pentru
mers pe munte iarna.
― Bună seara. Eu sunt Pavel. Dar puteți să-mi spuneți Paul.
― Îmi pare bine de cunoștință.
Eu sperasem că am să rămân singur în cameră.
― Și mie îmi pare.
Verifică și el ferestrele și ușa de la balcon. Apoi miroase interesat paharele învelite în
plastic de pe masă. Meșterește ceva la calorifer.
― Era închis. De aia se simțea frig. De-acum o să fie bine.
Vede laptopul meu chinuindu-se să se deschidă.
― V-ați făcut tema, domnu’ Paul?
― Mai finisez un pic. Aștept să se actualizeze Windows-ul. Vorbiți de textul trimis
pentru înscrierea la curs?
― Nu. Tema pentru mâine. Un text la alegere. A fost postată pe WhatsApp.
Pana mea de WhatsApp! Care temă? Ce subiecte?
― Aaa! Încă nu. Dumneavoastră ce subiect ați ales?
― Nici eu nu m-am hotărât încă. Oscilez între Amintiri din copilărie și ăla cu
drumețul seara. Deși mi se pare foarte interesant și subiectul cu propria moarte. E mai poetic.
S-ar putea să scriu câte un text pentru fiecare.
Mda. Dă-te mare! Ok. Cred că între astea am să oscilez și eu.
Am început să mă înfierbânt. Profit de intrarea la duș a colegului și îmi scot bocancii,
geaca și unul dintre pulovăre. În sfârșit Welcome! Iau laptop să mă apuc de scris. Nu-mi vine
în minte nicio amintire mai faină. Renunț. Mă bag la un pic de joacă. GOTWIC. Tastez de zor
până pe la doișpe. Colegu’ sforăie de numa numa. Nici dragonii sau white-walkerii din Game
of Thrones nu-s în stare să scoată sunete dintrastea. Presimt că nu prind somn în noaptea asta.
Pana mea! Cum am uitat să-mi iau căștile?
Prin perdele începe să se întrezărească lumina unor zori. Îs treaz de la 5.30. Ca în
fiecare dimineață, tre’ să-mi beau cafeaua cu prima țigară până la 6. Altfel, stau pe budă
degeaba. Cobor la restaurant. Programul începe după 7.30. Mda. Ca la boierii de 4 stele. Ies
pe terasă să fumez. Pătura ciufulită mă întâmpină cu un zâmbet forțat.
― Petru, îmi împrumuți o țigară?
― Pavel. Dar puteți să-mi spuneți Paul, ca toată lumea.
Întind pachetul. Extrage cu unghiile vopsite mov 2 țigări.
― Din greșeală. Scuze, Petru!
Îhî! Înadins, în pana mea!

Urc în cameră să-mi scriu tema. Cred că o termin până la micul dejun. După aia
avem cursuri. Colegu’ e la masă, tastând de zor pe laptopul meu.
― Am vrut să-ți cer voie, dar nu erai în cameră. Se poate? E mai ușor decât pe
telefon. Nu durează mult. Doar mici corecturi. Se poate, nu?
― Bineînțeles! Nicio problemă. Te rog!
Tre’ să-mi pun parolăpe laptop…Ce nesimțit! Tastează deja de două ore. Hai bă, că
am și eu nevoie!
― Gata! Mersi!
Mă pun pe scris. O pagină. Nici nu am timp să recitesc ce am scris. Am ratat micul
dejun. Mă duc în balcon și sap în rucsac după niște sandvișuri cu parizer pregătite ieri pentru
drum. Punga cu sandvișuri picură. Mușc dintr-unul. Pălincă în stare solidă. Mi-e prea foame
ca să nu-l termin. Pana mea!
Intru semi-ebrietat în sala de curs. Lumea deja se prezintă. Scriitori, profesori,
oameni de cultură, niște puștoaice de liceu cu blugii rupți în genunchi. Ha, ha, ha! Cred că de
la rugăciunile dinainte de teza la română. Ha, ha! Maricica. Parcă e mai slabă ca ieri. Unul
dintre băieții tunși scurt e de fapt o mămică cu cinci copii. Cinci? Vai de capul ei! Eu nu mă
descurc cu unul. Du-te, femeie acasă și grijește de prunci! Ai vreme de creații literare? Vai de
capul lor copchii! Pătura ciufulită și fumăcioasă lucrează la Academie. Băieții cu păr geluit
sunt doctoranzi la Litere. Mda, și? Uite și la asta! Păi dacă te cheamă Violeta, ce te-ai
îmbrăcat cu țoalele astea galbene de zici că ești un canar? Băi, ce geacă mișto are copchila!
Neagră cu ținte argintii, cum voiam și eu prin liceu. Am primit în schimb o șubă de miner.
Cadou de la tata când am împlinit 18 ani. Mă prezint și eu scurt când îmi vine rândul. Nu zic
prea multe despre mine că nu-i treaba lor. Ce să le zic? Că-s de vreo câțiva ani scriu numai
procese-verbale și rapoarte de activitate?
Se prezintă și proful. Ha? E „omul bun la toate”. Începe să-și țină cursul. M-a pierdut
după 5 minute. Ne ține în sfaturi de scriere vreo patru ceasuri. Începe apoi să comenteze
textele trimise de cursanți. Nu scapă niciunul nemototolit. Citește fragmente pentru
exemplificare. Are dreptate. Nici mie nu-mi plac. De poezicile mele nu zice nimic. Nici de-ale
lui Oliviu. Am zis eu că-s bune!
― Domnilor poeți ... dumneavoastră puteți să scrieți orice, că nu mă interesează.
Adevărata literatură e în proză, nu în poezie. Dumneavoastră nici n-ar trebui să fiți aici...
Serioos? Ce să-ți spun! Un ramolit care n-a mai scris nimic de pe vremea lu’ Ceașcă
își bate joc de simțirile adevărate ale unor oameni...Ia mai du-te și tu în pana mea!
Tre’ să mergem iar la masă. Uite că vine aialaltă! Hmm...Încerc să ghicesc fața de
dincolo de mască. Pare a fi faină, după glas. Varză a la Cluuj. Nu-mi place varza nemurată.
Pana mea! Mai am un sendviș în rucsac.
După masă, Maricica ne dă vestea cea bună. Din cauza creșterii incidenței de
răspândire a virusului, cursul se suspendă. Ne anunță că e pusă pe WhatsApp ultima temă. O
vom rezolva acasă. Îl rog pe Oliviu să-mi spună și mie care e tema că mi-am uitat telefonul în
cameră.
Înțeleg că trebuie să compunem un text despre un participant la o tabără de scriere
creativă căruia nu-i place nimic.
― Paul, ce faci? Cu ce te întorci acasă? Ți-a plăcut cursul!

― Foarte fain, Maricica! Păcat că s-a terminat așa brusc. Mulțumesc din nou pentru
invitație.
În mintea mea se conturează prima propoziție: Nu mi-a plăcut nimic în tabăra asta!
Observ că nu mi-a plăcut nimic poate să însemne că mi-a plăcut ceva. Reformulez: În tabăra
asta mi-a plăcut nimic.
Ies pe terasă să fumez. Tanti Ciufulici tușește fum la o masă...Cred că asta ne-o dat
guvid la toți!... Cu ce plec eu acasă? N-am nici un microbuz în seara asta...
Recitesc în gând ce am scris în tema pentru azi. Nu-mi place.
Nu mai scriu nimic, nicio temă.
Ia mai duceți-vă toți în pana mea!

Caia Larisa Andreea
Dispărut

Totul a început într-o noapte. Pământul era inundat de șiroaie de apă...
Din depărtare se răsună glasuri slabe. Iar printre crengile copacilor dacă te uiți
mai atent, poți vedea lumina slabă a lanternelor…Înseamnă că încă nu l-au
găsit, poate ar exista o rezolvare…Și totuși, cum ar putea dispărea cineva așa
pur și simplu? Încep să cred că nu vrea să fie găsit. Dar de ce ar vrea asta? Ei
bine, nu îl judec…
- Încearcă să înțelegi Jonathan, notele tale au scăzut. Internatul te va ajuta
mult! Și în plus ști că nu ne mai permitem să stăm aici.
- Mdaaa…tu te gândești puțin la mine o să îmi pierd prietenii. Bianca, nu
trebuie să te porți ca o scorpie fără suflet!!
- Aceia îți sunt prieteni? Te folosesc! Nu mă interesează ți-am făcut deja
transferul la noua școală.
- Ai înnebunit?
- E spre binele tău!
- Nu, nu este, la naiba cu internatul!

- Jonathan, părinții noștri și-ar fi dorit să am grijă de tine!
- Mdaaa…eroino. Niciodată nu ai încetat să fi preferata lor…
- Crezi că mie îmi place situația? Părinții noștri au murit în accident doar
din cauza ta, tata a știut că e ceva în neregulă cu mașina însă a plecat să
te caute! Și tu unde erai? Bine mersi cu prietenii tăi dragi. Ultimii doi ani
au fost imposibili pentru mine…e doar vina ta!
Asta a fost ultima conversație pe care am avut-o. De unde să știu că avea să
fugă mai târziu. Poliția crede că s-ar fi putut ascunde prin pădure. Nu m-au
lăsat să merg să ajut la căutare. Mi-au spus să aștept acasă în caz că se
întoarce. Dar știu că nu o va face…nu trebuia să îi spun acele cuvinte. Sunt
un model pentru el, sau cel puțin așa trebuia să fiu. Am eșuat mă simt ca o
epavă. De câte ori închid ochii apare, învinovățindu-mă de absolut tot. Sunt
sora lui mai mare trebuia să îl înțeleg, poate că atunci nu se întâmpla asta.
Îmi fac un ceai și încerc să mă calmez. Dacă începeau căutările de ieri…offff…
Ne-am mai certat noi. Acum însă, a fost diferit. Am simțit asta, am văzut în
ochii lui.
Închid ochii și încerc să mă concentrez asupra gândurile pozitive. Și dintr-o
dată îl văd! Văd cum o i-a la fugă lovindu-se de trunchiurile căzute ale
copacilor. Lăsând în urma lui o bucățică de stofă din geaca preferată, pe care
o primise anul trecut.
Încerc să-l ajung, dar îl pierd din privire de îndată ce cotește pe după un
copac. Îl strig, e prea departe să mă audă…În schimb îmi răspunde ecoul
care pare că își bate joc de mine. Cum de altfel și natura, căci o ceață densă
reduce vizibilitatea și mai mult.
Mă opresc lângă un buștean, am obosit. Simt cum inima îmi bubuie în piept.
Oare ce gândește acum? Ce simte mai exact? Simte și el frica pe care o simt
eu pentru el?
Îl văd din nou, mă fixează cu privirea. Alerg după el, de data asta mergem pe
o potecă.
Ceața a dispărut.

Ne oprim în fața unei prăpăstii. Ce ar vrea să facă? Se uită la mine, ochii îi
sunt înecați în lacrimi.
- E vina ta! Îmi spune parcă absent…
Apoi sare, rostogolindu-se până la baza stăncii, pe un pat gata pregătit de
frunze uscate, care par că se surpă, și-l înghit pentru totdeauna…
Îl strig…e prea târziu…
Era dimineață când mi-am dat seama că am două apeluri pierdute. Am
dormit atât de profund că nici n-am auzit telefonul…
Sun înapoi plină de speranță…
Nu l-au găsit…a fost rătăcit în acea pădure. Poate chiar în acel morman de
frunze moarte…A dispărut pe veci și liniștea mea la fel…

Situație perfectă

- Unde ești? Spune agitată.
- Păi sunt lângă bancă, o aștept pe Maria.
- Cum aștepți acolo Lari? Dacă ți se întâmplă ceva? Dacă se ia cineva de
tine? Este lume acolo? Haide înapoi acasă…
- Mamă, sunt ok! Offf…Doamne … că doar nu mă răpește nimeni.
- Eu doar îți spun, să ai grijă! Nu ai uitat nimic, sigur? Că nu vreau să văd
mai târziu cum te plângi că ai uitat nu știu ce…
- Nuuu … Nu am uitat nimic, (sau cel puțin nu cred, dar astea sunt detalii.
Nu am uitat nimic. Nu?)
- Bine atunci, dar să nu te plângi!!!
- Imposibil să fi uitat ceva îți zic eu… A ajuns Maria, închid!
- Ok, pa, pa. Și ai grijă!
- Voi avea, mulțumesc.
- Hei! Luăm un taxi, ca să nu mergem pe jos?
- Da, dar haide cu mine până acasă. Trebuie să îmi iau câteva lucruri.
- Bine. Aștept afară.

- Ok!
- Sau de fapt, merg până acasă am uitat ceva…
- Ok. Ne vedem la Siesta.
Mă grăbesc spre casă… Văd trei oameni dubioși…Ocolește, ocolește…Dar pe
unde? Pe scări repede, repede, repede…Așa, am scăpat. Acum doar să trec
trecerea de pietoni și să sun la interfon.
Sun odată… Nimic…Offf răspunde că mor de frig…
A răspuns…Urc..
- Hmmm….ți-am spus eu că uiți ceva.
- E.. nu chiar, dar am spus că poate voi avea nevoie de o carte…am de scris
ceva la română.
- Mda…Du-te repede că te așteaptă Maria.
- Acum…
Repede unde era cartea…
Aici...
-

Pa mama, mă grăbesc.
Bine…..pa…
Unde ești Maria?
La Siesta.
Vin acum…
Deci haide să mergem.
Da… De fapt stai! Unde e cartela?
De unde să știu, era la tine.
La naiba…E în geaca cealaltă…Hai după ea…

Și a luat-o la fugă… Iar eu cu o geantă plină cu „ jumătate dulapul de haine”
cum ar spune mama, cu încă o plasă în mână, plus laptopul, încercam să o
ajung din urmă…
- Așteaptă-mă!
- Haide odată, dă-mi mie laptopul…
- Ok, poftim.

Aerul era prea rece…De abia mai puteam respira, dar am ajuns-o din
urmă…În sfârșit!
-

Ce se întâmplă cu telefonul tău, de ce nu răspunzi?
Scuze mamă… Era pe silențios.
Ok. Ați ajuns?
Încă nu.
Sper că mergeți cu un taxi, nu pe jos!
De fapt ne duce până la pensiune tatăl Mariei. Îți scriu mesaj când ajung.
Bine! Ai grijă de tine…
Voi avea…

Acum stau și mă gândesc să îi spun, să nu îi spun… că a avut din nou
dreptate… Am uitat încă ceva, încărcătorul!
Mi se descarcă telefonul, mă doare capul, mi-e sete și sunt obosită…dar nam chef să dorm…Stau pe pat. Auci...un cârcel, ce doare…parcă mi-a trecut
și durerea de cap de la el. Ba nu, e tot acolo.
Se aude doar muzica de pe telefonul Mariei, ea doarme deja.
Va fi o noapte lungă, mă voi chinui cumva să adorm… Că na… nu pot să îmi
omor timpul stând pe telefon…De ce am uitat încărcătorul? Ce situație
perfectă!!
Super…am rămas și fără muzică…
Nu puteam uita altceva? Cred că totuși îi voi spune mamei. Nu vreau să își
facă griji în legătură cu mine mâine, când nu îi voi răspunde la mesaje…
Îi voi scrie acum.

Amintiri…

Mereu mi-a plăcut viața de la sat, așa că în mai toate verile eram la bunica.

Hmmm…Îmi amintesc năzbâtiile mele. Căci sinceră să fiu am fost un model…
model al răutăților.
Nu eram cea mai populară fată, nu purtam accesorii sau te miri ce zorzoane
scumpe. Nu aveam mulți prieteni, ci doar unul…pe Cristina. Eram prietene
de la grădiniță și ne înțelegeam extraordinar de bine. Ea avea o stare
financiară destul de bună, era manierată și se îmbrăca mereu frumos. Tatăl
ei era brutar, și ne mai dădea pâinea pe gratis…că na… nu eram cei mai
bogați oameni din comună. Dar pentru asta nu o deranja să fie prietenă cu o
nebună ca mine, care parcă își asorta ținutele pe întuneric.
Și era o fată, una care se tot lua de mine…Miruna.
Părinții ei erau foarte bogați și îi cumpărau tot ce voia..de la rochii, la pantofi
și un munte de jucării…Pe când, eu mai mereu purtam pantaloni largi de
puteam să-mi fac fustă din ei… și bluză tot așa cu două, trei mărimi mai
mare. Cum spuneam în niște nuanțe…de zici că am venit de la capătul
curcubeului nu alta.
Eu nu aveam treabă cu ea, dar în schimb…
- Bună Adina, uite ce rochiță frumoasă mi-am luat. Vaii… am luat-o când
am fost la Mureș,… Ți-am povestit? Nu mai știu…da-ți mai zic… Am vrut
să merg la zoo prima dată, dar am oprit la un magazin și în vitrină se afla
rochia asta, parcă e croită pentru mine așai…
- Mda, văd asta…
- Ooo dragă da lasă că și tu areți bine…hainele tale sunt de-a dreptul
unice…așa că e ok…ești chiar bine. Și cine știe poate vei participa la
emisiunea aceea…bravo ai stil!!
- Ha,ha…ești atât de amuzantă…
- Așai? Tu vi diseară la petrecere?
- Ăăă..nu, am planuri…Eu și Cristina, ne vom uita la un film diseară, vom
mânca popcorn…ști tu… lucruri care se fac la petrecerile în pijamale…
- Mda…Vai așai că ți-am arătat cum îmi fac părul pentru diseară?
- Nu, nu cred…
- Uite așa îl fac!
- E frumos…
- Așai că e o zi superbă?

-

Era, până te-am văzut pe tine…
Ai zis ceva?
Nuuu..Am spus că da, e o zi frumoasă…
A venit mașina trebuie să plec… te-aș duce și pe tine…dar mna…
Ok. Nu-i nimic.

Offf…Adina…nu puteai să-i spui nimic!? Ai lăsat-o să-și bată joc, fraieroooo…
trebuia să-i spui vreo două să te țină minte. Auzi acolo petrecere în
pijamale…acum trebuie să o anunț și pe Cristina…
- Alo…Cristina! Nu ai planuri pentru diseară…? Că vi la mine, ne uităm la un
film…
- Dar euuuu…ăăăă…voiam…
- Nu voiai nimic…ne vedem la 19:30 acasă la mine.
Mă grăbesc repede spre casă, o găsesc pe bunica stând în prag..
-

Ce ai mai făcut acum?
Nimic…De ce? Ți-a spus cineva ceva?
Nu, hai odată că ți se răcește ciorba…
Nu mi-e foame.
Cum nu ți-e? Nu ai mâncat nimic…hai treci colea și mănâncă tot…că mă
supăr pe tine și-i spun lu mă-ta ce faci…umbli toată ziua pe drumuri de
parcă nu ești normală…să vadă și ea ce copil a crescut.
- Dar nu mi-e foame…
- Te pomenești acum că mai ai și mofturi? Treci la masă!
Nu pot să spun că nu e bună mâncarea…dar când mănânci în fiecare zi
ciorbă…te saturi de ea la un moment dat…
- Patrocle…mișcă-te încoace, leneșule…
Și până să vină bunica, toată ciorba a mâncat-o el…nu a mai rămas nimic în
bol…fomistul…cât poate mânca și câinele ăsta…Mă mir că nu crapă.
Se făcu ora 19:00, Cristina ajunse mai repede…am găsit un film interesant…neam uitat, am vorbit despre miss Univers, și ne-am băgat la somn.
- Cristina, dormi?

Nimeni, nimic…liniște…
-

Cristina!!
Haa…ce e?
Scoate-ți căștile din urechi! Heiii…ce mănânci acolo?
Mentosane. Vrei?
Nu…sau de fapt…am o idee. Vino cu mine?
Unde?
La petrecere! Ne putem răzbuna pe miss Univers...
Poate tu…n-are nici-o legătură cu mine.
Ahaa…deci ai uitat cum te-a făcut atunci de râs…
M-ai convins…haide să mergem.

Ușa era închisă, repede…repede să nu ne vadă bunica…Dar pe unde să ieșim
afară?? Pe geam…hop…am căzut în stratul de trandafiri…auci…de ce niște flori
atât de frumoase pot răni atât de tare pe cineva???
-

Ce o să faci, Adina?
Ai luat mentosanele?
Da…Dar la ce o să ne folosească?
O să vezi.

Petrecerea se ținea la căminul cultural…muzica se auzea de departe…am intrat
tiptil pe ușa din spate…nu voiam să fim văzute…Miruna și-a luat o sticlă de suc…
Spre ghinionul ei a lăsat-o pe bar…vorbea cu cineva… atât mi-a trebuit. Am
strecurat un mentosan în sticlă și am agitat… Iar în câteva minute, era plină de
suc din cap până-n picioare. Toți râdeau de ea..
- Rochia mea superbă…cine mi-a stricat rochia??
Acum că stau să mă gândesc poate că am exagerat…Dar nee.. nu-mi pare rău…a
rămas o zi memorabilă. E cea mai frumoasă amintire din vacanțele petrecute la
bunica…Și au fost multe…

Ariana Bumb
Vina lui Marc
După toți aceşti ani e vina lui. El este cel vinovat. E vina lui Marc.
În sfârşit prima zi de şcoala. Toți au uitat ce au făcut anul trecut. Inclusiv Marc. El
studiază tot anul. Este copilul mereu criticat. Mereu îl ceartă părinții. La cea mai mică
greşeală. Marc este copilul cu care nu vrea nimeni să vorbească. Stă tot timpul singur.
Ascultă muzică toată ziua. Indiferent că şi face temele. Indiferent că trebuie să
doarmă. Nu l interesează. Muzica este locul lui vesel. Locul lui de odihnă.
Are gânduri pe care nimeni nu le ştie. Nici măcar Dumnezeu. Nimeni! Totul e atât
de amestecat. În mintea lui e dezordine. E atât de îngrozitor. E neplăcut să te lupți.
Lupta cu tine e distrugătoare. Nimeni nu vede, nimănui nu i pasă. Toată lumea îl
ocoleşte. Este îmbrăcat in negru. Mama lui naturală e moartă. Dar ştie cineva?
Nimeni nu are nicio idee. E normal să se simta aşa. Tatăl său şi a tras alta imediat. Pe
el nu l a afectat deloc. Oricum nu o iubea. Marc ştia acest lucru. Nu era surprins de
ceea ce a făcut tatăl sau.
Nimic nu l mai surprinde. Nimic nu-l mai interesează. Însa totul îl afundă. Îl afundă
în milioane de gânduri. Dar el trebuie sã fie elevul de 10. Aşa spun părinții lui. Dar nu
e adevărat. Totul e o prostie. Prostia părințiilor lui. Cei care sunt demenți. Cel puțin
aşa susține Marc.
Viața lui este normală. Cel puțin aşa crede lumea. Însă Marc duce zilnic o nouă
lupta. Se vede pe el. Are cearcăne. Ochii îi sunt umflați. Vede in ceață. Se preface că e
fericit. Se preface că e bine. Nimeni nu l întreabă cum e. Nimeni nu ştie ca e bătut. E
bătut de gânduri si de negură. E în genunchi dar nimănui nu i pasă. Crima mamei lui e
nerezolvată. A rămas un caz rece. Dar poliția reînvie cazul.
Anchete peste anchete. Însă lui Marc nu i pasă. A şi uitat de mama lui. Totul e
doar un caz nerezolvat. Nimic mai mult. Anchetatorii bat la uşa lor. A familiei lui Marc.
Doreau mai multe informații. Marc nu mai dorea acest lucru. Să ofere informații. Nici
tatăl lui. Nimic nu mai e ce a fost. E un nou început. Fără nimic bun. Marc s-a dat
bătut. A pierdut lupta.
S-a predat poliției. Marc e făptaşul. El e vinovatul. Totul e vina lui. El şi a omorât
mama. Fără niciun regret!

Acea fată
Toți o ştiți. Deşi nu pare. E o persoana oarecare. Aşa spune lumea.
O zi normala ca oricare alta. Nimic mai mult. Toată lumea e la muncă. Doar ea e
încăîn pat. Scrie o nouă poezie. Despre ce? Doar ea ştie. Dar doar acum a pus pixul pe
foaie. Nu contează. Tot timpul iese ceva extraordinar. Ea aproape tot timpul are idei.
Când le are le şi scrie. Fără a mai pierde vremea. Nu contează că e la lucru. Ideea e
idee şi trebuie notată.
Ea pare o persoană normală. Doar că lumea nu ştie nimic despre ea. Nici eu nici
nimeni. Doar ea si Dumnezeu. Doamne ce n-aş da să-i ştiu gândurile. Ea e închisă în
sine. Nu permite ca cineva să o cunoască. Să-i cunoască gândurile. Nu ştie nimeni ce
o frământă. Pare veselă tot timpul. De multe ori ochii o dau de gol. Însă nu-i voi spune
vreodată. Nu am curajul. Am început să o pot citii. Dar doar puțin.
Poate din pozele ce le mai postează. Poate muzica de la story. Sau pur şi simplu
muzica pe care o ascultă. Ori doar faptul cum tastează. Dar nu contează.
Vreau să o cunosc. Să-iştiu gândurile. Cele care o supără. Cele care nu o lasă să
doarmă noaptea. Ori doar cele care o fac sa fie altfel. Atât vreau. Să o cunosc. De ce
vrea să fie aşa rece? De ce nu acceptă ajutorul? Pentru că e independentă.
Aşa a crescut. Fără să ceară ajutorul. S-a maturizat repede. Totuşi copilul din ea
zâmbeşte zilnic. Sau măcar iese la lumina câteva minute. Ea nu ştie un singur lucru. Că
e minunat. Nu cred. Nu vrea să creadă. De mică e aşa. Sau aşa susține ea. Eu o cred.
Ea nu mă crede când îi spun. Când îi spun că e minunată.
Doresc doar să o fac fericita. Nu ştie... dar aş vrea să ştie. Totuşi n-am curajul să-i
spun. Mi-e frică de reacţia ei, de ceea ce va spune. Sau ce fața va face.
Dar nu e ceea ce contează. Contează că e parte din viața mea. Acea fată specială.
Ea e acea fată.

Moarte sigură

Toată lumea moare. Indiferent de varstă, înalțime sau altele. La toți ne sună
ceasul. Inclusiv mie.
Normal, moartea poate fii naturală. Sau poate fii mâna omului. Toată lumea plânge
că nu a putut sta cu unul acum mort acum. Da ce dracu ai avut de făcut până acum?
Câte dăți nu au fost să te cheme și să nu mergi? Unde dracu erai când mai era viu?
Încerc să-mi dau seama pentru ce atâta suferința? Pentru ce atâta amar? Adică așa
fac unii, de parcă plătesc în plâns pentru a învia mortu'. Acum pe bune, unde rostul
de a plânge? Asta e frate, s-a dus. Nu-l poți învia. Game Over. Treci peste și trăiești
viața ta. Ca pe al lui sigur n o sa o traiesti.
Cand vezi cate unu ca plânge după ruda altuia iți vine să te dai cu capul de pereți.
Mama, tata daca moare, da, mă omule jelesti câteva zile si gata. Dar, nu până la
sfarșitul vieții tale.
Dumnezeule, câtă prostie poate avea omu în el? Oricum corpul meu e mort acolo
jos și eu stau aici sus. Mă uit la toți imbecilii aștia.
Pfai câți prefăcuți au venit. Abia aștept să-i bântui. Adica, distracția mea, nu?
Toamna ce îi voi mai speria. O să facă pe ei de emoție.
Pana atunci probabil că voi vizita persoane dragi pe care nu am apucat să le
întâlnesc niciodată. Cum ar fii o fata care mi a schimbat viața. Abia astept sa o vad.
Măcar eu pe ea, dacă ea pe mine nu. Adică mi-am încercat de nenumărate ori norocul
să o întâlnesc. Dar nu a fost să fie. Făceam traseul catre antrenament. Era traseul pe
care aveam cele mai mari șanse sa o întâlnesc. Dar nu trebuie să afle. Totul va
ramâne un secret. Secretul meu, nu? Normal că ea va crede ca sunt offline, dar na.
Totuși nu-mi știu cauza morții știti, când sufeltul se ridica nu mai știe amintirile
neplăcute. Le mai știe doar pe ceke frumoase. Dar e bine că am dus o așa mult
oricum. Adică am avut numai persoane minunate în viața mea.
Vreau să le multumesc celor care au fost alaturi de mine. Vor vedea oricum
povestea. Între timp am fost la morgă. Am aflat cauza morții. A fost o sinucidere. Nu
înteleg de ce. Doar eram fericită. Dar I guess we' ll never know:).

Gabriel Moldovan
Miroase a Început de Lume…
București. Stația de metrou Eroilor 2. El și Ea. Unul vine, altul pleacă. Nu se cunosc. Încă…
Joi / Ziua unu
Garnitura de metrou își cască ușile larg, vărsânduși conținutul pe peron. Miroase a ulei industrial,
praf de frâne, umezeală și transpirație umană.

Autobuzul 122 își deschide ușile, vărsându-și
pasagerii în stație. Soarele începe să prindă
putere, iar pietonii să se îndrepte de spate.

Adam pășește agale către scările rulante, zâmbind
mulțumit. Identificase un miros nou - urme de fum
de la circuitele electrice. E un joc nou, în care își
găsește liniștea la întoarcerea de la muncă. Ca un
contabil olfactiv ce separă în elemente de bază
cocteilul de mirosuri de metrou.

Eva pășește cu încredere către gura de metrou
Eroilor 2. Caută la chipurilor celor cu care se
intersectează, urmărind să le înțeleagă
poveștile. E un joc pe care îl joacă îndeosebi
când merge la muncă. Asemeni cititului în
suflete.

În fiecare stație există o barieră invizibilă. Chiar
înainte de scările rulante ce duc la suprafață. Aerul
proaspăt pătrunde, fără a se amesteca însă cu
respirația din adâncuri.

Azi se simte de zece, încrezătoare în
feminitatea ei. Poartă parfumul preferat.

Trece prin acel zid, și Adam ridică ochii curios. E un
miros nou, proaspăt, de femeie. Pășește pe prima
scară și are certitudinea că știe și al cui este acel
parfum.

Înainte să pășească pe prima treaptă a benzii
rulante, Eva trage adânc aer în piept.
Chicotește la gândul că ar putea fi un pitic ce
coboară în adâncuri, de unde să smulgă
nestemate. “Hai ho, hai ho, suntem pitici
mișto...” începe să fredoneze în minte.

Pe partea celaltă, încolonați, oameni ce coboară. În
masa de speranțe și vise anonime, o Ea care îi
susține privirea. Cu candoare. Cu curiozitate. Cu
zâmbet. Zâmbetul cuiva care te cunoaște. Poate cu
care ai fost vecin în copilărie.

La baza scării, pe partea de urcat, vede un El
privind-o cu curiozitate. Cu candoare. Cu
zâmbet. Un zâmbet dezarmant. Zâmbetul cuiva
care te cunoaște. Poate fratele prietenei tale
cele mai bune din copilărie.

Îi susține privirea și El, căutând să își amintească de
unde o cunoaște pe fata asta. Trece de Ea și nu
privește înapoi. E paralizat și nu știe de ce.

Îi susține privirea, căutând să își amintească de
unde îl cunoaște pe băiatul ăsta. Trece de El și
nu privește înapoi. E paralizată și nu știe de ce.

Își amintește însă în detaliu parfumul unic, cu un
buchet care se cere citit cu migală.

Își amintește însă în detaliu mâinile lui
puternice, fața masculină și plină de viață.

Vineri / Ziua doi

O zi ca ieri și ca mâine. Garnitura de metrou își
deschide ușile. Conținutul se varsă pe peron.

O zi ca ieri și ca mâine. Autobuzul 122 își
deschide ușile. Pasagerii se revarsă în stație.

Adam pornește alert către scările rulante. Azi e
ușor neliniștit. Posibil după cele 2 cafele tari pe
care le băuse. Nu îi place deloc schimbul trei.

Eva pășește alert către gura de metrou Eroilor
2. Caută la chipurilor celor cu care se
intersectează, însă nu are răbdare să le termine
poveștile. “Ce-i fată cu agitația asta? Înțeleg că
e Vineri, da’ parcă totuși...” își spune Eva.

Chiar înainte de scările rulante, acolo unde aerul
proaspăt de sus pătrunde fară a se amesteca cu
respirația din adâncuri, mirosul cunoscut îi aduce
lui Adam certitudinea că azi nu de la cafea e
neliniștit.
Pe partea cealaltă, aparte de oamenii încolonați, o
Ea. Aceeași Ea, care îi susține privirea. Cumva
complice. Cumva liniștitor. Cumva cu bucurie.
“Bună!” rostește Adam când ajunge în dreptul Ei.
“Bună!” i se răspunde aproape în același timp.

Realizează destul de repede că altul e motivul
neliniștii ei.
Pe partea cealaltă, cea de urcat, îl vede pe El și
zâmbește larg. El îl zâmbește înapoi. Cumva
complice. Cumva liniștitor. Cumva ștrengăresc.
“Bună!” rostește Eva când ajunge în dreptul
Lui. “Bună!” rostește Adam în același timp.

Mâna lui Adam și cea a Evei, așezate pe balustradă, trec la câțiva centimetri una de alta. Preț de
câteva secunde se simte un câmp de energie, ușor mentolat.
Adam trece de Ea și nu privește înapoi. Se simte
încurcat. Ca un școlar.
- Ne cunoaștem deci… își spune cu voce tare
Adam. Oare de unde?

Eva trece de El și nu privește înapoi. Se simte
încurcată. Ca o școlăriță.
- Ne cunoaștem deci… își spune cu voce
tare Eva. Oare de unde?

Luni / Ziua cinci
Dimineață de București, cu soare cu dinți, gaze de eșapament și trafic gălăgios.
Autobuzul 226 își deschide ușile și revarsă
pasagerii în stație.

Autobuzul 122 își deschide ușile și revarsă
pasagerii în stație.

Adam pornește abătut către gura de metrou
Eroilor 2. Săptămâna asta e schimbul unu.
Schimbul lui preferat. Cel puțin de dinainte să îi
placă cum se încheie schimbul trei.

Eva pornește bucuroasă către gura de metrou
Eroilor 2. Caută o poveste anume în chipurile
celor cu care se intersectează. O poveste
neterminată.

Așteptând să intre în adâncuri pe scările rulante,
simte mirosul familiar deja.

Așteptând să intre în adâncuri pe scările
rulante, la distanță de câteva chipuri, Eva
găsește povestea dorită.

Adam se întoarce și devine tot un zâmbet.

Povestea o găsește și ea. Iar Eva devine zâmbet
cu totul.
La baza scărilor rulante, Adam și Eva, stau față în față, ca la un început de lume.
Am senzația că ne știm de undeva, însă spre rușinea mea, nu știu de unde să te iau… zice El.
Exact la fel simt și eu. Eva! Rostește Ea, întinzând mâna care fu îmbrăcată în căldura mâinii
Lui.
Adam!
Chicotesc amândoi, ca la o glumă bună pe care doar un Adam și o Eva o pot înțelege. Și rămân așa, cu
mâinile împreunate până pe peron.
-

Eu merg spre Piața Muncii, zice Adam ușor încurcat …
Eu în partea cealaltă, spre Titan, zice Eva cu un ușor regret …

Garniturile opresc la peron. Mâinile se desprind ca și cum s-ar rupe carne din carne.
-

Mâine la 6.30? întreabă neîncrezător Adam.
La 6.30 fix, îi răspunde cu bucurie Eva.

Metroul își închide ușile, înghițind furnicarul uman. Miroase a ulei industrial, praf de frâne, umezeală
și transpirație umană; a urme de fum de la circuite electrice; a mâini muncite; a parfum de femeie…
Miroase a început de lume…

M^13 STEAVA!
Undeva în spatele unor blocuri gri. Digul unui iaz secat.
Ar putea fi Iazul Morii. Dar la fel de bine ar putea să nu fie.
Cosmin, 16 ani și Ionuț, de 14.
- Io, my nigga... sari cu o țigare!
- Bă Ionuț, tu așa vorbești cu taică-tu?
- Hai lasă vrăjeala, dacă nu vrei să îți bag strâmbe la Roxi!
- De care vrei, săracule? Din aia? Sau din aiaaa?
- Ești un prost. Din aiaaa, că știi că m-am lăsat de fumat.
- Numa să o savurezi încet, că e tare...
- Hai, hai! Nu fi pufi, că te umfli!
- Treaba ta. Să nu zici că nu ți-am zis...
- Stelistule!
- Tristule!
+ 1h
- Fii atent fază! Dimineață, opresc la frizerie.

- Bă muie, caut de înebunesc niște Verde de Paris pentru Profa de Franceză. Poate mă trece...
- Aștept și aștept și apoi aștept iar. Prind liber un scaun electric. Tanti Mia, săraca, stătea de mult în
picioare. Îi zic „Hai tanti Mia, luați loc că nu mă mai tund!”. Mai bine mă duc la scăldat, gen.
- Bro, ascult ceva belea acum. Caseta cu colinde a celor de la BUG Mafia. Da’ numa când nu-i mama
acasă. Nebuna asta îi place să bată... Cre’ că de aia mâncăm șnițele tot a doua zi...
- Opresc în stație. Plictisit, încep de la o vreme să-mi omor timpul. Cad pe gânduri și să vezi grozăvie..
rup mâna.
- Da unele strofe din ce cânta muiștii ăia n-au înțeles. Vorbesc tăți odată. Ca ai mei când fac scandal.
- Vine tranvaiul, îl iau, nu trece mult și miliția îl trage pe dreapta. Îl găsesc pe unu și îi dau să mănânce
bătaie... și ăsta nu se mai satură.
- Adică io știu că am numa 14 ani, da înțeleg multe și ce nu înțeleg îmi imaginez ușor. Tata îmi zice
când mă bate „tu ești artist bă, îți merge capul la tâmpenii”.
- Ajung pe plajă. Cu mâna așa ruptă merg să înot. După treaba cu miliția am întârziat numa' bine, apa
fiind perfectă.
- Ce miliție, Bro!?
- Ești surd? Cu o mâna înotam și cu cealaltă dădeam doar din picioare.
- Bă... să-mi trag un cap în gură... tu ești Batman... las că te chem să îmi desfaci borcanele cu
zacuscă...
+ 3h
- Sorin de la șase ce mai face? Tot așa speriat de bombe?
- Da Bro, bate la ușă și când iese afară.
- Bro, am o idee de făcut bani.
- Ai furat iar cerceii de aur ai lui măta!
- Nu Bro, e ceva de viitor. Vând pe Feisbuc rețete de slăbit.
- Ești mare expert acum, dacă ai făcut ardeiul ăla gras să slăbească...
- !?
- Taci și ia un fum și din ăsta să vezi cum e!
- ...
+ 6h
- GRASĂ ÎI SOR-TA!
- LOL, am râs...
Tot pe digul iazului secat.
Cosmin și Ionuț stau în fund, privind spre soarele ce stă să apună. Au ochii roșii.
Vine în fugă un copil. Rareș. De pe scara C.
- Ce vrea și ’andicapatu ăsta? Crede că-i bar de negri aici?
- Ce vrei copchile! Nu vezi că-i întâlnire de oameni mari?
- Ionut, te caută tanti Lodica! O dis că dacă te pinde ial că fumezi pe dig, îsi lupe slapii de culu tău!

Ionuț se ridică. Rareș îi ia locul lângă Cosmin.
Îi privește cu admirație, gâfâind de la efort.
- Martalogule, băgăm un Fortnite mai târziu? Iți arăt ce skin fain mi-am tras.
- Nu cred. Avem iar apă caldă.
- Treaba ta Bro. Am fugit! Să vii la colivă!
- Frați până la moarte... Bro!
- Comin, dai ti mie un fum?
- Domnu’ Cosmin. Că nu ne tragem de șireturi. Aș putea să iți fiu tată.
- Domnu’ Comin, dai ti mie un fum?
- Copchile, nu ești cam mic să fumezi?
- Am nouă ani dumate...
- Îmi fac pomană cu tine. Țâne!
- ...
- La cât trebe să ajungi acasă?

Prea târziu pentru lacrimi
Decor: o pădure bătrână de munte, tăiată de un drum pe care abia încap două mașini. La poale - un
oraș adormit, al cărui iluminat public desenează prin ceață un soi de creatură mitică.
Un bărbat înaintează pe asfalt, urmărind dungile negre, șerpuitoare. În aer se simte cauciuc ars. Iar
la mică distanță, o mașină oprită într-un copac. Se aude un bâzăit ușor, iar în aer se simte miros de
benzină. “Poate sunt victime” se gândeşte, mărind pasul.
Partea din față a unei Volga îmbrăcase copacul. Cineva pe locul șoferului, cu capul lăsat în volan.
Bărbatul trage cu putere de portieră, care în mod surprinzător se deschide parcă ar fi fost de hârtie.
-

Domnule, domnule! Strigă bărbatul în timp ce îi ia pulsul.

Constată că e mort, îi ridică capul şi se dă în spate, plin de groază.
Mortul este un bărbat caucazian, brunet, aproximativ 40 de ani. Prin alain-delonul deschis, la curea
se vede un toc cu un revolver și o legitimație de Securitate. Iar ceea ce nu lasă nici o urmă de îndoială
asupra identității celui trecut în nefiinţă sunt ochii deschiși larg, mai mult decât familiari. Cum e
posibil?
De pe fruntea cadavrului începea să se prelingă un firicel subțire de sânge. Sursa? O gaură conturată
perfect, cu un glonț de 9 mm.
Bărbatul rămâne fără aer și caută să se sprijine de portieră. Trece însă prin ea, ca un strigoi, și cade
pe partea cealaltă.
Bă, băiete… chiar de fiecare dată… Și C.V. începe să își noteze ceva într-un carnețel cu
coperți roșii.

Cine ești? întreabă bărbatul, ducându-și din reflex mâna stângă la revolver. Lângă toc, o
legitimație de Securitate.
COVACI Vasile la dispoziția dumneavoastră – de la BeMeTeu. - Biroul de Management al
Tranziției!
Biroul cui? E o operațiune interdepartament?
Da, se poate zice și așa… Gândul la această posibilitate îl face pe Vasile să dea aprobator din
cap.
Ce s-a întâmplat aici?
Colaborarea matale cu inevitabilul…
Cu ce? Vorbeşte mai clar omule! Pot să văd o legitimaţie?
Inevitabilul… Și iar își notează ceva în carnețelul cu coperți roșii.
Bărbatul se ridică, timp în care îl studiază cu atenție pe cel din fața lui. Îmbrăcat la fel ca el. Același
model de alain-delon, ba chiar și de pălărie. Cu același model de cataramă la curea și steluțe mici
aurii pe cravata albastru-marin. Vasile e cu un cap jumate mai mic, cu tenul mai negricios, țigănos dea binelea. Ridurile săpate în chipul lui desenează niște modele arabe. Abstractizări arhaice, care te
liniștesc când le privești. Îl fac să pară dincolo de vârstă. Din cauza umerilor lați, parpalacul arată ca
așezat pe un umeraș. Ba chiar, cu cât te uiţi mai mult la Vasile, acesta cu totul începe să semene cu
un schelet acoperit cu pergament măsliniu. Scrie de zor.
Domnule Vasile… Totuși, ce s-a întâmplat aici?
Colaborarea matale cu… Futu-i… Hai să o lăsăm așa. Nu-s plătit suficient pentru căcăturile
astea.
!?
Ai văzut Matrix? Aaa, stai că încă nu s-a filmat. Vorba franţuzului: wrong timeline. O să facem
o chestie mișto acum. Să nu clipești, că o să pierzi faza! Vasile zâmbește, arătând o dantură perfectă,
contrastând cu gavanele ochilor ce par fără fund.
Şi iar începe să scrie în carnețelul cu coperți roșii. După pauzele de gândire și scrierile scurte, arată a
calcul matematic. Scrie de la distanţă, ţinând stiloul ca pe o pensulă.
Şi din buzunarul interior al parpalacului, Vasile scoate o trusă neagră de piele, închisă cu un fermoar
supradimensionat, metalic. Îl deschide și din trusă se revarsă până la pământ un blister transparent.
Ordonate, sute de pilule. De toate culorile curcubeului. Aranjate tot așa, conform paletei cromatice.
Se întoarce cu spatele şi se aude pocnetul a două blistere ce se desfac. Înainte ca Vasile să se
întoarcă, bărbatul remarcă primele raze ale soarelui ce alungă ceața de pe orașul din vale. La câțiva
metri de mașină, un indicator care îl anunță: Bun venit în Topliţa.
Stângul sau dreptul? Vasile întinde mâinile cu pumnii închiși și îl deschide pe cel la care
tocmai se gândise barbatul, dezvăluind o pilulă perfect rotundă, de culoare albastru luminiscent.
Nu e chiar culoarea mea preferată. Parcă un roșu mă coafează mai bine… Înainte de a încheia
propoziția, celalalt pumn al lui Vasile se deschide revelând o altă pilulă perfect rotundă, de culoare
roșu luminiscent.
Roșu să fie atunci… Ne mai vedem, Dumitre!
Dumitre, cine? întreabă bărbatul. Realizează ca nu ştie cum îl cheamă, iar Vasile își dă ochii
peste cap.
Bă, băiete… chiar de fiecare dată… Hai noroc, ai vreme să o dibuiești. Eşti prea deştept.
….
Farurile Volgăi taie în noaptea fară lună. Prin geamurile deschise se simte un aer mentolat, crud. La
radio se revarsă melodia “Prea târziu pentru lacrimi” a lui Gicu Mihalache. Buzele lui Dumitru
fredonează imperceptibil. E preocupat să pună cap la cap datele cazului de contra-spionaj la care

lucrează. Apăruse o pistă nouă în Topliţa. Chiar promițătoare. Printre aceste gânduri, din când în
când, răsare capul cu bucle roșcate ale Iuliei.
Iulia este dactilograf la Poliţia Capitalei. Se cunoscuseră prin intermediul lui Sergiu – prieten bun din
copilărie. De atunci căutau să se vadă ori de câte ori se putea. Îşi promiseseră că au să trăiască
momentul şi atât, fără promisiuni false de iubire. “Iubirea este doar un ambalaj în care se îmbracă
lucrurile efemere” îi zicea Ea.
Gândurile îi sunt oprite de farurile unei alte mașini, oglindite în retrovizor, care intră în depășire și se
oprește în dreptul mașinii lui Dumitru, care scoate revolverul. Geamul din dreptul șoferului se
coboară și se distinge capul Iuliei. Care își aprinde o țigară. La lumina brichetei, părul îi pare de foc. E
chiar Iulia. Mai presus de îndoială. Pe obraz se distinge clar o lacrimă. Buzele sunt desenate frumos,
cu un roșu intens. Merg așa o vreme.
La radio melodia e pe final. O ascultă amândoi.
“Ce am făcut să te merit?” o întreba adeseori atunci când îi prindea dimineața fumând țigara de
după. Amândoi aceeași țigare. “Era inevitabilă întâlnirea noastră!” îi spunea Ea de fiecare dată
chicotind.
Mâna Ei se întinde după ceva pe scaunul de lângă.
Se aude un foc de pistol.
Roțile mașinii lui Dumitru înțepenesc, desenând pe asfalt două dungi negre șerpuite și mirositoare.
Inevitabil pe dracu… striga Dumitru nervos. Și oprind în spatele celeilalte mașini, coboară cu
revolverul scos.
Partea din față a Volgăi este făcută acordeon în jurul unui copac. Pe locul șoferului se află o femeie
caucaziană, roșcată, aproximativ 30 de ani. Ochi albaștri. Pe jos, sub torpedou, se vede un revolver și
conținutul împrăștiat al unei poșete de femeie: un ruj, o cutie mică de farduri, o pensulă pentru
machiaj, o batistă dantelată, câteva monede, un set de chei, un carnețel cu notițe in caractere
chirilice și un portmoneu de piele.
De pe fruntea Iuliei începe să se prelingă un firicel subțire de sânge. Sursa? O gaură conturată
perfect, cu un glonț de 9 mm.
Asigura pistolul în toc, își pune mănușile și se întinde după carnețelul de notițe cu coperți roșii,
inspirând adânc parfumul cunoscut.
Cum te-aș fi iubit… misterioasă Iulia. Tonul îi era uman, plin de blândețe. Acum hai să vedem
cine ești cu adevărat. Și cu asta Dumitru redeveni Căpitanul Dumitru – agent de Securitate,
meticulos, rece, tenace, necruțător.

Rodica Ceterchi
În tramvai
Un câine se suie în tramvai. Arată conductorului Certificatul de Sănătate și Declarația
completată, pe care a bifat căsuța corespunzătoare, plimbarea Aparținătorului de companie.
Oftează în timp ce se așează pe un scaun gol: are atât de mulți Aparținători în această
perioadă... În tramvai mai sunt câțiva câini, vreo două pisici, o țestoasă murdară și obosită, și
câteva păsări care, ba se așează pe cîte un mâner de scaun, ba își iau zborul pe fereastră, și
apoi intră din nou în tramvai, desigur, doar ca să își dea dupa aceea aere pe BirdBook că au
văzut cu ochii și ciocurile lor în ce condiții și cu ce viteză meschină se deplasează patrupedele
în aceste condiții de criză.
Roțile ruginite scrîșnesc pe șinele ruginite și cușca tramvaiului prinde viteză la vale spre
pasajul Victoria. Pe deasupra nu se mai circulă oricum de mult, s-a ridicat acolo un munte de
obiecte nefolositoare, e practic un maidan de vechituri…
Numele câinelui e Edi. Cînd tramvaiul ajunge din nou să circule pe orizontală și zguduiala a
încetat, scoate cu o labă murdară tableta de la gît și o activează. Se deschide la ultimul
Aparținător vizitat, Popescu-alu-Edi, 79, diabetic, fost pilot de vînătoare. Completează niște
cîmpuri. Nevoi: de completat stocul de insulină. Obligații: 7 (asta pentru că-l simpatizează,
dar nu și-a terminat lecția despre rolul manșei în pilotaj). Observații/Diverse: pare a avea
nevoie de ceva antidepresiv. Edi apasă tasta Send. Fiecare rubrică din tabel își trimite
conținutul către un department. Edi cunoaște departamentele și știe cum lucrează ele. Numai
rubrica Diverse are un adresant necunoscut… Apasă Next, următoarea programare e aproape,
la a doua trebuie să coboare.
De o parte și de alta defilează blocurile cu ferestre goale, părăsite, ca niște stupi uriași. Abia
dacă una sau două alveole din acelea numite apartamente mai sunt locuite. Dacă n-ar fi
asociația Eco-iubitorilor-de-oameni care se îngrijește de ultimele exemplare, specia asta s-ar fi
stins demult. O specie foarte interesantă, a creat prea multe artefacte și a instaurat o diviziune
a muncii atît de acerbă și de sofisticată încît indivizii ei nu se mai descurcă singuri.
Tramvaiul se hurducă puternic și apoi se oprește. O stație. Dar de ce stă așa de mult? Aha da,
coboară țestoasa și e nevoie de platformă. Pînă ce s-a luat hotărîrea asta au fost țestoase care
au căzut pe scări și umblau cu plasturi sau bucăți de scotch peste carapacea crăpată, mai mare
mila. Sunt de neprețuit pentru Aparținătorii care nu mai pot sau nu mai vor să-și părăsească
alveola, pardon, apartamentul. Și cum toți sunt din ce în ce mai în vârstă… Dar și țestoasele
sunt rare. Ăsta cu siguranță are pile, dacă-i vine țestoasa, și încă una întreagă, chiar dacă
murdară. Probabil a avut liber și s-a zbenguit în noroi.
De parcă l-ar fi îndemnat păsările astea guralive, tramvaiul pornește din nou. Edi se gândește
la următoarea vizită, la Zoica-alu-Edi, 67, încă mai face plimbări, are și pisică contra

depresiei, cu toate astea îl mîngîie și pe Edi, și-l și piaptănă cîteodată, zice că face bine, ar
trebui să știe căci a fost medic, chestie importantă. Dar precis are să dureze ședința mai mult
decît e prevăzut, pentru că-l mai ține pe bancă, în fața blocului, ca să-i vorbescă, niciodată nu
termină de vorbit la timp.
Asta-l va face să întîrzie la următoarea întîlnire, cea pe care o așteptă cu nerăbdare de o lună,
cea mai interesantă din tură. E Critic-de-Artă, deși chestia asta, Arta, a dispărut. Poți totuși să
fii Critic de ceva care nu există. Cum ar fi de exemplu Istoria, și asta este despre ceva care nu
există. Sau nu Mai există, sau poate nici nu a existat vreodată. Toate astea i le-a spus El, și lui
Edi i se par foarte interesante. Iar cînd l-a văzut prima oară pe Edi, a exclamat: “Te pomenești
că suprarealismul e din nou la modă! Și mie nimeni nu mi-a spus nimic!”

Moromeții, după 20 de ani – operă colectivă
-

-

-

Ce-ar fi să compunem Moromeții, după 20 de ani?
Ca Mușchetarii?
Da, ca Mușchetarii. După 20 de ani, sau 30 cîți or mai fi. Adică prin zilele noastre.
De exemplu, Bălosu și-a recuperat pământurile și acum e mare moșier...
Și cu ai lui Moromete ce s-a întimplat?
Păi, tocmai, ziceți și voi, contribuiți.
Achim și Paraschiv au recuperat și ei cîte-un hectar două, puțin. Da’ și-au făcut
Pensiune. Da’ fiecare separat, și-acum își fac concurență unu altuia.
Și cu Nilă cum a rămas?
Uitasem de ăsta. Păi Nilă a rămas portar la bloc. Și cînd s-a retrocedat blocu a ajuns în
stradă. Hom-leș.
Taci bă, se aude din spate. Asta cu homo e din altă poveste.
Și ai lu’ Țugurlan, de era toți săraci lipiți, și-apoi mare ștabi? Ce s-a ales?
Păi io zic că iarăși sunt săraci lipiți, da’ acuma sărăcia e altfel. Că găsești încălțări să
mergi la școală, da’ nu ai mobil.
Stați așa, că am altă idee. N-avea ăsta 7 copii? Păi e simplu. După Revoluție bagă
fiecare copil la alt partid. Care partid vine la putere, ăla copil se alege primar. Nu e
bine? E continuitate.
Merg și eu pă mâna ta. Zic că primaru’ Tugurlan (nu contează care) face acuma
afaceri cu Bălosu, și cu fonduri europene.
Și cu Achim și Paraschiv de ce nu face? Fonduri europene la pensiune.
Nu știu mă de ce nu face. Poate e ceva din trecutul lor, mai citește volumu’ unu.
Și cu ăla micu’ a lu’ Moromete ce s-a întîmplat?
Care mă?
Ăla de era mereu cu cartea-n brațe, și la oi, de-o păzea pe Bisisica, și care mergea
mereu la școală, ș-a terminat-o p-aia din sat și s-a dus s-o termine și p-aia de la oraș.
Niculae parcă-l chema. Ăla de nu io dat tac’su pământ, c-o zis că cine are carte are
parte.
Ăla precis s-a făcut scriitor.

-

Da, și-acuma-i poate în Uniune, sau poate nu, și trage oricum mîțu de coadă.
Da poate nu. Că și-a luat pseudonim, Nic Mora, sau Nick Mora, și s-a dat cu postmodernismu.
Mai tăceți mă, cu prostiile voastre. Ce postmodernism? Nici la o întrebare simplă nu
puteți să răspundeți: dacă scrieți prostia asta de Moromeți după 20 de ani, ce-o să zică
criticii? Că e science-fiction? Sau realism turbat?

Ușa ucigașă

O chivuță tînără, cu fuste multicolore și cozi împletite cu panglici de un roșu aprins, în pantofi
cu toc, traverseză cu grijă cîmpul de bălării brăzdat de șine de tren. Pășește peste ele elegant și
panglicile roșii flutură ușor la fiecare pas. Deci nu suntem tocmai singuri în gara asta ce pare
o rămășiță a unui război atomic total.
Stăm cocoțați pe un peron îngust din dale de beton puse de-a latul și, bineînțeles, inegal, cu
valize, genți și sacoșe, cocoșați sub rucsacuri încărcate cu laptopuri și bibliografie, așteptînd
sosirea lui 1646.
Și trenul sosește. Uriaș, mostruos, și locomotiva oprește chiar în dreptul nostru parcă
invitîndu-ne să-i admirăm roțile uriașe și osiile, după ce părea gata-gata să ne răstoarne.
Pornim în trap săltat peste dalele strâmbe, cu bagajele, în șir indian, sperând să găsim un
vagon, o ușă, ca să apucăm să ne suim în tren în spațiul îngust al unicului minut în care trenul
staționează. Carmen, copilul și valiza roșie uriașă sunt în frunte.
În sfârșit o ușă de fier, deschisă, cu trepte de fier, un nene ce pare de treabă sus în spatele ei,
Carmen apucă cu stânga bara și se cocoață pe scară, cînd ușa începe să alunece țiuind
înfiorător și o azvârle pe Carmen de la înălțime la loc pe peron. Carmen e acum o grămadă de
haine și de urlete de durere la picioarele noastre, o grămadă care ne împiedică înaintarea și, în
general, orice mișcare. Nici nu ai unde să lași valiza din mînă s-o ajuți să se ridice.
Băieții, în urma noastră, mai subțiri, mai agili, mai cu prezență de spirit, reușesc să mă
ocolească și s-o proptească pe Carmen pe picioare la o verticală îndoielnică, rucsacul ei o
trage peste mine, mă dezechilibrez, iar rucsacul meu mă trage bucuros în spate, acolo unde
pîndește un hău de cel puțin 70 de centimetri deasupra celeilalte linii. Trag un urlet preventiv
asemănător cu al locomotivei, și o mână salvatoare îmi oprește căderea și restabilește verticala
mea și a lui Carmen.

Operațiune de comando, un băiat sus și doi pe peron saltă în ordine pe Carmen, copilul, valiza
roșie, valiza albastra și altele trei, pe subsemnata, băieții de jos, ușa țiuie din nou și trenul
pornește.
Suntem un grup ciudat, format din două grupe aflate la capete opuse ale spectrului cronologic:
două cucoane cu greutate (plus un copil) pe de o parte, și trei tineri pe de alta, Sorin, Andrei și
Alexis. Campioane absolute la cronologie suntem în ordine, subsemnata, și Carmen, cu un
copil delicat și tăcut. Sub bretonul negru retezat în linie dreaptă deasupra sprîncenelor, ochii
sunt mereu plecați, dacă nu chiar în pământ, măcar pînă la ecranul mobilului.
În vagonul aproape gol, ne condensăm pe grupe. Carmen adaugă la repertoriu, pe lîngă
gemete, și tînguirea că ea are bilete în vagonul 22, noi suntem acum în 21, și n-ar trebui oare
să se mute? Că vor veni alții și ne vor ridica de pe locurile unde stăm acum, știe ea, că a mai
călătorit. Deocamdată am ajutat-o să se prăbușească gemînd pe primul loc gol din 21, lîngă
ușă, să ajungă repede în 22 dacă e cazul, copilul japonez puțin mai în spate, valiza și anexele
au ieșit la numărătoare, și se scufundă amândouă liniștitor în ecranele mobilelor. Grupul
băieților s-a coagulat mai spre mijlocul vagonului, valizele mele sub ochii lor, și eu mai în
față, cu ochii pe Carmen și copilul japonez. Avem parte de un conductor blajin și binevoitor,
care parcă se miră de graba noastră de a-i arăta biletele. Și ce contează numărul vagonului, că
toate sunt aproape goale. Ne scufundăm fiecare în cîte o ocupație de călător... Valiza roșie,
prea grea pentru a fi săltată sus, prea mare pentru a încăpea sub o măsuță, profită de libertate
și pleacă din cînd în cînd la plimbare. Și atunci sărim să aducem valiza roșie înapoi ca pe-un
animal rătăcit, dar vesel.
Ies pe culoar la fiecare gară, și sunt multe, și toate de aceeași parte a trenului. Ușa își face
conștiincios numărul, adică se deschide și apoi se închide după placul ei, cu același țiuit
îngrozitor de avertizare, hotărîtă să doboare pe oricine ar încerca să urce sau să coboare din
tren. Puținii călători care urcă o ocolesc cu grijă, la fel cei puțini care coboară. Nu îndrăznesc
să fumez în gări, doar ușa asta omoară și nevinovați, darămite... Nu-i nimic, la Brașov stă 20
de minute, aștept.
Întunericul s-a lăsat cam de o oră deja, ajungem în sfârșit la Brașov. Aici trenul își schimbă
componența. Schimbă sensul de mers, dar și linia, am aflat ulterior. Și-n cele din urmă își
schimbă și numele, în fond, nu mai e același tren.
Coborâm, noi două la fumat, băieții după cîte o cafea. Noi lîngă scara vagonului, ei se pierd în
noaptea peronului și a gării. Ce-i drept, unul a rămas în tren, Alexis, ca și copilul de altfel, ne
simțim mai în siguranță așa. Ceferiști anonimi trec pe lîngă noi, se plimbă de-a lungul
trenului, cînd într-o parte, cînd într-alta. Întrebăm din nou: stă 20 de minute aici, nu-i așa? Da,
da. Mișcări neprevăzute, o siluetă se apleacă pe scară într-un capăt al trenului, flutură din
mâini, un ceferist anonim ne spune mai bine urcați, unde? În tren? Da, da. Altă voce: Nu, stați
liniștite. Ușile scot toate deodată țiuitul înfiorător și se închid ca niște ghilotine verticale, și
trenul pleacă! Pleacă ușurel de lîngă noi... și se duce în noapte... Bineînțeles, strigăm,
alergăm, aleargă cu cafelele în mîini și băieții doi iviți din bezna pasajului de sub peron, țipă
cei rămași în tren... Stați așa, că se întoarce el, dar la altă linie. La altă linie? Indignare. Da’ tot
pe peronul ăsta. Și oricum nu-l mai prindem, așa că ne oprim. Mai aprindem o țigară, băieții

sorb din cafea... „Da’ chiar așa, poate să plece și să ne lase pe peron? Nu ne-a văzut că am
coborît?” aruncăm noi cu voce tare înspre trei siluete neguroase ce se agită pe partea cealaltă a
peronului. Se desprinde din pasta neagră o față albă cu chipiu de ceferist și zâmbet pe buze, și
ne spune: “Da, poate. Trenu-i tren, și pleacă. Să vedeți ce-am pățit io, cheferist, pă trenu meu,
la Jimbolia. Tot așa, pentr-o cafea. Mă vorbesc cu tovarășu dă pă locomotivă, mă duc dup-o
cafea, ți-aduc și ție? Și plec. Și cînd colo, aud un țignal, mă-ntorc cu cafelele-n mâini și văd
cum pleacă trenu meu, și eu în uniformă de cheferist, și cu tașca de gît, că eram de serviciu pă
trenu ăla... Ce era să fac? Zvârl cafelele cît colo și mă arunc în primu taxi, vezi trenu ăla, hai
repede după el, să-l prind la Deva. Da, da, mai rar așa chestie, să vezi locu dă muncă cum
pleacă de sub nasu tău!”
Ne-a înveselit povestea, „Tare!” zice Sorin, „trebuie scrisă”, dar „tare” ne-am bucurat cînd a
apărut din nou trenul nostru, cu vagonul nostru, pe cealaltă linie, și iute ne-am urcat, să nu
plece din nou fără noi. Copilul japonez nu s-a speriat deloc cînd s-a urnit trenul din loc. „Vam văzut fumând și am stat liniștită”, îi spune lui Carmen. Poftim, să se mai îndoiască cineva
de virtuțile liniștitoare ale fumatului. Și chiar asupra unor terțe persoane!
Îl citim pe Andrei, ultima lui povestire despre viitorul tată-socru din Brăila, și poveștile despre
mamaie, în grai brăilean, „preștilor, preștilor”, și-l credem cînd ne asigură că totul este deadevăratelea. Realismul instalației de furat curent din vremuri geroase și vechi o
entuziasmează pe Carmen, și decartează cîteva amintiri din copilărie cu un tată duios, inginer
electrician la Turnu Măgurele.
Ne recondensăm apoi în grupele inițiale, la locurile noastre. Eu aflu pînă la Ploiești cine a
ucis-o pe Anda, și cine i-a ciopârțit trupul cald încă, împrăștiind bucăți prin tot orașul. Copilul
japonez, care n-a scos un cuvânt, a scris o poveste pe telefon, în engleză, despre o fetiță,
Chloe, care și-a omorât tatăl cu un topor, pe cînd acesta o strângea de gît, și a fost împușcată
de poliție, și ... i-a făcut și un portret digital.
În sfârșit București, e aproape 11 noaptea, strângem toate bagajele pe culoar și ne bucurăm:
peronul gării de Nord este pe cealaltă latură a trenului, nu trebuie să coborâm pe ușa ucigașă,
ci pe sora ei de vis-a-vis. De data asta... Sorin se pregătește să coboare primul, ia o valiza în
drepta, coboară o treaptă, și, deodată, șuieratul îngrozitor și binecunoscut, și ușa grea încearcă
să-l ghilotineze, îl tragem iute de haine înapoi în vagon... Toate ușile sunt criminale în trenul
ăsta? dar asta pînă acum n-a dat nici un semn că ar fi înnebunit și ea.
Pînă la urmă coborâm. Ca niște iepuri, cu grijă, speriați. Cu forță, unul apasă butonul verde,
altul ține ușa de fier cu mîna, trecem pe rînd bagajele, și cîte un trup, iar ultimul sare sprinten
în timp ce apăsăm de zor butonul verde de afară.
Sub luminile mucegăite, verzui, ale gării, privim trenul obosit care ne-a adus. Stă pe loc, dar
ușile, cu viața lor proprie, țiuie și culisează din cînd în cînd, spintecând liniștea.
Trenul ăsta e clar că se ascunde. „A, eu nu vin de la Târgu-Mureș, vin de la Sibiu, mă
confundați.” Cine știe, o fi lăsat vreo victimă secționată în două pe vreun peron amărât. „Și
nu mă cheamă IR 1646, vedeți, iar mă confundați, eu sunt IR 1624.” Mai știi? Pînă la urmă,

poate că nu e un tren criminal, deși așa se comportă, poate e doar un tren care nu iubește
literatura.
*

Liviu Mațăuanu

Motoare la maxim

E bine că încă nu a sosit nimeni aici. Vom avea o linie dreaptă pe care vom vedea
mașinile una câte una, cum apar cu cocoașele lor colorate. Așteptăm de ceva timp. Deasupra
macadamului nicio urmă de praf. O liniște care va fi în curând tulburată. E aproape 5 dupăamiază.
Se aude huruitul de motor cum urcă panta dealului care obturează vederea vehiculului.
Mașina încă nu se vede. Curiozitatea face să foșnească de-a valma hainele de pe noi, sub briza
care ne mai răcorește. E toamnă, dar aerul rece estompează căldura corpului emanată de
emoție. Dacă e Niki, dacă mașina lui a rezistat până aici și a luat fața celorlalți, atunci el va fi
câștigătorul acestei curse și campionul din acest an, căci la următoarea cursă nu are cum să
ajungă ultimul.
Da, e Fabia lui, albă, cu dungi albastre și roșii, cu botul roșu aprins, ca o pensulă
muiată cu vârful într-o culoare pură pe paletă. Mai are de coborât vreo cincizeci de metri până
la curba foarte strânsă care îl va propulsa prin fața noastră. Abia aștept să îi văd fața cu
rânjetul de câștigător, același pe care l-am văzut și la cursa precedentă, pe podium. Acolo nu
m-am putut plasa pe traseu, am așteptat la sosire. Intră. Ține mașina pe mijlocul drumului,
acolo e mai lat decât oriunde în apropiere. Accelerează, frânează ușor, iar spatele intră puțin
în derapaj. Nu mai poate fi controlată, se rotește rapid și, orizontală, de parcă ar pluti, ajunge
la marginea drumului, se poticnește și se răstoarnă. Nu îmi dau seama dacă s-a dat peste cap o
dată sau de două ori, dar văd că e înfiptă, într-o parte, într-unul dintre copacii unui pâlc parcă
rătăcit. Doar acolo sunt copaci. Dacă nu ar fi tras de volan în dreapta și ar fi ieșit direct în
decor, Niki nu ar fi lovit copacii. Incredibil! Cu victoria în mânecă și tu te grăbești aiurea?!
Câțiva privitori se reped la mașină, să dea o mână de ajutor. Eu rămân nemișcat, nu pot
să mă apropii, nu vreau să-l văd cum se zbate printre fiare. Undeva, sub capotă, iese o flacără
mică. Dacă rămâne așa și apoi se stinge, nu ia foc toată mașina. Strigătele se aud peste tot.
Suntem la curba asta, ultima cea mai mare, vreo douăzeci de oameni, unii fac fotografii. Văd
pe cineva care filmează cu telefonul. La naiba, cum de s-au gândit la asta? Alții vorbesc la
telefon. Sper că au sunat la 112. Nu știu ce trebuie făcut într-o asemenea împrejurare... Ar
trebui să fie o salvare în apropiere, să intervină rapid. Și urmează să apară și celelalte mașini!

Platforma se așeză, în sfârșit, după îndelungi încercări, într-o poziție care să îi permită să
tracteze mașina lui Niki, să o târască prin praf și să o urce. De scos din copacul în care era
înfiptă a fost mai ușor. Doar doi oameni au făcut asta. Nu seamănă de loc cu intervențiile
acelea grele de pe drumurile Norvegiei de pe National Geographic Channel, cu zăpadă până la
genunchi și cu atâtea cabluri întinse și agățate de copaci, stânci și epavă, că ai impresia că
urmează să ridice o piramidă. Aici e mult mai simplu. Unul a coborât de pe drum, lângă
epavă. Cel slăbănog.
― Pune cablul după roată, vezi dacă e prinsă bine! El părea să fie șeful. Slăbănogul coboară și
dă cablul peste roată. Așează cârligul pe laț și încearcă cu mâna, trăgând, să probeze șocul
tragerii. E totul cum trebuie. Ridică o mână.
― Gata, trage!
Mașina făcută zob se mișcă lent, ca un trup lovit care se retrage printre tufișuri la loc
mai înalt. Ajunge la marginea drumului și apoi pe el. Troliul se oprește.
― Așa! Hai să o punem pe burtă! Mamă, dar e chiar făcută praf. Ce le trebuie viteză, nu știu.
Am șaizeci de ani și nicio amendă. Conduc de la paisprezece ani și nu am avut nicio
problemă. Încet, trebuie să conduci încet, asta trebuie! Ai înțeles, slăbănogule? Hahahaha, ție
ți-e frică și să treci strada. Hai, la muncă!
E deja târziu, aproape întuneric, au trebuit să aștepte să treacă și ultima mașină din
concurs pentru a avea liber la operațiunile de extragere a epavei. Salvarea a plecat încă de pe
la șase, șase și jumătate. Nici noi, spectatorii nu mai suntem toți, doar șase-șapte. A fost greu
de suportat, să vezi cum trag de el vreo patru vlăjgani, sau atâția mi s-a părut mie că sunt, să
strigi de durere și ei să se facă simplu că nu te aud, să fii întins pe iarba aceea uscată, nu e
deloc ușor. Era clar că avea leziuni interne grave. Nu se putea ridica, nu se putea mișca, abia
i-au scos casca vlăjganii. Copilotul era mult mai mic de statură, a ieșit singur pe geamul spart
și a început să strige către noi. Doar vreo câțiva s-au încumetat să se apropie. Vlăjganii aceia.
Noi comentam aprinși. Apoi s-au mai apropiat câțiva. M-am dat și eu mai aproape și așteptam
să răspundă cineva la 112. Cred că am sunat după alții. „Da, am reținut și am trimis deja, era
staționată pe traseu dinainte, tocmai ca să ajungă repede! Dar nu e chiar acolo. Nu vă mai
agitați! Nu e așa aproape, că traseul are mulți kilometri! Davine, vine!”. Nu am mai continuat,
am închis brusc.
Încearcă să scoată cablul și să așeze mașina pe roți, pe ceea ce s-ar putea numi roți.
Doar una mai era prinsă la locul ei, celelalte au zburat când mașina s-a lovit de vreun bolovan
bine înfipt și a intrat în rostogolire. S-a răsturnat de câteva ori. Sunt câțiva care dau o mână de
ajutor și la treaba asta. Nu mai e sânge. Pot să mă duc și eu să ajut. În fine o așează corect și
fără mine. Unul dintre mecanici, slab și deșirat, o urmărește din ochi, celălalt, manevrează
troliul așezat lângă capotă, cu fața la epavă. Trage de cablu și dă indicații care cum să dirijeze
traiectoria. Mașina scoate scâncete seci de fiare fără viață. Începe să urce cu botul acela roșu
aprins, apoi cu dungile albastre și roșii, apoi cu toată masa sa albă.
― Așa, gata! Băieți, mersi că mi-ați dat ajutor la mașină! Bani aruncați pă fereastră! Dacă
aveam io banii ăștia, nu îi alergam ca nebunu’ prin coclaurii ăștia, unde nici fântâni nu e.
Proști! Asta e! Să îți dai viața când nimeni nu îți ia nimica! Hai, salut!
― A murit? De unde știi dumneata? Cine v-a spus?
― Cum cine? Mașina, domne! Nu vezi cum e? Păi știi tu câte mașini d-ăstea am dus io în
păste patruzeci dă ani dă tractări?

Aș fi vrut să ajung la timp la start, să fiu în primii douăzeci de metri după fanion, să
văd mașinile alinate. Plus comentariile meseriașilor din echipe, plus ale celor care se pricep,
bonusuri. Acolo e miezul. Dar e cam târziu, și dacă găsesc un loc bun, tot nu mai prind nimic
din discuții. Trec pe la standuri, mașinile sunt pe macadam sau, unele care urmează a fi
verificate, încă pe platforme. Mașina lui Niki este coborâtă, gata de start. Mecanicii stau de-o
parte, discută ultimele amănunte. Tot văd ceva și de aici. Circuitul este aproape în cerc, mă
gândesc să merg în sens invers, aproape de sosire, undeva pe la ultima curbă periculoasă.
Acolo mereu se prinde ceva palpitant. Frumoasă, albă, o Skoda Fabia modificată, bineînțeles.
Aș fi putut să aflu ce modificări are. Aflu din altă parte, cumva, altădată. E o mașină nouă, a
treia pe care o conduce în campionatul din sezonul acesta. A făcut deja două praf. Are botul
roșu aprins, cu vopseaua pe capotă cam la două palme de faruri, și masca tot roșie. Și dungile
preferate, albastru cu roșu.
Mă îndrept spre sosire, o depășesc, și merg pe linia dreaptă spre ultima turnantă, am
mai fost acolo, mereu apare ceva interesant: un derapaj, o alunecare, o depășire de unu la unu,
pentru că e foarte lată curba și acolo se poate depăși pe interior, se poate chiar câștiga cursa.
Lume multă și acolo. Peste douăzeci de persoane, și mai văd și în spatele meu alte câteva,
care se îndreaptă către același loc. Dacă veneam mai devreme, pate găseam pe cineva dintre
amicii mei pasionați, precis s-au dus la Râpa Dracului, acolo e cel mai bine de văzut, prinzi
sigur ceva tare, e o serie de curbe stânga-dreapta cu line în față și linie după. Dar nu am vreme
să ajung acolo.
Salut, Geo, ce faci? Aha! Nu, nu vin acum, mai stau câteva zile cu ai mei. Îmi pare rău
că nu poți veni la Brașov, da, mă, la raliul de coastă de săptămâna viitoare. Va fi foarte fain.
Niki, cred că știi, va câștiga anul ăsta, îți zic eu. Vreau să mă instalez la start, să stau pe la
standuri, atât cât se poate, să văd ce au mai modificat, dacă nu, merg la Râpa Dracului sau la
virajul periculos. Da, mă, ăla unde făceam poze. Acolo precis voi prinde ceva frumos, ceva
palpitant. Un derapaj, o alunecare, un decor. Dacă termini mai devreme de pictat troița aia,
vino și tu. Dai un telefon și mă găsești. Hai, că mă suna Gică, pa. Da, mă, da! Pa!

Nicu
Drumul aleargă pe autostradă în sens invers mașinii. Dungile albe par niște pești care
sar din apă într-o barcă, iar eu un pescar care încearcă să nu îi calce cu roțile. Mă grăbeam.
Aveam programare la un dentist celebru în provincie, îmi pusese o plombă prin clasa a doua
care m-a ținut până anul trecut. Un ciment gălbui care părea un mic mormânt într-o măsea
când mă spălam pe dinți. Am ajuns foarte repede, o ora pe autostradă și alte 40 de minute,
după aceea, până în micul orășel în care mă născusem și din care plecasem în urmă cu mai
bine de douăzeci de ani. Cum nu era nimeni în așteptare, am intrat mai devreme și toată
mișcarea a durat cam o oră. Trebuia să mai revin o dată peste o săptămână. Așa că m-am
gândit că am ceva timp liber pe care să îl folosesc pentru mine, să revăd unele locuri sau,
pentru că e mai ieftin, să schimb uleiul la mașină. Știam un vecin care avea un mic atelier auto
chiar la el în curte. Era de o seamă cu mine, învățase de la tatăl său să sudeze și să repare
mașini din adolescență. Eu nu îl invidiam pentru asta, ci pentru că știa să conducă Dacia lui
taică-su de pe la 14 ani. M-am dus la nimereală, la el, fără să am uleiul la mine, dar minunea
s-a întâmplat, a avut el.
― Las-o aici! Plimbă-te vreo oră, că mai am ceva de făcut, apoi schimb uleiul și filtrele. De la
mine. Amintire.
N-am insistat, se citea pe fața lui că îi pria să fie generos. Nu fuseserăm prieteni la
cataramă. Dar fiind vecini în copilărie, ne cunoșteam bine. Practic, stătea pe alta stradă, dar
aproape. Pe vremea aceea aveam alți prieteni, vecini la o aruncătura de băț, la câteva case. Ca
toți prietenii din copilărie, aveam multe amintiri ale unor care mai de care fapte de vitejie.
Mă îndrept spre casa părintească, acum pustie. O vilă mărișoară, cum sunt cu zecile
acolo, precis făcută de niște meșteri italieni, pe frontispiciul căreia scria anul 1912, între
literele NC, Nae Constantinescu. „N 1912 C”. Primul proprietar. Dau să urc panta spre
casă, cu capul doldora de imagini ale copilăriei. La colțul care apărea din strada lui
Marinescu, amicul mecanic, și strada mea, mai să mă ciocnesc cu Mucea. Unul dintre
partenerii de năzbâtii. Nu aveam cum să-l văd, casa lui Tase era până la trotuar și obtura
vederea de tot, nu ca un gard printre ulucile căruia poți zări o siluetă.
― Ce faci Ge?, spuse el, de parcă ne despărțiserăm ieri. Lucra pe un tir în Elveția, mai țineam
legătura.
― Bine măi, Sorine, ce să fac?! Am lăsat mașina la Marinescu, să-i schimbe uleiul. Vreau să
văd ce mai e pe la mine. Tu? Ce faci pe aici?
― În trecere, mai dau și eu pe acasă.
I-am spus de vizita la dentist. Îl știa și el. Apoi am început să ne amintim de toată
gașca, de Câcă, de Nicu, de Gina care plecase în Italia din ’94, de Carmen, bucureșteanca aia
care venea numai în vacanțe, la bunici, de sora Ginei, mai mare ca noi. Fetele ăstea au crescut
fără mamă și cu un tată bolnav și bețiv. De băiatul lui Tase, tehnicianul dentar care locuia în
casa de pe colțul de trotuar unde ne întâlniserăm, care plecase și el, înaintea vremurilor
migrației, în Germania Federală. Și Câcă era în Italia, dar de vreo 10-15 ani. Nicu nu avea
decât mamă, făcuse școală de corecție de mai multe ori. Uneori, când mergeam la cinema, îl
vedeam în filmulețele educative rulate înaintea filmului propriu-zis. Nu era singurul actor de

pe stradă pe care ne înghesuiam să îl vedem. Mai era și Crețu, dintr-o familie de vreo
șaptesprezece persoane, bunici, copii și nepoți, toți adulții fiind zugravi la primăria orașului.
Dar Crețu se îmbăta încă din ziua de salariu vreo trei zile, apoi rămânea fără bani. Cum era
exclus de toți ai săi pentru nechibzuința asta a risipei, nu era primit la masă, așa că devenise
găinar la propriu: fura doar găini, rațe, gâște, curcani și cam atât. Exclusiv pentru masă. Nimic
și niciodată altceva. Făcea câteva luni la mititica doar dacă era nechibzuit și la aria de operare,
adică dacă furadin curțile de pe alte străzi, că noi deja nu îl mai dădeam pe mâna poliției. Mai
era și Strâmbu, acesta era hoț-hoț! Spărgea case, jefuia, se bătea oricând, făcea de toate. Era
cel mai bine ascuns dintre toți, făcea pușcărie cu anii. Avea un handicap de mers, picioarele
erau aduse de vârfuri în interior și merge târșâind tălpile. Asta era o problemă de familie. Și
sora mamei sale, și fratele lui erau așa. El era mai întreg, nu se uita ca ceilalți doi în vârful
nasului. Erau vecini cu zugravii, dar toți ai lui Strâmbu vindeau semințe de dovleac la cornet,
la meciurile de pe stadion sau oriunde era înghesuială. Dar Nicu nu era din aluatul acesta. El
căzuse undeva pe drum și nu a putut ține pasul.
― Mai știi, Ge, când a furat cartușele de la pistoalele cu cuie din blocurile noi? Ălea care se
făceau pe Grui?
― Da, măi! În Vișoi, nu pe Grui. Mie mi-a dat vreo 3 cutii.Mai ai cawboy-ii tăi? Simțeam pe
sub haine un val de căldură. Îmi aminteam cum scoteam cu acul praful de pușcă și îl puneam
apoi pe jos ca o potecă, sub grămezi de pământ, așezam cawboy-ii de plastic, tunurile,
indienii, și pe sub ei puneam câte o capsă de-asta de la care scoteam doar cartonul de la capăt,
rotund cât o aripă de buburuză.
― Puneam pe sub ei prafu’ și dup’-aia dădeam foc la un cap’ al firului. Săreau indienii cu
pocnete.
― Ăia pe care, într-o zi, când i-am căutat prin bucătăria de vară, nu i-am mai găsit. Două cutii
de pantofi pline…
― Știu, cum nu! Și cu Câcă! Râdea tot timpul, nu l-am văzut deloc plângând. Nu?
― Da, și cu el! Nici eu nu l-am văzut plângând. Hahahahha! Nici când i-am dat atunci cu
piatra în cap, așa de tarecă a sărit de la poartata până pe geamlâcul de la intrare! Nu s-a mai
însurat după ce i-a murit nevasta. Își creștefata singur. Acum e mare, are vreo 24 de ani.
― Mi-a dat și mie o cutie cu capse d-ălea. Mi le-a luat tata și le-a dus la unitate, la el. Așa mia zis, el știe ce a făcut cu ele. Și m-a și bătut.
Sună telefonul lui Sorin. Se uită la ecran nedumerit. Un număr necunoscut.
― Bă Ge, nu răspund, nu răspund la numere necunoscute. Dă-l dreacu’! Înjura încă la fel ca
în adolescență. Alo, da! Ce? Bă, nebune, despre tine vorbeam acuma. Cum cu cine? Cu
George. Cum mă unde? Acasă. La noi. Că doar nu mă duceam până la București, daca a venit
el aici! Către mine: tot prost e ăsta!
― Care asta?
― Cum care, Câcă! Cu cine altcineva să vorbesc despre tine?
― Băi Cătă, tu când vii acasă? Nu, plec peste o săptămână. Da, măi! Ge, vrea sa vorbească cu
tine!
― Salut! Ce faci, Cătă? P-aici, cu mici chestii. Da, mersi! Nu cred că pot acum, poate tot de
Crăciun, ca acum 3 ani. Ești bine? Și frații ăia ai tai? Vezi ca lui Laurențiu am să îi dau 50 de
euro, că mi-a luat biletul el. Și am uitat să îi dau. Da, măi! Bine și Sorin,arată bine, stai pe
pace! Nu, nu am văzut-o! Da, măi! Pe messenger! Bine, Salut! Ia telefonul, vezi ce zice!

Mucea făcu un gest de lehamite și-și afișă un zâmbet ironic.
― Băi, trage tare și pune bani de-o parte, că dreacu’ te ia! Da, mă, pa! Băi, Ge, am ceva cu
ăsta, de când mi-a rupt patina aia, la mardeiași, sus, la puț. Nu știu de ce, îmi amintesc așa, de
faza aia, și îmi vine să îl iau la palme. Când trec prin Milano, cu marfa, trec pe la geamul lui,
băi, și-mi vine așa, o chestie amară în gură, că îmi vine să opresc, să urc la el și să-l bat. Și nu
opresc, fir-ar al dreacu’! Bine, din cinci treceri, opresc de două ori. Iar afișează zâmbetul acela
doar cu o buză frântă.
― Păi, cam când treci, adică de câte ori pe an?
― Pe an? Pe lună, nene! Eu fac Elveția – Italia continuu, cu marfă, doar cât mă odihnesc stau,
că ăștia nu mă lasă să merg cât vreai io...
― Lasă, n-a vrut s-o rupă!
De fapt, stăteam în capul străzii noastre, la capătul de jos al pantei. Șerpuind, se ducea
în sus vreo doi kilometri, aia era pârtia noastră de sanie iarna. La puț era panta cea mai mare,
acolo stăteau Crețu și Strâmbu, mardeiașii, iar cei de la casele din apropiere puneau cenușă, să
nu alunece. Dar nici noi nu eram mai proști, scoteam apă din puț și turnam pe toată strada,
peste cenușă, și îngheța bine de tot. Le lăsam un loc doar pe margine, lângă un gard de uluci,
ca să aibă de ce să se țină și să urce.
― Așa a făcut și la Nicu, când a dat ăla cu capul de claie. N-a fugit acasă să sune la salvare!
Chiar, băi Ge, mai ai schiuri?
Ca toate casele de acolo, așezate pe dealuri, și casa lui Nicu avea curtea dreaptă și
grădina dusă în sus, pe rampa căreia învățasem să ne dăm cu schiurile. Tata adusese de la
serviciu zeci de perechi, cu legături primitive de table în trapez, făcute pe vârful bocancului, și
curelușe de piele pentru călcâie. Le tăia vârfurile îndoite, le scotea șuruburile armăturilor și le
făcea niște uluci trainice, „care îngropau babele”. Adusese și niște sulițe de aluminiu, de peste
2 metri, pe care agăța iarna carnea să se usuce la fum. Bineînțeles că am substituit patru
perechi pentru noi! Nu mai știu dacă toate aveau bețe. Pe pantă aveam o limbă îngustă,
aproape de zidul casei în care ne opream aproape mereu, incapabili să virăm scurt într-o parte.
Limba aceea era făcută din latura de sârmă ghimpată unei grădinițe de zarzavat și o râpă care
ne-ar fi aterizat jos, cam 3-4 metri, în fundul curții. Iar la mijloc, ca să fie treaba completă,
puțin spre râpă, era și un prun alb. Așa că trebuia musai să trecem în viteză printre gard și
copac, sau printre copac și buza râpei. Într-o zi la fel ca toate celelalte, Nicu s-a dat cu sania,
pe burtă, și luând viteză, după ce și-a prins genunchiul în sârma ghimpată, poate și pentru că
în secunda care a urmat încremenise, nu a mai putut coti prea rapid la stânga și a intrat în claia
cu fân, de fapt, claia era așezată pe un capac uriaș de lemn, ridicat 30 de cm de la sol. Acolo
și-a crăpat Nicu capul. Pe noi ne-a îngrozit, am chemat-o pe maică-sa și eu am fugit acasă să
sun la salvare. Sau poate că acesta era pretextul pentru a mă îndepărta de el, să nu leșin. Numi mai amintesc nimic din tot tărăboiul, doar o schemă simplă de secvențe. A scăpat, deși își
fisurase craniul. Iar cicatricea l-a însemnat pe frunte pentru totdeauna. Nu ne-au mai lăsat
părinții să ne mai dăm cu sania sau cu schiurile acasă la Nicu.
― Mai ai schiuri din ălea?, repetă el, sugerând că sunt dus pe gânduri.
― Nu! Ce nu a folosit tata ca uluci la garduri, a pus pe grinzi cu tălpile în sus, și a făcut un
pod în magazie, suspendat, pentru pungile de ceaiuri ale lu’ maică-mea și altechestii d-ăstea.
Nu mai merg să văd casa, cred că mașina e gata, trec eu altădată.
― Bine, atunci vii? Ai lumânări?

― Unde să vin?
― Cum unde?
Atunci am observat că ține în mână o hârtie ceruită, maronie, în care avea, probabil,
înfășurate lumânări.
― Adică unde să vin cu tine? Unde te duci acum?
― Cum unde, aici, la Nicu, l-au depus la biserică, să vină toată lumea. Nu mai are pe nimeni,
mama lui a murit. Pe tas-o nici nu l-a cunoscut, a murit când s-a născut el. Și-mi arătă cu
degetul biserica Sf. Ilie, în diagonală, peste intersecția unde ne opriserăm nas în nas și unde
fusesem botezat.

Liniște

Se făcu liniște în sală! Nimănui nu îi veni să creadă! Vasi privea intens Profesorul, ca
și cum știa sigur că are dreptate. Era roșu la față, aproape că țipase, se abținuse în ultimul
moment să nu urle.
― Nu se poate!
― Ba da, spuse Profesorul, unul ține de existențial, altul ține se existențialism. E ca în
12 AngryMen, 12 oameni furioși, filmul pe care tocmai l-am văzut. Există acolo și Furiosul,
există și un anumit tip de existențial, dar nu există existențialism. Existențialul e derminat de
caracterul personajului, pe când existențialismul e determinat de întreg, de întregul film.
Adică e susținut de teorie. De fapt, cu puțin ajutor, găsim și un personaj existențialist, dar el
nu apare conturat, se adresează estetic în contumacie, adică personajul pe care ei trebuie ca
jurați să îl judece, de fapt, să dea un verdict. La tine este cu totul altceva. Un hoț de buzunare
care se aruncă în meserie foarte devreme, dar care vrea să se pocăiască, să se întoarcă la
originile noastre bune, pe care el le are ancestral, întrucât din familie nu a avut de unde să
primească. Și nici din școală. Că nu a făcut.
― Tocmai asta este, că ș-i le descoperă ca pe un curent filosofic. Asta e marea descoperire a
lui, dar și a noastă. De aceea am pus titlul Grădina Raiului, Grădina mamei.
― Vezi, nu se potrivesc profilurile. Titlul poate să fie bun, dar poate să nu fie potrivit. Însă
personajul tău se duce cel mult către un existențial, către existențialitate, nicicum către
existențialism. Aici e nevoie de o sumă de concepte ca să contureze un fenomen. Trebuie
însușită istoria termenilor, adică a faptelor personajului, care să aibă valoare de adevăr. Apoi
trebuie să aduci caracteristici din alte personaje, tipul care fură obiecte, aici ai ce să aduci,
tipul care fură identități, tipul care fură schematic, tipul care fură în grup, tipul care fură
pentru clan, nu pentru el, tipul care face școală universitară ca să fure, tipul care predă arta
hoției și tot așa, până când acoperi toate tipurile de furt. Abia atunci ai o bază estetică. Și toată
baza aceea estetică, mai apoi, trebuie trecută în mâinile personajului, în ceea ce face el în viața
lui de personaj. Și după ce experimentezi treaba asta, abia atunci poți să spui că realizezi o
dihotomie între existențialist și existențial, între existențialism și existențial. Dar să știi, că
existențialul nu are valoare filosofică, nu poate fi un curent de gândire.
― Ba da, dom’ Profesor, poate! Pentru că, dacă devine un element literar funcțional, poate să
revendice acest bagaj estetic, pentru a valida existențialul. Este nu numai posibil, ci și corect!
― Rămâne doar un personaj, dar nu poate întemeia un curent folosofic, nici măcar unul
literar.
Liniștea se așterne în sală. Niciunul nu taie cristalul.
Vasi se ridică și se îndreaptă spre ușă. Se oprește în prag, se întoarce pe jumătate.
― Se poate, dom’ Profesor, se poate, tocmai ați vorbit cu el!

Cafeaua lui Vali

― Așa, să ne așezăm!
― Da, Iri! Ce e?
― Nu pot deschide calculatorul! Eram surprins de cât de tare se aude vocea de femeie.
― Cum așa? Ce vezi pe ecran?
― E negru și atât. Nici mouse, nimic.
― Ține apăsat butonul de pornire mai mult, până se închide de tot.
― Țin, dar tot se aude ventilatorul.
― Măi, Irina, trebuie să se oprească, așteaptă și tu câtev...
― Gata!
― Ei, acum lasă-l 10 secunde și pornește-l din nou.
― Cine vrea fără zahăr?
― Eu, zic. Cealaltă la el.
Nu se mai aude nimic. Sorb cu atenție, ca să nu sparg liniștea. Dar când am așezat
ceașca în farfuriuță a pocnit ușor, iar Vali a ieșit din gânduri. Duce telefonul sub masă, lângă
picior, și-mi zice:
― Ăștia nu știu să pornească un calculator. Vin și eu aici, să mai aflu câte ceva, ba chiar îmi
iau și 4 zile de concediu, și tot lucrez. Eu am treabă aici, și stau după ei! Către fata din telefon:
s-a deschis?
― Da! Dar tot așa! Nu pot să mișc decât mouse-ul, dar e inactiv. Apăs pe el, și degeaba, nu
merge!
― Deschide un fișier!
― Asta vreau să fac, dar nu merge! Dau click degeaba! Eu trebuie să deschid «Zoom»-ul, ca
mă așteaptă copiii, și nu pot!
― Poate își face un update, în spate, și de-aia nu funcționează! Adică el merge, își face
update, dar tu nu ai cum să vezi asta…
Mă bag și eu în discuție:
― Ia întreabă dacă l-a închis forțat, din butonul de pornire, sau cu ShutDown.
― Iri, cum ai închis calculatorul înainte de asta?
― Nu știu, ca nu l-am închis eu! E mare școala!
― Dacă l-a închis forțat, acum s-a deschis în modul de siguranță. De-aia e blocat. Ca să nu se
strice vreo componentă soft.
― Nu cred! Către telefon: închide-l normal, nu din buton, și apoi deschide-l din nou. Ar
trebui să meargă! Hai, vezi ce faci, că am și eu treabă! Închid!
― Nu
― Spune-i să-l închidă normal, din ShutDown, apoi să îl deschidă normal. Dacă nu se închide
cum trebuie, să aștepte până se închide el, că altfel o ia de la capăt!
― Pizda mă-sii! Cum să meargă școala dacă nu ai calculatoare, camere și difuzoare? Cum
pizda mă-sii sa meargă?!

― Am auzit! I-am dat «ShutDown». Aștept!
― Băi, ce mă sparge! Astea sunt vechi, unele aduse de mine de pe la prieteni. Școala are vreo
patru ale ei, dar nu ajung. Ăstelalte sunt ale mele, dar le dau școlii, că are nevoie. Către
telefon: să te uiți dacă în spate clipește un beculețverde. Sau roșu. Ca să știu daca ai internet.
― Nu văd nimic, că s-a închis! Nici tu beculeț, nici tu ventilator!
― Hai, lasă-mă, că am treabă! Vezi și tu ce faci, te descurci!
― Cum adică?
― Așa bine, zi-le ce zicea Nichita: doamnă profesoară, dați-le și lor o oră de visare! Asta e!
― Păi, le-am dat deja câteva ore de visare. Prima data când nu a intrat nimeni, a doua oară
când nu a mers calculatorul, a treia când iară nu a mers... și tot așa. Am făcut câteva ore
până acum! Cu mai puțin de jumătate, că nu au calculatoare sau laptopuri. Mai bine țin
lecțiile pe «WhatsApp». Le dau teme, și gata! Iau și ei telefoanele de la frații mai mari sau de
la păriți, diseară. Așa e la sat!
― Bine, pa, hai că-mi degeră! Către mine: treabă grea și periculoasă! Dar nu am ce face! Le
tot mut piese de la unul la altul, să meargă măcar unul... Alo!
― Eu sunt, Valentine, poți să vorbești?
― Da, dom’ director!
― Știu că ești plecat și ai treabă, dar laptopul meu nu se deschide de două ore! Ce dracu’
are?
― Poate își face un update, de aceea!
― Zice să aștept, să nu închid laptopul, și să îl las în priză.
― Da, așa trebuie!
― Am pierdut deja două ore. Cât să mai aștept?
― Până vă luați unul nou sau până ne aduce de la primărie, de la inspectorat... Ăstea secondhand așa fac. Oricum, v-am pus 10, cel mai nou, dar așa își face update-u’. Trebuie să închid,
s-a terminat pauza și am treabă.
― Bine, hai că văd eu!
― Vezi? Asta e! Nu poți să faci nimic online cum trebuie. Dar asta e, facem și noi ce putem.
Hai să mergem!
Mă uit în urmă și văd cum tronează pe masă cafeaua neatinsă a lui Vali.

*

Zori Paula Elisa
La bunica

-

-

-

-

Tu fată, asta îi a treia oară când te chem la masă. Păi io am făcut zama asta degeaba? Se
răcește și după aia nu îi mai bună!
Imediat vin.
Tulai Domne, da’ io chiar nu-nțelegce poți să faci atâta în telefonu’ ăla. Numa’ rânjești, cine
știe ce prostii îs pe acolo... Îți strici ochii, tu fată! Io am înțeles, rânjești acolo în ecranu’ ăla un
ceas, da’ nu toată ziua bună-ziua. Pe o carte n-ai pune mâna Doamne ferește! Ia zi, cu ce
hăndrălău vorbești acolo?
Nu vorbesc cu nimeni, mă uit pe YouTube.
Daaa, că tu crezi că bunică-ta dacă-i bătrână îi și prostă! Vezi că pe internetul ăla îs tot felu’
de ciudați, te prostesc și după aia cine știe ce se-ntâmplă...
Iarăși începi no?Termină cu prostiile astea. Mă duc acasă imediat.
Daa, sigur, când îți zice bunică-ta ceva repede te duci acasă. Că nu mă asculți, cică io vorbesc
prostii. Câte n-o pățit? Că le-o prostit și după le căutau polițaii, o anunțat și la televizor. Nu
vezi câte se-ntâmplă în ziua de azi?! Ascultă-mă că io știu mai bine, tu ești mică și credulă.
Bine, bine.
No, încă n-ai terminat cu telefonu’ ăla?! Pe o carte când ai de gând să pui mâna? Când eram
de vârsta ta pe mine mă trimitea mama pe deal cu vacile și tot învățam! Da’ voi, copiii din
ziua de azi nu faceți nimic! De învățat nu, de ajutat pe părinți nu, de făcut mâncare nu, numa’
cu prostii vă ocupați. No hai, treci la masă!
Acum. Ce ciorbă e?
De legume, are toate vitaminele. Da’ știi ce am văzut acuma câteva zile în ziar?
Hm?
Fata lu’ popa o luat 10 la bac, se duce la medicină! Tu de ce nu poți?? Aia o învățat, nu ca tine
numa’ pe telefon!
Ce mă interesează pe mine de alții? Eu tre’ să fac ce face aia? Și ce tot zici că nu învăț? Am
terminat cu 9,80.
Pai da... da’ bacu’ îl iei? Ăla e greu, trebe învățat serios dacă vrei să faci ceva în viață. Dacă
nu, du-te la stână! Da’ și acolo tre’ să știi matematică să numeri oile.
Te duci tu acolo că te potrivești mai bine. ( șoptește) Nu mai mănânc. (se ridică)
Tu fată, pun-te jos și mâncă că io n-am făcut-o pentru mine!
Mâncă-ți-o. Mi-a pierit pofta.

Jurnal de călătorie

Ora 17:05. Avionul spre Budapesta a decolat acum câteva minute. Ea încă așteaptă. Mai are o
oră până la check-in.
Călătorește des, e pasiunea ei. Îi place și să scrie, din când în când. Își scoate jurnalul din
geantă și se uită împrejur. Observă totul. Se pricepe la citit oameni. Își scrie gândurile din
călătorii în jurnal ca peste ani să-și amintească fiecare detaliu.

,, E frumos să călătorești, așa se zice. Există o stare de confort în a sta singur, tu cu tine, întrun aeroport, observând plecările și sosirile.
Stau și mă uit la toți. Ca o ciudată curioasă. Observ dragostea autentică a unui părinte care își
așteaptă copilul acasă de la o școală militară. În partea opusă, văd o familie reunindu-se cu
un membru care a fost plecat pentru mult timp. Bucuria lor e enormă. M-a făcut și pe mine
să zâmbesc.
Ora 17:22
Văd doi îndrăgostiți îmbrățișându-se pentru prima dată după multă vreme. Parcă mi-e dor de
Florin...
Aceste imagini sunt atât de umane, atât de reale, nimic regizat. Dar sunt, de asemenea, și
povești triste, care îmi frâng inima. Acelea în care iubiții își spun adio.
Ora 17:46
Acum văd imaginea unor părinți care își trimit copilul la facultate. Pe fața lor se observă
dorința de a mai petrece încă puțin timp cu el.
Și lângă mine – o imagine care mă marchează. Imaginea unei familii care își ia rămas bun de
la un bărbat care urmează să facă chimioterapie în altă țară. Ei știu foarte bine că există
posibilitatea ca acest rămas-bun să fie pentru totdeauna.’’
Ora 17:58. Ea s-a urcat în avion. În 2 minute decolează. Avea de gând să viziteze Rio.

Detectiva

Era ora două noaptea. Am fost sunată de la serviciu ca să anchetez un nou caz. Sunt moartă
de oboseală și părul îmi stă oribil.
Intru în cel mai renumit club din oraș. N-am mai fost niciodată aici. E imens.
-

Tu ești Robert Hall, proprietarul clubului?
Stătea răzămat de bar, părea puțin confuz. În mână ținea un pahar de whiskey. Probabil e
mort de beat.

-

Eu sunt, zice într-un final, dar nu mă privește.

-

Eva Benson, de la Departamentul de Criminalistică. Trebuie să vă adresez câteva întrebări.

Îi arăt legitimația. Îmi aruncă o privire plictisită și soarbe din pahar.
Încep să mă enervez.
-

Vorbește-mi despre relația ta cu victima.

-

A lucrat aici acum câțiva ani. Apoi a devenit un mare star și cineva a decis s-o omoare.

Ironia din glasul lui mă irită.
-

Unde te aflai la ora 23:00 în această seară?

-

Eram cu ea, scrâșnește din dinți și duce iar paharul la gură.

-

Ce nepoliticos, șoptesc eu.
Zâmbește cu colțul gurii. Se întoarce spre mine. Se ridică de pe scaun și mă privește lung. E
înalt, musculos și poartă o cămașă albă foarte scumpă. E pătată cu sânge.

-

L-am întrebat de ce a făcut-o, zice și mă privește direct în ochi. A împușcat-o în fața mea.

-

Hm. Îți place să te joci de-a polițistul se pare.

-

Îmi place să mă joc în general, doamnă detectiv.
Înghit în sec. Zâmbetul său ironic mă intimidează.

-

Și? Ți-a spus de ce a făcut-o? Mă redresez eu repede.

-

Pentru bani, desigur. A mai spus ,,eu doar am apăsat trăgaciul”. Alt lucru interesant, nu crezi?

Tipul ăsta duhnește a băutură. Aroganța lui mă face să-mi pierd răbdarea. Poate chiar el e
criminalul.
-

Știi ce cred eu că e mai interesant? Cum se face că ea a murit într-o rafală de gloanțe și tu ai
scăpat fără nicio zgârietură?

-

Beneficiile imortalității, spune și soarbe din pahar.

-

Imortalitate?! Pufnesc eu.
Râde. Nu apuc să mai spun ceva, mă întrerupe:

-

Ce va face organizația ta coruptă în legătură cu asta?

-

Poftim? Mă uit fix la el și simt cum o să îmi explodeze o venă.

-

Veți găsi persoana responsabilă de crima asta? Va fi o prioritate pentru voi? Pentru că e
pentru mine.

-

Am terminat aici, spun eu și plec înainte să fac vreun gest necugetat.

Toth Arpád

Ghiță Contra la cursul de scriere creativă
Într-o zi frumoasă de toamnă, Ghiță Contra era pe balconul blocului unde locuia și
privea satisfăcut spre blocul din față, unde unde o vecină nouă, tinerică, având calități angro,
cu un decolteu bogat, întindea rufele.
A devenit furios, pentru că l-a deranjat poștașul, care i-a înmânat o scrisoare de la
Biblioteca Municipală „George Sbârcea” Toplița. Preia corespondența și o aruncă furios pe
masă. Iese grăbit pe balcon, dar vecina na mai era nicăieri. Intră și deschide plicul în care era
o invitație pentru a participa la un curs de scriere creativă.
Își pregătește bagajele, pune din belșug slănină, brânză, salam, cafea și zahăr, pentru
orice eventualitate, în cazul în care nu va primi mâncare destulă. Înscrie traseul pe GPS-ul de
pe telefonul mobil, cu destinația: Pensiunea Banffi Toplița.
După trei ore de mers cu automobilul, GPS-ul îi aduce la cunoștință că a ajuns la
destinație. Parchează mașina și intră într-o clădire, la Ștrandul Banffi. Erau două persoane,
care îi aduc la cunoștință, că Pensiunea Banffi este în vârful dealului și trebuie să meargă
înapoi pe unde a venit și să urce cu mașina pe prima stradă la stânga. În sfârșit se cazează,
servește cina și adoarme buștean, fiind singur în cameră.

A doua zi se prezintă în sală la ora zece. Se aduce la cunoștința celor prezenți că va fi
vorba doar de proză, nicidecum de poezie. El era poet, a scris foarte puțină proză. Nu era stilul
lui, nu se pricepea prea mult. Pe el îl interesa poezia. Chinteseța ei. Ceea ce nu găsești în
cărți, oricât ai căuta. De exemplu citise recent o carte de poezii a unei poete membră a Uniunii
Scriitorilor din România, o apariție editorială la care i se făcea multă reclamă, dar care
începea cu literă mică și în toată cartea găsise trei virgule și două semne de întrebare. Pe cine
a întrebat dintre specialiști, i-au răspuns că este vorba de o poezie modernă. Se gândea că el
nu ar fi trecut de clasa a II-a, ar fi rămas repetent din cauza ortografiei. Ar fi dorit să-l întrebe
pe acest stimat domn lector experimentat care a ieșit de mut timp din anonimat prin tot ceea
ce a scris, dar nu dorea să-l deranjeze cu astfel de întrebări copilărești.
Domnul profesor i-a învățat, ca în povestiri să nu folosească adjective. Păi în poezie,
înșiri o serie de cuvinte frumoase când caracterizezi o fată care ți-a picat cu tronc. A rămas
profund surprins de acest lucru.
Ghiță se gândește că chiar dacă nu va scrie prea multă proză în viață, totuși poate îl va
ajuta acest curs să scrie poezii albe, adică fără rime, nu va mai trebui să numere silabele din
versuri, deci “fraze pe verticală” cum a numit acest tip de poezie.
Ceea ce îl mai deranja la acest curs, că era toamnă și deși sala era plină de atâtea
reprezentante ale sexului frumos, nu era ca la mare, unde văzuse atâta sărăcie, că nu avea
lumea haine destule cu ce să se îmbrace. Dar peisajul îi încânta privirile și fantezia lui o lua pe
căi lăturalnice!
S-a atras atenția că atunci când povestești ceva, trebuie să-ți pui niște întrebări
fundamentale: UNDE? CINE? CE? Aceste întrebări îi erau cunoscute de la normarea muncii:
UNDE FACE? CINE FACE? CE FACE? CÂT FACE? Ultimele întrebări sus-menționate, îl
duceau cu gândul la măsurarea a timpului consumat pentru execuția unei lucrări de bună
calitate.
Ghiță Contra a constatat cu surprindere că nu trebuie să se introducă filosofie. Cum
adică? Leonardo da Vinci are o pictură, Mona Lisa, care emite vibrații divine. Un poet care
este sfânt, emite vibrații positive de o înaltă rezonanță. La un moment dat s-a trezit la
reaalitate. De fapt câte lucruri noi a învățat! A devenit iarăși nefericit. Ar fi dorit să-i
mulțumească domnului profesor, care a pus atâta suflet pentru a fi totul bine, care prin
priceperea sa a dat dovadă de existența unei vaste experiențe în domeniu.
Atunci s-a gândit la faptul că va trebui să ia totul de la început. Visul lui din copilărie a
fost să urmeze Facultatea de litere. Viața l-a propulsat spre o altă carieră profesională. Ce
fericit poate fi distinsul domn profesor că și-a îndeplinit visul! Și la ce nivel profesional!
A doua zi mai avea câteva ore de curs. Era trist. Știa că va trebui să meargă acasă și se
va despărți de colegi, față de care nu reușise să se apropie sufletește, să intre în inimile lor
deschise pentru tot ceea ce este frumos, pentru arta scrisului. L-a cuprins o stare de
melancolie. Era conștient de faptul că va pierde acele clipe fermecătoare din timpul
desfășurării cursului. De ce nu i-a acordat atenția cuvenită?
Și-a amintit că domnul profesor a afirmat că într-o povestire personajele nu sunt
întâmplătoare. Nu a fost atent când a auzit aceste cuvinte. Îi venea să plângă! Oare ce rol a
avut el, Ghiță Contra în această viață? Tot timpul a pus doar bețe în roate! Dacă asta a fost
soarta lui, a făcut-o foarte bine, într-un mod ireproșabil!
A ajuns acasă și s-a apucat de scris, punând în practică cele învățate. A lucrat nopți
întregi la un roman autobiografic. Îl măcina un gând: oare cine va fi interesat să-i citească
opera. A ieșit pe balcon și a zărit vecina tinerică. Îi făcuse semn cu mâna, l-a salutat cu un
zâmbet fermecător. Timpul se oprise, era doar el, Dumnezeu și frumoasa reprezentantă a
sexului frumos. Dar uitase să ridice și el mâna, să o salute! Până s-a trezit la realitate, vecina
dispăruse. A rămas pentru un scurt timp cu mâna ridicată.

Prietena de pe facebook
Adineaori o fată frumușică mi-a cerut aprobarea pentru a-mi fi prietenă pe facebook. Nici nu
trec două minute și începe să îmi scrie:
- Bună seara, prietene! Ce mai faci?
- Bună seara! Nimic deosebit! Sunt cam ocupat, scriu o lucrare pentru o Tabără literară!
îi răspund.
- Sunt aproape de tine, îți pot oferi clipe de neuitat! îmi scrie ea.
- Lăsați-mă în pace! Am de lucru! i-am scris.
- Îmi placi mult, ce, nu știai? îmi răspunde.
- De unde să știu? Nu te-am văzut niciodată! Dar te rog să mă lași în pace! o rog
insistent.
- Am o propunere, hai să ne cunoaștem mai bine! Fac totul pentru tine! îmi răspunde ea.
- Lucrarea pe care o fac e personală, eu trebuie să o scriu, nu poți să mă ajuți! La
revedere! îmi iau rămas bun de la ea.
- Stai! Nu închide! Te rog! Sunt o fată săracă, am nevoie de niște bani. Mă ajuți? Avem
o organizație pentru adulți! Fac orice pentru tine! îmi răspunde.
- Stați un pic, să o chem pe mama! Eu sunt un copil! Vine imediat!
- Nu! Nu o chema! și dispare.
Nu știam cum să scap de ea. Dacă afla soția cu cine am luat legătura, nu mi-ar mai
face mâncare! Răsuflu ușurat. Ce bine că mi-a venit ideea salvatoare! Bunul
Dumnezeu m-a ajutat! Căsătoria este sfântă! Dacă nu ești fericit în familie, nicăieri nu
poți fi fericit.
Ce bine că pot să continui liniștit lucrarea solicitată de distinsul domn profesor de la
Tabăra literară.
- Ce faci acolo? mă întrebă soția, pe care nu o observasem că a intrat.
- Mi-a scris cineva, ceva! îi răspund.
- Tipa aia în sutien? Ce dorea de la tine? V-ați dat întâlnire? mă întrebă.
- Nimic! Mi-a cerut prietenie pe facebook! îi spun.
- În costum de baie? Ce are ea mai deosebit față de mine? Nu îți ajung eu? Aia nu știe să
facă o tocană de cartofi! Hai la masă! îmi zice ea nervoasă.
- Ce ai pregătit de cină? o întreb.
- Tocană de cartofi! SPALĂ-TE PE MÂINI! țipă ea nervoasă!
O plimbare cu bunicul prin pădure
De la bunicul am moștenit dragostea și respectul față de natură, el m-a învățat tainele
vânătorii și a respectului cuvenit pe care trebuie să-l acordăm vânatului împușcat.
Într-o zi de vară târzie, pe la ora patru după masă, îmi spune bunicul să mă îmbrac să
ne ducem în pădure, să facem observații la mistreți. Îmi spune să iau la mine o bucată de
pânză, pe care să o pot pune sub pălărie, pentru că în locul unde ne vom duce, sunt mulți
tânțari.
Mă duc iute la bunica și-i spun ce mi-a zis bunicul. Știam că se rezolvă problema cu
pânza, pentru că era croitoreasa satului.
Gata echipați de drum, ieșim pe poartă, mergem prin sat spre capătlul de sus al
acestuia și traversăm pârâul chiar la marginea pădurii. Era vară târzie și vântul își cânta
muzica preferată pe strunele ramurilor subțiri ale arboretului de stejar de vârstă mijlocie. Pe
un mal abrupt din partea stângă, șerpuia o potecă îngustă, care îmi testa aderența la sol a

încălțărilor alese pentru acest drum. Bunicul mergea liniștit, cu niște cizme vechi și nu
aluneca.
Bunicul îmi spune să mergem în liniște că se înserează și poate vedem vreun animal
sălbatic. Fantezia mea îmi propulsează gândurile spre o destinație precisă. Ursul. Nu aveam
niciun chef să mă întâlnesc cu el. Știam că nu se putea trage în el.
- Vezi mocirla aceea jos lângă pârâiaș? Acolo se scaldă mistreții! îmi șoptește
bunicul.
- Nu văd niciunul! îi răspund eu.
- De aceea am zis să venim în liniște, că poate în prindeam aici. Umblă o scroafă cu
purceii la scăldătoare.
- Ursul nu vine? îl întreb.
- Urșii sunt în ceret acuma. E ghindă multă anul acesta! Îmi spune bunicul.
M-am gândit la faptul că am scăpat de senzația euforică de a vedea un urs prin
apropiere.
Am răsuflat ușurat. La un moment dat am obosit.
- Mai e mult? îl întreb pe bunicul.
- Suntem la jumătatea drumului! îmi răspunde.
Mă gândesc la pasiunea bunicului pentru vânătoare. Ce satisfacție mai e și asta să umbli
transpirat prin pădure, să vezi niște mistreți?
În final ajungem la locul de observații. Bunicul își pune bucata de pânză adusă de el
sub pălărie, astfel încât să-i acopere ceafa. A început să se întunece. Deasupra noastră un
concert care nu putea fi prea ușor uitat! Corul tânțarilor își expunea talentul în toată
plenitudinea sa. Oare de ce trebuia să fiu eu la acest peisaj al Mamei Natură? Bunicul își
mișca puțin capul și musafirii nepftiți plecau. Eu îmi tot plesneam ceafa. Abia așteptam să
plecăm acasă! De ce trebuie omul să sufere atâta? Nu au mai venit mistreții! Și iarăși mi-am
pus întrebarea ce rost a avut să stăm vreo două ore să fim ochi și urechi și între timp să ne
piște armata țânțarilor?
În sfârșit, spre bucuria mea, bunicul a dat semnalul pentru pornirea către casă.
Am coborât de la marginea pădurii pe un deal care ducea spre câmp. Iarba era mare și
rară, Se uscase în picioare. Pe la jumătatea drumului bunicul a întins mâna lateral, pentru a mă
opri. Când a aprins lanterna, am văzut că un șarpe mare, încolăcit care avea capul ridicat. Am
observat că și-a pregătește arma pentru tragere și fără să o mai ridice la ochi să țintească, a
tras din reflex un foc de armă. Mi-am amintit că auzisem un sâsâit, dar nu i-am dat nicio
importanță. Dacă bunicul nu era pe fază, călcam pe șarpele încolăcit. Atunci mi-am dat
seama că mai am multe de învățat din tainele naturii.
Ce n-aș da să fiu din nou copil, să pot să mai ascult povețele bunicului! Poate că fiind
copil, nu le-am dat importanța cuvenită, dar le-am auzit mereu, ca pe niște ecouri îndepărtate.
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