
 

 



CUVÂNT ÎNAINTE 

“Evadări” din cotidian în imaginar şi din 
imaginar înapoi în real sunt prozele scrise de 
Ana-Maria Androne. Concise, de numai câteva 
pagini fiecare, textele se citesc pe nerăsuflate, aşa 
cum de fapt au fost scrise, într-un stil alert; 
tensionat şi răscolitor. Interesul epic nu trenează 
nici o clipă, de la o bucată la alta, deşi aparent nu 
se întâmplă nimic sau e vorba numai de fapte 
obişnuite, de o monotonie specifică mediilor de 
viaţă stagnante. Dintr-o asemenea materie ano-
dină autoarea extrage esenţialul şi ne oferă 
adevărate exerciţii de virtuozitate, într-o epică 
densă şi provocatoare, prin acuitatea observaţiei, 
dar şi prin precizia şi farmecul scriiturii. Nici un 
cuvânt în plus, nici o digresiune inutilă. Fiecare 
text în parte se desfăşoară abrupt pe 



lungimea de undă a unui ritm interior propriu, 
dictat cu necesitate de împrejurări, de o anumită 
stare afectivă irepetabilă, împinsă parcă până la 
limita răbdării nervilor. De unde impresia de 
prospeţime şi autenticitate a trăirilor - şi acestea, 
irepetabile - într-un registru nuanţat, variabil, de 
la detaşarea obiectivă la ironie şi chiar la acel aer 
de seriozitate tragică din unele proze cu final 
total neconvenţional. De altfel, nucleul narativ 
conflictual din fiecare text e generat de revolta, 
adeseori neputincioasă, împotriva stihiei 
cotidianului. In încercarea lor de a sfida limitele 
şi prejudecăţi de tot soiul, eroii (naratorul însuşi) 
se declară nu neapărat înfrânţi, dar se 
resemnează cu demnitate, la momentul potrivit, 
într-un gest de ruptură brutală cu lumea. 
Tăcerea, izolarea devin mai semnificative decât 
tentaţia de a reînnoda firul vieţii deja întrerupt. 
Forţa acestei epici constă în puterea de a 
condensa şi rezuma, cu oricâtă discreţie, destine 
şi situaţii de viaţă de o concreteţe halucinantă. 

CORNEL MORARU 



E grea şi frumoasă viaţa de om care lucrează la radio. Mai ales când 
nu ai nimic pregătit, când nu-ţi merg bine aparatele (fir-ar să fie de aparate, 
că numai lui i se putea întâmpla să nu-i meargă aparatele când are nevoie 
de ele, fir-ar să fie de aparate) şi când trebuie să inventezi ceva drăguţ şi 
plauzibil pe loc, să nu te bâlbâi, să dai muzică bună, să-ţi potriveşti tonul 
vocii după gravitatea ştirilor pe care le prezinţi. Grea şi frumoasă viaţa de 
om care lucrează la radio! Apeşi aici, apeşi dincolo, tragi butonul roşu, pui 
caseta din raftul cu muzică veche, pui caseta din raftul cu muzică 
simfonică, mai citeşti o reclamă, un horoscop, un sfat. 

Şi dintr-o dată i-a venit ideea cu emisiunea muzicală noaptea. 
Totdeauna i-a plăcut noaptea şi mai ales muzica ascultată pe întuneric, la 
căşti, când toţi cred că dormi, iar tu le tragi un fel de păcăleală - nu dorm, 
nu dorm, ascult muzică bună. Un fel de intimitate, un alt mod de a-ţi pierde 
o noapte pe săptămână. Şi, în plus, apus emisiunea muzicală noaptea, 
pentru că ştia că o vor asculta puţini şi are alt farmec când faci o emisiune 
specială doar pentru zece-douăzeci de inşi. Apoi, se gândise la oamenii 
care stau de serviciu noaptea şi le prinde bine o emisiune muzicală. Toate 
aceste argumente şeful le ascultase plictisit şi, pentru că-1 ştia insistent şi 
că orice i-ar fi zis, tot nu scăpa de el, i-a dat voie să-şi facă emisiunea, să 
pună ce muzică-i place, să-i dea ce titlu o vrea şi să-l lase în pace, că are o 
groază pe cap, că aşa e când lucrezi cu tineret, le întinzi un deget şi te iau 
cu totul. Şi în fiecare vineri noaptea şi-a făcut emisiunea cu muzică bună, a 
primit telefon, a făcut dedicaţii, i-a invitat pe toţi la 

MELOTERAPIE NOCTURNĂ 



“Meloterapia nocturnă” în fiecare vineri de la orele 0000 la orele 0600, s-a purtat 
cu degajare şi sinceritate ca şi cum vorbea cu prietenii lui. Transmitea pe post 
mesaje primite prin telefon, bileţele de dragoste de la Andrei pentru Corina, cu 
promisiunea că nu te voi uita niciodată; de la Coco pentru Cici, cu speranţa să 
ieşi mai repede din închisoare şi să nu mai furi; de la Doli pentru nepoţica ei 
care doarme de mult, dar de ce să nu sune şi ea, dacă tot e pe gratis; de la 
Mihai pentru ştie ea cine cu mulţumirea că nu m-ai pocnit când ţi-am spus că 
eu tot te mai iubesc, în ciuda celor pe care mi le-ai făcut şi urarea să iei la 
facultate şi cu PS-ul nu uita s-o suni pe Lala să-i spui că penarul ei e la mine şi 
i-am încărcat şi stiloul. 

A făcut emisiunea luni de zile cu aceeaşi plăcere şi pasiune. A anexat 
emisiunii o rubrică pentru cei care iubesc în taină, adică pentru cei care nu au 
curajul sau ocazia să spună ce au pe suflet şi o pot face deci la “Meloterapia 
nocturnă”, că e mai simplu şi poate chiar mai eficient. Şi atunci a aflat că 
Cerasela când te-am văzut prima dată purtai un fes albastru de lână şi erai 
machiată cu albastru. Erai contrastantă - ca personajele romantice — ceva între 
femeie şi copil, vulgară, cum ar zice unii, dar mie mi-ai plăcut mult. Aveai 
ceva de copil care face trăsnăi, dar iese cu bine din orice situaţie, cu fesul tău 
albastru care îţi făcea o mutrişoară de copil; doar machiajul arăta femeia din 
tine, dar nu-ţi stătea deloc rău şi ieşeai în evidenţă în albul nins al oraşului şi 
toţi treceau zgribuliţi şi supăraţi cu sacoşe în mâini, numai tu veneai dreaptă, 
zâmbind liniştit cu mâinile în buzunare. Aşa arătai când te-am văzut prima 
oară, Cerasela. Cerasela n-a răspuns niciodată celui care a sunat-o şi atunci el, 
ca orice om de radio, s-a simţit dator să-i ridice moralul şi să-l mai invite şi 
altă dată la “Meloterapia nocturnă” fie pentru altă fată, fie tot pentru Cerasela. 

Tot într-o vineri noaptea a aflat că Adi s-a îndrăgostit de Cată când a 
văzut-o mâncând coji de portocală ca să nu miroasă a fum de ţigară în faţa 
părinţilor, lui nu i-ar fi trecut prin minte să facă aşa ceva. 

Tot într-o vineri, între Janis şi Doors, a aflat că Mona l-a cunoscut pe 
Grig pe un bloc de zece nivele unde se suise ca să admire oraşul şi întâmplător 
a dat peste Grig, care şi el urmărea 



oraşul de la zece, şi nu poate uita că tocmai atunci pe deasupra lor a trecut un 
stol imens de păsări, atât de aproape şi apărute atât de brusc încât el i-a spus să 
întindă mâinile şi să plece amândoi ca Nils Holgerson în lumea largă. 

Luni de zile, vineri în şir, nopţi nenumărate el le-a dat muzică bună, 
deşi aparatele îi făceau figuri în continuare, le-a ascultat iubirile neîmpărtăşite, 
fragmente din viaţa publicului nocturn şi de aceea când şeful i-a zis că trebuie 
să renunţe la emisiune că şi-aşa o face aproape degeaba, cine stă să-l asculte 
noaptea, doi-trei huhurezi şi atât, că lumea serioasă doarme noaptea şi ascultă 
la radio ziua, după ce vine de la serviciu, el a rămas stupefiat în faţa biroului 
şefului şi nu-1 vedea bine din cauza unei vaze cu trei beldii de gladiole. 
încercă să-i ceară explicaţii printre gladiole, dar şeful spunea că nu stă la 
discuţii, că aşa e când lucrezi cu tineret, le întinzi un deget şi ei te iau cu totul. 
El vru să mai zică ceva, dar şeful îi spuse că degeaba, nu-1 mai lasă să facă 
emisiunea şi atunci el trânti odată vaza cu gladiolele uscate ca să-l vadă mai 
bine pe şefii şi îi şuieră o înjurătură printre dinţi, în timp ce şeful, ud leoarcă, 
strigă după el: rebel fară cauză, generaţie de demenţi, le întinzi un deget şi ei te 
iau cu totul, dar uşa 
- poc! - în faţa lui, şi în studio se aşternu o linişte ca înainte de emisie. 

Ianuarie 1998, Buzău 
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OAMENI IN PRAG DE AN NOU 

Când ai un eşec în iubire faci cele mai stupide lucruri - plângi, urli, 
găteşti gras, repari ceea ce era stricat de doi ani de zile, mănânci o jumătate de 
tort, deşi ştii că îngraşă, dai telefon cuiva cu care n-ai mai vorbit de mult, 
dormi trei zile neîntors, dai pe nimic o cămaşă care îţi plăcea enorm sau, 
dimpotrivă, îţi cumperi toate prostiile de care ştii că nu le vei folosi niciodată, 
spargi pahare, rupi foi din reviste. Dar când ai un eşec în iubire şi mai e şi ajun 
de An Nou, rămâi, într-un fel, fără suflu, golit de ce e bun şi rău în tine, ca 
atunci când afli o veste proastă şi încerci să te obişnuieşti cu ideea, aşa a fost 
să fie, ce, putea fi şi mai rău! 

Deschise ochii şi schimbă caseta şi cei de la „FREE” începură să spună 
că „By the way / Before you go / I’d like to say /1 love you so...” închise 
casetofonul de tot fiindcă FREE şi mai ales cântecul acesta îi aduce aminte de 
Felicia şi nu vrea să-şi aducă aminte de Felicia tocmai acum, când e ultima zi a 
anului şi oamenii se adună, serbează Revelionul, ciocnesc pahare „care veselie 
şi la voi să fie”, „primiţi colindători”, „tare ca fierul, iute ca oţelul”. Felicia 
face Revelionul cu toţi ceilalţi, şi-a cumpărat rochie albastră în clini, cu guler 
brodat, poşetă neagră şi cercei bleu, luaţi la preţ rezonabil, că ai ei stau prost 
cu banii, acum, de sărbători. Şi Felicia habar n-are că el stă acasă, face 
Revelionul „în familie” după ce a alergat o zi întreagă după lapte dulce şi 
blaturi de tort tocmai cu ea, cu Feli, că a spus bancuri tot timpul şi abia când s-
a lăsat întunericul i-a zis că abia aşteaptă Revelionul ca să se întâlnească cu 
Andrei, care şi-a lăsat 



plete şi-i stă atât de bine şi ascultă muzică bună, cântă şi la chitară, iubeşte 
Kafka şi ştie zodiacul chinezesc pe de rost. Atunci a înţeles el că Felicia nu e şi 
nu va fi niciodată a lui, a înţeles că va face şi anul acesta Revelionul singur 
auzind reţete despre budinci cu orez şi mere, sarmale ardeleneşti, tort de fructe 
cu pişcoturi, că nu se mai găsesc blaturi, a înţeles că ar fi o prostie să-i spună 
Feliciei „And by the way / Before you go / I’d like to say /1 love 
you s o . . a ş a  cum îşi propusese fiindcă ar suna teatral sau, oricum, Feli asta 
i-ar reproşa şi ea tot n-ar înţelege nimic - Eu nu fac engleza la şcoală, zi-mi în 
franceză, poate înţeleg ce vrei să-mi spui. 

Felicia nu e o familistă, azi, când au intrat la croitorie să-şi ia el blugii 
făcuţi pe comandă şi au văzut fotografii cu copiii croitorului sub geamul de pe 
masă, ea a zis că i se pare de prost gust să-ţi expui poze de familie, să se 
holbeze toţi străinii la ele. Nu, Felicia nu e o familistă, zice că-i place viaţa 
liberă. 

La radio vorbesc doi tipi despre oameni în general şi despre oameni în 
prag de An Nou - cică sunt veseli, se simt împliniţi, nu sunt singuri, mai trece 
un an, veniţi să ne unim, să trecem împreună în anul care vine. 

Mama intră în cameră cu un platou de prăjituri spre balcon şi îl vede. 
- Ce-ai de plângi? Că nu ai unde să faci Revelionul? Asta-i din cauza 

ta, că nu ştii să te organizezi şi aşa îţi trebuie, că-ţi spun de două săptămâni să-
ţi cauţi undeva ca lumea, nu prin nu ştiu ce baruri! Ce Revelion e acela?! Lasă 
că-1 faci acasă, cu noi, că n-o să mori! Au mai făcut şi alţii aşa şi n-a murit 
nimeni. închide uşa după mama şi în cameră s-a făcut deja frig. Apasă pe 
butonul casetofonului : „And by the way / Before you go / I’d like to say /1 
love you so...” cântă departe, în prag de An Nou, când eşti tânăr şi faci 
Revelionul singur şi ai un eşec în iubire, cei de la FREE. 

30 decembrie 1997, Buzău 



REMEDII 

- Mi-a spus mie o bătrână - femeie simplă, de la ţară - că pentru a 
scăpa de o durere sufletească trebuie să-ţi provoci sau să dai peste o durere 
fizică. Adică durerea concretă te face să uiţi de durerea surdă din suflet. Ce 
ziceţi, doamnă, o fi adevărat?! 

Femeia se uită în stânga, la cea care începuse din senin o discuţie atât 
de ciudată. De obicei, când stai şi aştepţi ca prostul de trei ore să-ţi rezolvi o 
problemă, întrebi de vreme, de preţurile de pe piaţă, de cum se pun murăturile, 
de sfaturi culinare, secrete mici cu efecte mari, de croşetatul doi pe faţă, doi pe 
dos, punct leneş şi zigzag, dar în nici un caz despre durere fizică şi durere 
sufletească. Ce să-i răspundă? Mai bine tace şi se face că n-a auzit. 

Dar fata care începuse discuţia continuă că de-aia a venit la dentist, ca 
s-o doară, să simtă c-o doare rău de tot, că urlă de durere, pentru că altfel nu 
poate scăpa de durerea cealaltă, durere care n-a vrut să treacă nici cu 
Diazepam, nici cu Rudotel, nici cu schimbarea coafurii - se spune că 
modificările din ţinută aduc bună dispoziţie - nici cu pantofi de lac. N-a vrut să 
treacă deloc şi de aceea s-a decis să vină la dentist, deşi îi e groaznic de frică, 
n-a mai fost de zece ani şi e terminată de spaimă. 

- Am carii şi sus şi jos, şi aici, şi aici, şi aici, şi la dreapta, şi la stânga. 
Ce ziceţi, e mult? 

Şi deschidea gura mare, arătându-i femeii câte carii are. Şi pentru că 
femeia tot nu spunea nimic, uitându-se mirată în gura ei, fata continuă: 

- Mă doare, doamnă, de mult, nici nu mai ştiu de când. 



Femeia nu înţelegea la care durere se referă acum cea din stânga ei, 
care tot trăncăneşte, la durerea sufletească sau la cea de dinţi. Apoi se întrebă 
cum îi mai ardea să vorbească atâtea, verzi şi uscate, după trei ore de aşteptare 
în faţa uşii cabinetului, într-un hol mic, alb, fară poze, fără nimic, doar cu 
orarul stomatologului şi afişul de pe uşă: „Cleştele - numărul 2 în combaterea 
durerilor?!” Dinăuntru se aude bâzâitul de bormaşină (sau nu chiar, dar aşa ţi 
se pare când ţi-e puţin frică, ai aşteptat 3 ore şi cineva din stânga te calcă pe 
nervi) al instrumentelor dentare. 

- Că aşa mi-a reproşat el mereu, doamnă, că am făcut greşeli toată 
viaţa - greşeli în iubire, în carieră, greşeli de ortografie şi chiar de pronunţie, 
greşeli când am dat cu var pe uşa de la dormitor şi când i-am spus că-1 iubesc 
şi el tocmai se îndrăgostise de altcineva, greşeli când am scăpat acvariul plin 
cu apă de pe măsuţa din sufragerie şi când am lăsat fereastra deschisă şi 
papagalul a fugit. Da, doamnă, mereu îmi reproşa toate astea şi după ce mi le-a 
mai reproşat o dată, într-o după-amiază când purta un sacou grena şi-şi 
cumpărase ochelari noi, deci după ce mi-a mai zis o dată ceea ce-mi zicea de 
mii de ori, a plecat, doamnă, şi dus a fost. Nici nu ştiam unde să-l caut, de fapt 
n-avea rost să-l mai caut, că oricum plecase de tot, simţeam asta. De atunci iau 
Rudotel şi acum am palpitaţii, ameţeli, mă dor trei măsele. De aceea m-am 
decis să vin la dentist, ca să-mi provoc o durere fizică pentru a scăpa de 
durerea din suflet. 

Uşa cabinetului se deschise şi asistenta o chemă înăuntru pe fata din 
stânga. Albă ca pereţii, de frică poate, dar şi pentru că fusese întreruptă dintr-o 
discuţie, intră. Uşa se închise la loc şi plăcuţa cu „Cleştele - numărul 2 în 
combaterea durerilor” se balansă într-o parte şi-n alta, între clanţă şi orarul 
subliniat: „Duminica închis”. 

Decembrie 1997, Buzău 



priveşte putând s-o salveze sau putând să intre în bloc şi să ajungă acasă unde 
va tăcea mâlc când ai lui îi vor reproşa că pe el nu-1 pasionează nimic, nu e 
bun de nimic sau ba da, e brânză bună în burduf de câine, că se apucă de o mie 
de lucruri şi nu termină nici unul, spre exemplu baschetul, chitara, clubul foto, 
colecţionarea de timbre. 

îi vine să strige la ea, să-i spună ceva, orice - Mă, domnişoară, mă, nu e 
frumos să te sinucizi, mă! - dar îşi dă seama că nu are ce să-i spună. Caută un 
moment, dar ce se spune când vezi pe unul că se sinucide şi mai ales ce poate 
spune el, care tace tot timpul şi nici cu prietenii, nici cu părinţii, nici cu fetele 
nu prea vorbeşte?! Deschide totuşi gura şi - domnişoară, aveţi cumva un ceas? 
Fata se dezmeticeşte puţin, îl vede şi rămâne cu ochii la el. Domnişoară, aveţi 
cumva un ceas, că iar ajung târziu acasă şi mă beştelesc ai mei, că cică n-am 
nici un căpătâi şi nu de alta, dar mai dureros e că au dreptate, aşa e, n-am nici 
un căpătâi şi stau cu mâinile în sân şi le cheltui banii prosteşte. Aşa că aveţi un 
ceas? 

Fata se uită mirată la el. Nu răspunde. El se minunează de unde îi vin 
în gură atâtea cuvinte şi atât de cursiv şi din nou - domnişoară, n-am nici cea 
mai vagă idee cât e ceasul, nu e nimeni pe stradă ca să întreb, sunteţi singura 
persoană care îmi spune, deci, vă rog, cât e ceasul? Probabil vă enervez, 
dumneavoastră sunteţi cu altă treabă acolo sus, dar la ce bun, domnişoară, vă 
spun eu că n-are nici un rost şi nu v-o spun aşa, ca să mă aflu în treabă sau 
doar pentru că aşa se spune, ci pentru că aşa simt, ce rost are să te arunci de pe 
bloc, să izbeşti cimentul, să-ţi răsfire pletele alea negre pe trotuar şi să se 
holbeze toţi la tine că ia, uite, ce nebună, şi-o fi pierdut minţile din cine ştie ce 
motiv sau aşa i-o fi venit ei, deci, ce rost are? 

Cuvintele îi sunau străin de el şi felul cum răsunau pe strada pustie i se 
părea oarecum penibil, el, care tăcuse mai tot timpul, să dea acum sfaturi pline 
de raţiune unei fete cu gânduri sinucigaşe. 

Domnişoară, ştiu că e oribil să vorbească alţii în locul tău, să nu te lase 
să spui o vorbă şi apoi să ajungă tot ei la concluzia că eşti mut sau că n-ai 
opinie. Aveam o mătuşă care mă tot întreba când eram mic, aşa, din uşă, 
repede-repede: pe cine iubeşti tu mai mult şi 



mai mult, pe mama sau pe tata? Şi nici nu aştepta răspuns, că decidea 
singură şi striga la mama prin uşa dormitorului: Geti, ce i-ai făcut, dragă, 
lu ăsta mic, că-1 iubeşte mai mult pe taică-su? Apoi întreba iar: dar ce-ţi 
place ţie mai mult şi mai mult, româna sau matematica? Şi iar striga la 
mama: Geti, mai faceţi, dragă, nişte exerciţii la matematică cu ăsta mic, 
că în viaţă nu-i trebuie numai româna. Ultima întrebare era mereu 
aceeaşi: dar fetele îţi plac? Şi izbucnea în râs. Asta mă întreba mătuşa 
mea de ori de câte ori venea la noi în vizită. 

Fata stă aplecată cu mâinile pe genunchi şi priveşte la nebunul din 
faţa blocului care strigă tot felul de minunăţii de acolo, de jos. 

- Domnişoară, aţi văzut vreodată papucii unui scriitor? E ca şi 
cum l-ai vedea pe Dumnezeu pieptănându-se, adică între real şi ireal. Eu 
am văzut odată, erau aruncaţi la întâmplare, unul cu botul spre interior, ca 
o întoarcere spre sine, celălalt cu botul spre exterior, ca o ieşire spre lume. 
Dar ce tot filozofez eu, domnişoară, aveţi cumva un ceas? Părinţii mei nu 
suportă şi degeaba le-aş spune că am stat de vorbă cu o fată de pe bloc, ei 
nu m-ar crede, ar zice că-i mint cu nesimţire. De fapt, eu n-ar trebui să mă 
grăbesc, n-am motiv să mă grăbesc pentru că n-am nimic de făcut, mă duc 
acasă şi mă uit pe pereţi, mai fumez o ţigară, mai citesc ceva şi... cam atât. 
Am cunoscut odată la mare o fată cu ochii albaştri care se plângea că n-o 
lasă ai ei în oraş niciodată, că nu-i destul de liberă la cei 16 ani ai ei şi 
mereu îmi impunea să mă grăbesc pentru că ea avea mereu timpul limitat: 
de la 200 la 300 marţea mergea la plajă, de la 4°° la 600 miercurea la film, 
de la 500 la 600 joia la cofetărie. Vacanţa s-a terminat şi eu am plecat fără 
s-o mai văd de atunci şi nici măcar nu m-a condus la gară, pentru că ea 
avea timpul limitat, vinerea nu avea voie să iasă din casă. Am ajuns eu 
atunci la o concluzie care o să vi pară desigur o platitudine, dar asta e, 
aceea că fericire nu prea există de fapt pe nicăieri, nici pe litoral, nici 
acasă, nici la bloc, nici la 16, nici la 50 de ani. Fericirea nu există. Scrie 
asta şi în manualul de filozofie, pagina 102, ediţie nouă, textul iui Pascal. 

Vorbea fără să se mai gândească la cuvinte, privea în sus la pletele 
care se zbăteau în vânt, pe marginea blocului. Domnişoară, ştiu că tu 
plecaseşi la o treabă când te-ai urcat acolo, că eu am 



venit şi m-am băgat în discuţie, că ţi-am dejucat planurile, dar dacă tot 
nu-mi spui cât e ceasul, coboară şi hai în parc sau în podul casei nr. 10 
din Fundătura Viorelelor unde nu mai stă nimeni şi poţi găsi mormane 
de ziare vechi, hai să-ţi recit versuri cu iubiri prin mansarde, cu cerul 
oval şi luna lui marte, hai, să-ţi spun că ... 

- Ce să-i mai spui, nu-i mai spui nimic, pe unde ai umblat iar 
toată ziua, fir-ar să fie de nepăsare, că noi muncim de ne spetim şi el 
bate câmpii şi pierde timpul aiurea, uite Cornel de la şase... 

Ianuarie 1998, Buzău 



MIROS    DE     MARE    SI     DE    POMI    VERZI  

- Ce, eşti nebună, cum o să miroasă a mare şi a pepeni verzi în 
oraşul acesta de munte şi mai ales acum, iama? Ţi se pare. Cred că ţi se 
trage de la parfumurile şi şampoanele alea pe care le tot miroşi. Ţi s-au 
amestecat mirosurile, ţi-au intrat în piele şi asta e: acum spui prostii. 

Dar ea nu şi nu. De câteva zile i se părea că miroase a mare şi a 
pepeni verzi în oraşul lor unde mirosea a de toate - a munte, a brad 
proaspăt tăiat, a turişti, a pădure, dar niciodată a pepeni şi mare. Că doar 
de-aia veneau şi turiştii în orăşel: să admire peisajul, să urce muntele şi 
să miroasă bradul proaspăt tăiat care o parte merge la fabrica de mobilă 
şi o parte la fabrica de hârtie şi doar o mică parte se exportă în vagoane 
special amenajate în ţările vecine pentru a fi valorificat în condiţii 
optime. 

Dar nu s-a prea mirat nimeni că ei îi mirosea a pepeni şi mare, 
deşi se întrebau de unde ştia mirosurile astea, că doar nu fusese niciodată 
pe litoral şi nici nu mâncase pepeni. Au găsit toţi explicaţia: de la 
parfumuri i se trage, mai mult ca sigur. Vinde de atâta vreme la 
Parfumerie încât i s-au alterat mirosurile. Dar ea nu şi nu, miroase a 
mare rece şi a pepeni verzi sau a mare verde şi a pepeni reci, totuna, şi 
asta n-are nici o legătură cu parfumurile pe care le vinde. Şi, oricum, ea 
nu are în rafturi decât parfumuri ieftine pe care nu le cumpără desigur 
mai nimeni, pentru că turiştii nu vin la munte să cumpere esenţă de 
lăcrămioare sau apă de colonie de trandafir sau şampon de urzică “Zefir” 
care se aplică pe părul ud şi asigură supleţe firului. 



De la o vreme nici nu mai stătea în magazin, ci se sprijinea pe 
bordura de ciment, lângă uşă, şi inspira profund, expira profund, cu 
mirosul de mare în nări. Ţinea ochii întredeschişi şi zâmbea pierdut; o 
dată a simţit pe obraz stropi de apă sărată şi rece, iar în gură i-a venit un 
gust care nu putea fi altul decât cel de pepeni verzi. 

Ada a întrebat-o, în timp ce intra şi prelua ea schimbul, ce are de 
stă ca în transă în faţa magazinului. Ea i-a arătat obrazul. „N-ai nimic pe 
obraz. Da’ ce-ţi veni, mă, cu mirosul de mare şi pepeni? Eu una nu pot 
să te cred. De unde până unde?! Ce, eu nu lucrez tot la Parfumerie?! Eu 
de ce nu miros decât săpun OANA şi esenţă de lăcrămioare? Hai, lasă 
prostiile şi vezi că banii de la Nina sunt sub tejghea. Şi nu uita să nu mai 
închizi de două ori că abia pot să descui la prânz, când vin”. 

A doua zi, ea descuie magazinul ca de obicei, îşi puse paltonul în 
cuier, scoase oglinda din geantă şi îşi aranjă părul, citi într-o revistă 
sfaturi despre cum să vă prelungiţi viaţa, pentru că s-a descoperit că 
strănutatul şi sărutatul prelungesc cu 3650 de zile viaţa, deci cu zece ani, 
deci nu vă înfrânaţi strănuturile pentru a trăi cu zece ani mai mult, puse 
capul pe tejgheaua rece de sticlă, într-o toropeală de zi de iarnă, 
legănând uşor dintr-un picior. Şi deodată izbucni mirosul de mare şi 
pepeni verzi mai puternic decât până atunci, îşi simţea faţa udă de stropii 
reci şi săraţi, deschise uşa în grabă şi o luă spre munte. Alerga şi pe 
drum vedea brazi proaspăt tăiaţi. îşi repetă în gând ce se întâmplă cu 
brazii: o parte merg la fabrica de mobilă, o parte la fabrica de hârtie şi 
doar o mică parte se exportă în vagoane special amenajate în ţările 
vecine pentru a fi valorificaţi în condiţii optime. Cu cât alerga mai mult 
spre munte, cu cât dispăreau casele, magazinul, gara, turiştii, brazii 
proaspăt tăiaţi, cu atât simţea mai puternic mirosul de mare şi pepeni 
verzi, stropii săraţi care îi săreau pe faţă. 

Când a venit Ada la prânz să preia schimbul, a găsit uşa 
descuiată. „Ia uite, eu îi spun să nu încuie de două ori şi ea nu mai încuie 
deloc. N-are minte!”. Deschise uşa, intră, dar rămase trăsnită în prag, 
copleşită de un miros puternic de mare şi pepeni verzi. 

Iunie 1998, Buzău 



FINAL DESCHIS 

Va uita probabil şi ce muzică au ascultat, şi ce versuri au recitat, 
şi ce cărţi au citit, ce oameni au întâlnit miercurea la concertele rock, va 
uita gustul de nisip al buzelor, bronzul, rujul ei, pălăriile de soare, 
umbrelele cu COCA-COLA, cafeaua turcească, muzica, versurile, rujul 
ei, toropeala de după-amiază, zgomotul şlapilor ei pe asfalt, răcoarea 
serii pe plajă, rujul ei, pălăriile de soare, gustul de nisip al buzelor. 

Va uita că au promis să nu se uite niciodată, să nu-şi scrie sau să-
şi telefoneze, dar să nu se uite niciodată. Şi cerceii ei, lungi şi grei şi 
foarte albaştri - şi pe ei îi va uita. Şi blugii evazaţi, care îi dădeau un aer 
de fată picată într-o comunitate stnăină modului ei de viaţă şi felului ei 
de a fi, blugii ei ca nişte păsări - şi pe ei îi va uita. Promisiunea că îi va 
construi castele pe plajă, cu turnuri ascuţite sau rotunde, cu terase 
suspendate de unde să-l vadă tăind apele spre ea şi alte alintături de 
genul asta- şi pe acestea le va uita. Şlapii ei galbeni lipăind pe asfalt, 
spatele plin de nisip, şuviţele rebele vor dispărea în ceaţa memoriei 
amorţite. întâlnirea lor simplă, firească, la coadă la bilete pentru o 
călătorie de o jumătate de oră cu vaporul, zâmbetul ei bătut de vânt, 
stropii de sare, tăcerile lor de pe vapor, cerceii ei albaştri, rujul vor intra 
într-un spaţiu nevăzut la care el nu va mai apela probabil niciodată. 
Pentru că aşa e în tinereţe: trăieşti intens şi total nişte momente pe care 
le uiţi în secunda următoare pentru a trăi total şi intens altele. Asta i-a 
spus-o toată lumea. Şi el aşa face. 

Va uita probabil şi că au băut cafea turcească sub umbreluţe 
COCA-COLA şi ea i-a recitat nişte versuri de dragoste oscilatorii 



între dorinţă de împlinire şi autoanulare, ceva cu „vroiam să pleci, 
vroiam şi să rămâi”, el admira uşurinţa cu care recita ea, mişcându-şi 
cerceii, şuviţele. Aflase că se pregătea să dea la facultate în toamna 
aceea, aflase apoi de carneţelul găsit la bunica ei, din tinereţea bunicii, 
cu măsuri de croitorie, cântece de dragoste, reţete de gogoşi, notiţe care 
combinau sentimente şi amănunte culinare. „Ţi-am văzut ochii, Zaraza”, 
se pun 125 gr. Unt, 150 faină, 3 ouă, 100 gr. zahăr, se freacă bine; 150 
lungime cu 50 lăţime; de dat înapoi cartea de bucate Anei; de cumpărat 
ulei; „Fată cu ochi măslinii / Fată dobrogeană / Inima îmi arde-n piept / 
Cum arde o rană”; albuşurile se bat separat. Probabil va uita toate aceste 
amănunte aşa cum va uita şi ce căuta ea singură la mare, nu căuta pe 
nimeni, venise singură pentru că nu avusese cu cine - toţi învăţau pentru 
facultate, ea decisese să ia o pauză şi nici nu ştia dacă va mai veni 
vreodată pentru că marea îi place, dar îi face rău. E parşivă, doar dă 
senzaţia mirajului, iar dramul de luciditate care îţi mai rămâne te face să 
simţi un gust amar. 

Va uita că s-au despărţit simplu, cum se şi întâlniseră, fară adio-
uri lacrimogene, pentru a da aventurii lor un final deschis, ca în 
romanele modeme cu eroi măcinaţi de zbateri interioare şi constrânşi de 
factori sociali, străini de voinţa lor - îşi testa cunoştinţele, se credea în 
faţa comisiei, la admitere?! 

El va uita mai întâi rujul, buzele, cerceii, apoi felul ei de a recita, 
căldura, ingeniozitatea; apoi aventura în sine şi faptul că în anul acela a 
fost singur la mare. Că aşa e în tinereţe: trăieşti intens şi uiţi. Şi când o 
va întâlni întâmplător peste ani într-un magazin, puţin schimbată, mai 
altfel, senzaţia că o cunoaşte şi nu ştie de unde îl va izbi brusc, îl va 
chinui câteva zile, apoi îşi va aminti complet, cu detalii surprinzător de 
vii, va retrăi aventura aceea cu gustul unei revelaţii târzii şi cu o cugetare 
tipică vârstei că uite, domnule, ce înseamnă tinereţea: trăieşti intens şi 
uiţi. 

Septembrie 1998, Buzău 



NICIODATĂ MAREA., 

Niciodată marea n-a fost mai mare ca atunci, adică mai verde- 
albastră, mai calm-furioasă, mai aglomerată şi vizitată. Şi niciodată n-au 
pus muzică aşa de bună pe plajă, n-au fost scoici mai multe, nu s-a 
vândut îngheţată asortată ca atunci. 

Hotelul a primit zeci de oameni, unii după alţii s-au perindat prin 
camerele aranjate la fel: pat dublu, două noptiere, două veioze, şifonier, 
balcon cu vedere spre mare, balcon cu vedere spre piaţă, măsuţă, două 
prosoape, un săpun mic, o lenjerie de pat, un cuier. 

Restaurantul a fost populat intens, în special la vremea prânzului 
şi seara, mulţi nu se trezeau ca să vină la micul dejun, fiindcă un ceai şi 
o felie de pâine cu unt şi dulceaţă ne putem face şi noi, mai târziu, când 
ne trezim. La prânz însă, restaurantul hotelului se umplea de oameni 
veniţi de la plajă, bătuţi de soare şi roşii sau deja arămii, ameţiţi, 
somnoroşi, înfometaţi. Se aşezau la mese şi aşteptau într-o lentoare 
totală să vină chelnerul să-i întrebe ce vor, ei să spună ce anume, 
chelnerul să noteze, apoi să uite să mai vină cu mâncarea, nu vorbeau 
între ei, doar unele mame certau copiii, “scoate degetul din gură, de câte 
ori ţi-am spus că nu-i frumos?!”; “să-ţi dai neapărat cu cremă, uite ce 
spate roşu ai, eu ţi-am spus să nu stai numai în apă, în apă te prinde 
soarele imediat. Da’ ce, tu m-asculţi vreodată?!”; “Mai taci, dragă, din 
gură!“ se mai trezea câte un tată; “Ce te bagi, nu-nţeleg”, îi arunca 
mama; venea mâncarea, în sfârşit, o ciorbă fierbinte, piure cu came, 
salată foarte acră; “Nu mai plescăi, ţi-am spus de zeci de ori! Şi scoate 
degetul din gură!“ Copilul se îmbufna şi se forţa să nu plescăie; în 
restaurant începea o muzică 



leşinată în timp ce toţi erau preocupaţi să mănânce mai repede, să urce în 
camere şi să doarmă două ore. 

Restaurantul, la prânz şi uneori seara, era singurul loc unde se 
întâlneau cei cazaţi la hotel. Aici se vedea cine e cu familia, cine are 
copii, cine e singur. Aici se închegau conversaţiile - băbuţe cu tabieturi 
şi veşnic binevoitoare întrebau fete câţi ani au şi cum le cheamă, ce 
studii şi ce părere au despre litoral; soţi pensionari intrau în vorbă cu alţi 
soţi pensionari şi după masă jucau table sau se plimbau pe faleză; fete 
singure mâncau tăcute într-o izolare care atrăgea privirile. Aici băiatul de 
la camera 205 a văzut-o pe fata de la 107 mâncând singură la o masă şi s-
a mirat ce face ea fără nimeni la mare şi ce umeri frumoşi are. Aici soţii 
de la 302 şi-au descoperit neînţelegerile şi nemulţumirile în căsnicie, 
faptul că el n-a vrut copii, de ce n-a vrut, de ce n-a lăsat-o să accepte 
postul nou. Aici domnul de la 411 intra în vorbă cu oricine, având mereu 
aceeaşi mină plăcută, plin de înţelepciune şi optimism. “Spunem mereu: 
niciodată marea sau nuanţele sau mai ştiu eu ce nu a fost mai frumos ca 
acum”. De fapt, ele nu au fost niciodată mai frumoase ca acum pentru că 
niciodată nu trăieşti de două ori acelaşi moment. Nu va mai fi frumos ca 
acum pentru că nu vei mai avea niciodată aceeaşi vârstă”. Aici fetele de 
la 111 mâncau râzând sau râdeau mâncând, găsind de râs din orice. Aici 
veneau cele trei familii prietene cu o droaie de copii care se alergau 
printre mese şi nu aveau răbdare să aştepte finalul mesei. Cereau dulciuri 
şi nu mâncau deloc supe. 

După masa de prânz se despărţeau, restaurantul rămânea pustiu şi 
roşu, cu draperiile de catifea şi muzica desuetă. Toţi se duceau în 
camere, dormeau puţin şi ieşeau la plimbare, la film la grădina de vară 
sau la cofetărie, femeile îşi etalau toaletele vaporoase, fetele se îmbrăcau 
sport, în alb. 

Peste tot mirosea a mare şi scoici, marea era verde-albastră, calm-
furioasă. Seara se revenea la hotel, apoi masa la restaurantul hotelului, 
aceleaşi figuri, alte feluri de mâncare, alte toalete. 

Băiatul de la 205 o urmărea cu privirea pe fata de la 107 şi-şi 
propunea ca a doua zi să întrebe ce e cu ea singură la mare, cum o 
cheamă şi ce umeri frumoşi are, vrea să stea cu el la aceeaşi masă? Soţii 
de la 302 stăteau îmbufnaţi, ea dezamăgită de toată viaţa ei şi de 



compromisurile pe care le făcuse, el nervos pe capriciile ei şi mirat ce i-
a venit abia acum cu copilul, ce, de-aia nu merge căsnicia lor, că n-au 
copii? Bărbatul respectabil de la 411 spunea că de la o anumită vârstă 
totul începe să-şi piardă sensul, să devină anost: pepenii nu mai au gust, 
marea nu mai e mare, sănătatea se pierde şi rămân doar amintirile şi 
regretul după vârsta dinainte. Cele trei familii cu mulţi copii încercau să 
poarte discuţii interesante, mereu întrerupte de neastâmpărul copiilor. 
Cele trei fete râdeau din orice mânjindu-se cu gem de caise şi mâncând 
macaroane zgomotos, încrucişându-şi ochii. 

A doua zi marea era verde-albastră, calm-liniştită, se zăreau 
departe vapoare, sus ţipau pescăruşii, toată plaja se uita pierdută în zare, 
cu lene în priviri. Copiii treceau cu comete de îngheţată asortată în mâini 
peste capetele oamenilor, peste cearşafuri -“Vezi cum calci!” se auzea de 
pe câte o pătură, nişte ochi orbiţi de soare urmăreau tâmp picioarele unei 
fete, ţipete, valuri, muzica bună, “hai la plăcinte calde, pateuri şi ştrudel 
cu mere”, “piatră ponce, ieftină şi bună”, “gumă de mestecat cu aromă 
de fructe”. 

* 

Băiatul de la 205 a surprins-o cu privirea pe fata de la 107. Era pe 
plajă, pe un prosop galben. Singură. “Mă duc la ea. Fie ce-o fi”. S-a dus 
la ea, a fost ce-a fost şi ea i-a spus că a venit singură aşa, doar ca să vadă 
cum e să mergi fară nimeni la mare, pură curiozitate şi nimic mai mult. 
El n-a prea crezut-o, convins că trebuie să existe vreun motiv mai serios, 
dar nu l-a mai preocupat întrebarea, ce conta la urma urmei de ce venise 
singură la mare, important era că ea stătea pe plajă lângă el, avea nişte 
umeri frumoşi şi soarele o prinsese pe spate şi pe nas. Lucea ca o scoică. 
Au mai vorbit despre intensitatea valurilor, calitatea gumei de mestecat 
vândută pe plajă, Eric Burdon and The Animals, Bob Dylan, ea i-a spus 
că ascultă Creedence şi muzica lor îi aminteşte de primul ei iubit, când 
ea era o puştoaică plină de ifose şi asta îi creează invariabil o stare de 
melancolie, o nostalgie. El i-a spus că e o copilărie să asociezi muzica 
sau poezia cu o persoană, cu o vârstă, să creezi dependenţe inutile între 
lucruri. Ea i-a zâmbit şi tocmai atunci la radio a început să cânte “I don’t 
wanna say good-bye for the summer”, au tăcut, el a întrebat-o dacă 



vrea să danseze pe o melodie atât de jalnică, ea s-a uitat înjur - ce-o să 
zică lumea, şi totuşi, de ce nu? S-a ridicat, nisipul i se lipise pe cap, avea 
nisip şi pe umeri şi au început să danseze amândoi sub privirile 
micşorate de soare, în spate marea se zbătea verde-albastră. Umerii ei 
luceau de nisip, ea nu spunea nimic şi dansa ondulat ca buclele ei, “îmi 
aminteşti de Femeia-Păianjen, cu sărutul ei cu tot” îi spuse el, dar ea l-a 
rugat să nu mai facă asociaţii şi buzele ei miroseau a scoici. 

* 

- Tâmpită am fost eu că am acceptat să merg la mare. Trebuia să 
fi stat acasă sau să mă duc la munte cu Delia, aşa cum fusese vorba. Dar 
aşa am făcut toată viaţa, am lăsat de la mine şi am făcut ca tine, ca să nu 
mai existe scandaluri, nervi. 

- Vorbeşti şi tu ca să te afli în treabă, vorbeşti că ai nervi. Dar ce-
ai, n-ai zis tu cu gura ta că vrei să mergi la mare, că dă-o-ncolo de Delia, 
cu ea te vezi în fiecare zi la servici’, hai mai bine la mare, că la munte 
poţi merge şi iama. N-ai zis tu aşa, zi, n-ai zis aşa? 

- N-am zis, fir-ar să fie de viaţă cu tine, că dacă aveam un copil îl 
luam şi plecam oriunde aş fi vrut. Dar tu nu, ce copil, ne avem unul pe 
altul, ne iubim suficient, ce ne mai trebuie şi copil? Mereu tu. Cum adică 
“suficient”? 

- Mai taci, domnule din gură. Vreau să-mi priască şi mie plaja, 
concediul, dar de când am venit tu nu mai taci. Nu mai suport, mă dor 
creierii. Vreau să taci. 

* 

După amiaza, la restaurant, se regăseau cu toţii. Băiatul de la 205 
stătea acum cu fata de la 107 la masă, mâncau cu pauze mari şi se uitau 
pierduţi unul la altul. Din cei doi soţi de la 302 nu mai venea la masă 
decât el, ea rămânea în cameră şi se întreba până unde merge el cu 
egoismul. Domnul respectabil de la 411 continua să emită judecăţi de 
valoare asupra vieţii, vârstelor şi senectuţii. Fetele de la 111 nu-şi 
dezminţeau tinereţea şi energia, râdeau sănătos din orice. Cele trei 
familii proiectau excursii la munte şi în Franţa pe ton de “fii cuminte!” şi 
“spală-te pe mâini!”. 



Seara, băiatul de la 205 mergea la film cu fata de la 107, la 
grădina de vară. Era întuneric şi răcoare, departe se auzea muzică de la 
discoteci, ea avea o rochie care îi scotea în evidenţă umerii şi cerceii ei 
ca nişte ochi de şarpe sclipeau în onduleul natural. Urmăreau 
“Sandokan, tigrul Malayeziei”, îl vedeau fiecare a unsprezecea oară 
fiindcă era filmul grădinilor de vară din fiecare an, cu eroul mereu 
învingător, frumoasa salvată, poveste stupidă de dragoste, final indian. 
El a întrebat-o dacă i-a spus că mâine sunt 36 de grade, ea i-a răspuns 
că nu, dacă i-a spus că nu vor fi valuri, ea i-a răspuns că nu, dacă i-a 
spus vreodată că o iubeşte, cu umerii ei bronzaţi, cu cerceii şi părul ei 
ondulat, ea i-a răspuns că nu, şi atunci au tăcut şi au văzut mai departe 
filmul. 

* 

- Adică eu rămân singură în cameră şi tu te duci să te plimbi! 
- Ce, te-am pus eu? Nu ţi-am zis să vii? Zi, nu ţi-am zis? 
- Nu mi-ai zis, fir-ar să fie de viaţă cu tine, că avea dreptate 

Delia când îmi spunea că nu te interesează decât să ai stomacul plin, că 
nu te iubeşti decât pe tine. Proastă am fost că am venit la mare, mai 
bine mergeam la munte. 

* 

A doua zi marea îi aştepta calm-furioasă, verde-albastru. Foarte 
singură, cu un aer solemn; vapoarele departe şi pescăruşii la fel; 
muzică bună pe plajă, bere, plăcinte calde, gumă de mestecat cu arome 
de fructe, îngheţată asortată. Mirosea puternic a sare şi scoici. 
Dimineaţa plaja era foarte vie, dar după câteva ore de stat în soare se 
pleoşteau cu toţii, un fel de melancolie îi atingea, priveau pierduţi 
departe, vedeau vapoare, marea li se părea mai frumoasă ca niciodată, 
soarele mai puternic. 

* 

Băiatul de la 205 construia castele pentru fata de la 107, o 
acoperea cu nisip până la gât, îi cumpăra piersici de pe plajă şi sub 
căldura soarelui totul se moleşea, corpul ei cu nisip stropit lucea ca o 
scoică. Ea adormea pe prosopul galben, el o privea aşezată într-o 



parte şi-i tuma nisip în căuşul umerilor. Marea era verde-albastră, calm-
liniştită. 

* 

- Acum înţeleg de ce nu m-ai lăsat deloc să accept postul. Ţi-era 
frică. Ţi-era frică probabil că mă voi schimba, nu voi mai fi aceeaşi. 

- Taci din gură, că nu mai pot. îmi vine să iau primul tren şi să 
plec acasă. Speram să mă simt bine în concediul ăsta, dar tu nu şi nu. 
Alege, taci sau plec! 

* 

După amiază, la restaurant, fetele de la 111 nu mai veniră. 
Plecaseră, şi ceva din gălăgia restaurantului dispăruse. Nu mai râdea 
nimeni. Domnul distins mâncă doar un fel şi rugă chelnerul să-i facă 
nota de plată. Se grăbea: avea tren la 300. Le-a spus tuturor că i-a părut 
bine de cunoştinţă, deşi nu făcuse cunoştinţă cu nimeni, el se adresa 
mereu aşa, la general. Cele trei familii erau preocupate cu discuţii 
despre iahturi şi copii. 

Pe plajă, băiatul de la 205 şi fata de la 107 ascultau Uriah Heep 
şi vorbeau despre cultura japoneză şi câini de rasă. Marea se opri o 
clipă, nici un val nu se ridică. înmărmuri puţin şi se făcu strălucitoare şi 
foarte limpede, atât de limpede încât lor li se păru că văd peştii 
dansând, scoicile, meduzele, nisipul auriu. Era ciudat de limpede şi 
nimeni nu mai spunea nimic. Plaja rămăsese şi ea înmărmurită, toţi 
priveau marea cu mirare, cu stupoare. Ce se întâmplă cu marea? E din 
cauza soarelui sau li se pare lor, totul e o iluzie? Se uitau unii la alţii, 
alţii la unii, apoi priveau marea, ca un perete de acvariu, se întrebau ce-
o fi cu ea, nu fusese niciodată atât de limpede, peştii dansau 
nestingheriţi, departe vapoarele stăteau pe loc, nici pescăruşii nu mai 
erau, băbuţele cu superstiţii ziceau că asta nu este a bună. Băiatul de la 
205 o ţinea de mână pe fata de la 107 şi îi spunea că ceea ce se întâmpla 
era un dar pentru ei, vântul adia, era linişte şi Uriah Heep nu mai cânta 
demult. Toţi priveau spre mare ca la un naufragiu, apoi marea s-a 
tulburat, şi-a recăpătat culoarea, peştii, scoicile, meduzele au dispărut. 
Plaja a rămas totuşi 



cu privirea aţintită în ape, sperând ca marea să se mai facă o dată 
transparentă, dar marea nu s-a mai făcut. Cuplul de la 302 şi-a strâns 
lucrurile încet, ea i-a scuturat lui nisipul de pe spate, el i-a luat 
sandalele într-o mână, legănându-le uşor. Pe plajă a început să bată 
vântul, cearşafurile se ridicau, revistele zburau în aer, pălării, şlapi, 
nisipul devenise rece şi marea se înnegrise complet. Vapoarele nu se 
mai zăreau departe, băiatul de la 205 privi spre umerii bronzaţi ai fetei 
de la 107. Ea se întunecase, i-a spus că se face frig, hai la hotel. Plaja 
strânse repede lucrurile pline de nisip, valuri mari zbuciumau marea. 

La restaurant toţi au mâncat cu teamă şi regret că vremea se 
stricase atât de brusc, “domnule, ce frumos fu până azi, chiar îi ziceam 
nevestii-mii că noi niciodată n-am prins aşa vreme bună la mare şi 
tocmai azi... când era ultima zi de concediu .. 

Cele trei familii cu copii cu tot mâncau în grabă, că aveau de 
prins trenul de 300. 

Draperiile de catifea întunecau restaurantul, afară vâjâia vântul, 
fata de la 107 îl întrebă pe băiatul de la 205 dacă i-a spus vreodată cât 
iubeşte ea ploaia, el i-a răspuns că nu, dacă i-a spus că a fost cea mai 
frumoasă vacanţă din viaţa ei, el i-a răspuns că nu, dacă i-a spus că deja 
Creedence nu-i mai aminteşte de nimeni, el i-a răspuns că nu, dacă i-a 
zis cumva că pleacă definitiv în America, el, după o pauză lungă în care 
nu s-a auzit decât vântul de afară, “în L’America? să devii o L.A. 
Woman? Nu, nu mi-ai spus”. Apoi au mâncat mai departe, ea s-a ridicat 
şi l-a rugat să nu o urmeze, el n-a spus nimic, a urmărit-o doar în 
oglindă, fără să întoarcă privirea i-a văzut umerii bronzaţi şi a încercat 
să-şi imprime imaginea ei pe retină aşa cu spatele, plecând, ca să nu o 
regrete niciodată. 

Cuplul de la 302 căra la maşină bagaje, ea urcă prima fară să 
privească hotelul, nici marea, nici plaja, el urcă la volan, o întrebă dacă 
a verificat să nu fi uitat ceva, ea i-a răspuns că da, a verificat, şi maşina 
a dispărut din parcarea hotelului. 

Băiatul predă camera: 2 pături, 2 prosoape, o lenjerie de pat, o 
măsuţă, 2 noptiere, un şifonier, o lenjerie de pat. De la fereastra cu 
vedere spre plajă, marea se făcuse neagră-albastră, furioasă, pe plajă 
cânta Creedence “someone told me long ago / There’s a calm before 

 



the storm”. Camerista verifică din uşă camera, îl rugă să-şi ducă bagajele 
jos, după 1200 nu mai avea voie să rămână. 

El luă un taxi şi plecă spre gară şi niciodată marea n-a fost mai 
mare ca atunci, adică mai verde-albastră, mai calm-furioasă şi niciodată 
n-au mai pus muzică atât de bună pe plajă, n-au fost scoici mai multe, nu 
s-a vândut îngheţată asortată ca atunci. 

Noiembrie 1998, Bucureşti 



ZAPEZILE DE ODINIOARĂ 

într-adevăr, în iernile acelea ningea mult. Iernile erau ierni. 
Zăpezile erau zăpezi. Ea era... ce să mai, era cumplit de frumoasă, se 
machia puţin şi citea cărţi bune. Mânca biscuiţi şi picta pe sticlă. Purta 
bijuterii de lemn şi pulovere de lână mereu asortate, fuste de stofa, 
blugi şi cizme cu talpă groasă. Râdea mult şi genunchii i se iveau de 
sub paltonul scurt ca două globuri într-un brad de Crăciun. 

Fragile, rotunde şi reci. Era cumplit de frumoasă şi se machia 
puţin. Citea cărţi bune şi îi plăcea literatura rusă. El era contemplativ şi 
avea evazaţi, fuma şi citea cărţi bune. Când nu corecta extemporalele 
unor elevi tâmpiţi. El nu mergea cu tramvaiul niciodată, o lua pe 
scurtătură prin parc, printre câini făcuţi covrig, direct spre şcoală. Avea 
două camere, parchet şi tapet lavabil cu maci. A văzut-o în parc, de fapt 
i-au sărit în ochi genunchii ei ca două globuri într-un brad de Crăciun. I 
s-a părut că genunchii ei sclipeau de sub palton. Apoi s-a întrebat ce 
caută ea într-un parc de la marginea oraşului mâncând biscuiţi “Diana”, 
dar ea a fost cea care s-a îndreptat spre el şi l-a întrebat dacă are cumva 
un bilet de tramvai, că nu mai e nimeni la chioşc, el i-a zis că nu, nu 
are, dar să meargă fară bilet, n-o verifică nimeni; “eu am mereu 
ghinion, mă prind imediat, dacă nu întârziam la croitoreasă prindeam 
casa de bilete deschisă” şi au continuat discuţia. 

In iernile acelea era zăpadă multă. Ningea “ca-n Esenin” şi ochii 
ei sclipeau, la fel şi genunchii fragili şi reci, la fel şi părul, era toată un 
glob de sticlă din pomul de Crăciun. Citeau literatură rusă în gura mare, 
urla parcul de “dulce ţinut al poamelor” sau de “trăieşte 



şi ia aminte”, el corecta extemporalele unor elevi iremediabili în timp ce 
ea lipsea ore întregi la croitoreasă. O aştepta în parc cu extemporalele în 
mână imaginându-şi cum probează ea rochii, cum îi stă cu verde, cum îi 
stă cu roşu, cu fusta plisată, cu cizmele de piele. Şi-o închipuia pierdută 
în apartamentul croitoresei între cârpe şi stofe, lui îi era frig, acolo 
trebuie să fi fost cald, ea proba rochii, zeci de rochii, culori bine 
asortate, ea era ... ce să mai, era cumplit de frumoasă şi genunchii ei ca 
nişte globuri... 

El fuma, avea evazaţi, avea două camere şi un tapet lavabil cu 
maci şi mai ales avea o imaginaţie bogată, se lăsa fascinat de rochiile ei, 
de combinaţiile culorilor. Ningea mult şi citeau literatură rusă, mergeau 
la el şi beau ceai fierbinte, ascultau Moody Blues, iar el îi povestea că 
avea un frate care avea un prieten care avea un frate, deci fratele 
prietenului lui frate-su locuia în America şi fusese coleg de cameră în 
studenţie cu Janis Joplin şi mamă, ce ţâfnoasă era asta, rea şi ţâfnoasă şi 
bea de stingea. Ei i se părea o poveste - cum să fii coleg de cameră cu 
Janis Joplin, artiştii şi scriitorii mari sunt ca sfinţii, inaccesibili 
pământenilor şi parcă inexistenţi în real. 

Stăteau în bucătărie cu cănile de ceai înainte, camera era mică şi 
se facea repede cald, ascultau discuri şi genunchii ei rotunzi sclipeau. El 
o ducea la staţia de tramvai unde 27-le opreşte din zece în zece minute. 

într-adevăr, în iernile acelea ningea mult şi ea se pierdea în 
tramvaiul 27 care o fura printre căpiţe de zăpadă până în inima oraşului. 
De sărbători, ea a vrut să meargă la munte, el la mare. “Cum la mare? 
iama la mare? ce, am înnebunit? Hai la munte!”. “De ce la munte? Toată 
lumea merge la munte. Hai la mare!”. 

El s-a dus la mare, ea la munte. De atunci nu s-au mai văzut, ea 
nu a mai coborât din 27 în parcul cu câini făcuţi covrig. De atunci, nu 
mai ninge mult. Iernile nu mai sunt ierni. Zăpezile nu mai sunt zăpezi. Şi 
de atunci nici literatura rusă nu mai e literatură rusă. 

1998, Măgura 



CA IN ORICE CASNICIE 

Apoi, ca în orice căsnicie, nu vor mai vorbi despre Mârquez şi 
flori de mărăcin, despre bucurii mărunte care dau sentimentul unei 
fericiri totale, nu-şi vor mai recita versuri siropoase, dar pline de amor, 
nu vor mai crede că fructele sunt mai dulci când mi le dai tu, din mânuţa 
ta, vor uita alintările - bombonel, cireşica mea, ieduţa mea, ma cherie, 
honey dear, moaţă, fleoarţă, pufi, pusi, miţi, dodo, coco, ciuf, nu se vor 
mai ţine de mână, nu se vor bucura că plouă, n-or să mai bea lapte din 
aceeaşi cană, n-or să mai citească simultan aceeaşi carte. Dimpotrivă, ca 
în orice căsnicie, vor începe discuţiile despre murături şi zacuscă, 
dulceţuri, compoturi, el va cumpăra zahărul, ea va desface caisele, vor 
merge în vizite de interes, vor uita de muzică, evazaţi, plete şi chitară, ea 
se va tunde şi face “permanent”, lui îi va cădea părul şi muşchii feţei, va 
purta ochelari, ea se va îngrăşa şi va trece la tocuri medii, el va face 
burtă şi se va mişca greu, se vor enerva că plouă, vor avea discuţii 
despre şcoala la care să-l dea pe băiat că nu vreau să-l dăm la 12, ba nu, 
mai bine să-l dăm la 7 că acolo eNeli învăţătoare şi predă bine, vor 
aranja apartamentul în fel şi chip, ea se va machia mai puternic ca să-şi 
ascundă declinul obrajilor, el va fuma LM, îşi vor împărţi raţional banii, 
vor uita că au fost tineri şi se vor enerva că băiatul e prea rebel, nu-i 
ascultă, el va ameninţa cu bătaia, ea îi va lua totuşi apărarea, se vor 
depărta cu timpul de ei înşişi, probleme mărunte îi vor înghiţi pe fiecare, 
dragostea va deveni obişnuinţă şi mecanism, vor avea emoţii când 
băiatul va da examene, vor cumpăra cele mai noi produse de pe piaţă, 
ţinând pasul cu moda, vor urmări seriale şi vor uita de plimbări şi 
prieteni, la fel cum vor 



uita şi de scrisorile din tinereţe - “N-am să uit niciodată ziua 
aceea când te-am cunoscut la cules flori de mărăcini, nu credeam că 
printre mărăcini voi cunoaşte eu iubirea şi ţi-am spus atunci “fată-
mărăcine, numai dragoste fară suspine”. Vor uita de tot şi când băiatul, 
surprins că găseşte discuri de-ale lor prin podul bunicii, va zice ”tati, voi 
aţi ascultat muzică de-asta? Şi eu de ce n-am ştiut?!”, tata, cu burtă şi 
chel, va răspunde lasă-le, măi, acolo şi vezi-ţi de treabă, nu mai răscoli! 

Vor mânca gras şi vor urmări ştirile, vor avea probleme cu inima, 
vor încerca regimuri de slăbire fară eficienţă, vor fi suspicioşi cu iubitele 
băiatului, că asta e prea vorbăreaţă, că asta e prea mutroasă, că asta e 
prea proastă, se vor amuza când vor găsi rătăcite printre cărţi scrisori 
vechi de la mama ei: “Tu să stai la locul tău, orice ar fi, să nu participi la 
vreo manifestaţie şi să te snopească ăia, să dai de necaz, că-ţi va fi mai 
rău; noi te vom ajuta în limita posibilităţilor”, scrisori vechi de la mama 
lui: “Ţi-am trimis şi ţie câte ceva de mâncare plus 50 de lei prin Dorin, 
am vrut să-ţi trimit şi mai mult, dar tata nu e acasă zilele astea şi n-am 
avut de unde”. 

Vor trece pe tratamente naturiste, pe legume şi fructe în locul 
grăsimilor - “care fac rău la inimă“ - vor fi şi ei în sfârşit de acord cu 
fata pe care a ales-o băiatul de soţie, se vor pregăti de nuntă, ca în orice 
căsnicie, vor rememora clipa nunţii lor cu ochii în lacrimi, privindu-şi 
băiatul, alte timpuri, alţi miri, vor merge acasă încercând sentimentul de 
casă golită şi apoi pe acela de familie înmulţită cu o prezenţă nouă. Ea 
va lua un aer de doamnă distinsă cu păr grizonat, ochelari şi fară 
machiaj, el va ieşi la pensie şi va ajunge la vârsta apoftegmelor 
plictisindu-şi vecinii de scară. 

Vor face pe bunicii, ca în orice căsnicie, împărţindu-şi rolurile şi 
atribuţiile, tu îi încălzeşti laptele, eu îl spăl şi-l culc, tu îi dai suzeta, eu îl 
plimb. 

Vor rămâne aşa, parcă fară vârstă, ca toţi bunicii, multă vreme, 
făcând aceleaşi lucruri, nefacând de fapt nimic, reducându-şi 
cheltuielile, mâncând puţin, umplându-şi noptiera de medicamente, 
zgârcindu-se la tot. Şi mai ales, rămânând mult în urmă, conştienţi de 
asta. Apoi vor pleca pe rând, nu mult unul după altul, fară a stârni 
stupefacţie. Ca în orice căsnicie. 

9 iulie 1998, Măgura 



TIMPUL ÎN TENISI 

Numai vara, în curtea bunicii - putea să-şi dea seama că a crescut. 
în timpul anului conştiinţa de sine se estompa, se pierdea într-o avalanşă 
de evenimente, de senzaţii, uita că după toamnă vine iama, apoi 
primăvara, apoi vara şi niciodată toamna următoare n-o s-o mai găsească 
aceeaşi, aşa cum se întâmplă la treizeci, la patmzeci, la cinzeci de ani, 
când nu se mai schimbă aproape nimic. Numai vara îşi dădea seama că a 
crescut. In curtea bunicii, vara se scurgea cu un fel de lâncezeală, vântul 
adia cam trist, fară rost - ce tristeţe te poate apuca atunci când eşti 
tânăr?! Nici măcar bunica nu e tristă prin grădină, livadă, pod, cămară, 
are un aer preocupat, dar niciodată trist. Bucuria primelor zile de vacanţă 
se ducea repede, nu avea prea multe de făcut, apoi urma o lipsă de 
ocupaţie dublată de aşteptare şi plictiseală, vântul adia, curtea, pomii, 
câinele tăceau aşteptând şi ei. Curtea mai ales, goală şi veche tăcea mult, 
bunica era mereu plecată cu treburi, curtea, cu un soi de înţelegere a 
celor trecute, era cea mai mută şi părea că ei îi e cel mai tare dor de cei 
plecaţi, de gălăgia de altădată, de poarta trântită, lăzi cu fructe, saci cu 
grâu, pârtii prin zăpadă, ghetuţe, păpuşi aruncate prin colţuri, grămezi de 
roşii şi cartofi, gladiole, lalele. Curtea tânjea în modul cel mai discret 
după verile de mai înainte. 
Numai vara, când căldura şi vântul aruncau curtea într-o amorţeală 
bolnăvicioasă, nici caisele nu mai cădeau din copac, nici lanţul câinelui 
nu mai tremura, nimic, nimic, abia atunci constata ea că a crescut. Dintr-
o vară în alta se întâmplaseră multe şi totuşi ea avusese timp să şi 
crească. La prânz nu mai suporta căldura şi intra 



în casă, la răcoare şi întuneric, şi stătea aşa ore întregi, cu burta în sus, 
întinsă pe podele, privind scrumiere, tablouri, cutii de bomboane, pianul 
de plastic, zarurile, maşina de cusut, fiecare cu mica ei istorie, legată de 
cineva, de undeva. 

Atunci deschidea dulapul şi descoperea perechile de tenişi. 
Acesta era momentul cel mai râvnit al vacanţelor de vară când, după ce 
epuiza toate colţurile casei, apoi toată energia, intra în casă şi căuta în 
dulap perechile de tenişi. Erau tenişii ei de la vârstele cele mai mici, 
până în vara anterioară. în timpul anului purta o pereche, rămânea mică 
şi vara o aducea la bunica şi-o închidea în dulap alături de perechile 
anterioare, până la vara următoare, când aducea alta. Şi în fiecare an îi 
descoperea cu aceeaşi emoţie în faţa ei, cea din anii trecuţi, de parcă n-ar 
fi fost tenişii ei, de parcă n-ar fi fost aceleaşi perechi, an de an. Şi pe 
fiecare pereche vedea imprimată vârsta ei de atunci, ca o etichetă, cei de 
la cinci ani cu un ştaif puţin călcat şi celălalt întreg purtând în ei 
culoarea vârstei de cinci ani, cei de la opt ani pătaţi de fructe, când 
fusese cu tata pe deal şi mâncaseră mure, cei de la zece ani, cu aerul lor 
de puştoaică premiantă, cei de anul trecut, plini de curiozitate şi de 
frunze uscate când se plimbaseră prin parc şi el îi dăduse ciocolată cu 
alune şi îi conturase profilul cu degetul. Perechi de tenişi. Moi, coloraţi, 
scofâlciţi, purtând în ei diverse ipostaze ale aceleiaşi fete care vara, în 
curtea bunicii, constată că a crescut. 

Pe umeraşe stau fustele mamei, sacourile tatălui, cârpe colorate 
având vremea lor, purtând şi ele vârstele mamei şi ale tatălui, fusta 
albastră când mama fusese la băi, costumul de ski al tatălui când 
făcuseră revelionul la munte, cămaşa de noapte a mamei într-o dimineaţă 
cu soare mult prin ferestre, vară, miros de flori, cărţi în jurul patului, 
mama mânca mere şi citea lungită în cămaşa de noapte, tata bea cafea şi 
citea lungit, o mamă şi un tată duminica, vara, un copil între ei, privindu-
le cărţile ca pe nişte lucruri accesibile doar părinţilor, miros de flori, 
bunica intrând cu plăcinte calde. 

Sub toate cârpele acestea dorm tenişii, ca nişte dovezi că a existat 
un copil şi copilul a crescut, o întreagă familie, o mulţime de vârste 
încuiate într-un dulap dintr-o cameră răcoroasă unde fata se retrage când 
nu mai suportă căldura. O familie întreagă încuiată în 



dulapul bunicii care umblă de colo-colo cu un aer preocupat, niciodată 
trist, numai la bunici lucrurile nu mor niciodată, ci doar se adâncesc în 
somn. 

Pe treptele casei, fata îşi priveşte tenişii. Nu poartă încă nici o 
vârstă, sunt albi cu şireturi galbene, fireşti, nişte tenişi încălţând nişte 
picioare odihnindu-se pe treptele casei. Vântul adie, nici lanţul câinelui nu 
tremură, bunica umblă pe undeva, numai curtea, mută, aşteaptă ca un 
bătrân pe prispă, tânjind după vârstele ei trecute, după cei plecaţi, după 
zgomot, ghetuţe aruncate prin colţuri, grămezi de roşii, lăzi cu mere. 

Martie 1999, Bucureşti 
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PAUZA   DE   PRANZ 

Atât. 15 minute. Nici cât să dai o fugă peste drum şi să-ţi clăteşti 
ochii într-un magazin. în rest, alergătură toată ziua. Şi doar 15 minute 
pauză, în care pot: să plec de la tejghea, să ies în faţa barului, să fumez o 
ţigară, să-mi mănânc sandviciul, să schimb două, trei vorbe cu Geo de la 
pâine. Apoi din nou la tejghea până la opt seara când şefu’ îmi strigă: 
Gata, Nicoleta, ne-ajunge pe azi. Şi eu mă şterg atunci pe prosopul 
murdar şi zic: OK, şefu, credeam că nu mai aud cuvintele astea! 

15 minute în care, culmea, poţi muri de plictiseală fiindcă acum 
cafeneaua se închide şi rămân doar cei foarte cunoscuţi, zişi “de-ai 
casei”. “Dară ochiu-nchis afară, înăuntru se deşteaptă” şi atunci mă 
gândesc la o ţinută de seară, cum mi-ar sta mie cu rochie de lame şi 
poşetă plic sau cu catifea vişinie sau cu părul scurt, vopsit negru sau prins 
în coc semilună şi aşa trec 15 minute fară să apuc măcar să-mi mănânc 
sandviciul. 

Sunt însă zile precum aceasta, în care în cafenea rămâne cineva 
dintre cunoscuţi, eu, adică Nicoleta, fata de la bar, îmi scot sandviciul şi 
îi privesc. 

în dreapta mea o văd chiar pe ea, cea care crede că mă ştie total, 
ea, Ana-Maria Androne, clientă de după-amieze, cu inelul ei fară piatră 
pe care îl poartă din raţiuni afective — sentimentalisme de doi bani - 
scriind de zor despre viaţa Nicoletei, picoliţă la o cafenea de mâna a 
doua, aflată în pauză de prânz - 15 minute libere pentru două felii de 
pâine unse cu pate de pasăre şi o felie de castravete la mijloc. 



în stânga îl văd pe inginerul G care mă priveşte insistent şi ar 
vrea să merg lângă el, barul e aproape gol la ora asta, m-aş putea aşeza 
oriunde. Mă uit la ceas, mai am cinci minute, sandviciul l-am terminat, 
iau o revistă şi mă uit pe coperte - e lucioasă şi scumpă, mă aşez lângă 
inginerul G care îmi face loc şi vrea să-mi ofere o cafea. El mie! Acum 
e atât de linişte încât i-aş putea spune ştii, e târziu de-acum, nu mă mai 
interesează, gata, doar nu credeai că... aşa, la nesfârşit, dar îi văd figura 
tâmpă şi transpirată, ce să-i mai zic?! inutil! Oricum n-ar înţelege 
nimic, ar fi chiar mirat-cum, tu?! tu m-ai iubit toţi anii ăştia?! păi şi de 
ce n-ai zis nimic? 

Deci n-ar înţelege, oricum e târziu, pauza s-a terminat şi deja îl 
văd pe şefu că-mi face semne să iau scaunul din uşă şi să trec la 
tejghea. în bar a intrat un grup de cafegii. 

August 2000, Măgura 



NEGATIVE 

Aşa cum stă, cu cotul sprijinit pe genunchiul lui, parcă nici nu i 
s-ar potrivi o altă poziţie. Lumina îi bate din partea stângă şi ochii verzi 
citesc concentraţi pe o pagină de carte. El nu vorbeşte, nici ea. El stă cu 
genunchii strânşi şi priveşte nişte fotografii cu ea, atât de cuminte 
acum, citind, atât de străină şi frumoasă în bucăţile acelea lucioase de 
hârtie. Negativele fotografiilor sunt răspândite pe pat ca nişte amintiri 
alb-negru, inutile. Fotografiile astea lui îi fac mai mult rău, decât 
plăcere. O simte departe şi niciodată pe deplin cunoscută, ca o limbă 
străină şi totuşi caldă lângă el, citind sprijinită de genunchiul lui. Râde 
mult şi are idei ciudate, să fumeze stând în cap, să iasă pe stradă 
machiată ca o egipteancă şi ca o japoneză şi ca mama lui Andrei şi ca 
sora lui Cătălin, să ducă gunoiul învelită doar într-un cearşaf. 
Fotografiile astea, unde ea l-a rugat s-o pozeze machiată ca o 
egipteancă, apoi ca o japoneză, apoi ca sora lui Cătălin, sunt stranii - ea 
stând noaptea pe balcon cu machiajul strident îngroşându-i trăsăturile, 
ochii foarte verzi, buzele înnegrite - au un aer de femeie tragică, oraşul 
în spatele ei, luminat şi departe - două lumi paralele; ea şi oraşul cu 
firme, neoane, faruri. O poză. 

Ea cu ochii ei verzi citind - o figură foarte luminoasă dincolo de 
stratul de fond. Altă poză. 

Ea ca o japoneză cu părul desprins, pe un fundal alb, lângă un 
tablou cubist. Doar ea şi tabloul pe un perete alb. Altă poză. 

Ea stând în profil şi în spatele ei soarele conturându-i chipul, 
nasul subţire. Altă poză. 



El stă cu genunchii strânşi şi priveşte fotografiile din jurul lui. Şi 
acum simte mai puternic ca niciodată că de fapt n-o cunoaşte, că o 
iubeşte, dar nu o cunoaşte, că dincolo de râs, nebunii, gingăşie, mâini 
frumoase, nas subţire, e totuşi altcineva care rămâne mereu nedescifrat. 
Ea citeşte concentrată, cu mâna sprijinită pe genunchiul lui, el iubeşte 
mâinile ei frumoase care dau paginile cărţii, iubeşte profilul ei luminat 
dintr-o parte şi tot ce există dincolo de profilul ei luminat, şi nebunia ei, 
şi pozele ei, şi machiajele ei, pe ea ca egipteancă sau ca japoneză lângă 
tabloul cubist. între ei, negativele cu ea în varianta alb-negru, numai 
contururi vagi, decolorate. 

Afară, pe fereastră, se văd păsări mari zburând domol în jurul 
blocului, trecând prin dreptul ferestrei. Privesc o clipă înăuntru şi îşi 
continuă apoi zborul. El le priveşte uimit. Sunt pescăruşi, îi zice ea, care 
fâlfâie pe deasupra fabricii de pâine, a chioşcului de ziare şi a blocului 
ei, departe de locul lor firesc în natură, emigranţi într-un oraş departe de 
mare, iarna. Intr-o lume care nu e a lor, mari şi albi, plutind deasupra 
oraşului. 

Numai la ea poţi vedea pescăruşi iama ieşind din pământ parcă, 
la fel ca şi simfonia asta interminabilă care te scoate din minţi. Alături, 
cu ochii în carte, ea aruncă o explicaţie - muzica vine de la parter, am o 
vecină melomană şi surdă care ascultă simfonii cu sonorul la maxim. 
Uneori şi noaptea. 

El ascultă muzica, priveşte pescăruşii rotindu-se prin dreptul 
ferestrei, între ei negativele, apoi fotografiile cu ea - lui i se pare că se 
sufocă, e o altă lume aici la ea, sus la etajul zece unde existenţa curge 
altfel. Ea dă explicaţii ignorând nefirescul, el e uimit de lumea ei de la 
etajul zece de unde ea nu pare să coboare vreodată, citind cărţi ce nu se 
mai termină, niciodată pe deplin cunoscută, ca o limbă străină. 
El îi priveşte profilul conturat de lumina veiozei, mâna sprijinită pe 
genunchiul lui şi i se pare că înţelege, că intuieşte apropierea unei zile 
când ea îi va spune că nu prea mai are rost, ar fi mai bine pentru 
amândoi el să-şi ia aparatul foto, filmele nedevelopate şi să coboare, s-o 
ia prin faţa chioşcului de ziare şi să dispară de tot. Lui i se va părea de 
neînţeles totul, dar va ceda constatând că de fapt n-o cunoaşte, n-a 
cunoscut-o niciodată, nici pe ea, nici lumea ei de la 



etajul zece cu pescăruşi, simfonii, machiaje de egipteancă, de japoneză, 
de sora lui Cătălin. O limbă străină îţi rămâne străină, n-o vei stăpâni 
aproape niciodată la perfecţie. 

Se va apuca de citit şi o va uita încet. Nu va developa niciodată 
fotografiile, va păstra doar negativele cu jocul lor alb-negru în care 
trăsăturile sunt vag conturate. Nu va developa fotografiile, le va păstra 
aşa, în starea lor brută, nefmisată, nişte jumătăţi între creat şi non-creat, 
nişte amintiri. Va închide aceste negative într-un sertar unde umblă rar, 
şi pe ea şi lumea ei odată cu ele, ea într-un sertar printre pixuri, 
indigouri, sticluţe cu cerneală STUDENT, confeti, aparate de ras 
stricate, gume de şters, brelocuri, vocabulare de limbi străine. 

8 februarie, 1999 Bucureşti 



ANOTIMPURI 

Dacă mă uit atentă, văd infinite fire de nisip şi pe măsură ce le 
observ constat că simpla ta prezenţă lângă mine, pe acest cearşaf 
înflorat, mă irită ca şi cum toate aceste fire de nisip mi-ar pătrunde 
brusc în ochi, orbindu-mă. Căldura mă topeşte şi tot ce mă ţine pe loc 
este dorinţa de a mă bronza. Iar tu taci lângă mine, răsfoindu-ţi revista. 
Soarele mă stoarce de toată energia, urăsc picăturile de transpiraţie care 
îmi alunecă pe corp; încerc să-mi închipui că e iarnă, că mi-e frig. Tu 
stai lângă mine şi habar nu ai că eu mă gândesc acum la excursia aceea 
scurtă la ţară, iama, pe un drum întortocheat, cu corbi deasupra, 
oamenii tăiau porcii şi sângele lor înroşea curţile. începuse să ningă şi 
aburii se înălţau din hornuri ca de la saunele ruseşti. Intr-o curte ne-a 
întâmpinat o bunică ninsă, ne-a dat ţuică fiartă şi gogoşi, iernile la ţară 
sunt tihnite, infinite, par să nu se mai termine niciodată şi nimeni nu se 
supără. în excursia de o zi cu trenul prin sate înzăpezite am uitat 
amândoi de tumultul oraşului şi de condici, hârţogăraie şi fişe, ne-a 
rămas în minte doar mirosul ţuicii fierte şi al gogoşilor, al satului în 
sine cu drumul, cu corbii. 

* 

A doua zi erau departe, printre condici şi fişe, de parcă nici n-ar 
fi plecat vreodată, de parcă n-ar fi ieşit, printr-o spărtură, din bulele de 
timp inert al zilelor. 



* 

Acum ne privim chiorâş şi soarele ne topeşte bunele intenţii, la 
radio anunţă grade mari pe litoral şi în capitală, doctorii recomandă a nu 
se sta la plajă mai târziu de ora 900 dimineaţa şi eventual după 1600 după-
amiaza, soarele este periculos, zic ei, provoacă arsuri. Acum îmi vine să-
ţi spun că te urăsc, că nu mai suport atingerea pielii tale, din cauza 
soarelui nu suport nimic, nici măcar o glumă; vreau să-ţi spun ceva rău, 
să ne enervăm împreună reciproc. Te urmăresc cu privirea, tu citeşti 
absent, răsfoieşti revista aia de o jumătate de oră şi parcă tot nu înţelegi 
ce vrea să spună, la ce te gândeşti acum nu ştiu, probabil vrei să-mi spui 
ceva rău, să ne enervăm împreună, reciproc, şi te încăpăţânezi să rămâi cu 
ochii în revista aia idioată, idioată, idioată. 

* 

Pe atunci nici nu aveau nevoie de cuvinte, se înţelegeau din 
priviri, etc., etc., ca toate cuplurile la început, siropoşi şi convinşi că sunt 
unici, eterni; lamentabili în felul în care se scurgeau pe alei ţinându-se de 
mână, ciripindu-şi dulcegării, comicării... 

Se cunoscuseră toamna la coadă la bilete de film, avuseseră locuri 
unul lângă altul şi tot timpul filmului comentară replicile actorilor, 
clişeele, finalul previzibil. Au râs şi au iritat pe alţii din sală, au dat cu 
pop-com pe jos - ce măgari, ce nesimţiţi! - au spart pungile de hârtie. Au 
urmat zilele lungi de toamnă cu gustul lor de castane, s-au plimbat prin 
parcuri beţi de bucurie, avizi să se cunoască. Au început fiecare serviciul, 
s-au lăsat înghiţiţi de mormanele de condici, fişe, hârţoage pentru că 
venea ora 4°°şi atunci începea fericirea - se vedeau, se sărutau şi iar alene 
pe străzi, siropoşi, lamentabili ca toate cuplurile. 

Odată au decis subit să-şi ia o zi liber şi să plece la ţară la bunica 
lui, iama venise ca o iarnă rusească, mare, multă, grasă, nesfârşită. Au 
luat trenul şi în staţia de ţară un bătrân i-a întrebat ce mai e pe la oraş, 
cum mai merg treburile pe acolo, ei au răspuns evaziv şi au plecat pe un 
drum întortocheat cu corbi fâlfâind pe deasupra sau nu erau corbi, cine 
ştie, poate nu erau corbi, dar prin curţi sigur erau porci înjunghiaţi şi 
sângele lor cald gâlgâia, gâlgâia. 



* 

Te simt lângă mine ca pe un ghimpe, incomod şi periculos, nu pot 
să fac o mişcare că te voi atinge şi nu vreau asta, nu îţi suport atingerea 
pielii. Urăsc şi crema de plajă care mi se scurge pe gât, s-a topit de căldură 
şi nu intră în piele, o simt cum coboară în dâre lungi şi mă gâdilă, urăsc 
statul la soare şi totuşi vreau să mă bronzez. Tu dai paginile revistei încet - 
că doar ce grabă ai?! - nimic nu te nelinişteşte, nu priveşti nici marea, nici 
pe mine şi taci. Mă indignează tăcerea ta şi ştiu în acelaşi timp că dacă ai 
vorbi m-ar zgâria în timpane cuvintele tale, la radio anunţă soare puternic, 
vreau să plec şi mă simt lipită de cearşaf, vreau să plec; să fie din cauza 
căldurii?!, experţii anunţă că soarele provoacă tulburări de dispoziţie, 
anxietate, nervozitate, să fie din cauza căldurii, deci?! Vreau să plec, să 
beau o bere, singură la o terasă, să adie vântul, să înceapă să plouă, să intru 
în mare, ce senzaţie de răcire bruscă, aproape că nu mă mai enervează 
nimic, te văd pe plajă cum răsfoieşti revista aia idioată şi nu înţelegi nimic 
din ea, de aici, din apă soarele pare mai suportabil, vreau să plec. 

* 

Primăvara au început tabieturile lor de cuplu, familiarităţile, s-au 
şters misterele, necunoscutul, aveau program şi făceau planuri de vacanţă. 
Ploua uneori şi atunci stăteau în casă, beau ceai la pliculeţe. La radio 
anunţau că vara va fi foarte călduroasă. 

Soarele a început să încingă betonul şi atunci a venit praful, 
plictiseala. Au respectat proiectele de vacanţă. Au mers la mare şi soarele 
ardea înnebunitor, topitor, creând nervi, iluzii, impresii. Au început să 
repete gesturile, se pleacă la plajă dimineaţa, la hotel, la plajă după-
amiaza, la hotel, drumuri egale prin soarele orbitor. Lumea viermuia sub 
acest soare repetând aceleaşi drumuri. 

* 

Vreau să plec şi să nu am o direcţie, să uit că trebuie să fiu atentă la 
portofel, la ceas, că trebuie să calc cu grijă să nu mă tai în scoici, soarele 
ăsta m-a sleit de tot, urăsc, urăsc soarele şi vara şi plaja şi pe tine care te 
uiţi tâmp în revistă, nici nu mă vezi, nici nu mă simţi lângă tine. 



* 

La mare au devenit un cuplu obosit, nu mai aveau ce să-şi spună, se 
întindeau pe cearşaf unul lângă altul şi se topeau sub soare, iar radioul 
recomanda a nu se sta după ora 900 dimineaţa, marea părea deja violetă, 
gri, soarele râdea de toţi şi-i ardea, ea vroia să se bronzeze, el răsfoia o 
revistă, nu-şi vorbeau, ea s-a ridicat de pe cearşaf, crema i se scurgea în 
dâre lungi pe gât şi s-a îndreptat spre mare, a intrat, o senzaţie de răcire 
bruscă, aproape că nu mai era enervată, îl vedea pe plajă uitându-se prin 
revistă, din apă soarele pare mai suportabil. 

Abia când a auzit scandal, ţipete, el a ridicat privirea şi a văzut 
agitaţia de pe plajă, lipsa ei de pe cearşaf, cineva se înecase sau vrusese să 
se înece, cineva făcuse stop cardiac sau era o sinucidere, cineva plutea pe 
apă cu părul răsfirat şi soarele îl făcea să sclipească. 

August 2000, Măgura 



ZBURĂTORUL 

Dar nu se oprise. Nici timpul. Ce dacă el nu luase examenul?! 
Nimeni nu murise, nimic nu-şi schimbase cursul firesc. Când nu se văzuse 
pe listă crezuse că moare lângă panou, în aglomeraţia sfâşietoare de 
oameni cu gurile căscate, citind cu voce tare nume şi note. Ieşise cu 
greutate din mulţime şi se aşezase deoparte, la colţul liceului, încercând 
să-şi revină. Soarele ardea enervant, vedea femei pupându-şi zgomotos 
copiii bezmetici de emoţie şi alte femei plângând şi bătându-se cu pumnii 
în cap în faţa unor copii speriaţi mai mult de reacţia mamelor, decât de 
eşecul lor. El a rămas singur la colţul liceului şi sub soarele leşinător nu-i 
mai veni nici să plângă, nici să se enerveze de ghinionul lui, ci doar să 
mănânce zece îngheţate. Şi plecase la cofetărie unde ceruse zece cupe de 
îngheţată, se aşezase singur la masă şi începuse să mănânce cu disperare. 
Abia după ce terminase şi se trezise în faţa mesei pline de cupe goale, îl 
apucară o furie şi în acelaşi timp o părere de rău nebună că învăţase atâta 
tot anul, nu mersese nici în tabără, nici în excursie la muzeu şi totuşi 
picase examenul. îi venise să plângă, dar văzuse cupele goale în faţa lui şi 
îl apucase greaţa. In gură îi rămăsese gustul sintetic al îngheţatei. Plecase 
la gară şi de acolo luase primul tren spre casă. Satele se înşirau leneş sub 
soare şi trenul moţăia printre ele. Nimic nu-i plăcea din ce vedea pe 
fereastră, simţea doar greaţă şi lângă el un navetist fuma ţigări proaste. 
Când ajunsese în satul lui, copiii veneau de la scăldat, cu picioarele şi 
spatele ars. 

De atunci s-a apucat iar de învăţat. Nu s-a mai gândit nici o clipă la 
vacanţa pe care şi-o dorise, prima lui vacanţă de liceu, ci se 



apucase din nou de învăţat pentru sesiunea din toamnă, cu atâta seriozitate 
de parcă era firesc ca tocmai în toamnă se dea examenul. Cel mai mult îl 
enervau tânguielile mamei, că ce mai nedreptăţi se fac la oraş, că el fusese 
cel mai bun din clasă şi totuşi picase, iar ăla şi ăla, nişte proşti, şi acum 
stau bine mersi la soare, că au intrat din prima la liceu. Bunica fierbea 
magiun în curte, mestecând liniştită în ceaun, fără să pară deranjată de 
focul de lângă ea. Bunicul culegea pere în grădină şi seara citea Biblia. 
Mama şi tata umblau toată ziua şi abia la masa de seară se întâlneau toţi. 
Nimic nu-şi schimbase cursul firesc, timpul nu se oprise. Nici lumea, aşa 
cum crezuse el când nu se văzuse pe listă. 

învăţa cu seriozitate şi în acelaşi timp cu sentimentul că ispăşeşte 
nevinovat o pedeapsă chinuitoare. Ar fi vrut pur şi simplu să stea afară şi 
să zacă pe trepte, nu să meargă în tabără, nu în excursie, nu la scăldat, ci 
doar să zacă pe trepte, dar să nu înveţe. 

Visul lui să se facă aviator, adică să zboare, i se părea acum undeva 
departe. Nu va mai putea privi lumea din cer şi nici nu va mai trăi senzaţia 
de plutire, de cădere domoală, aşa cum visa uneori noaptea că merge şi 
deodată se desprinde, calcă puţin deasupra pământului, apoi pleacă într-o 
plutire mai sus de casă, de copaci, de sat. Zborul şi Cera. Şi Cera era un 
vis aflat acum undeva departe. O iubea de mult pe Cera, de când mergea 
des cu mama lui la mama ei, croitoreasă. Era iarnă şi ei intrau în casă, 
mama scotea tot felul de materiale din sacoşă, pe ăsta mi l-a adus soţul de 
la oraş, pe ăsta l-am cumpărat eu de la târg anul trecut, pe ăsta l-am primit 
de la sora mea. Şi mama proba în faţa oglinzii rochii care mai de care mai 
frumoase, se învârtea uşor - mai trebuie luat pe şolduri, mai trebuie lungită 
- mama era frumoasă şi nu părea să-şi dea seama, ea nu se privea pe ea în 
oglindă, ci doar rochiile. Atunci croitoreasa îl poftea în camera cealaltă, 
unde fata ei călca rufe lângă sobă. Cera mânca gutui de pe fereastră, gutui 
degerate care păstrau lipite pe ele urma frunzelor. Cera era mai mare ca el, 
nu ştia croitorie, nu avea tată, mânca gutui şi călca rufe. Aşa începuse el s-
o iubească pe Cera, învăluită în căldura sobei şi în mirosul de rufe călcate, 
de gutui degerate. Şi când o vedea căzută pe gânduri, vara, între femeile de 
la biserică sau printre meri sau în camera de croitorie a mamei ei, el îi 
privea ochii. Ochii mari care priveau absent, gândind aiurea. 



în rest, Cera era veselă, glumea mereu cu el că e mai mic decât ea, 
că mai are de crescut până va zbura deasupra satului lor, că ce ştie el 
despre tristeţe, despre singurătate, că ce ştie el despre cum e să creşti fără 
tată şi apoi iar că e mai mic decât ea, că mai are de crescut. 

Sperase că intrând la liceu de prima dată, Cera îşi va schimba 
părerea. îşi dorise să meargă în tabără şi să o ia cu el; îi părea bine că Cera 
nu avea prieteni care să o ia cu ei, aşa că era sigur că ea va accepta să 
meargă cu el. Acum toate planurile se duseseră pe apa sâmbetei, el trebuia 
să înveţe când soarele ardea cu putere, bunicul culegea pere, bunica 
fierbea magiun, mama şi tata erau ocupaţi. Pe Cera o vedea rar. El nu 
putea să iasă din curte, mama nu mergea la croitoreasă, Cera nu venea la 
el. Gândindu-se la ea îi revenea în minte imaginea ei din iarnă, călcând 
rufe lângă sobă şi mirosul gutuilor degerate. Uneori - şi ochii ei privind 
aiurea. Noaptea visa că zboară. Se desprindea de pământ două palme, apoi 
se înălţa şi zbura uşor deasupra satului, o vedea pe Cera între meri cu 
capul în palme, se înălţa mai sus şi vedea şi oraşul, cu oameni forfotind. 
Atât. Mai mult el nu văzuse niciodată şi nu cunoştea alte peisaje în afară 
de cele ale satului şi ale oraşului. 

Zborul şi Cera. Două vise pe care le vedea spărgându-se ca nişte 
globuri. Pe masă platoul cu fructe îi aduce puţin din mireasma livezii. Ar 
fi vrut doar să zacă pe trepte sau să doarmă în grădină. Bunicul culegea 
pere, mama le spăla şi i le aducea în casă. Lumea de afară părea ruptă de 
el, era o cu totul altă viaţă dincolo de pereţii casei şi dincoace de paginile 
cărţilor. Bunicul şi bunica trăiau ritmul liniştit al vieţii lor, mama şi tata 
erau mai dinamici, dar toţi respirau, dincolo de ferestre, alt aer, vedeau 
altă lumină. El stătea în casă pentru că era răcoare şi pentru că nimic nu-i 
distrăgea astfel atenţia, închis între patru pereţi cu lumea cărţilor lui, 
anostă şi înşelătoare. Cera călca rufe undeva în mintea lui, înconjurată de 
gutui degerate. 

Soarele scălda curtea. Aşa vedea el de dincoace de ferestre. Pe 
mama o deranja căldura. Se enerva repede. Oare toate femeile sunt 
frumoase când se enervează? Frânturi din bunicul şi bunica, din tata în 
salopetă, din mama cu două pisici în braţe. Pe toţi îi învăluia lumina şi 
căldura aşa cum trăiau ei, dincolo de ferestre. Examenul 



se apropia. Un fel de lehamite punea stăpânire pe el. Era clar că nu va mai 
deveni niciodată aviator, era clar că Cera nu-1 va iubi niciodată. Şi-ar fi 
dorit să dea examenul şi să scape, să mai prindă puţină vară şi să o mai 
vadă pe Cera, s-o întrebe la ce se gândeşte când stă abătută între femei la 
biserică, între merii din grădină sau în camera de croitorie a mamei ei? 

în casă nu există anotimpuri. Afară, vara se derula ca un film mut şi 
foarte luminos. 

Mai avea o săptămână până la examen. Apoi cinci zile, apoi trei, 
apoi două. Când s-a trezit dimineaţa, vara plecase. Brusc i se părea că dacă 
ar fi ieşit pe poartă şi ar fi alergat puţin, ar fi putut-o prinde, de parcă vara 
ar fi trecut prin faţa ferestrei lui cu aerul că pleca să culeagă mure în 
pădure şi nu s-ar mai fi întors. Stătea buimac în mijlocul camerei, era 
foarte frig dintr-o dată şi mama şi tata umblau prin curte zgribuliţi, ploua 
tare, copacii se unduiau de vânt, bunica toca în casă zarzavaturile pentru 
zacuscă. A doua zi pleca în zori la oraş, dădea examenele şi venea peste o 
săptămână acasă cu un personal plin de navetişti. De a doua zi începea să 
fie liber. Dar vara trecuse şi parcă-1 minţise. Ca atunci când nu se văzuse 
pe liste, nu simţi nevoia nici să plângă, nici să se enerveze de ghinionul 
lui, ci un chef nebun de a o lua la fugă prin lanuri, să-l taie porumbul pe 
obraz, să-l plouă şi să-i fie frig, să se murdărească de noroi, să-i fie rău. 
Ieşi din casă când fiecare era la treaba lui şi o pomi pe drum spre pădure. 
La început încet, ca la o plimbare, apoi din ce în ce mai repede, de parcă ar 
fi plecat în căutarea verii adulmecându-i urmele, mirosul. Ajunsese 
aproape de ieşirea din sat, prin curţi nu era mai nimeni, îi speriase poate 
frigul, pisici slabe traversau uliţa, plecate şi ele hai, hui în căutarea verii. 
începuse din nou să plouă încet. Ridică ochii în sus ca să-l picure pe faţă şi 
deodată zări pe cer mai întâi ca o părere, apoi din ce în ce mai tare, 
conturul unui planor plutind oarecum în derivă, îndreptându-se spre malul 
râului. Rămase o secundă ca lovit de fulger, nu ştiu ce să facă şi îi trecură 
rapid prin minte toate visele lui nocturne, senzaţia de plutire pe deasupra 
casei, a satului, a grădinii cu meri unde Cera stătea cu capul în palme. îşi 
reveni brusc şi o luă la fugă spre malul râului, voia să vadă de aproape 
planorul, voia să-i atingă aripile, să vadă pilotul, să-i vadă ochii, să-l 
întrebe ceva deştept 



- pune şi tu întrebări deştepte!, aşa-i zicea mereu tata. Alerga spre mal şi o 
luase direct prin porumb, frunzele îi tăiau obrajii, culca la pământ tije 
lungi de porumb, pline de ştiuleţi. Lovea în dreapta şi-n stânga porumbul 
cădea cu forţă, cu zgomot, de parcă ar fi lovit trupuri, în foşnetul frunzelor 
îşi zicea alergând: “Ceva deştept - să-l întreb ceva deştept”, dar în minte 
nu-i veneau decât lecţii întregi din cărţile lui pentru examen, maxime, 
proverbe, ghicitori, lecţii moralizatoare, “ştiaţi că-uri”. Porumbul se rări şi 
malul râului se ivi cenuşiu, înecat în ploaie şi vânt. Planorul aterizase şi 
pilotul se învârtea pe lângă el, demontându-i aripile şi întrebând un ţăran 
uimit care târa o capră unde poate găsi un telefon în sat. Atunci se opri şi 
el şi se apropie de planor, de ceea ce rămăsese din planor, un fel de pasăre 
ciuntită. Abia putea respira şi în minte nu-i venea nici o întrebare 
“deşteaptă”, privea cu ochi mari pilotul în costum de piele neagră, 
agitându-se pe lângă planor, desfacând, deşurubând, întrebând unde poate 
găsi un telefon. “M-au prins nişte curenţi descendenţi”, se adresa el 
ţăranului rămas uluit cu capra de funie, de parcă ţăranul ar fi ştiut ce sunt 
curenţii descendenţi. “Când am plecat din oraş nu ploua, nu bătea vântul”, 
şi tot desfăcea mişcându-se sigur în costumul lui de piele neagră. Băiatul 
se apropie de el şi încercă să-l întrebe totuşi ceva. Respira greu şi îl privea 
cu toată patima şi regretul de a nu mai putea fi vreodată aviator. Mesteca 
întrebări în gură şi parcă aveau gust tăios, se bâlbâia mult şi nu putu spune 
decât “Domnule, cât e ceasul?”, ca şi cum asta ar fi aşteptat el: să apară un 
pilot cu un planor în satul lui şi el să îşi dea sufletul alergând ca să afle cât 
e ceasul. Pilotul nu păru uimit, se uită şi-i spuse că e unsprezece fără zece, 
fără să fie surprins de insistenţa cu care îl priveşte în ochi băiatul din faţa 
lui. Coborât din planorul care zăcea acum demontat lângă el, pilotul nu 
mai avea înfăţişarea aceea de pasăre neagră care pluteşte deasupra satului. 
Nu mai era strălucitor ca atunci când îl văzuse pe cer printre picăturile de 
ploaie. Acum pilotul devenise un om ca oricare altul, un cineva pe care să-
l întrebi cât e ceasul şi el să-ţi răspundă, mişcându-se oarecum caraghios 
în costumul lui de piele neagră. îl privi cum pleca, păşind apăsat, alături de 
ţăranul cu capra, să dea un telefon la oraş să vină cineva să-l ia. Şi rămase 
puţin descumpănit pe malul râului, uitându-se după pilot cu ciudă că nu-i 
pusese o întrebare deşteaptă, 



cu părere de rău că piloţii nu sunt nişte păsări negre coborâte o clipă printre 
oameni. Şi visul lui de a deveni aviator i se păru o clipă naiv şi prostesc. 

Se întorsese acasă şi mama îl întreba speriată pe unde umblase, de 
ce plecase de acasă fară să spună, ce, el a uitat că are a doua zi examen, nu-i 
ajunge o nereuşită, mai vrea una?! Pe măsură ce vorbea se enerva, îl 
împingea în casă, îi arăta cărţile. Oare toate femeile sunt frumoase când se 
enervează? 

A doua zi plecă la examen, la oraş. Era frig şi umed, trenul moţăia 
printre laniiri de porumb, încărcat de navetişti. Oraşul era murdar, lui îi era 
somn şi greaţă de oraş şi de liceu şi de examen, în gură îi veni gustul 
sintetic de îngheţată ca atunci când mâncase zece cupe la cofetărie. Dădu 
toate examenele şi după o săptămână de stat la oraş, de plimbări prin ploaie 
de la internat la liceu şi de la liceu la internat, luă personalul plin de 
navetişti şi plecă acasă. Faptul că luase examenul, că devenise acum licean, 
îi provoca mai mult oboseală decât bucurie. Vară nu mai era demult. Nici 
măcar o toamnă cuminte, ci deja frig şi ploi. Bunica facea zacuscă lângă 
sobă, bunicul stătea înfofolit şi bea ceaiuri, mama şi tata se bucuraseră 
pentru succesul lui. De la mama află că după ce plecase el la oraş să dea 
examen, în sat a fost o furtună cumplită, s-a luat curentul şi s-au întrerupt 
liniile telefonice, că pilotul care aterizase forţat cu planorul lui rămăsese 
blocat trei zile în sat, fusese găzduit la popă, lângă croitoreasă, şi Cera s-a 
îndrăgostit nebuneşte de el, de parcă pe pilotul ăsta şi pe costumul lui de 
piele neagră îl aşteptase ea de nu se măritase până la douăzeci şi opt de ani, 
încât zicea lumea că nici nu se mai mărită. Şi pilotul a plecat a treia zi seara, 
a venit o maşină să-l ia, şi-a încărcat planorul demontat şi a plecat spre oraş 
de parcă nici n-ar fi fost. Tot de la mama a aflat că Cera a rămas acasă, că 
plânge ca o nebună şi îl visează, spune că el e o specie rară, o pasăre cu o 
strălucire neagră în ochi. “O să-i treacă ei, mofturi de fată nemăritată”, a 
mai zis mama şi l-a chemat la masă. 

Noaptea a visat din nou că zbura, că se desprindea de pământ şi se 
ridica uşor deasupra casei lui, a satului, a curţii Cerei, dar grădina ei era 
goală, între merii unde Cera stătea în alte vise cu capul în palme nu mai 
stătea acum nimeni. El îşi pierdea atunci puterea de a pluti şi se prăbuşea 
brusc sub merii din grădina ei pustie. 



Peste o săptămână plecă la oraş, la liceu. în trenul cu navetişti 
toamna mirosea a ţigări proaste. Paltonul lui nou nu-i plăcea, dar mirosea a 
lână şi a bunica. Mâna îi îngheţase în buzunar. Era licean şi trecea cu 
personalul de navetişti printre lanuri şi sate spre oraş. 

în iarnă primi scrisoare de la mama că totul era bine acasă, că 
bunicul tuşea, că banii sunt în buzunarul cămăşii pe care i-o va trimite în 
pachet, că spune lumea că Cera ar avea un copil cu pilotul. 

în primăvară primi scrisoare de la mama că totul era bine acasă că 
bunicul nu mai tuşea, că o să-i trimită friptură de iepure şi că pe Cera au 
găsit-o îngheţată între merii din grădina ei. 

La oraş primăvara năvălea pe străzi. Zborul şi Cera. Două vise din 
vara trecută care se spărseseră ca nişte globuri. Lumea nu se oprise. Nici 
timpul. 

Măgura, 6 septembrie 1999 



FOTOGRAFIATI-VA TINERETEA ACUM ! 

El îşi luase maşină în vara aceea. Nu era nouă, dar şi-o dorise mult 
şi visase să facă turul ţării cu maşina lui colorată caraghios. Când luase la 
facultate răsplata fusese maşina. Două bucurii deodată, gândea el, nu una 
ca o recompensă pentru cealaltă. Dar ai lui i-au spus aşa, părinteşte, că 
fiindcă a fost cuminte şi a învăţat şi nu s-a înhăitat cu nebunii de la bloc 
care acum nu sunt nici la facultate, n-au nici serviciu, ditamai bărbaţii gata 
de însurat, deci pentru că a fost băiat ascultător şi nu i-a supărat, îi fac 
cadou o maşină. îi cumpără maşină, aşa cum şi-a dorit. Nu e nouă, dar e 
bună. Şi e vopsită cu multe culori, dar asta se rezolvă. Lui i-a plăcut însă 
aşa şi nu a mai vrut s-o revopsească. învăţase tot anul cu disperare, absent 
şi totuşi lucid, despre originea celulelor eucariote, despre arhebacterii, 
hibridarea celulelor somatice la plante. Avea în cap reprezentări şi planşe 
întregi, imaginea transferului de gene cu ajutorul plasm idelor recombinate 
sau relaţia dintre vezica înotătoare şi tubul digestiv la peştii teleosteeni, 
crossopterigieni şi vertebratele tetrapode, figura 114 pagina 145. 

Un an întreg se amuzase, apoi se chinuise cu diverse denumiri şi 
procese din manualele de biologie şi faptul că luase la facultate îi dădea 
senzaţia de eliberare, de dezlipire de paginile cărţilor după care învăţase. 

Acum, că scăpase şi avea maşină, îşi dorea să plece câteva zile la 
mare cu Tamara. Nu era sigur că ea va accepta, o cunoştea de abia de 
câteva săptămâni. Tamara colecţiona papuci vechi şi îi ţinea într-un dulap 
aranjaţi de parcă ar fi fost ai ei şi de parcă ai casei i-ar 



fi purtat încă. Papucii vechi poartă în ei amintirea picioarelor care i-au 
încălţat - picioare groase, picioare subţiri de fată, mers apăsat, mers uşor 
sau sprinţar, locuri pe unde au umblat aceste picioare, pământ din grădina 
de mere, pământ din grădina de flori. Şi mai au ceva papucii vechi. Faptul 
că şi-au îmbibat în ei atmosfera de casă, de familie, nu de lume, de oraş 
aglomerat, papucii ascund drame familiale, bucurii, secrete şi căsătorii 
interzise, note proaste şi ţigări fumate la baie, cu uşa încuiată. 

Tamara a zis că da, merge la mare, la urma urmei e sfârşitul verii şi 
pentru ea începe un an greu. Au plecat cu maşina lui colorată caraghios, ca 
un cuplu din filme franţuzeşti. Au ajuns după după- amiază şi au alergat 
spre plajă, ea a intrat îmbrăcată în mare şi nimeni nu s-a uitat urât pentru 
că toţi erau tineri şi toate fetele sclipeau de frumuseţe şi bronz, Tamara 
însă, aşa cum intrase în mare, cu rochia lipită de corp, semăna cu un 
fluture ud, zâmbindu-i din apă şi chemându-1 să intre şi el îmbrăcat, ce 
dacă se udă, vor sta apoi la soare şi se vor usca, hai, intră în apă, şi a 
intrat. 

Apoi au stat amândoi la soare, părul ei se murdărise de nisip, la fel 
şi rochia, dar nu părea s-o deranjeze, Tamara zâmbea mereu şi parcă tot ce 
visase ea fusese să meargă împreună la mare la sfârşit de sezon şi să facă 
baie îmbrăcaţi. Papucii Tamarei erau plini de nisip, ea zicea că i-a adus ca 
să intre în ei pentru totdeauna senzaţia aceea de mare şi fericire la soare, 
să-şi amintească şi peste douăzeci şi peste treizeci de ani de anul acela, 
nepoţii ei să găsească în dulap papucii bunicii mirosind a plajă şi ceva din 
bunica lor la optsprezece ani lipit pe tălpile papucilor. El zâmbea auzindu-
i ideile şi văzând-o cum sclipeşte ca un fluture ud. 

Mergeau noaptea pe plajă prin aglomeraţia de tineri cu pielea 
bronzată, mâncau porumb fiert şi fructe exotice, dansau şi ascultau muzică 
într-o forfotă nebună, un du-te-vino degajat, de vacanţă la mare, şi nimic 
nu părea să tulbure vraja acelor momente. O senzaţie de belşug continuu, 
de tarabe care nu se strâng niciodată, de chefuri care nu se termină decât 
în zori pentru a reîncepe peste o oră, un vânticel plăcut, plimbări pe lac cu 
barca, muzică bună, concerte pe plajă, tineri mulţi şi frumoşi, vânzători de 
îngheţată, de nectar, de scoici şi bijuterii din os. Şi dimineaţa o explozie 
de linişte. Toată lumea se mişca spre 



şi cu rochia de mătase şi cu pălăria de parcă era o naufragiată, el cu blugii 
şi cu tricoul în dungi. Au ieşit din mare ţinându-se de mână ca şi cum ar fi 
venit din adâncuri, “fotografiaţi-vă tinereţea aşa cum e ea, chiar şi udă 
leoarcă, acum cât nu sunteţi conştienţi de ea” le-a zis fotograful şi i-a 
surprins aşa în petecul lui de hârtie colorată: ea şi el ieşind din mare 
îmbrăcaţi, în ultima zi de vacanţă, plecând acasă prin forfota de tineri 
bronzaţi veniţi parcă pentru totdeauna la mare. 

S-au urcat în maşina lui colorată caraghios, ea cu papucii murdari 
de nisip, şi au gonit spre casă fără să-şi mai zică nimic, ca şi cum s-ar fi 
tăiat în cuvinte, uzi leoarcă. 

* 

Poliţistul cu ochelari de soare galbeni şi transpirat pe faţă constata 
accidentul zicând către un biciclist curios oprit pe marginea şoselei: “Că 
nu-i mai satură Dumnezeu! E ceva de groază. Numai tineri. Şi unul nu se-
nvaţă minte, unul! Nu ţin seama de sfaturile care le primeşte de la părinţi, 
eu nu mai ştiu ce să zic!“ în ochelarii lui galbeni, biciclistul vedea maşina 
colorată caraghios cu roţile învâr- tindu-se încă. 

Măgura, 2 septembrie 1999 



ZĂPEZI SUBTROPICALE 

Surprinzător, el s-a plictisit primul. El a venit la ea într-o după 
amiază, a intrat în bucătăria ei şi i-a spus aşa, dintr-o dată, că lui i se 
pare că ceva parcă nu mai merge, s-au schimbat multe de când s-au 
întâlnit prima dată, că ce, nu sunt ei nici primii, nici ultimii care păţesc 
aşa, uite: se întâmplă chiar şi între cei care se iubesc sincer. Ea gătea, 
avea o rochie de casă albastră pătată de ulei, toca ceapă şi nici nu s-a 
uitat la el, asculta prin aburii bucătăriei ce vorbea el în picioare, 
uitându-se la rochia ei albastră. Apoi a luat şi el un cuţit şi a început să 
taie ceapă, douăzeci şi patru de cepe, vorbea şi toca de parcă îşi 
propusese să termine toată ceapa de pe pământ. Văzând-o că tace, a 
continuat tot el, deja îi dăduseră lacrimile şi îi curgea nasul - că ar fi 
mai bine să nu se mai vadă o perioadă, că asta le-ar face bine 
amândurora şi alte chestii în genul filmelor americane. Vorbea şi se tot 
ştergea la ochi, cu totul tăiase douăzeci şi patru de cepe, masa era plină 
de ceapă şi de lacrimi, ea cu spatele la el, în aburii bucătăriei, tăia ceapă 
şi lacrimile i se înnodaseră sub bărbie. “Dacă pleci, pleci de tot”, atât i-
a spus ea şi l-a mai întrebat apoi ce are de plânge. “Nu plâng, e de la 
ceapă” a răspuns el. Ea s-a întors cu faţa: “ Ce faci cu atâta ceapă? Te-
am pus eu să tai?” Şi abia atunci a lăsat el cuţitul din mână, realizând ce 
efort inutil făcuse şi surprins oarecum de lacrimile ei care curgeau 
continuu. “Nu te holba aşa, sunt de la ceapă!” i-a zis ea şi s-a întors cu 
spatele. Apoi el a plecat simţind că a spus tot ce putuse să spună şi a 
lăsat-o în aburii bucătăriei cu rochia ei albastră, convins că plânge de la 
ceapă, deşi, coborând pe scări, i se păruse că aude 



bucătăriilor inundând orăşelul cu gust de omletă, de câmaţi, de gogoşi, de 
friptură de porc. Articolele apăreau în revistele de specialitate ale capitalei, 
dar nimeni n-o chema acolo să-i ofere altceva. Aşa că se ducea zilnic şi 
preda geografia la şcoala generală şi în pauză scria la un articol nou: 
“Despre frecvenţa unor fenomene, ca de exemplu zăpada în zonele 
subtropicale” şi cineva chiar a întrebat-o, zâmbind: “Scrii despre zăpadă 
sau despre tine?” N-a răspuns nimic, dar a realizat că aşa e, are dreptate 
profesoara de matematică, şi ea e un fenomen frecvent ca zăpada în zonele 
subtropicale, femeile singure la treizeci şi ceva de ani sunt fenomene 
frecvente în cadrul existenţei. Şi a mai sesizat ceva: că oamenii încep să 
raporteze realitatea la domeniul în care lucrează, văd lumea prin prisma 
îndeletnicirilor lor, şi coafeza, şi vânzătoarea la alimentara, şi telefonista şi 
chiar şi ea. Coafeza spune că lumea se împarte în oameni care merg la 
coafor şi oameni care nu merg, telefonista - în oameni care vorbesc mult la 
telefon, mult şi prost, şi oameni care vorbesc puţin, puţin şi bine sau tac, 
vânzătoarea la alimentara - în oameni care cumpără doar produse scumpe, 
oameni care cumpără doar ieftine şi oameni care nu cumpără niciodată, ci 
doar se uită. Aşa vedeau ele lumea. Ea criticase iniţial felul lor îngust de a 
percepe lumea şi de a se raporta la ea, apoi noaptea, în faţa oglinzii, 
demachiindu-se şi descoperind riduri sub ochi, cuta dintre sprâncene mult 
mai accentuată, noaptea şi-a dat seama că şi ea începe să vadă oamenii în 
funcţie de domeniul ei. Unii oameni sunt oceanici, cu variaţii afective 
reduse, alţii continentali, cu variaţii mai accentuate, alţii mediteraneeni, 
oarecum maniheişti, alţii polari, mult mai radicali, monocorzi. Numai 
câinii nu suportă astfel de repartizări. Şi câinilor niciodată nu le apar riduri, 
nici cuta dintre sprâncene nu li se accentuează cu vârsta, pe ei nu îi 
deranjează orăşelele mici cu aspect de staţiune, nici balcoanele pline de 
rufe, nici mirosul de murături. Dar au la un moment dat sentimentul morţii. 
în faţa blocului meu a murit ieri un câine şi celălalt, vă spun sincer, l-a 
plâns aşa, câineşte, fără lacrimi şi urlete. 

în faţa blocului ei murise ieri un câine şi celălalt îl plânsese aşa, 
câineşte, fără lacrimi şi urlete. Amândoi câinii păreau fără vârstă, ca toţi 
câinii de altfel, şi mâncau şi dormeau împreună. Când cel negru s-a 
îmbolnăvit şi a început să zacă, celălalt şi-a continuat firesc 



preocupările, indiferent la suferinţa lui. Câinele negru a pus într-o zi botul 
în pământ, în praful din faţa blocului, şi a murit. Celălalt l-a păzit cu ochii 
ţintă la corpul inert, n-a mai mâncat şi a zăcut o săptămână, aşteptându-şi 
probabil moartea sau chemând-o, oricum nedumerit de nemişcarea 
câinelui negru. 

Ea a continuat să-i dea mâncare, dimineaţa, în drum spre şcoala 
generală unde preda geografia şi scria articolul “Despre frecvenţa unor 
fenomene, ca de exemplu zăpada în zonele subtropicale”, sperând să-l 
trimită la o revistă de specialitate din capitală, să se afirme şi să plece 
acolo. 

în oraş s-a aflat repede că cele patru merg sâmbătă noaptea în 
baruri şi dansează cot la cot cu cei tineri, crezându-se şi ele tinere, femei 
fară căpătâi în fond, aşa ceva nu fac decât femeile fără calitate, au stricat-
o şi pe ea celelalte trei. Stăteau toate patru la aceeaşi masă şi dansau toate 
patru ca nişte iele, melodii din vremea tinereţii lor şi melodii la modă 
care nici măcar nu le plăceau, îşi etalau toate patru corpurile bine 
conservate şi rochiile din anii lor frumoşi, conştiente de privirile 
bărbaţilor pe jumătate beţi, de admiraţia ascunsă a băieţilor tineri veniţi 
cu iubitele sâmbătă seara sa danseze, după o săptămână de şcoală, de 
absenţe şi ţigări fumate în toaleta şcolii pe ascuns, conştiente de admiraţia 
lor şi de invidia iubitelor lor slăbănoage cu fuste scurte şi farduri intense. 

Şi coafeza, şi telefonista şi vânzătoarea de la alimentara şi chiar ea 
îşi desfăceau părul din clamă şi se învârteau ca nişte climate cu variaţii 
mai mult sau mai puţin accentuate. Toate patru îşi frângeau trupurile bine 
păstrate cu uşurinţă, se mişcau de parcă n-ar fi observat privirile celor din 
jur, fiecăreia îi treceau prin minte ca nişte fulgi amintirile anilor, când şi 
ele dansau cu fuste scurte şi farduri intense sâmbătă seara după o 
săptămână de şcoală, alături de iubiţii lor tineri; coafeza îşi amintea de 
iubitul ei care îi aducea muşcate şi de mirosul amar de muşcate ale acelor 
ani, telefonista de mirosul de motorină al primei ei iubiri, vânzătoarea de 
la alimentara nu-şi aducea aminte decât frânturi, ea avusese mulţi iubiţi şi 
nu iubise sau îi iubise la fel pe toţi, îşi repartizase în mod egal 
sentimentele. Ei îi venea în minte el şi ochelarii lui cu rame negre, pielea 
arsă de soare şi imaginea lui dintr-o iarnă când o aşteptase în apartament 
cu cafea fierbinte şi 



biscuiţi vărsaţi, el cu puloverul lui pe gât şi ochelarii negri dansase cu ea şi 
oglinda de pe noptieră, cu trei părţi - una mare în centru, două înguste 
laterale, ca o fereastră deschisă, oglinda le răsfrânsese imaginea întreit: ei 
dansând în trei oglinzi ca trei perechi de iubiţi. Apoi îi revenea în minte el 
în bucătărie curăţând ceapă în cantităţi enorme, cu lacrimile şiroind şi 
zicându-i că e mai bine să nu se vadă o perioadă, că s-a ajuns la un fel de 
rutină, că de obicei rutina duce la plictiseală, spunându-i toate astea ei, 
care ajunsese la dexteritatea de a preda geografia la şcoala generală 
gândindu-se la el în acelaşi timp, ei care voia să se mărite cu el, să aibă trei 
copii şi un castan comestibil în curtea casei, să le facă duminica plăcinte şi 
să meargă iama la ski. 

„Tu, cu fecioarele tale despletite, a ţipat directoarea şcolii, care 
preda româna şi citea literatură feminină, tu, cu iubiţii tăi ocazionali culeşi 
de prin baruri, tu, fară bărbat şi copii, femeie la treizeci şi ceva de ani fară 
nici un rost, şi mai eşti şi profesoară!” 

Ea cu fecioarele ei despletite, ea cu iubiţii ei culeşi de prin baruri, 
răsfrânţi şi ei în oglinda triplă de pe noptieră ca el atunci, în iama aceea 
când purta pulover pe gât şi ochelari negri, ea deci, ea scria în momentele 
libere „Despre frecvenţa unor fenomene, ca de exemplu zăpada în zonele 
subtropicale”. 

„Indiferent cum li se spune, iele sau fecioare despletite sau femei 
fară calitate, femeile de treizeci şi ceva de ani, fară bărbat şi copii, au în 
ochiul stâng o enigmă, în ochiul drept o enigmă, în cuta dintre sprâncene o 
enigmă, însăşi mâna osoasă şi cu pielea uscată, ţinând ţigara, e o enigmă. 
La mijloc între ce sunt şi ce-ar fi trebuit să fie, femeile de treizeci şi ceva, 
fară bărbat şi copii, sunt nişte fenomene ca zăpada în zonele subtropicale 
zicându-şi că sunt încă tinere atunci când se îneacă în amintiri, noaptea, în 
faţa oglinzii, demachiindu-se. “Ceea ce mi-a spus directoarea nu m-a mirat 
deloc, toate astea mi le-au mai spus şi alţii”. 

Toate astea i le mai spuseseră şi alţii şi ea rămânea surdă, citind 
versuri pe fotoliu la lumina veiozei: „Arde la capete viaţa, dar altfel / Căci 
seara când stingem copiii cu basme / foc inocent e-n auz întâmplarea / dar 
gura ce-o spune-i funingine” - versuri din anii studenţiei când visa că va 
avea copii cărora să le spună basme, că niciodată nu-şi va simţi gura 
funingine. 



Şi coafeza şi telefonista, şi vânzătoarea de la alimentara, cu felul 
lor îngust de a departaja lumea, ascundeau în ele enigme, erau, în 
singurătatea lor, nişte zăpezi în zonele subtropicale, adică nişte fenomene 
dezlănţuite doar sâmbătă noaptea în baruri, când dansau printre amintirile 
lor, doar atunci atrăgeau privirile unor bărbaţi pe jumătate beţi, ale unor 
băieţi veniţi să danseze cu iubitele lor slăbănoage, ura iubitelor care 
surprinseseră privirile băieţilor. în rest, şi luni, şi marţi, şi miercuri, şi ea, 
şi telefonista, coafeza, vânzătoarea de la alimentară erau nişte femei de 
treizeci şi ceva de ani, fară bărbat şi copil, demachiindu-se în faţa oglinzii 
întreite: trei riduri sub ochii stângi, trei riduri sub ochii drepţi, trei cute 
între sprâncene, din ce în ce mai accentuate. 

In climatul oceanic, specific vestului Europei, cu variaţii anuale şi 
zilnice de temperatură destul de reduse, vânturile bat dinspre apus. în 
climatul continental, variaţiile de temperatură sunt mai mari decât în vest, 
iar climatul continental excesiv se caracterizează prin ierni lungi şi aspre, 
veri scurte şi călduroase...”, scria ea gândindu-se că oamenii, ca şi 
climatele, au variaţii afective mai mult sau mai puţin accentuate. Scria 
ultimele rânduri ale articolului, noaptea, ea proiectată de trei ori în oglinda 
de pe noptieră scriind trei articole identice pentru o revistă de specialitate 
din capitală unde cineva să o remarce şi să o cheme acolo, să se afirme. 

în ceaşca de cafea, luna bâltâcâia, mai, mai să sară pe birou. 

Măgura, 21 iulie 1999 



MUZICA ÎN SPATIUL ONDULAT DEAL-VALE 

Pentru că e vacanţă şi nepoata nu poate trăi fară muzică, şi-a adus 
cu ea, printre alte zeci de sacoşe, punguţe, gentuţe, geamantane, umeraşe 
cu rochii, şi casetofonul. Le-a trântit pe toate în mijlocul curţii şi, în 
crucile stupefiate ale bunicii, a început să care în casă tot ce adusese. 

- Te-au dat afară de la şcoală, mamă, te muţi la mine? a întrebat 
bunica, dar nepoata, tot intrând şi ieşind din casă cu pungi, gentuţe, sacoşe, 
geamantane, umeraşe cu rochii, nu i-a răspuns. 

Ce plictiseală e uneori la ţară! Bine că şi-a adus casetofonul! Să se 
mai umple şi valea asta de sunet, că prea e linişte. Mai ales că rabla de 
radio a bunicii nu transmite decât romanţe, cântece populare şi reportaje 
stupide. 

Căuta o casetă. Cred că Joan Baez se potriveşte. Pune caseta şi 
aşteaptă, mulţumită de pe acum de efectul muzicii. Dar nu ajunge Joan 
Baez la melodia a treia, faţa A, că bunica vine din grădină. 

- Ce-are asta, mamă? Ce-o doare de plânge aşa? Pe cine boceşte? 
Poftim efect! Şi ea, care a căutat de a înnebunit caseta cu Baez, a 

umblat prin tot oraşul. Dar bunicii nu-i place şi gata. Schimb-o! 
Poate că Goran Bregovic se va mula mai bine pe atmosfera şi 

pretenţiile rurale. După vreo două melodii, tot faţa A, bunica se declară 
mai mulţumită. 

- E, ăsta da, îmi place şi mie! îmi vine să las rufele şi să-i trag o 
sârbă, aici, în bătătură! 



Peste gard aude vocea unei prietene din copilărie care face liceul la 
oraş. 

- Ce-ai, mă, de asculţi muzică din asta? Cine mai e şi lăutarul ăsta? 
Schimbă, te rog, porcăria aia de casetă! 

Şi o schimbă. Sperase ca măcar Bregovic să umple valea de antren 
şi poftă de viaţă. 

O nouă încercare. Dacă nici Jim Morrison cu-a lui „echipă” nu le 
place, păi chiar că mediul rural e lipsit de gust! 

Aşteptă cu înfrigurare să se termine partea A. Parcă e blestemată! 
Nici o casetă nu rezistă mai mult de două, trei melodii, faţa A. La a patra 
melodie, femeia care sapă în grădină, angajată cu ziua de bunica, năvăleşte 
în curte. 

- Or strigă pe drum la ceaune şi cratiţe? Că de când îi aştept! De-
astă toamnă. Nu mai am o cratiţă în casă, toate s-au spart. Strigă, sau ... 

- Nu, nu strigă. Pusesem o casetă cu muzică şi cred că vi s-a părut. 
Femeia se întoarce în grădină. 
- Dar-ar dracii în muzica lor! Pe vremea mea nu erau răgete de-

astea. Să-mi rup picioarele alergând şi când colo... 
Şi sapă cu râvnă mai departe. 
O ultimă încercare şi gata. „Carmina Burana” sigur va domoli 

spiritele, îi va linişti pe toţi, îi va împăca mai mult ca sigur cu ei înşişi, vor 
trăi catharsisul. 

A treia melodie, faţa A. Ea asculta pătrunsă acele “Carmina 
Burana” pe un şezlong la soare. Aude deodată poarta de la intrare lovindu-
se puternic şi zgomot de paşi alergând. Lângă ea se opreşte vecina de peste 
drum, femeie săritoare şi la bine şi la rău, şi la frământat cozonaci. 
Văzând-o stând liniştită în şezlong, vecina rămâne o clipă prosternată, 
apoi întreabă: 

- Ce, Doamne, iartă-mă, se aude? Am zis că i-a venit rău lu tanti şi 
plângi tu! Ptiu, ptiu, îşi scuipă ea în sân, m-am speriat de-am zis că mor! 

Nepoata o linişteşte că e doar muzică, muzică ce întocmai ca 
iubirea mişcă sori şi alte astre. Vecina plecă gândind cine ştie ce şi 



facându-şi cruci, conform obiceiului rural la impactul cu un impas. Şi cu 
asta, nepoata se lecuieşte, scoate definitiv casetofonul din priză şi de acum 
înainte, până la sfârşitul vacanţei, rabla bunicii va emite neutru şi 
inofensiv buletine de ştiri. Valea zace ca şi mai înainte în linişte. 
„Locuinţa mea de vară! E la ţară / Acolo era să mor / De urât şi de-
ntristare / De-un banal îngrozitor”, emană într-o zi radioul un cântec. Şi 
nepoatei îi plăcu. Chiar că... 

16 septembrie 1999, Măgura 



SUB STREAŞINĂ 

E deprimant când plouă de Paşti şi trebuie să mergi prin mocirlă la 
biserică: o dată să ţi se facă molitva, apoi să aştepţi în ploaie să-ţi vină 
rândul la spovedit; altă dată să vii ca să te împărtăşească. E şi mai 
deprimant când vii din vârful dealului până la biserică aproape degeaba, 
faci zeci de drumuri prin ploaie şi constaţi că preotul nu e la biserică. 
Singurul lucru plăcut e adunarea în faţa bisericii, aşteptându-1 pe preot, 
mai întâi îngăduitoare — „săracul, toată ziua aleargă, are şi el treburi, 
merge şi pe la bătrâni acasă să-i spovedească” - apoi iritate - „Da ce face 
de nu mai vine, că mai avem şi noi treburi pe acasă?! Ne strică toată ziua! 
- şi în final pline de nervi pe care şi-i înăbuşă în colţurile basmalelor - 
„Fir-ar... Doamne iartă-mă, că-s în curtea bisericii, pe unde cască ăsta 
gura, că s-au dus dracului toţi cozonacii mei pe ziua de azi!”. 

Plouă mărunt şi insistent, femeile stau sub streaşina bisericii, dar 
tot le plouă, e şi puţin frig, urmează o perioadă de tăcere, când fiecare se 
gândeşte pe unde umblă preotul acum şi la ce au ele de făcut acasă. Apoi 
femeile încep să vorbească despre restul satului, despre femeile care nu 
sunt acum la biserică. Oricum, nimeni nu înjură. Nici când Ileana 
povesteşte cum i-a furat Rica două găini, nici când Maria se plânge că 
vecina ei de peste drum, tocmai vecina ei de peste drum, n-a chemat-o la 
nuntă la fii-sa, dar nici ea n-o să o cheme la nuntă la fi-su, uite aşa, nici 
când mama Doiniţa spune că în toamnă a rămas cu strugurii neculeşi din 
cauza nepotului. 

De vorbit, se vorbeşte, se spun păsuri, supărări ascunse, dar 
nimeni nu înjură. Apoi se ajunge la subiectul comun, care nu 



afectează pe nimeni în mod direct, dar care preocupă pe toată lumea: 
băiatul Elenei. Băiatul Elenei e tot taică-su, rău şi se bagă în afaceri pe 
care nu le mai termină, şi-şi bate joc de toţi şi a zis că, dacă îl enervează 
careva, îi dă foc şi a zis că el îşi ia nevastă de la Bucureşti, nu ţărănci 
proaste, şi-i face palat în buricul satului şi a început să facă un căsoi cât 
un hambar, cu etaj, cu terasă, dar n-are bani s-o termine, a rămas aşa şi, 
fiindcă-i prost şi rău ca taică-su, s-a apucat şi de crescut porci, a făcut o 
porcărie în spatele şcolii şi a împuţit toată cancelaria, încât s-a enervat 
directorul şi a zis că aşa ceva nu se poate. 

E ora unu şi preotul tot n-a venit. Nu, că e culmea culmilor popa 
ăsta, îl doare de nu mai poate că ele stau şi-l aşteaptă ca proastele, în 
ploaie în faţa bisericii. Ar trebui să-i zică cineva de la obraz aşa... 

... că băiatul Elenei a făcut porcăria vara şi toate au fost bune până 
iama, când, din cauza construcţiei proaste, că el nu întreabă pe nimeni 
când face ceva, face de capul lui totul, deci iama a început să se facă 
igrasie şi s-au îmbolnăvit porcii, au răcit şi cădeau din picioare, cu ochii 
ţintă la pereţii lucioşi de faianţă. 

„Porcii sunt foarte sensibeli”, a întrerupt o bătrână şirul povestirii 
şi toate s-au uitat spre ea, s-au gândit puţin şi i-au dat dreptate. Da, 
dom’le, porcii sunt foarte sensibeli. 

Şi aşa a lăsat baltă băiatul Elenei şi afacerea cu porcii. Şi lumea 
spune că acum a ajuns sărac lipit şi că a început... 

Uite că vine preotul - încet, cu grijă, să nu se murdărească, urcă 
aleea de trepte şi se aud murmure printre bărbaţii care îl însoţesc. 

„Părintele a răcit, de la ploaie, de la vreme, de la mers prin sat. 
De-aia a întârziat, s-a simţit rău şi până s-a trezit, mai un ceai, mai o 
pastilă... s-a făcut târzior”. 

Bărbaţii par mai cuprinşi de evlavie şi tonul lor este plin de 
compasiune, încercând să stârnească înduioşarea femeilor. 

„Porcii sunt foarte sensibeli” a mai zis bătrâna cu gândul la 
insuccesele băiatului Elenei. 

15 aprilie 1999, Buzău 



DE PE TREPTELE CASEI, DINTRE CARTI 

O curte. O vară dintr-un an oarecare când nu plouase de mult şi 
totul părea împietrit, nu bătea vântul, nu creşteau florile de lângă fântână, 
nu se copseseră bine vişinele, şi nici cireşele, nici merele văratice. O vară 
oarecare, când băiatul venise de la facultate în vacanţă şi dormita pe 
treptele casei, cu o carte în mână, la umbră. Nu-i ardea de nimic, dar nici 
rău nu-i era stând aşa pe treptele reci ale casei, privind fântâna, grădina 
uscată, gardul de lemn putrezit. Un fel de apatie pusă pe seama căldurii. 
Dulceaţă, pahare cu apă, fructe, cărţi multe pe treptele casei. O vară 
oarecare printre verdeţuri şi animale, şi câinele plictisit, şi găinile proaste 
pe care nici căldura, nici plictisul nu le abat de la ocupaţiunea lor mintală, 
şi gâscanul cu gâscă. 

Gâscanul cu gâscă erau, de fapt, singura atracţie a zilelor lui de 
vacanţă, oarecum monotone şi leşinate sub arşiţă. Era pentru prima dată 
când nu se simţea acasă, tocmai acasă, şi tânjea după vacarmul oraşului 
unde era lume multă, feţe colorate, distractive, tramvaie, ea cu rochiţe 
colorate, ea cu pălărie cu boruri mari, ea cu un aparat foto agăţat la gât. 
Acasă era bine, dar se simţea stingher, stătea singur aproape toată ziua şi 
uneori, când soarele ardea mai puternic, i se părea că se scurge, că se 
topeşte ca o îngheţată pe treptele casei. Deci gâscanul şi gâscă erau singura 
lui atracţie. 

Cei doi nu mergeau decât împreună, mâncau împreună, se uitau 
lung la o porticică, vreme de o jumătate de oră spre exasperarea câinelui 
care, probabil, se întreba ce văd ăştia de se tot holbează ca proştii, ce văd 
ăştia şi nu vede el, forţat de lanţ să nu ajungă decât pe o rază de doi metri? 
Cei doi priveau pietricica respectivă, tot împreună, când de 



sus, când din dreapta, când din stânga, desigur, tot împreună. Şi, după ce 
contemplau o jumătate de oră pietricica, se deplasau spre un colţ al curţii, 
câinele se liniştea, însemna că n-a pierdut mare lucru. Cuplul discuta apoi, 
el puţin mai rar şi pe un ton cât mai persuasiv, ea mult şi ascuţit, din nou 
spre exasperarea câinelui care aştepta să termine ăştia gălăgia. Un ga 
accentuat şi categoric punea capăt convorbirii şi gâscă îl privea beată de 
fericire ca o lebădă grasă. împietrea aşa, într-o atitudine hieratică, vreme 
lungă, îl privea cu imensă încântare, constituind alături de el plimbarea de-
a lungul curţii, apoi de-a latul, cu labe portocalii, lent, fără grabă, mai 
descoperind o pietricică, mai admirând un pai, mai o surcea, mai o mătură 
trântită în mijlocul curţii. Gâscanul şi gâscă erau singura atracţie a 
băiatului care-i privea de sus de pe treptele casei, dintre rândurile cărţilor. 
Dar ei, în lumea lor, nici nu vedeau că cineva, acolo sus, îi priveşte. Cei 
doi se deplasau, împreună, dintr-un colţ în altul al curţii, cu o răbdare şi o 
înţelegere care îl scoteau din minţi pe câine. Cum pot ăştia să mai umble 
hai-hui pe o căldură ca asta?! 

Mâncau împreună, dormeau împreună, izolaţi de restul păsărilor 
din curte, care nici nu-i băgau în seamă, fie dintr-o înţelegere tacită a 
iubirii lor, fie pentru simplul fapt că doar ei doi nu erau curcani, cocoşi, 
găini roşcate, pestriţe, albe. 

Şi gâscanul se plimba cu simţ de răspundere, abordând un aer 
superior sau privind cu condescendenţă restul păsărilor, el alături de gâscă 
nu putea fi decât fericit, îi arăta o pietricică în mijlocul curţii şi o priveau 
amândoi minute în şir, cu curiozitate mai întâi, apoi începând să înţeleagă, 
să-i aprofundeze semnificaţiile, spre marea exasperare a câinelui care din 
coteţul lui, de acolo, dintr-o lume profană şi degradată, nu putea pricepe ce 
tot văd ei de se holbează atâta în mijlocul curţii. Gâscanul şi gâscă priveau 
piatra de sus, apoi din dreapta, apoi din stânga, sucind gâtul în acelaşi 
sens, cu o fericire întinerită pe chip, că au mai descifrat o taină a lumii. 
Porneau apoi, în ritm lent, spre alte mistere ale curţii. 

De pe treptele lui, băiatul privea scena cu gândul la oraş, tramvaie, 
limonadă, la ea cu buzele ei crăpate de vânt şi plăcerea de a fotografia tot 
ce i se pare ciudat şi alintând-o în gând „gâscă mea pistruiată”. 



Cei doi au colindat astfel curtea săptămâni întregi, cu o voluptate 
care îl scotea din minţi pe câine, singurul înlănţuit într-un univers de fiinţe 
libere. 

Când gâscă nu s-a mai dat jos de pe cuibar şi nu au mai mâncat 
împreună, nu s-au mai plimbat împreună, nu au mai dormit împreună, 
curtea a devenit anostă, un fel de univers condamnat la singurătate. 
Gâscanul, stupefiat, contrariat, a aşteptat-o zile întregi, apoi când a înţeles 
că ea nu mai vine, a căzut într-un fel de apatie, nu s-a mai plimbat, nu a 
mai privit pietricele, ci a rămas într-un colţ al curţii, dormitând sau 
meditând la soarta păsării din perspectiva gâscanului singur, privat brusc 
de fericirea anterioară. Câinele rânjea din coteţ, sub soarele puternic, 
încântat de acest final neaşteptat, lasă să mai fie şi alţii trişti şi oricum se 
plimbau ca proştii când în sus şi când în jos ... 

însă gâscanul găsi în spatele coteţului un geam rezemat de gard, o 
bucată de oglindă spartă şi de atunci înainte atracţia lui o constitui ciobul 
acela miraculos. începu să-şi petreacă zilele acolo, în faţa oglinzii şi privea 
spre gard - dublul lui din oglindă privea spre gard, apleca ciocul - dublul 
lui din oglindă apleca ciocul şi tot aşa. Apatia gâscanului trecu fiindcă de 
acum nu se mai simţea singur, perechea lui revenise, deşi - ciudat - ea nu 
se mai deplasa, rămânea fixată într-un loc şi îi imita toate gesturile. 

Câinele întindea gâtul să vadă ce tot face acela în spatele coteţului, 
ce-a mai găsit pe acolo de nu-1 mai vezi toată ziua? în spatele coteţului, 
gâscanul privea cuminte în oglindă, aplecând ciocul, sucind capul când la 
dreapta, când la stânga, într-un limbaj mut, gestual, cu pasărea din faţa lui. 

Băiatul privea de pe treptele casei spectacolul acesta, teama de 
singurătate a gâscanului, refugiul lui într-un ciob de oglindă şi gândul îi 
fugea la oraş, la gâscă lui pistruiată, la lumea fotografiilor ei, la ochii 
ascunşi sub borurile pălăriei. 

Când gâscă reveni în peisajul curţii, cu un cârd de pui pufoşi, 
gâscanul rămase puţin bulversat, oscilând între stări contradictorii, ţipă de 
câteva ori alergând între gâscă lui şi oglinda din spatele coteţului unde o 
pasăre, la fel de agitată, apărea şi dispărea. Rămase puţin la mijlocul 
traseului, încercând să se dezmeticească din coşmarul în 



care fusese târât. Se îndreptă spre gâscă şi spre cârdul de pui bezmetici 
care întindeau gâtul la soare. Chiar şi gâştele coboară din planul 
imaginarului, dintr-o lume fantastică, fictivă, şi acceptă realul, se 
integrează concretului, ascultă chemarea pământului, gândi băiatul de pe 
treptele casei, dintre cărţi. 

Câinele deschise enervat ochii, când s-au înmulţit ăştia? ia să-i 
vezi acum toată trupa, holbându-se ca proştii la cine ştie ce în mijlocul 
curţii. 

Soarele ardea deasupra. Băiatul simţea că se topeşte ca o îngheţată 
pe treptele casei, în timp ce zilele de vacanţă se scurgeau monoton şi 
leşinate sub arşiţa verii. 

O vară dintr-un an oarecare, când nu plouase de mult. O curte. 

Buzău, 6 martie 1999 



VIAŢA ÎNTRE LITER GALBENE 

De aceea, din acel moment căpătă şi ea un fel de ură pe copil. Nu 
chiar ură, că doar nu era şefu, ca să urască un copil doar pentru că joacă 
fotbal cu pietre în faţa restaurantului, ci mai degrabă ciudă, un soi de „şi 
doar ţi-am spus!” oprit în vârful limbii. Din acel moment începu să-l 
privească şi ea pe copil cu mai puţină îngăduinţă şi nu-i mai dădu 
pliculeţele de zahăr să le ronţăie la joacă. 

Când se angajase aici îşi propusese să nu se descurajeze 
niciodată, să nu se lase dezamăgită de nimic, nici de răutatea şefului, 
nici de mizeria din restaurantul prost, nici de cartierul acesta izolat, 
printre oameni care stau la casă şi ies în drum şi varsă lăturile la canalul 
din faţa porţii. Intra dimineaţa devreme în restaurant, când cartierul nici 
nu se trezea, şi pleca seara târziu, cartierul adormea fară să-i sesizeze 
prezenţa o zi întreagă, pitită în restaurantul acela cu geamuri închise la 
culoare şi pictat cu litere galbene: „Aici servim minuturi, mici, ciorbe de 
burtă, bere”. Toţi pereţii de sticlă erau acoperiţi cu scrisul galben şi aşa 
înăuntru era mai mereu beznă. Dar ei îi plăcea aşa. Lucrurile abia se 
distingeau, mesele, scaunele parcă erau schiţate în semiîntunericul sălii, 
până şi tăcerea lua o formă aparte şi îmbia la somn. Restaurantul moţăia 
între case şi curţi de unde venea miros de lături. Doar înăuntru nu 
mirosea a nimic, nu se vedea mai nimic şi mai ales nu intra aproape 
nimeni. Şeful mereu îşi blestema zilele că restaurantul asta îi mănâncă 
viaţa, îl bagă în pământ, şi prost amplasat, şi fară clienţi, şi fară marfa 
bună, şi cu mobilier de acum 20 de ani. Lua-l-ar dracu de restau- 



rant, că-i vine să-l lase baltă şi să se apuce de grădinărit. Ea tăcea şi-l 
asculta pe şeful vorbind nervos, transpirat, burtos. Ea ştia mai bine ce 
înseamnă să stai zile întregi în spatele tejghelei, singur cuc, nu intră mai 
nimeni, doar tu printre pahare şi sticle de bere ordinară, draperii roşii în 
faţă, draperii roşii la ferestrele mari, scaune, mese abia conturându-se, 
reclame învechite pe pereţi, săgeata către toaleta de dame, săgeata către 
toaleta de bărbaţi. Şi foarte multă tăcere. Ea ştia mai bine ce înseamnă să 
mai intre câte un client rătăcit, ea să-i întindă o halbă lipicioasă de bere, 
clientul s-o ia scârbit şi să se retragă pe bâjbâite într-un colţ al sălii, o 
tăcere jenantă între ei doi, ea la tejghea, el cu berea la o masă depărtată. 

Pentru ea singura plăcere era să privească prin geamul întunecat 
străduţa din faţa restaurantului. De la tejghea privirea ei se fixa între 
„minuturi” şi „mici”, scrise cu litere galbene şi pe acolo privea lumea 
unicolor, aceeaşi nuanţă punea stăpânire pe toată lumea de afară. în faţa 
restaurantului oamenii îşi vedeau de treburi ca într-un film mut, ea nu 
auzea nimic, îi vedea într-o singură culoare, limitaţi în spaţiu între 
„minuturi” şi „mici”, scrise cu litere galbene. Acolo o vedea pe fata cu 
sandale fară toc întâlnindu-se cu băiatul înalt zi de zi şi nici nu intrau în 
restaurant, nici nu plecau să se plimbe, rămâneau de vorbă pe stradă, 
uneori în picioare, alteori se aşezau turceşte pe ciment. Fata îşi lua un aer 
de femeie matură, dar mâinile pătate de cerneală o faceau să pară o fetiţă 
oprită o clipă din goana după minge. El o privea, înalt şi învăluitor, fata 
gesticula şi râdea. Din spatele tejghelei ea îi privea ca într-un film, habar 
n-aveau că cineva îi urmăreşte. In întunericul restaurantului nici mirosul, 
nici zgomotul, nici culorile lumii de afară nu răzbăteau. Tot între 
„minuturi” şi „mici” vedea şi copilul jucând fotbal cu pietre şi şeful ieşea 
furios de undeva din spatele restaurantului urlând, cu burta înainte, 
transpirat. „Pleacă, mă, odată de aici, că îmi spargi geamurile! De câte 
ori să-ţi spun? Că nu le plăteşte taică-tu! Joacă-te în curtea ta!” Peste 
stradă se vedeau femei cu batic scoţând în găleţi lăturile la canal. 
Căldura de afara nu răzbătea înăuntru, nici freamătul, nimic. Copilul se 
juca în continuare în faţa restaurantului fară să-i pese de nervii şefului. în 
spaţiul dintre „minuturi” şi „mici”, 



scrise galben, ea îi vedea zâmbetul o fracţiune de secundă, după care 
dispărea alergând după pietre. Şi tot în spaţiul dintre „minuturi” şi 
„mici” a văzut ea sărutul fetei cu sandale fară toc, lipit de buzele 
băiatului rămas năucit în mijlocul străzii. Din spatele tejghelei, printre 
halbe lipicioase de bere, ea urmărea filmul mut al străzii cu protagoniştii 
în prim plan şi doar glasul nervos al şefului, blestemând restaurantul şi 
poziţia lui, cartierul asta împuţit, crea un fel de coloană sonoră. Ea stătea 
liniştită în spatele tejghelei, îşi propusese să nu se lase dezamăgită de 
nimic, ce nu face omul pentru bani?! i-au zis ai ei, dar nu era vorba de 
asta, filmul mut o atrăgea, draperiile roşii, cuvintele vopsite cu galben pe 
geamuri îi dădeau sentimentul unui ecran, părea singură la cinematograf 
şi asta era bine, îi dădea o senzaţie de captare totală a mesajului filmului. 
Şeful mai ieşea din când în când să-l certe pe copil şi intra înapoi 
înjurând. Pe ea copilul nu o enerva, era şi el un actor acolo, unul 
pasager, mereu în fugă după pietrele lui. 

De aceea, când copilul aruncă piatra greşit şi ea zbură prin aer 
direct în geamul întunecat al restaurantului, făcând un zgomot infernal şi 
cioburi peste tot, ea nu se sperie neapărat de tunet, ci mai ales de lumina 
care năvăli peste ea, rupând tăcerea aceea murdară din restaurant. 
Mesele rupte, scaunele, paharele lipicioase, draperiile îşi schimbară 
înfăţişarea, toate fură lovite de lumina care dădea buzna obraznic 
înăuntru. Şi odată cu lumina năvăliră culorile, freamătul străzii, mirosul 
lăturilor. Filmul mut dispăruse şi protagoniştii se uitau speriaţi, uimiţi, în 
sală, acum ea era actriţa privită, căci lumina intrată înăuntru, zgomotul, 
figura ei speriată în spatele tejghelei atrăseseră atenţia celor de pe stradă. 
Fata cu sandale fără toc dusese o mână murdară de cerneală la inimă, 
băiatul o luase tandru după umeri spunându-i să nu se sperie, se spărsese 
un geam doar, amândoi priveau restaurantul mizerabil şi gol, fata din 
spatele tejghelei. Copilul plângea speriat în faţa uşii, cu piatra în mână şi 
şeful alergă din spatele restaurantului după el, nervos: „Mă, tâmpitule! 
Mă, tâmpitule! să vezi ce-ţi fac! Ori vii cu taică-tu, ori te ...” şi urlă după 
copil care o luase la fugă prin mulţime. Din spatele tejghelei ea a crezut 
mai 



întâi că-1 urăşte pe copil, apoi şi-a dat seama că nu era vorba de ură, mai 
mult un fel de ciudă, un „şi doar ţi-am spus!”. Lumina o bătea în ochi şi 
şeful urla pe afară: „Să vii cu taică-tu, drac ce eşti, că te usuc în bătaie!”. 

Galbene litere erau călcate în picioare... 

13 mai 1999, Bucureşti 



DE NEÎNŢELES 
/ 

Şi nicidecum nu s-a plâns vreodată de lumea asta, de soarta care i 
s-a dat, de strada pe care stă, de zgomotul din bloc, de insomnii, de 
kilograme în plus, de lipsă de iubire, de serviciu prost plătit, de dureri 
cardiace, de ploi abundente, de mizerie, de nimic. Nu s-a plâns măcar o 
dată de toate astea, de fapt nu le ia în seamă, se mulţumeşte cu ce i s-a 
dat, ceva mai bun nici nu concepe că ar fi putut primi, nici mai rău, dar 
nici mai bun. Şi de ce s-ar plânge? Are tot ce-i trebuie, nimic nu-i 
tulbură existenţa, doarme, mănâncă, merge la serviciu, vine acasă, 
ascultă radioul, face piaţa, doarme, mănâncă. E mulţumit, nu înţelege ce 
anume l-ar putea enerva, la urma urmei sunt nişte tâmpiţi ăia care nu se 
mulţumesc niciodată cu nimic şi caută mereu surplusul şi de aceea nu 
mai au timp să fie fericiţi. în blocul lor de garsoniere e linişte, e cald, uşa 
se închide bine, merge liftul, vine poştaşul, se plăteşte întreţinerea la 
timp. Nu sunt niciodată scandaluri, nu se ceartă nimeni, nu trânteşte 
nimeni, uşile de la apartamente se descuie şi se încuie fară zgomot. 
Numai noaptea, când are uneori insomnii şi vede luna de la etajul opt, 
puţin mai aproape de fereastră, din patul mare pus în mijlocul 
garsonierei, doar atunci lumea i se pare puţin cam prea ordonată, prea 
fixată în tipare. Atât. Dimineaţa se trezeşte bine dispus, bea ceai negru şi 
pleacă la serviciu privind din uşă garsoniera curată, cumplit de pusă la 
punct. Se întoarce desigur la patru, mănâncă bine, citeşte ziarul, ascultă 
radioul. Nu se simte niciodată singur. E o prostie să te simţi singur, ce-i 
aia? să ai atâtea de făcut, să asculţi nişte emisiuni aşa de bune şi să te 
simţi singur! 



Vizavi stau doi tineri. El e înalt, ea scundă. El blond, ea brunetă. 
El merge apăsat, ea ţopăie. Şi totuşi sunt frumoşi. Nu se ceartă niciodată. 
Se ţin de mână şi urcă mereu pe jos până la etajul opt. Şi ei trebuie să fie 
fericiţi. Plătesc mereu întreţinerea la timp, salută pe toată lumea. Pe el îl 
salută parcă mai respectuos decât pe ceilalţi, că doar sunt vecini de 
palier. Sau doar aşa i se pare lui. 

Tinerii de vizavi pleacă dimineaţa şi se întorc după şase. Nu se 
ştie pe unde hoinăresc. Umblă toată ziua ţinându-se de mână, ea scundă, 
ţopăind, privind de la nivelul umerilor în sus spre el, el sigur de sine, cu 
mersul apăsat. închid cu atenţie uşa de la lift să nu facă zgomot şi 
descuie tot cu grijă uşa de la apartament, apoi intră în lumea de dincolo 
de uşa maro, nu se vede niciodată ce e dincolo, cum au mobilat ei 
apartamentul sau cel puţin el nu a văzut niciodată, ei doar îl salută 
respectuos şi închid uşa în urma lor cu grijă, să nu facă zgomot. 

Dincolo ei îşi dau jos gecile roşii de fâş, beau cafea, mănâncă 
turtă dulce, ascultă muzică - ea cu picioarele întinse peste picioarele lui 
şi uneori se aude prin uşa maro râsul ei sau ea spunând nişte cuvinte într-
o limbă de neînţeles. 

Şi ei trebuie să fie fericiţi. Plătesc la timp întreţinerea, telefonul, 
salută pe toată lumea. De ce ar fi nefericiţi? Au tot ce le trebuie, nimic 
nu le tulbură existenţa, dorm, mănâncă, merg la serviciu, cumpără turtă 
dulce şi cafea. La urma urmei sunt nişte tâmpiţi ăia care nu se mulţumesc 
niciodată cu nimic şi caută mereu surplusul şi de aceea nu mai au timp să 
fie fericiţi. Dar ei doi, ei, că sunt împreună şi au tot ce le trebuie, nu se 
poate să nu fie fericiţi. 

La bloc totul este bine. Nu-ţi lipseşte aproape nimic. Parcul din 
faţă e curat, parcarea e bine organizată, nu parchează nimeni pe locul 
altuia, nu înjură nimeni, copiii nu fac gălăgie, de fapt aici nu prea sunt 
copii, mai mult pensionari şi oameni plecaţi mult de acasă, deci e linişte, 
la bloc e tare bine. 

Şi de aceea a rămas surprins, contrariat peste măsură în mijlocul 
coridorului, motiv pentru care a şi rămas să asculte, când de dincolo de 
uşa maro s-a auzit glasul bărbatului, necontrolat, fară grijă că ar putea 
deranja vecinii, zicându-i ei care probabil nu-1 privea, ci spăla vase în 
bucătărie, că mai ţii tu minte când te plimbai prin faţa magazinelor 



cu blugii tăi evazaţi fluturând, că eu n-o să uit niciodată imaginea ta 
proiectată în vitrine, unde eşti tu cea de-atunci? unde sunt zâmbetul, 
entuziasmul, ideile? învăţai la suedeză „Jag ar duktig, Jag ar nacker” şi 
eu ziceam ce-i aia? tu ziceai că ce bine e să vorbeşti o limbă pe care 
nimeni din jur să n-o înţeleagă, hai, zi ce-ai zis mai devreme! întrebam 
eu, „eu sunt deşteaptă, eu sunt frumoasă”, asta am zis, răspundeai tu 
mândră că ştii o limbă pe care eu nu o înţeleg, o limbă care mie nu-mi 
suna a nimic. Aşteptam să aud vreun cuvânt mai familiar, mai puţin brut, 
dar nimic: tu spuneai lucruri frumoase într-o limbă urâtă şi suna atât de 
departe, de indescifrabil şi străin „Jag har attit en apple” sau „Jag skrivar 
ett brev”. începeai să fii şi tu străină şi indescifrabilă, te vedeam deja 
nordică, blondă, răzbunătoare. Evazaţii tăi se proiectau în vitrine ca nişte 
bătăi de aripi. Te uitai la discuri în faţa librăriilor, priveai cărţi şi 
rechizite şcolare şi evazaţii tăi fâlfâiau în vitrine, parcă ar fi avut şi ei 
ceva de spus, tot în suedeză. Mergeai prin alimentare, pe străzi şi prin 
librării. „Var bor du?”, mă întrebai, „La Mulţi Ani”, răspundeam aşa, 
într-o doară, că oricum nu înţelegeam ce ziceai. Te amuzau răspunsurile 
mele şi continuam aşa o j umătate de oră, vorbind două limbi diferite, 
două comunicări paralele, niciodată intersectate şi totuşi atunci vorbeam. 
Unde sunt toate astea? Unde ţi-e zâmbetul, de ce nu mai eşti tu? Glasul 
ei nu se auzea, doar vasele trântite în suport şi jetul de apă. 

Auzindu-i dincolo de uşa maro, el rămase ameţit în mijlocul 
coridorului întunecat, ca şi cum discuţia îl privea şi pe el şi trebuia s-o 
asculte până la capăt. Ce-au ăştia? Uite cum nu-i ajunge niciodată 
omului binele pe care îl are! N-au penalizări la lumină, chiria au plătit-o, 
mâncare au, telefonul le merge, atunci ce au de se ceartă? 

De dincolo de uşa maro se auzea glasul bărbatului care îi spunea 
ei - ea spăla în continuare vase, nu zicea nimic, doar zgomotul farfuriilor 
trântite - că îi e dor de ea cea de altădată, când ştia să facă minunate 
toate clipele petrecute în apartamentul lor dichisit, când mâncau 
împreună turtă dulce şi beau cafea, ea vorbea suedeză, el citea romane 
din colecţia „Romanul secolului XX”. N-ar mai putea fi ea din nou, ea 
cea de atunci? Farfuriile se auzeau trântite în suport, apa curgea şi ea nu 
scotea o vorbă. La un moment dat, stând în faţa 



uşii maro, el se gândi că poate dincolo nu e de fapt decât bărbatul, care 
vorbeşte singur şi spală vase şi la urma urmei nu e treaba lui ce fac 
vecinii, cine cu cine se ceartă. Şi se îndreptă spre garsoniera lui, descuie 
şi intră, mâncă felul întâi, felul doi, şi dormi două, trei ore tocmai când 
la radio se difuza un meci de fotbal. Nu visă nimic, dar se trezi cu gândul 
că trebuie să fii tâmpit ca să nu te mulţumeşti niciodată cu ce ai. Ce-i 
veni bărbatului de vizavi să o certe pe nevastă-sa şi să-i zică bazaconii 
cu suedeză, vitrine, blugi şi alte chestii fară sens?! Să zică mersi că are 
de unde plăti întreţinerea şi alte cheltuieli de genul ăsta! 

Ieşi din garsonieră cu gândul să meargă la piaţă. De la 
apartamentul de vizavi răzbătea pe palier o lumină puternică. Văzu că 
uşa era de fapt deschisă de perete. Se opri să vadă ce e cu vecinii lui de 
au lăsat-o deschisă. Privi stupefiat înăuntru, apartamentul era gol şi 
soarele năvălea prin ferestrele fară perdele. Camera goală răsună 
puternic la glasul lui sugrumat, zicând din prag în timp ce ochii se roteau 
prin casa fară mobilă, fară proprietari, fară covoare: Trebuie să fii tâmpit 
ca să nu-ţi ajungă cât ai! Oameni care nu se mulţumesc niciodată cu 
nimic... Să fi fost el aşa... păi, ce s-ar fi ales de el?! 

Soarele apăsa pe geamuri. 

Februarie 1999, Buzău - Bucureşti 



LA  DOUAZECI DE  ANI 

Că de fapt nu eşti niciodată mai dezorientat ca la douăzeci de ani, 
deşi toţi îţi spun că abia acum conştientizezi de unde vii şi încotro mergi, 
ce vrei de la ceilalţi şi ce vrei de la tine, acum îţi iei cu adevărat viaţa în 
mâini, nici la şaisprezece, nici la optsprezece, ci abia acum, acum devii 
stăpân, nu mai ai pretenţii de maturitate, ci chiar eşti matur. Dar 
niciodată nu eşti mai dezorientat ca la douăzeci de ani. Niciodată nu 
simţi timpul mai palpabil şi nu-1 vezi cum trece pe lângă tine, cu un 
şuvoi de evenimente, momente, clipe care se lipesc de tine sau, pur şi 
simplu, nu te ating. Niciodată nu te doare mai tare faptul că nu te 
regăseşti, că te revendici unor vârste pe care nu eşti stăpân, vii dintr-o 
copilărie prelungită într-un corp matur, de fapt o copilăreală, nici pe 
departe „copilăria copilului universal”, şi cazi în maturitate, te îmbraci 
cu o haină necunoscută, care la început nu ţi se potriveşte, te 
incomodează, dar ţi se spune că ce să faci, toţi o poartă odată şi odată. 
Niciodată toate astea ca la douăzeci de ani. 
Nici că nu eşti frumoasă sau nu sclipeşti de inteligenţă sau că nu ştii să 
faci mâncare, că nu ai citit suficientă literatură rusă, nici filozofie, nici 
poezie nordică, şi nu ai mers cu iubitul la munte sau la mare şi nu ai fost 
omul potrivit la timpul şi locul potrivit şi nu te-ai bucurat din plin de 
viaţă, nu ai profitat de diverse ocazii, nu ai văzut concertul de la 
Woodstock, nu ai mai purtat demult evazaţi, nu ai mai ascultat Doors, 
Janis, Hendrix, Zappa, nu te-ai dus cu prietena la mormântul băiatului 
care a scris prima şi ultima lui carte şi a fost îngropat în satul bunicii. 
Niciodată nu te doare mai tare înălţimea, faptul că eşti scundă şi asta îţi 
dă nesiguranţă de sine şi vezi lumea 



de la un anumit nivel, nu ai o viziune exhaustivă, ci priveşti oraşul şi 
prietenii şi mobila de la nivelul ochilor, un pic retezat, doar busturi şi 
picioare. Niciodată nu simţi mai dureros un film pe propria piele, nu te 
implici mai tare în tot ce faci şi vezi ca la douăzeci de ani. Şi niciodată 
nu adormi chinuit de amintiri, de nesiguranţă şi incertitudine ca la 
douăzeci de ani, tras înapoi de senzaţii şi parfumuri impregnate în 
memorie, împins înainte spre necunoscut. Timpul se desface rapid, în 
fâşii, nici nu apuci să te deprinzi cu un nou statut sau cu o senzaţie, că 
urmează alta, te atinge şi ea şi, când zice că uite, gata, asta e viaţa la 
douăzeci de ani, urmează altă fâşie cu care trebuie să te obişnuieşti. 

Niciodată nu cauţi mai mult ca la douăzeci de ani să te citeşti pe 
tine şi să te poţi îndrepta spre ceva, nu te simţi mai singur şi mai dispus 
de prieteni, nu te doare mai mult faptul că nu ai făcut nimic din ce ţi-ai 
propus, că nu mai ai bunici şi nici liniştea aceea de la 4-5 ani când te 
întindeai pe iarbă vara între păpuşi şi mâneai napolitane cu cremă de 
căpşuni crezând că asta vei face toată viaţa. Niciodată nu te apucă mai 
tare teama că prietena se va îndepărta, va uita de tot ce-a fost, că prietena 
va iubi şi ea pe cineva şi că ce obişnuia să-ţi spună ţie, îi va spune lui, 
idei nebune, muzică, filme, glume, toate se vor întâmpla cu el, nu cu tine. 

Niciodată nu te vor speria mai mult oamenii, realitatea, care îţi 
impun să cobori din lumea inconştientă prin care ai hoinărit până la 
douăzeci de ani şi să devii pământean, adică să ai picioarele pe pământ 
să-ţi asumi responsabilităţi, să laşi prosteala şi copilăriile, să te apuci de 
ceva serios, să-ţi controlezi mişcările, să te dichiseşti în mod obligatoriu, 
să fii atent cu tine, cu tenul tău, cu părul, cu dantura ta, cu conduita ta, să 
ştii să joci teatru, să te adaptezi situaţiei, să nu disperi, să fii în pas cu tot 
ce mişcă în jurul tău, să nu te mai uiţi prin vitrină la cum îţi vin blugii, să 
nu mai joci şotron pe terenul şcolii, să nu mai găseşti daruri sub pom de 
Crăciun, să te obişnuieşti cu ideea că se moare şi că se moare destul de 
mult. Toate astea trebuie asimilate pentru că îţi vor prinde bine în 
căsnicie şi în viaţă. 

Şi de asemenea, niciodată mai târziu nu vei mai trăi plăcerea 
ascunsă de a vedea oraşul noaptea, cu luminile lui stinse, rar câteva 
aprinse, unde oameni, unii de douăzeci de ani, veghează sau se uită 



şi ei pe ferestre la alte ferestre luminate, deci niciodată nu vei mai trăi 
plăcerea ascunsă de-a simţi oraşul palpitând în somn ca un copil uriaş, 
când tu, omul de douăzeci de ani, stai până la cinci dimineaţa, dormi 
două ore şi te trezeşti la şapte, duminica, ceaţă, frig, oraşul moţăie încă, 
tu, omul de douăzeci de ani pleci singur la examene sau la piaţă sau 
oriunde cu inima puţin mai plină de bucuria pe care doar tu o ştii, aceea 
de a surprinde oraşul în somn. 

Spune toate astea cineva nici frumos, nici înalt, nici copil, nici 
matur, care roade un pix negru şi aşteaptă să se întâmple totuşi ceva. Are 
acum douăzeci de ani. 

Luni 25 ianuarie 1999, Bucureşti 



ARTA CONVERSAŢIEI 

Preotul rosti ultimele cuvinte din slujba de duminică. Lumea se 
cam plictisise. Prea o lungeşte şi popa ăsta! Spune aceeaşi pildă de trei 
ori! Preotul se opri şi tăcu vreo câteva minute. Surprinsă, lumea tăcu şi 
ea. Se aşteptau să zică odată „poftiţi la miruit”, dar el nu zise. îşi luă un 
aer de rege de tragedie, dezabuzat de soarta pe care i-au hărăzit-o zeii. 
începu pe un ton patetic, pătruns şi pătrunzător: 

- Iubiţi credincioşi, scumpi creştini şi scumpe creştine. Am, iată, 
neplăcuta sarcină, adică îndatorire, să vă informez, adică să vă dau de 
ştire că ... astăzi... (Pauză. Murmur printre oameni. Ce-o fi păţit popa? I-
a murit capra?! că stătea cam bleagă ieri. Nu cred, io zic că iar vrea să 
dăm bani pentru ajutoare la inundaţii). 

Preotul evită mereu să vorbească prea elevat, trebuie să înţeleagă 
şi cei mai puţini familiarizaţi, adică obişnuiţi cu neologismele, ăăă ... 
adică cuvinte noi. 

Preotul reia, patetic, discursul: 
-... iubiţii mei fii sufleteşti, trebuie să vă spun că astăzi consiliul 

nostru - s-a autodizolvat, adică nu mai există. 
- Ce-a zis? A zis că consiliul nu mai igzistă. Care consiliu? Ăla 

cu covoarele şi cimentul în biserică. Şi de ce nu mai igzistă? Nu ştiu, 
bre, stai să vedem ce zice popa. 

Preotul vru să se sprijine cu cotul pe un candelabru, ca un actor cu 
mâna la tâmplă. 

- Părinte, nu! Se dărâmă, boalii, candelabru şi altu n-avem! 
Preotul îşi retrase cotul, scârbit de intervenţia ţăranului. 

Continuă, pe un ton mai firesc. 



- Şi ştiţi de ce nu mai există consiliu? ... Ştiţi? 
- Nu ştim, părinte, răspunse lumea ca la cor, pe două voci: 

bărbaţii mai jos, femeile mai sus. 
- E! Pentru că, adică deoarece consilierii, oameni aleşi de 

dumneavoastră, nu dau pe la biserică. Nu vin mai deloc. Păi ăştia sunt 
consilieri?! Ce-a zis? A zis că ăştia nu sunt consilieri. Care ăştia? Ăştia, 
Bre, care nu vor să vină la biserică. Da ce-s ăia consilieri? Lasă că-ţi 
isplic io în drum spre casă. Să-mi isplici, maică, eu nici n-aud prea bine, 
dar nici nu prea pricep mare lucru. Ce-s ăia consilieri?! 

- Şi pentru că nu mai dau pe la biserică, eu, preotul acestui sat, 
am decis, adică am hotărât să desfiinţez consiliul şi, categoric, pe 
consilieri. 

Tonul preotului se înflăcăra, cu uşoare alunecări spre vehemenţă. 
- Ca atare, de acum înainte eu voi lua hotărârile. 
Uitase de tonul patetic, aproape trist, de mai înainte şi acum deja, 

urla în faţa oamenilor dispuşi să plece. După ce că ne ţine până la 200 în 
biserică, mai şi zbiară la noi. 

- Deci de azi înainte eu decid cine va face parte din consiliu, eu 
decid ce cumpărăm, cât dă fiecare şi când. Aşa, pe zile, ca să fim 
ordonaţi. 

- Hai, părinte, că ne grăbim şi noi! a zis un bărbat care căscase 
tot timpul. 

- Unde vă grăbiţi? n-am înţeles! Doar e duminică şi azi tot nu 
faceţi nimic. Că de-aia n-am cu cine lucra. Vă grăbiţi, auzi! 

Lumea era din ce în ce mai iritată de mustrările şi ţipetele 
preotului, iar preotul contrariat de lipsa de pioşenie şi docilitate a 
ţăranilor. Altădată nimeni nu crâcnea în faţa bisericii şi a 
reprezentanţilor ei! 

Aşadar, eu hotărăsc acum, până mă voi gândi la viitorii membri ai 
consiliului, că ne trebuie covor şi acoperiş de tablă pe turla bisericii. 
Trebuie să strângem bani. Fiecare dă cât vrea, nu mai puţin de 50.000 
lei. 

Şi atunci, preotul încercă să devină spiritual: 
-Puteţi da 200.000,500.000 sau chiar un milion, nu mă supăr. 
Ce-a zis? E, ce să zică, prostii de-ale lui! 



- Chiar eu voi pomi împreună cu membrii consiliului prin sat pe 
la fiecare casă. O să-ncerc să-mi fac timp, ca să nu le fie urât membrilor 
şi epitropului. 

Iar a rămas popa cu casa neterminată. De trei ani tot cumpărăm 
covor şi tablă pentru turla bisericii. 

- Şi astea spuse, vă poftesc la miruit! 
S-a tâmpit de tot popa acesta, a zis lumea înşiruindu-se pentru 

miruit. 
S-a tâmpit de tot lumea asta, a zis preotul, intrând pentru o clipă 

în altar. 

15 septembrie 1999, Măgura 



IMPOSIBILA ÎNTOARCERE 

Imediat ce i-a venit ideea s-a pus pe lucru şi a tras de el, a făcut 
eforturi enorme să nu se lase doborât nici de oboseală, nici de plictiseala 
lui obişnuită. A muncit cât a putut, unde a putut, ca să strângă cât mai 
mulţi bani, să-i ajungă. 

Ideea i-a venit într-o vineri seara, când, epuizat ca întotdeauna, 
zăcea într-un fotoliu răsfoind o revistă cu peisaje de prin ţară, imagini de 
pe altă lume parcă, o lume unde există timp şi pentru altceva decât 
serviciu, piaţă, garsonieră şi gânduri negre. O fetiţă cu basma roşie într-
un câmp de flori de in, o femeie zâmbind pe marginea unui lac, o 
pereche stând pe plajă sub un apus portocaliu. Paginile revistei, lucioase, 
mirosind a hârtie nouă, îl făceau să se gândească cum s-ar simţi el în 
acele locuri, să fie şi el surprins zâmbind într-un colţ de peisaj pe foile 
unei reviste, privit de un alt ochi obosit, după serviciu, vineri seara. Nu e 
niciodată timp. Nu rămâne niciodată timp şi pentru altceva decât ce 
trebuie făcut în mod obligatoriu, te înscrii în curent şi mergi odată cu el, 
nu te poţi opri tu, aşa, când vrei, nu poţi să o iei în sens invers aşa, când 
vrei. Nu e niciodată suficient timp. Şi atunci i-a venit ideea să-şi ia o 
vacanţă. Dar nu orice vacanţă, ci una lungă, să se retragă un an din viaţă, 
să-şi ia concediu din propria viaţă în care s-a angajat cu atâta elan, să 
uite cine e şi să plece unde vrea, să stea cât vrea cum vrea. Să nu se mai 
simtă obosit, să nu se mai plictisească, să aibă în sfârşit timp, mult timp 
pentru orice, oricând. închise revista şi gândul la el în alte locuri, cu 
mult timp liber la dispoziţie, stăpân pe propriul lui timp, îi dădu o 
senzaţie de plutire, de dulce, de fulgi, de fructe şi iarbă şi adormi. 



Apoi se mobiliză şi începu să lucreze intens, căuta diverse 
oferte, se dedica total muncii şi încet, încet strânse bani. în ciuda 
oboselii, mergea zilnic la serviciu mai devreme şi pleca mai târziu, 
lucra şi sâmbăta, şi duminica până la prânz, şi iar luni foarte devreme, 
şi iar duminică până la prânz. Se epuiză cumplit, dar strânse bani, îşi 
cumpără o maşină mică, multe cărţi şi un casetofon pe baterii, blugi, 
adidaşi, tricouri, o hartă, un aparat foto, o lampă mică de gătit, un 
termos de cafea. Se gândi pe cine să anunţe de plecarea lui. Pe Ina n-o 
va anunţa, şi aşa nu se mai vedeau demult, ea îi spusese că nu mai are 
timp, dar el înţelesese foarte bine, sau poate şi ea se lăsase furată de 
valul oraşului, al timpului, era foarte ocupată şi într-adevăr nu mai 
avea vreme şi pentru el. Poate. N-o anunţă deci şi îşi adusese aminte 
de cuta dintre ochii ei, puţin încruntată că nu-şi poate organiza viaţa, 
că nu ştie să-şi com- partimenteze timpul, dar că nu trebuie să se lase, 
trebuie să se adapteze, să găsească o plăcere în tot ce face. Atunci el 
se simţise de partea cealaltă a barierei - el nu voia să se adapteze, 
orice ar fi făcut, nu găsea nici o plăcere în ce făcea şi timpul, în goana 
lui prin oraş, timpul şi vântul care bătea mereu, enervant, îl înghiţeau 
în lungi rotocoale de praf, îl răsuceau, îl făceau să închidă ochii. Nu. 
Nu o va anunţa. Poate nici nu-şi va da seama că a plecat, că nu mai e 
de mult în oraş. Nu-i va anunţa nici pe băieţi. Şi cu ei se vedea foarte 
rar în ultima vreme, puţinul timp 1 iber ei şi-l împărţeau cu iubitele şi 
ajunsese să se rezume la stinghere, convenţionale discuţii la telefon, 
scurte, că telefonul costă. Aproape că nici băieţii nu-şi vor da seama 
că el a plecat din oraş. 

Se gândi la concediul acesta prelungit, ca la un fel de moarte, 
o retragere discretă din viaţa celorlalţi şi chiar din viaţa lui, atât de 
discretă, că nici nu se remarcă. Apoi adormi şi dormi două zile, luni 
dimineaţa se urcă în maşină, dădu drumul la casetofon şi, în blugii şi 
adidaşii noi, pomi uşor, fară grabă. Acum nimic nu-1 mai grăbea, se 
simţea bine privind pe geam oamenii mergând repede spre serviciu, 
învăluiţi în rotocoalele de praf stârnite de vântul oraşului. Sentimentul 
că avea tot timpul din lume îl facea să deschidă geamul maşinii, să dea 
muzica tare, să cânte odată cu soliştii şi să râdă de unul singur, stând 
la stopul care nu se mai făcea odată verde, ce dacă nu se mai 



facea?! „Wish you were here... ta, na, na, na...” în gura mare prin 
fereastra deschisă a portierei; „ho, bă, nebunule!” îi strigă un moş de pe 
trotuar, „e şapte dimineaţa, ce urli aşa? tâmpitule!” Se facu verde şi el 
pomi spre lume într-un concediu nelimitat, cu tot timpul în braţe, cu o 
mare bucurie în suflet, lăsând în urmă intersecţia, serviciul unde nici nu 
anunţase decât în glumă că avea de gând să plece, dar nu-1 crezuse 
nimeni şi acum nici măcar o vagă remuşcare nu avea, lăsând în urmă 
întreg oraşul cu rotocoalele lui de praf şi cu vântul lui enervant cu tot. 
Maşina se pierdu pe strada principală care ieşea din oraş, apoi pe drumul 
naţional, pe alte străzi, cu alte nume, în alte oraşe, în alte sate şi se tot 
duse. 

Văzu toate colţurile ţării, mari şi mici, muzee de istorie şi 
anticariate mucegăite, grădini de ţară şi nunţi sub bolţi de vie, peşteri şi 
parastase, plaje înghiţite de mare şi roci friabile, apusuri pe vârful 
muntelui şi filme prin cinematografe vechi de provincie, bodegi cu 
minuturi şi parcuri cu fete copiind moda capitalei, dormi la stână şi 
participă la un concurs de ghicitori la o serbare câmpenească, se scăldă 
în lacuri reci de munte şi se înţepă în ciulini şi se tăie cu foi de porumb, 
mâncă ouă vopsite cu cele mai frumoase culori, citi enorm, ce cărţi a 
vrut şi când a vrut, bancheta din spate era plină de cărţi şi purtă cu el 
prin lume, în trecerea lui, oameni şi întâmplări din alte locuri, din alte 
timpuri, lipiţi pe foile cărţii, de pe bancheta din spate. 

Senzaţia de timp care curge insesizabil în clepsidre mari fară să-l 
afecteze îl ţinu beat de bucurie multă vreme şi energia de a vedea cele 
mai ciudate lucruri sau cele mai banale, de a-şi permite toate 
extravaganţele, de a îndrăzni ce niciodată nu avusese curajul să facă, 
energia aceasta părea nelimitată. Treptat însă prea multul timp liber 
începu să-l obosească, nu ştia cum să-l umple, clepsidrele erau parcă 
prea mari. Timpul lui era diferit de al celorlalţi, el singur stătea într-o 
lume în veşnică mişcare. Oriunde mergea, oamenii se mişcau, făceau 
ceva, nimeni nu părea să-l vadă sau, dacă-l vedeau, nu-1 observau, nu 
intra în viaţa lor, ca un rotocol de praf stârnit de un vânt enervant. 
Ritmul lui nu era totuna cu ritmul celorlalţi, se trezea uneori noaptea cu 
senzaţia că merge pe partea opusă a drumului şi ideea că surplusul, la fel 
ca şi deficitul, în orice cantitate şi deci şi în ce priveşte timpul, e 
dăunător, îl făcea să se gândească la întoarcere. 



Şi uneori la Ina şi la cuta dintre ochii ei, mereu speriată că nu are timp, 
dar doritoare să se integreze, să facă faţă. Trebuie să ajungă acasă şi să-
i spună şi Inei că vacanţa aceasta îi făcuse bine până la un punct, dar că 
ce e mult strică, trebuie echilibrate lucrurile, nici surplus, nici deficit, 
că nu e bine nici unde e prea mult timp. Ca aici, unde acum nu-şi mai 
găseşte rostul. 

Şi nu numai Ina, ci şi băieţii îl faceau să-şi dorească să se 
întoarcă acasă şi să-şi reia serviciul sau, dacă nu-1 mai avea pe acesta, 
atunci altul. Dorul de băieţi şi de anii lor din liceu, când parcă nu exista 
timp, erau mereu împreună, nu se plictiseau şi nu oboseau niciodată şi 
se simţeau bine şi iubeau fete cu părul lung care nu foloseau încă 
farduri. 

Şi tot într-o luni, după două zile de somn, pomi spre casă cu 
mulţumirea omului care a ieşit din convalescenţă, intră pe străzi cu alt 
nume, în alte oraşe, în alte sate, pe drumul naţional, pe strada principală 
din oraşul lui, ajunse la intersecţie şi în rotocoalele de praf ale vântului 
din oraş văzu oameni grăbiţi, maşini gonind nebune în sus şi-n jos. 
Merse la Ina, sună la uşă şi când deschise, îi zâmbi liniştit cu intenţia 
de a o lua în braţe, dar Ina se uită la el ca la un străin, nu dădu semne 
că-1 cunoaşte. Plecă dezorientat, crezu că era un subterfugiu ieftin, dar 
nici băieţii nu părură să-l recunoască: „Băi, sunteţi nebuni? Am plecat 
doar de-un an!”, le tot spunea el, dar ei închideau uşa miraţi, cine mai e 
şi ăsta? Urcă în maşină cu o răceală în tot corpul, pomi motorul şi 
atunci aruncă o privire în oglinda retrovizoare, dar nici el nu-1 
recunoscu pe bărbatul din pătrăţelul de sticlă. 

Afară, pe la urechea lui, vântul şuiera în rotocoale de praf. Sau 
poate timpul. 

12 aprilie 2000, Bucureşti 



CAPTIVELE 

Imediat după ce s-a terminat de construit blocul lor, s-au şi 
mutat, deşi în rest şantierul rămăsese intact, cu toate materialele la 
iveală, cu gropi, gunoi, noroi, sârme, bucăţi de beton, sticle sparte, coji 
de salam de la prânzul muncitorilor şi mai ales cu imensa, gingaşa 
macara galbenă în centru. 

Totul era nou în blocul lor: şi uşa de la intrare, şi uşile de la 
apartament, liftul, balustrada, cutiile poştale, pereţii proaspăt vopsiţi. 
Mirosea a nou şi locatarii închideau cu grijă uşa, nu trânteau sertăraşele 
cutiei poştale, nu lăsau inutil lumina aprinsă pe scară, se salutau 
respectuos, îmbătaţi poate de mulţumirea că stau în apartamente 
frumoase şi de mirosul de nou care inundă blocul. 

Din exterior, peisajul era altul. Un şantier plin de mizerii, cu un 
singur bloc terminat, vopsit şi curat, unde femeile puseseră în geam 
perdele noi şi ghivece cu flori. Şi în mijloc, macaraua galbenă cu gât 
imens privind de undeva de sus tabloul şi chiar dincolo de el, alte 
cartiere, alţi copaci, alţi câini. Copiii de la singurul bloc terminat 
începură să iasă la joacă şi, fiind puţini, stăteau ghemuiţi unul în altul 
pe bucăţile de beton trântite pe jos, căutând prin gropi pietricele sau 
resturi de obiecte, copii ca nişte pete colorate, priviţi de sus de 
macaraua galbenă, lâncezind sub soarele oraşului. 

* 

De la apartamentul ei, femeia îi privea întrebându-se cum de-or 
putea să-şi piardă timpul într-un mod aşa de prostesc, să stai zile întregi 
pe nişte pietroaie ascuţite, pe o căldură infernală şi să 



cotrobăi prin mizerii. Ăştia n-or fi având părinţi să-i vadă ce fac?! Şi 
şantierul ăsta care nu se mai termină, nu se mai construiesc odată 
blocurile celelalte, să se facă în sfârşit ordine, să fie verdeaţă în faţa 
blocului, băncuţe, chioşcuri şi multă lume, să se umple cartierul, nu ca 
acum, doi-trei oameni. Se întorcea în casă, în apartamentul ei mirosind 
a nou, unde înghesuise lucrurile ca într-o conservă. 

* 

Ordinea strică farmecul. Dezordinea obiectelor din cameră se 
aseamănă cu dezordinea amintirilor în sine, nu puse corect în rafturi şi 
sertare, ci alandala, exact ca şi amintirile, pâlcuri sau răsfirate ici-colo, 
pantofi printre haine, tablouri, cărţi, ceasuri vechi, felicitări şi ilustrate 
de Crăciun, gheme colorate etc. Ordonate, supuse aranjării fireşti, ele 
îşi pierd inefabilul, senzaţia că păstrează veşnic în ele timpul lor, moda 
pe care au servit-o, corpurile pe care le-au îmbrăcat, privirile care s-au 
agăţat în ele. La fel şi amintirile. Niciodată ordonate, amintirile 
conservă parfumuri, culori, forme, însă povestite ele îşi pierd, 
inexplicabil, gustul. Rămân simple întâmplări povestite. 

* 

De aceea, ea lăsă totul alandala în apartamentul ei nou, nu 
aranjă nimic, nu puse cărţile la cărţi, hainele la haine, de parcă tocmai 
atunci s-ar fi mutat acolo sau de parcă se pregătea să plece din moment 
în moment altundeva, pentru totdeauna. De aceea nu povestea nimic 
niciodată, nu făcea fotografii şi nu păstra albume de familie şi în 
acelaşi timp nu se temea că ascunzând prin ungherele ei interioare 
atâtea amintiri, le-ar putea uita sau încurca sau confunda. 

* 

- Fă şi tu ordine în casa asta, că arată ca la nebuni, îi spunea 
mama venită în vizită, să vadă unde se mutase ea aşa, de capul ei, unde 
visa să stea cu el, ce era cu el de nu mai dădea nici un semn de viaţă. 
Dezordonată ca întotdeauna, dacă nu eşti în stare să-ţi faci ordine în 
propria casă, cum oare să-ţi faci ordine în viaţă? Şi acesta-i cartier? 
Mizeria asta? Şi vorbeşte şi tu, spune şi tu măcar o dată 



ceva, nu sta mută ca un peşte, că mă exasperezi, m-ai exasperat 
întotdeauna, toată copilăria şi adolescenţa ta, şi acum la fel, tu, cu 
muţeniile tale stupide şi cu absenţa asta insolentă! L-ai crezut, ai crezut 
orbeşte tot ce ţi-a spus el şi acum uite, ia-1 de unde nu-i. Ascultă la 
mine: el nu se mai întoarce, nu mai vine înapoi niciodată! 

Şi cuvintele mamei sunau ca nişte ţăndări în apartamentul ei nou, 
se loveau de pereţi şi o înţepau în timpane, o faceau să nu poată scoate 
un cuvânt, nici să se justifice, nici să spună „taci, mamă, taci, că mă 
doare, pleacă, du-te”, nimic, rămânea mută, fară să vrea, propoziţiile 
alergau în cap şi nici una nu se oprea pe limbă. 

* 
Cartierul lâncezea sub soare şi imensa, gingaşa macara galbenă, 

cu gâtul ei de animal exotic, lega metalic cerul de pământ. Copiii se 
jucau pe dalele mari de beton trântite pe jos, viitori pereţi de blocuri 
aşteptând să fie lipiţi pentru totdeauna şi să primească în interiorul lor 
mobile noi, tablouri, mâini şi papuci. 

încet, foarte încet, cartierul se construia. La început murdare, 
cimentoase, apoi din ce în ce mai strălucitoare se năşteau azi un bloc, 
mâine altul, copiii descopereau cu stupoare că dispăreau obiecte de pe 
terenul lor de joacă, ba nişte bucăţi de beton, ba nişte tuburi mari de fier. 
Rămâneau doar mizeria şi pământul chel, terfelit, cu fiare şi coji de 
salam. Macaraua galbenă îşi sucea gâtul în dreapta şi-n stânga mutând cu 
graţie pereţii murdari de ciment. 

* 

Ea prevăzuse parcă totul, ştia că aşa se va întâmpla. Totuşi, îşi 
spusese că se înşală, el nu are cum s-o mintă. Făcuse eforturi şi strânsese 
bani, se mutase de la părinţi în apartamentul acesta nou unde spera să 
vină şi el, să rămână împreună, să gătească împreună, să citească, să 
meargă la piaţă, în parc şi la teatru tot împreună, o viaţă cu totul nouă 
într-un apartament nou, dintr-un cartier nou. Visa pe vremea aceea 
mirosul de vopsea şi lemn al blocului, al casei, care se va impregna şi în 
viaţa lor, chiar şi iubirea lor va mirosi a curăţenie de curând terminată, a 
duşumea spălată. Nu vrusese să se gândească la nimic rău, nici la faptul 
că ceva se va întâmpla şi toate visele ei se vor prăbuşi ca un raft de cărţi 
prost aranjate într-o bibliotecă. 



De plecare nu fusese niciodată vorba. El nu îi spusese deloc că ar 
avea de gând să plece şi toată muţenia lui când ea îi povestea cum vor 
tăia ei cartofi pe marginea chiuvetei şi la cinzeci de ani, cum vor avea 
grijă de copiii şi nepoţii lor, zâmbetul ei de încântare când îi povestea 
toate astea contrastând cu muţenia şi crisparea lui ar fi trebuit s-o pună 
pe gânduri. Dar ea nici nu observase. Apoi, într-o după-amiază când ea 
turna cafeaua dintr-un ibric mare de aluminiu şi observa ce bine îi stă lui 
în dreptul ferestrei, încadrat în tocul geamului cu soarele bătându-i din 
spate creându-i un fel de aureolă, el îi spuse simplu că a aranjat totul 
pentru o plecare în străinătate. Singur. Ea a îngheţat cu mâna pe ibric, 
turnând în neştire cafea şi în ceaşcă şi pe masă şi pe duşumea. El a sărit 
s-o ajute, să şteargă masa, ea l-a respins hotărâtă, cu senzaţia că toate 
gesturile lui care până atunci o încântau, dându-i sentimentul completării 
perfecte, deveniră acum inutile şi false. întrebă doar când şi el răspunse 
precipitat că poimâine şi toată noutatea apartamentului o lovea acum, o 
facea să se simtă străină, să o irite mirosul de nou pentru că mirosea ca 
el. El, nou şi străin, ştergând faţa de masă murdară de cafea. îi spuse apoi 
că pleacă el primul ca să se orienteze, să-şi facă un rost şi apoi o va 
chema şi pe ea, să stea liniştită şi să nu fie supărată, că el în cel mai scurt 
timp o va chema la el iar până va fi posibil lucrul acesta vor ţine legătura 
permanent prin scrisori. 

* 

Cartierul se construieşte circular, ca o cetate străbătută de mici 
alei transversale, încet, dar sigur, se nasc blocuri şi imensa, gingaşa 
macara galbenă suceşte gâtul în dreapta şi-n stânga, privind de sus oraşul 
şi copiii ca nişte pete decolorate de soare. Şi-a dorit să se termine cât mai 
repede şantierul, să vină lume multă, dar acum, văzând dispunerea în 
cerc a blocurilor, un sentiment de claustrare, de sufocare o cuprinde. 
înainte privea peste mizeria şantierului departe, o lume învăluită în ceaţă, 
acum orizontul a fost retezat brusc de clădirile de beton şi când se uită pe 
fereastră vede blocurile din faţă, albe şi goale, cu apartamentele lor 
nelocuite încă mirosind a 



nou. în mijloc, macaraua galbenă ca un animal exotic vegheazăjocul 
copiilor şi cartierul în construcţie - un fel de şef de şantier foarte înalt şi 
foarte galben. Doar că nu înjură şi nu mănâncă salam. 

* 

Plecase noaptea, ea nu-1 condusese nici măcar până în faţa 
blocului - de fapt el îi spusese că nu e cazul şi ea se supusese - dar a 
simţit tot timpul, până când maşina a ajuns departe, atât de departe, încât 
nu se mai vedea nici blocul, nici cartierul şi nici macaraua, el a simţit-o 
în spatele ferestrei, pe întuneric, cu buclele turtite de geam, i-a auzit 
mult timp în timpane scâncetele de copil uitat într-o casă pustie, deşi, 
când a plecat, ea nu plângea, nu, sigur nu plângea. 

* 

- Fă şi tu curat în casă, că e o dezordine de nedescris; te-ai mutat 
în casă nouă, dar nici n-ai zice! Şi ascultă la mine: mai ieşi şi tu, fa-ţi 
cunoştinţe, caută pe altcineva, că el nu mai vine. Nu-ţi irosi tinereţea 
pentru el, că nu se mai întoarce, ascultă la mine! Şi mama închidea uşa 
cu sentimentul că a vorbit într-o casă goală, căci ea nu răspundea 
niciodată. 

* 

Ea învăţase să nu dispere şi mai învăţase engleza de una singură. 
Silabisea prin casă cuvinte şi fraze întregi cu un fel de iubire, 
i se părea că poate să ia cuvintele în palme şi să le mângâie, ca şi cum 
limba asta pe care facea efortul s-o înveţe singură i l-ar fi adus pe el 
înapoi, mâinile lui, părul scurt, ceafa bronzată, râsul lui sănătos. “How 
much is a kilo of oranges? Would you be so kind to tell me where the 
railwaystation is?” şi îl auzea parcă răspunzându-i în engleză, luând-o de 
mână şi arătându-i oraşele, magazinele, parcurile de acolo. 

Verifica în fiecare zi cutia poştală, se înălţa pe vârfuri ca să 
ajungă şi pipăia cutia goală ca pe un trup inert. Ibricul devenit dintr-o 
dată prea mare, de parcă plecarea lui ar fi redus lucrurile, necesităţile, la 
jumătate, dormea pe masa din bucătărie. Iarna a primit un telefon de la 
un fost coleg care o căuta pentru o carte - acesta era pretextul, 



era pretextul, ştia ea bine, aşa i se întâmpla în fiecare an, iama după 
sărbători când nu-şi dorea decât linişte, primea un telefon de la un fost 
coleg de şcoală care o iubise şi care mereu pretexta că îi trebuie o carte, 
fară să îndrăznească să-i spună vreodată că o iubeşte încă, perseverent, 
insistent, el o căuta ca şi cum un an întreg nu-şi amintise deloc de ea şi 
abia sărbătorile de iarnă îi reaprinseseră în minte imaginea ei. Şi 
niciodată nu se întâlneau, pentru că ea nu şi-l dorise niciodată, evitase 
întâlnirile cu el. Anul trecut era cu el pe fotoliu, citind împreună o carte, 
sunase telefonul şi răspunsese ea, cu aceeaşi seriozitate şi aceeaşi 
minciună din totdeauna: „îmi pare rău, momentan am împrumutat-o unei 
prietene”. Apoi revenise lângă el pe fotoliu şi se amuzaseră amândoi de 
povestea asta veche reînnoită în fiecare iarnă de sărbători. 

Acum el i-a cerut din nou o carte. Ea a aşteptat câteva momente 
cu receptorul în mână, de parcă s-ar gândit dacă a împrumutat-o cuiva 
sau nu, de fapt se gândea ce-ar fi să se întâlnească, să accepte odată 
întâlnirea asta după atâţia ani, să-şi povestească din liceu, să încerce să-l 
iubească. El a întrebat-o ştiind dinainte răspunsul: „Ai cartea în casă sau 
e dată?”. Trezită, ea îi răspunse că pleacă definitiv în străinătate, nici nu 
are timp să verifice, face bagajele. Şi a închis. 

Cutia poştală era mereu goală şi mirosea a lemn nou, lăcuit. 

* 

Cartierul era pe terminate. Blocurile închiseseră tot mai mult 
cercul, albe şi curate. Imensa, gingaşa macara trona obosită, acum rolul 
ei se redusese doar la vegherea copiilor care se jucau la picioarele ei, 
muncitorii se ştergeau pe salopete de unsoarea salamului mâncat în grabă 
la prânz şi se ocupau mai departe de finisarea blocurilor. 

* 

învăţase engleza aproape la perfecţie şi ştia după zgomotul uşii de 
la intrare când vine poştaşul şi unde pune scrisori, în ce căsuţe le aruncă. 
îşi propuse să mai aştepte până când se va termina şantierul, până când 
macaraua galbenă va pleca de acolo şi terenul va fi liber pentru a se face 
un părculeţ cu flori şi iarbă. Aceea va fi 



ultima zi şi, dacă nici atunci nu va primi nimic, va renunţa să mai 
aştepte. Şi ca un elev obosit care aşteaptă sfârşitul de an şcolar ştiind că 
mai are nişte note de luat, îşi cumulă toată speranţa în cele câteva zile de 
aşteptare până când şantierul avea să se termine, convinsă în adâncul ei 
că în ziua aceea va vedea, înălţându-se pe picioare, strălucind în cutia ei 
poştală un petic alb de hârtie cu numele ei pe o parte şi cu al lui pe 
cealaltă. Când macaraua galbenă va pleca, ea va găsi plicul de la el. 

* 
Cartierul era gata. Blocurile, terminate, fuseseră date în folosinţă 

şi în curtea interioară era o aglomeraţie nebună, oameni încântaţi urcau 
şi coborau scările blocurilor cu piese de mobilă în mâini. Copiii asistau 
somnoroşi la agitaţia părinţilor. Muncitorii îşi strângeau şi ei uneltele, 
ţevile, sârmele şi doar unul, urât şi chel, şi-a dat seama că macaraua a 
rămas blocată între blocuri, că nu mai exista suficient spaţiu să o scoată. 
La început s-au amuzat, apoi i-au dat dreptate, s-au enervat, aşa e, cum 
s-o mai scoată de aici? Blocurile închizându-se circular ca o cetate 
modernă luaseră captivă o imensă, gingaşă macara galbenă care îi privea 
pe toţi de sus cu un aer de animal exotic uitat la zoo într-o ţară unde nu 
se poate adapta climei. 

Ea a auzit urletele şi agitaţia de afară, a ştiut că s-a terminat 
şantierul şi a năvălit spre cutia poştală cu o convingere nebună că acolo 
va găsi scrisoarea cu grafia lui urâtă strălucind între pereţii de lemn 
lăcuit. Când găsi cutia goală, întoarse ochii spre uşa de sticlă de la 
intrarea blocului şi zări strălucind în soare imensa, gingaşa macara 
galbenă privind stingherită la aglomeraţia de oameni cu mobile în mâini. 
Ei nu-i mai trecu prin cap decât că macaraua asta e inutilă ca o cutie de 
medicamente într-o cameră unde bolnavul tocmai a murit şi închise uşa 
de la căsuţa poştală cu grij ă, fară s-o trântească. 

Sometimes, it is no use to learn a foreign language. 

12 ianuarie 2000, Bucureşti 



ÎNVIERE 

Nu fusese niciodată la biserică în noaptea de înviere. De fapt, 
nu-1 interesase niciodată. în copilărie nu-1 trezea nimeni, că era prea 
mic şi n-are sens să se obosească acesta mic, lasă că vede la televizor, 
oricum, pentru un copil e plictiseală, apoi, când crescuse, nu mergea din 
comoditate. Petrecea noaptea de înviere la vreo petrecere unde se bea şi 
se fuma mult, a doua zi dormea opt, nouă ore şi astfel treceau 
sărbătorile, ca o petrecere urmată de lâncezeală, de plictis, de duminică, 
cu mâncare multă şi somn aiurea, cu televizor şi vizite plictisitoare. 
Acum îi venise dintr-o dată să meargă la biserică, sau poate nu chiar 
ideea, ci nevoia - simţise brusc nevoia să petreacă noaptea de înviere în 
biserică, să vadă cum se ia lumină, cum se cântă „Christos a înviat din 
morţi, cu moartea pe moarte călcând”, cum se salută oamenii printre 
urările tipice. Alin îi spusese, dându-şi pantofii cu cremă, că de fapt 
merge la biserică doar pentru că nu e nici o petrecere prin preajmă, n-
are unde se duce şi să stea acasă ar fi prea plictisitor. „Poate că de-aia” 
îi răspunsese, privindu-1 pe Alin cum îşi face pantofii cu cremă. De 
fapt, nu voia să stea acasă, să simtă ca şi anul trecut singurătatea aceea 
de sărbători, când nu te caută nimeni, nu-ţi sună telefonul nici de 
înviere, nici a doua zi, nu-ţi spune nimeni „Christos a înviat”, nu te 
cheamă în week-end la munte, nu-ţi face cadou un iepuraş de ciocolată, 
nu-ţi trimite felicitare cu ouă înroşite, nici Luca, nici Andrei şi mai ales 
ea. Ea nu-1 va căuta şi el va şti că tu îţi petreci Paştele cu altcineva, da, 
ştiu că eşti veselă, că eşti poate la munte, că ai degetele roşii de la 
vopseaua de ouă, că te-ai 



îmbrăcat în albastru, ştiu că ţi-ai cumpărat farduri noi, că ţi-ai pus 
ochelari fară lentile fiindcă aşa eşti tu, nebună”. 

Tocmai ca să nu simtă singurătatea de sărbători va merge la 
biserică şi va sta toată noaptea la slujbă, va îngheţa, se va saluta cu nişte 
necunoscuţi şi va zice “Christos a înviat”, va lua lumină. 

în biserică e multă lume, multă, multă. Nu e cald, nu e nici frig. 
Lumânările ard, cade ceară pe mâini, lumânări arse, lumânări abia 
aprinse. Oamenii stau împietriţi în atitudini hieratice, dar se intră şi se 
iese din biserică într-o forfotă continuă. Sărumâna! E şi Iulia la 
biserică? Nu, e acasă, n-a putut veni. Ăla micu ce face? Cât aţi dat pe 
geantă? Domnule, ce aglomeraţie! Cât costă o lumânare? în faţă, corul 
cântă pe două voci „Christos a înviat.” 

El stă stingher într-un colţ. Se gândeşte că nici în biserică nu se 
simte mai puţin singur. Bine că nu s-a plictisit! Bine cu nu-i e frig! Nu 
înţelege nimic din slujbă. Cântecul corului e totuşi frumos. Bine că nu-i 
e frig! Ea probabil dansează acum cu altcineva într-o cabană decorată 
de sărbători, poartă ochelarii fară lentile, e îmbrăcată în albastru, 
dansează cu altcineva, vorbeşte peltic. Se amuză. E veselă de sărbători. 
Luca i-a spus când veneau de la film că la urma urmei e vina lui, că din 
cauza lui face ea Paştele cu altcineva, ca şi anul trecut, că din cauza lui 
e singur de sărbători, probabil ea s-a îngrozit de mofturile lui, de toane, 
când apatic, când entuziast, niciodată constant sau măcar previzibil. 
Singurătatea de sărbători e cea mai acută, cea mai greu suportabilă 
dintre singurătăţi. Aştepţi cu disperare să treacă timpul şi reintri în 
normal, să-ţi reiei programul, să n-ai timp, să vii obosit. Te irită la 
culme râsul altora de sărbători. Urăşti vizitele pe care şi le 
programează. Cadourile pe care şi le fac. Bancurile pe care şi le spun. 
Mâncărurile pe care şi le pregătesc acei graşi, umflaţi, scârboşi, nesătui, 
hămesiţi, de sărbători. Luca are dreptate. Poate că din cauza lui este 
singur de Paşti. Bine că nu-i este frig! Oamenii intră şi ies din biserică 
precum şerpii, colcăind dus-întors. Ea mănâncă probabil cozonac cu 
altcineva, la munte , într-o cabană frumos aranjată, bea vin fiert şi s-a 
îmbrăcat în albastru. Râde acum la glumele altcuiva. Nu se gândeşte la 
el, s-a hotărât să-l uite. Luca are dreptate. Nu o merită. Din cauza lui 
face ea Paştele cu altcineva. Din cauza lui, pentru că nu e niciodată 
constant, nici măcar previzibil. 



Şi pe ea o sperie incertitudinea, labilitatea. Ea nu investeşte sentiment 
într-o chestie nesigură. Să fie clar. 
Lumea s-a adunat toată în biserică. Nu prea mai vine nimeni. Mulţi se 
înghesuie la uşă, vrând să intre mai repede înăuntru. Preotul se întoarce 
cu faţa spre oameni şi aşteaptă un moment să se facă linişte şi să poată 
vorbi. în biserică se face linişte. O tăcere imposibilă într-un loc unde se 
află atâta lume, unde ard lumânări şi nu e nici frig, nici cald. Se aude 
ceara picurând pe degete. El aşteaptă plictisit şi foarte singur să-şi 
înceapă preotul discursul, îl intrigă tăcerea din jur şi muţenia preotului 
în faţa mulţimii, se simte deodată luat de mână şi se întoarce. Lângă el o 
fată zâmbeşte larg şi îl priveşte, parcă toată lumea îşi ţine respiraţia, nu 
se aude nimic, el nu înţelege. O priveşte pe fata cu zâmbet larg şi se lasă 
luat de mână. Un fel de amorţeală, de ameţeală îl cuprinde. Strânge 
mâna fetei de lângă el şi îi zâmbeşte, nu-l mai intrigă nimic. Nu mai 
contează ce a spus Alin când îşi facea pantofii cu cremă, nu contează ce 
crede Luca, unde face ea Paştele, cu cine face ea Paştele. Lângă el, o 
fată pe care n-o cunoaşte îl ţine de mână şi zâmbeşte şi din zâmbetul ei 
curg fraze întregi, cuvinte, cântece care plutesc prin tăcerea bisericii ca 
nişte bule de aer. Nici nu ştii cât a trecut. Preotul rosteşte dintr-o dată 
„Veniţi să luaţi lumină” şi toţi se grăbesc spre uşa bisericii, să iasă afară 
să-şi dea lumină unii altora, să se sărute şi să aprindă lumânările la 
morminte. Preotul trece printre oameni spre uşă. El se simte luat de 
mulţime, dar ţine de mână fata cu zâmbetul larg. Preotul deschise uşa şi 
deodată lumea se opreşte şi se aglomerează în spatele lui. O ploaie 
nervoasă spală treptele bisericii, mormintele. Prima ploaie de primăvară. 
Cum?! că era aşa frumos afară ... Nici cald, nici frig, numai bine. N-a 
tunat, n-a fulgerat şi ia, uite, ce ropot de ploaie! Lumea priveşte peste 
umărul preotului şi toţi au tăcut. Preotul se întoarce spre ei, priveşte 
altarul gol din faţă, peste capetele oamenilor şi zice de trei ori „Christos 
a înviat!”. De trei ori „Adevărat a înviat!” zice şi mulţimea, cu stupoare 
şi bucurie. El nu spune nimic, priveşte mai departe la fata cu zâmbetul 
larg pe care o ţine de mână. Oamenii tac şi ei în continuare, au uitat să 
se sărute, să se foiască, stau strânşi unul în altul şi privesc prin uşa 
deschisă ploaia neaşteptată de afară. Preotul a uitat ce are de făcut, a zis 
de trei ori „Christos a înviat” şi 



a tăcut. Ce să facă acum? să aştepte să se termine ploaia şi să iasă cu 
lumea apoi afară, în curte, sau să-şi continue slujba în biserică, fiindcă 
aşa s-a întâmplat pur şi simplu?! Abia acum el se întoarce şi-i zice fetei 
de lângă el „Christos a înviat!” simţind că într-adevăr Christos a înviat 
acolo printre ei, în înghesuială, pentru prima dată. Prin uşa bisericii, 
deschisă, ploaia toarnă puternic, spălând treptele, mormintele. 

Mai 1999, Buzău 



FINAL    INCERT 

Ca în anii de liceu, când nu se farda şi nu-şi facea unghiile, nici nu 
urmărea ultimele coafuri la modă, nici ultimele tipuri de rochii... Exact ca 
atunci. 

în oraş primăvara se chinuie să explodeze. Un fel de tăcere inundă 
străzile, ca momentul de linişte dinaintea unui eveniment colosal, al unei 
naşteri. Doar prin vitrine se zăresc vânzători în spatele tejghelelor 
mişcându-se palid, ca în somn. Maşinile trec încoace şi încolo, singurele 
foarte mobile într-un oraş amorţit. 

Ea a venit acasă şi ca în anii de liceu a ieşit pe străzi cu părul 
despletit, mâncând napolitane şi privind oamenii. Dintr-o dată toţi par 
cunoscuţi, universul se micşorează şi sentimentul că oamenii devin 
apropiaţi, că îi ştii, simţi nevoia să-i saluţi, să-i observi. In capitală nu e 
aşa, treci foarte singur pe străzi, privind în jos sau nevăzând nimic, nu 
există oameni, ci doar aglomeraţie şi corpuri de care te izbeşti loveşti cu 
umărul şi simţi cum laşi un gol, te lovesc cu umărul şi te apleci, lăsând un 
gol. Apoi iar corpuri. 

O imensă oboseală o îneacă. Se simte epuizată fară să fi făcut 
efort mare şi nu ştie de ce, dar are aşa o lehamite de toate, tot ce-şi 
doreşte este să doarmă, să doarmă mult şi să n-o mai doară stomacul, e 
oribil să te doară stomacul, îţi dă o stare de nervi şi-i vezi pe toţi răi şi 
urâţi şi oraşul te enervează, maşinile te enervează, primăvara asta care nu 
mai vine te enervează. 

Se plimbă pe străzi mâncând napolitane multe, deşi o doare 
stomacul, mănâncă napolitane în speranţa să-i treacă stomacul, dar cine 
nu ştie că niciodată durerile de stomac nu trec cu napolitane, 



cine?! Şi tot înfulecă la dulciurile alea cremoase, o senzaţie de greaţă se 
adaugă la starea de oboseală şi durerea abdominală. întotdeauna când 
ceva e rău îi place să-şi provoace altceva şi mai rău. 

Oraşul somnolează, aşa cum îl ştie din anii de liceu, cu aceeaşi 
femeie mustăcioasă la cuptorul de pâine, cu aceleaşi magazine de 
încălţăminte, cu aceleaşi vânzătoare care cască ochii prin geamuri să 
vadă cine trece, încotro trece, cum e îmbrăcat, ce are în sacoşe. 

Şi-a lăsat părul liber, nu s-a fardat, nu şi-a făcut unghiile, exact ca 
în anii de liceu. O doare tare stomacul Şi e obosită Şi bagă în ea 
napolitane. Ar vrea să doarmă, să doarmă, doarmă. Nici nu se poate 
gândi la câte s-au întâmplat în ultima vreme. Nu e în stare. Da ce nu i-a 
dat răspunsul pe loc? De ce nu i-a spus că ştie? Că ştie de mult? Că 
oricum nu-i mai pasă?! Să-l fi întrebat ce i-a venit tocmai acum? 

Prin oraş vântul adie uşor, soarele se sparge pe trotuare, pe strada 
M.I. Bruthus, pe strada Salvării, pe strada Viorelelor şi aşa mai departe. 
O doare stomacul, napolitanele i-au lăsat un gust clisos în gură, oamenii 
par şi mai urâţi, oraşul e monstruos în inerţia lui, ce face şi primăvara 
asta de nu mai vine? 

Dacă n-ar durea-o stomacul ar merge în curtea liceului, ar sta sub 
castani, n-ar mai şti-o nimeni, ar avea nostalgii, şi-ar provoca tristeţe, ar 
merge pe strada lui Paul convinsă că îl va vedea, s-ar preface surprinşi, i-
ar spune că arată bine, s-a maturizat de când nu s-au mai văzut, ce a mai 
făcut el de când au terminat liceul, cu cine s-a mai întâlnit, ce prieteni 
mai are, ce mai citeşte, ce mai visează? El ar privi-o zâmbind în stilul 
său, tu tot aşa ai rămas, nu te mai schimbi niciodată - ba m-am schimbat, 
m-am schimbat mult, i-ar răspunde ea, nu mai sunt deloc aceeaşi şi 
uneori îmi pare rău. Ca întotdeauna Paul s-ar speria puţin de privirile ei, 
s-ar preface că nu înţelege aluziile, s-ar teme de alte întrebări, de alte 
confesiuni, ar motiva ceva şi s-ar despărţi. 

Dar o doare stomacul şi oboseala o copleşeşte, o înfundă parcă în 
trotuar şi nu, mai bine mai hălăduieşte pe aici, ce să caute sub castani, ce 
să facă pe strada lui?! 

Nici nu mai ştie când s-a întors acasă, când a plecat din capitală, 
unde l-a văzut pe el ultima dată, cum a rămas, cine pe cine 



sună, ce cui spune? îşi aminteşte vag ziua în care au mers la cofetărie, 
dacă n-ar durea-o cumplit stomacul şi n-ar simţi pâcla asta pe creier şi-ar 
aduce aminte mult mai clar totul, ar şti detalii, replici, gesturi. 

Au intrat în cofetăria în stil vechi, puţin obscură, cu pereţi 
lambrisaţi, cu fototapet - imagini colorate cu nu mai ştie ce, parcă nişte 
oameni printr-un parc, sau erau flori şi nişte copii blonzi!? şi au cerut 
două cafele pe care le-au băut încet, încă mai are în gură gustul lor 
leşinat de apă dulce cu zaţ, parcă ceştile erau grosolane', linguriţele de 
aluminiu şi toate se potriveau aici, numai într-un colţ- două aparate de 
jocuri electronice, mari şi negre, pitite după colţ ca nişte fete urâte în 
faţa musafirilor, NEW GENERATION scria pe ele şi prin vitrine se 
vedeau afară copii jegoşi trăgându-şi nasul, cu ochii, când la cutiile de 
jocuri electronice, când la galantarele cu prăjituri. Cofetăria era goală şi 
ei doi beau cafele lângă două automate stinghere puse acolo ca să mai 
atragă vreun client, că cine mai intră prin cofetării de cartier să mănânce 
o prăjitură, cine?! Şi noua generaţie îşi trăgea nasul acolo, în faţa 
vitrinelor, salivând cu ochii la automate şi la prăj ituri. 
Acolo el îi spunea că bărbaţii sunt de pe Venus, femeile sunt de pe 
Marte, afirmaţia nu-i aparţine, nu; că de fapt, efortul celor ce scriu e să 
spună ceva cu totul nou, original şi seducător deopotrivă, dar că el nu, nu 
crede că asta e esenţial, ci felul cum spun ei ceva atât de spus şi de alţii, 
deci CUM, nu CE - asta-i problema cu scriitorii; ce clişee toarnă, mi-a 
spus asta şi săptămâna trecută, îşi zicea ea şi se gândea ce va spune 
acasă, îi va minţi că nu mai e nimic între ei sau că nu s-au întâlnit şi deci 
nu au pus nimic la punct? îl privea şi nu putea să-i zică nici că ştie totul, 
nici că ar fi bine să nu se mai vadă, nici că orice ar fi ... ea ... întotdeauna 
... că aşa sunt fetele, se ştie, dar oricum nu se va lăsa minţită. îl privea şi 
nu putea deschide gura, el sorbea cafeaua şi-şi emitea teoriile plăcându-i 
cum sună cuvintele, le vedea parcă plutind prin cofetăria veche, ca nişte 
balonaşe de săpun, se loveau de cele două automate şi se ridicau spre 
tavan. Ea îl privea cu admiraţie şi scârbă, uite cum minte şi ea se lasă 
minţită. Se gândea apoi la drumul cu maşina noaptea prin oraş, la 
bulevardul luminat cu neoane şi la tăcerea ei când tata o lua de la gară şi 
epuizau repede subiectele, ce-ai făcut la facultate? ai primit banii? ţi-a 
ajuns 



mâncarea? şi ajungeau tot acolo, „la acelaşi moment de criză, fiecare 
tăcea şi aştepta ca celălalt să înceapă discuţia, maşina tăia oraşul scăldat 
în albul neoanelor şi lumina aluneca pe semiprofilul tatălui, ea nu mai 
zicea nimic, nu mai gândea nimic şi bulevardul îi înghiţea, îi înghiţea... 

Dacă n-ar durea-o stomacul şi nu s-ar simţi înşurubată în trotuar 
de oboseală, ar intra într-o cabină telefonică, ar forma numărul, ar 
aştepta să-i audă vocea, ar închide. Ar mai încerca o dată şi atunci i-ar 
spune că ştie totul, să n-o mai mintă, că ştie ea ce se întâmplă, ştie, ştie, 
ştie. Şi s-ar termina totul, ar dormi atunci două zile lungi, s-ar trezi în 
sfârşit odihnită. 

Dar o doare tare stomacul , napolitanele îi dau o greaţă cu gust de 
ciocolată. O să meargă acasă, va lua un emetiral, un dicarbocalm, un 
ulcerotrat, un ceai, nişte prafuri şi va încerca să se liniştească. Să se 
liniştească. 

Final pentru mama: Orice asemănare cu realitatea e pur 
întâmplătoare, mamă, pur întâmplătoare. 

Final pentru ceilalţi: O doare tare stomacul şi orice ar lua, tot nu-i 
trece, nu îl va suna, ştie bine, nu îl va suna şi îi va minţi probabil că nu s-
a mai întâlnit cu el de cine ştie când, nu-1 mai vede, fiecare cu viaţa lui. 
Şi primăvara asta nu mai vine! Să nu sune nimeni, să nu vină nimeni. E 
oribil să te doară stomacul şi să nu poţi gândi pentru că o pâclă îţi apasă 
creierii. De-ar exploda odată primăvara, de-ar exploda! 

Autorului nu-i rămâne niciodată nici un final. Părţile bune revin 
mereu celorlalţi. Aşa se întâmplă întotdeauna, întotdeauna! 

Bucureşti, 20 martie 2000 



ÎN VARA VIEŢII TALE 

La început am iubit-o pe Caria. Dintre toate verişoarele, Caria era 
cea mai plinuţă şi totdeauna avea în buzunare vreo bomboană lipicioasă 
sau vreo bucată de ciocolată. Tot timpul ronţăia ceva şi o făcea la fel de 
firesc precum respira, pentru ea mâncatul nu era un moment de relaş, ci 
alerga cu gura plină, râdea cu gura plină, sărea coarda şi lua câinele în 
braţe cu gura plină. Caria era mai mare ca mine, dar mai mică decât 
ceilalţi şi probabil de aceea mie îmi dădea mai multă atenţie, dar de fapt 
ea era cu toţi la fel, nu se supăra niciodată pe nimeni, nu vorbea urât şi 
ronţăia cu mâinile în buzunare. 

Eu o iubeam cel mai mult. Adormeam cu gândul la ea şi abia 
aşteptam să vină dimineaţa să o văd din nou prin curte, cu obrajii umflaţi 
de mere sau râzând în soare, pe treptele casei. Curtea bunicilor era plină 
şi o vreme, cât nimeni n-a fost încă dat la şcoală, eram ca un fel de 
armată tropăind prin camerele cu duşumea de lemn, prin pod şi prin 
caişi. Livada cu caişi era fericirea bunicului şi acolo nu prea puteam noi 
ajunge uşor, era ca un tărâm interzis, foarte rar accesibil - când bunicul 
dormea după amiaza două ore cu faţa spre perete, sau când bunicul pleca 
la oraş cu fructe, toamna. Atunci puteam noi colinda livada fară teamă şi 
nici nu făceam mare lucru, ne jucam printre pomii ordonaţi ca la şcoală, 
ne alergam şi doar vara mâneam caise verzi-coapte, le spărgeam 
sâmburii şi ronţăiam miezul. 
Caria era mereu în fruntea grupului. Cei mari nici n-o băgau prea mult în 
seamă, nici n-o ignorau cu totul, ea oricum nu se supăra niciodată. Şi 
după ce-şi umplea gura cu caise, se întorcea spre mine 



şi-mi îndesa în gură miejii albi la care renunţa în favoarea mea. “Ia, mă 
blegule că nu ştii să-i spargi singur!” 

Dintotdeauna o iubisem pe Caria. Ea nu mă trata niciodată ca 
ceilalţi - unde-i ăla mic, vezi să n-audă ăla mic, ia-1 şi pe ăla mic, pune-i 
căciula Iu’ ăla mic! Ea îmi vorbise mereu ca şi cum între noi nu existau 
nici un fel de diferenţe, ca şi cum toţi eram o mare şi eternă familie care 
n-are treabă decât să pândească livada şi să mănânce. 

Bunicul era un ursuz sau aşa ni se părea nouă atunci - “nu puneţi 
mâna pe aia, că mi-o stricaţi, nu vă urcaţi acolo că picaţi, nu vă aşezaţi 
pe ăla, că-1 rupeţi. De-aţi pleca odată, aţi umplut curtea şi nu mai 
ascultaţi deloc, sunteţi nişte obraznici şi nişte stricători!” De aceea nu 
mi-am putut explica de ce, când Victor a fost dat la şcoală şi au venit să-l 
ia cu tot cu bagaje - Victor pleca definitiv, începea şcoala, cine ştie cum 
o fi aia, ce-ţi fac ăia la şcoală, Doamne fereşte - şi Victor şi-a adunat 
mingile, adidaşii de sub pat, zmeul, grăbit şi preocupat precum tata când 
pleacă dimineaţa la serviciu şi se trezeşte prea târziu, deci de ce l-am 
văzut pe bunicul mâhnit, sprijinind poarta şi cu o ţigară în colţul gurii, în 
timp ce maşina şi Victor şi mingile lui şi zmeul lui se depărtau prin 
colbul uliţei. Noi neam pus atunci pe bocit de parcă şcoala era un fel de 
război de unde Victor n-avea să se mai întoarcă niciodată şi bunicul 
stând în poartă cu mâna la ochi - ce-1 deranja: soarele? fumul de la 
ţigară? - ne-a băgat pe toţi în curte - hai; că doar n-a murit, vine el 
înapoi!, hai, că aţi umplut uliţa! Şi ne-a băgat pe toţi în curte. 

Şi atunci, luni, şi marţi, şi miercuri parcă n-am mai fost noi, fără 
Victor nu mai avea nici un farmec nimic, dar tot Caria ne-a readus la 
viaţă, ne-a deschis poarta livezii în timp ce bunicul dormea două ore 
după-amiază cu faţa la perete şi ne-a chemat după ea, mie mi-a îndesat 
miejii de caise în gură şi am colindat livada ca şi-n alte rânduri. 

Victor s-a întors, dar n-a mai fost niciodată acelaşi, ştia acum alte 
jocuri şi vorbea de prieteni, de copiii de la oraş şi Caria se uita cu gura 
plină la el, îi admira tricoul cu înscris cauciucat şi şapca roşie. 

Eu pe Caria o iubeam şi pentru că nici după ce a plecat la şcoală 
şi la bunici n-am mai rămas decât eu, ea nu s-a schimbat deloc, a rămas 
aceeaşi Caria plinuţă şi veselă, cu care m-am certat o singură 



dată, în spatele fântânii de piatră, când bunica ne chema la masă şi eu nu 
vroiam să mănânc şi Caria îmi tot zicea - hai mă, că se supără pe noi, hai 
mă! Şi eu mă încăpăţânam să nu merg, ea tot insista şi atunci eu am luat 
un băţ murdar de smoală şi am scris pe ghiozdanul fântânii: nu mănânc 
ciuperci, nu mănânc ciuperci. Graso! Caria s-a ridicat şi s-a dus la masă, 
eu am rămas în genunchi în spatele fântânii realizând ce spusesem şi am 
izbucnit în plâns, am alergat după ea şi am luat-o în braţe: “nu mai cu 
fac, iartă-mă, Caria!”. Nici atunci Caria nu s-a supărat pe mine, dar 
bunicul s-a ridicat enervat de la masă, a mers la fântână şi când a văzut 
că i-am murdărit-o, “că smoala nu se ia, doar v-am spus, 
neastâmpăraţilor, că mi-aţi mâncat zilele, nu mai vine o dată şcoala aia 
să plecaţi amândoi!” Şi ne-a dat câte o palmă la fiecare atunci noi ne-am 
gândit că şcoala ar fi, într-adevăr, o salvare. 

Am iubit-o pe Caria şi multă vreme după ce ne-am mărit, după ce 
ea a început să fie atentă cu ţinuta, cu silueta, a început să poarte rochii 
care să-i ascundă formele, să-şi aranjeze părul şi să prefere mâncăruri, să 
aibă gusturi, să doarmă separat. 

Am iubit-o când am crescut şi nimeni nu şi-a dat seama că ar 
putea fi vorba de alt fel de iubire, că eu o visam noaptea şi că nu mă 
uitam la nici o fată pentru că nimeni nu râdea precum Caria, nu şi-au dat 
seama mai ales pentru că ea totdeauna mă protejase, avea ceva matern în 
ea de când era mică, nu o făcea ostentativ, dar aşa era ea. Uneori, mie mi 
se părea că nici Caria nu-şi dă seama că eu am început s-o iubesc altfel, 
de fapt sigur nu-şi dădea seama, altfel n-ar mai fi râs cu gura până la 
urechi, întinsă pe saltea în curte - “aş mânca nişte ciocolată, dar n-am 
voie. O pun toată aici şi aici”. Şi se ciupea cu degetele de burtă şi de 
picioare. 

Acum mă mărisem şi eu, ştiam că n-ai voie să iubeşti rude, 
oameni de acelaşi sânge, nu e bine, e păcat, e interzis şi împotriva legii. 
Plecasem şi eu, ultimul dintr-un lung şir de nepoţi la şcoală, la viaţa aia 
necunoscută şi îndepărtată a oraşului, despre care vorbeau toţi: şi Victor, 
şi Claudiu, şi Elena, şi Sonia, şi Caria, toţi o gustaseră pe rând şi acum 
îmi venea şi mie vremea să plec şi aşa statul la bunici nu mai era chiar o 
plăcere, rămăsesem singur în toată curtea şi livada nu mai era deloc o 
atracţie nici când bunicul dormea, nici 



când pleca cu fructe la oraş, îmi amintea prea mult de ei şi mai ales de 
Caria cu miejii ei de caise, cu gura plină şi obrajii grăsuţi. 

Când au venit să mă ia, în poartă n-a mai rămas decât bunicul, 
nimeni din liota bocitoare de altă dată, doar bunicul sprijinind poarta cu 
ţigara în gură cu aceeaşi mână dusă la ochi — ce-1 deranja, soarele? 
fumul de la ţigară? 

Dar maşina cu mine, şi cu adidaşii, şi cu zmeul, şi cu mingile s-a 
depărtat prin colbul uliţei spre lumea tricourilor cauciucate, spre insigne 
cu Sandra şi Toto Cutugno, Bruce Lee, gumă Turbo, blugi Levi’s. 

Au urmat vacanţele, fragmentate, veşnic scurte, nu ne mai vedeam 
toţi odată, eram în contratimp şi bunica ne spunea unora ce făcuseră 
ceilalţi, cine o supărase din seria anterioară, cine-i adusese spray de 
cameră, cine i-a spart vaza. 

Faţa bunicii se cuta tot mai mult, iar bunicul rămăsese cu aceeaşi grijă - 
să nu-i calce nimeni livada de caişi, să nu-i umble prin lucruri. 

Casa mi se părea acum mai mică dar la fel de frumoasă, toată 
lumea o admira şi spunea că e deosebită, că e solidă, că nu prea vezi des 
case din astea. Bunicul se simţea bine - le-o las nepoţilor, zicea, să aibă 
unde veni. 

Eu îmi potriveam venirile la bunici totdeauna concomitent cu 
Caria şi pe lângă ea mai veneau uneori şi Elena şi Claudiu şi atunci 
refaceam în parte ceata de altă dată, mergeam prin sat şi rămâneam seara 
pe dealuri cu chitara după noi, în grupuri mari, râdeam cu ceilalţi, din sat, 
şi ştiam că eram priviţi altfel, că aveam lucruri frumoase şi că miroseam a 
orăşeni, şi mai toţi începeau să se laude cu ce fac ei pe la oraş, numai 
Caria nu se lăuda cu nimic, râdea ca întotdeauna şi îşi ironiza pemuţele 
de grăsime. 

în serile acelea pe deal Caria mirosea a fân, îşi pierdea toate 
izurile spray-urilor cu care se dădea în faţa oglinzii pătate a bunicii, care 
deforma, dar ei îi plăcea la nebunie. Ce zici, Elena, a ce-ţi miroase spray-
ul ăsta? Nu a mentă? Ăştia scriu aici flori exotice, dar e mentă toată ziua. 
Şi îşi admira mai departe în oglindă ochii prelungiţi şi fruntea scurtă, 
bustul mic şi picioarele lungi, apoi izbucnea în râs. Mă mir cum se poate 
abţine bunica, nu-i vine să râdă când se priveşte în oglinda asta? 



Atunci, când noi, verii, ne adunam în grupuri restrânse şi 
dormeam separat, ne plimbam prin livadă, iar Caria mirosea a fân, atunci 
am început să scriu eu romanul la care mă gândisem mult, dar n-aveam 
în cap decât un fragment de frază: “în vara vieţii tale”. 

Am scris-o pe hârtie sperând că de acum romanul va curge, se va 
derula de la sine, dar nu, mă împotmolii de la primele cuvinte şi romanul 
rămase aşa, cu toată fauna lui moartă, aruncată la ţărm, deşi scheme 
întregi mi se ramificau în cap, faceam proiecte, vedeam fraze închegate 
şi când mă aşezam la birou, parcă îmi îngheţa mâna. Şi aşa îl amânam 
mereu, cu o mare greutate în cap şi în suflet şi mai ales cu marea 
greutate de a o iubi pe Caria altfel decât trebuia, decât aveam voie. O 
urmăream cu privirea prin curte, când se stropea cu apă la fântâna de 
piatră, şi întreba râzând mai ştii când m-ai făcut tu “grasă” aici, în 
spatele fântânii? Că nu vroiai să mănânci ciuperci, mare scofală!!! 

Ne mai adunaserăm cu toţii într-o vacanţă de Paşte când tatăl lui 
Victor ne spusese că urma să plece definitiv în Canada, că Victor nu vrea 
să renunţe la facultate şi să meargă cu ei. Atunci timpul s-a oprit în loc 
pentru bunicul şi bunica. Noi nu ne-am speriat prea tare, nici nu ne-am 
bucurat, ba eu chiar mă gândeam că ce bine, o să mă laud că am rude în 
străinătate. 

Caria s-a oprit cu mâinile pe spătarul scaunului, a vrut să întrebe 
de ce, dar a renunţat. 

De atunci bunicul n-a mai fost acelaşi. S-a urcat în pat şi nu s-a 
mai ocupat nici de livada de caişi, nici de vândutul fructelor la oraş, 
acolo a rămas multă vreme, de parcă în pat ar fi găsit soluţia tuturor 
supărărilor lui. 

Unchiul a plecat spre toamnă în Canada cu tot cu soţie, maşină, 
macaturi - ne-am şi întrebat, ce-o face el cu macaturile astea de pe 
vremea bunicii în Canada, la ce le trebuie? Dar nu i-a mai zis nimeni 
nimic, bunica avea ochii umflaţi de plâns - şi tu te duci, mă băiatule, cui 
ne laşi? - bunicul stătea îmbufnat în vârful patului, nici n-a vrut să-l 
conducă pe unchiul şi când l-a văzut intrând pe uşă să-şi ia la revedere - 
lasă, tată, că rămâneţi cu Iulia, oricum aţi iubit-o toată viaţa?! - cu o 
undă de reproş, dar şi de scuză când l-a văzut deci, bunicul i-a răspuns: 
“uită-te la mine că mă vezi ultima oară”. 



Şi aşa a fost. Bunicul a murit cu faţa la perete, dormindu-şi la 
infinit orele lui de după-amiază, în timp ce prin livada liberă în sfârşit nu 
mai umbla nimeni. 

La înmormântare au venit toţi. Bunica a plâns mult - şi pe bunicul 
şi pe mama Cariei moartă tânără, şi pe unchiul plecat în străinătate. 

Caria a venit ultima. Am plecat s-o aştept la gară şi când a 
coborât, îmbrăcată în negru, pe peronul cu iarbă, am văzut lângă ea un 
băiat cu plete. Nu venise singură. Atunci mi s-au muiat picioarele, abia 
atunci mi-a venit să urlu. Moartea bunicului nu mă marcase prea mult, 
îmi părea rău mai mult pentru bunica, pentru singurătatea ei. Dar, când 
am văzut-o pe Caria în gura satului cu băiatul acela cu plete alături, mi-a 
venit să urlu, să mă arunc înainte cu capul în peretele gării, cine mai e şi 
ăla, ce caută? 

Caria m-a sărutat, nu părea nici ea foarte afectată de moartea 
bunicului, şi mi-a făcut cunoştinţă cu el. Au stat trei zile şi toate aceste 
trei zile au n-am mai simţit-o pe Caria lângă mine aşa cum o simţeam 
demult toţi ceilalţi veri, eram fiecare prin curte, mă uitam la noi şi 
vedeam că suntem alţii, toţi erau aproape adulţi, aveam iubiţi şi iubite, se 
preocupau de probleme gospodăreşti, aranjam mese şi serveam la 
parastasul bunicului, în curtea lungă pe unde odată ne alergam noi. 
Livada cu caişi ordonaţi ca la şcoală ne privea din spatele casei, 
căutându-1 din ochi pe bunicul, sau pe noi, dar parcă nu ne mai 
recunoştea nici ea. Rămase acum, liberă şi inutilă şi Caria se plimba pe 
acolo cu iubitul zicându-i ceva de copilăria ei nu foarte îndepărtată. Toţi 
eram adulţi, numai eu mă simţeam rupt de restul, rămăsesem ăla mic 
care nu trebuie să audă ce vorbesc ei şi atunci mi-am zis că gata, e 
momentul să-mi revin şi să o uit pe Caria, să uit de fapt iubirea mea 
nefirească pentru ea, îmi era verişoară şi niciodată nu aş fi putut-o avea 
altfel, Caria deja aparţinea altcuiva. 

Şi romanul proiectat, cu fraza în calea şuvoiului meu de gânduri 
- “în vara vieţii tale”, mă chinuia ca şi iubirea pentru Caria. Cât aş fi 
vrut să-l scriu, să-i dau drumul şi să mă eliberez şi s-o uit aşa şi pe ea, să 
accept că nu o pot iubi decât ca pe verişoara mea grăsuţă şi veselă. 
Romanul nu se lăsa scris, eu mă simţeam din ce în ce mai greu. 



Au urmat nişte ani în care am venit la bunica, în curtea ei, mai 
rar, aveam alte preocupări, nu mă mai atrăgeau atât de tare nici livada, 
nici podul. Cu toţii ne întâlneam mult prea rar. Bunica, tot mai mică şi 
mai ofilită, ne ţinea la curent cu faptele unuia şi altuia. Ni se plângea că 
e singură. Că unchiul îi scrie, dar ce folos, că Iulia, adică mama, e şi ea 
cu treburile ei, o înţelege, nu-i poate pretinde nimic, că buruienile cu 
crescut cât casa, că a visat-o pe Tania, mama Cariei, şi îi spunea de 
Caria, că nu se gândeşte deloc la ea, a uitat-o. Cum să n-o uite, nici n-o 
ţine minte! o justifica bunica şi de fiecare dată auzeam aceleaşi lucruri, 
nu îmi facea bine mersul la bunica. Casa rămăsese la fel de frumoasă, cu 
totul neobişnuită în peisajul satului, bunicul o făcuse după un model 
nemţesc dintr-un oraş unde făcuse armata. Era frumoasă, aşa spuneau toţi 
care o vedeau, şi plină cu lucruri, care ne aduceau aminte de noi şi pe 
care bunica le iubea. Păstrase toate spray-urile Cariei pe noptiera din faţa 
oglinzii care deforma, le ţinea acolo ca pe nişte bibelouri, fotografii, cutii 
de bomboane, cutii de medicamente, toate aveau pentru ea o poveste şi 
un rost, Caria venea doar în vacanţele de vară, îşi vopsise părul roşcat şi 
se machia atent. Râdea la fel şi avea aceeaşi poftă de mâncare pe care şi-
o cenzura disperată: “nu! că se depune aici şi aici!” 

Eu mă forţam să încep romanul. Aveam sentimentul că e 
blestemul vieţii mele, nu-1 mai puteam începe odată ca să-l termin, 
aflaseră de el şi ceilalţi şi mă tot tachinau - “ce mai face mă, romanul ăla, 
se mai coace mult? Vezi să nu-1 arzi!” 

Şi mă luau peste picior şi pentru că n-aveam iubită, era 
momentul, ştiam asta, dar n-aveam iubită şi asta îi intriga şi amuza 
deopotrivă. Chiar Caria îmi spunea din dreptul fântânii - Frumos eşti, 
deştept eşti, ce mai aştepţi? Ce, vrei să-ţi caut eu?! 
Şi îmi răsucea piroane în inimă, râzând. De paşte, Victor veni cu o fată 
pe care ne-o prezenta ca fiind viitoarea lui soţie. Victor fusese mereu 
primul - normal, era cel mai mare şi avea mereu aerul că dă lecţii. Şi se 
însură cu Ela, slăbănoagă ca o spaghetă, nu mânca nimic şi ţinea tot felul 
de cure şi folosea farduri scumpe. Bunica n-o plăcu prea mult, dar lui 
Victor oricum nu-i păsa de părerea bunicii şi nici Ela nu părea să ţină 
cont de faptul că bunica era totuşi stăpâna 



casei. Ela îşi adusese posterele ei cu pictură medievală şi le lipi pe 
pereţi, printre icoane. Apoi luă câteva fotografii pe care bunica le ţinea 
atârnate. Scoase şifonierul şi aduse două fotolii. Bunicii îi displăcu 
mutarea, dar nu zise nimic. Deja începea să n-o mai intereseze prea mult. 
Se făcea din ce în ce mai mică şi plângea des. 

Caria veni şi văzu modificările şi nici ei nu-i plăcură. Ce-i cu 
afişele astea pe pereţi? Astea nu merg aici! Nu putu să le ia, să nu se 
supere Victor mai ales, dar duse şifonierul înapoi şi luă fotoliile. 

Claudia şi Ela veneau cel mai rar. Găsiseră de lucru undeva, bine 
plătit, şi aveau concedii scurte, plecau cu prietenii la mare. Bunicii îi 
scriau destul de rar, ca să se afle în treabă. Sonia îşi pregătea examenele 
de licenţă şi nici ea nu prea venea. Victor cu Ela apăreau des, deschideau 
larg porţile şi intrau cu maşina străină pe iarba proaspătă. Casa era la fel 
de îngrijită, dar Ela vroia să-şi facă simţită prezenţa, o adapta gusturilor 
ei la fiecare venire. Caria îi răspundea tacit, refăcea în absenţa ei ordinea 
de altă dată, punea la loc cutiile de bomboane, de medicamente, aşeza pe 
pereţi fotografiile bunicii, cu unchiul, cu Tania, cu Iulia şi cu noi, 
nepoţii, ca o mică armată aşezată cu forţa la pozat. Bunica asista aproape 
indiferentă la tot dialogul tacit între Caria şi Ela, se supăra doar când 
vedea că îi dispar lucrurile. Ela îi aruncă spray-urile goale, cutiile - “ce 
mai faci cu ele, la ce-ţi mai folosesc?! umpli casa cu ele degeaba!” Şi 
bunica se supăra, apoi devenea mută. Nepoţii ei parcă erau nişte străini. 
Caria a venit într-o vară cu un grup de prieteni şi au stat două săptămâni. 
Erau veseli şi zgomotoşi şi Ela îi privea iritată de pe treptele casei - nu 
mai pleacă odată?! cât stau?! Caria decorase casa după gustul ei pentru 
venirea musafirilor, aruncase chiar ea nişte lucruri pe care le considera 
inutile, făcuse curat în pod şi adusese de la oraş cuverturi noi, macaturile 
bunicii nu se mai purtau de mult. Adusese şi veselă un singur fel, cănile 
bunicii erau de toate culorile şi mărimile, şi băuseră în ele ca şi cum ar fi 
fost ale casei de cine ştie când. Doar bunica îşi căuta disperată cana ei 
verde, aia de lut cu toartă ciobită, unde-o fi? Caria o aruncase, ca pe 
toate celelalte. Nu se mai poartă, ţi-am adus eu altele noi! 

Dar bunica nu înţelegea rostul schimbării. Romanul nu voia deloc 
să se scrie. Caria le spusese prietenilor ei: “el e vărul meu 



care n-are iubită şi scrie o carte”, ei râseseră de complezenţă şi curtea fu 
iarăşi plină, dar cu alţi oameni. Bunica umbla ca o străină în propria ei 
casă, ea vroia cana ei de lut verde, cu toartă ciobită - ce stricătoare-i şi 
Caria asta! 

Eu credeam că o iubesc pe profesoara mea de geografie. Avea 
râsul Clarei şi nu se supăra pe nimeni. Era desigur mult mai mare ca 
mine, dar eu o iubeam, pe ea şi râsul ei, şi îmi spuneam că am găsit 
soluţia, am scăpat de chinul Clarei, şi fragmentul de frază - “în vara 
vieţii tale” care îmi dădea în continuare târcoale, mi se părea făcut 
parcă pentru ea, pentru profesoara de geografie pe care o iubeam amor 
curtean - discret şi inefabil, tresărind când râsul ei umplea clasa. Mă 
legam de ea ca de ultima mea speranţă de a mai scrie romanul. Ea 
trebuia să mă elibereze. 

Şi în vacanţa de vară Cariei i-am spus că am o iubită. Ea a râs 
incitată, m-a tot pus să-i povestesc, dar n-am scos o vorbă şi tot atunci a 
renunţat. “Bine, mă, blegule, nu vrei! nu vrei!” Şi tot atunci Victor mi-a 
găsit marele caiet gol cu proiectatul roman şi primele cuvinte scrise 
hotărât: “în vara vieţii tale. Roman”. Şi a venit contrariat: “Ce, mă, 
ăsta-i roman? Cum o cheamă p-aia care-i iubita ta? Câţi ani are?” Şi 
Caria mi-a luat apărarea, i-a zis să mă lase în pace, că sunt îndrăgostit şi 
poet pe deasupra, să tacă el din gură, că habar n-are! Dar nici eu nu mai 
aveam habar - pe cine iubeam totuşi, pe Caria sau pe profesoara de 
geografie? 

Victor şi Ela au mai adăugat o cameră casei - atunci casa a luat 
altă înfăţişare, semăna cu bunica, puţin contrariată, puţin indiferentă şi 
parcă îi zicea bunicii - “ia uite ce-mi fac ăştia!” Livada se posomorâse 
cu totul, acum ne privea din spatele casei, noua cameră, adăugată, îi 
luase vederea. 

Modificările casei, intervenţiile Cariei şi Elei, fiecare împotriva 
celeilalte, o supărau la început pe bunica. Ea nu-şi vroia lucrurile 
aruncate de colo, colo, calcula în gând cât dăduse pe ele, îşi amintea de 
unde provenea fiecare, la ce folosise. 
Caria venise să facă o curăţenie de vară- aşa zisese ea, ca să nu i-o ia 
Ela înainte. Şi se apucase cu râvnă să strângă, să arunce ceea ce nu mai 
trebuia, ceea ce nu-i mai plăcea ei. Scoase 



toate lucrurile în curte afară şi tria lăzile bunicii, întrebând-o de unde le 
are, ce era cu ele. Dintre şosetele de lână ale bunicii scoase surprinsă o 
codiţă împletită de păr castaniu care strălucea în soare. Vru s-o arunce 
scârbită - ţii toate prostiile, pe-asta de unde o mai ai? Şi bunica, stând 
cu genunchii la gură pe treptele casei, lua codiţa în mâini, zâmbind de 
parcă ar fi găsit ceea ce tot căutase şi căutase - asta e codiţa Taniei, de 
când am tuns-o prima dată. Ia te uită, trebuie să aibă peste 35 de ani! Şi 
Tania e moartă de când lumea. Bunica resfiră părul împletit în palme şi 
el străluci viu în soarele zilei, de parcă tocmai atunci fusese tăiat dintr-o 
coadă groasă. Clara rămase puţin încurcată, cu ochii la codiţa din 
mâinile bunicii. De mult nu mai erau prin dulapuri lucrurile Taniei, 
evazaţii ei i-au dat de pomană lui Ilie, sărmanul satului, şi au fluturat pe 
picioarele lui slabe o vreme, până i-a tăiat şi i-a făcut pantaloni scurţi, 
mărgelele şi toate bluzele ei colorate s-au răspândit prin sat, pe la fete 
care le-au purtat în combinaţii nepotrivite, le-au asortat ciudat şi şi-au 
pierdut demult parfumul pielii ei. Aşa s-a răspândit Tania prin sat şi din 
ea n-a mai rămas în toată casa decât codiţa ei castanie împletită, ascunsă 
“în chichiţa lăzii printre mahmudele şi icusari”. Şi mi-aduceam aminte 
că umblau prin casă cu Victor, cu Claudiu, cu Sonia, şi Clara, şi 
deschideam dulapurile, iar din dulapul Taniei, unde atunci încă mai erau 
lucrurile ei, izbucnea parfumul - aşa ne depista bunica, după parfumul 
Taniei, că noi n-aveam voie să umblăm în dulapuri şi mai ales, nu acolo. 
Livada şi dulapurile nu ne erau nouă accesibile şi tocmai pe ele le 
râvneam cel mai mult. 

- Aduce moliile, bunico! şi Clara se feri să pună mâna pe 
rămăşiţa aceea din palmele bunicii. 

- Pe-asta n-o arunca. O iau eu. 
Eu o priveam pe Caria - nu ştia ce să mai zică. O umbră de 

tristeţe îi acoperea faţa şi nu-i stătea bine tristă, dar ştiam că era tristă 
mai mult pentru bunica, fiindcă pe Tania nu şi-o mai aducea prea bine 
aminte - doar parfumul şi mărgelele. Cam atât. 
Romanul era împiedicat. Nimic nu-1 întrerupea şi totuşi nu pornea la 
vale. Curăţenia de vară continuă, sub privirile neputincioase ale bunicii, 
care parcă începuse să se desprindă de lucruri, era doar 



pe jumătate pe pământ cu noi, restul plutea pe deasupra livezii, a casei 
care îi semăna. Aşa a şi murit, pe treptele casei, supraveghind absentă 
curăţenia, dispariţia fleacurilor pe care le iubea. Trecuse „dincolo”, 
lângă ai ei, cu un zâmbet larg, bunica nu mai zâmbise de mult - ca şi 
cum în poarta Raiului ar fi aşteptat-o râzând cineva cunoscut sau poate 
fata ei cu pletele strălucindu-i în soare, de parcă nu i le-ar fi tăiat 
niciodată. 

Am venit toţi nepoţii şi toţi am stat lângă sicriul ei mic puţin 
pătrunşi, tineri şi sănătoşi şi vii, în curte, lângă casa scofâlcită, în 
camera ei adăugată, am plâns uşor, mai mult copilăria noastră dusă, 
decât pe bunica, apoi ne-am răspândit la treburi, că cine să aibă grijă de 
mâncare, mese, tacâmuri şi toate cele pentru sufletul moartei?! 

După ce am strâns totul spre seară, ne-am aşezat istoviţi pe 
prispa casei, am băut cafele şi am mâncat cozonac, mai mult terminaţi 
de oboseală decât trişti, am jucat trei jocuri de cărţi, adunaţi toţi 
laolaltă, că în copilărie, cine ştie când vom mai avea ocazie să stăm aşa, 
toţi; “ce faci, măi Ginu, mai scrii tu la romanul acela, sau se scrie 
singur?! Ce dracu, Doamne, iartă-mă, cafeaua asta n-are zahăr? Cine a 
facut-o?” 

Şi am lăsat firimiturile pe masă, să le fie păsărilor sau poate 
sufletului bunicii, dacă mai colinda cumva pe acolo, apoi am încuiat, 
ne-am urcat în maşini şi am plecat în şir ca într-o lungă, veselă 
călătorie. 

La scurt timp am decis să vindem casa, tot nu mai avea vreun 
rost s-o împărţim între noi. Semăna prea mult cu bunica şi camera aceea 
adăugată îi venea ca o proteză proastă. 

Am vândut-o unui barman care a amenajat casa, a făcut din 
prispă o terasă, a pus pietricele prin curte, a păstrat fântâna şi am auzit 
că cei care îşi beau cafeaua pe terasă citeau amuzaţi, în spatele fântânii, 
„nu mănânc ciuperci, nu mănânc ciuperci. Grasa!” fără să ştie cine a 
scris-o. 
Caria nu s-a măritat încă, este aceeaşi ca întotdeauna. Eu, la fel. N-am 
scris, n-am putut scrie romanul, oricât am încercat. Aceeaşi greutate îmi 
apasă sufletul şi creierii şi nu ştiu cum m-aş putea elibera. Profesoara de 
geografie e măritată, are doi copii. Nici ea nu mi-a putut aduce salvarea. 
Dar cred că ştiu acum. „în 



vara vieţii tale” e blestemat să nu înceapă, ca să nu se termine. De fapt, 
aşa m-am şi decis să-l intitulez: „în vara vieţii tale. Roman întrerupt”. Şi 
aşa am să-l şi trimit la o editură. întrerupt. 

8-9 iunie 2000, Bucureşti 



EVADARI 

Inutilă ca o bombă dezamorsată, aşa se simţea când hotărâse să 
plece la munte singură, cu rucsac, bocanci şi costum de fâş. Obosise să 
mai spere, viaţa ei se scurgea cu hopuri pe un canal îngust şi nici un 
strop de lumină nu răzbătea prin el. Telefonul zăcea pe noptieră cu o 
figură de monstru amorţit. Rău şi roşu. Nu sunase, oricât aşteptase ea, nu 
sunase nimeni să-i zică dacă au acceptat-o sau nu în noul post şi atunci 
ea, cu nervii încordaţi la maxim, cedase şi începuse să-şi facă bagajele 
pentru munte. 

Mersul cu trenul fusese o revelaţie că mai există oameni care-şi 
trăiesc viaţa cu bucurie, care merg la munte în grup şi se distrează, ca 
puştii din vagonul ei, zgomotoşi şi exuberanţi, mestecând gumă cu toată 
gura. Ea se retrăsese într-un colţ al banchetei şi privea prin geamul 
murdar, o uşoară senzaţie de somn o cuprindea. Ştia exact încotro va 
merge, pe ce cărări va urca, unde se va opri. Şi-l ştia şi pe el, cel care 
urma s-o aştepte fără să ştie, aşa cum îi aştepta pe atâţia alţii, dar pe ea 
într-un mod special, ca în urmă cu patru ani când stătuseră la masă până 
noaptea târziu şi băuseră vin fiert, ea se cam ameţise, poate şi el, 
spuseseră glume şi-şi povestiseră întâmplările haioase din viaţă, ea îşi 
dăduse în petic şi începuse să cânte cântece patriotice, cu cravata de 
pionier, cu uzina, cu tractorul. El se scuzase la început că trebuie s-o lase 
puţin singură, în calitate de cabanier avea destule de făcut, nu putea lăsa 
totul baltă, dar la un moment dat uită de treburi şi nu se mai ridică de la 
masă, râse şi cântă alături de ea. 

Atunci nu fusese singură la munte, mersese şi Elia, care vroia să 
se refacă după un eşec în iubire, şi cât stătuseră ei la masă, Elia 



fumase afară, în zăpadă, ţigară după ţigară, o rugase s-o lase singură 
- probabil vroia să plângă cu vorbe, aşa cum facea ea - Şi după vreo 
două ore, Elia intrase în cabană, bocită şi zgribulită sub puloverul de 
lână, venise la masa lor şi dăduse pe gât o cană întreagă de vin fiert. 

Se îmbătase imediat, râdea cu poftă şi pentru că toţi se simţeau 
foarte bine, pentru că Elia se îmbujorase şi ochii îi sclipeau, ea nu băgă 
de seamă că Elia nu-1 mai priveşte decât pe cabanier, la început în fugă, 
apoi ostentativ. Sau a băgat de seamă, dar a zis că i se pare, or fi impresii 
date de vinul fiert, mai tărăgănaseră discuţia vreo jumătate de oră, apoi 
plecaseră cu toţii la culcare. 

Abia pe la jumătatea nopţii, când s-a trezit să bea apă, a văzut că 
Elia nu mai era lângă ea, nici puloverul de lână, doar un miros vag de vin 
fiert. A ieşit afară rupându-se din căldura patului, dar peste tot numai 
zăpadă şi Elia nicăieri. A doua zi, la micul dejun, Elia dormita cu capul 
pe masă, printre salamuri şi brânză şi felii de roşii, cabanierul îşi facea 
de lucru fară să le privească. Abia la plecare, când ele stăteau cu 
rucsacul în spate - Elia abia ţinându-se pe picioare, mahmură şi palidă, - 
venise şi le urase drum bum, strângând-o uşor de mână, ca o promisiune 
sau ca o scuză sau poate aşa fac unii cabanieri. 

Apoi, zăpada şi pădurea le-a înghiţit. Elia nu regretase niciodată 
excursia aceea grozavă, fusese una din cele mai reuşite excursii din viaţa 
ei. Şi râdea insinuant. 

De atunci, ea nu mai plecase la munte. Dar se gândise la cabanier, 
la început cu nervi, apoi dezamăgită şi în final cu dor. Acum îşi 
propusese să-l vadă din nou, să vorbească despre ultimii patru ani, 
despre aşteptarea şi speranţele ei continue, dezamăgirile ei, visele ei, 
poate şi despre Elia, care acum îşi găsise un iubit şi dispăruse cu el din 
lumea lor, aşa cum o facea întotdeauna când redescoperea iubirea. 

Trenul oprise într-o gară de munte, tineri veseli coborâseră, tineri 
veseli urcaseră şi trenul pomi mai departe. 

Ea începu urcuşul în aerul rece al dimineţii, soarele deasupra prin 
pădure bocancii fărâmiţau frunze uscate. îşi potrivi respiraţia în ritm cu 
paşii. Va ajunge pe la prânz. Cabana va fi înecată în lumină 



şi vântul va adia lăţind zâmbetele pe faţa turiştilor. El va privi în vale, 
spre pădure, de unde vin mai toţi excursioniştii, încet, cu rucsacul 
transpirat în spate. De acolo va apărea şi ea şi-l va zări, el pe ea, vor sta 
încurcaţi fiecare câteva minute, apoi vor intra în vorbă şi seara de acum 
patru ani, cu glume, vin fiert, ameţeală, cântece se va repeta doar cu ei 
doi. Nici o Elia cu ochii sclipitori nu se va mai aşeza la masa lor, bocită, 
mirosind a frig şi a ţigări. Elia, cu care împărţise atâţia ani de şcoală, 
apoi de serviciu, cu care împărţise plimbări prin oraş, la film, ciorapi de 
mătase, rujuri, fructe şi conserve, casete audio, Elia făcuse acum ca 
întotdeauna - îşi găsise un iubit şi uitase de ea, de data asta părea ceva de 
lungă durată, Elia se mutase cu el şi de atunci nu o mai văzuse. „A murit 
Enkidu, prietenul care ucise cu mine lei”, aşa îşi spunea şi urca mai 
departe potrivindu-şi bocancii pe stânci. în depărtare, munţii se cocoşau 
mai blând sau mai ascuţit, albastru sau verde şi ea se simţea din ce în ce 
mai departe de lumea care-şi trăia cantitatea de viaţă dată la poalele 
acelor cocoaşe albastre. Se gândi mai mult în glumă ce-ar fi să rămână 
aici, la munte, pentru totdeauna. Şi-aşa presimţea că telefonul nu va suna 
niciodată cu răspunsul pe care îl aşteptase săptămâni în şir că a primit 
postul, că da, a fost acceptată. Să rămână aici, cu cabanierul, să trăiască 
printre oamenii de sus, după legile lor şi viaţa să nu se mai scurgă 
chinuit, ci lin, curat prin culuoare de lumină. 

El o va privi lung şi o va ruga să rămână, să uite lumea ei de jos, 
copacii îşi doreau o stăpână, la fel şi câinii, la fel şi el. Ea nu va rezista 
rugăminţii, va uita de telefon, poate şi de Elia şi va pregăti masa de seară 
cu grijă, cu îndemânare, aşa cum o va face o viaţă întreagă de atunci 
înainte. 

Urcuşul devenise din ce în ce mai greu. Cocoaşele verzi şi mai 
departe, cocoaşele albastre, înghiţiseră orice urmă de mişcare umană, 
nici ţipenie de om, doar cruci de oameni care au fost risipite pe câte o 
stâncă. Aerul era rece şi mâinile ei îngheţate se agăţau de pietre lăsând în 
urmă cocoaşe verzi, cocoaşe albastre. Era sigură că gara fusese ultimul ei 
contact cu lumea de jos, iar mersul cu trenul, o călătorie de adio. Vârful 
muntelui se apropia şi cerul se înnorase. Departe se zărea cabana, nici 
urmă de soare şi drumul până acolo era drept şi lung. îl parcuse aproape 
absent, preocupată mai mult de 



reacţia lui când o va vedea păşind pe cărare cu rucsacul în spate. îşi 
aranjă baticul care îi prindea părul cu o urmă de cochetărie rămasă din 
lumea de jos, de la poale. Ridică privirea şi în uşa cabanei nu stătea 
nimeni. Câţiva turişti fumau pe băncuţe afară iar vântul le stingea 
brichetele. Intră înăuntru şi-l căută din priviri, apoi întrebă pe cineva 
unde este el, cabanierul. Numele nu păru cunoscut nimănui şi atunci 
dintr-o cameră ieşi altcineva, un bărbat cu barbă şi vestă de fâş, care îi 
spuse că el nu mai lucra acolo de vreo 3-4 ani, coborâse la altă cabană 
sau renunţase, nu ştia sigur, că actualul cabanier era el. Rămăsese 
proptită în uşa cabanei, încurca trecerea şi mii de ace îi înţepau corpul. 
Soarele refuza să iasă şi ea se gândi că era deja după-amiază, n-avea să 
mai apară oricum. Ieşi din cabană şi o luă în direcţia opusă venirii, 
zicându-şi că această cabană nu fusese decât un mic popas, un loc să-şi 
tragă sufletul, va coborî şi va lua primul tren spre casă, unde o aştepta 
telefonul cu un posibil răspuns şi poate chiar Elia, revenită acasă după 
alt eşec în iubire. Cocoaşele verzi şi albastre rămăseseră la locul lor, 
doar vântul se zbătea acum prin copaci. Auzi o voce strigând-o din 
urmă. Se întoarse, actualul cabanier o chema cu mâna fluturând să vină 
înapoi, era riscant să-şi continue drumul acum, spre seară, oricum n-
avea şanse să ajungă la gară pe lumină. Ea ezită, jumătate întoarsă spre 
el, jumătate spre cocoaşele verzi şi albastre. Cabanierul agitându-şi 
mâinile spre ea, îi păru înalt şi stăpân peste locurile acelea. îi striga că 
erau locuri destule la cabană, că nu e scump şi, mai ales, aveau vin fiert. 
Ea se întoarse cu totul spre el: “să spuneţi glume ştiţi?” îl întrebase şi 
atunci el, deschizând gura într-un zâmbet larg, răspunsese că o să şi le 
aducă aminte până la cină şi oricum, vinul fiert sigur îl va ajuta. 

Ea pomi încet spre cabană. în urmă, cocoaşe verzi, cocoaşe 
albastre populau orizontul. 

12 septembrie 2000, Buzău 



CĂLCÂND CĂMĂŞI, PRIMAVARA. 

Primăvara orbecăie pe străzi ca o femeie fugită de acasă fară să 
ştie încotro. Alte raze pocnind în geamuri, alţi copaci care stau să nască. 
Tu te îmbraci cu lucrurile nici prea groase, nici prea subţiri, pe care le 
tot porţi de câţiva ani, încercând să le asortezi altfel, să le modifici 
liniile, minţindu-te că obţii altele cu totul noi şi frumoase. Te arunci pe 
străzi. Totul curge molcom şi neîntrerupt, până când, brusc, te întâlneşti 
cu o fostă colegă de liceu care îţi spune - nici nu ştii în ce sens: 
admirativ, răutăcios sau doar cu titlu de observaţie - că te-ai îngrăşat, te-
ai împlinit, eşti parcă o cu totul alta faţă de cea din liceu, când aveai 
mâini osoase şi purtai blugi strâmţi. Şi te trezeşti dintr-o dată. La 
început te trec toate căldurile, te enervezi: asta n-avea ce să vorbească 
altceva, uite cum mi-a stricat ea mie ziua! Apoi te vânezi prin vitrine, îţi 
urmăreşti profilul de femeie împlinită şi-ţi dai seama dureros că ea are 
dreptate, te-ai îngrăşat, acum îţi plimbi cărnurile groase prin oraş şi te 
scârbeşti când vezi priviri aninate de formele tale rotunjite. începi să te 
vezi aşa cum eşti de fapt, să-ţi fie dor de oasele tale înţepând hainele, 
ascunse acum sub straturi de carne pufoasă, de uşurinţa cu care te 
avântai pe străzi în lucruri largi, cu pantofi fară toc. Vii acasă şi te uiţi 
în oglindă, goală, analizându-ţi fiecare depunere, fiecare strat, piele 
lăsată, goală priveşti jocul anilor pe corpul tău, fantezia grotescă a 
timpului care a desenat printre munţi şi dealuri şi valuri ascunzând un 
corp zvelt şi fragil. Vei începe cure de slăbire, gimnastică la domiciliu, 
te vei tunde, îţi vei schimba ceva în ţinuta obişnuită, spunându-ţi că 
întâlnirea neaşteptată cu colega de liceu 



a fost totuşi binefăcătoare: aşa se întâmplă cu oamenii, le trebuie un mic 
brânci ca să vadă că sunt aproape de buza prăpastiei. Vei slăbi puţin, te 
vei simţi bine o vreme, încrezătoare în tine şi în viaţă, o să crezi chiar 
că totul e de acum bine, revii la normalitate. Iar de aici nu se ştie, fie vei 
continua să respecţi un regim de viaţă care te reîmpacă pe tine cu tine, 
va linişti apele de acolo, din străfundurile tale, fie vei vedea că totuşi 
nimic nu merge bine, după un moment oboseşti, văzând lucid 
inutilitatea gesturilor, totul cade sub incidenţa eşecului, nu slăbeşti, 
corpul tânăr şi zvelt nu se mai străvede din apele de grăsime, tunsoarea 
nu schimbă nimic şi oricum nimeni nu observă eforturile, bărbaţii 
continuă să-şi agaţe ochii de formele tale rotunjite, când străbaţi greoi 
oraşul pe tocuri, şi vei călca rufe în continuare. 

Casa ta miroase a ţigări. Fumezi mult şi bei cafea cu kilogramul, 
şi oricât ţi-ai impune să te laşi, că, uite, şi astea te-au adus în halul 
acesta, nu te laşi, ele au devenit o parte din tine. Calci cămăşile 
bărbatului de lângă tine, ale bărbatului tău, pe care l-ai ales şi care te-a 
ales să-i calci cămăşile toată viaţa, şi în sufrageria întunecoasă nu-ţi 
vine să crezi că afară primăvara sparge amorţeala oraşului, iar tu nu 
simţi nimic, nu-ţi vine să o iei de nebună pe străzi şi să uiţi de cămăşi şi 
de copilul care trebuie să vină de la şcoală. Iar acum nu se ştie, fie îţi 
revii imediat şi alungi melancolia ca pe o muscă scârboasă, calci cămăşi 
şi răspunzi bine dispusă la uşă când vine copilul cu ghiozdanul într-o 
mână, murdar de cerneală şi-ţi spune că îi e foame, fie te duci cu valul 
ăsta de senzaţii tot mai departe, te laşi înghiţită şi ajungi în locuri pe 
unde n-ai mai fost de ani, la oameni pe care nu i-ai mai văzut şi nici nu 
ai făcut efortul să-i mai vezi de când te-ai unit cu bărbatul căruia îi calci 
cămăşile, găseşti pe acolo şi primul iubit care aproape niciodată nu se 
întâmplă să devină cel căruia să-i calci cămăşile în viaţă, când 
anotimpurile se izbesc de geamuri. 

Primul iubit, care ar fi trebuit să rămână acolo, în creierul 
muntelui, în cabana de lemn spre care nu e voie să te avânţi iama, acolo 
unde totul părea o haină perfectă pentru el: şi frigul, şi izolarea, şi 
stâncile pătate cu zăpadă, dar n-a fost să fie, n-a fost - l-ai întâlnit 



apoi la mare, într-o discotecă pe plajă, dansând cu picioarele goale pe 
nisip şi parcă nici nu era el, l-ai recunoscut greu, iar el nici nu te-a 
văzut măcar. Acum era un oarecare venit la mare să se distreze, nimic 
din parfumul primei iubiri şi al primului iubit întâlnit în inima muntelui, 
unde nimic din firea lui nu părea să se conjuge cu firea celor din lumea 
de la poalele muntelui. Iar când l-ai văzut plecând cu o fată din mijlocul 
celor care dansau pe plajă, luând-o de talie şi depărtându-se râzând, 
nimic nu s-a întâmplat: nici luna n-a căzut în apă, stropindu-i pe toţi, 
nici marea n-a secat, nici peştii n-au murit. Nimic nu s-a întâmplat, nici 
când el s-a întros cu cămaşa foarte şifonată, nimic, doar că tu i-ai zis în 
gând “altcineva o să-ţi calce cămăile, altcineva”. 

In casă miroase a rufe călcate şi copilul plescăie în bucătărie, 
nici nu-ţi vine să-i faci observaţie, îl trimiţi la joacă, dar să nu se 
întoarcă murdar şi să nu stea în curent. 

Iar acum nu se ştie: sau te gândeşti dacă să mergi la interviu 
pentru postul acela, să-ţi asumi curajul să concurezi cu tinerii siguri pe 
ei care se vor ridica de pe scaun cu convingerea că au obţinut ce-au 
vrut, fluturând un zâmbet victorios pe dinaintea ta; te vei simţi bătrână 
şi vei intra aşezându-te pe acelaşi scaun unde au stat corpurile lor de 
oase şi-l vei privi pe cel din faţa ta care o să-ţi pună întrebări, tu vei 
ezita, vei da răspunsuri modeste, probabil deloc convingătoare, în timp 
ce privirea lui va aluneca peste formele tale rotunjite, fără să se poată 
opri. 

Sau te apuci şi pregăteşti masa de prânz pentru bărbatul de lângă 
tine, bărbatul tău pe care l-ai ales şi care te-a ales ca să-i calci cămăşile, 
vei găti în bucătăria cu ferestre deschise prin care primăvara parcă n-are 
curajul să intre. 

Afară lumea se agită, orbecăie beată prin soare ca şi cum 
primăvara i-a scos pe toţi în stradă şi i-a pus să se manifeste acolo, să-şi 
descarce energia şi nervii şi tensiunile afară, unii faţă de alţii. 

Când te îndepărtezi de fereastră, nebunia celor de jos te atrage 
parcă şi pe tine, îţi vine să te alături marşului lor inconştient şi deschizi 
uşa de la apartament, ieşi pe scări şi te pierzi în mulţime, te laşi dusă de 
forfotă. 



Bărbatul tău va veni acasă şi va fi surprins că nu te găseşte, că 
întârzii, că vine seara şi apoi dimineaţa şi tu tot nu vii, de unde să te ia, 
pe unde să te caute, de ce ai plecat? Primăvara se va oglindi obraznică 
pe cămăşile lui călcate, aranjate pe umeraşe în dreptul ferestrei. 

17 noiembrie 2000, Bucureşti 



AMERICANISME 

îşi fixează rucsacul pe umăr şi-şi priveşte ceasul voluminos, 
marcă americană. Mai are timp destul. De fapt are tot timpul din lume. 
Ce să facă într-o duminică cu noroi şi ploaie măruntă, când Feli nu vrea 
să iasă din casă şi nici nu răspunde la telefon? 

Ce să facă într-o duminică de noiembrie, când nu e aproape 
nimeni pe stradă şi ploaia îţi udă încet hainele americane, blugii largi, 
rucsacul, adidaşii, pe care le-a îmbrăcat azi doar ca să îl vadă Feli, 
înnebunită după chestii de firmă, americani şi americanisme? Ce să facă 
într-o duminică de noiembrie care i se întinde înainte, lungă ca o 
traversă plină de noroi? Intră într-un McDonald’s şi comandă un 
hamburger şi o coca-cola, doar ca să se simtă american până în pânzele 
albe ale capriciilor culinare, se uită la ceasul american care măsoară 
timpul parcă după alt fus orar, îşi imaginează ce face ea acum, de ce n-o 
fi vrut să vină cu el în oraş. Soarbe din coca-cola şi se gândeşte că a 
devenit penibil, că a început să facă mofturile lui Feli, chiar şi în 
absenţa ei, ca acum, stând aproape singur într-un McDonald’s, 
duminică, noiembrie, ploaie şi noroi, într-o lume de plastic portocaliu 
cu albastru, vrând să pară american şi să se simtă american, lăsând să se 
vadă ceasul din geaca lui de firmă, luată pe gustul lui Feli. 

Şi totul înjur îi apare dintr-o dată ridicol şi artificial, pereţii 
portocaliu cu albastru, plantele de plastic, lumina neoanelor, curăţenia 
aproape enervantă cu care te agasează băieţii McDonald’s, ştergând cu 
buretele orice urmă abia vizibilă. 



Totul ca la americani, şi căldura, şi lumina, şi buna dispoziţie 
falsă a vânzătorilor. 

îl cuprinde o greaţă aşa cum numai într-o duminică noroioasă de 
noiembrie te poate cuprinde privind prin geamurile localului puţinele 
obrazuri udate de ploaie şi autobuzele care trec cu zgomot înfundat. îi 
vine brusc ideea să se plimbe cu autobuzul aiurea, de la un capăt la altul 
al oraşului, ca şi cum ar fi cu Feli, arătându-i în gând cartiere, şi 
magazine, şi oameni pe care nici el nu le-a văzut niciodată, cu Feli, 
Feli, Feli care n-a vrut să iasă cu el în oraş şi nici la telefon nu 
răspunde, pentru Feli, Feli, Feli care nu îl vede îmbrăcat acum cu 
hainele lui americane luate pe gustul ei, ieşind dintr-un McDonald’s şi 
potrivindu-şi pe umăr rucsacul cu dagajarea şi siguranţa americanului 
pe care problemele nu-1 surprind niciodată, ba chiar le rezolvă cu 
zâmbetul pe buze. 

Iese din McDonald’s şi aşteaptă în staţie autobuzul, oricare ar fi 
el, să-l ducă prin oraş, în noiembrie, “Duminică, în timp ce nu veneai” îi 
răsună în minte, o carte verde pe care a citit-o neatent într-un drum cu 
trenul la munte, toată viaţa noastră se rezumă la câteva titluri de cărţi, şi 
Feli poate fi uneori atât de absurdă, ca în această duminică de 
noiembrie, care i se lăţeşte în faţa ochilor ca o traversă plină de noroi. 

Se urcă într-un autobuz şi se aşază pe locurile din spate, ca un 
american relaxat, cu blugi largi şi adidaşi de firmă, uitându-se la ceasul 
voluminos. Autobuzul porneşte şi de acum lumea se derulează într-un 
alt ritm, imaginile se succedă rapid: trei copii, magazine, magazine, 
cinematograf, două fete, un câine, cofetărie, magazine, patru câini, o 
băncuţă, magazine, magazine, muzeu, doi bărbaţi cu umbrelă. Staţie. în 
staţie nu urcă nimeni, nimeni nu coboară. Autobuzul pleacă mai 
departe. Magazine, magazine, alimentara, anticariat, un cuplu, un căţel, 
un cuplu, un căţel, magazine, cinematograf, staţie. 

El îşi priveşte ceasul, marcă americană; gest reflex, oricum nu-1 
interesează cât e ceasul. Autobuzul e aproape gol şi el îşi închipuie că 
pe banchetă e Feli, căreia îi arată oraşul prin ferestrele mari, Feli care 
iubeşte moda, muzica şi filmele americane, actorii americani, pop-
comul şi coca-cola, petrecerile şi localurile americane. 



în autobuz oamenii s-au schimbat, acum au urcat navetişti, 
venind de la serviciu într-o duminică de noiembrie, cu sacoşe murdare, 
haine murdare, unghii murdare. El are o reacţie spontană de scârbă faţă 
de oamenii ăştia jegoşi de pe banchete, care îl privesc lung ca pe unul 
care nu e deloc de-al lor, n-are sacoşe şi nu vine de la serviciu, 
duminică, noiembrie, el se depărtează de centrul oraşului şi aleargă 
spre casele acestor oameni din faţa lui. Autobuzul uneşte complice 
două lumi: el şi aceşti navetişti murdari, oraşul şi periferia. Feli sigur 
ar fi scârbită de ei, nu ar suporta o astfel de plimbare cu autobuzul prin 
locuri necunoscute, lui Feli nu-i prea place necunoscutul, o sperie şi o 
irită. Oamenii nu-1 mai bagă în seamă şi nici el nu-i mai vede cu silă, 
sacoşele lor murdare, unghiile, îi aduc aminte de satul unde îl trimiteau 
părinţii să-şi facă vacanţele, la nişte bătrâni singuri care nu-i erau nici 
bunici, nici străini, şi pe vremea aceea nu-şi dorea haine americane şi 
ceas şi rucsac, ci un căluţ de mare, atât, un căluţ pe spinarea căruia să 
colinde mările, fară să se înece. 

Peisajul s-a împuţinat, mult pământ gol şi gunoaie, dărâmături, 
ziduri, cărămizi, câini, doi bărbaţi, o alimentară, pământ gol, pământ 
gol, staţie. 

Oraşul şi duminica de noiembrie s-au interpus între el şi Feli, o 
simte departe, închisă în inima oraşului şi i se pare că trebuie să 
străbată munţi şi ape şi labirinturi ca să ajungă la ea. Staţie. 

în autobuz urcă cinci băieţi cu gecile ude şi fesuri. Stau în-
ghesuiţi, deşi e atâta spaţiu. Autobuzul porneşte cu o zdruncinătură şi 
lui îi cade rucsacul pe jos, îl ia şi-l scutură, se uită la ceas, Feli poate fi 
uneori atât de absurdă. 

Băieţii cu geci şi fesuri îşi trag nasul şi se răspândesc rapid în 
autobuz pe la oamenii răzleţi. De pe scaunul din spate, el îi vede cum 
devin brusc agresivi, cer bani şi nu acceptă refuz. 

Doi se îndreaptă spre el, trăgându-şi nasul. Toţi urlă şi au ceva 
de lupi înfometaţi, sunt răi şi murdari şi uzi. El nu se sperie, se 
gândeşte ce-ar fi făcut Feli în situaţia asta, cei doi îi cer banii, rucsacul 
şi văd la mână ceasul lui voluminos şi american, îi cer şi ceasul. Toate 
astea pe un ton rapid şi sugrumat. “Ca în filmele americane”, 



zice el, şi nu-i vine să creadă ce se întâmplă, oare ce face Feli acum, o 
să-l creadă când îi va povesti sau va spune că a fost prost, şi-a pierdut 
ceasul sau că i-a fost furat?! 

Şi pentru că ceilalţi din autobuz sunt navetişti săraci cu sacoşe 
murdare, pline de cartofi, cu căciuli de blană de iepure legate sub bărbie, 
toţi cei cinci băieţi îşi îndreaptă atenţia spre el, spre ceasul lui american, 
spre rucsacul de firmă. Toţi urlă şi, văzându-1 că refuză, încep să-l 
împingă şi unul scoate din mâneca gecii un cuţit. Lui nu-i vine să creadă 
ce se întâmplă în jurul lui, ceilalţi oameni au înlemnit pe scaune, speriaţi 
şi contrariaţi, nimeni nu sare, iar el se încăpăţânează să nu le dea lupilor 
ăstora ceasul, şi rucsacul, şi banii. I se pare caraghios hoţul cu cuţitul pe 
care îl agită nu prea convins, ştiind că un cuţit sperie, înnebuneşte, te 
face să dai ce refuzi să dai. Ca în filmele americane, îşi spune, 
întrebându-se cum se vor termina toate astea, ca în filmele americane, cu 
clişeele lor stupide: tipicul underground, cu tipicii drogaţi şi tipicele 
pistoale şi, desigur, tipicul sânge american stropind geamurile metroului, 
strânge rucsacul la piept şi se încăpăţânează să nu dea ceasul, nici banii. 

“Dă, bă, ce ai pe tine, că iote, vezi cuţitul?” 
“Lasă-1, fără cuţit, lasă-1, că le dă el şi fără cuţit. Lasă, mă, trage 

cuţitul la loc!” 
“Dă-te, că ştiu io! Nu vezi că face pe durul? Dă, mă, ceasul! Ce? 

ai amuţit?” 
Pământ gol, pământ gol, câinii, o alimentară, cărămizi, garduri, 

ziduri. Staţie. Autobuzul opreşte cu o smucitură care răstoarnă sacoşele 
cu cartofi ale navetiştilor. Hoţul cu cuţitul se dezechilibrează, cuţitul se 
pierde în geaca americană, de firmă, a băiatului de pe bancheta din spate. 
Hoţul se uită stupefiat la cuţitul lui rămas în geacă, şi parcă abia acum şi-
a dat seama că e bun şi la aşa ceva. 

“Şi doar ţi-am spus, boule! Idiotule! Cretinule!”, urlă altul, şi toţi 
sar speriaţi din autobuz, ca şi când n-ar fi fost. în urma lor rămâne 
mirosul de câine ud, o senzaţie de căldură, valuri de transpiraţie şi o 
durere în stomac, ca atunci când ţi-e foarte foame şi n-ai nimic de ronţăit 
la tine. 



în faţa lui nu mai vede nici pe hoţi, nici pe tipul cu cuţitul, nici pe 
navetiştii ăia cu căciulă de iepure legată sub bărbie. Nu se mai vede 
nimic, nu se mai aude nimic, doar o durere grea în stomac, multă 
transpiraţie şi multă frică. 

Pe bancheta din spate a autobuzului un băiat cu haine americane 
zace căzut într-o parte. N-a sărit nimeni, oamenii cu căciuli de blană de 
iepure au stat speriaţi pe scaune, apoi au coborât, călcând prin bălţile 
unei duminici de noiembrie. 

Ca în filmele americane. 

26 decembrie 2000, Măgura 
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