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dedicată colaboratorilor şi cititorilor Tiuk!, care 
ne-au încurajat să mergem mai departe.
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The first meeting of the KLU literary KLUb associated with the online 
magazine Tiuk ! was held in 2002, incidentally in Cluj, where its founder was 
attending university. Otherwise, these meetings were to take place everywhere, 
given that the city, the country or territory didn’t count, only the virtual place 
being important  - the online magazine Tiuk! (www.tiuk.reea.net), where KLU 
has found a good place to live – in parallel with the live meetings - beginning 
with the 2nd issue of the publication. Now, when you read these lines, the KLU 
KLUb has already made many strong friends. However, anyone who comes 
with a good text can read and publish here, TiuKlu being first of all a literary 
circle, even if we are talking about a different kind of literature, one heavily 
supported by reality and painting, graphics, music, performance, theatre, all to 
be seen in the tiuKlu series. We present you the first anthology of the Tiuk ! 
magazine’s KLU literary KLUb, which is an anthology of prose.

Tiuk! is a culture magazine based and made in Brasov, published since the 
winter of 2001, online only, at www.tiuk.reea.net (all nos. available here, 
coz they feel like it). A web magazine with plenty of sections (for the readers 
included), plenty of info, plenty of names, plenty of stuff. Tiuk! is the title of 
a Daniil Kharms story, and makes the motto of the magazine to read anytime 
(and anywhere!) online. Tiuk! magazine is written with joy and enthusiasm; 
friendship, freedom, gratification, and concern for the best quality are the 
features that bring together the editorial staff, to be found under the “Ăştia 
sîntem” (“This Is Us”) section (Mihail Vakulovski, Alexandru Vakulovski, 
Carmina Vakulovski and Dan Perjovschi). As we only care for calibre, Tiuk! 
hosts any intellectuals, regardless of their age or cultural orientation (from 
Paul Goma to Mihnea Blidariu). The magazine comes out every season and 
therefore, the editorial staff doesn’t only feel like it and have the who and the 
what for it but, in principle, they also have plenty of time for it. Tiuk! – www.
tiuk.reea.net

Prima întîlnire a cenaKLUlui KLU de la revista web Tiuk! a avut loc în anul 
2002, întîmplător la Cluj, unde-şi făcea studiile fondatorul clubului. Aceste 
cenaKLUri KLU au loc peste tot, oraşul, ţara sau teritoriul neavînd nici o 
importanţă, contează doar locul virtual – revista-web Tiuk! (www.tiuk.reea.
net), unde KLU trăieşte din nr. 2 şi unde activează – în paralel cu întîlnirile 
live – şi acum, cînd citiţi aceste rînduri. KLUbul KLU are un nucleu puternic 
de prieteni, în rest aici poate citi şi publica oricine vine cu un text original, 
fiindcă TiuKlu-ul e în primul rînd un cenaKlu literar, chiar dacă e vorba de 
altfel de literatură, o literatură susţinută intens de realitate şi de pictură, grafică, 
muzică, performance, teatru, toate prezente în serile tiuKlu. Aceasta este prima 
antologie a CenaKlu-lui Klu de la revista Tiuk!, antologia de proză. 

Tiuk! este o revistă de cultură fondată şi făcută de fraţii Vakulovski la Braşov, 
care apare din iarna lui 2001, doar pe internet, la adresa www.tiuk.reea.net 
(toate nr.-le sînt aici, k-aşa au ei kef). O revistă web cu foarte multe rubrici 
(inclusiv pentru cititori), foarte multă informaţie, foarte multe nume, foarte 
multe chestii. Tiuk! este titlul unei povestiri de-a lui Daniil Harms, care este 
motoul revistei şi care poate fi citită oricînd (şi de oriunde!) pe site. Tiuk! e o 
revistă făcută de plăcere, cu chef; prietenia, libertatea, hedonismul şi calitatea 
superioară fiind trăsăturile care adună redacţia, adică pe cei de la „Ăştia sîntem” 
(Mihail, Alexandru & Carmina Vakulovski şi Dan Perjovschi). La Tiuk! publică 
oameni de cultură de orice vîrstă şi din orice mişcare culturală (de la Nicolae 
Manolescu la Mihnea Blidariu), aici contînd doar calitatea. Revista apare o 
dată la trei luni si, astfel, cei care o fac nu au numai chef, cu cine şi cu ce, dar, 
cel puţin teoretic, şi timp. Tiuk! – www.tiuk.reea.net
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A l e x a n d r u  VA K U L O V S K I : 
M A N I F E S T E  K L U

1-UL MANIFEST KLU: TRAGE APA!

Ne trăim viaţa trecînd dintr-un bar în altu’ încercînd să găsim prin beţie ceea ce 
creierul refuză să gîndească treaz. România e o ţară de căcat, cu toţii de-abia 
aşteptăm să o tăiem, să ne cărăm de aici (în loc să tragem apa la budă).

Ce ne face viaţa insuportabilă, ce (sau cine) zi de zi ne apropie de nebunie şi 
sinucidere? Ce lucruri s-au împuţit şi trebuie îngropate explodate?

Statul şi legile lui ne sufocă. Toţi suntem criminali, toţi trebuie să stăm la pîrnaie. 
Viaţa noastră prin însăşi existenţa sa e o crimă. Suntem ca nişte personaje de la 
teatrul de păpuşi, toate acţiunile ne sunt dictate de mîini jegoase ce trag de aţe.

Rupe aţele, fii liber! A venit timpul să mergi după instinctele tale, nu după legile 
unor securişti transformaţi acum în „oameni de afaceri”, deputaţi, preşedinţi...

Fă rău celuia ce-ţi face rău!, altfel o să devii sclav, aşa ca părinţii tăi: sclav 
al sistemului, sclavul serviciului, sclavul şefului, sclavul partidului, sclavul 
sclerozei şi al diareii mintale.

Fă sport!, trebuie să te ţină muşchii în ceea ce faci! Condiţia ta fizică şi pentru 
alţii contează, de ce să nu conteze pentru tine?

Fii spontan!, spontaneitatea e caracteristica omului liber. înjură la locul potrivit!

Trăim într-o societate agresivă cu mari probleme psihice. Trebuie să răspundem 
agresivităţii, răului cu violenţă. Sunt total împotriva violenţei, dar răul cu rău 
se tratează, altfel, pa! libertate, fraternitate, egalitate şi alte cuvinte frumoase 
golite acum de sens.
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Pişă-te pe cei ce vor să te scuipe, atacă pe cei ce vor să te lovească, cacă-te în 
gura ce se deschide împotriva libertăţii tale!

Legile trebuie să reprezinte realitatea în care trăim, nu o realitate SF. Astfel:

- trebuie urgent legalizată prostituţia. Să ştim cine se vinde, cît tre’ să plătim, 
dacă plătim ori nu, cine o face pe bani, cine de plăcere. De ce banii să se ducă 
proxeneţilor? Oare politicienii care nu vor să se legalizeze prostituţia nu sunt 
direct cointeresaţi ca acest lucru să nu se întîmple?

- trebuie urgent legalizat consumul marijuanei. Oare cum poate fi alcoolul 
permis şi marijuana interzisă? Alcoolul te degradează, te face agresiv, îţi 
creează dependenţă. Spre deosebire de alcoolici, cei ce fumează marijuana nu 
sunt agresivi, nu degradează pînă la stadiul bovinelor. Cuiva îi convine ca şi 
comerţul cu marijuana să nu aibă impozite, să fie o plăcere interzisă şi o tentaţie 
mai mare? Oare cui? De ce fraţii noştri trebuie să stea la pîrnaie pentru că au 
fumat un joint? Criminalii adevăraţi să stea la pîrnaie!

- trebuie legalizat permisul de port armă. Acum au arme doar criminalii, tu eşti 
fără nici o putere în faţa lor. Cînd toţi vor putea avea armă criminalul nu va mai 
fi avantajat în faţa ta.

- trebuie urgent să dispară armata obligatorie, o urmă murdară a comunismului din 
Europa de Est. Dacă mai trebuie să existe armată - să fie armată profesionistă, de ce 
să fac eu armată dacă urăsc violenţa, războiul? Armata e o puşcărie altfel numită. O 
puşcărie obligatorie în Europa de Est. O umilinţă a cetăţeanului de către stat.

- pentru viitor, sperăm şi vom cere dispariţia buletinelor de identitate – o 
umilire şi o îngrădire de libertate a omului. Trebuie să purtăm ca nişte animale 
însemnele, apartenenţa la turmă. De ce să justificăm tot timpul de unde venim 
şi alte lucruri ce ar trebui să ne intereseze doar pe noi? Criminalii şi politicienii 
să fie obligaţi să aibă buletine!

- trebuie amendate şi pedepsite orice fel de manifestări ale cenzurii. Aceste 
atavisme violente s-au mai păstrat şi continuă să lovească în noi. Cultura mea 
depinde de mine, de alegerea mea, nu de ce îmi bagă pe gît un securist.

- trebuie să dispară graniţa dintre R. Moldova şi România. După ce toată lumea 
se teme de noi şi ne interzice să intrăm în ţările lor, am ajuns să ne separăm între 

noi. Politicienii români şi basarabeni sunt nişte excelenţi imitatori ai prostiei. 
Pe cînd Ungaria face tot ce poate pentru maghiarii din străinătate, şi mi se pare 
firesc acest lucru, România & R. Moldova ca două curve proaste ce sunt îşi dau 
palme şi se scuipă în gură.

- să ne cărăm apoi cu toţii la schiat!

(Tiuk nr. 2, 2002)

AL 2-LEA MANIFEST KLU. LITERATURA KLU

Literatura a devenit o povară. Trebuie să citeşti obligatoriu aceleaşi texte la 
şcoală, la universitate. Ajungi în stare să borăşti (în) ediţii complete.

Pentru salvarea/reanimarea literaturii e nevoie de dispariţia urgentă, totală 
a textelor literare obligatorii în instituţii. Elevii citesc mai cu plăcere 
inscripţiile de pe sticle şi conserve decît literatura obligatorie.

Să dispară fabulele, textele vag aluzive. O parte din optzecişti s-au trezit 
peste noapte martiri, demonstrînd că de fapt nu au fost nişte lingăi, ci uite acolo 
eu făceam aluzie la aia, acolo la aia ş.a.m.d. într-adevăr, la aia.

Să se scrie o literatură directă, să numim lucrurile pe nume: aberaţie, absurd, 
vis, poezia cotidianului, etc. Să nu vorbim despre povara singurătăţii din unele 
texte cînd de fapt e vorba de lipsa organului sexual masculin (pula) sau de lipsa 
organului sexual feminin (pizda).

Literatura trebuie să fie spontană. Cele mai bune poezii sunt lucrurile 
spontane. Dacă-ţi trag o palmă, acest lucru o să-ţi provoace un efect mai mare 
decît dacă l-ai fi citit pe Maiorescu sau pe Balzac în opere complete de 7 ori. 
Toate lucrurile esenţiale din viaţă sunt spontane: papa, kaka, sexul, moartea. 
Fii spontan în tot ce faci/scrii! Cine vrea să spună ceva, să spună acum! Să-mi 
spună mie! Daţi foc la sertare, să nu mai existe literatură de sertar!
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Literatura trebuie să reacţioneze la realitate corect, direct. Literatura 
scrisă azi trebuie să se vadă că e scrisă azi şi nu alaltăieri. Nu vorbesc despre o 
literatură realistă, ci despre o literatură pornită direct de la viaţă, fără deviaţii. 
în literatura contemporană se descoperă America de mii de ori. Căci scrisul, 
mătuşica inspiraţie porneşte de la alte texte, nu de la realitate. Reale sunt şi 
halucinaţiile şi imaginaţia. Play-back-uri literare poa’ să facă şi un handi.

Din cauza violenţei, lipsei alternativei în alegerea textelor literare în şcoală 
şi în universităţi literatura a început să se refugieze din cărţi pe inscripţiile 
de pe ziduri, pe grafitti de la intrarea în blocuri, pe WC-urile publice. Textele 
din muzica rock şi hip-hop sunt mai aproape de viaţă, de ceea ce tre’ să fie o 
literatură adevărată.

Introducerea unui text în programe e echivalentă cu moartea lui. Aşa a murit 
generaţia ’80. La revedere, drum bun!

La agresivitatea programelor şi canonului literar oficial trebuie să reacţionăm 
corect: să recunoaştem literatura adevărată oriunde s-ar afla ea – de la textele din 
muzică (Vîsoţki, Morrison, Kobain, Marilyn Manson etc.) pînă la inscripţiile 
anonime din WC-urile publice. Va veni un timp cînd la intrarea în facultate la 
examenul de literatură vei putea analiza un grafitti, un text al unei reclame, o 
inscripţie de la budă.

Literatura trebuie să producă plăcere. Atunci să apară orice tip de ediţii care 
îţi vor face plăcere. De exemplu: Pe drum de Jack Kerouak să fie editat pe 
asfaltul unei şosele între New York şi San Francisko; Opere de Sadoveanu pe 
un bax de hîrtie igienică; Urmuz pe rochia unei mirese, Vişniec pe o cortină; 
hai ku-uri pe prezervative; etc.

Literatura trebuie să fie peste tot, să se citească Nabokov în parlament, să se 
întîlnească Putin cu Bush şi să discute Tropicele lui Miller. Să se citească poezie 
la înmormîntări, în timpul unei greve să se citească Paul Goma sau Dostoievski. 

Literatura poate fi peste tot: pe şosele, pe haine, pe calorifere, pe cearşafuri, pe 
trolee. în primul rînd să-ţi placă.

Literatura tre’ să fie KLU!     

(Tiuk nr. 2, 2002)

AL 3-LEA MANIFEST KLU: 
UNIVERSITATE, CIMITIR AL LIBERTĂŢII MELE!

De cîte ori trecem pe lîngă sediile universităţilor ni se face groază şi silă de 
viaţă. Universitatea românească e un aparat de tortură mintală. Te duci la 
universitate om normal şi ieşi de acolo un mediocru, o slugă a sistemului, un 
nimeni. Studentul nu are drepturi în universitate sau are doar drepturi fantome, 
în rest - doar obligaţii.

Cu toţii, cei care mai suntem studenţi sau care au fost şi se gîndesc dacă să-şi 
trimită copiii la tortură, am avea nişte întrebări la care ar fi bine dacă ne-ar 
răspunde cineva. 

- dacă tot avem un sistem de credite, cu cursuri la alegere, unde e alegerea mea? 
Din două rahaturi să aleg unu’?

- de ce tocmai profesorii cei mai buni nu au nici o putere în universitate?

- cum se dau bursele în străinătate? Cînd? Unde? De către cine? Cui? Că mie mi 
se pare că asta nu e o chestie pentru muritori. în continuare dintr-un bun aparat 
ce merge din inerŢIE, universitatea te loveşte cu degetul în cap, arătîndu-ţi la 
aproape fiecare curs, în fiecare sală că există EI şi că existăm noi, care am fi, 
ştiţi voi cu ce rimează.

- cum se aleg secretarele? Eu nu ştiu foarte bine, dar în schimb o ştie un prieten 
de-al meu care a vrut să candideze la un asemenea post într-o facultate.

- de ce toate lucrurile sunt înceţoşate în universitate, de ce trebuie să ai o groază 
de cunoştinţe ca să te poţi angaja la universitate?

- de ce am fost exmatriculat fără nici o restanţă şi toţi îmi explicau ce sunt eu 
– un obiect care le ia din timpul lor preţios. De ce secretarele nu fac ce zice 
decanul? Iar decanul - ce zice prorectorul? De ce ministerul educaţiei seamănă 
cu ministerul securităţii?

La alegerea profesorilor şi conducerii universităţii ar trebui să participe 
studenţii. Universitatea ar trebui să fie o instituţie ce funcţionează spre folosul 
studenţilor, nu (numai) al profesorilor. Acum zici că universitatea e un aparat 
de muls bani de la studenţi şi de la părinţii lor. Unde se duc banii noştri? Taxe 
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imense pentru tot felul de prostii, care continuă să fie inventate, o groază de 
amendamente imbecile te ameninţă tot timpul cu exmatricularea, examene 
picate, deşi ştii cursurile aproape pe de rost. în folosul cui funcţionează 
universitatea? în folosul meu? Cică “studenţii sunt viitorul ţării”, atunci de ce 
să clonăm un viitor după chipul degradat şi putred al unui trecut murdar? Să 
recunoaştem: care dintre profesorii noştri a ajuns la putere cu mîinile curate? 
De cine au fost aruncaţi în fotoliile lor? De alegeri democratice? Să înţelegem 
democraţia ca fiind democra-ŢIE? Iar mie – Birocra-ŢIE?

Universitatea îmi ameninţă continuu libertatea şi integritatea mea. Trebuie să 
fiu slugarnic, să fiu mai prost ca profesorii senili ca să ajung la licenţă. Să 
terminăm odată cu toată treaba asta murdară! Universitatea să funcţioneze 
pentru mine, pentru studenţi, nu pentru tot felul de activişti, de persoane cu 
prezent şi trecut dubios! 

De ce să-mi pun eu toate aceste întrebări în loc să-mi văd de treaba mea şi să 
citesc o carte, să privesc un film sau să fac alte lucruri plăcute, dar şi utile?

Pînă cînd lucrurile nu se vor schimba, la intrare în Universităţi ar trebui să 
scrie: Atenţie! Te tîmpeşte!

(Tiuk nr. 3, 2002)

Al 4-lea MANIFEST KLU: PAUL GOMA PREŞEDINTE!

Am învăţat la istorie cît de tari suntem, că Ştefan cel Mare şi Sfînt şi pe cal..., că 
Baba Novac..., că Vasile Lupu..., că Matei Corvin... – a!, nu, că ăla era ungur, 
nu dom’ Funar?, că Vlad Ţepeş..., ţeapă, frate!

Trăim într-un Drakula Park, parlamentul & guvernul suferă zilnic de inspiraţie 
la constipaţie compunînd legi idioate, legi pentru tine, pentru a te face un 
conductor al prostiei. Ţi se explică frumos că e pentru binele tău, se ataşează şi 
un citat din Eminescu sau Stănescu, sau, pula mea, Heideger!

Pe ăştia i-ai ales tu? Pe grăsanii ăştia care se lăfăie pe ecrane graseind, cu 
zîmbete comsomoliste pe feţele lor mucegăite şi transpirate de cap pătrat?

Te recunoşti în rictusurile lor de prim-secretar de partid sau măcar prim-secretar 
de partid din comună? în gesticulaţia lor cu simptome clare de parkinson, în 
discursurile lor play-back în care recunoşti ritmul „liberă la mare”? 

Dacă te recunoşti – aşa-ţi trebuie.

Te recunoşti în oraşele ţării tale? în Bucureşti – o piaţă de vechituri, în Braşov 
care mai bine ar trece la vechea denumire – Stalin sau şi-ar lua numele rîului său 
– Spurcata sau al piscului Tîmpa. Te recunoşti în Clujul ăsta naţionalizat? Cu 
tricoloare pe fiecare stîlp vopsit în albastru-galben-roşu, cu băncile în albastru-
galben-roşu, cu stîlpii de lîngă trotuare în albastru-galben-roşu, cu coşurile 
de gunoi în albastru-galben-roşu, cu becurile de pe străzi în albastru-galben-
roşu... Mă mir că încă semafoarele nu s-au schimbat în albastru-galben-roşu. 
Tricolorul e murdar atîta timp cît după el se ascund scîrnăvii, lucruri abjecte şi 
patologice. De ce cînd o tai din ţară ţi-e ruşine să recunoşti că eşti român, iar 
aici o faci pe neo-nazistul cu aromă de comunism românesc acuzîndu-i pe alţii 
că ar fi ţigani, unguri, etc.?

Tradiţia românească impune un preşedinte pe post de proxenet. Oare întîmplător 
România e un „cuibuşor de nebunii” al pedofililor?

România e o ţară în care toţi sunt minorităţi, toţi sunt unguri, moldoveni, mun-
teni, ardeleni, ţigani, basarabeni, saşi, ruşi, ucraineni, olteni, secui şi toţi sunt 
naţionalişti. Toţi îşi bagă capul între craci de atîta moralitate, de atîta corecti-
tudine etică, de zici că vor să-şi dea cu nasu-n cur.

De 12 ani cetăţeanul român îşi pune căcatul pe băţ şi i se roagă căcatului. Iar 
Domnul căcat promite: o să vă asfaltez drumurile, o să vă dau pensii la toţi, o să 
vă dau salarii maxime şi n-o să trebuiască să munciţi, o să aveţi învăţămînt gratuit 
şi la nivel european, o să vă bag în NATO, o să… Şi cetăţeanul român adoarme şi 
visează visuri frumoase. Dar tot mai des se mai trezeşte cîte unu’ şi-şi amanetează 
apartamentul, vinde tot ce are şi o taie. Oriunde. Chiar şi în ţările Europei de Est, 
chiar şi în Rusia.

Ar fi timpul să ne oprim aici. Să plece vadimii & ilieştii din ţară! Să-l aducem pe 
Goma acasă! Goma e curat, poate chiar prea curat - ştie din cauza cui a devenit 
dizident şi de ce e şi acum dizident. Goma cunoaşte aparatul ce trebuie anihilat. 
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Vrem un preşedinte KLU! Paul Goma Preşedinte!

Mi-ar plăcea ca speakerul să elimine din parlament verigile proaste din lanţul 
slăbiciunilor – Andrei Gheorghe să fie speakerul parlamentului!

Ministrul culturii să fie unul din băieţii (sau toţi) de la Paraziţii, după ce au tot 
fost cenzuraţi, să mai cenzureze şi ei cenzura, să se pişe pe cenzură, oricum s-o 
mai numi ea! Oare nu rimează cu CNA? Mi se pare că da, blea!

Pentru Cluj lucrurile par clare – îl vrem pe Peter Eckstein primar!

Să se termine odată circul mortăciunilor!

Să-i mai cerem lui Goma o şansă, să-l aducem pe Goma acasă, Paul Goma 
preşedinte!

(Tiuk nr. 4, 2003)

AL 5-LEA MANIFEST KLU: ÎNJUR, DECI EXIST! 
Să-ţi dau la UE, să te bag în NATO, limbă română literară!

Trăiesc în ghetto-u – vorbesc în argou. 

Istoria ne învaţă că strămoşii noştri au fost geto-daci, nimic altceva decît o 
predestinare a numelui ălora care trăiau în ghetto. Apoi au venit romanii şi le-
au pus-o, lor şi nevestelor lor, aşa o parte din slangul ghetto-dacilor s-a dus pe 
pulă, dar în schimb a venit un flux din jargonul tuturor provinciilor romane, aşa 
că, băi tată, doi la mînă, încă o dată am fost predestinaţi ghetto-ului veşnic şi 
încă o dată specificitatea noastră s-a dovedit a fi în slang. 

Apoi s-au mai plimbat mulţi p-aci şi pe dincolo, că România a fost dintotdeauna 
şi p-aci şi pă dincolo, iarăşi strămoşii noştri şi-au îmbogăţit vocabularul pe lîngă 
brînza getto-dacă şi cu alţi termeni romani pizdoşi. Au venit şi alte jargoane: ăla 

turcesc, ăla rusesc, ăla unguresc... Românu’ nostru, ca să-i treacă, mai băga un 
’zda-mă-ti de curvă, un suca-blea sau un meňo pichabo şi-i mai trecea zaibeala 
şi gruzeala. 

Apoi, că e imposibil să nu apară idioţi, a apărut şi limba română literară. 
Mioriţa, Eminescu, Bolintineanu, Sadoveanu... exemple pizdeţ, pentru româna 
ta de căcat – într-o veselie şi-ntr-o taşcială pînă la un dezaxat – Pruteanu. Vrei 
limbă română – na-ţi limbă română! Vrei limbă literară – na-ţi limbă literară. 
Da’ nahuia! Ţi se îmbîrligă limba de atîta limbă literară.

Să spunem lucrurilor pe nume – în loc de dom’ profesor să zicem fraiere, să-i 
spunem trebii ăleia căreia fraierii îi zic cultură – căcat, să spunem căcatului 
ce pretinde a fi literatură – borîtură sau maculatură. Ce mai tura-vura, bagă-ţi, 
frate, pula!

Patria mea este slangul. Cultura mea este KLUltura, poezia mea este hip-hop-ul 
şi rockul şi în general tot ceea ce voi numiţi inscripţii de huligani şi de golani. 
Pe de altă parte e parlamentul, guvernul, preşedinţia şi SRI-ul – cu spiritul lor de 
echipă, asta se mai numeşte în argoul basarabean kolhoz, sau pur şi simplu sex 
în grup. Mai e şi literatura instituţionalizată, faţă de care şi Miron Costin avea o 
limbă mai vie atunci cînd a fost decapitat, mai sunt şi hipidioţii de ’80-işti, aceşti 
dinozauri ai comunismului cu aere de pioneri ai capitalismului. Din capitalism ei 
au înţeles un singur lucru – prostituţia – şi practică treaba asta nu numai cu gura, 
ci şi cu curu’. Mă piş pe ei... Şi pe româna lor pe care-au strîns-o-n dosare. Şi 
Iliescu într-un fel e optzecist, nu? Iar Adrian Năstase e posmodernist, ce zici?

Limba literară e aia din vocabularul lui Vadim, aia a lui Adrian Premierul 
Minune şi a lui Adrian Copilul Minune: d-aia cîntă toţi într-un glăscior: „O, 
viaţa mea...” şi noi le continuăm versul: băga-mi-aş pula-n ea. Limba literară e 
aia a lui Pruteanu – că i s-a bulit hardul de atîta limbă română, i-a sărit CD-ul, 
dar el continuă să facă playback, sau mai pre româneşte – să cînte din cur sau 
la cur cu limba. Iar fraierii din parlament îi votează legea şi-i îmbăloşează şi ei 
organul articulării.  

Ştii ce mai e cultură română? Cînd toată ţara e atentă ce muistă va completa 
ASIA. Cînd în toată ţara se fuck, da, se fuck!, concursuri pentru a descoperi 
o slută şi o proastă – completare la altele trei. ASIA cîntă: „ia cu tine şi inima 
mea”, răspunsul meu e: fă-ţi bagajele şi mai du-te şi-n mă-ta, blea!
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KLUltură înseamnă Tiuk!, înseamnă Paraziţii – care au dus poezia la limitele ei 
de vîrf, înseamnă Luna Amară, Eminem, Marylin Manson, Vîsoţki, înseamnă 
rock pe bune, înseamnă Hip Hop Grafitti, înseamnă underground, dar alt tip 
de underground, din ăla care iese la suprafaţă şi sperie „zeii”. Undergroundul 
tradiţional mi se pare dubios, de ce să faci ceva cu care să te complaci, fără să 
dai ocazia şi altora de-a te înţelege. E ca şi cum ai înjura, dar numai în gînd. 
înjură pe bune, nu fi fraier! înjuri, deci exişti! 

Farmecul limbii române e în slang, în toate cuvintele alea care s-au adunat 
şi s-au înmulţit de secole. Foloseşte-le. Slangul e farmecul live-lui, înjurătura 
– condimentul principal, limba literară nu e altceva decît playback – ascultă-l 
pe Pruteanu şi-ţi vei da seama de asta. Dar mai bine nu-l asculta. Dă-l în pulă! 
E deja un produs expirat.

Şi ca să se termine manifestul mai pizdos, vă rog să adăugaţi aici înjurătura pe 
care o credeţi reprezentativă pentru limba română, iar dacă nu vi se pare nici una 
potrivită din alea deja existente, bagă una nouă. Iar acum privesc, mă scobesc, 
gîndesc, lovesc ca să nu mă zaibesc sau mavafaca - să mă gruzesc. Mulţumesc.

(Tiuk nr. 5, 2004)

AL 6-LEA MANIFEST KLU

Cenzura suge pula

fuck un pas înainte îmi deschid şliţul
afară îmi iese pula  
îţi curge pe barbă o bală
din codru se aude o rafală
cine îmi suge pula?
(toată lumea:) – cenzura!

Revistele literare româneşti obişnuiesc să scrie pe vreun colţ că redacţia nu-şi 
asumă părerile colaboratorilor bla-bla. OK, foarte mişto. Au trecut ceva ani de 
la revoluţie, ar fi trebuit să ne îndepărtăm cît mai mult de practicile comuniste, 
aşa cum această notă ar vrea să spună. Iar acum fac un pas înapoi şi nu spun 
deloc o glumă: literatura română e o legumă. Redacţiile revistelor au tabu-uri 
pe care nu reuşesc să le depăşească nicicum, iar dacă cineva se hotărăşte să 
ignore bolile şi slăbiciunile morbide literare, chiar dacă e cineva care publică 
relativ constant acolo – cenzurează. Cenzurează ăia care se cred dizidenţi, deşi 
au pe sub cămaşă epoleţi, cenzurează cei cărora le place să scrie de cenzura 
comunistă cu o faţă de sfînt martir sau măcar de Claudiu Răducanu. 

Mi-e silă să mai scriu ceva. Mi-e silă pentru că aparent toată lumea e împotriva 
cenzurii, toată lumea ştie să argumenteze bine. Şi totuşi există CNA, care ne 
avertizează că consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii (ascultaţi 
CHELOO), apoi îi cenzurează pe Paraziţii, pe Gheorghe, adică pe cei care spun 
ceea ce gîndesc, există reviste ca Vatra care cenzurează în acelaşi număr în care 
cu o naivitate absolută se scrie despre cenzura comunistă. Şi asta ce e? Cenzură 
capitalistă? Pe dracu.

Deci, cu o sinceritate totală închei acest discurs pozitiv cu: Cenzura suge pula! 
Muie, bă, căcaţilor în pantaloni şi cu pantalonii în cap. Cred că o să vă placă 
şi o să faceţi şi voi ca publicul de la un concert Luna Amară care ţipa: Vrem 
muie! Vrem muie!

(Tiuk nr. 6, 2004)

AL 7-LEA MANIFEST KLU: MUIE EDITORULUI ROMâN
Pentru urmărire generală: portretul editorului român

Tot timpul mănîncă. Nu contează ce. Bagă în el tot ce i se dă. Mai ales dacă 
e gratis. Poate mînca căcat dacă i se va spune că alţii dau bani pentru el. E ca 
un porc, fie că e vegetarian, fie că nu. Tot timpul se rînjeşte, e în stare să se 
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rînjească şi la înmormîntare. Crede că asta e cheia succesului. Dispreţuieşte pe 
toata lumea, dar ce să mai vorbim de edituri? Fie el patronul celei mai penale 
edituri, va spune că e cea mai bună, că ceilalţi sunt escroci, comunişti, securişti, 
numai el face banii cinstit şi d-aia editura lui va ajunge cea mai pizdoasă. Iar 
în timpul ăsta... Trimite la tipografie vreo secretară cu curul gol, cu gura pungă 
şi cu un coniac între ţîţe. Păi nu? Aşa se mai scoate un tiraj fără impozite la 
stat, fără să te sîcîie vreun cretin de autor. Iar dacă autorii vor avea tupeul să te 
întrebe de cărţi: nu se vinde, dom’le, ce să-ţi fac? Nu se vinde, aşa-s eu, nu pot 
să nu risc şi pînă la urmă tot eu rămîn de oaie...

Scrie poezii. Se crede geniu neînţeles. Dar e sigur că după moarte poezia lui 
aidoma operei lui Eminescu va fi redescoperită şi apreciată la justa ei valoare. 
îmi fut, pardon, pierd timpul cu cărţile voastre în loc să scriu, zice. Şi tot eu 
rămîn de-a oaia...

Caută bestselleruri. Vorbeşte despre cărţile, albumele LUI, nu ale autorului. 
Autorul pentru el nu există. E un 0 care trebuie să semneze o foaie albă, pe 
care editorul o va completa cu ce doreşte. Dacă autorul va face figuri, iată 
argumentul forte: dar astfel de contract a semnat şi Breban, şi Adameşteanu, şi 
Manolescu, şi... ce, te crezi mai bun ca ei? E după modelul francez, dom’le!

Nu îi plac autorii care mai întreabă ceva, în loc să-l pupe-n cur că le-a scos căcatul 
de carte. Sunt complicaţi, zice. Tot eu rămîn de-a oaia, eu, care mi-am riscat viaţa, 
care am sărit sub tanc şi care am alergat în zigzag prin tranşee, eu, care beau pişat 
şi mănînc căcat, tot de-a oaia. Eu, care am sărit peste ambrazură... 

Autorul român nu are drepturi de autor. Şi le pierde nu pe bani, ci aşa, după 
model francez. Doar vrea să-şi vadă cărţile pe hîrtie.

Nu mai daţi cărţile de-a’m’pulii, editaţi-le pe net, scoateţi ediţii underground, 
lăsaţi mîndria de doi bani, oricum cine trebuie citeşte, dacă e ceva de capul 
vostru. De ce să rămînă editorul iar de-a oaia? Dă-l în mă-sa. Să-i lăsam să scrie 
poezii şi să urmeze cursuri de urinoterapie.

Editorul excepţie te va găsi, îţi va apărea cartea şi pe hîrtie. Nu vei lua de 3 ori 
muie la zece mii. 

Pentru că muie trebuie să ia editorul român.

Muie editorului român! Aceşti căcaţi constipaţi, căcaţi în piele şi oase, lingăi 
ceauşişti care prin sugere de pulă au devenit capitalişti.

Fie că au casă de discuri sau editură, metodele lor sunt la fel. Caut ceva bun 
care să se vîndă şi autorul să nu fie complicat.

Complicat.

Dragii mei artişti, nu fiţi curve. Au fost destule curve artiste pînă acum. Nu vă 
lăsaţi futuţi pe doi bani. Voi aţi creat editorul român. Poate că îl meritaţi.

Mai bine... mai bine...

Autori din toata România, uniţi-vă! Muie editorului român!

Să-l lăsăm să scrie poezii şi să-şi scoată singur hîrtia igienică, la urma urmei 
să-şi sugă singur pula!

(Tiuk nr. 7, 2004)

ULTIMUL MANIFEST KLU: Minciuni

Nu există nimic. Totul pare altceva. Nu există prietenie, nu există dragoste, nu 
există credinţă. Exişti doar tu. Tu eşti o mare minciună. Un balon umplut cu 
fum. Cum te umfli, aşa şi te dezumfli. Eşti doar o minciună.

Sunt doar o minciună. O minciună idioată şi retardată. Pentru că am mai putut 
spera, pentru că am crezut că există ceva. Nu am crezut niciodată în mine. Nu 
dau doi bani pe mine. Sunt doar un suflet futut. Nu am speranţe, nu am viitor, 
nu am nimic. Nimicul este foarte greu. Tot ce a mai rămas din mine este doar 
o ură fisurată.

Urăsc totul. Toţi oamenii, urăsc dimineţile cînd mă trezesc, cînd îmi beau 
cafeaua, urăsc soarele, urăsc întunericul, urăsc speranţele şi bucuriile. Toate 
sunt falsuri. Şi chiar dacă nu ar fi, le urăsc şi mai mult. 
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Prima oară m-am gîndit să mă sinucid cînd eram la grădiniţă. Rîdeam cu băieţii 
şi vorbeam de moarte. Am zis că aş putea-o face oricînd. Apoi au apărut aţele 
ce se ţes în jurul tău şi te ţin cu ceva. Te ţine bicicleta, poveştile, colega de 
bancă, promisiunile.

Luasem cred că un şase la gramatică la admitere şi tatăl meu a înnebunit. Animalo! 
Debilu’ dracului! Curvo! Nu te duce capu’ la nimic etc. etc. De fapt, fratele meu îi 
spusese că luasem opt. Am tăcut, am căzut undeva foarte departe. Apoi am ieşit plîn-
gînd prin grădină la iaz, să mă înec. Doar nu sunt bun la nimic. M-a ajuns Mihai.

Apoi, în Chişinău, mi-am tăiat venele cu cuţitul de fructe. Aş fi vrut din tot 
sufletul să mor. Pentru că pentru o clipă mi s-au deschis ochii şi apoi nu am mai 
vrut să văd.

Următoarea încercare a fost cu lama. Mă simţeam foarte bine şi mi-am zis că e 
timpul. Am căzut în pat şi m-am trezit amorţit. Oricum sunt un anemic cretin. 
D-aia şi n-am reuşit.

La două săptămîni de cînd venisem în Cluj, m-am îndrăgostit. M-a întrebat 
sau, mă rog, te-am întrebat ce ai zice de sinucidere. Hai! mi-ai zis. Căci erai o 
fire optimistă. Dar am fost prea mult preocupaţi de alte lucruri, apoi au apărut 
multe-multe ciori şi o telegramă: a murit bunicul. Tata.

Apoi mi-am zis că sunt un laş, că ar trebui să încerc să sper. Am sperat. M-am 
calmat. Am fost fericit, nefericit, fericit. Am luat pastile. Am vrut să sper atît de 
mult, încît am băgat multe pastile. Pînă pielea mi s-a întors pe dos. 

într-o zi fără pastile, cînd lumina a devenit enervantă, liniştea apăsătoare, oamenii 
– ca de obicei..., soarele – o pastilă crăpată în două, am vrut să sar de pe căminul 
16. Ai plîns şi mi-ai spus să sper, că totul o să fie bine. Şi a fost bine.

Bine pînă mi-a venit să vărs de atîta bine. Cineva dormea şi nu am vrut să mă 
mai amăgesc, am mers pe un pod de lîngă parc şi am privit în jos. Eram foarte 
departe şi nu mă mai ţinea nimic. Apoi m-a ţinut o mînă. Te arunci, m-a întrebat 
George şi am început să rîdem amîndoi.

Poate că au mai fost încercări, nu le mai ţin nici eu minte pe toate. Cea mai grea 
e însă sinuciderea zilnică. 

Urăsc literatura. Te fură şi te ţine departe. Cînd te trezeşti e prea tîrziu. De fapt, 
nu am făcut niciodată literatură. Nu am făcut niciodată nimic. Mi-am vîndut 
sufletul pe nici treizeci de litere. în loc să deschid ochii – mi i-am acoperit cu 
nişte hîrtie, cu poveşti dulci. M-am tratat cu jocuri din litere, după jocurile cu 
fumuri. Nu vreau să mai scriu în viaţa mea, nu mai vreau nimic.

Minciuni. Suntem minţiţi tot timpul. Să punem botu’ la vot pentru nişte feţe 
greţoase. Care să-ţi vorbească, în timp ce te scurmă în buzunare. Sau se scarpină 
în cur. Muie tuturor politicienilor! Am încercat să fac ceva, am încercat să nu 
mă mint, să sper că lucrurile exterioare pot fi învinse şi că voi reuşi să înving 
urîtul, plictiseala, greaţa.

Urîtul s-a întors. Să mă mai mint? Nu mai am ce spera, nu mai am ce pierde. Nu 
mai am nimic. E 31 decembrie, poate voi reuşi, deşi toată viaţa am ratat totul. 
Mă duc să mă fac varză. Fuck you! Fuck off!

(Tiuk nr. 9, 2005)
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M i h a i l  VA K U L O V S K I

număoftikismul: încearkă
(I)

ţi-ai întins degetele spre mîna –
a mea – de pe masă – ai mîngîiat-o – skurt – 
k-un fel de teamă – dar şi k-o voinţă 
de rekunoaştere – okii – okii tăi – buzele 
– mîinile – degetele – faţa – troleibuzul 69
                         (mierkuri, 28 august, Bucureşti)

fireşte kă textul ăsta nu spune, doar prin sine, mare lucru. însă cel kare l-a scris 
astfel îl poate trăi – în kontinuare - aceste kuvinte scrise – kît mai puţine – îi 
readuk în şi ku sine atmosfera – starea – anturajul – evenimentul – kauza – lokul 
întîmplării lui – etc. textul skiţat pt a nu uita – bun pt “lekturile” publice, libere. 
după ce autorul îşi citeşte - dakă are kef - un asemenea textuleţ – kare altfel n-ar 
transmite cititorului neapărat mesajul pe kare – de fapt - îl konţine – el – autorul 
– iarăşi: dakă are kef – îl desfăşoară – îi re-dă viaţa textului pentru publikul 
din faţa lui. astfel un text aparent frust kapătă imediat viaţă - apropiindu-l 
în cel mai direct şi mai sigur mod pe cel kare scrie de cel kare citeşte. textul 
are de kîştigat şi din alt punkt de vedere: din kauza părţii a doua - cea “orală” 
– depinzînd direkt de starea şi dispoziţia autorului lui – de fiecare dată el va fi 
altul – datorită acestei părţi – a doua – rămînînd totodată acelaşi – datorită părţii 
întîi. încerkaţi şi veţi vedea ku okii voştri kum klubul/cenaklul se transformă în 
gaşkă, gaşka – în kolegi, kolegii – în prieteni. hîrtia – ziarul – nu poate konţine 
partea a doua a experimentului – e foarte important ka partea a doua să nu 
fie scrisă, ci povestită – , poate şi de aceea după textul propriu-zis a trebuit să 
urmeze “teoria” de sub el (sau, dacă vrei, “de mai sus”), kare. la fel ka şi textele 
despre kare povesteşte – există – iată - numai fiindkă a fost nevoie de ea. prima 
parte a textului – skurtă – cea scrisă – kare e startul - punktul de pornire a 
părţii a doua – kare poate să ţină kît vrea “publicul” – kare poate să konţină un 
singur om – prietenul – iubita – kolegul de fakultate – de ser-viciu – sau poate 

fi kompus dintr-un grup – orikît de mik sau orikît de mare – parte kare la rîndul 
ei se poate împărţi în cel puţin două părţi: una a autorului-skriitor-povestitor 
şi una a autorilor din publik – kare pot interveni aproape orikînd – skimbînd 
kursul textului sau orientîndu-l în direkţia de interes momentan. textul poate 
dura orikît. orikît, oriunde şi orikînd, aşa kum se poate întrerupe în orice lok şi 
în orice moment – kiar şi aici – akum.        

număoftikismul: mai încearkă

am vrut să skriu o proză. înkă n-am uitat despre (ce) şi kum. aveam şi începutul, e 
adevărat kă nu şi sfîrşitul. am ieşit după o bere. mi-am luat două. am privit sportul la 
un program – apoi la altul – celălalt – şi următorul – am făcut duş – şi. mi-am amintit 
– m-am gîndit – am – nici eu n-aş fi putut. aici, singur, adikă. 

m-am întors după – ka de obicei – vakanţă. ultima. am mai trecut prin Bucureşti, dar 
nu te-am kăutat – mi-am amintit tot timpul de noi – m-am întors în aceeaşi zi în noul 
meu oraş – unde mi s-a promis. ştiu kă. însă. azi – iarăşi. dar ţi-am dat un telefon. 
în drum spre ne-am întîlnit ku. te-ai enervat – apoi am mers mai departe. klubul ku 
bicikleta de sîrmă a la Dan Perjovschi. apoi – la o îngheţată - te grăbeai – nu ştiu de 
ce – la noua ta kasă (“nu pot, mă aşteaptă”) – eu am venit la noi – la tine. nu skriu 
ce-am vrut – dar poate kă aşa e mai bine. sau. mă simt de parkă eşti – ka de atîtea ori 
– la lucru – iar eu înkă nu m-am trezit. aştept să te întorci acasă. te aştept   

în primul manifest al număoftikismului (care, trebuie să menţionez, n-are nici 
o legătură cu poemul citit la festivalul de poezie avangardistă de la Sighişoara, 
ediţia din 2000, Te iubesc, te iubesc, nu mă oftica) – deşi prevăzusem internetul, 
komputerul, mă şi gîndisem la tehnikă, progres, etc., dovadă kă am cules ambele 
număoftikisme în aceeaşi zi – aşa kum le voi trimite în aceeaşi clipă, pe e-mail, 
lui Nicolae Manolescu – pt România Literară (poate să le publice pe rînd, 
împreună sau delok, kum are kef) – n-am skimbat nimik – spontaneitatea, 
sinceritatea şi keful fiind f. importante pt număoftikism. textul scris a fost lăsat 
pe komputerul meu – kare era la prietena mea. după, am rămas – peste noapte 
- akolo – i-am lăsat astea (alea). kînd m-am întors, peste kîteva săptămîni, 
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după komputer, am găsit – în kontinuarea textului scris de mine – scriitorul – 
textul ce urmează – kare e un exemplu kum - în  număoftikism – transformarea 
scriitorului în cititor-ascultător şi invers este posibilă şi kiar aşteptată şi de 
dorit orikînd. dar kiar orikînd:         

tu sunt eu te gandesti. Mi s-a facut dor de aici. Am venit pentru cateva minute si nu 
mai vreau sa plec. Tot aman. Uite, au trecut doua ore. Asa ca o sa mai stau un pic.

Am stat de vorba. Tu ai vorbit, ca de obicei. Eu am obosit. Eram deja obosita 
sunt rea si obosita si maine mi-au zis sa nu care cumva sa raman in bucuresti. E 
cutremurrrrrr. Sau ceva. Si centrul pare sa fie asta. cu toate relele din el. 

Cred ca ti-a placut piatra. Pestera ursilor. Tu nu mai ai nici o piatra? 

Vroiam sa-ti scriu intr-o seara. si gandurile si mainile vroiau sa se joace pe tastele 
astea de care ma desparti. Era cald, intuneric. Cred ca dupa ce am deschis ochii 
mi s-a parut o prostie si am aprins televizorul. 

Acum e una din serile alea in care vreau tot. vreau sa fiu singura si sa am tot 
ce-mi pot imagina. Si sa scriu despre asta. normal ca tie… cu cat mai lunga e 
scrisoarea… 

Chiar ca plec. Chiar daca degetele alearga de capul lor pe tastatura. E bine sa 
scrii. te umpli de regrete si le dai pe toate afara. Nu. te umpli de emotii si le dai pe 
toate afara. Doamne, asta din ce secol o veni?

Daca abia l-am deschis de cateva ori. Si i-am tastat parola cu o pofta nebuna. Cu 
violenta!!!J vine vineri. Ca-ntr-un cantec prost care n-a luat nici macar cerbu’ de 
aur ca n-a avut loc de altul si mai prost, si tre’ sa plec. Normal: acum ca vreau sa 
raman, tre sa plecJ asa cred ca ti s-a intamplat si tie cel putin odata deci trebuie 
sa stii cam cum ma simt. 

Imi pare rau ca am scris mai mult ca tine. oricummmm era prea trist si ai mancat 
niste cuvinte pe care poate vroiam sa le citesc. 

venisem după komputer. data trecuta  fusese de la “am vrut” pînă la “te aştept”. 
ai citit – am - te-am citit – de la “tu sunt eu”…

mi-e de-a dreptul foame. de tine – kum se zi

– şi d-aia am să-mi pun ceva la foc. am nevoie de o – 

dar acum am să mă duk să mănînk ceva – ceva bun şi poate kă. măkar pu, –

kît să.   

pînă la “oricummmm era prea trist si ai mancat niste cuvinte pe care poate 
vroiam sa le citesc.” deşi e f. simplu de observat kă au scris două persoane: 
unul foloseşte literele româneşti şi principiul fonetik, de aici – dar nu numai 
– şi kapa, inclusiv în kuvintele “fonetik”, “kapa” şi “kuvintele”– celălalt – deşi 
scrie cu “î” din “a”,

ş.a.m.d. – vroiam doar să nu uit să vă spun kă număoftikismul poate fi folosit 
după keful tău – la komputer, celular, internet, pe site, blog, concert, cenaclu, 
club, pe stradă, în munţi, la mare ş.a.m.d.

nu te oftika şi nu te pliktisi.

dakă ai kef skrie-mi: m.vakulovski@yahoo.com  

aici trebuia să înkei – să termin – dar n-am kef – astăzi, 24 septembrie (Sandu, 
pe kare l-am întrebat ce zi e azi, precizează kă nu mai e 24, fiind unu şi jumate) 
– deci ieri, 24 septembrie 2001, fiind la Braşov – m-a sunat – probabil de la 
Cluj – Peter Eckstein – şi m-a invitat la zilele fundaţiei Tranzit, kare va avea 
loc între 27 şi 30 septembrie, kînd trebuie să fiu – obligatoriu – la Bucureşti 
– pînă pe întîi oktombrie trebuie să depun la sekţia doktorat avizul katedrei 
– altfel s-ar putea să fiu exmatrikulat, aşa, pur şi simplu, după 4 ani, kă au ei 
kef, deşi le-am susţinut toate examenele, deşi le-am dus teza, în trei exemplare 
(plus două), am de gînd să le plătesk şi cei 200 de dolari, kă aşa trebuie – trebe, 
mînkaţi-aş – şi, tot pe 27 ar trebui să fiu şi la editură, adikă la serviciu, dar 
– kînd m-a sunat domnul Eckstein – mi-a venit în kap să mă duk la zilele 
fundaţiei Tranzit şi să citesc – în premieră – 

manifestul număoftikismului pînă aici. Kă am kef! GATA!   

(de fapt, pt I oară, am citit număoftikismul: încearkă şi  număoftikismul: 
mai încearkă pe 25 septembrie, ora 2 şi 02, ku Sandu)

kiar gata!
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Lost Song (Cat Empire)

Erau trei: Guşteru, Peron şi Cătrănică. Se născuseră pe aceeaşi uliţă desfundată 
din Ferentari, acest capăt de lume aflat în inima lumii. Oricum, pentru ei, carti-
erul jegos, gunoaiele, clădirile insalubre erau centrul universului. Chiar şi atunci 
când au ajuns mari şi tari şi au putut să se lăfăie în merţane cu geamuri fumurii 
care goneau noaptea prin mijlocul Bucureştiului, ei tot în cocioabele familiilor 
se simţeau acasă. Şi oricât aur au turnat peste mame şi taţi, fraţi şi surori, veri, 
unchi şi mătuşi, toţi ăştia au ales să rămână acolo, în mizeria lor. Celor trei li s-a 
părut ciudat şi n-au înţeles niciodată unde se topeau toţi banii, însă au acceptat 
decizia cu uşurare: la urma urmei, n-aveau chef să le stea clanul pe cap toată 
ziua, în apartamentele luxoase din centru, şi dacă „acasă” rămânea pentru ei 
Ferentariul, era mai ales pentru că acolo puteau să uite de griji, să se simtă 
ocrotiţi cu adevărat, să stea la masă fără se se uite peste umăr în fiecare clipă. 
Caraliii nu prea călcau pe aici şi, chiar dacă o făceau, din an în Paşti, era numai 
de decor, să se vadă la ştiri că munceşte şi ei ceva...

S-au ridicat toţi trei deodată: Guşteru a ajuns, mai întâi, mâna dreaptă a unui 
şef de clan interlop, specializat în furturi de maşini, prostituţie şi droguri. 
Apoi, când şeful a picat, Guşteru i-a luat locul. Unii au spus că el a orchestrat 
debarcarea capului, că a acceptat să-l toarne ca să poată ajunge el deasupra, 
însă adevărul e că Guşteru era cam prost şi condamnarea şefului n-a fost altceva 
decât rezultatul ambiţiei unui tânăr procuror de a se face remarcat. Ceea ce a 
şi reuşit, pentru scurtă vreme, fiind după aceea trimis să deseneze cai verzi pe 
pereţi într-un birou...

Peron ştia să cânte. De când era mic, cânta de li se rupea inima muierilor de pe 
uliţă şi fetele se hlizeau tot timpul când trecea el. în scurt timp, maneliştii locali 
l-au luat sub aripa lor şi, din nuntă în nuntă, a ajuns Peron vedetă, cu albume 
pe tarabă şi ditamai Hummer-ul la poartă. Numele îi vine de la locul unde s-a 
născut şi din prozaismul cu care, îndeobşte, ţigăncile tratează acest moment 
important şi semnificativ care este numirea unui copil. Acum are videoclipuri 
pe Taraf, o nevastă, trei copii şi amante câte poate duce. Pentru că Peron e 
languros, alunecos şi frumos, încât nici o gagică nu-i rezistă şi îl iartă, chiar 
dacă îl prind cu alta. Iar de când a apărut la TVR, la o dezbatere în direct despre 
manele, cu domnul Pruteanu şi domnul Mihaiu, toată mahalaua – şi nu numai 
– e la picioarele lui. în afară de asta, Peron s-a hotărât să fie „vocea tinerei 

generaţii” şi a început un război în declaraţii cu maneliştii bătrâni, încercând să 
demonstreze că n-au valoare, că ar trebui să se pensioneze, să se retragă şi lase 
locul celor mai în putere. Că ei destule au făcut şi destul i-au învăţat, să le dea 
Dumnezeu sănătate şi bani şi moarte la duşmani!...

Cătrănică a avut alt drum. Cu totul alt drum. Tac-su a murit înjunghiat de un 
vecin, la o partidă de poker, când el avea numai cinci ani. De atunci, mă-sa s-a 
încăpăţânat să-l dea la şcoală, trăind cu obsesia că, dacă va rămâne în cartier, 
fiul ei va avea aceeaşi soartă. N-a fost ea, mă-sa, o femeie prea deşteapă, avea 
doar patru clase, dar a fost căpoasă şi s-a ţinut cu dinţii de hotărârea ei. A muncit 
cât zece, cât a mai fost tânără s-a şi prostituat, lăsându-l zile întregi la o bunică 
haină, care îl încuia în cameră şi nu-l pierdea din ochi. Doar când mă-sa era 
acasă, putea Cătrănică să iasă cu Guşteru şi Peron şi să bată mingea pe maidan, 
să învârtă cercul şi fure mere din grădina lui Şurub, un ţigan bătrân şi chior 
de-un ochi. Cu timpul, doar vacanţele i-au mai permis lui Cătrănică să îşi mai 
vadă prietenii, şi tot ele l-au făcut să îşi dea seama de golul care creştea, încet, 
între ei. Când a ajuns la liceu, deja i se părea că fac parte din lumi diferite, şi îl 
durea asta, deşi nu putea trece peste respectul pentru sacrificiul maică-sii. Ura 
liceul, pentru că toţi îl priveau cu dispreţ, că e ţigan şi se îmbracă de la second 
hand, dar mai ales pentru că era departe, îi lua mai mult de o oră cu autobuzul 
să ajungă la clădirea aceea nesuferită. A tocit tot timpul, fără să înţeleagă mai 
nimic, într-un soi de disperare de a scăpa odată de gura mamei, dar şi de mizeria 
cartierului, convins că va ajunge domn, îi va plăti mă-sii datoria şi va scuipa 
peste toţi. După ce şi-a luat bacalaureatul, s-a mutat cu chirie mai spre centru, 
a intrat la Management, şi-a luat două slujbe, chelner într-o bodegă şi vânzător 
la o tonetă şi a uitat de ceilalţi doi.

Acum doi ani şi jumătate, gaşca s-a reunit. Guşteru trecuse un pic prin puşcărie, 
până să ajungă şef, dar acum era intangibil. Peron scosese al jdemiilea album, 
fusese solicitat la toate nunţile posibile, avusese o aventură cu un manechin 
de succes, încheiată cu un scandal televizat şi era dependent de heroină. Pe 
Cătrănică îl chema Marian Parfenie, intrase în politică şi ajunsese preşedintele 
filialei din Bucureşti a partidului şi primar de sector. Deşi nu-i mai văzuse de 
mult pe ceilalţi doi, ştia ce fac şi cu ce se ocupă. Ei, însă, habar n-aveau că 
Parfenie e Cătrănică al lor, fratele lor de maidan şi de furăciuni la mere.

S-au întâlnit întâmplător: Guşteru şi Cătrănică au fost invitaţi la nunta unui 
politician, partener de afaceri dubioase cu primul şi coleg de partid cu al doilea. 
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Peron, bineînţeles, venise să cânte. Guşteru s-a bucurat – Peron cântase şi 
la nunta lui, rămăseseră mereu în legătură. De fapt, el alimenta dependenţa 
acestuia de heroină şi îl mai servea, câteodată, cu câte o fetiţă, mai ales când pica 
vreo bucată mai exotică. Cătrănică era foarte emoţionat. L-a văzut pe Guşteru 
la o masă, trântit pe scaun, cu trabucul în dinţi, stilul obişnuit al mafiotului 
căruia i se rupe în paişpe, stil pe care Guşteru îl studiase la televizor, în filme 
şi în interviurile cu Gigi Becali. Părea complet abrutizat, aşa că Marian s-a 
hotărât să-l abordeze pe Peron, mai întâi. Greşeală: Peron s-a apucat să urle ca 
disperatu’, Cătrănicăăăăăăă, băăă, tu eşti, băiatule, pupa-ţi-aş mâinile, haoleu, 
să moară copilaşii mei, Doamneeee, ia uite, bă, la el, e gentleman, Guştereeeee, 
hai, bă, mor-ţii mă-tii de bulangiu, e Cătrănicăăă, băăă, ce pula mea faci aici, 
bă?, eşti domn, ha?, uite, bă, boule, ce jmecher a ajuns ăsta, băiat de băiat, 
taves bahtalo, hehe, Peron începuse să o dea pe ţigăneşte, astfel încât Marian 
a fost nevoit să-l bruscheze puţin şi să-i şuiere în ureche, muie, taci, în pizda 
mă-tii, că e mahării aicea, fii dicscret, în pula mea!, Peron a înţeles, Cătrănică 
s-a scuzat faţă de colegii de partid, sunt rude îndepărtate, ştiţi, emoţia revederii, 
da, am crescut împreună, orfani de tată, nu, e o poreclă din copilărie...Guşteru 
n-a zis mai nimic atunci, doar l-a privit gânditor, l-a bătut pe umăr şi i-a şoptit 
cu glas răguşit: foarte tare, coaie!, însă, înainte să plece, i-a strecurat un bileţel 
cu un număr de mobil.

Totuşi, Guşteru a fost cel care l-a sunat pe el, după vreo câteva zile. Hai să ne 
vedem, vine şi fraieru de Peronu’. Bine. Unde? Eh, unde, la Ferentari, la Şurub! 
La Şurub? Da, acuma e locu’ meu, l-am dat la o mătuşă să stea, da’ e a meu. 
Bine. Când? Mai pe după opt, aşea...E bine? E bine. Salut.

S-a dovedit că Guşteru nu mai era chiar aşa de prost. Cătrănică se emoţionase 
din nou, se riscase venind, luându-şi măsuri de precauţie, să nu dibuiască presa, 
creând o întreagă diversiune, anunţând o deplasare în alt judeţ, crezând că avea 
de a face cu o întâlnire din nostalgie, cu o reînnodare a vechii lor prietenii. Era, 
într-un fel, o reînnodare, însă în alte scopuri: Guşteru vroia să pună pe picioare 
o nouă afacere. Colegul de partid, cel cu nunta, şi om de legătură între clan, 
poliţie şi procuratură, nu mai prezenta încredere. Guşteru avea nevoie de altci-
neva din sferele puterii, care să îi asigure protecţia şi derularea traficului de 
droguri. Avea nevoie de Cătrănică. Dar avea nevoie şi de Peronu: un turneu de 
manele putea să fie acoperirea perfectă pentru tranzacţii, în mai multe oraşe din 
ţară. Caraliii nu intrau niciodată la spectacolele de manele, era un risc pe care 
nici unul dintre sclavii ăştia plătiţi prost n-avea chef să şi-l asume. Şi chiar dacă 

intrau în sală, nu s-ar fi băgat în spatele scenei, acolo unde, pe ritm de manea, 
aveau să facă vânzarea şi cumpărarea mărfii. Peron a zis da imediat, chiar s-a 
entuziasmat niţel, la gândul perspectivelor de consum nelimitat de heroină pe 
care această afacere i le aducea. Cătrănică, însă, s-a supărat: el chiar crezuse că 
se întâlniseră la un pahar, să depene amintiri, eventual să se îmbete şi chiar, de 
ce nu, să meargă la un strip-tease. însă el nu-şi putea periclita poziţia în partid, 
cariera politică, fie şi pentru vechi prieteni!

- Ce e asta, pericla? mormăise Guşteru, nemulţumit.
- Adică nu se poate, aia e! se răstise Marian, nemulţumit şi el că trebuia să 
explice un cuvânt pe care îl învăţase pe de rost, pe el şi contextul în care putea 
fi folosit. 
- Ce e, janghină, ţi-a luat ăia mintea, te-ai jmecherit? Toţi e hoţi, ce, toţi e 
corupt, sau cum morţii mă-sii îi zice, ce, ţi s-a sculat ţie că eşti cistit? Ne-am 
pişat toţi pe acelaşi gard, băăă, muie, am mâncat toţi acelaşi căcat, crezi că 
dacă ai făcut şcoală eşti mai jmecher? Peron sărise cu gura, ca întotdeauna, 
însă la el era, oricum, numai de impresie, dacă te făceai un pic spre el, imediat 
dădea înapoi. Cătrănică, însă, n-avea chef de ceartă, aştepta reacţia Guşterului, 
simţind că ăsta ştia mai multe, ştia că nu, nu era nici el cinstit, că furase, pe alte 
căi decât ale lor, dar furase.

într-adevăr, Guşteru se apucă, cu lentoarea lui de handicapat, să-i înşire tot ceea 
ce ştia despre ilegalităţile comise, despre afacerea cu terenuri, despre cealaltă 
cu materialele de construcţii, despre licitaţii dubioase, şpăgi, mită, evaziune 
fiscală şi aşa mai departe. Toate le aflase, prin oamenii lui, în mai puţin de 
o săptămână. Marian Parfenie nu fusese băiat cuminte şi i-o trăsese statului 
din toate poziţiile pe care funcţia sa i le permitea. Lui Cătrănică i se făcuse 
frică. Dacă ăsta s-ar fi apucat să ciripească, nici tot partidul şi toate relaţiile nu 
l-ar fi putut scăpa de puşcărie! Peron începuse să fredoneze, relaxat: Întrebare 
de baraj/ Oare cine-are curaj/ Să mă pună la-ncercare/ Că-l scufund ca pe 
vapoare/ Dacă vrei să-ţi fie bine/ Atunci scapă-mă de tine/ Dar dacă te joci cu 
focu’/ Am să-ţi fac electroşocuri/ Dacă m-ai călcat pe nervi/ La spital pat să-ţi 
rezervi/ Te pun la pământ din prima/ Cară-te că îmi strici firma!...      

Pe neaşteptate, Guşteru trântise: două milioane. Două milioane, ce? Două 
milioane de euro. Ce-i cu ăştia? Partea ta. Şi asta, în primul an. Se lăsase tăce-
rea. Lui Cătrănică nu-i venea să creadă, suma, imposibil de refuzat, dădea 
întregii afaceri o dimensiune impresionantă. Putea doar să bănuiască câte mii 
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de kilograme de heroină tranzacţiona Guşteru. îl privise: era prietenul lui din 
copilărie, însă asta fusese demult, oamenii se schimbă, nu ştia dacă acum putea 
avea încredere. în acelaşi timp, însă, îşi dăduse seama că deja începuse să 
cântărească problema şi că ceilalţi doi văzuseră asta pe chipul lui. Iar Cătrănică 
ştia că, odată sosit acest moment, nu mai puteai scăpa.

înţelegerea s-a sărbătorit cu un chef monstru, pentru care primarul de sector 
Parfenie a trebuit să inventeze o altă deplasare, de data asta în străinătate. 
Chiar şi aşa, n-a putut să controleze gura mahalalei, trebuind să dea dezminţiri 
în presă, că n-a fost el în Ferentari, într-o casă, în curte, dănţuind cu cămaşa 
scoasă din pantaloni şi aruncînd cu dolari în Peron. După aceea, însă, lucrurile 
s-au liniştit, afacerea a început să se deruleze şi banii să curgă. Cătrănică avea 
grijă ca procuratura şi brigada anti-drog să se uite în altă parte şi, dacă apărea 
vreun zelos, să îl liniştească prin mijloace specifice. Uneori, zelosul primea un 
plic, alteori, o retrogradare. Depindea numai de el. Discret, îşi făcu o vilă la 
munte, într-o zonă mai retrasă, departe de ochii lumii. Apoi, făcu o donaţie unei 
fundaţii de-a soţiei unui văr de-al socrului, şi fundaţia înălţă o altă vilă cochetă, 
la Vama Veche, chipurile pentru pensionari nevoiaşi. Poziţia sa în partid se 
consolidase. Guşteru îşi pufăia, mulţumit, trabucurile. Peron nu se mai oprea 
din turnee şi începuse, deja, să se înţepe între degetele de la picioare. Pe braţe 
nu mai era loc.

Şi acum? Stau în cocioaba lui Şurub, în jurul mesei de lemn, beau vin şi 
fumează. Casetofonul bagă, în surdină, ultimul hit al lui Peron, „dedicaţie 
pentru pretenarii de când eram copil”: Şmecher este ăla care/ Are bani în buzu-
nare/ Care deţine puterea/ Şi se joacă cu averea/ Tatăl meu a fost stăpân/ Şi 
eu la rândul meu jupân/ Indiferent ce ar fi/ Numărul unu voi fi!/ Eu fac banii 
cu talent/ Duşmanii dau faliment/ Am bani ca la BCR/ Mă plac gagicuţele/ 
Numele meu e ştiut/ Sunt şmecher recunoscut/ Nu mi-am găsit adversar/ Nici 
măcar financiar!...

- Mare prost eşti, bă, Peroane...mormăie Guşteru. Ce stăpân a fost tac-tu, mă, 
pulă? Ha??!! Că era un alcoolist, se târa de la bodegă acas’ şi-napoi! Maaare 
stăpân, futu-ţi paştele mă-tii de drogat!...
- Taci, fraere, că n-ai înţeles nimic! Nu despre tata meu e vorba, bă!
- Da’ despre care?
- Despre a lor!
- A cui?

- A admiranţilor!
- A cui, mă??
- A admiranţilor!
- A „admiratorilor”, vrea să zică, spuse Cătrănică, încet, scrumând gânditor 
într-un pahar.
- Aaaaa...păi spune aşa, bulangiule! Şi de unde cădelniţa mă-tii ştii tu că taţii lor 
e stăpâni, ha? Poate e tot alcoolişti, ca tac-tu!
- Eeee, ba nu e. Sau nu e toţi!
- E, nu e toţi! Mai du-te, bă, dreacu de bou, în pizda mă-tii, cu prafu’ tău cu tot...
- Guştere, da de ce mă înjuri, mânca-ţi-aş, ce ţe-am făcut? Dacă manelele mele 
e de succes, ce are că a cui a fost alcoolist şi a cui jmecher?...Că dacă...
- Taci, bă, băga-ţi-aş siringa în limba aia de prost...

Discuţia se îndepărtă de Cătrănică, căzut pe gânduri. Se refugiaseră aici, în 
Ferentari, de la începutul sfârşitului. în prima săptămână, oamenii înnebuniseră 
şi începuseră să caute ţapi ispăşitori. Primii fuseseră politicienii şi ţiganii, adică 
cei în care românii aveau cel mai puţin încredere. Cum făcea parte din amândouă 
categoriile, trebuise să se ascundă repede. Nevastă-sa nu mai fusese de găsit, 
ultima dată îl sunase din maşină, plângând că bulevardul e blocat şi că unii sar 
pe maşini, sparg geamuri...Auzise voci de bărbaţi, o înjurătură, strigătul ei de 
groază, apoi tonul de întrerupt. Nu ştiuse, pur şi simplu, ce să simtă. Fusese atât 
de derutat de lipsa unei emoţii clare, definite, încât, pe moment, uitase complet 
de catastrofa mondială. încerca să-şi dea seama dacă o iubise, însă nu ştia cu 
ce să asocieze acest sentiment: o mulţime de cadre i se derulau prin minte, 
nunta, primul copil, al doilea, vacanţe în străinătate, nopţi de amor, chefuri, 
ono mastici, cadouri. însă nimic „ca în filme”, nimic spectaculos. Iubirea lui 
Marian Parfenie pentru soţia lui nu semăna câtuşi de puţin cu iubirea lui Brad 
Pitt pentru Angelina Jolie, din filme. Nu regăsea nicăieri acea strălucire din 
secven ţele cinematografice, acele priviri intense, acele atingeri electrizante. 
Doar platitudini – Cătrănică nu ştia că se numeau aşa – cotidiene şi o înşiruire 
banală de fapte şi vorbe. Măcar dacă ar fi avut ocazia să o poată salva, să 
se repeadă spre agresori, urlând („băăăă, tu ştii cine sunt eu???!!!!”), să tragă 
cu pistolul, primit cadou de la Guşteru de ziua lui, să o ia în braţe şi să o 
ducă de acolo. însă acea scenă dezarmant de simplă, a telefonului, acea moarte 
subită, presupusă de tonul de întrerupt, îi tăiase complet această posibilitate. La 
acest gând, schiţase, totuşi, gestul de a ieşi din casă, ajunsese până în stradă, 
chiar, dar fusese nevoit să se întoarcă: o maşină ardea în faţa vilei, mai multe 
persoane zăceau pe trotuar, rănite sau moarte, se auzeau împuşcături, urlete, 
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sirene de salvare şi poliţie, indivizi înarmaţi se vedeau mişunând peste tot, 
spărgând vitrinele magazinelor şi ferestrele caselor, atacând pe oricine.

Apoi, lucrurile se calmaseră. Oamenii depăşiseră şocul iniţial, deşi mai aveau 
loc, sporadic, acte de violenţă. însă Cătrănică nu reuşi să treacă peste incre-
dibilul situaţiei. Guşteru şi Peron veniseră să-l ia, cu trei maşini pline de gorile 
înarmate până-n dinţi. Tot drumul, până în Ferentari, şi după aceea, la Şurub, 
până acum, continuase să repete, ca hipnotizat, acest cuvânt: meteorit. Auzise 
de acest cuvânt, era ca un bolovan uriaş care pluteşte în spaţiu, însă nu putea 
să-şi imagineze nicicum, nici spaţiul, în sine, nici o asemenea piatră imensă 
rostogolindu-se în gol, spre noi. îl deruta şi particula meteo din cuvânt: dacă 
era un fenomen al naturii, adică de la meteo, de ce nu se mai întâmplase aşa 
ceva, cum de venea acum, aşa, după sute de mii de ani, cum ziceau specialiştii 
la televizor? Primarul Parfenie avea un mare respect pentru specialişti, tot aşa 
cum avea un mare respect pentru Dumnezeu şi Iisus Christos. Şi în această 
privinţă era confuz: el înţelesese că Dumnezeu ţine cu oamenii, că Iisus s-a 
lăsat omorât ca să le fie la oameni mai bine, sau ceva pe-acolo. Şi atunci? Cum 
de dădea voie Dumnezeu aşa ceva? Sau poate era Satana? Dar nu, Satana e 
sub pământ, Dumnezeu e în cer, şi dacă bolovanul vine din cer, atunci numai 
Dumnezeu poate să-l oprească. Un alt aspect în privinţa căruia Cătrănică se 
simţea pierdut era cerul. El nu privise niciodată atent cerul, nici măcar când era 
copil. Pentru el, era o cupolă de obicei albastră, care îşi schimba uneori textura, 
pe ea apărând nori şi stele. Văzuse ploile căzute din cer provocând inundaţii şi 
văzuse fulgere spintecând copaci şi lovind case, însă nu-şi închipuise că ceva 
atât de distructiv – alt cuvânt necunoscut – poate veni de acolo. Pentru Marian 
Parfenie, cerul era un decor îndepărtat şi indiferent, pentru că nu putea fi atins. 
Nu fusese niciodată cuprins de romantism la vederea miilor de stele, pentru 
că tot romantismul lui se consuma la sol, tradus în haine de blane, parfumuri 
scumpe, şampanie, camere luxoase de hotel. Făcuse amor în aer liber, dar 
niciodată sub cerul liber. Albastrul intens al unui cer curat de vară, sau griul 
de plumb al unui cer mohorât de toamnă nu i-au influenţat niciodată stările 
sufleteşti, pentru că stările sufleteşti ale lui Marian Parfenie erau dependente 
de cursul exclusiv terestru al vieţii: de certurile din partid, de frământările din 
Parlament, de luptele politice, afacerile dubioase, de ambiţie şi putere...

- La ce te gândeşti, bă?

Guşteru s-a plictisit să-l tot înjure pe Peron, mai ales că acesta dă semne că se 
pregăteşte pentru o nouă doză. 

- La...meteorit.
- Mai dă-l, mă, în mă-sa de meterit, că ne-a stricat tot, bă, da’ toooot!!! Ce dracu 
facem acuma, stăm aşea, ca proştii, să aşteptăm să murim?
- Păi şi ce vrei să facem?
- Să beeem, băăă, să bem! Să mergem să fută şi pula noastră ceva, ’nainte să 
dăm colţu! Măcar atât, să murim sătui, de haleală, de vischi şi de pizdă!
- Du-te, bă, muie, care femei crezi tu că mai e cu chef acuma, pe nenorocirea 
asta?...
- Da’ ce, tre să aibă ele chef? Tre să aibă noi, futu-le muma-n cur!
- Bine, bă, du-te tu şi fute şi mori sătul. Mie nu-mi vine.
- Uite că mă duc. Guşteru se cam îmbătase, deja. Şi pe iii...diotul ăsta, pe 
booouuu ăsta, pune-l pe pat, că iar îl găsesc pe jos când mă-ntorc şi mă ’pedec 
de el şi cad...

Când Cătrănică se hotărî asupra a ceea ce avea să facă şi îşi aminti de Peron, 
acesta nu mai respira de mult. Făcuse, probabil, stop cardiac, deşi Cătrănică nu 
auzise nimic. îl întinse pe pat şi, fără vreun motiv, îi puse o pernă sub cap. Apoi 
ieşi în curte, fredonând: Mă cheamă Peron/ Sunt cel mai tare patron/ Tu te mişti 
beton/ În ritm de regheton...Privi atent cerul, la apus. Oranjul lui îl încălzea. Se 
gândi intens la bolovanul din cer, la forma lui. încercă să-l vadă, să-şi închipuie 
cum apare dintre nori şi cum totul se termină. însă e peste puterile lui. Marian 
Parfenie e din Ferentari, de la marginea lumii, unde gândurile nu au niciodată 
timp să se aşeze în minte. Puse pistolul la tâmplă şi-i şopti meteoritului: na, 
muie, te-am luat... 



42 43

A l e x a n d r u  VA K U L O V S K I

Debut cu 3 cărţi în 2002: „Pizdeţ” (roman), „Oedip regele mamei lui Freud” (poezie) şi 
„Ruperea” (teatru). A mai publicat „LETOPIzDEŢ. Cactuşi albi pentru iubita mea” (Ed. 
IDEA Design & Print, 2004), “TU”, împreună cu Mihail Vakulovski (Biblioteca de Poezie, 
Bucureşti, 2002), „ecstasy” (poezie, Ed. Pontica, Constanţa, 2005), BONG (roman, Ed. 
Polirom, 2007) şi „157 de trepte spre iad sau Salvaţi-mă la Roşia Montană” (roman, Ed. 
Cartier, Chişinău, 2010). Născut în 1978 în URSS. Studii la Universitatea de Stat din 
Moldova (Chişinău), absolvent al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Publică eseuri, proză, 
poezie şi critică literară în majoritatea revistelor culturale din România. Prezent în antologii 
din România, R. Moldova şi din străinătate. Este redactor-fondator al revistei web TIUK! 
(www.tiuk.reea.net). Fondatorul cenaKLU-lui KLU. Traducător din literatura rusă. Scenarist 
la Cool Publika (Publika TV) şi Salutare, naţiune! (Prime TV).



44 45

Foc la bocanci!

1.

Tătelu’ bea, mămica face de mîncare, eu cu băieţii sunt la fumat. Am reuşit 
să-i fur lui tătelu nişte ţigări, am mai strîns nişte chiştoace şi acum suntem în 
grădină, fumăm Doina pe care le-am adus eu, Belomor Kanal pe care le-a adus 
Subota, Astra de la Sîşcă, Nistru de la Kirkea şi chiştoace de la Paliku. Apare 
şi Başcalău cu Cosmos.

Frate-meu e la fotbal, a vrut să mă ia şi pe mine, dar i-am spus că vin imediat şi 
am tăiat-o în grădină. Lui nu-i prea place să fumeze că l-a prins odată tătelu cînd 
i-a dat un chiştoc să-l arunce. L-a prins sub pat tuşind, pufăind conştiincios. I-a 
tras cîteva la cur, ca să ştie.

Ierarhia familiei ar fi cam aşa: tătelu o educă pe mămica, mămica pe frate-meu 
şi frate-meu pe mine. Numai în cazuri excepţionale intervin şi părinţii în trebu-
rile mele. 

Tătelu e cel mai puternic şi deştept om. Păcat că eşti deştept, că eşti un prost 
şi un tîmpit îi zice maică-mea cînd e supărată. Atunci tătelu o împroaşcă cu 
farfurii, plăcinte, ce îi pică pe sub mînă. Uneori mai nimereşte. A doua zi, cînd 
e mahmur, mămica se răzbună, îl fugăreşte şi îl bate la cap pînă el hotărăşte că 
a venit timpul să mai scoată nişte vin că: altfel, am să devin ca mă-ta...

Tătelu cînd vine de la serviciu se apucă de băut şi de citit. Are tot timpul la biroul 
lui, în bibliotecă, un borcan sau o cană mare de vin şi o carte. Seara cînd oboseşte 
înjură toată lumea, se culcă, apoi se trezeşte şi-i mai înjură încă o dată şi tot aşa. 
Sunt mîndru de el. Nimeni nu are aşa tată. Toată lumea se teme de el. Numai eu 
nu mă tem, că pe mine nu mă bate. Pe restul, lasă să-i bată, dacă-s proşti...

Cînd e beat mă ia pe genunchi şi-mi povesteşte. Despre copilăria lui, despre 
cum a mai bătut cineva, cum odată un prieten îşi cumpărase o brichetă foarte 
frumoasă, de fier, din Germania, şi la o bătaie i-a dat-o lu’ tătelu ca să se poată 
apăra, că erau mai puţini. Tătelu le-a dat tuturor în cap cu bricheta. I-a terminat 

pe toţi, dă-i în mă-sa. Dar s-a stricat bricheta. Costa cel puţin vreo zece ruble, 
da’ prietenul lui nu s-a supărat.

Odată tătelu i-a tras lu’ unu una-n bot de ăla a zburat peste o scîrtă de fîn. D-aia 
se tem toţi de el, dacă te nimereşte, ai pus-o. Aşa, în general, nu-i bate aiurea, 
deşi ar putea. Le dă în cap doar cînd îl enervează. De exemplu dacă cineva 
zbiară în dodii pe stradă, tătelu îşi lasă diplomatul, se duce la el, îi dă una-n bot, 
se întoarce, îşi ia diplomatul şi merge mai departe. Fără să zică nimic. 

Tătelu trece pe lîngă prunul nostru, noroc de crengile care ajung pînă la pămînt. 
Parcă am fi într-o colibă. Nu simte fumul pentru că e cu ţigara în bot. E aproape 
tot timpul cu ţigara în bot. Nu-şi cumpără cîte un pachet, ci direct cîteva cartuşe. 
Oricum i se termină repede.

Lîngă noi e o brigadă de tractoare. Acolo lucrează şi ghea Hrişa, tatăl lui Sfîrla 
şi ghea Vasile Subota, tatăl lu’ Subota. Tractoriştii fură motorină din brigadă 
şi caută pe cineva cu care ar putea-o schimba pe vin. Asta fac toată ziua. Dacă 
nu găsesc – cumpără, oricum pînă cînd vine tata de la lucru sunt toţi mangă. 
Lîngă brigadă, chiar cum se termină grădina noastră, e un iaz. De obicei, cînd 
se întoarce tătelu de la lucru, mai aruncă vreun tractorist în iaz. 

Frate-meu are de suferit din cauza mea. Orice abatere de-a mea e considerată a 
fi din vina lui. Mămica îmi povestea că atunci cînd era mai mic şi încă nu mă 
adusese pe mine, frate-meu i-a tot bătut la cap să cumpere un băieţel, să aibă şi 
el cu cine se juca, aşa cum fac toţi copiii. Dar cum foarte rapid atenţia tuturor 
a căzut asupra mea, el fiind neglijat şi chiar impus să aibă grijă de mine – s-a 
ofticat şi a zis să mă ducă înapoi, că s-a săturat. 

Tătelu cînd m-a văzut a zis că nu-s al lui, că poate să mă ducă dracului. Dar 
după ce mi-am revenit, cînd toată lumea îi spunea că: vai!, ce tare seamănă cu 
Vasilici!, s-a răzgîndit, a zis că el cu mine se înţelege cel mai bine dintre toţi, 
restul să se ducă-n mă-sa. 

Dar uite-l şi pe tata. Trebuie s-o tăiem. îngropăm ţigările lîngă rădăcină şi ieşim 
din grădină. E înconjurat de mulţi copii. Nu ştiu de ce lui îi place să discute cu 
mucoşii. Şi lor le place. Rîd împreună. în faţa lor se îndreaptă un tractorist beat 
mort. în fond, nu-i chiar aşa de frig, merge şi de-o scăldătoare.   
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2.

Mergem şi noi la iaz. Ne întîlnim cu Nataşa şi cu Adela. Am rămas doar cu 
Subota şi cu Sfîrla. Ne scăldăm împreună. Cînd ies fetele din apă, chiloţii lor 
din material alb, cum poartă toate fetele din Uniunea Sovietică, s-au făcut 
transparenţi. Sîşcă rîde şi arată cu degetul spre ei: fă, vi se vede pizda! Fetele 
rîd şi ele. Ei şi ce dacă se vede?! N-aţi mai văzut pînă acum?

Mergem la măslinul de după dambă. Ne căţărăm în el, mîncăm măslinele albe, 
nisipoase, dulci. Coborîm din copac şi stăm la poveşti. Noi, băieţii, stăm întinşi 
jos, fetele în picioare, chiar în faţa noastră. 

Vreţi să vă arătăm puţa? ne întreabă Nataşa. Arată, zice Subota. Sunt doar în 
chiloţi, aşa că nici nu trebuie să facă mare treabă. îşi trag leneş chiloţii în jos, 
apoi ne lasă să privim. Simt cum inima începe să-mi bată. Mi-e ruşine. Vă 
ajunge, că o să vi se scoale, zice Adela şi-şi ridică chiloţii. Recunoaşteţi, vi s-a 
sculat. Noi am muţit. De ce să ni se scoale?

E adevărat că uneori mai discutam despre fete cu băieţii, dar cu toţii ajungeam 
la concluzia că sunt ca şi băieţii, doar cu defect. Aşa că nu merită să vorbeşti şi 
să te joci cu ele. Fratele lui Sfîrlă ne-a spus că ştie cum să facă să li se scoale 
la iepuri. îşi băga mîna între picioarele lor, freca, apoi apărea o pulicică mică 
ascuţită de iepure. Vouă vi se scoală? ne-a întrebat. Cîteodată, da de ce?

Hai să ne întrecem, cui i se scoală mai repede. Lui i se scoală, în rest - zero. Bă, 
dacă vreţi să vi se scoale trebuie să o bălăngăniţi aşa cu mîna, zice şi ne arată. 
încercăm şi noi. Se scoală. Dar a lui e cea mai mare. Uă, ce pulălău are badea! 
zice Sîşcă Sfîrlă. Da’ eu i-am văzut-o pe-a lui tata, zice Başcalău. Că el uneori 
cînd se îmbată iese şi se pişă în faţa casei, mă cheamă şi pe mine. zice: hai băi 
Costică să ne pişăm! Ştiţi ce pulălău avea?! Aproape ca la cal!

Odată Sîşcă mi-a arătat-o pe chea Lida, care avea burta mare. Vezi ce harbujel 
are? Ce harbujel? E gravidă, bă. Cum gravidă? Adică are un căcat de copil în ea, 
ce nu ştiai? Nu. Şi aşa cu încetul Sîşcă mi-a explicat că după ce oamenii se fut, 
adică băieţii, oamenii îşi bagă puţa în găurile femeilor, ăstora le creşte harbujelul, 
apoi nasc. Scîrbos, zice Sîşcă, am văzut cum a fătat o capră, aşa fată şi ele. 

într-o zi am văzut cum doi cîini se futeau. Am luat o piatră şi am aruncat în ei. 
Ei s-au speriat şi au vrut să fugă fiecare în direcţie diferită. Dar au rămas cur 

în cur. Degeaba am încercat să-i alung, tot aşa încleştaţi au rămas, cu capetele 
în jos, scheunînd. Mi s-a făcut milă, dar mai tare silă. Bă Sîşcă, şi la oameni 
se întîmplă aşa? Da, bă, dacă se încleştează pizda, gata, n-ai ce face, aştepţi 
pînă-i trece. Eu n-am să mă fut niciodată. E tare scîrbos. Nici n-am să mă însor 
niciodată, doar de cu Rodica, vară-mea. De ea îmi place.        

Acum e rîndul vostru, hai, arătaţi-ne puţa. Să vedem dacă i s-a sculat cuiva. Dacă 
i s-a sculat înseamnă că i-i a fute. Mie cînd mi-e ruşine, uneori mi se scoală. 
Acum mi-e ruşine şi simt cum mi se scoală. încerc să fac să-mi revină la normal. 
Reuşesc cu greu. Şi la băieţi nu-s sculate. Fetele se uită, le pipăie. Eu îmi trag 
repede pantalonii. Ce, numai atîta? zic ele, noi cît v-am lăsat să vă uitaţi, hă?

Stau în faţa noastră şi dau din picioare. La un moment dat Nataşa zice: nu vreţi 
să ne futem? Cînd auzim de asta ni se face frică, nu, nu vrem. Că poate rămînem 
şi noi încleştaţi. Că Sîşcă mi-a spus că atunci cînd oamenii se fut, bagă în pizdă 
sare, ca să facă spumă şi să nu se încleşteze. Măcar de aveam sare. 

Cum stăm noi aşa miraţi, cu gurile căscate, fetele sar pe noi. Adela îşi bagă 
mîna în pantaloni şi-mi prinde puţa. De-abia reuşesc să-i trag mîna, mă ridic 
şi fuga! Aşa fac şi băieţii. Şi ele fuga, şi noi fuga! Haideţi bă proştilor să ne 
futem, strigă ele la cîţiva metri, alergînd în urma noastră. Noroc că noi alergăm 
mai repede.    

3. 

Azi m-am bătut. M-am certat cu unu’, apoi ne-am tăvălit prin drum. Băieţii au zis 
că-i egalitate, că nici unu’ n-a învins. Tătelu a aflat şi m-a făcut molîu prost, l-a 
prins şi pe ăla şi l-a tras de ureche. Mi-a zis că dacă nu-l bat, o să-mi arată el...

Aşa că a trebuit să-mi pun tot sufletul, să dau şi cu pumnii şi cu picioarele şi 
cu capul. L-am făcut varză, seara a venit mă-sa şi a vrut să mă bată, noroc că a 
ieşit tătelu: ce ţipi ca o proastă? Păi a’ vostru m-a nenorocit... Care al nostru? 
Ăla mic. Ce-a mai făcut? L-a ucis pe-al meu, e tot zgîriat, cu hainele rupte, de 
sînge, ooof! Lasă, că vorbesc eu cu el, n-ai grijă!
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Femeia pleacă. Tata mă cheamă. Mă gîndesc dacă să fug sau nu. Mă duc la el. 
Mă aşază pe genunchi. Aşa băiatu’, bravo, îmi zice tata, ce vrei ca toţi proştii să 
te poată bate? Dă-le-n cap în mă-sa!   

Tata s-a lăsat de fumat. Nu mai am de unde lua ţigări, doar să strîng chiştoace. 
I-am întrebat pe băieţi dacă nu ne lăsăm şi noi. Hai bă să fim serioşi, atunci ce 
să facem? Eu sunt cel mai mic din gaşcă. Sîşcă şi Palicu sunt cei mai mari, cu 
doi ani, şi Kirkea, Subota şi Başcalău cu un an. 

Cei mai tari sunt Sîşcă şi Subota, apoi eu. Noi şi suntem prietenii cei mai buni. 
Deşi sunt mai prieten cu Sîşcă decît cu Subota. înainte maică-mea mă învăţa 
să vorbesc tot timpul frumos şi eu o ascultam. Aşa că băieţii m-au poreclit 
kulituralinîi celovek, că toţi au învăţat rusa mai mult de la televizor. Chiar şi eu, 
cînd s-au întors odată ai mei de la serviciu, după ce mă uitasem la nişte filme 
cu desene animate, le-am spus: ia papugai! Le-a plăcut, mureau de rîs. Cînd 
cineva vorbea urît i se zice că vorbeşte în rusă.

Mai vorbeam şi eu în rusă, dar nu ştiam atîtea cuvinte ca ei şi nu ştiam nici ce 
înseamnă. Dar Sîşcă îmi explica ce mai ştia şi el.

însă primii mei profesori de rusă nu au fost nici Sfîrla, nici alţi prieteni. Erau 
prietenii lui frate-meu, cei mai mari. Aşa că atunci cînd cu greu începusem să 
mă deplasez singur, frate-meu mă lua cu el pe stradă, cu băieţii. Desigur că doar 
de mine mai avea el chef. Ăia mai mari însă se amuzau cu mine. Şi mă învăţau 
tot felu’ de chestii, în timp ce frate-meu juca fotbal.

Odată cînd ne-am întors de pe stradă, cînd ne-am aşezat la masă, fiindcă supa 
era fierbinte, am trîntit lingura în farfurie şi am articulat un ’zda mă-tii. Maică-
mea s-a speriat, a început să plîngă. Tătelu i-a zis să tacă, apoi după mîncare l-a 
chemat la el pe frate-meu.    

4.

Să nu te duci nicăieri, mă auzi? E aproape gata mîncarea, să stai acasă!

Bine, bine..., îi răspund maică-mii şi ies pe stradă. Să nu te duci nicăieri..., să-ţi 

aranjezi hainele cînd te dezbraci..., să te porţi frumos cu fetiţele..., să nu stai 
noaptea la televizor...

Pe stradă mă întîlnesc cu băieţii. în gaşca noastră au venit în ultima vreme şi 
nişte gagici. Mă cam enervează, dar ce să faci... Cel mai tare îi sticlesc ochii lui 
Sîşcă. îmi amintesc de vremurile cînd cu toţii ne juram că nu ne vom împrieteni 
niciodată cu fetele, fiindcă sunt proaste şi enervante..., dar acum stau alături de 
noi Liuba, Ana, Pampasica, Nataşa, Adela... 

Cînd mă întorc tîrziu acasă tătelu mă întreabă dacă am fost la Pampasica. 
Pampasica e dintre cele mai urîte, e şi mucoasă. Şi Sîşcă spunea că parcă a auzit 
că se fute. Şi de Liuba am auzit că se fute. Cică a şi dispărut de-acasă vreo trei 
zile, a fost şi s-a futut cu vreo trei într-o casă dintr-un sat din apropiere.

Toate sunt mai mari decît noi. Sora lui Başcalău de fiecare dată cînd trec cu 
bicicleta pe lîngă ea apucă şaua şi mă opreşte în loc. Aş vrea să o bat, dar e 
cu vreo două capete mai mare decît mine, cu vreo trei-patru ani şi îi bate şi pe 
băieţii mai mari decît mine...

Aveţi ţigări? Sîşcă îmi întinde un Belomor Kanal. Sunt bune, doar că prea tari. 
Fumez jumate, apoi i-o dau lui Sîşcă. Sîşcă vrea s-o convingă pe Pampasica. 
Dacă n-o conving să mă fac tractor zice el. Băieţi, ştiu că se fute, ştiu sigur, 
dacă o conving, o futem toţi!

Şi zi, ai tot atîta păr şi-ntre picioare cît ai sub braţ? o întreabă Sfîrla pe Pampasea. 
Da’ ce te interesează, băi? Mă gîndeam şi eu... Auzi, îmi dai voie să pun mîna 
pe-o ţîţă, să dorm liniştit? Du-te băi de-aicea nebunule! zice Pampasica parcă 
jignită, dar mai mult flatată. Se face noapte, becul cel mai apropiat e la vreo 
sută de metri.  

Pampasica cu Sîşcă se tot şuşotesc, la un moment dat se ridică. Sîşcă se întoarce 
spre noi şi ne face semn să-i urmăm. La un moment dat, aproape de o scîrtă, 
Pampasica se întoarce şi ne vede. M-am înţeles doar cu tine, voi ce vreţi băi? 
Sîşcă o convinge: ce are dacă te fuţi şi cu ei, nu ţi-e tot una dacă te mai fuţi de 
cîteva ori? Lasă-i şi pe ei, că doar n-o să ţi se roadă pizda, ce dracu...

A convins-o. Ajungem la căpiţă, ne aşezăm noi într-o parte, Sîşcă şi cu 
Pampasica în alta. Ne aprindem un Belomor şi îl poştim. Dă-i băi, dă-i! o auzim 
pe Pampasica. Nici nu reuşim să terminăm ţigara că Sîşcă apare. Hai, următorul. 
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Eu n-am chef. Se duce Subota. Stă mai mult. Cît se fute ăsta băi? Urmează şi 
Palicu. Tu nu te duci? mă întreabă Sîşcă. Nu. De ce ? Mi-e greaţă.

Subota în schimb se mai duce o dată. Dă-i Victoraş, bagă tare. Pampasica 
zbiară. Cre’ că o doare pizda de atîta futai.

Ajung acasă. Unde-ai fost? Doar ai zis că nu te duci nicăieri! Dă-mi pace, 
zic. Ai fost la Pampasica, nu? Şi-a şters mucii de tine? Tătelu tot aşa îi zice 
şi lui frate-meu: vii de la Pampasica? Pampasica mai are o soră mai mare, tot 
Pampasica. Mi s-a făcut silă de ele numai din miştourile lui tătelu. 

5.

Elevii din clasele mai mari se apropie de noi şi ne leagă cravatele de pioneri. 
Trebuie să spun o poezie despre Lenin. încep să mă bîlbîi şi o văd pe Evghenia 
Stepanovna cum se uită la mine cu pumnii strînşi, aşa că mi-o amintesc brusc.

Feţele cele mai plîngăcioase le au baptiştii. Ei nu au vrut să intre în pioneri, da’ 
Evghenia Stepanovna le-a dat cu pumnul în creştet şi le-a spus că o să se facă, 
că de nu îi ia mama dracului, ce dumnezeii mă-sii. Dup-aia vă dăm afară!

Pînă la urmă au intrat toţi în pioneri. Şi Condrac - băşinosul, şi Vanea – văru-so, 
şi baptiştii, şi Tolică – nebunu’ clasei, copil înfiat, şi Iura Năsoi care fuge de la 
lecţii, şi Radic care fură de la toţi pixurile - cei pe care Evghenia Stepanovna îi 
speria că nu-i va primi în pioneri, o să-i arate toţi cu degetul şi o să-i ducă şi la 
careul celor mai mici ca să rîdă de ei şi să strige cu toţii într-un glas: Ruşine! 
Ruşine! Ruşine!

Acum gata, marş toţi repede la educaţia fizică, ne zice Evghenia Stepanovna. 
Dacă ar auzi-o Liudmila Ivan’na ar muri de ciudă, ea ne bate la cap că obiectul 
nu se numeşte educaţia fizică, ci cultura fizică. Ea chiar s-a dus şi la orar şi a 
şters cu pixul şi a înlocuit educaţia cu cultura.

Liudmila Ivan’na e nervoasă, cred că iar o să ne ţină morală. Dezbrăcaţi-vă şi 
ieşiţi putorilor în coridor, ne zice şi se duce şi ţipă la două fete din clasele mai 

mari: curvelor, ce-aţi făcut? Să mîncaţi seminţe la cultura fizică?! Să vă stea în 
gît! Că numa’ la una’ vă gîndiţi! Unde vi-e cultura voastră? Aşa v-au învăţat 
părinţii în cei şapte ani de-acasă! Proastele dracului! 

Mă dezbrac încet, numai să nu ne pună se ne dezbrăcăm şi de tricou. Năsoi 
tot ţipă ceva, mă enervez şi trag un şut în cur. Ce ţi-am făcut băi, ce-mi dai cu 
’cioru-n cur? Mă enervează şi mai tare şi-i trag o palmă-n capul lui lîsîi şi cu 
ciubcic. Pe toţi păduchioşii îi tund zero, lăsîndu-le doar în faţă cîteva smocuri. 
Numai bine să le dai cu palma-n cap. 

Tolică îşi dă cu făraşul în cap. Mă credeţi că pot da şi mai tare? zice şi din 
toată puterea bagă un făraş în cap. E săvocul prea slab, zice Condrac. Prea 
slab pe dracu, îi răspunde Tolică şi-i dă şi lui Condrac un făraş în cap. Condrac 
începe să zbiere: Liudmila Ivan’na! Da’ Tolică-mi dă cu săvocu-n cap! Tolică 
îl ajunge şi îl strînge de gît: taci, că te pizdesc, pidarazule! Condrac gîfîie, mai 
ia o palmă-n cap şi obijduit nevoie mare îi zice: lasă-mă băi Tolică-n pace, că-i 
spun lu’ tata. Să-i spui lu’ mă-ta, îi zice Tolică.

Paţani, azi nu facem hochei, că eu mi-am adus cască! zice Tolică. Scoate din 
geantă o pîine rotundă şi-i scoate miezul. Şi-o bagă în cap. Sau să ne jucăm de-
a nemţii: tr-trrr-trrr! face cu degetul spre noi. Ahtung, ahtung! Handi hoc! Hai 
Hitler! ţipă el ridicînd mîna dreaptă în sus. Taci bă debilule, îi spunem noi, te 
pot da afară din şcoală pentru asta. Nu ştii că anu’ trecut au dat afară un baptist 
pe care l-au prins zicînd Hai Hitler! 

Tolică se linişteşte un pic, se şterge pe faţă cu cravata de pioner, apoi revine la făraş. 
Nu vrea cineva să-mi dea cu săvocu’-n cap? îl ia Igor şi dă din toată puterea. Tolică 
îşi ţine limba strînsă între dinţi şi rîde. Balele îi sar la un metru. Ia să încerc eu şi 
altfel zice, şi-şi ia viteză direct cu capul în perete. Buf! Buf! Cade jos, se ridică şi 
mai dă un cap de perete. S-a înroşit la faţă, dar e fericit, moare de rîs.

Putorilor, ieşiţi odată în coridor, că a sunat! o auzim pe Liudmila Ivanovna. 
Ne aliniem lîngă un scaun lung lipit de perete. Aşezaţi-vă. Ne aşezăm. Dacă-l 
prind pe unu’ că mănîncă seminţe îl scot în şuturi afară. Aşa, să vă explic încă 
o dată de ce suntem la cultura fizică şi nu la educaţia fizică... Urmează jumate 
de oră plicticoasă.

Acum toţi afară, pe terenul de sport! Dezbrăcaţi pînă la mijloc! Şi fetele? 
întreabă Oxana. Fetele numai dacă vor, i se răspunde. Eu mă dezbrac, zice 
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ea, ce? mie nu mi-i ruşine, doar n-am ţîţe! şi-şi trage tricoul peste cap. Acelaşi 
lucru o fac încă vreo jumate din fete.

în schimb mie mi-e ruşine. Sunt gras şi am ţîţe. Ce n-aş da să mai slăbesc... Poate 
ajung şi eu ca Grasu... Igor în pauze îl pune în patru labe şi-l călăreşte: Ceală! 
Ceală! Hai Grasu la galop! Eu îs al treilea din clasă din cei mai graşi. Şi parcă 
ţîţele mi-s mai mari chiar decît la Alic, al doilea gras. Dar nu am ce face, trebuie 
să mă dezbrac. Uite la ăsta ce ţîţe i-au crescut, zice Oxana şi întinde mîna spre 
mine. De-abia reuşesc să mă dau într-o parte şi să-i dau un şut în cur.

6.

Tovarăşi! Mihail Fedoseevici îşi drege glasul. Colhozul nostru „zarea” ne-a 
cerut ajutorul. El e în concurenţă cu alte colhozuri şi sovhozuri la culegerea 
pătlăgelelor. Dacă îşi va îndeplini planul votat la congresul Partidului Comunist 
la timp, vom fi decoraţi cu medalii, şi ne vom apropia de înfăptuirea în viaţă 
a marii idei a bunicului nostru Vladimir Ilici şi clasele fruntaşe vor pleca în 
excursii. Aşadar, dragi tovarăşi, foc la bocanci! Vă aşteptăm cu căldările peste 
o oră. Să mergem apoi organizat în maşini pe cîmp!

Merg acasă şi-mi iau o găleată şi mîncare pentru amiază. Aşteptăm cu toţii 
maşina. Evghenia Stepanovna ne avertizează că atunci cînd va veni să urcăm 
pe rînd nu ca vacile. între timp Igor fugăreşte fetele şi le dă palme la buci şi 
şuturi în cur. Noi l-am pus pe Condrac în poartă, că-i cel mai prost, ne-am 
împărţit în două echipe şi jucăm fotbal. 

Apare şi maşina. Ne căţărăm cît mai repede, să avem loc. Ho! Nebunilor, strigă 
Stepan’na, parcă aţi fi nişte vaci! Mai încet, ho! O să vă rupeţi capurile! 

în maşină o parte stau pe scaune, alţii pe găleţile întoarse. Stepan’na ne spune 
să muncim cît mai repede, să nu ne întreacă alte clase. Lucrăm pe căldări. 
Fiecare o să aibă numărul lui, atunci cînd se va duce să-şi descarce căldarea 
să-şi strige numărul. Să-l ia dracu pe care-l prind că nu lucrează ca lumea! Nu-l 
iau în excursie!

Eu îi iau în primire pe baptişti. Eu stau pe scaun, ei pe găleţi. Şi zi bă, de unde a apărut 
omul? De la Dumnezeu, zice Saşa. Ia prost mai eşti, băi, v-au tîmpit americanii, 
cum de la Dumnezeu? De la maimuţă, măi, chiar la biologie ne-a spus!

La biologie numai prostii învăţăm, toate au apărut de la Dumnezeu. Şi cerul, şi 
pămîntul, şi iarba, şi animalele, şi omul. Dumnezeu le-a creat pe toate, iar pe 
om l-a creat după chipul şi asemănarea lui. 

Ia tîmpiţi mai sunteţi bă! Care Dumnezeu, bă? Numai capitaliştii cred în 
Dumnezeu şi voi! Ar trebui să vă împuşcăm pe toţi. Nu înţeleg cum nu v-au 
împuşcat pînă acum, ce bolnavi la cap sunteţi! N-aţi auzit bă că marele Lenin 
a spus că religia e opiumul poporului? Voi sunteţi nişte narcomani, bă! Nişte 
burghezi putrezi.

Nu suntem burghezi, dar Lenin n-a avut dreptate, Dumnezeu există!

Dar Darwin? Doar el a spus că omul provine de la maimuţă!

Darwin era prost. Poate că el provenea de la maimuţă, noi de la Dumnezeu. 
Auzi, tu de la cine ai vrea să provii, de la Dumnezeu sau de la maimuţă?

Nu contează. Dumnezeu nu există. Doar e demonstrat că maimuţele s-au 
transformat pe etape în oameni. Unde-i Dumnezeul vostru? De Lenin ştiu că a 
existat, şi acum există în inimile noastre, dar Dumnezeul vostru unde-i?

În cer. El e viu, nu mort ca Lenin al vostru.

Bă voi sunteţi bolnavi, dacă vă aude Stepan’na vă dă cu pumnul în cap pînă vă 
ies prostiile din cap!

Chiar niciodată nu ai simţit prezenţa lui Dumnezeu? Atunci cînd eşti singur, 
cînd e noapte şi ţi se face frică, apoi brusc simţi că El e cu tine, te apără şi are 
grijă de liniştea ta?            

Nu. Dacă v-aş asculta pe voi aş crede că şi Marea Revoluţie din Octombrie a 
fost înfăptuită aiurea, că Alexandr, fratele lui Lenin degeaba a fost ucis cînd 
vroia să ucidă ţarul... Dumnezeu’ mă-sii, bă, că vi-e plin capul cu căcat...

Am ajuns. Unii aşteaptă să coboare pe scara maşinii, alţii sar. Liiiiniiiiişte!, ţipă 
Stepan’na. începem de la capătul ăsta. împărţiţi-vă rîndurile!
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Toţi se bat pentru rîndurile care par cu mai multe roşii. Baptiştii îşi iau rînduri 
alături de mine. Alături sunt şi Ghena şi Igor, cînd Grasu deschide gura şi vrea 
să zică ceva de Dumnezeu, Igor sare pe el şi: hai, ceală! Cerchez, ceală!

Tractorul merge în mijlocul nostru. Cînd observ că Stepan’na nu se uită, alerg 
repede lîngă tractor şi mă prefac că-mi descarc roşiile. Evghenia Stepanovna, 
21! Era plină căldarea? Plină, Evghenia Stepanovna, să moară mama!

După ce remorca se umple şi tractorul porneşte spre fabrica de pastă de roşii, 
noi ne apucăm de mîncat ce-am adus de-acasă şi supă de la colhoz. Băieţi, zice 
Buzatu, îmi împrumutaţi şi mie după ce mîncaţi o lingură? Da, bă îţi dau, şi-i 
trag o lingură în cap, asta ca să ţii minte şi să-ţi aduci mîine una!

Ne ascundem cu Igor Poznă, Ghena Budăi şi Jănică Timofeici unde-i mai mare 
iarba şi ne apucăm de fumat. Cum stăm aşa şi fumăm, apar cîteva fete din clasă. 
îşi dau chiloţii jos, se apleacă, îşi ridică rochiile şi se pişă. Uitaţi-vă, bă, Leana 
are păr la pizdă! Eu am auzit că se fute...

Cum să se fută, bă, zic eu. Doar eu m-am uitat la ultimul Congres al Partidului, 
acolo o femeie a spus că-n URSS nu există sex şi toţi au aplaudat. Cum să nu 
existe sex, bă, eşti nebun? Păi femeia aia a spus că femeile trebuie însămînţate 
ca vacile, nu ca în ţările putrede capitaliste...

Ei, pula... Ai auzit tu să fie cineva născut cînd mă-sa a fost însămînţată ca vaca? 
Toţi se fut, bă, iar copiii apar atunci cînd părinţii se fut. Ce crezi că părinţii tăi 
nu s-au futut? 

Mă enervez şi mă ridic să-l lovesc, dar băieţii mă ţin. Ce te-ai supărat, doar nu 
ţi-am zis nimic de rău... Şi părinţii mei se fut, de-aia suntem atîţia fraţi. Am 
auzit că cei care se fut mult slăbesc, dar cred că nu-i adevărat, că vedeţi ce gras 
e tata, şi se fute toată ziua, că mama tot îi spune că ar trebui să se oprească, să 
nu mai facă alţi copii...   

Ne apucăm iarăşi de lucru. în următoarea pauză Igor o nimereşte pe Nataşa direct 
cu o roşie în gură, iar Saşa Tulbure pe Evghenia Stepanovna cu una în picior. Tu-i 
dumnezeii mamei voastre! Care a împroşcat, bă, vă ţin pînă mîine la lucru.

Cînd soarele începe să apună, Stepan’na se uită la ceas şi: gata, marş acasă, 
trebuie să înceapă Sclava Isaura!

Seara tătelu mă întreabă dacă vin la teatru. Vin. E un teatru de căcat de păpuşi, 
da’ merge. Ne ducem dup-aia la finu’ Iura, împreună cu păpuşarii. Finu’ scoate 
o găleată cu vin, se apucă să bea şi să povestească. Vorbesc de nu-ş ce revoluţie. 
Finu’ Iura tot se duce afară şi învîrte antena, apoi se uită la televizor. Este! Arătă 
o mulţime, cineva ţipă. Uitaţi-vă, e în direct! Vor să-l dea jos!

Tătelu, mă bag şi eu în vorbă, da’ ce program e ăsta? E al României. Ce Românie? O 
ţară vecină. Ce fac oamenii ăştia? Revoluţie. Ca-n Marele Octombrie? Nu chiar.

Păpuşarii cu tătelu şi cu finu’ continuă să bea şi să vorbească de revoluţie. Aud 
la TV: Jos Ceauşescu! Şi tot felu’ de chestii pe care nu le înţeleg. Tătelu, nu 
mergem acasă? încă nu, mai uită-te la televizor. Tătelu, da’ ce în România tot 
moldoveneşte se vorbeşte? Tot moldoveneşte. Tătelu, da Eminescu era român 
sau moldovean? Moldovean, dar acum Moldova aia ne-au furat-o românii. 
Tătelu, da’ de ce nu ne-o luăm înapoi? Pentru că şi ei îs comunişti şi nu ne 
luptăm cu fraţii mai mici ai Uniunii Sovietice. Şi mai lasă-mă în pace! 

7. 

Vin cu motocicleta mea la şcoală. Facem azi serată. Abia am reuşit să scot 
Minsk-ul meu pe stradă, fără să mă vadă părinţii. Cică noaptea nu se poate să 
ieşi cu ea, că poate-ţi rupi capul!

Din anul ăsta, eu cu Yorick, împreună cu cîţiva dintr-a 11-a suntem DJ. Avem 
o combină, un amplificator şi două boxe mari. Cine vrea dedicaţii şi vreun 
medliac, piesă de agăţat gagici, trebuie să vină cu ceva de băut. 

M-am certat cu Yorick şi sunt nervos. Eram să ne batem. Numai îmi fac rost de-
o casetă cu muzică mişto, îşi face şi el, iar dacă nu reuşeşte zice că-i naşpa, apoi 
mi-o cere să şi-o tragă. Vreau să rămînem prieteni, d-aia n-am sărit la bătaie. 

Nu vorbim aproape pînă la sfîrşitul seratei. Cînd e el la casetofon, atunci eu sunt 
afară, cînd intru eu, el iese. Am tot dansat cu Angela, colega de bancă a Oxanei. 
Mie îmi place de Oxana, dar ea mă şi enervează, aşa că mai dă-o şi dracului. Au 
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ambele prieteni dintr-a 11-a, dar se pare că azi nu le-au venit. îl văd pe Yorick 
dansînd cu Oxana. Ei duceţi-vă-n pulă amîndoi, gîndesc şi o strîng mai tare pe 
Angela. Ea îmi zîmbeşte şi-şi lasă capul pe umărul meu.

 Mă duc la combină şi mai bag un medleac. Paţani, zic la microfon, săriţi pe 
gagici că li s-au înfierbîntat chiloţii! Nu mai staţi ca tonţii! Băgaţi tare cît nu vin 
menţii şi cît vă ţin rulmenţii! Apoi: hai noroc!

Ies şi văd cum spre mine se apropie unu’ dintr-a 11-a. Bă, îmi zice, te rog să nu 
mai bagi texte d-astea, că gagică-mea s-a supărat, a zis că ori eşti beat, ori prost 
şi că ar trebui să-i zică lui Vladimirovici... 

Vladimirovici şi Stepan’na sunt la băut, la etaj. Bine, bă, îi zic. Mă duc şi o iau 
iar pe Angela. După dans ne ducem în cabinetul unde-i combina. Acolo-s şi 
Yorick cu Oxana. Vine unu’ şi ne roagă să mai băgăm vreo patru medleacuri, 
că e pe cale să agaţe una. Lasă un borcan de trei litri. S-a făcut frate, doar 
suntem paţani! Yorick se uită la mine şi rîde. Fetelor, veniţi cu noi să-l bem? 
S-a făcut!

După serată mergem pe stadion. Scot un pachet de ţigări şi pufăim în timp ce 
bem. Angela s-a agăţat de gîtul meu, iar Oxana se reazemă cu spatele de Yorick. 
Cu încetul ne facem varză. Yorick pare lucid, dar se ridică şi cade. Oxana îl 
ajută: hai acasă, să nu faci urît! Noi mergem, să fiţi cuminţi, hai noroc! Noroc!

Ne-am ridicat şi noi în picioare. Angela e rezemată cu spatele de nişte bare. 
Ridic borcanul, beau din el ce mai este şi-l arunc. Mă ţin de ea, o muşc de gît, 
apoi o sărut. Simt că mi se face rău, îmi trag capul înapoi. îi trag bretelele, îi 
scot ţîţele din rochie. Are ţîţe mari. De vacă, gîndesc. îi trag chiloţii. Are între 
craci păr tare. Se apleacă, aproape cade jos. Eu o ridic. îmi deschide şliţul. Cred 
că vrea să ne futem. Hai să fumăm îi zic şi-mi aprind o ţigară. Ea îşi acoperă 
ţîţele, dar eu i le scot iar afară. Poate trece cineva, zice. Nu trece nimeni, zic. Nu 
credeam că eşti aşa, îmi zice şi mă sărută. Am rămas cu fum în mine, simt că 
borăsc dacă îmi mai suge limba. zici că vrea să mi-o înghită. Mă doare, îi zic. 

Hai acasă. Cînd ne vedem? mă întreabă. Mîine la şcoală. Mîine îmi va fi iar 
ruşine.

8. 

Hai să mergem, zice Sîşcă. Dar n-am benzină. îţi dau eu. Suntem pe vreo 
patru motociclete. E soare, a apărut iarba. Ne-am încărcat genţile cu băutură şi 
zacuson. Ne întîlnim la un nuc, lîngă izvorul Şucherului cu nişte tipe din satul 
vecin. Ne scoatem de acasă ţevile de eşapament, să fim mai şmecheri.

Bem, ne rîdem. Sîşcă stă lîngă Silvica, o tipă mişto, dar un pic şchioapă, Subota 
e lîngă una urîtă, dar oricum nu mai urîtă decît Pampasica, eu lîngă Aurica, una 
mai mică. E şi sora ei aici cu tipu’ ei. La un moment dat îmi cer motocicleta şi 
pleacă mai departe după nişte tufişuri. Noi hohotim: n-au mai rezistat săracii. 

Alături, aliniaţi, labagiii spun bancuri. Mă duc cu Aurica chiar lîngă izvor. Sunt 
ameţit, cînd mă uit în oglinda apei simt că imediat mă scufund. îmi povesteşte 
tot felu’. Şi eu. Mă sărută. în momentul ăsta toţi încep să rîdă. Ce v-am spus 
eu? zice Sîşcă. Pînă acum pariase dacă se va întîmpla ceva între noi sau nu. 
Sîşcă a cîştigat. 

Se întunecă. Soră-sa o cheamă. Trebuie să mergem, îmi zice. Hai că ne mai 
vedem peste o săptămînă, bine? Bine.

Băieţii fac frigărui. Eu m-am rezemat de nuc, fumez cu faţa spre cîmpul de 
porumb de alături, cu spatele la ei. Vine şi Silvica. Se aşează alături. Mai ai 
gumă, mă întreabă. Numai pe asta din gură. O vreau, zice şi se întinde pe mine, 
îmi bagă limba ei în gură. Sîşcă o cheamă. Mă ridic şi eu. Ce-ai făcut cu ea? mă 
întreabă. Nimic. Lasă astea, vine peste vreo două zile la mine, trebuie să mai 
facem rost de nişte vin, dacă vrei poţi s-o fuţi.

9.

Azi am chef de joacă. Şi frate-meu parcă are. Părinţii au plecat undeva şi acum 
frate-meu se joacă cu mine. Tot leagănă căruciorul şi zice nani-nani, iar eu mor 
de rîs. Cred că vrea să mă adoarmă, dar eu nu vreau să dorm.
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Frate-meu încearcă altă tactică. Se bagă sub cărucior şi-l leagănă. E fain. Cînd 
crede că am adormit îşi ridică de sub cărucior capul şi atunci eu mă aplec să-l 
văd mai bine apoi rîd. El se cam enervează, se bagă la loc şi mă leagănă. Apoi 
iar îşi scoate capul, eu iar îl văd, rîd. Şi tot aşa. 

E cald, soarele luminează tare camera. Frate-meu e transpirat de cît a stat sub 
cărucior. îl văd cum se ridică în timp ce rîd, mă scoate din cărucior, deschide un 
dulap, mă bagă acolo în întuneric, printre haine. Vreau să-l întreb, dar oricum 
nu înţelege nimic.

Aruncă peste mine cîteva perne şi le apasă. Aud cum uşa dulapului se închide. 
Cred că vrea să se joace, să mă sperie. Dar nu mai deschide uşa.

încă nu zbier, dar întunericul începe să mă sperie. Nu mai am aer. încep să am 
tot felu’ de culori în ochi, ca atunci mai demult, doar că acuma nu mă mai simt 
în siguranţă. Nu mă mai zbat, amorţesc, nu mai simt nici pernele deasupra mea. 
Văd imagini cu mama, tata, fratele, casa, cîinele, căruciorul... Cîinele se joacă, 
vrea să mă muşte şi eu îl împing cu piciorul. 

L A U R A  F R A N C I S C A  M A R C U

Autoarea volumului de poveşti „Contrabandiştii” (Biblioteca Tiuk, 2002, Ediţia a II-a 
- 2003). Absolventă a facultăţii de Ştiinţe Economice, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-
Napoca. Publică doar la Tiuk!
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CONTRABANDIŞTII

Strada Haţegului-Cetate

La capătul peronului trei se află strada Haţegului. Şi strada Haţegului e formată 
toată dintr-o trecere de pietoni, adică toată strada e o trecere de pietoni şi 
de maşini. E o trecere de pietoni mai neobişnuită, ştii? Adică liniile nu sunt 
orizontale, ca la noi, liniile sunt verticale. Strada e formată din linii verticale. 
Şi pe marginea străzii sunt stîlpi, stîlpi groşi de piatră lipiţi unul de altul. Ca 
să poţi ieşi de pe stradă sunt făcute ieşiri. Şi ieşirile astea nu-s simetrice, adică 
o ieşire nu se află una în faţa alteia, ci o ieşire e aici, iar alta e acolo. Nu una 
aici şi alta aici. Aşa. Şi cum îţi spuneam, dacă eşti pe stradă te simţi ca într-o 
cetate. Deci strada e în mijlocul unei cetăţi. Adică zidurile cetăţii-s stîlpii de pe 
margine. Da’ e o cetate fără început şi sfîrşit, e o cetate! Nu se ştie dacă cetatea 
iese din strada Haţegului. Nu se ştie! 

Aşa, şi, pe strada asta maşinile merg împreună cu pietonii, adică dacă o maşină 
vrea să calce un pieton, nu se poate. Ştii de ce? Pentru că are un buton care se 
numeşte… cum se numeşte? Un buton care se numeşte… nu mai ştiu, da’ are 
un buton. Pe care îl apeşi şi nu calcă pietonul. Un buton special, un buton ca 
un senzor, care acţionează rapid. Da. Cînd maşina vrea să calce, îl ocoleşte 
pur şi simplu. Pietonul cînd vrea să se lovească de maşină tot nu poate. Chiar 
dacă sare în faţă. Nu poate pentru că are şi el un buton. …deci nu poate să se 
lovească de maşină, ci doar să o ocolească. Pietonul ocoleşte maşina şi maşina 
ocoleşte pietonul, dar nu în acelaşi timp. Şi nu se lovesc maşinile de pietoni. 
Nici vorbă! Pietonii-s depărtaţi, maşinile şi pietonii-s apropiaţi. 

Şi ce să-ţi mai spun? Strada Haţegului e cam îngustă. Da’ încap pietonii cu 
maşinile. Cîte…, aşa în lăţime, cîte 2 maşini, 2 pietoni. Dar cînd ieşi de pe 
strada asta… ieşi nu pe aici şi aici, ci pe aici şi acolo. Şi gata.

Iepuraşul

Era un iepuraş la care i se bălăngăneau ochii. I se bălăngăneau şi îi cădeau. îi 
cădeau de parcă, adică, nu, chiar erau legaţi cu arcuri, ştii? Erau prinşi cu arcuri 
şi făceau niu-niu-niu. Şi iepuraşul ăsta s-a întîlnit într-o zi cu vulpea. Vulpea 
avea cocoaşa ei. Şi în spatele ei venea ursul. Gata, nu mai pot să zic, gata.

Iepuraşul pe strada Haţegului-Cetate

Şi iepuraşul ăsta la care i se bălăngăneau ochii, ce s-a gîndit el? Băi, hai să mă 
duc pe strada Haţegului, strada - Cetatea Haţegului. Şi nu v-am spus că în afara 
cetăţii Haţegului, nu în capăt sau la început – în afara ei, se află iepuraşul. Şi 
iepuraşul cu ochii bălăngănindu-se, cînd umbla mai ales, ştii, cînd sta - mai uşor, 
iar cînd umbla – oho-ho! Şi a ajuns să intre pe stradă. Ieşirile alea dinăuntru în 
afară nu aveau poartă. Erau libere pentru oricine vrea acolo. Şi iepuraşul a zis: 
eu vreau! Şi a intrat pe stradă. Şi cum mergea el… acolo nu era trotuar, ştii? 
Cînd coborai, coborai direct în neant pe stradă. Şi merge, da’ acolo de fapt nu era 
permis iepuraşului cu ochii bălăngănindu-se, ci numai maşinilor şi pietonilor. 
Iepuraşul nu avea obiect de semnal, senzor. Nu avea buton, da’ avea ochii. El era 
mai ciudat aşa, deci cînd era vreo problemă, ca de exemplu să lovească o maşină 
- i se opreau ochii din bălăngănit şi i se băgau în cap. Deci îţi dai seama, săracul 
iepuraş! El era obişnuit cu ochii căzîndu-i şi dintr-o dată i se băgau în cap. îi 
plăcea cre’că, nu ştiu. Da’ maşinile cînd îl vedeau pe iepuraş dintr-o dată li se 
aprindeau farurile. Li se părea anormal să vadă iepuraşul cu ochii bălăngăniţi 
acolo. Şi pe strada Haţegului iepuraşul a început să umble ca nebunul, printre 
maşini, pietoni, da’ acolo nu puteau merge înainte aşa cum se merge, puteai 
merge în zigzag numai, ştii? în zigzag printre liniile verticale. Şi el mergea înainte 
ca prostu’. Şi i se băgau ochii în cap încontinuu. Şi ce-a făcut acolo iepuraşul! 
Accidente peste accidente, maşini care se încălecau pînă în vîrful stîlpilor, mai că 
ieşeau din cetate în lumea animalelor. îţi dai seama ce grozăvie. Normal pe strada 
Haţegului nu puteau fi accidente, da’ s-a întîmplat din cauza iepuraşului care a 
mers în sens contrar mersului de pe strada Haţegului. La iepuraş ochii i se băgau 
în cap, da’ la maşini… n-aveau sen zori pentru iepuraş… Şi a făcut accident 
mare pe-acolo. Adică nu neapărat s-au accidentat, ci s-au încălecat pînă sus. 
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Ce să facă iepuraşul? El era apărat, iepuraşul nu păţea nimica. Iepuraşul era în 
dilemă, ce să facă? Da’ nu ţi-am povestit de pietoni… S-au încălecat unul peste 
altul. Pietonii, aşa, de-a lungul străzii, unul peste altul. Pe jos. Şi iepuraşul era 
între ei, între pietoni şi maşini încălecate. Maşinile în sus spre stîlpi pe verticală 
şi pietonii de-a lungul străzii, pe orizontală, încălecaţi unul în capul celuilalt. 
Iepuraşul se uita cu un ochi într-o parte, cu altul în alta. De cine să se ocupe, de 
maşini sau de pietoni? El îi putea rezolva pe toţi, ştii? Da’, nu ştia, mă, nu-şi 
putea da seama care e mai prioritar dintre ăştia. Da’ cînd colo capătul unui picior 
al unui pieton îl atinge pe iepuraş. Şi hopa! I-a venit ideea: mă ocup de maşini! 
Că văd că pietonii sunt în regulă. Şi gata. Şi cum crezi? S-a urcat pe stîlp şi 
dădea cîte un bobîrnac la fiecare maşină-n parte. Ochii i-au rămas în cap. Dădea 
bobîrnace la o maşină, cobora la cealaltă, la cealaltă, pînă le-a rezolvat pe toate. 
Şi gata. Pe maşini le-a rezolvat în şir indian. Oamenii, pietonii, erau tot în şir 
indian, ştii. Deci trebuia să-i caţere pe ei pe zid, nu? Nu puteau fi pe strada aia 
toţi în şir indian. Trebuiau să fie în zigzaguri. I-a căţărat pe zid. Şi s-a căţărat şi 
el ca să-i aranjeze pe alţii. Le-a dat şi lor bobîrnace de i-a zvîrlit afară. I-a zvîrlit 
afară, că îţi dai seama, oamenii nu aveau salvare de-acolo şi iepuraşul i-a salvat. 
I-a salvat de pe strada Haţeg-Cetate. Şi i-a aruncat în lumea animalelor. Oamenii 
cînd au văzut - nu le venea să creadă. Ei erau condamnaţi acolo. Şi iepuraşul a 
rămas în voia lui pe strada Haţegului: el şi maşinile, pînă la urmă. Sfîrşit. 

Sorcova-Sorcovita

Era odată o Sorcovă. Şi Sorcova asta îi alinia pe toţi să stea drepţi în faţa ei. 
zicea: drepţi, curvelor şi curvalăilor! Şi toţi se aliniau de la mic la mare, de la 
cel mai înalt la cel mai mic. Şi, Sandu, ea crezi că în cine lovea prima dată, în 
cel mai mare sau în cel mai mic? În cine crezi tu? “În cel mai mic.” În cel din 
mijloc! Da’ de-aia n-ai ştiut, că Sorcova asta era şmecheră tare, ştii? Nici nu 
poţi gîndi ce gîndeşte ea. Avea două mîini şi un picior şi laţe multe. Era urîtă. 

Şi într-o zi s-au gîndit cei ai casei: cum s-o pedepsim? Că de omorît nu puteau, 
de alungat - nu. Ea era stăpînă acolo, îi subjuga pe toţi. Cum s-o pedepsim? Şi, 
s-au adunat cei patru-cinci şi au făcut un cerc. Şi Sorcova în mijlocul lor asculta. 
Şi gata. Ăia urmăreau să o distrugă, da’ nu i-au găsit încă punctul sensibil. Că, 

ţi-am zis, n-o puteau omorî, n-o puteau alunga. Şi Sorcova şi mînca tot din 
casă. Le mînca toată mîncarea şi mobila. Numai hainele le rămîneau. Şi ei 
îşi construiau mobilă din haine. Bluza era bufet, căciula era cana, şi chiloţii 
erau… chiloţii nu erau! N-aveau oamenii chiloţi. Şi se gîndeau ce să-i facă. Da’ 
Sorcova era în mijlocul lor şi auzea tot, ştii? N-au putut să facă nimica, n-aveau 
idei, n-aveau nimic, nici pe ei. Şi Sorcova s-a gîndit: mă, m-am săturat să-i 
bat toată ziua, să le zic: drepţi curvelor şi curvalăilor! Aşa că de-acum încolo 
o luăm cu binişorul. îi pune să sară de pe geam, să se arunce-n budă, să dea 
cu capul de tavan. Şi i-a pus. Şi au devenit oameni deştepţi de la mic la mare, 
inclusiv cel din mijloc. Şi s-a terminat povestea.

Mare scofală

Pe lîngă zidul cu nr. 438 trecea o dînsa împachetată într-un frumos costum 
gri. Din partea opusă se fredona o nouă dînsa cu un costum nou tip gri. Din 
intersecţia dînselor rezulta două dînse cu identităţi total schimbate şi pe deasupra 
el, într-un costum albastru. El îşi propune o scară frumos colorată prin zid, şi o 
urcă. La capătul scării e bineînţeles şi vîrful zidului cu nr. 438. 

- Eu, cel ce mă mîndresc cu ţara, vreau să sar în cap.

Şi coborî scările viu colorate, pînă ajunse destul de jos încît să-şi dea seama că 
a fost un prost.

Prin zonă

- Vreau să sar în sus şi să am arcuri la picioare.
- Fă-ţi! îmi spune Tili. Uite, eu am vrut brichete-n cap şi mi-au ieşit una ca una.
- Dar nu te întreb cum, căci îmi dau seama. Şi cu toate astea nu-mi dădeam.
- Vreau o scobitoare! îmi spune Bili, un băiat cam nătîng de felul lui.
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Şi m-am supărat, scoţîndu-l în şuturi afară. Nu de alta, dar toate îmi mergeau 
cam prost în ultima vreme.
- Prost eşti tu! argumenta Tili, fetiţa cu fund frumos. Şi i-am aprins brichetele.

Fără să vrei

Care va să zică, cartea aceasta n-am s-o citesc, ci am s-o desenez cu un cal 
frumos şi verde care urmează să fie vaccinat. Dar mi se face milă, şi cer să fie 
plimbat prin pădure. Nu! mi se răspunde. El va fi plimbat prin poiană. Copitele 
i se trosnesc de pămîntul reavăn. Iar în urma lor pe alocuri răsar flori albastre. 
Eu ţi le dăruiesc ţie.

Din pămînt, pe lună

Se înserează. Da, vine noaptea. Sar dintr-un copac direct în pămînt pînă la mon 
senior vierme. Şi l-am lovit direct în cap. “Taci, că-ţi fut una!” “Eu tac, dar te 
rog nu-mi fute una”. Şi m-am trezit direct în poala cîrtiţei, săraca. “Ticălosu’, 
că deja a început să-mi mănînce din picior.” Deja tendoanele îi erau umflate de 
atîta bunătate de carne. Ticălosu’! Mă-nţelegi tu? Ce, ce? zice cîrtiţa săraca. Eu 
nu ştiam că era cam surdă sau poate doar avea problemele ei. Helou, helou, ce 
mai e nou? Şi-am prins cîrtiţa de un picior şi-mi făceam cu ea drum înainte. 
Au, mă doare burta, zise cîrtiţa săraca, mai bine ai schimba piciorul. Şi-am lăsat 
cîrtiţa cu piciorul şi cu burta ei cu tot. Ce să-i faci dacă era surdă săraca.

Şi-mi apăru ca prin minune vierme II (Gică) drepţi ca la paradă. Te vreau, îmi 
zise. Dar i-am dat piciorul fratelui tău, fugi repede. Dar eu te vreau pe tine. “Pe 
tine, pe mine, noi suntem porcine”. Vreau porcine, vreau porcine. Şi uite-aşa 
am scăpat de Gică. Şi alerg, şi alerg înapoi. Helou Gică, helou Cîrtiţă, helou 
vierme. Fu, ce bine c-am scăpat de el, idiotu’. Şi uite aşa am ajuns din nou 
pe copac şi de acolo pe lună. Aş putea trăi aici, numai că parcă e prea multă 
culoare pentru mine. Helou tuturor!

Nebunie mare

Libelula lula zboară departe, departe. Eu cu ea şi pentru ea şi pentru mine şi 
tot aşa. Fără să vrem ceva. Da. Şi dintr-o dată stop. îmi promite marea şi sarea: 
jucam într-un film tragic în care moare cineva. Am deschis ochii dar nu era 
nimeni. îmi promite altceva. Cică mergeam şi mergeam pe o stradă lungă şi mă 
opresc. în curte într-o cadă Lumi face baie. E destul de mică la înălţime şi are 
părul scurt şi creţ. Se ridică şi pleacă. De data asta va fi mai bine, îmi spuneam. 
Dar între ziduri cineva mic doarme într-un pat mare. Toţi îl privesc. Şi eu. Mă 
reazem de un zid şi plîng cu disperare pînă cad din picioare cu zidul în spinare 
– pe a mea libelulă zburînd spre soare şi spre lună.

E & N

Lui Boris i se mai zice şi Elboris. Nu că nu i s-ar potrivi, dar să zicem. Mă 
conving pe zi ce trece tot mai mult că nu i s-ar putea zice altfel. Nici el n-ar vrea 
altfel şi nici o altfel de viaţă. Toată ziua stă în cap şi bate din palme: Clap! Clap! 
De picioare are prinsă o paraşută care vrea să-l ridice în înalturi dar el n-o bagă 
în seamă. Şi pe paraşută scrie: OLE! VARA TRECE, BRE! La prima vedere ţi 
s-ar părea ciudat acest Elboris, mai ales dacă te întrebi cu ce şi cum se hrăneşte. 
Nici eu nu ştiu, dar o să-l întreb şi-o să vă spun.

Prin preajma lui fuge toată ziua Ninelache. Fuge în aşa hal încît nu depăşeşte 
niciodată patru arbori. Din cînd în cînd mai scoate limba şi dă sfaturi, că oare 
cum ar fi ca în loc de ceva să vedem altceva. Arborii sunt ameţiţi săracii de atîta 
alergătură şi îi mai pun din cînd în cînd cîte-o piedică. Dar Ninelache, băiat 
deştept, prevede acest lucru şi dă din limbă ca din aripi.

Şi cînd s-au întîlnit Elboris & Ninelache dacă s-au întîlnit vreodată şi-au pus 
picior peste picior, mînă peste mînă şi şi-au cîntat în strune pînă la adînci 
bătrîneţe. 
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Specialitatea casei

Fiecare zi de marţi e mai specială. Dar cea mai specială dintre ele a fost cea din 
03.08.01. Pur şi simplu nu pot să cred cît de specială a putut fi. Pe firul ierbii şi 
la capătul ei se prelingea un bob, pe care din fericire l-am şutat cu armăsarele 
mele picioare în puşculiţa special amenajată care deschidea poarta. Puşculiţa era 
în formă de varză din care ieşeau mîini cu simbolurile OK şi FUCK YOU, ce 
m-au împins direct înăuntru, într-o poziţie total indescriptibilă. Raţa de la poartă 
era vopsită în stil Cleopatra şi avea zece perechi de picioare. De fiecare picior 
important îi atîrnau sfori cu care ţinea în frîu alte zeci de raţe asemănătoare. 
Cleopatra ho!, Cleopatra cea!, după cum fiecare raţă voia să facă: blea! 

Le-am propus să se organizeze puţin şi să mă aplaude în timp ce-mi făceam loc 
printre săbii şi iatagane special amenajate pentru a înviora puţin atmosfera. Cu 
aplauze cu tot, n-am rezistat grelei încercări, aşa că am fost fragmentată în mii 
de bucăţele identice care nu au vrut să se mai adune niciodată. Şi nimeni nu 
s-a întristat. Fără nici o problemă, s-a ordonat să fiu legată şi atîrnată de fiecare 
picior invizibil ce apărea în cale. La prima încercare de-a face Cea! Cea! am 
fost eliberată condiţionat şi pregătită pentru a începe o nouă zi de marţi, teribil 
de interesantă.

Imagini fără precedent

Pentru că există oameni care pe care. 

Unu la mînă: o mulţime gogonată cu multe capete şi multe baloane roşii 
deasupra. Cînd mergi loveşti un balon roşu cu Orange pe el, care nu ţi-e destinat. 
Conexul e al tău. Dar îl plasezi la locul şi omul potrivit dintr-o singură mişcare. 
Şi e fericit. Dacă se întîmplă să greşeşti, îţi cere eventual scuze şi mergi mai 
departe. E posibil ca tăntălăul să nu-ţi audă sau să nu-ţi bage în seamă scuzele 
şi tu eşti fericit că l-ai ciuntit.

Doi la mînă: un şir indian de-aşa zişi oameni care mai de care, măcar că n-are 
de ce. Şi sunt sute şi mii. în capul lor, cel mai important, care împarte pîinea şi 
vinul. Primul îşi primeşte porţia, al doilea idem etc. Eu, undeva departe, ridic 

paharul spre a măsura distanţa kilometrică dintre mine şi binevoitorul popă, 
care crezînd că îmi înţelege gîndul îmi plasează bogăţia dintr-o pasă direct în 
pahar peste cei din faţă care par miraţi cum eu o prind fără să sar. Şi pentru asta 
l-am propus la Cartea Recordurilor, rubrica Imagini Fără Precedent. 

Cu y în faţă

Sufletul meu trezit de mii şi mii de păcate. Cască frumos şi merge mai departe 
pînă dă de cineva cunoscut. îl salută şi fără să vrea, îl azvîrle cu un şut peste 
gard. Imbecilul! A murit fără să vrea şi fără să întrebe măcar cît e ceasul. I-a 
sunat ceasul, dar n-a ştiut la ce oră. Daaaa. Vine cineva tiptil în spatele meu şi 
pocneşte din degete. Crede că mă sperie. Eu mă întorc brusc şi: sto-mut! Yes 
sir! Pocneşte fără să te mişti din degetele de la picioare şi cîntă ca bufniţa! 
Daaa. Liber mut. Şi trec mai departe. Mai departe scrie-n carte şi pe carte. Se 
vede? Daaa. Vara cîntă păsărelele, iarna, ciorile. Domnul Păsărin vrea puţină 
înţelegere din partea noastră. I-o acordăm. Nu? Aşa că am încălecat pe-o şa, şi 
am zburat departe, daaa.  

 

Iepuraşul Geamăn. Aşa se numeşte

Şi iepuraşul de pe strada Haţegului s-a întîlnit cu geamănul lui. Acesta, avea o 
formă mai ciudată: umbla în cap, adică în urechi şi cu picioarele drept în sus, ca 
la paradă. Cei doi, bucuroşi că nu s-au mai întîlnit de mult într-un punct comun, 
s-au îmbrăţişat şi s-au pupat în felul şi la îndemîna fiecăruia. Şi au început să se 
mîndrească fiecare cu ce aveau. Astfel că geamănul a luat-o spre strada Haţegului. 
Spre a-i fi mersul mai uşor, s-a urcat într-o maşină decapotabilă, marca Spidi. Cu 
ochii pedala, iar picioarele îi erau drept în sus, în semn de respect şi de salut. Girafa 
care ieşise şi ea la plimbare, nefiind obişnuită cu astfel de tradiţii, se înclina şi 
săruta din mers picioarele iepuraşului. Ceau! Ceau! Şi merse iepuraşul ce merse, 
drum lung în zigzag, pînă ce ajunse la sosire. Aici îl aştepta iepuraşul original, 
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fratele său, care întinzînd piciorul, opri maşina, care se turti pînă ce ajunse 
la jumătatea lungimii ei iniţiale. Iepuraşul geamăn s-a arătat entuziasmat de 
creaţia fratelui său, dar înainte de a se pronunţa l-a invitat să-i cunoască strada 
proprie, astfel că s-au urcat amîndoi în maşină şi s-au întors în punctul comun. 
De aici au intrat pe strada fratelui geamăn. Şi aici să vezi minunăţie: animale 
care mai de care, cu plete, fără plete, cu arcuri, cu mingi în călcîie şi panglici 
pe cap, cu geci de ploaie şi hanorace, care făceau tumbe pe sol şi cercuri în 
aer ca într-o horă fără de sfîrşit. Geamănul, mîndru, sări prin aceste cercuri ca 
leul prin cercul de foc şi încă fără să se ardă. Cînd totul luă sfîrşit, se întoarse 
mîndru la fratele său. Şi acesta se bucură de reuşita geamănului, dar avu o idee 
şi mai genială. Astfel pocni o dată din degete şi se întoarseră. Aici au desenat o 
linie, s-au îmbrăţişat şi s-au pupat din nou şi au jurat să rămînă gemeni pînă la 
moarte şi să nu se mai despartă niciodată. Apoi au şters linia. 

Au chemat toate animalele şi toţi oamenii vii şi nevii şi le-au spus: “De acum 
înainte vom alege doar pe cei mai buni dintre voi. Demonstraţi-ne!” Şi fiecare 
şi-a arătat talentul cum au putut mai bine. Obosiţi de atîta gălăgie, iepuraşii au 
spus: Stop! Şi stop a fost. Cei mai buni au făcut un pas în spate, iar cei rămaşi 
au fost aleşi şi puşi să ia o pauză de zece minute. Gemenii s-au concentrat 
tare de tot, şi din acest chin au rezultat două idei, pe care le-au intersectat 
în aer, le-au frămîntat, abracadabra sperie baba, şi a rezultat o minunăţie de 
stradă în miniatură pe care au şutat-o de două ori în atmosferă pînă a rezultat 
o învălmăşeală fără margini care i-a dat pe toţi peste cap şi peste urechi. 
Două străzi supraetajate care comunicau prin senzori şi prin idei. Cei de jos îi 
gîdilau la picioare pe cei de sus, dar gemenii îşi transmiteau pusicuri şi cel mai 
important e că au rămas împreună să-şi cînte în strună timp de o lună.

Mîţa nebună

Era odată ca niciodată o mîţă. Era o mîţă şi avea un prieten, un cîine. 

- Cum îi chemau? 

- Klu pe cîine, şi mîţa. 
- Cum o chema?
- Nu ştiu, Mîţa. Şi Mîţa asta avea o preocupare, trăgea cu ochiul toată ziua la 
cîine. Pînă îl enerva tare. Cîinele fugea după ea toată ziua şi Mîţa fugea cu 
capul întors şi trăgea cu ochiul. Şi n-o prindea. 
- N-o ajungea cîinele?
- Nu.
- Şi Mîţa?
- Fugea cu capul întors şi trăgea cu ochiul! Aşa, o dată pe secundă. 

Şi nu ştiu ce a păţit Mîţa asta că într-o zi a fost lovită de o maşină, cre’ că din 
cauza că se uita în spate. Maşina aia din păcate a omorît-o pe simpatica Mîţă. 
Şi a lăsat-o întinsă pe şosea, jumulită şi... aşa ca o plăcintă. Cîinele a scăpat, că 
el se uita înainte. Şi de bucurie, cu toate că erau prieteni..., cîinele de bucurie 
l-a salutat pe şofer, i-a şi mulţumit.

- Cum l-a salutat?
- L-a salutat aşa, cum se salută poliţaii. De bucurie se tăvălea pe Mîţă şi rîdea 
şi se tăvălea pe ea cu spatele, ştii, aşa cu picioarele-n aer. Şi nu mai putea de 
bucurie, că a scăpat de Mîţă. Gata.

Asta e întîmplare adevărată, nu e invenţia mea.

***

Pentru război şi pace. îmi place să traversez strada. Şi din stradă să intru direct 
în tunel. Aici, harababură mare, şi deasupra merge trenul. Deşi credeam că 
tunelul mi-e rezervat mie, precum e camera cu nr. 7 pentru Gia, în spate mă 
claxonează maşina. îi arăt semnul cu trompeta barată (claxonarea interzisă), şi 
el îmi arată alt semn. De asemenea e interzisă orice grimasă care să ofenseze 
ceilalţi participanţi la trafic şi care să le împiedice libera trecere. Scrie în 
regulament. OK. Deci, faza e, că dăm mîna ca nişte participanţi la trafic în 
condiţii meteorologice destul de bizare. E adevărat că lumină şi soare nu 
era, în afară de becurile montate pe pereţi, dar nu ştiu ploaia şi zăpada de 
unde apăruseră. Poate era doar impresia pe care ţi-o dădeau duşurile de pe 
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margine. Viteza, nu mai puţin de 40 km/h. Cînd mi-am desprins mîinile, eu şi 
camaradul meu, am ieşit din tunel. M-am uitat la ceas: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1, Buuuuuuf!!! Gata.

***

Pe mijlocul străzii mişuna un şarpe cu clopoţei. Iau clopoţelul şi sun: copii, la 
masă! Drepţi, mîinile pe umărul celui din faţă, şi cu pas alergător, înainte marş! 
Ţineţi ritmul şi nu vă împiedecaţi. După părerea multora dintre noi, ar fi mai 
atrăgător dacă clopoţelul ar fi atîrnat în cui, decît aşezat direct pe etajeră. Dar 
cred că cel mai indicat e să-l aşezăm în coada fiecăruia dintre noi, să facem 
cercuri, şi să dansăm în ritmuri de bing-bang.

Totul va fi everybody

Aşa-s de scîrboşi oamenii de-mi vine să flegmez pe ei cu sînge şi să le bag 
capul unul în curul celuilalt şi să meargă aşa în pas de dans în şir indian şi să 
explodeze la un moment dat. Şi eu să mor de rîs, să sar într-un picior şi să bat 
din palme. Uraaaaaa!!! 

***

Mîna dreaptă avea Parkinson şi împărţea pumni peste tot. Cum spunea Sandu: 
dacă nu poţi dormi, gîndeşte-te că-i împuşti pe toţi cu mitraliera şi somn uşor! 
Vise plăcute sau fără vise. Bun. Bujia arde felia. Viaţa la ţară e destul de plăcută 
şi încîntătoare.

N I C O L E T A  E S I N E N C U

Autoarea pieselor „dromoMANIA”, „Ţapţarap” şi „Le septieme kafana” (Franţa), împreună 
cu Dumitru Crudu şi Mihai Fusu. Absolventă a facultăţii de dramaturgie şi scenaristică de la 
Academia de Arte din Moldova. Consilier literar al teatrului „Eugene Ionesco”(Chişinău). 
Născută în 1978 la Chişinău.
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FUCK YOU, Eu.ro.Pa!

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Adipsie. / Aerofobie. / Anemie. / Cifoză. / Cistită. / Colecistită. / Diaforeză. 
/ Dizenterie. / Encefalită. / Fobie. / Glosită. / Hipoestezie. / Imunopatie. 
/ Ipohondrie. / Lipotimie. / Meningită. / Microcefalie. / Miopie. / Necroză. 
/ Nevralgie. / Oligofrenie. / Paralizie. / Paranoia. / Piemie. / Poliomielită. / 
Psihopatie. / Rahitism. / Ramolisment. / Schizofrenie. / Scleroză.

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Tată, acesta nu este un mesaj de adio. O scrisoare. Sau o cuvîntare. Nu. Ştii 
prea bine, nu mi-au plăcut niciodată cuvîntările. Tată, acesta este un eseu. Da. 
Un eseu. Să nu crezi că am început să scriu. Nu! Nu vreau să ajung ca poetul-
patriot Grigore Vieru: Mai trudnic steag şi mai cu pace/Nu am văzut şi nici mai 
sfînt/Ca steagul roiului tău mare/în pomul ţării fluturînd. “ALBINA”. 

Eu aş prefera să scriu Plouă, plouă, plouă / Babele se ouă…

Tată, acesta este un eseu pentru un concurs anunţat de clubul tinerilor prim-miniştri. 

Ce mi-a dat ţara mea şi cu ce am răsplătit-o eu? Tată, eu n-am să particip la 
acest concurs. Eu nu corespund cerinţelor. Eu nu am trei copii. Unul pentru 
tata, unul pentru mama şi unul pentru ţară.

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Copilăria mea a fost...

Eu n-am ştiut cine-i Harry Potter. Şi cred că nici acum nu ştiu. 

La şcoală noi toţi eram nepoţeii lui Lenin. Noi citeam cărţi despre Ion Soltîs. 
Despre fapta sa eroică. Dar totul n-a fost chiar aşa cum scria în cărţi sau cum ne 

spunea învăţătoarea din clasele primare. De fapt, eu credeam în ce-mi povestea 
fratele meu. Era iarnă şi era gheţuş. Ion Soltîs nu s-a trezit în dimineaţa aceea 
cu gîndul să moară pentru Patrie. Nu ştia el cuvîntul “ambrazură”. Tocmai se 
întreba “cînd a mîncat ultima dată plăcinte?” A alunecat şi a căzut cu pieptul 
peste mitralieră. Ultimele sale cuvinte n-au fost “Mor pentru Patrie!”. Ultimele 
sale cuvinte au fost “Pizda mă-sii de gheţuş!” 

Apoi cum jucam fotbal şi cine pierdea trebuia să-şi dea jos pantalonii… Nu, 
tată, în Uniunea Sovietică sex nu există! Un fel de menstruaţie continuă.

Primul orgasm l-am simţit în ziua cînd am uitat cravata roşie acasă. învăţătoarea 
încerca să-mi explice că fapta mea nu este demnă de comportamentul unui 
pionier. Ca şi cum mi-ar fi zis, tu nu vei fi niciodată zoia Kosmodemianskaia. 
Eram în prima bancă. în picioare. Nu mai auzeam ce îmi spunea învăţătoarea. 
Am scos o sugativă. Am pus-o peste pata de cerneală din caietul meu. Sugativa 
albă a absorbit imediat cerneala neagră. Eşti o sugativă, îi spuneam eu în gînd 
învăţătoarei mele. Şi colegul meu de bancă e o sugativă. Toţi oamenii sunt ca 
nişte sugative. Şi tu eşti sugativă. Şi tu eşti sugativă. Şi tu. Şi tu. Toţi sunteţi 
sugative. Sugative. Su-ga-ti-ve. Sugeţi. Su-geţi. Su-geţi. Toţi. Toţi. Toţi... 

Mai tîrziu am aflat că atunci cînd vrei să faci ceva nedemn de comportamentul 
unui pionier e destul să-ţi scoţi cravata. Nu ai cravată, nu eşti pionier. Astfel 
după-amiezile, în zilele cînd nu colectam maculatură şi fier uzat pentru binele 
ţării, după ce aruncam în dulap uniforma şcolară, eu nu mai eram nepoţica lui 
Lenin. Dau nas în nas cu vecina mea. în lift. Atunci nu ştiam că în lift oamenii 
de obicei evită să se privească în ochi şi îşi pleacă privirea, am ridicat capul şi 
privirile noastre s-au întîlnit. 

- Bună ziua! îi zic. La parter?
- Cito? Mă întreabă ea nedumerită în rusă. Mojno po ruski?

- Da. Pot şi în rusă, şi în engleză, şi în franceză... Idi na hui. Va te faire enculer! 
Fuck you! Dar prefer însă s-o fac în limba mea. Du-te-n pizda mă-tii!

Tată, era pentru a doua oară cînd am simţit orgasmul! 

în fiecare lună luam cîte 25 de ruble din buzunarul tău, tată. Nu ştiu ce făceam 
cu banii. Dar întotdeauna păstram 7 ruble pentru întîlnirea mea cu Europa! Atît 
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de mult vroiam să o cunosc. Era un fel de American Dream. De America, de 
fapt, mă temeam. Despre ea am aflat de la King Kong. 

Aşa au început întîlnirile mele cu tine, Europa! Cînd făceam cîte patru ore coadă 
la magazinul din colţ. Nu ne vedeam foarte des. Pentru că doar o dată în două 
luni, acolo, aduceau gume din Italia, biscuiţi din Franţa şi ciocolată nemţească. 
Atunci puteam să te cumpăr cu 7 ruble, Europa! Să fi vrut să dau mai mulţi bani 
pentru tine, nu era posibil. Vînzătoarea nu dădea nimănui mai mult de 20 de 
gume, 8 pachete de biscuiţi şi 10 ciocolate. 7 ruble pentru Europa! Şi fiindcă 
întîlnirile noastre erau atît de scurte. Ca să te simt mereu lîngă mine. în fiecare 
zi cumpăram o gumă de 15 copeici. Băgam în ea o mină de la un creion colorat. 
Acum guma mea avea culoarea Europei, doar că gustul era altul. Ceva între 
lemn rusesc (se vede că mina absorbea această aromă de la creion) şi chimie 
moldovenească (desigur dacă aşa ceva există). 

Tată, trebuie să-ţi spun ceva...

Cutremurul acela îngrozitor din Armenia. în ziua aceea mama mi-a cumpărat 
prima pereche de blugi… Iar a doua zi mama a dus la şcoală blana mea şi 5 ruble 
pentru copiii din Armenia. Şi peste un an tu m-ai lovit pentru prima oară, de 
fapt şi pentru ultima. Cînd toată familia s-a instalat comod în faţa televizorului 
pentru ultimele ştiri. Se împlinise un an de la cutremurul din Armenia. 

- Uite fata aceea e îmbrăcată în blana mea! am zis eu…

Nu cred că îţi mai aminteşti de asta.

Nu a trecut mult timp… Tata a venit ca de obicei beat. Toată noaptea a futut-o 
pe mama. Dimineaţa am aflat că Uniunea Sovietică nu mai e. Tata era fericit.

 Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Se pare că eu n-am avut ţară în copilărie.

Apoi la şcoală am început să scriem cu alte litere. Litere pe care le ştiam de 
mult de la mama. Cînd bunica o auzea pe mama că îmi vorbeşte de aceste litere 
începea să înjure într-o limbă pe care eu nu o ştiam. Bunica era o comunistă 
grasă şi proastă. în noaptea de Revelion întreg oraşul era luminat de focuri de 
artificii. Răsunau explozii de petarde. Era sărbătoare. 

- Vin românii să-şi ia pămîntul înapoi, a spus ea şi a închis ochii pentru totdeauna.  

Copiii nu sunt ca cei maturi, tată. Ei cred în toate pe bune. Şi eu luam totul în 
serios. Spre exemplu, cînd ţara mea a vrut să facă un Pod de flori cu România 
eu am venit cu flori, ceilalţi au venit cu televizoare, frigidere, fiere de călcat. Iar 
cele mai solicitate erau circularele “Drujba”. 

La 14 ani beam vin cu borcanul. Vomam şi apoi iar beam. în Noua mea ţară 
a început războiul. Tocmai atunci cînd întîlnirile cu tine, Europa, deveneau 
din ce în ce mai dese. Tocmai atunci cînd vroiam să-ţi fac prima declaraţie de 
dragoste. Beam şi iar vomam. Iar dimineţile, înainte de a mă spăla pe dinţi, în 
loc de cafea cu lapte, beam lichior dulce ca să pot provoca mai uşor voma. Aşa 
începea fiecare zi… 

Erau zile cînd nici lichiorul nu-şi făcea efectul. Atunci îmi ungeam pastă de 
dinţi pe pîine. Mă aşezam pe pervazul ferestrei. Mîncam. Vecinul meu se uita 
cu invidie la mine. 

- Curvă capitalistă, mănînci pîine cu unt, se gîndea el.

Aşa începea fiecare zi… Şi nimeni nu ştia dacă această zi se va termina… Nici 
măcar acasă nu ne mai priveam în ochi, tată.

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Cu ce mi-am răsplătit eu ţara? Ţara pe care n-am văzut-o niciodată. Ţara pe 
care n-ai văzut-o nici tu. Ţara? Tată, se pare că nici tu n-ai avut ţară.

Anii mei de studenţie au fost numai proteste.

Pietre. / Sticle. / Poliţie. / înjurături. / Trădare… / Mă apropiam de tine, Europa! 
/ Trădare… / Puţin cîte puţin! / Trădare… / Familial! / Familiar! / Naţional! / 
Internaţional! / Statal! / Antistatal!

Ne pişam împotriva vîntului. Vîntul sufla din Vest. Gustul urinei era pentru noi 
gustul Mării Negre.

Apoi tu ai primit o scrisoare. Păcat că n-am păstrat scrisoarea aceea. îţi 
aminteşti? 
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Scriu aceste rînduri doar din motivul admiraţiei pe care o am pentru 
dumneavoastră. Am cunoscut-o pe fiica dumneavoastră întîmplător, părea un 
început de dragoste în suflet. Apoi, puţin cîte puţin, am observat că persoanele 
cu care comunică ea sunt mai mult decît dezgustătoare. Fiica dumneavoastră 
este, de fapt, o curvă împuţită care se culcă cu orice canalie… Se droghează 
în ultimul hal şi are un comportament care vă compromite reputaţia. Etc… 
etc… etc… Era o scrisoare lungă. Prietenii nu-ţi scriu de obicei atît de mult. Vă 
spun toate aceste lucruri cu cele mai nobile intenţii. N-aş vrea ca acest fapt să 
influenţeze cariera dumneavoastră... 

Şi în ziua aceea a venit un domn de la KGB la tine:
- Vreau să vorbim despre fiica dumneavoastră.
- Du-te-n pizda mă-tii, i-ai răspuns tu.   

Tată, nu mi-ai spus niciodată despre asta…

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Ce a făcut ţara mea pentru mine? Tată, mie nu-mi place în cur. Asta îmi aminteşte 
de Patrie. Cînd iubeşti şi te doare. Oamenii, aici, tată, se nasc Romeo şi Juliete. 
Ei nu-şi imaginează viaţa fără suferinţă. Pe ei totul îi doare. / Capul. / Gîtul. / 
Stomacul. / Inima. / Apendicele. / Rinichii. / Plămînii. / Dar cel mai des ficatul. 
/ Nu, tată, nu ficatul. / Genunchii! / Da! Cel mai des genunchii!

Martiri!

Şi dacă soarta… Ei cred în soartă, tată… Nu le oferă ocazia să trăiască vreo 
dramă, ei şi-o inventează. Pur şi simplu.

Iar apoi oftează. / Of! / Republic of Moldova. / Of! / Sau Republic off Moldova? 
/ Of! / Toţi într-o voce. Of! De parcă ar fi clonaţi. Ca biata oaie Dolly. Dumnezeu 
s-o ierte! 

Tată, trebuie să-ţi spun ceva... 

Urbanizare. / Privatizare. / Modernizare. / Federalizare. / Globalizare. / 
Legalizare. / Devalorizare. / Standardizare. / Popularizare…

Of! Fuck off!

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Neatîrnare…

Eu am avut un singur prieten. El visa să devasteze o bancă, eu visam… Cel mai 
important lucru pe care l-am învăţat de la tine, tată, e să nu povestesc niciodată, 
nimănui visele mele. 

Neatîrnare… Nu, tată, nu libertate. Neatîrnare… Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

în acea iarnă a căzut multă zăpadă… Orăşelul în care locuia prietenul meu 
era de un alb pe care nici în publicitatea cu detergenţi nu-l vezi. Tată, ştii ce 
înseamnă neatîrnare? Atunci cînd mergi împreună cu el pe străzile albe şi poţi 
auzi doar scîrţîitul omătului sub picioarele tale. Atunci cînd nu vrei sa vorbeşti 
cu el. Cînd eşti supărat pentru că el te zădără.

- Am să-ţi spun ceva foarte important, dar nu acum - la primăvară. 

Iar apoi uiţi totul. Şi îl simţi alături. Cînd el observă un cîine care se apropie de 
tine. Şi trece din stînga ta în dreapta ta. El ţine minte că tu te temi de cîini.

Neatîrnare…

Iar cînd vine primăvara… Soarele îţi spune totul. Prietenul tău nu trebuie să-ţi 
mai spună nimic. Nu trebuie să-ţi spună că în orăşelul lui de 3 ani de zile nu mai 
este apă. Că oamenii aruncă pungi cu rahat peste ferestrele blocurilor în care 
locuiesc. Tată, într-o zi zăpada se topeşte. Iar noi continuăm să mergem. Pentru 
că am învăţat de la străbunii noştri. Dacă ai călcat în rahat vei avea noroc.

Ninsoarea ascunde tot, tată…

Tata, tu crezi că asta-i o metaforă?
Eu nu cred, tată!
Eu cred că asta-i o particulă.

Ştii, prea bine, am fost cea mai bună la facultate. Profesoara mea, după ce a 
dansat strip-tease pe masă, a coborît, s-a aşezat în faţa mea şi mi-a spus: „Ţi-aş 
da un picior în cur! Ştii de ce?” Ştiam prea bine de ce. Şi ea, tată, la fel ca şi 
tine, nu vroia să rămîn aici. Am tăcut. De fapt, ea nici nu aştepta un răspuns. 
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Am urcat pe masă şi am făcut acelaşi lucru. Iar apoi în semn de mulţumire 
pentru cunoştinţele pe care mi le-a dat, mi-am băgat adînc limba în gura ei. 

Tată, trebuie să-ţi spun ceva...

Europa...

Te iubeam tot atît de mult sau poate şi mai mult.
Nu vroiam să ştii că te iubesc.
îmi era frică, tată.
îmi era frică s-o văd.

Peron. Tren. Bagaje. Eu mă simţeam la fel cum se simte în anumite situaţii prietenul 
meu. Se întîmplă că atunci cînd ne întîlnim el îşi bagă plăcinta în buzunarul de la 
sacou. Ca să nu mănînce în faţa mea. Şi eu trebuie să mă prefac că nu observ acest 
lucru. îmi era frică… Sau poate nu frică, dar altceva... Ştii... Ca şi cum ai scuipa 
mîncarea în mînă cînd sună telefonul ca să nu vorbeşti cu gura plină. 

Scopul vizitei? / Vă ştiu eu pe voi ce scopuri aveţi. / Droguri? / Şi nu fuma 
aici că nu eşti acasă. / Armament? / Valută? Cîtă? / Ce aveţi în geantă? / Tu 
n-o fă pe deşteapta. / Ce înseamnă lucruri personale? / Eu am impresia că tu 
vrei să cobori aici. / Actele la control. / De ce nu mi-aţi spus că sunteţi / fiica 
domnului… / Să vă aduc o scrumieră?

Ştii, tată, cînd am văzut-o prima oară... Cînd am simţit-o prima oară... Nu, tată, 
nu atunci cînd am coborît din tren. Europa era pentru mine...

- Tată, tată, de ce trenul se ridică atît de sus? Tată, tată, trenul zboară ca 
avionul?
- Nu, dragul tatei. Pur şi simplu îi schimbă roţile.
- Roţile astea nu mai sunt bune?
- Ba da. Dar ca să mergem mai departe trebuie să le schimbăm.
- Dormi, dragul tatei, o să stăm aici încă mult timp…
- Tată, mă tem… Să mă trezeşti cînd vom fi pe pămînt.

Noapte. Trenul merge mai departe. Trenul face ca trenul. Eu nu pot adormi.

Pur şi simplu îi schimbă roţile… / Pur şi simplu… / Simplu… / Să mă trezeşti… / 
Pur… / Cînd vom fi pe pămînt... / Cînd vom fi pe pămînt... / Cînd vom fi pe pămînt?

Tată, trebuie să-ţi spun ceva...
Acolo...

Iată, tată, scrisorile pe care le primesc…

Cam nimic nou. Azi o să cumpărăm doi saci de cartofi ca să avem cu ce face 
mîncare. Asta-i toată noutatea. E super că e cu livrare la domiciliu. Ni-i aduce 
Vasile, moşu-meu. Slavă Domnului, din 2 saci de cartofi avem de mîncat 
pireu... Da, ştiu. Acolo e foarte complicat să faci pireu. Ai deschis pachetul pe 
care scrie “Pireu”, ai turnat lapte şi GATA. Poftă bună! 

Aici, de fapt, cînd te-ai gîndi, e acelaşi lucru. Am mîncat chiar azi dimineaţă 
ardei umpluţi. îi avem în borcan, puşi de mama. Exact ca pireul. Deschizi 
borcanul, îi încălzeşti şi Poftă bună! Doar că sunt puşi de mama. 

Mama...
Tată, spune-i mamei că o iubesc. 

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…
Acolo...

Eu nu mai citesc ziare, tată. Pe mine nu mă interesează cîţi Saddami Husseini 
mai are de găsit America. Sau că ruşii au mărit producţia hîrtiei igienice cu 5 
la sută.

De fapt, citesc numai ştirile din ţara mea. Sau, mai bine zis, din Noua mea ţară. 
Ţara care poartă astăzi numele Fereastră în Europa. 

Nepotul de 14 ani a futut-o pe bunica de 80. / Tata şi-a ucis fiul lovindu-l cu 
toporul în cap. / Suicid în serie. Al 9-lea caz de suicid în săptămîna aceasta. O 
fată de 14 ani s-a aruncat de la etajul 7. Pe pieptul ei era scris cu ruj tATu. / 
Oamenii de cultură au protestat astăzi împotriva regimului. / Mîine la teatrul 
Naţional va avea loc premiera spectacolului “Viaţa lui Lenin”.

Totuşi cele mai bune ştiri sunt:

Astăzi în sectoarele Centru, Botanica şi Ciocana, în perimetrul străzilor 
Independenţei, Bulevardul Moscovei, Libertăţii, Valea Crucii, Şoseaua Soarelui 
şi stradela Novosibirsk, începînd cu ora 18 şi pînă la ora 21 va fi apă caldă.
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Şi tot oraşul încearcă să-şi amintească cine din prieteni, colegi de clasă, rude 
sau simple cunoştinţe trăiesc pe aceste străzi. 

Spală-mi spinarea! / Dă-mi prosopul! / Ce-i cu robinetul tău? / Crezi că HEAD 
& SHOULDERS e bun? / Data viitoare am să-ţi aduc săpun american. De la 
AVON. Mi-a trimis unchiul din State. / Ce faci atîta timp acolo? / Nu eşti tu 
unul singur aici. / Uite cîtă lume aşteaptă.

Şi a doua zi ştirea zilei: Ieri în sectoarele Centru, Botanica şi Ciocana, în 
perimetrul străzilor Independenţei, Bulevardul Moscovei, Libertăţii, Valea 
Crucii, Şoseaua Soarelui şi stradela Novosibirsk a fost apă caldă.

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…
Acolo…

La tot pasul distribuitoare. Vrei să citeşti un ziar? Poftim! Vrei să fumezi o 
ţigară? Marlboro? Lights? Filter? Poftim! O cafea? Cu lapte? Fără? Un 
espresso? Un cappucino? Machiato? Vrei o ciocolată? De care? Alege-ţi! 

Ce păcat că nu o mestecă pentru tine. Ar fi minunat! Bagi moneda, deschizi 
gura şi distribuitorul ţi-o scuipă direct în gură. Distribuitoarele astea au început 
şi să vorbească. Te pomeneşti într-o zi că stai în faţa unuia şi discuţi despre 
Freud sau şi mai bine… îţi dă o palmă peste cur şi-ţi zice: „Doamnă, ce faceţi 
astă seară? Nu vreţi să bem o cafea împreună?”

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…

Distribuitoarele astea idioate de tichete! Eu îi cer bilet la Paris, el îmi dă bilet 
la Hanovra. Domnule, nu tu hotărăşti unde merg eu! Da?

Auzi, tată, “domnule”! Am început să-l numesc “domnule”.

Jur că într-o zi mi se va întîmpla şi asta.

- Domnule, nu vă supăraţi. Unde aş putea cumpăra rahat?
- Rahat!
- Da, domnule, aţi auzit bine. Caut rahat. Nu ştiţi, este vreun distribuitor de 
rahat pe undeva pe aproape? 

- Dar nu trebuie să căutaţi. Eu sunt un distribuitor de rahat. Rahat en gros şi en 
detail. Cît să vă dau?

Au! Imposibil! Ăştia pot să mă îndoape şi cu rahat.

- Un kilogram e suficient pentru astăzi, dar ştiţi, vreau rahat din ţara mea. 
Aveţi? Eu nu mănînc decît rahat din ţara mea. Să nu credeţi că e o manifestare 
a patriotismului. Nu! Mai curînd e o obişnuinţă. 

- Doamnă, ştiţi, rahatul de care aveţi nevoie nu este prea solicitat, din motivul 
ăsta nu-l importăm. Dar vă pot propune cel mai bun rahat pe care îl avem astăzi 
în vînzare. E la reduceri. 

Reduceri! Auzi, rahat la reduceri!

- Cred că m-am exprimat clar. Eu vreau rahat din ţara mea. 
- Dacă insistaţi, puteţi comanda prin catalog şi peste 5 zile aveţi rahat din orice 
ţară.  
- Şi credeţi că e proaspăt?
- Bineînţeles. Suntem o firmă serioasă, doamnă. Veniţi mîine. Facem 
degustare. 
- Degustare? 

Tată, el îşi bate joc de mine.

- Domnule, ştiţi, eu sunt şomer. Nu aveţi nevoie întîmplător de producători? 
Sau de donatori? Nici nu ştiu cum să zic... Că eu m-aş căca cu plăcere pe 
întreaga voastră Europă.  

Ştiu sigur ce-mi va răspunde, tata.

- America…
- America e mama ta vitregă, Europa! 

Fuck you, America! Fuck you, Europa! Fuck! De ce fuck! Nici de înjurat nu 
mai înjuri în limba ta. Băga-te-aş în pizda mă-tii, America! Băga-te-aş în pizda 
mă-tii, Europa! Băga-te-aş în pizda mă-tii de fuck!

Tată, trebuie să-ţi spun ceva…
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N-am înţeles niciodată, tată, un singur lucru. De ce bicicleta pentru bărbaţi are 
cadru şi cea pentru femei – nu? Nu crezi că ar trebui să fie invers?

Tată, trebuie, trebuie, trebuie să-ţi spun ceva.

Eu nu pot să rămîn aici.

Mîine te vom îngropa. 

Iar poimîine mă întorc... la ea, tată... 

Fuck you, Europa! Fuck! Mergi pe stradă şi n-ai în ce să dai cu piciorul. E ca 
şi cum ai merge prin nisip fără să laşi urme. într-o zi am să ajung că nu mai am 
umbră. Şi orice tîmpenie pe care aş întreba-o va avea imediat un răspuns. 

- Vreau să cumpăr soarele.
- Doamnă, dar e vîndut deja.

Tată, acesta nu este un mesaj de adio… Tată, acesta este un eseu pentru un 
concurs anunţat de clubul tinerilor prim-miniştri. Ce mi-a dat ţara mea şi cu ce 
am răsplătit-o eu? Tată, eu n-am să particip la acest concurs. Eu nu corespund 
cerinţelor. Eu nu am trei copii. Unul pentru tata, unul pentru mama şi unul 
pentru ţară.

Tată, eu am doi fraţi mai mari. Tată, eu sunt a treia. Tată, eu sunt pentru ţară. 
Pentru care ţară sunt eu? 

Analgezice. / Antibiotice. / Antiseptice. / Anestezice. / Calmante. / Contraceptive. 
/ Diuretice. / Febrifuge. / Halucinogene. / Hipotensive. / Imunostimulatoare. / 
Laxative. / Psihotrope. / Sedative. / Somnifere. / Spasmolitice. / Tranchilizante. 
/ Vomitive.

Heblu

G e o r g e  M U R E Ş A N

Născut pe 23 aprilie 1974 la Bucureşti. Studii de inginerie chimică (Bucureşti - Filiera 
Francofonă), de computational linguistics (Metz). Autorul volumelor de proză „Că dacă 
n-ar fi – 101 de poveşti adevărate” (2006) şi „Opere(te) (in)complete” (2003), prezent în 
antologia „Repetiţie fără orchestră - proză scurtă românească” (Ed. Limes), publică la 
revista Tiuk!, traduce în franceză şi din catalană. Stabilit la Paris; căsătorit; tată. Principalele 
pasiuni: catalanismul, (anti)literatura, contracurentele.
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CONTRASENSUL VIEŢII

La o analiză medicală de rutină, doctorul de familie a descoperit că domnul 
Lupaşcu era mort. Medicul i-a aplicat o ştampilă „decedat” pe certificatul 
de sănătate cetăţeanului Lupaşcu, şi i-a dat de înţeles că numai cu un ciubuc 
substanţial lucrurile s-ar putea aranja. Dar de unde bani? S-a întors acasă 
Lupaşcu, şi i-a comunicat nevestei vestea cea proastă. Aceasta l-a anunţat 
imediat că divorţează, şi chiar în seara respectivă s-a mutat la mama ei, care 
locuia la scara doi a aceluiaşi bloc. Ce să-i faci: nu e tocmai plăcut să trăieşti 
alături de un mort. Ex-doamna Lupaşcu spera să se poată recăsători cu unul 
cu o situaţie mai bună de atît. La rîndul lor, copiii l-au dezavuat pe Lupaşcu. 
E adevărat că la şcoală, în mijlocul colegilor care se laudă cu ultimul jeep ori 
ultima zibelină din blană de licorn, nu e tocmai uşor să recunoşti realitatea 
„Ce e taică-tu? Mort”. Domnul Lupaşcu a fost dat afară de la slujbă, căci 
decesul era considerat în contractul colectiv de muncă drept abatere gravă de 
la îndatoririle de serviciu. Cu chiu cu vai a fost angajat la o firmă pe post de 
arhivar, în schimbul trei, fiind plătit cu o cutie de mazăre pe lună, care de multe 
ori se întîmpla să fie goală. Bietul domn Lupaşcu urma să-şi trăiască zilele în 
promiscuitate, ca vai de el. Numai sîmbetele dimineaţa, un fost vecin milos îl 
invita la o partidă de table, şi îi mai făcea cinste cu cîte o bere. Om care văzuse 
multe la viaţa lui, nu se sfiia să apară în public în tovărăşia unui mort. Erau doar 
prieteni din copilărie, ce mama mă-sii.

6

Dragomironiu şi cu nevastă-sa se înţelegeau şi nu prea. Deşi erau oameni 
cumpătaţi, el obişnuia să-i arunce deseori în faţă paharul de şpriţ, mai cu seamă 
înainte de culcare. în schimb, după spusele vecinilor, ea îl alerga deseori în 
jurul clădirii cu manivela în mînă, şi cînd îl prindea - mamă, mamă, era jale. 
Dragomironiu a pîndit-o de mai multe ori la colţ pe nevastă-sa, să-i dea în cap 

cu o franzelă. Dar în general răcea aşteptînd-o, şi apoi bolea la pat cîteva zile. 
Dragomironia, ca să-i facă în necaz lu’ bărba-su, spărgea geamurile unul cîte 
unul, ştiind că acestuia nu-i place zgomotul. Nu o dată au sunat la uşă trecători 
nemulţumiţi, cu cucuie, înapoindu-i pietrele de rinichi cu care Dragomironia 
îşi spărgea geamurile, şi ameninţînd cu darea în judecată dacă lucrul urma să 
se repete. Dragomironiu şi Dragomironia reuşesc în general să se poarte cu 
decenţă în societate, dar nu chiar întotdeauna. Cum întîlnesc un tort cu frişcă, 
se bagă unul pe altul cu capul în el. 

Ca să-i facă o farsă nevestei, Dragomironiu l-a plătit o dată pe un şofer de 
tir turcesc să o necinstească cum se cuvine. Dragomironia, nelăsîndu-se mai 
prejos, i-a ferfeniţit bărbatului singurul pantalon, astfel încît acesta a fost nevoit 
să se ducă la serviciu gol puşcă. Cînd vor fi la pensie amîndoi, Dragomironii îşi 
vor aminti cu drag de năzdrăvăniile lor din tinereţe.

7

Milva se plîngea că e exploatată, dar nu era deloc adevărat. Ea muncea 23 
de ore pe zi, însă de două ori pe lună avea cîte o jumătate de zi liberă. Milva 
spunea că nu e plătită deloc, însă uita să menţioneze că, în dificilul context 
economic actual, oamenii erau dispuşi chiar să plătească bani grei ca să aibă 
o ocupaţie. Milva zicea că nu stă prea bine cu sănătatea, dar îi mai rămîneau 
degete la picioare şi cu ochiul vedea destul de bine, aşa că ar fi fost mai decent 
să tacă. Milva se văicărea mereu că e nevoită să poarte de grijă copiilor, şi 
asta deşi după vîrsta de 70 de ani nimeni nu îi mai ceruse să procreeze, iar 
perechile ei de gemeni erau de acum mari, ba chiar unii o ajutau la dereticat. 
Milva se plîngea că la ea în casă e frig, deşi temperaturile din sufrageria ei 
sunt cu mult peste zero kelvin, şi în timp ce alţi bieţi vecini se asfixiaseră cu 
gazele deschise, încercînd să creeze un microclimat propice creşterii struţilor 
în bucătărie. Milva se plînge de una, se plînge de alta, numai gura e de ea. De 
parcă altora le-o fi bine.
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10

Băiatul se săturase, aşa că ultima bucată de sandviş a lăsat-o pe masă şi a dat 
să se ridice.

Intră maică-sa. Cum vine asta? Nu se lasă mîncarea în farfurie. Ia şi mănîncă. 
C-o fi, c-o păţi. Nu există, maică-sa îl apucă de falcă şi îl sileşte să înghită restul 
de sandviş. Apoi scoate din pungă un hamburgăr. Copilul se zbate, încearcă 
să scape. Dar maică-sa îl ţine ca-ntr-un cleşte, în mîinile ei puternice. îi bagă 
hamburgărul pe gît, aproape întreg. Copilul se îneacă, dar una-două scatoalce 
îl încurajează să înghită totul. Urmează al doilea hamburgăr, apoi al treilea şi al 
patrulea. Cu esofagul lărgit, aproape că nu mai simte trecînd super-ul, tresare 
cînd i se duce ca o gîlcă înspre stomac deluxul. Un pic are de furcă maică-
sa cu royal-ul, care coboară greu. E nevoită să i-l îndese cu furculiţa, care 
alunecă şi aproape o scapă, dar reuşeşte s-o prindă la timp. A uitat ketchup-ul şi 
maioneza, aşa că le aruncă la repezeală în urmă royal-ului, fără să le mai scoată 
din pliculeţe. Foile de salată le vîră ca şi cum ar fi şomoioage de hîrtie, pînă 
ce dispare tot verdele din cavitatea bucală. Ştie că nu-i plac crudităţile, însă 
verdictul nutriţioniştilor e implacabil: fac bine la digestie. îl şterge pe la urechi 
cu gesturi repezite şi nu întocmai delicate, da’ de, doar n-o să stea toată ziua 
după el. Copilul observă cu ochii bulbucaţi de groază  cum maică-sa pregăteşte 
acum gallon-ul de cola. Un polonic de zahăr, zece cuburi de gheaţă cu elefănţei 
(„un pahar de cola / mă menţine treaz / este cool şi rece / iar eu sunt viteaz” 
- aşa sună spotul publicitar, acela cu copilul prezentatoarei de la ora 19, călare 
pe un elefănţel şi cu o sabie de plastic în mînă). Copilul geme, nu reuşeşte să 
se ridice, vrea să plîngă, produce un zgomot dezarticulat, care urcă crescendo. 
Mama pregăteşte pîlnia, o aşează cu grijă, să nu-i ciobească iar un dinte, că 
ăştia din faţă nu mai sunt de lapte, şi e mai bine să fie prudentă. Lichidul gîlgîie 
din belşug. Din cînd în cînd, se vede cîte un cubuleţ de gheaţă umflînd mărul 
lui Adam în trecerea lui. Copilul bolboroseşte, din cînd în cînd cola vine înapoi, 
şi atunci mama trebuie să aştepte cu răbdare să se scurgă totul, şi reîncepe să 
toarne. A terminat în mai puţin de cinci minute. Satisfăcută, trînteşte gallon-ul 
în containerul de reciclabile-plastic. Se îmbracă, se rujează grăbită în oglindă, 
îşi aranjează o şuviţă-două, nu-i place cum îi stă în dimineaţa asta, are cearcăne 
însă nu-i timp de aplicat fond de ten, că dacă nu iar pierde autobuzul, să fii 
cuminte şi să-ţi faci temele, copilul a rămas pe scaun răsturnat pe spate, cu gura 
deschisă ca un peşte, respiră greu, îi vor trebui cîteva ore ca să-şi vină în simţiri 
şi să se poată tîrî pînă la baie, unde va încerca din nou să-şi bage degetele pe 

gît şi să evacueze ce n-a fost deja digerat, barem ştie că pînă la cină poate fi 
liniştit, gustarea de la ora patru o va arunca pe geam, ca de obicei, trebuie să-
şi perfecţioneze cumva planurile de evadare, pînă acum l-au prins de fiecare 
dată în mai puţin de cincisprezece minute, acum însă mintea lui înceţoşată de 
grăsimea în care îşi fac loc pliciuri de cola nu poate produce mare lucru, caută 
cu mîna grăsuţă telecomanda şi întoarce cu silă capul către televizor.

11

Maşa se săturase de ai ei, de ţara de rahat în care locuia, de bărbaţii ei vulgari 
şi alcoolici.

Maşa a publicat un anunţ pe un sit de matrimoniale: „tînără prezentabilă, 27 
de ani, necăsătorită, fumătoare numai ocazional, fără copii, instruită, cu studii 
economice, 1m70/56kg/87/62/90, brunetă, optimistă, visătoare, caută bărbat 
din vest numai în scop căsătorie, indiferent de vîrstă şi situaţie”. Adevărul e că 
Maşa era o fată aşa-şi-aşa, mai degrabă drăguţică decît urîţică, dar depinde de 
gusturi. Avea o gură ceva cam mare, însă pentru unii asta e un semn de frumuseţe 
(pentru mine, nu). Prezentarea de pe situl de matrimoniale corespundea în bună 
parte realităţii, cu menţiunea că 27 de ani = 27 de ani şi 360 de zile, 1m70=1m68, 
56kg=60kg, 87/62/90=85/64/90 (doar nu stătea să o măsoare!), optimistă= era 
veselă ori de cîte ori nu bocea, cufundată în stenahorie, visătoare=visa să se 
căsătorească cu unu’ din vest, iar despre studiile economice se poate spune că 
le-a început şi nu le-a terminat niciodată, preferînd să lucreze într-o florărie. în 
definitiv, să nu o judecăm pe Maşa prea aspru: încerca şi ea să se vîndă cum 
poate, ca noi toţi. Micile ei omisiuni şi retuşuri din descrierea personală nu 
sunt chiar criminale. Nu făcea decît să se idealizeze, descriindu-se aşa cum 
i-ar fi plăcut să se vadă, cu ochii minţii şi pe măsura posibilităţilor. Ca să-şi 
poată părăsi ţara ei de rahat cu tot cu bărbaţii ei alcoolici magazinele ei goale 
autobuzele ei care veneau mereu cu întîrziere şi muzica ei populară monoton-
exasperantă, ca şi viaţa lipsită de perspective între florărie, garsonieră şi 
vizitele la ghicitoarea în cafea, Maşa era pregătită sufleteşte să accepte cererea 
în căsătorie a primului occidental venit. Putea să fie şi mic, spelb, bîlbîit, ce 
mai conta. Totul era să nu fie alcoolic, dacă se poate. Şi să nu o bată, asta e clar 
- deşi o palmă-două din cînd în cînd mai treacă meargă, dacă sunt justificate şi 
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dacă nu devin un obicei. însă Maşa ştia că occidentalii nu sunt de regulă nici 
beţivani (cel puţin nu tot atît precum conaţionalii ei) şi nici brute violente. Mai 
degrabă sunt bogaţi, bătrîni şi eventual libidinoşi. La capitolul din urmă Maşa 
nu avea taine - era o fată cuminte şi care nu avusese prea multe aventuri la 
viaţa ei, însă la o adică era gata să mulţumească cu corpul ei celui care avea să 
o scoată din ţara ei şi să o ducă într-a lui, hăt departe, unde se trăieşte bine şi 
unde nici nu se ascultă muzică populară, nici nu se comercializează gogoşari la 
borcan. Şi oricare ar fi fost vederile sexuale ale babalîcului ce urma să o vrea 
de nevastă, era convinsă că la pat multe lucruri se pot negocia, cu vremea. în 
orişice caz, în momentul în care se hotărîse să publice anunţul, Maşa îşi zisese 
din capul locului că nu urma să facă nazuri, şi că practic urma să accepte orbeşte 
propunerea primului bărbat care va plăti dreptul de acces la adresa ei de mail. 
Nu de alta, dar concurenţa era acerbă - jumătate din femeile din orăşelul ei de 
provincie publicaseră un anunţ pe situl de matrimoniale, şi unele din ele aveau 
sîni cu mult mai mari ca ai ei. Ce-i drept, Maşa avea ochi frumoşi, şi încercase 
să exploateze acest atu în cele trei fotografii artistice care îi însoţeau anunţul. 
La mai puţin de două luni de la înscriere pe sit, Maşa avu surpriza să primească 
un mail de la un olandez. Tipul avea 40 de ani, era licenţiat în drept, divorţat, şi 
voia s-o cunoască mai bine „prior to any further engagement”. După poze era 
drăguţel. Entuziasmată, Maşa i-a răspuns cu un mail lung, pe care l-a pregătit 
vreme de patru ore, cu ajutorul soră-sii, a controlat spelling-ul în Word, şi a 
băgat cîteva expresii à la bbc, şi un Tot straaks în final în olandeză, ca să-l dea 
pe spate. Tipul a răspuns chiar în aceeaşi zi, spunînd că e foarte interesat şi are 
intenţii dintre cele mai serioase, şi că urmează să cumpere chiar în săptămîna 
cu pricina biletul de avion, să vină să o vadă. E ceva în neregulă cu tipul ăsta, 
i-a zis soră-sa. Adică... să nu mă-nţelegi greşit, eşti sora mea, dar... uită-te la 
tine. Nu eşti chiar tînără, nu eşti chiar... o păpuşă Barbie, şi nu eşti chiar... o 
intelectuală. Omul ăsta are o situaţie, e bărbat bine, n-are copii, şi te vrea pe 
tine? Ce ţi-o fi găsit? Maşa a intrat astfel la idei. în aşteptarea venirii lui Daniel 
van der Brock, s-a gîndit la marele beteşug pe care Daniel precis îl ascundea: 
să fi fost surdomut? Să fi fost impotent? Să fi avut cicatrice pe corp? Să fi fost 
un serial killer? însă Daniel a sosit, şi cele două surori nu au putut constata 
nimic în neregulă. Ceea ce pe Maşa a speriat-o şi mai tare. Cu toate acestea, 
a acceptat cererea în căsătorie, deşi cu frica în sîn, şi mai mult la îndemnul 
soră-sii şi prietenelor: „nu fi proastă”. Peste cîteva luni, se celebra fericitul 
eveniment. Maşa aştepta încordată noaptea nunţii, să vadă la ce perversiuni 
ignobile urma să fie supusă. Nici vorbă de aşa ceva. Maşei i se făcea din ce în 
ce mai frică. Ce putea ascunde acest om? Era prea perfect. Nu drăguţ, ci de-a 
dreptul frumuşel. Un corp îngrijit, constituţie atletică. Un adevărat gentleman. 

Salariu foarte bun. Nu tu seri în cafenea, nu tu droguri, nu tu amantă. Avea 
pînă şi mici cusururi, ca totul să poată părea în regulă: era un pic zgîrcit - deşi 
pentru un olandez era normal. Sforăia, şi fuma cam mult, deşi de cincisprezece 
ani tot încerca să se lase. Pe deasupra îi plăcea să asculte muzica de cameră 
- ba mai rău, putea vorbi despre ea ore în şir. Dar toate micro-defectele astea 
nu înseamnă nimic, nu? Maşa nu înţelegea totuşi de ce a luat-o de soţie tocmai 
pe ea. La drept vorbind, nici ea nu s-ar fi luat. întotdeauna găsise că are nasul 
un pic cam borcănat. După un an de convieţuire, au hotărît să facă un copil. 
Maşa şi-a zis că a descoperit meteahna lui Daniel: probabil că e steril! Unde 
mai pui că primele trei luni de încercări nu au dat nici un rezultat. Ăsta să fie 
baiul, şi-a zis Maşa. Nu vreau musai copii. Şi dacă oi vrea, mă culc cu unu’ cînd 
Daniel e în delegaţie, şi-am terminat problema. însă iată că după a treia lună 
de încercări, Maşa a rămas grea. Perspectivele erau din ce în ce mai sumbre: 
ce putea ascunde Daniel? Tendinţe incestuoase? O crimă de tinereţe? Oare cîţi 
oameni nu duc o viaţă obişnuită, în aparenţă, pînă într-o zi se descoperă tainele 
lor teribile? Ce-ai găsit la mine, cînd m-ai luat? l-a întrebat într-o zi Maşa. Cum 
adică, ce-am găsit - a făcut surprins Daniel. Mi-ai plăcut. M-am îndrăgostit de 
tine de cum te-am văzut. E prea simplu, nu s-a lăsat ea şi pe deasupra, nu sunt aşa 
de frumoasă. Poate că am gusturi perverse, a zîmbit el. Ceea ce nu a fost deloc de 
natură să o liniştească pe Maşa. Deci recunoaşte. Are gusturi perverse. Dar de ce 
fel anume? Ce aşteaptă să le dea în vileag? Oare cînd îşi va da arama pe faţă. 
Timpul a trecut, fetiţa a crescut şi ea. Pe zi ce trece, Maşa devenea mai obsedată 
de personalitatea tulbure a lui Daniel. Obsesia a devenit în cîţiva ani psihoză, 
dormea cu cuţitul sub saltea, în aşteptarea manifestării teribilului adevăr. Maşa 
şi Daniel vor trăi împreună pînă la adînci bătrîneţi. Pînă în ultima clipă, Maşa, 
căreia suspiciunea i-a zdruncinat ultimii ani ai existenţei, cu toate că va reuşi s-
o disimuleze mulţumitor (Daniel şi copiii o vor găsi cam nevrozată - şi atîta tot). 
La cîţiva ani după moartea Maşei, un cerşetor care va recupera patul conjugal 
al familiei van der Brock va descoperi cu nedumerire un cuţit ascuns sub saltea 
- şi după ce îi va trece nedumerirea, viaţa îşi va continua cursul. 

22

în acea după-amiază de duminică, Sebastian s-a hotărît să interpreteze ceva la 
trompetă. însă după primele acorduri, bunica agasată s-a oprit din tricotat şi i-a 
făcut semn să se oprească: 
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- Ajunge, ajunge. Cînţi fals, foarte fals. Fie-ţi milă de urechile mele.

Mirat, Sebastian a hotărît totuşi să nu o contrazică:
- Bine, să încerc altă piesă...

Din bucătărie, soţia a venit cu cratiţa în care amesteca aluatul în mînă, s-a oprit 
în pragul uşii şi i-a spus:
- E mai bine să nu cînţi deloc. Niciodată nu ai ştiut să cînţi la trompetă. Nimeni 
nu e în stare să folosească trompeta atît de lamentabil ca tine. Cred, de altfel, că 
e lucrul pe care ştii să-l faci cel mai prost.
- încetaţi... Să fim serioşi, a zis bunicul. Sunt lucruri pe care ştie să le facă 
cu mult mai prost. Să luăm studiile, de pildă. Dacă nu-i mituiam eu pe toţi 
profesorii, n-ar fi terminat nici acum anul I...
- Ba nu, dintre toate, interveni din nou soţia, cel mai rău stă la capitolul sex... 
Un adevărat coşmar, dintre toţi amanţii mei nici unul nu mi-a provocat o cîtime 
din scîrba pe care mi-o trezeşte ideea de a mai împărţi o noapte cu el...
- Nu pot decît să confirm, zise mama soacră.

Sebastian scăpă trompeta, şi după o clipă de ezitare între a-şi pregăti un ştreang 
sau un geamantan alese varianta a doua, căci ştreang n-aveau prin casă.

- Foarte bine că pleci, îi spuseră. Slavă Domnului, ne întrebam cînd o să 
sosească şi ziua asta...

Sebastian a tras uşa după el, a trîntit geamantanul în ascensor şi a început să 
coboare. Hotărîse 

1. să tragă la un hotel, unde (1) să se-mbete criţă (2) să culeagă o paraşută de pe 
stradă şi să se culce cu ea - de preferinţă, contra remunerare

2. să schimbe apoi oraşul, ţara - într-un cuvînt, să-şi ia lumea-n cap

Cînd să ajungă liftul la parter, de sus, în casa scărilor începură să se audă voci: 
„Haide bă Sebastiane... Ce Dumnezeu, am glumit... Haide că e ziua ta... Ţi-am 
pregătit o surpriză... Vino să sufli lumînările la tort...”

E greu de precizat care din acuzele aduse lui Sebastian erau adevărate (dacă 
vreuna din ele o fi fost), însă în orice caz, se poate spune că nu gusta deloc un 
anume tip de umor.

61

A fost odată un copil-minune. 

Copilul acesta, pe nume Paul, avea un don foarte ciudat: el înţelegea toate 
limbile pămîntului. Nu era foc de inteligent, dar se născuse cu capacitatea asta: 
că i-ai fi spus în toltecă ori aromână că urma ca nenea doctorul să îi facă o 
injecţie, el s-ar fi temut la fel de tare. înţelegea limbi dispărute şi limbi apărute, 
limbi artificiale, limbi de largă răspîndire ori vorbite de pîlcuri de aborigeni 
pitici în pielea goală prin desişuri. 

Numai că el nu a reuşit să îşi dea seama de acest har, şi nici familia: născut într-un 
sat mic din cîmpie din apropiere de Caracal, sigurul lui contact auditiv pînă la vîrsta 
de 12 ani a fost acel cu limba maternă (tatăl necunoscut - aşa scria în acte). 

La 12 ani, a avut loc un accident. Micuţul Paul a fost călcat de o căruţă cu proşti, 
care pe deasupra erau beţi, şi care de altfel puţin mai încolo s-au rostogolit în şanţ. 

Copilul strivit a fost dus la spital. Mai trăia, însă era paralizat integral. Au venit 
să îl vadă nişte specialişti japonezi. Aceştia i-au făcut poze, vorbind între ei 
în japoneză. Lui Paul i s-au dilatat pupilele de stupoare, căci înţelegea perfect 
japoneza. De altfel, a înţeles că specialiştii niponi vorbeau cu dispreţ nu numai 
despre cazul lui, ci şi despre toţi cei din jur, şi asta în vreme ce rînjeau de zor.

Pe micuţul şi suferindul Paul l-a mai vizitat şi un specialist canadian. Acesta a 
anunţat în franceza lui, caracterizată de un puternic accent, că după el a-l lăsa pe 
puşti mai departe în viaţă ar fi o dovadă de cruzime - oricum, viitorul lui urma să fie 
sau unul de plantă, sau de bucată de carne dureroasă. Şi pe acesta Paul l-a înţeles la 
perfecţie. Atunci s-a dumirit el că putea pricepe toate limbile pămîntului.

Personalul spitalului şi familia au început să se codească: era etic, omenesc 
să îl lase în viaţă pe Paul? Pe de altă parte, legile inumane ale statului nu le 
permiteau să întrerupă perfuziile şi să îl debranşeze de la aparate.

A rezolvat problema o pană de curent de 12 ore, produsă de un tractorist beat 
de prin partea locului, care a intrat cu vehiculul său în stîlpul de înaltă tensiune. 
Pana a fost suficient de lungă pentru ca Paul să înceteze din viaţă.

Nimeni nu a ştiut niciodată că acel copil avusese darul vorbitului în limbi.
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Întocmai ca numeroase genii romantice chinuite, scriitorul Mrazov nu putea 
fi inspirat şi plin de talent decît dacă era nefericit. Avea nevoie de ceva, de o 
durere în tălpi, de o suspiciune, de vremea proastă de afară, în fine, de un lucru 
anume care să meargă prost - altminteri, nu era bun de nimic. Cele mai mari 
capodopere le-a scris atunci cînd din prostia medicilor s-a crezut că e bolnav 
de cancer, respectiv, după ce îl prinseseră derbedeii pe stradă şi îl snopiseră 
în bătaie. în schimb, după căsătoria cu frumosul manechin Hilda, nu mai 
produsese nimic, şi cititorii şi editorii începeau să-şi piardă răbdarea. Niciodată 
n-am fost mai fericit decît acum, că sunt alături de tine, îşi încheie mărturisirea 
micuţul Mrazov, cuibărit la sînul frumoasei lui soţii, în braţele ei de femeie 
falnică, de 1m85. Şi iată, dacă sunt fericit, nu pot scrie! Nu e vina mea, sper 
să mă iubeşti şi aşa. Bineînţeles că, deocamdată, Hilda putea să-l iubească şi 
aşa. Dar fără să fie un geniu, îi încolţi în minte o idee. în seara următoare, soţul 
se întoarse de la catedră bombănind. Trebuise să ţină o conferinţă, şi în mod 
inexplicabil, i se rupseseră bretelele chiar cînd intra în aulă. Ulterior, constatase 
că o mînă criminală i le secţionase aproape pe de-a-ntregul. Astfel, a trebuit să-
şi ţină conferinţa cu o mînă în buzunar. La întoarcere spre casă, a fost controlat 
în autobuz, şi cînd să scoată abonamentul, ia-l de unde nu-i! Cineva i-l furase. 
Se pare că am duşmani şi eu nu ştiu, a zis Mrazov, şi Hilda l-a strîns în braţele 
ei, ca să-l căineze. în acea seară, Mrazov a început primul capitol dintr-un nou 
roman. Suna bine, şi inspiraţia îi creştea odată cu furia. Auzi dumneata, să-i 
taie bretelele.

în ziua următoare, după ce şi-a sărutat soţia, scriitorul Mrazov a dat să coboare 
pe scări, şi... bzambranzkpambonktronk!

O mînă criminală lăsase pe prima treaptă o piele de banană. Două etaje de-a 
dura, şi o lună cu piciorul în gips. De pe patul de spital, Mrazov i-a cerut soţiei 
să aibă mare grijă de ea. Cineva le voia răul. I-a mai zis şi să-i aducă la spital 
portabilul. Avea o inspiraţie nebună.

Peste o lună, romanul ajungea la jumătate. Primele fragmente trimise la editură 
fuseseră extrem de bine primite. Producătorul lui îşi freca mîinile. Nici nu 
se ştia cîte pagini o să aibă şi cum o să se termine, şi Gallimard şi Magrana 
ceruseră deja drepturile pentru traducere.

Peste cîteva zile soţia îl conducea grijulie la ieşirea din spital, ţinîndu-l de 
umărul drept. Un individ mătăhălos, de culoare, îl apucă de cotul stîng... 
- Uşurel...
- Dumneata cine mai eşti? vru să ştie Hilda.
- Ţi-l prezint pe Jake, noul meu înger păzitor. Avînd în vedere că cineva vrea 
după toate aparenţele să atenteze la integritatea mea fizică şi morală, mi-am 
zis că pînă duc la bun sfîrşit romanul, e mai bine să fiu păzit. Jake mă va 
însoţi pretutindeni. Ştie să fie foarte discret, crede-mă. Are un curriculum 
impresionant. Va dormi pe canapeaua din salon. 

în seara aceea, Mrazov fericit regăsea uzul mersului, confortul spaţiosului apar-
tament, securitatea (sub oblăduirea lui Jake, care făcuse deja trei sute de flotări 
pe covorul din salon) şi căldura patului conjugal, alături de nevestică. în acea 
seară şi în următoarea, Mrazov nu a mai fost capabil să scrie un singur rînd.

în dimineaţa următoare, Hilda se înfăţişa la uşa lui Popov, un prieten de familie. 
Venise machiată, cu părul ei de aur revărsat pe umeri, şi purtînd un manşon de 
blană, deşi să fi fost 25°.

- Trebuie să mă ajuţi. Altminteri, kanieţ roman. Ajungem pe drumuri, nu că eu 
n-aş avea destui bani, dar mai avem rate la iaht, şi pe deasupra... îl iubesc. Nu-l 
pot lăsa aşa. Ştii... ca să scrie, îi trebuie inspiraţie. Ca să vină inspiraţia, trebuie 
să fie nefericit. Şi ca să fie nefericit, nu prea avem multe variante, dat fiind că 
Mister Pachet de Muşchi vede tot, aude tot, nici musca nu trece de el. 
- Şi eu cu ce te pot ajuta?
- Trebuie să te culci cu mine.
- ...
- Ştiu. Uite, crede-mă, nici mie nu îmi face nici o plăcere. La drept vorbind... 
Eşti mic, urît, şi pe deasupra crăcănat. Cine l-ar vrea pe unul ca tine? Să nu mi-
o iei în nume de rău, dar în ruptul capului nu ţi-aş fi acceptat avansurile, dacă 
mi-ai fi făcut. Dar e vorba despre el. Despre Mrazov. Amîndoi ţinem la el, nu? 
- Aa... înţeleg. Ştii ceva, nici mie nu-mi placi, nu mi-ai plăcut niciodată. Eşti 
o prăjină care parcă merge pe catalige, o vacă de muls trasă printr-un inel, cu 
silicoanele şi liposucţiunea ta. Au!! Hilda, de ce m-ai pălmuit? Am fost la fel 
de sincer ca şi tine.
- Ţi-am spus să fii sincer. Nu să exagerezi. Bădăranule! în fine... cel puţin, un 
lucru e clar. N-o facem din plăcere. Mai ales eu.
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Au instalat webcam-ul şi s-au pus pe treabă. A doua zi, Mrazov primea o 
expediţie anonimă, unde pe un disc se puteau urmări în format .mpeg cele trei 
ore de fantezii sexuale extreme ale soţiei sale cu Popov, prietenul de familie. 
Hilda dispăruse în dimineaţa respectivă, plecată cu ocazia unui defileu de modă 
la Barcelona. 

Mrazov la început nu putea să creadă. Cu ochii la ecran, făcînd mereu Play... 
Back... Play... Back mai trăgea cîte-o duşcă din sticla de vodcă, întrebînd, iar şi 
iar: „Nu-i aşa că nu se poate...? Jake, la naiba! Spune-mi că nu se poate! Tu te 
pricepi la calculatoare, nu-i aşa? Spune-mi că e o mînărie digitală! Că aşa ceva 
poate fi făcut pe calculator! Au ajuns ai naibii de buni, nu? Star Wars, Matrix, 
Harry Potter... Orice se poate falsifica... E suficient să digitalizezi imaginea 
cuiva, şi...” „Boss, boss” făcu Jake, hotărînd înduioşat să-şi depăşească înda-
toririle de serviciu. „Toate femeile sunt nişte boarfe - afară doar, bine înţeles, 
de mama mea - şi a dumneavoastră. Şi vreo soră, dacă aveţi”. Apoi îi spuse 
că, sincer, singura modalitate realistă de a o aduce înapoi sau a se răzbuna e să 
recurgă la vodoo.

Orbit de durere din pricina trădării nevestei (care timp de trei ore, suspinase ca 
o vioară în mîinile butucănoase ale bondocului de Popov) după ce vaporii de 
vodcă se împrăştiară, Mrazov se năpusti la calculator. Scrise toată noaptea. La 
nouă dimineaţa, bodyguardul îl acoperi afectuos cu un şal, şi reuşi să strecoare 
o pernă între cap şi tastatură.

Hilda nu se întoarse, nici a doua şi nici a treia zi. în schimb, romanul avansa. 
Peste două săptămîni era gata - cu o lună înainte de termenul contractual. 

A fost un succes răsunător, un adevărat eveniment în lumea literelor, însoţit 
de o publicitate corespunzătoare, astfel încît Mrazov a putut să-şi lichideze 
dintr-un foc ratele la iaht, iar ecranizarea făcută un an mai tîrziu de Spielberg 
după roman a cules trei oscaruri. în definitiv, Nobelul pentru literatură nu era 
aşa departe...

între timp, Mrazov primise o lungă scrisoare de la soţie, care de cînd cu fatidica 
expediţie anonimă nu mai dăduse nici un semn de viaţă: 

„Dragul meu, sunt mîndră de tine. Te iubesc şi te-am iubit întotdeauna mai 
mult decît orice. Crede-mă că nu mi-a fost uşor să fac ce-am făcut. Dar dacă 
am fost nevoită s-o fac, a fost numai pentru tine...”

Mrazov mototoli scrisoarea, plîngînd. Dădu un pahar de vodcă peste cap, apoi 
puse mîna pe stilou şi aşternu:

„Las în seama avocaţilor detaliile divorţului.
Curvă.”

în seara primirii răspunsului, Hilda a plîns la rîndul ei, în neştire. A spart unul 
după altul toate bibelourile din vitrină, a băut la rîndul ei o sticlă de Bailey’s, a 
dat cu vaza în oglinda cea mare din salon, făcînd-o ţăndări... 

Apoi încă sughiţînd, cu ochii roşii de plîns, s-a apropiat de calculator şi a 
început să scrie.
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Unchiul Antonin

Domnul Morgenstern, pe terasă, o aşteaptă pe soţia sa. Pe masă, două ceşti din 
porţelan fin şi o cafetieră.

Madelaine se apropie şi se aşază pe un scaun. Tace şi priveşte interesată 
costumul impecabil al soţului ei.

Domnul Morgenstern spune:

- Madelaine, draga mea, mama are un frate. Ai auzit de el. îl cheamă Antonin. 
E cam ciudat. Nu a vrut să vadă pe nimeni, niciodată. Mama a murit, dar el tot 
rămîne unchiul meu. Acum cîteva zile a vrut să se sinucidă. De plictiseală. Te-
aş ruga să-l vizitezi. Poate fi agreabil.

Madelaine priveşte pe geam. Din curte, printre copaci, se zăreşte Manon, 
slujnica. Stă aplecată la rădăcina unui copac. Fusta i s-a dus mult deasupra 
genunchilor. Se văd danteluţe negre, tivite cu roşu.

- Nu cred, draga mea, că va fi greu, continuă domnul Morgenstern. Cîteva 
zile… poate-i trece. Are o casă grozavă.

Manon, slujnica, se ridică de la rădăcina copacului. Fusta îi acoperă 
picioarele.

Madelaine îi observă mijlocul subţire. Apoi priveşte iar cu interes costumul 
impecabil al soţului ei. 

Domnul Morgenstern se ridică. Spune:

- Te rog, draga mea, doar cîteva zile. Unchiul Antonin nu locuieşte prea departe. 
O să trimit o maşină să te ducă.

Madelaine clipeşte des. Costumele impecabile ale soţului ei nu se şifonează 
niciodată. Iar Manon, la o anumită oră din zi, este aplecată la rădăcina unui 
copac.

- Doar cîteva zile, insistă domnul Morgenstern.

Apoi pleacă.

Madelaine îl priveşte lung cum părăseşte terasa. Cu siguranţă, costumele 
soţului ei sunt fabricate dintr-un material plasticat. De aceea nu se şifonează 
niciodată.

    

* * *

Masina trimisă de soţul ei este neagră. Pielea de pe scaune, neagră. Şoferul este 
îmbrăcat în negru şi poartă ochelari de soare cu lentile negre. 

Manon aleargă după Madelaine şi-i oferă o garoafă neagră. 

Madelaine priveşte surprinsă garoafa neagră şi inimioara de catifea roşie ce-i 
împodobeşte gîtul lui Manon. Apoi urcă în maşină.

Limuzina pluteşte. De afară, din stradă, nu se aude nimic. Cîteva bulevarde, 
cîteva străzi pavate cu granit, o stradelă îngustă, asfaltată, ce spintecă o pădure, 
şi, în sfîrşit, casa unchiului Antonin.

Casa unchiului Antonin este enormă. Este structurată pe trei nivele, mansardă, 
demisol. Privită din lateral, liniile ei nu se termină, ci tind să se întîlnească 
undeva, spre orizont.

Şoferul trage politicos de portieră, Madelaine coboară şi, în acelaşi moment, se 
deschide un geam imens de la etajul doi.

Se aude o voce puternică: 

- Să urci pînă la etajul trei. Te aştept în salon. Uşile salonului sunt portocalii, 
aşa că nu o să te rătăceşti. Ai grijă, să nu dărîmi vreo statuetă.

în timp ce urcă, Madelaine observă statuetele. Sunt incredibil de multe. Toate 
înfăţişează bărbaţi goi, cu trupuri abstracte, abia schiţate, însă cu ochi mari, 
expresivi.
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La etajul trei, uşile portocalii izbesc ochii. Ochii caută, speriaţi, verdele pal al 
pereţilor.

Verdele odihnitor al pereţilor.

Madelaine deschide uşa gîndindu-se că Manon, slujnica, la o anumită oră din 
zi, este aplecată la rădăcina unui copac.

Unchiul Antonin o aşteaptă tolănit pe o canapea. Violetul halatului său de zi 
exaltă complementar catifeaua galbenă a canapelei. La gît poartă un papillon 
vermillon, tăiat elegant în două aripi de fluture.

Unchiul Antonin spune:

- Am învăţat desenul de la monsieur Ballard. Linia este esenţială. Cu o singură 
linie poţi sugera tristeţea sau exaltarea bucuriei. Monsieur Ballard m-a învăţat 
totul, apoi a murit. Ca un dobitoc. Oamenii mor ca animalele. 

Culoarea am învăţat-o de la monsieur Crispar. Fiecare culoare în parte absoarbe 
o anumită cantitate de lumină. Albul, negrul şi griurile colorate ajută culorile să 
înghită sau să respingă o cantitate de lumină mai mare sau mai mică decît cea 
pentru care sunt întocmite.

Oamenii asemenea mie trăiesc singuri şi iubesc femeile. Le iubesc cu seriozitate. 
Există o anumită gravitate în bărbatul care iubeşte profund femeia. O anumită 
înţelepciune, în bărbatul care nu rîde niciodată de o femeie. Un anumit geniu, 
în bărbatul care are răbdarea să privească mult o femeie goală şi apoi să se 
aplece şi să-i muşte delicat degetele picioarelor. Limba, să şi-o plimbe printre 
ele. Ochii, să-i lipească de gleznele ei. Dar bărbatul genial să fie îmbrăcat, iar 
femeia goală să-l privească ca o stăpînă. 

Madelaine îşi tamponează fruntea. Fruntea este uscată, dar gestul i se pare 
salvator. 

Unchiul Antonin o priveşte cu severitate. Apoi spune:

- Nu am pictat decît trei tablouri. De mari dimensiuni. Cu lux de amănunte. în 
ele sunt eu şi femeile pe care le-am iubit. Femeile pe care le-am iubit au figuri 
triste şi trupuri fericite. Mirosul sînilor lor trece dincolo de pînză. O umoare 

subtilă, catifelată, irizată uşor de aburul sexului. Femeile pe care le-am iubit 
sunt inepuizabile. O dată cu ele, şi eu, la fel. La fel cum toate tablourile lui 
Gauguin miros a sex diurn. Sexul diurn este culoare. Sexul nocturn este linie. 

Madelaine îşi tamponează nasul. De data aceasta, mici broboane de sudoare 
amprentează batista. 

Unchiul Antonin o priveşte curios. Apoi spune:

- Unul din tablourile prietenului meu Roberto: un cîmp înverzit, presărat cu 
flori. La marginea cîmpului, o şosea. în mijlocul cîmpului, un bărbat. Bărbatul 
este culcat în iarbă, într-o parte. Se sprijină într-un cot. Poartă pe cap un melon 
cafeniu. La gît, o eşarfă bleu. Cămaşa lui este gri-petrol. Sacoul, negru-şters. în 
picioare are pantofi de lac, bordeaux, din care ies şosete gri, fine, de mătase. Nu 
are pantaloni, şi nici lenjerie intimă. Sexul îi este erect. îl ţine strîns în palmă. 
Dintre dinţi îi iese un fir de păpădie.

Ştim ca bărbatul s-a plimbat ceva mai devreme pe cîmp. A inspirat nefericit 
aerul curat. Miros proaspăt de iarbă şi flori de cîmp. A inspirat iarăşi şi a privit 
orizontul. Flori de cîmp. Şi, deodată, un iz, un miros subtil. Un miros de urină. 
O pată umedă. Mişcare în jurul petei umede. Cîteva furnici, un cărăbuş. Parcă 
şi ceva miros de bălegar, mai de departe. Bărbatul se emoţionează. Se apleacă 
şi adulmecă pata. Recunoaşte mirosul. O femeie s-a urinat acolo, nu de mult 
timp. Ne-o imaginăm pe vine, grăbită, agitată şi privind spuma urinei acide 
ce se scurge pe pamînt. Cîteva picături, pe chiloţi, pe rochie. Pleacă grăbită. 
Bărbatul, imaginîndu-şi toate acestea, transpiră şi se tolăneşte pe iarbă. De 
aici începe tabloul pe care l-am descris. în timp ce bărbatul se masturbează, 
maşinile vuiesc pe şosea cu luminile aprinse. Este seară. 

Madelaine zîmbeşte. Buzele, uşor întredeschise, lasă să se vadă dinţii albi, 
lucioşi. Se gîndeşte la Manon, slujnica, care, la o anumită oră din zi, se apleacă 
la rădăcina unui copac.

Unchiul Antonin o priveşte cu interes. Cu acelaşi interes cu care Madelaine 
priveşte costumele soţului ei. Apoi spune:

- înainte de a te culca, mergi la baie. Urinează. Dar fii puţin neglijentă atunci 
cînd te ştergi. Lasă două, trei picături să-ţi umezească degetele. Nu te spăla. 
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Dimineaţa, primul lucru pe care-l vei face va fi să-ţi miroşi degetele. Doar aşa 
vei ajunge să te cunoşti. Eşti frumoasă, Madelaine. Iar mie nu-mi place negrul. 
Cînd cobori, ai grijă, să nu dărîmi vreo statuetă.

Madelaine observă cum halatul de zi al unchiului Antonin se umflă deodată în 
dreptul burţii. Ceea ce-i prelungea pîntecul lovea în satinul de culoare violet.

Departe, în pădure, un căluţ alb paşte printre copaci. 

* * *

A doua zi, ca şi cum ar fi ştiut că unchiului Antonin nu-i place negrul, domnul 
Morgenstern îi trimite Madelainei o maşină roşie. Pielea ce acoperă scaunele 
este roşie. Şoferul este îmbrăcat în roşu şi poartă ochelari de soare cu lentile 
roşii.

Manon aduce o garoafă roşie. Gîtul îi este împodobit cu o inimioară neagră. 

Madelaine se urcă în maşină. De afară, nu se aude nimic. Cîteva bulevarde, 
cîteva străzi pavate cu granit, stradela asfaltată ce străbate pădurea, căluţul alb 
ce paşte printre copaci şi casa unchiului Antonin.

Se deschide geamul de la etajul doi şi se aude vocea puternică:

- Urcă pînă la etajul trei. Cunoşti uşile portocalii. Dezbracă-te înainte de a urca. 
Complet. Dar păstrează-ţi pantofii în picioare. Marmura este rece. Ai grijă, să 
nu dărîmi vreo statuetă.

Dezbrăcîndu-se, Madelaine se gîndeşte la costumul de noapte al soţului ei. în 
mod inextricabil, şi acesta este impecabil. Aşadar, nici pijamalele soţului ei nu 
se şifonează. Niciodată.

Manon. Aplecată la rădăcina unui copac. Iată ce vede Madelaine, urcînd scările: 
picioarele dezgolite ale lui Manon dezvăluie danteluţe roşii, tivite cu negru; 
totul pare inexplicabil pînă ce, pe picioarele lui Manon, începe să se scurgă un 
lichid gălbui; are culoarea mierii de albine; Manon rîde şi lasă să-i cadă fusta; 
o privighetoare cîntă; miroase a plop. 

Verdele pereţilor de la etajul trei îmbie ochii. Dar Madelaine se uită la uşile 
portocalii. 

O întîmpină unchiul Antonin. Ca şi ea, este dezbrăcat. Doar în picioare poartă o 
pereche de pantofi din piele cenuşie, cu toc înalt. Pentru că marmura este rece.

Unchiul Antonin spune:

- Sunt un om bătrîn. îmbătrînind, ne sustragem ideilor. Nu păstrăm pentru 
noi decît imagini, instantanee. Iată! Tocmai mă dezlipesc de femeia pe care 
o iubesc. în momentul retragerii, faţa femeii este chinuită de durere. Sexul 
meu este vineţiu şi umed. Femeia adoarme. Iată! Privesc pe geam. Căluţul 
alb paşte. Simte o prezenţă şi întoarce capul spre mine. Mă emoţionez. Iată! 
Prietenul meu, Roberto, moare cu un pahar de vin roşu în mînă. înainte de a 
muri, pictează o masă în faţa unei draperii masive de brocart. Pe masă sunt 
următoarele: un sutien negru, cu trei pete albe pe cupa dreaptă, o umbrelă, 
fotografia unei femei tinere din secolul şaptesprezece, două mere putrede şi un 
evantai chinezesc.

Unchiul Antonin o apucă de mînă pe Madelaine. Ea nu se opune. El o sărută 
pe umăr.

Adaugă:

- Am să-ţi arăt primul tablou pictat de mine. înainte, însă, păstrează pentru tine 
această imagine: eu, bătrîn, descărnat, cu trupul istovit, dezbrăcat, cu pielea 
aspră, uscată şi sexul atîrnîndu-mi între picioare, te sărut pe umăr. Sunt trist cînd 
te sărut pe umăr. Tu nu mă priveşti. Mă ţii de mînă şi zîmbeşti unui albatros. 

Primul tablou pictat de unchiul Antonin este datat straniu. În stînga, jos, scrie: 
toamnă. Apoi conţine următoarea precizare: în bucătărie, cu femeia iubită. Nu 
este semnat şi nu are nici un an gravat pe el. Este pictat pe un grund întunecat, 
rembrandtian. 

Unchiul Antonin spune:

- încercăm să smulgem întunericului puţină lumină. Pornim de la beznă şi 
ajungem la surîs. Surîsul ne ajută să ne uităm vinovăţia.
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Tabloul înfăţişează o bucătărie olandeză, veche. Prin ferestrele bucătăriei se 
vede o căpiţă de fîn. Două oi dorm bot în bot. O femeie înaltă, tînără, cu părul 
foarte lung, stă aplecată deasupra mesei. Pe masă sunt oale de lut. Conţin ouă, 
brînză, lapte bătut, mere, pere, prune, nuci şi struguri. Un pahar de vin, golit 
pe jumătate, stă să cadă pe colţul mesei. Părul femeii e căzut în paharul de 
vin, între ouă, printre nuci. Femeia nu are nimic pe sub capotul de bucătărie, 
iar poalele acestuia sunt ridicate pe sub umeri, astfel încît se văd picioarele şi 
floarea ei tînără şi zemoasă. în spatele ei este unchiul Antonin. Are pantalonii 
căzuţi pe glezne şi o cămaşă lungă, brodată, neîncheiată în nasturi. Mădularul 
lui ţîşneşte printre marginile cămăşii neglijent descheiate. Este parţial introdus 
între fesele tinerei femei. Cealaltă parte, puternic lubrifiată, are o culoare grena-
vineţie. zeci de vene groase sunt pictate cu o mare grijă a detaliului. Femeia 
este fericită. Rîde alintată, privind înapoi, peste umăr. Se simte un vag miros de 
praf fierbinte stîrnit de ploaie.

Unchiul Antonin spune:

- zîmbetul femeii pe care am iubit-o în acest tablou este unic. O femeie 
zîmbeşte astfel numai cînd este fericită. O femeie este fericită cînd este iubită 
în bucătărie, pe masa plină de roade, de bărbatul drag. Cînd îşi priveşte copiii 
sănătoşi alergînd prin casă. Cînd îşi priveşte iubitul mîncînd cu poftă mîncarea 
gătită de ea. Cînd vede un prun plesnind de rod. Cînd vede o vie coaptă. Cînd 
bărbatul iubit, mirosind a pămînt reavăn, se cufundă între picioarele ei. Cînd, 
privind pe geam marea, ţine în mînă obiectul întărit al dorinţei ei. Cînd miroase 
o cameră neaerisită de mult timp, unde s-a epuizat în nesfîrşite amoruri. 

 * * *

Al doilea tablou. 

Acelaşi grund întunecat. Unchiul Antonin, dezbrăcat, stă întins într-un hamac. 
Borurile unei pălării de paie îi acoperă faţa. în mîna dreaptă ţine o carte pe 
care o citeşte. Cu mîna stîngă mîngîie capul unei femei. Femeia este pictată 
cu spatele. Este aplecată peste hamac, deasupra unchiului Antonin. Cu toate 
acestea, se vede clar, din lateral, cum buzele femeii prind prelungirea solidă a 
pîntecului unchiului Antonin. Mîna ei dreaptă mîngîie pieptul păros al acestuia. 

în mîna stîngă, ţine un scutec de copil. După modul cum ţine scutecul, pare 
îngrijorată.

Unchiul Antonin murmură:

- Cînd o femeie este îngrijorată, se întoarce cu spatele. O femeie se întoarce 
cu spatele atunci cînd bărbatul pe care-l iubeşte, citind o carte, uită să mănînce 
carnea friptă de ea. Atunci cînd priveşte o vie părăsită. Atunci cînd copiii ei o 
despart de tatăl lor. Atunci cînd iubitul ei nu vede pericolul dintr-o altă femeie. 
Cînd potecile pădurilor se umplu de noroi. Cînd putrezesc frunzele. Cînd 
armăsarii nechează şi-şi lovesc stăpînii. Atunci ochii ei nu mai spun nimic. 
Ea nu se mai întinde leneşă în pat. Face totul din picioare. Păşeşte peste trupul 
bărbatului ei adormit. Rămîne cu picioarele desfăcute deasupra lui. Priveşte pe 
geam cum se adună norii. 

* * *

Al treilea tablou.

Un copac care se confundă cu cerul. în stînga copacului, o femeie îmbrăcată 
în negru îşi face nevoile. în dreapta copacului, o oglindă. O femeie bătrînă se 
priveşte în ea. Oglinda proiectează un chip stins, urît, vulgar. în spatele femeii 
bătrîne, un bărbat vlăguit de timp. Oasele îi ies prin piele. Pe umeri şi şolduri 
are escare. O rană de pe piciorul stîng supurează. Este plin de negi. Bărbatul 
ţine cu putere femeia. O muşcă de gît, în timp ce, cu mîna dreaptă adusă pe sînii 
ei, îi stimulează libidoul.

Unchiul Antonin spune:

- Dragostea, la bătrîneţe, este obscenă. Dragostea, în general, este obscenă. 
Dar obscenitatea iubirii tinere este estompată de surîsul pe care încercăm să-
l smulgem din grundurile întunecate. Prietenul meu, Roberto, a murit cu un 
pahar de vin roşu în mînă. 

Madelaine îşi retrage palma din mîna unchiului Antonin. îl mîngîie pe umăr. 
Pielea lui este lucioasă, fină, pergamentată, ca aripile unui liliac. Apoi îl mîngîie 
pe frunte şi zîmbeşte. 
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- Mi-e ruşine, spune ea.

Unchiul Antonin se apleacă şi îşi adînceşte capul între picioarele ei. 

- Nu-mi place roşul, spune el. îmi place albul nesfîrşit al iertării. Cînd cobori, 
ai grijă, să nu dărîmi vreo statuetă.

* * *

O limuzină albă. Pielea de pe scaune, albă. Şoferul este îmbrăcat în alb. Nu 
poartă ochelari de soare.

Manon aduce o garoafă albă.

Madelaine priveşte uimită garoafa albă şi gîtul neîmpodobit al slujnicei. 

Cîteva bulevarde, cîteva străzi pavate cu granit, stradela asfaltată ce străbate 
pădurea. Căluţul alb stă întins pe iarbă, cu botul sprijinit de trunchiul unui 
copac retezat. Pare că doarme. La cîţiva paşi de el, un copil în picioarele goale 
rîde.

Geamul de la etajul doi nu se deschide. Dar Madelaine ştie unde să urce. Ştie, 
de asemenea, că nu trebuie să dărîme vreo statuetă.

Se dezbracă în tăcere. îşi lasă şi pantofii pe clapele unui pian vechi, prăfuit. 

Chiar dacă marmura e rece.

în spatele uşilor portocalii, în mijlocul salonului, un pat enorm, cu baldachin.

Madelaine se apropie. Prin voal se vede unchiul Antonin. Respiră greu. 
Madelaine se strecoară prin fanta subţire a baldachinului şi se întinde lîngă el.

Unchiul Antonin şopteşte:

- Mi-am dorit să fiu un sfînt. Dragostea sfinţilor nu este obscenă. Dar nu m-au 
lăsat gîndurile.

Madelaine îl priveşte. Este gol, acoperit cu o pînză străvezie, albă. Oasele îi ies 
prin pînză la fiecare respiraţie. Bărbăţia lui este moale, destinsă, indiferentă. 
Madelaine o apucă prin pînză şi simte cum se întăreşte. O lasă. Apoi, brusc, o 
apucă din nou. 

- Oamenii pe care-i iubim nu trebuie să moară, spune ea.

Unchiul Antonin zîmbeşte. Respiră greu. Nu poate întoarce capul, dar întoarce 
ochii. O priveşte.

Spune:

- Am iubit femeile din tablourile mele. Aş fi putut iubi şi femeile pe care nu le-
am cunoscut. Am iubit căluţii albi care pasc, străzile de granit şi pădurile. L-am 
iubit pe prietenul meu, Roberto. Am iubit micile semne ale iubirii; aşternuturile 
pătate de sudoare şi patima; lenjeriile parfumate ale femeilor fierbinţi; colţurile 
umede ale unui covor; mirosul de lapte al sînilor… Te-am iubit şi pe tine, 
Madelaine. Acestea sunt gîndurile care nu m-au lăsat. 

Madelaine simte cum obiectul din mîna ei se zbate. îl strînge cu putere. îi dă 
drumul. Apoi iar îl strînge.

- Dragostea sfinţilor, murmura unchiul Antonin, nu este obscenă. 

Mîna Madelainei se udă. Respiraţia încetează. Ochii se închid. Trupul unchiului 
Antonin se relaxează deodată.

Un gîndac negru cercetează curios cearşaful alb. 

   

* * *

Domnul Morgenstern, pe terasă, îşi aşteaptă soţia. Pe masă, două ceşti din 
porţelan fin şi o cafetieră. 

Madelaine se apropie. Rămîne în picioare şi priveşte spre pădure. îşi miroase 
degetele. 

Manon, slujnica, dintre copaci, îi face semne. 



108 109

Madelaine spune: 

- Am visat un monstru care pe toate le ştia şi nici una nu făcuse. Iubirile lui 
obscene sunt gîndurile noastre. Dar noi nu ne-am gîndit niciodată să ne facem 
sfinţi. Am să plec într-o călătorie. 

Domnul Morgenstern ridică din umeri. Se ridică. Spune:

- Am sa-ţi trimit o maşină.

Apoi pleacă.

Madelaine îl priveşte lung cum se îndreaptă spre grădină.

Manon este aşezată la rădăcina unui copac.

Aşadar, costumele domnului Morgenstern nu se şifonează niciodată.

Madelaine strigă în chiar acea anumită oră din zi.

M I T O Ş  M I C L E U Ş A N U

Autorul volumelor “Organismecanisme” (Ed. ziua, Bucureşti, 2002, proză scurtă), “Tuba 
Mirum” (Ed. Pontica, Constanţa, 2003, roman) şi “Kasa poporului” (Ed. Polirom, 2008 
– premiul literar Euridice). Născut în 1972 în Crimeea, părinţi basarabeni. Unul dintre cei 
doi membri ai proiectului Planeta Moldova (www.planetamoldova.net), care au editat şi un 
CD cu acelaşi nume. Artist plastic şi muzician. Studii la Academia de arte vizuale din Cluj-
Napoca. Rubrică zilnică la Radio Guerrilla (Bucureşti). 
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Lupul şi Oaia
(fabulă nerezolvată)

într-o zi lupul s-a pornit la vînătoare de căprioare şi la un moment dat, pe drum, 
s-a întîlnit cu oaia. 

- Bună ziua, lupule.
- Bună să-ţi fie inima, oiţă bîrsană.
- Unde te duci, lupule?
- Păi uite, mă duc şi eu la vînătoare de căprioare, că sunt flămînd şi necăjit.
- Lupule, hai să te ajut şi eu! Tu prinzi căprioarele, iar eu ştiu să fac macaroane. 
îţi prepar nişte macaroane cu sos şi carne de căprioară. Foarte gustoase.
- Păi nu ştiu ce să-ţi spun oiţă dragă. Nu te supăra, dar mie nu-mi plac 
macaroanele.
- Stai lupule, nici nu ştii ce macaroane gustoase cu sos şi carne de căprioară ştiu 
să fac. Nu mă refuza, te rog. Sunt o bucătăreasa foarte pricepută. Pune-mă la 
încercare. N-o sa-ţi pară rău!
- Bine oiţă, hai să vedem. 

Lupul a vînat cîteva căprioare grase şi împreună cu oaia le-au cărat în casa lui, 
unde oaia s-a apucat să prepare mîncarea. Peste o oră mîncarea a fost gata. Un 
ceaun uriaş... Lupul s-a aşezat la masa din sufragerie, iar oaia în bucătarie a 
mîncat pe ascuns carnea şi sosul. I-a adus lupului numai macaroane. Lupul a 
început să mănînce macaroane, uitîndu-se pieziş în părţi. După ce a terminat, 
oaia l-a întrebat:

- Ei, ce zici lupule? Nu-i aşa că am făcut o mîncare bestială? Ţi-am spus eu că 
n-o să-ţi pară rău. 
- Da, într-adevăr oaie dragă, ai preparat nişte macaroane minunate. N-am 
mîncat niciodată ceva mai gustos. Dar vreau să te întreb şi eu ceva...
- Ştiu ce vrei să mă întrebi.Vrei să mă întrebi cînd îţi mai fac din nou o mîncare 
atît de delicioasă, nu-i aşa?
- Da, într-adevar, cînd îmi mai faci ceva la fel de bun?
- Hai să ne vedem mîine, vînăm ceva şi-ţi prepar o tocăniţă sau un gulaş 
fantastic! 

A doua zi lupul s-a pornit din nou la vînătoare. S-a întîlnit cu oaia şi după ce 
a vînat o căprioară şi nişte iepuri, le-au cărat împreună la el acasă. Oaia s-a 
apucat să-i prepare lupului cartofi cu sos de iepure şi cotlet de căprioară. După 
ce a terminat, lupul s-a aşezat la masa din sufragerie, iar oaia la bucătărie a 
mîncat pe ascuns toată carnea şi sosul. I-a adus lupului doar cartofii. De data 
asta lupul s-a uitat lung în farfurie, apoi a privit-o îngîndurat pe oaie şi nu s-a 
atins de cartofi. Oaia s-a uitat mirată la el şi l-a întrebat: 

- Ce faci lupule, nu vrei să mănînci?
- Sa ştii oiţă că nu vreau să mănînc.
- De ce?
- Păi, mă simt atît de bine împreună cu tine, încît nu mai simt nici foame, nici 
nimic.
- Mă bucur lupule, mă bucur. Dacă nu mănînci, lasă-mă pe mine, că mi-e foame.

Oaia a luat farfuria din faţa lupului şi a mîncat toţi cartofii. Lupul s-a uitat la 
ea lung şi i-a spus:

- Ştii, oiţă dragă, îmi vine greu să recunosc, dar eu... Eu te iubesc! Te-am iubit 
din primul moment în care te-am văzut! Aş vrea să mă însor cu tine, aş vrea să 
am o nevastă minunată ca tine. Nu mă refuza, că nu ştiu ce voi face fără tine.
- Bine lupule, sunt de acord. Şi eu te iubesc la nebunie. 

 Lupul şi oaia s-au căsătorit, au făcut o nuntă extraordinară unde au invitat toată 
pădurea. în noaptea nunţii după ce toate animalele au plecat, oaia s-a apropiat 
de lup şi i-a spus:

- Dragul meu, vreau să-ţi fac o surpriză! Aşteaptă puţin aici în hol, iar eu mă 
voi duce în dormitor, voi pregăti patul, voi aprinde lumînările, voi face un duş, 
mă voi parfuma cu uleiuri de flori, îmi voi despleti părul şi te voi chema. Este 
noaptea noastră, iubitule!

Lupul a fost de acord şi s-a aşezat în fotoliul din hol. A aşteptat cît a aşteptat, 
dar a trecut o oră şi oaia tot nu-l chema. A mai trecut o oră şi lupul a hotărît 
să vadă ce se-ntîmplă. Cînd a deschis uşa dormitorului, a surprins-o pe oaie 
cum şi-o trăgea de zor cu ursul. Ursul era călare pe oaie şi ea suspina languros. 
Lupul a tuşit de cîteva ori şi amanţii s-au oprit. Oaia s-a ridicat repede din pat 
şi i-a spus lupului:
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- Iubitule, stai putin, sper că nu te superi. Uite dacă vrei iţi explic totul şi o să-ţi 
dai seama că n-are sens să te nelinişteşti.
- Dar eu nu mă neliniştesc iubit-o, a spus lupul zîmbind. Eu n-am vrut să vă deranjez, 
am vrut doar să vă întreb dacă nu vreţi un pahar cu vin sau o felie de tort.

Ursul i-a spus lupului că ar vrea un pahar cu vin, fiindcă era însetat, iar oaia a 
cerut o felie de tort. Lupul a mers în bucătărie după vin şi tort, iar ursul şi oaia au 
început din nou să şi-o tragă. Cînd s-a întors, lupul i-a surprins în plină desfăşurare 
şi a tuşit intimidat. Amanţii au mai făcut o pauză şi au servit vinul şi tortul. Lupul 
şi-a cerut iertare pentru deranj şi a plecat. Şi-a strîns cîteva haine într-un rucsac, 
s-a uitat cu dor spre uşa dormitorului şi a plecat în pădure. Era noapte. Pe drum 
lupul s-a întîlnit cu vulpea. Vulpea s-a uitat la el mirată şi l-a întrebat:

- Ce-ai păţit lupule, de ce eşti trist?
- Păi, cum să-ţi spun vulpe, sunt cam supărat fiindcă oaia îmi ascunde ceva, 
dar nu ştiu ce anume. Poate îi doar în capul meu, poate sunt paranoic sau prea 
gelos. Cred că eu sunt problema. 

Şi lupul i-a povestit vulpii totul cu lux de amănunte. 

- Vai de mine lupule, într-adevar n-ai de ce să te nelinişteşti. Oaia te iubeşte şi 
te respectă foarte mult, dar tu eşti puţin gelos şi n-ai încredere în ea. Să ştii că 
n-ai motive, mai bine întoarce-te şi cere-ţi iertare. Cred că e foarte neliniştită 
sărmana că ai plecat. Ai grijă, oiţa e tare sensibilă. Hai, du-te repede şi nu mai 
fi neîncrezător. 

 Lupul s-a întors în grabă acasă şi cînd a intrat în dormitor, a surprins-o pe oaie 
cum şi-o trăgea cu cerbul. El s-a oprit nehotărît în prag şi a tuşit de cîteva ori. 
Amanţii au încetat distracţia şi oaia s-a ridicat din pat. 

- Ce faci iubitule, vrei să ne mai serveşti cu ceva? Minunat, uite eu vreau nişte 
suc de portocale, iar cerbul vrea îngheţată cu frişcă. Fii atît de drăguţ. 
- Bine iubito, vă aduc imediat, dar vreau să te întreb ceva.
- Da puişor, spune. 
- Nu cumva eşti supărată pe mine, nu cumva am făcut ceva ce nu trebuia?
- Vai de mine, iubitule. Cum ai putut să crezi aşa ceva? Linişteşte-te, totul e 
în ordine, totul e minunat, sunt atît de fericită că sunt cu tine. Poate singura 
problema ar fi... Adică nu-i mare treabă, dar dacă ai putea şi tu să fii mai atent 

şi să nu ne deranjezi prea tare, ştii tu ce vreau să zic. în rest totul e minunat. 
- Bine, draga mea. Mă bucur că totul e în ordine şi îţi promit că nu mai deranjez. 
Imediat vă aduc îngheţata şi sucul de portocale. 
- Bine iubire, hai repejor că mi-e sete. 

 Lupul a fugit la bucătarie după suc. El zîmbea şi se simţea bine. De atunci lupul 
şi oaia au trăit împreună pînă la adînci bătraneţi, în pace, înţelegere, iubire şi 
respect. Mai tîrziu vulpea l-a sfătuit pe lup să înfiinţeze o asociaţie pentru tineri 
însurăţei. Un centru de psihologie a cuplului. Fiind talentat în domeniu, lupul a 
urmat sfatul vulpii şi a înfiinţat asociaţia «Respect în familie» Acum lupul este 
unul dintre cei mai renumiţi experţi în probleme de căsnicie şi fin psiholog în 
domeniul delicat al convieţuirii.

 

Voldemar Labagiul

Voldemar Valerianovici Vlasov, doctor în ştiinţe, academician şi fizician celebru, 
rector la academia de fizică nucleară din Saratov, pe lîngă meritele în domeniul 
mecanicii quantice şi a experimentelor nucleare, mai este şi un celebru labagiu. 
Colegii lui de breaslă de la Institutul Radiaţiei din Pavlodar susţin că Voldemar 
s-a apucat de această treabă din fragedă pruncie, dar Voldemar Valerianovici 
susţine că prima labă a făcut-o chiar în burta mamei sale, Eleonora Stepanovna 
Vlasova, o muncitoare sîrguincioasă, care lucra la acea vreme (în 1942) la 
uzina de tancuri din Habarovsk. 

 Şi totuşi, nu acea perioadă a fost cea mai prolifică în domeniul menţionat, 
adică laba de înaltă performanţă. în ordine cronologică, primul record 
Voldemar Valerianovici l-a stabilit la patru anişori, în casa bunicilor lui din 
satul Bobrovo de lîngă Stavropol, în timpul zilei de naştere a bunicului său. în 
acea zi nefastă oaspeţii de la masă l-au văzut pe micuţul Volenka jucîndu-se cu 
puţulica şi, înainte de a interveni, un jet impresionant de spermă copilărească 
a ţîşnit cu mare presiune direct în gura unchiului Ghena, un măcelar cunoscut 
care aproviziona familiile din zonă cu iepuraşi, purceluşi, răţuşte şi alte orătănii 
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nefericite. Cantitatea de spermă a fost fatală pentru unchiul Ghena, şi bărbatul 
solid ca orice măcelar s-a înecat şi a murit sufocat pe podea. Nimeni nu a reuşit 
să facă nimic. Bineînţeles, micul Volenka a fost mustrat şi timp de două zile 
a fost ţinut cu mîinile legate la spate. în această situaţie, copilul nu s-a lăsat 
înfrînt. Avînd o mobilitate de invidiat, copilul îşi făcea lăbuţa cu gura sau se 
freca cu puţa de perete. Pînă astăzi în casa părasită de la Bobrovo se pot vedea 
scrijelituri, găuri şi urme adînci în perete. Ca să nu mai vorbim de petele uriaşe 
de spermă de pe tavan. 

A doua mare izbîndă Voldemar a reuşit-o la grădiniţă, unde într-o dimineaţă, de ziua 
Armatei, a împroşcat-o pe educatoare, pe bucătareasă şi pe directoarea grădiniţei 
cu un jet şi mai impresionant de spermă şi la fel ca în cazul unchiului Ghena, 
direct în gură. însă femeile avînd o oarecare experienţă în domeniul jeturilor, au 
izbutit să păcălească moartea, înghiţînd cu dibăcie cantităţi industriale de spermă. 
Bineînţeles, multă spermă s-a împrăştiat pe podele şi fetiţele de la grădiniţă, din 
curiozitate infantilă s-au pus pe gustat, iar atunci cînd una dintre fetiţe, Valiuşa, 
s-a ridicat de jos cu buzele strălucitoare şi a strigat zglobiu:«Izvorul vieţii, muie 
angro!», vestea s-a răspîndit repede şi în alte gubernii. Singura salvare pentru 
băieţelul de şase anişori a fost faptul că educatoarele, directoarea şi fetiţele de 
la grădiniţă au ascuns faptele cu străşnicie ca să nu-l piardă pe băieţelul-izvor-
dătător-de-viaţă-abundentă. Aşa îl numeau femeile în taină.

Cînd Voldemar a plecat la şcoală, el era deja celebru în lumea femeilor. La 
doar opt ani, într-o seară de primăvară cinci femei necunoscute l-au răpit pe 
băiat de la ora de educaţie fizică, direct din vestiarul şcolii generale nr.4 din 
Saratov. Băiatul a fost transportat în portbagajul unui Moskvich pînă la Malaia 
Poleana, o pădurice superbă unde se afla imensa şi luxoasa vilă a surorilor 
Kovalefska, cunoscute ca lidere a mişcării feministe «Nici o bucă la porci!». 
Această organizaţie era formată din 200 de fete virgine, 100 de curve de lux 
din Petersburg (Leningrad la acea vreme) 60 de soţii de miniştri şi generali, 40 
de vînzătoare de carne din suburbiile Moscovei, 30 de fiice de artişti, scriitori, 
pictori, filosofi şi în sfîrşit, 20 de bătrîne nimfomane din Franţa. 

în acea zi importantă, băiatul a fost adus la vila unde organizaţia era în plină 
adunare. Toate membrele se aflau în sălile uriaşe ale vilei la o sărbătoare de neuitat. 
50 de ani de activitate. Şi bineînţeles, nici un bărbat. De altfel, surse secrete susţin 
un fapt teribil. Cică în jurul vilei sunt nenumărate gropi comune cu bărbaţi, 
dar săpăturile şi căutările nu s-au încununat cu succes pentru organele de 

poliţie. Bîrfele însă au continuat să pună în pericol activitatea răsunatoare a 
organizaţiei.

Micul Voldemar a fost dus într-un salon special amenajat unde îl aşteptau 
cu bucile în sus, cu gurile larg deschise, cu sfîrcurile deja întărite, primele 
sau mai bine zis primul grup, cele 200 de virgine minunate. Băiatul nu s-a 
lăsat înduplecat prea mult şi futaiul dezastruos s-a produs ca o furtună, ca un 
cutremur devastator. în cîteva secunde, ţipetele, suspinele şi urletele isterice ale 
femeilor care juisau de cîte douazeci de ori pe minut, au răsunat în împrejurimi 
ca un ecou interminabil. Culmea culmilor a fost faptul că după ce le-a răsfutut 
în ultimul hal pe toate femeile din organizaţie plus încă vreo 90 de femei venite 
din satele de alături la auzul suspinelor, aşadar, culmea culmilor a fost că după 
un futai care a durat vreo 10 ore în continuu, Voldemar nu a scăpat nici o 
picătură de spermă. După ce s-a săturat de futut, uşor dezamăgit, Voldemar 
a făcut o labă rapidă şi a inundat vila. Cele cîteva sute de femei leşinate şi 
semileşinate de orgasmele ce continuau din inerţie, se zvîrcoleau şi se bălăceau 
în spermă pînă la gît. Folosindu-se de neputinţa femeilor, Voldemar a părăsit 
vila surorilor Kovalefska şi s-a întors acasă. De atunci Voldemar a refuzat 
nenumăratele propuneri de futai care au venit din toate părţile pînă la vîrsta de 
20 de ani, cînd adeptul labei exclusive a hotărît să fericească pe una dintre cele 
cîteva zeci de mii de admiratoare care îl venerau în taină sau se învîrteau zi şi 
noapte în jurul casei lui. în data de 1 aprilie 1962 tînărul Voldemar, care era 
deja student la Academia de Ştiinţe, a organizat Marea Loterie a Futaiului în 
pădurea Nejnaia din Belorusia.

La sărbătoare s-au adunat circa 8.000 de femei, curve de lux, pubere virgine, 
babe isterizate, soţii de miniştri şi vreo 800 de poponari din toate colţurile 
Europei. Doar un singur cîştigător trebuia să devină preafericitul sau preafericita 
aleasă în Futaiul Secolului. Voldemar a sosit în poiana Nejnaia într-o blindată, 
însoţit de 20 de bodyguarzi pe motociclete Ural şi 30 de militari în jeep-uri de 
tip «Uazik», înarmaţi pînă-n dinţi. Mulţimea care se afla deja în extaz, scanda 
sincronizat: «Fuuu-tai, fuuu-tai, vrem fu-tai, vrem fu-tai!» Dar, cît n-ar părea 
de imprevizibil, s-a întîmplat cel mai imprevizibil dintre cele mai imprevizibile 
lucruri cu putinţă din istoria imprevizibilităţii universale... 

Voldemar a coborît din blindată, mulţimea a început să freamăte şi să se 
apropie de tancheta înconjurată de soldaţi. Unul dintre ofiţeri a încercat să 
anunţe condiţiile loteriei, dar Voldemar i-a făcut semn să tacă. Apoi Voldemar 
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s-a uitat în jur, şi-a făcut socoteală şi a spus: «Dă-i în morţii măsii de fraieri, 
nu schimb eu laba pe sufletele lor de doi bani!». După care a urcat înapoi în 
blindată şi s-a cărat cu tot cu cele douăzeci de motociclete şi jeep-uri. Mulţimea 
a rămas încremenită de uimire, iar apoi din cauza unui şoc nervos toate femeile 
au leşinat, iar poponarii şi-au tăiat venele cu ce-au găsit la îndemînă. Cei care 
n-au avut cuţite sau obiecte tăioase, şi-au muşcat venele cu dinţii. Doar doi 
poponari din toată mulţimea nu s-au sinucis, fiindcă se iubeau prea tare şi au 
plecat înapoi în Amsterdam, însă dragostea lor n-a ţinut prea mult şi ei s-au 
despărţit din cauza regretelor şi amintirilor de la Nejnaia Poleana. 

în momentul de faţă Voldemar Valerianovici s-a retras în vila lui de lîngă lacul 
Baikal, unde a rămas fidel cauzei sale şi face laba zilnic de două, trei sute de 
ori (pe oră). Mulţi au încercat să ia legătura cu acest incontestabil maestru 
al frecţiei de înaltă performanţă, dar Voldemar a renunţat la societate demult. 
Bîntuie zvonuri precum că au fost întîlnite în acea zonă a Baikalului vietăţi 
nemaivăzute cu cap de om sau cu trup de femeie, dar un adevăr e cert, şi anume: 
Nivelul transcedental atins de Voldemar Valerianovici Vlasov este inaccesibil 
pentru muritorii de rînd. 

Hariton

Hariton s-a trezit la ora 6 dimineaţa. A intrat clătinîndu-se în bucătărie şi a scos 
din frigider sticla cu vodcă. S-a aşezat pe scaun şi a spus: «Băga-mi-aş pula!» 
A umplut paharul, s-a ridicat în picioare şi l-a dat peste cap. S-a aşezat înapoi 
pe scaun şi a spus: «Băga-mi-aş pula în gurile voastre!» Şi-a mai turnat încă un 
pahar cu vodcă şi l-a dat peste cap. După care a plecat la culcare. 

S-a trezit peste patru ore, s-a aşezat somnoros pe marginea patului şi a spus: 
«Pizda măsii de treabă!» S-a dus clătinîndu-se în bucătărie, a scos din frigider o 
altă sticlă de vodkă. Şi-a turnat un pahar, s-a uitat pe geam şi a spus: «Băga-mi-aş 
pula!» A dat paharul peste cap, s-a aşezat pe scaun şi a mai turnat un pahar. L-a 
dat peste cap, s-a ridicat şi a spus: «Pizda măsii!» S-a îndreptat spre dormitor, dar 

s-a împiedicat, a căzut jos şi a strigat: «Mă fut în pizda mătii!» S-a sculat de jos 
şi s-a apropiat de masă. Şi-a mai turnat un pahar cu vodcă, dar l-a scăpat jos şi l-a 
spart. S-a sprijinit de perete, s-a uitat în sus şi a spus: «Baga-mi-aş pula în morţii 
mătii!» S-a îndreptat încet spre dormitor, ţinîndu-se de pereţi, dar s-a împiedicat 
şi a căzut cu capul de calorifer. S-a apucat cu mîinile de capul însîngerat şi a 
strigat: «Futu-ţi gîtu’ şi slobozu’ morţilor mătii!» S-a tîrît şi s-a culcat lîngă pat. 
Peste două ore s-a trezit şi a intrat în bucătărie. A scos din frigider un borcan cu 
murături, după care şi-a turnat un pahar cu vodkă. L-a dat peste cap şi a spus: 
«Vai, cît de frumoasă este viaţa. Sunt atît de fericit, atît de fericit». Apoi, a început 
să plîngă şi să cînte:

Uneori mă trezesc dimineaţa / Şi privesc către cerul senin /Ce surpriză frumoasă 
e viaţa / Ce minune e că traim / Cînd mă plimb liniştit prin grădină / Şi privesc 
trandafirii frumoşi / Simt în suflet un val de lumină / Stiu că oamenii sunt 
norocoşi // Doar mai mare noroc nu există / Doar mai multă iubire nu e / Doar 
nu poate cineva să-mi spună / Că există ceva mai plăcut decît / Să bei un borcan 
de spirt / Şi să intri în comă // Doar nu vreţi să spuneţi / Că n-am dreptate / Că 
nu de alta, dar vă fut în gură / Animale puturoase ce sunteţi / Mă cac pe casa 
voastră. // Iar cînd mă plimb pe malul mării / Şi delfinii se joacă în larg / Simt 
cum îmi crapă capul / Şi îmi vine să-mi bag pula de emoţie

Ce pizda măsii, că doar n-o să-mi spuneţi că n-am dreptate şi că vorbesc urît, 
doar n-o să-mi spuneţi că sunt un bădăran obscen sau că am luat-o razna, doar 
n-o să-mi spuneţi că sunt nebun, că vă distrug, porcilor! Ce credeţi voi, că 
sunteţi tari? îmi bag pula în tăria voastră! Eu vă mănînc pe toţi cu pîine şi 
ceapă! îmi scot carnea voastră dintre dinţi şi scuip în sufletele voastre ieftine. 
Animale de tracţiune ce sunteti! 

Dar iertaţi-mă vă rog / Nu vreau să mă înţelegeţi greşit / Mi se-ntîmplă să fiu 
nervos uneori / Dar în realitate sunt un om bun // îmi vine greu să vă spun / 
Aş vrea să mă înţelegeţi / Aş vrea din tot sufletul să mă credeţi / Eu de fapt vă 
iubesc mult // Si dacă s-ar îndura Dumnezeu / Şi ar trece pe la mine măcar în 
vis / Nu mi-ar mai trebui nimic / Iertaţi-mă dacă puteţi / Şi să nu vă amintiţi de 
Hariton / Ca despre un netrebnic posedat / Să stiţi că nu sunt un om rău / Chiar 
dacă par // Dar cine nu pare / E bun oare?
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Melania (fata din vis)

Melania se fute ca o zeiţă, stie să dea contre la fix, de-ţi plesneşte pula de 
plăcere. Melania se mai fute şi în pizdă din cînd în cînd, dar mai ales în cur. 
Dacă nu se fute în cur, Melania nu pierde vremea şi suge pula de-ţi vine tot 
sîngele în cap şi te furnică trupul ca la anestezie. în timpul liber Melania îşi 
mutilează trupul cu cuţitul, iar noaptea se ascunde prin pădure şi îşi linge rănile. 
în timp ce se fute în cur, spre exemplu, Melania plînge şi recită versuri. Esenin, 
Bacovia, uneori Minulescu. Dacă spre exemplu o fuţi pe Melania în cur, dar 
prea vîrtos şi agresiv, Melania ţipă şi leşină, iar dacă o fuţi mai delicat, nu 
prea adînc, aşa, pe la intrare, mai lent, mai gingaş, Melania plînge şi suspină 
semileşinată. Dimineaţa, Melania preferă să se fută contemplativ sau să sugă 
pula. Ea este o fată foarte sensibilă, are tenul alb catifelat, este slăbuţă, putin 
anemică şi foarte sfioasă. Are 15 ani şi vrea să devină profesoară. Dar cel mai 
mult îi place să se fută în cur, să primească în dar flori de cîmp, să cînte la pian 
sau la chitară şi să citească versuri. Naum, Voronca, uneori Cărtărescu. Melania 
este foarte bolnavă, dar este o fată frumoasă şi sensibilă. Ea locuieşte împreună 
cu mama ei în Sodoma, lîngă Obor.   

Anabela

- Următorul!
- Se poate?
- Vă rog, intraţi, intraţi...
- Bună ziua.
- Bună ziua, luaţi loc. Ce fetiţă frumoasă aveţi! Cum te numeşti puişor?
- Anabela.
- Anabela? Foarte frumos, foarte frumos. Cîţi ani ai Anabela?
- Cinci ani şi jumătate..
- Minunat. Vă ascult doamnă.
- Domnule doctor, acum trei zile, fetiţa mea s-a plîns de dureri acute la ceafă. A 

dormit foarte rău, iar aseară, a leşinat în baie sărmana. A vomitat. M-am speriat 
tare de tot. Ce poate însemna asta?
- Păi, să vedem ce spune fetiţa. Anabela, povesteşte-mi te rog, cînd ai simţit 
prima dată durerea? Unde şi cum?
- Am simţit durerea... Aici... Nu ştiu, sau nu... Ba nu, alaltăieri. 
- Alaltăieri? Mămica ta spune că ţi-a fost rău acum trei zile.
- Ea nu este mămica... Mămica mea a murit!
- Vai, Anabela... Cum poţi spune una ca asta. Nu-i adevărat. N-o ascultaţi 
domnule doctor, eu sunt mama ei! Nu stiu de ce vorbeşte aşa...
- Staţi puţin doamnă... Lasaţi-o să vorbească. Trebuie să-mi dau seama de 
anumite lucruri... Povesteşte-mi Anabela, unde este mama ta?
- Mama mea este sub pămînt, adînc adînc... Acolo e întuneric, aşa... Mai 
întuneric decît atunci cînd ţii ochii închişi, mai frig decît noaptea cînd fugi prin 
pădure cu ochii închişi şi cu degetele îngheţate. Pînă la peretele de fier...
- Anabela, ce-i cu tine? Domnule doctor!
- Doamnă, vă rog să nu întrerupeţi fetiţa, vă rog mult! Dacă doriţi s-o ajut. 
Spune Anabela, povesteşte-mi...
- Mmmmm... Eu nu ştiu... Ah. Nu ştiu ce...
- Mama ta, unde-i mama ta?
- Mama e acolo, sub pămînt... Acolo e întuneric şi frig şi umed, ca într-o burtă de 
fetiţă. Eu ştiu... Mama e acolo, adînc... în întuneric. Dar să ştiţi că după ochii mamei 
se ascunde o cireaşă albă. După un ochi se ascunde o cireaşă albă şi după celălalt 
ochi se ascunde o cireaşă albă. Iar după cireaşă se ascunde o muscă neagră care 
vrea să înghită cireaşa. Musca vine la mine în fiecare noapte şi-mi spune poezii...
- Poezii?
- Da.
- Ce poezii îţi spune musca? 
- Nu ştiu, eu nu vreau...
- Hai puişor nu te ruşina, spune-mi ce poezii îţi spune musca? Te rog.
- Musca spune poezii bucuroase.
- Poezii bucuroase?
- Nu, nu... Poezii triste, foarte triste, ca să nu poată dormi mama în pămînt, ca 
să nu poată visa cireşe albe, eu nu pot fără cireşe.
- Ce poezii spune musca, ţii minte?
- Da, ţin minte, musca spune poezii triste. Mie mi-a spus poezia moale.
- Cum?
- Poezia moale. Despre capul pruncuşorului din burta mamei îngropate, iar 
acolo în capul pruncuşorului este cuibul muştei, dar musca nu-i neagră, ea nu-i 
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muscă... Ea spune: «Groapa, groapa, groapa groapa.» Aşa spune musca poezii, 
dar musca nu-i neagră... Ea se ascunde în capul pruncuşorului, iar pruncuşorul 
zîmbeşte, pruncuşorul din scorbură. Pruncuşorul din scorbură e rece. 
- Anabela, nu mai plînge.. Hai puişor. Linişteşte-te. Doamnă, ar fi bine să.
- Pruncuşorul din scorbură mi-a spus ca mama nu ştie să cînte... Asta nu-i drept. 
Mama cîntă sub pămînt şi-mi spune poveşti. Eu îmi lipesc urechiuşa de covor, 
noaptea şi aud poveştile. în fiecare noapte. 
- Anabela...
- Mama l-a mîncat pe tata, tata a mîncat-o pe bunica, bunica a mîncat pruncuşorul 
din scorbură... Pruncuşorul din scorbură mi-a mîncat picioruşele şi mînuţele. 
Pruncuşorul din scorbură mi-a sărutat păsărica... 
- Anabela...
- Doamnă, vă rog!
- Pruncuşorul a mîncat musca. Toţi pruncuşorii au capurile moi fiindcă au 
mîncat musca. Eu am mîncat cireşe cu nenea... 
- Cu cine?
- Cu nenea bolnav, care vine noaptea. Nenea aduce lapte şi bomboane din 
pădure. El mi-a spus că sunt fluture, dar mama nu crede, fiindcă a plouat şi i-a 
intrat pămînt în gură. Nenea mi-a ros unghia. El este foarte frumos, seamănă cu 
ursuleţul meu, dar se mişcă... Ursuleţul meu nu se mişcă de frică. Eu mă mişc 
de frică, dar nu sunt fricoasă, cînd mă doare, eu spun: «Groapa, groapa, groapa 
groapa...» Şi îmi trece. Eu vreau în groapă. Vreau cu nenea, să dorm în pămînt. 
Eu nu vreau aici. Aici e frig... Unde-i mama? Mamaaaa... 
- Anabela, puişor... Eu sunt, eu sunt mama! Doamne, ce se-ntîmplă? Domnule 
doctor, de ce spune asemenea lucruri? Ce are fetiţa mea?
- Doamnă, nu ştiu ce să vă spun. Am impresia că fetiţa dumneavoastră... 
Mmmm...
- Ce are?
- Greu de spus... Nu vreau să vă sperii, dar poate fi ceva mai greu. Dincolo de 
aparenţa unei imaginaţii defazate. Asta ţinînd cont şi de durerile la ceafă. în 
cel mai rău caz, poate fi vorba despre o schizofrenie paranoidă, halucinaţii sau 
delir mistic, probabil... Cred totuşi, că e devreme să mă pronunţ definitiv. Fetiţa 
e foarte sensibilă, are înclinaţii spre depresie. Sunt multe aspecte, aş sugera un 
tratament, dar în primul rînd, încercaţi să comunicaţi cu ea, s-o ascultaţi, să n-o 
contraziceţi. Fetiţa are nevoie de multă atenţie şi compasiune, mai mult decît 
un tratament medical sau o internare. Din păcate, la vîrsta ei, Anabela ştie nişte 
lucruri care o frămîntă, o chinuie.
- Poftim?

- Fetiţa ştie nişte adevăruri pe care noi le ascundem. Cît n-ar părea de 
straniu, doamnă, tocmai noi suntem cei mincinoşi, noi delirăm şi aberăm în 
corectitudinea şi aparenta noastră normalitate. Mai puţin ea... încercaţi să n-o 
contraziceţi niciodată, ascultaţi-o cu atenţie, deoarece spune adevărul. Şi eu îl 
cunosc pe pruncuşorul din scorbură, şi eu cunosc musca!
- Domnule doctor, nu vă înţeleg..
- Nici n-o să înţelegeţi doamnă... Morţii nu înţeleg! Aveţi prea mult pămînt 
în urechi ca să auziţi, aveţi prea mult noroi în cap ca să înţelegeţi... Mamele 
îngropate trebuie să se odihnească cu zîmbetul pe buze, nu să încerce să 
înţeleagă ceva. Toţi cei îngropaţi trebuie să se odihnească în pace, cu zîmbetul 
pe buze. Groapa...  
- Doamne, nuuuuuu... Nuuuuuuuuuuuuu. Mă sufoc, aprindeţi lumina, aprindeţi 
lumina, aprindeţi luminaaaaaaaaaaaaaaaaa... Daţi-mi drumul de aici, nu 
pot să respir, nu mai poooooooooooot, nuuuuuuuu... Anaaaaaaaabelaaaa... 
Anabelaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!   

   

 

Petruşka - porcul trist

într-o dimineaţă, Petruşka - porcul trist, s-a trezit, s-a uitat în părţi şi a întrebat: 
De ce, de ce acum, de Crăciun? Dar n-a apucat el bine să se întristeze, că a 
intrat Gavril - gospodaru, cu baioneta în mîna vînjoasă şi a spus: Hai Petruşka, 
lasă poeziile şi hai, oaspeţii vin mîine, iar piftia încă nu-i gata. Petruşka s-a uitat 
întristat la Gavril şi l-a întrebat: De ce, de ce? Spune-mi, ce ţi-am făcut? Cum 
adică ce mi-ai făcut, a întrebat Gavril. Nu mi-ai făcut nimic, dar aşa se cuvine, 
asta-i soarta Petruşka, ăsta-i destinul... Cărniţa e bună, şi doar n-am cheltuit cu 
tine degeaba atîtea castroane de lături, atîta zahăr, atîta pîine. Atunci Petruşka 
a spus: Bine gospodarule, fă cum vrei, dar aş vrea să-mi îndeplineşti o dorinţă 
înainte de moarte. Aş vrea să te duci la editură cu poeziile mele şi să încerci să 
le publici. Dacă voi fi mort, ei o să publice neapărat o carte, iar tu, gospodarule, 
te vei îmbogăţi şi vei deveni boier. Şi dacă vei deveni boier, te rog mult să-mi 
faci şi mie un mormînt mai frumos, măcar o lespede de marmură pe care să fie 
scris numele meu - Petruşka şi o poezie de-a mea nu prea mare. Aceasta:
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Treuca mea e mititică / Sunt murdar şi singurel / Viaţa-i scurtă dar frumoasă / 
Vreau un rai mai mititel

Gospodarul înlăcrimat s-a apropiat de porc, l-a scărpinat după ureche şi i-a 
spus: îţi promit Petruşka, voi duce poeziile tale la editură. Piftia a fost bună şi 
familia a mîncat în linişte şi smerenie, evitînd să-şi intersecteze privirile.

P AV E L  P Ă D U R A R U

Autorul cărţilor de poezie „La braţ cu opoziţia” (Speranţa, Chişinău, 1998), „îmi pare că-s 
Păduraru” (Biblioteca Tiuk, 2003) şi al romanului „Karlik” (Ed. Pontica). Născut în 1976, la 
Chişinău. Fondatorul Fundaţiei Culturale Lolocur (www.geocities.com/lolocur). 
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CADAVROBORA

(fragment)

Oricine intră în casa mea şi se culcă în patul meu îşi surpă imediat viitorul. Aşa 
mi-a spus Simona. Eu sunt producătorul suferinţei sau virusul blestemului. Ca 
să fiu aplaudat, mi se permite să umblu doar prin gunoaie, să fiu iubit doar de 
fiinţe decăzute, să iubesc femei regulate de cîini, cai şi sifilitici.

Pe iubita mea o cheamă Rabla. Ea are păr roşcat, tuns scurt. Şi e frumoasă. Şi 
se fute bine. Vrea să-i fac un copil şi mă amăgeşte mereu că poartă în pîntece a 
patra mea odraslă. Ceea ce mă irită şi mă face să alerg la farmacie, ca să cumpăr 
un test. O pun să facă treaba mică, chiar dacă îmi miaună că nu iese sau o doare 
puţa şi îi arăt apoi liniuţa. Una. Şi ea îşi închide gura. Apoi nu vorbesc cu ea 
cîteva zile sau săptămîni, pînă ce mă sună şi mă roagă să mai trec pe la ea. 

N-o iubesc pe Rabla. Mi-e bine cu ea, însă după ce ejaculez de cîteva ori îmi 
beau cafeaua, trag o ţigară şi mă întorc acasă, mă simt dobitoc. Trupul meu 
răspîndeşte mirosul căţelei transpirate în chinurile facerii. Mai văd cîte-o javră 
slăbănoagă şi răpănoasă pe stradă şi mă regăsesc în chipul ei plîngăreţ. Şi-mi 
jur de fiecare dată că aici am sfîrşit-o cu ea.

Rabla mă iubea într-adevăr cînd era bibliotecară. Şi fecioară. Pe atunci era 
blondă şi purta părul prins în cosiţe. La instituţia în care lucra se făceau multe 
praznice în amintirea poeţilor neamului şi, cînd intelectualitatea noastră îşi tîrşîia 
capetele de pereţi, îşi reţinea cu eroism scuipatul ca să nu se prelingă printre 
dinţi şi rîgîia poezii de dor, eu cu Rabla ne retrăgeam în closet şi ne îmbălam 
pînă ce auzeam scîrţîitul uşii de la budă înviorat de vreo băşină mucegăită, ceea 
ce ne dădea de înţeles că intră un poet sau un critic literar. Ne strîmbam şi ieşeam 
afară. Continuam pupatul în faţa bibliotecii, în ciuda epavelor care ieşeau din 
casa cărţii, clătinîndu-se ca nişte scroafe oloage şi privindu-ne cu dispreţ. N-o 
iubeam nici atunci, doar că-mi era dragă. Iar ea aştepta cu nerăbdare zilele în 
care a mai pierit vreun poet al neamului, însemnîndu-le cu roşu în calendar, ca 

să mă vadă şi să roşească timidă, jucîndu-şi rapid privirea din ochii mei spre 
podeaua bibliotecii şi invers. Eu eram om însurat şi aveam un copil, ce dracu’... 
Iar intelighenţia mă cunoştea în parte şi Răbluţa mea se sinchisea să nu ne vadă 
poeţii cît mai erau treji şi cu cămăşile curate.

Apoi a dispărut. A lăsat naibii facultatea şi a plecat în Europa, cu un licenţiat 
crescut în bani şi foarte iubăreţ. Ăla îi cumpăra brăţări de aur şi chiloţi scumpi, 
pînă a convins-o că deţine cheiţa fericirii ei. A dezvirginat-o în Italia şi s-au 
mai iubit sărmanii oameni cîteva nopţi. S-au căsătorit, evident. Au mers în luna 
de miere pe Coasta de Azur. Dar într-o noapte s-a trezit din somn Rabla, dar 
Salabonul nu mai era. L-a găsit în altă cameră, futut de două negrese. Rabla 
însă l-a iertat, iar spectacolul în trio s-a mai repetat cîteva nopţi. între timp şi 
ea s-a întreţinut cu un italian, care i-a propus să-l urmeze. Şi Rabla l-a urmat. 
Dar ăsta era căsătorit şi fata noastră s-a culcat din disperare cu fiul lui. Şi tot 
aşa a continuat povestea, pînă cînd Rabla s-a angajat dădacă. A lucrat trei ani, 
iar acum cîteva luni s-a întors acasă. 

Ne-am întîlnit întîmplător, într-o staţie de troleibuz. Tocmai plecase Catinca şi 
i-am zis să meargă la mine, căci o vreau. Ea m-a urmat. Şi am intrat în căcat. 
Deşi refuz s-o mai văd şi mi se face greaţă cînd îmi amintesc de sărmana şi 
frumoasa mea Rablă. Dacă aş fi adolescent, m-aş căsători cu ea. Ca să divorţăm 
peste maximum trei ani şi să avem un copil ca o floare. 

Pedofilie

Barkosa are cur mare şi barbă mică. El este un om sărman, care a căutat toată 
viaţa un fir de aţă colorată şi a găsit o frînghie bej. E creştin şi face mult bine. 
Toată viaţa lui Barkosa a făcut numai bine oamenilor. în urma lui au rămas 
numai oameni fericiţi. Barkosa ştie că el este foarte de treabă. El mai ştie că e 
frumos şi înalt. El suferă pentru durerea altora, dar nu vrea să sufere nimeni din 
urma lui. Iată de ce este un om atît de minunat. 

Eu trebuia să-l omor pe acest biet Barkosa, deoarece el este foarte blînd. Şi căcăcios. 

Mama lui este foarte bucuroasă pentru el. Şi sora lui şi toţi fraţii lui se veselesc 
din cauza lui. Mama lui este foarte credincioasă, e chiar mult mai credincioasă 
decît el. Cel puţin aşa lasă impresia la prima vedere. 
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Indiferent de acest fapt, stăteam cu Kelly Basca la o masă înclinată, pe care 
puteam să ne sprijinim doar coatele. Familia acestuia a emigrat la o vecină şi 
Kelly mă asigură că peste trei zile în mod sigur se va întoarce. 

Vorbeam despre pedofilie. Kelly îl arse într-o seară pe fiul lui, Copac, de 14 ani, 
şi mă întreba acum dacă fapta lui este imorală. Cică Copac singur l-a rugat şi 
n-a divulgat nimănui incestul. Kelly Basca nu se consideră pedofil, pentru că el 
nu a căutat legătura, ci a îndeplinit rugămintea copilului. „Eu îmi iubesc copiii 
cu o dragoste deplină, mi-a spus el, şi dacă ei mă roagă ceva, eu nu-i pot refuza. 
Crezi că m-am simţit bine cînd am ieşit din el murdar tot? Fu, şi acum îmi pute. 
Dar e copilul meu, ce vrei?”.

Copac era un băiat frumos, dar prost. îl cunoşteam bine, pentru că ne ajuta şi el 
la săpat groapa. Era binevoitor cu toţi şi îşi iubea cel mai mult mama. De fapt, 
era unicul dintre copiii lui Kelly Basca care avea un ataşament mai mare faţă 
de maică-sa. 

Kelly insista acum să-i spun că nu este pedofil, ci un tată grijuliu. Ce puteam 
să-i zic? Poate că nu este într-atît de pedofil, cît e de pidar. însă în termeni 
generali nu există îndoială că e un pedofil scîrbos. Pedofilii sunt cei care-şi fut 
fiii şi fiicele, care-şi doresc propriii copii chiar şi fără a-i pipăi, care fac laba şi 
se gîndesc că deasupra sau dedesubt le gem odraslele. Aceşti căcaţi bolnavi se 
numesc pe bune pedofili. Dar nu sunt pedofili cei care iubesc alţi copii.

Azi a venit timpul să pornim la drum în căutarea florii dragostei. Ea se află în 
sandalele unuia dintre noi, ea se află în ciorapii unuia dintre noi. Să ne descălţăm 
şi să ne spălăm picioarele, să spălăm floarea dragostei şi s-o înecăm.

Şi atunci s-a deschis poarta şi a intrat minunatul Barkosa. Venea dintr-o ţară 
îndepărtată şi avea mulţi bani. Kelly a fugit însufleţit spre el şi i-a sărit în braţe, 
sărutîndu-l.

„Trăim numai o viaţă, îi spunea Maestro Simonei, şi de aceea trebuie să profităm 
din plin de ea. Trebuie să aflăm plăcerea în fiece clipă, să o căutăm zi de zi. 
Pentru că murind nu luăm nimic cu noi. Ce luăm? Nu luăm nimic. Aşadar, 
trebuie să ne simţim întotdeauna tineri, pentru că bătrînii nu mai au nevoie de 
bani, căci lor nu li se mai scoală. Acum e momentul culminant în care trebuie 
să ne trăim viaţa. Pentru că avem numai una. în mormînt n-o să luăm nimic. E 

bine să ne gîndim numai la noi, fiecare să se gîndească doar la el, la satisfacerea 
nevoilor sale trupeşti, pentru că aceasta-i fericirea – dragostea dintre femeie şi 
bărbat”.

Eram şi eu la masa lor. Mulţumit de cuvîntarea lui, Maestro mă privi pe mine, 
apoi pe Simona. „Voi vă futeţi?”, ne-a întrebat. 
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NUMĂRUL 9

Acum era clar, vecinul meu de vis-a-vis reuşise, în sfîrşit, să-l arunce pe taică-
său pe fereastră. De la etajul IV, unde mai locuiau: maică-sa, fratele mai mare şi 
una dintre surori. îşi pierduse minţile în urmă cu 15 sau 20 de ani, după ce luase 
o bătaie zdravănă de la un alt vecin pe vremea cînd locuiau la ţară. Se strecurase 
peste gardul mic din plasă şi încercase să-i fure o pereche de iepuri. Erau albi, 
aveau urechi lungi şi se călăreau toată ziua. Chestia asta îl enerva la culme, 
aşa că simţea nevoia să facă ceva. Nu voia să-i omoare, ci doar să îi vîndă… 
separat – astfel aveau să nu se mai călărească niciodată. Fusese, de altfel, prima 
lui experienţă erotică intensă şi, ca urmare a pumnilor luaţi cu nemiluita în cap 
şi în gură de la vecinul matol, rămăsese şi ultima. îl surprinsese cu urechiaţii în 
braţe, jumătate în cuşcă, jumătate ieşit. Adică numai trunchiul era ieşit afară, 
picioarele nu reuşiseră să-l propulseze suficient de puternic încît să scape. îl 
lăsă acolo fără cunoştinţă, plin de sînge şi cu o perspectivă nouă asupra lumii, 
vieţii, vecinilor şi mai ales asupra iepurilor domestici.

S-au chinuit astfel vreme de cîţiva ani. îl scotea mereu pe jumătate, şi îi căra 
pumni în spate. Moşul ţipa ca din gură de şarpe, dînd  din picioare şi din mîini. 
Practic în sistemul lui nervos durerea se împărţea în două părţi sensibil egale; 
o parte era datorată fricii, iar cealaltă parte - unei gute netratate la timp şi care 
avea să-l chinuie pînă la moarte. Maică-sa auzea, începea să strige şi sărea 
în ajutorul victimei, sărea şi fratele mai mare care urla ceva mai consistent, 
fiind mai tînăr şi avînd plămînii în regulă (bătrîna avea numai unul) şi-l băgau 
înapoi. Uneori sărea şi sora, dar mai rar, pentru că nu prea stătea pe acasă 
– practica prostituţia şi avea mereu de lucru. Reuşeau întotdeauna. în bloc şi la 
taraba de ziare de peste drum se făceau pariuri, se pronostica data cînd ţicnitul 
de la IV avea să reuşească. Nimănui nu-i trecea prin cap să intervină, întrucît 
identificau scandalul cu un spectacol oferit pe gratis de un regizor necunoscut 
şi generos. Uneori, cînd lucrurile se domoleau mai devreme, protestau slab, 
alteori, cînd dura mai mult (mai ales cînd fratele cel mare, cuprins brusc de o 
stare temporară de melancolie, refuza să mai dea replica, pentru ca, în schimb, 
să tragă focuri de armă în aer), iar spectacolul era tot mai aproape de scena 
finală, urmăreau cu sufletul la gură şi nu de puţine ori se trezeau aplaudînd.

Îl apucase cam pe la 30 de ani, într-o seară de primăvară-vară. Se uitau cu 
toţii la televizor şi rîdeau cu gura pînă la urechi la ştirile cu accidente rutiere. 
Andrei Vochin era un soi de Benny Hill, iar morţii înşiraţi pe şoselele patriei 
- trupa lui de comedie. Apoi, în pauza publicitară, dintr-o dată, cel mic se ridică 
de pe jos, îl apucă pe taică-său de guler şi începu să-l tîrîie spre fereastră. 
Ceilalţi priveau indiferenţi şi puneau totul pe apetitul umoristic exacerbat de 
emisiunea lor preferată. Abia cînd şeful familiei atîrna cu capul în jos şi striga 
după ajutor îşi dădură seama că se întîmpla ceva oarecum ne la locul lui. Este 
adevărat, oamenii cu probleme psihice depistează mai greu lucrurile, avînd 
un aer anormal. Fiecare reacţionă, evident, diferit. Femeia mamă începu să 
strige după ajutor cu glas puternic (păstra încă ambii plămîni) şi continuu. De-a 
lungul vremii învăţase să ţină nota re timp îndelungat, cu cronometrul în mînă. 
Se întîmpla uneori ca soţul ei să se găsească din nou printre ei de minute bune 
fără ca aceasta s-o împiedice în travaliul vocal. O liniştise cu greu şi parţial 
fiica mai mică (încă femeie cinstită şi măritată) smulgîndu-i părul din cap. Iar 
capacul i-l pusese celălalt fiu, care, pe vremea aceea, nu avea încă pistol şi nici 
nu învăţase să plîngă. în schimb ştia să aplaneze orice conflict major aprinzînd 
un coctail Molotov şi ameninţînd că dă dracului foc casei ăleia de nebuni. Asta 
pînă cînd mama a rămas fără păr şi fiică-sa fără bărbat. Fiica mai mare nu a avut  
nici o contribuţie, ea fiind plecată de acasă de la 14 ani după un globe trotter. 
Scria foarte rar şi numai să se asigure că era şi ea legată de ceva. Uneori le 
trimitea bani din cele mai exotice locuri fără ca să le folosească la ceva. Iniţial 
i-au păstrat în puşculiţa din copilărie a fetei simbolizînd un porc vesel, apoi i-au 
oferit unui colecţionar care le-a promis că nu le oferă nimic la schimb. Desigur, 
s-a ţinut de promisiune, ceea ce a făcut ca toată lumea să fie mulţumită. Dar 
despre fata aceasta, atît. După fiecare nereuşită băiatul rămînea cu un sentiment 
indefinit de nemulţumire. Se retrăgea într-un colţ în bucătărie, apuca un colţ 
mare de pîine şi, înfundîndu-l din cînd în cînd într-un borcan de gem de prune 
(acelaşi de ani buni şi, drept urmare, golit) începea să molfăie mormăind 
ceva pe limba lui. Pentru că, era posesorul unui limbaj propriu, sofisticat şi 
neinteligibil. De multe ori chiar şi pentru el. „Mdute-ndraculuimboule…”, aşa 
se termina fiecare frază. Astăzi spre prînz, însă, profitînd de faptul că rămăseseră 
doar ei doi (ceilalţi se culcaseră doborîţi de căldura verii) reuşi să-şi ducă la bun 
sfîrşit gestul – îl prăvăli pe bătrîn printre jaluzele, acesta se rostogoli de cîteva 
ori prin aer,  strigă mai tare ca de obicei din cauza groazei şi mai puţin din 
cea a gutei, apoi se lovi de caldarîm. Trupul  făcu buf, iar capul poc. Bătrînul 
muri instantaneu. Oamenii îl priviră preţ de cîteva minute, apoi se îndepărtară 
nemulţumiţi, căutînd deja din priviri  un alt dezastru care să-i distreze. 
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Nu era tocmai bătrîn. Abia împlinise 60 de ani şi, după cum se mişca, mai avea 
de trăit mult şi bine. Fusese un individ nu neapărat atras către muncă, dar în 
mod cert vrednic la pat. Şi rezultatul fu două fete şi doi băieţi. Lumea spunea că 
toţi patru erau săriţi de-a binelea, din cauza unui blestem de familie sau pur şi 
simplu a unui ghinion rebel. Fiind cu toţii  nebuni uitase în ce ordine îi veniseră 
pe lume şi nu-l  interesa nici în ce ordine aveau să plece. Cel mai convenabil era 
să o păţească toţi o dată, dar n-o gîndise decît de vreo două ori şi numai cînd se 
văzu atîrnat deasupra străzii. 

Cel care îi veni de hac era cel mai mic şi cel mai violent. Cînd îl apucau crizele 
începea să spargă tot prin casă. Tot ce mai rămăsese de spart, pentru că, de-a 
lungul vremii, s-au obişnuit să înlocuiască obiectele sfărîmate cu altele din 
tablă, zinc sau plastic dur. Pînă cînd le trecu prin cap să-i cumpere nişte mingi 
de cauciuc. După ce le fugărea o vreme, se potolea şi epuizat cădea pe jos unde 
rămînea în expectativă ceasuri bune. Pînă astăzi, atunci cînd reuşea să fie mai 
rezistent decît mingile, îşi irosea restul de energie încercînd să-şi azvîrle tatăl 
pe fereastră.

Şi mai avea o problemă cu animalele. Se simţea mereu nedreptăţit de prezenţa 
lor şi avea tot timpul senzaţia că se călăresc. La oraş însă nu se aflau iepuri, 
aşa că nu simţea nevoia să fure, în schimb se străduia să înţeleagă. Animalele. 
Peste drum de bloc se afla o casă păzită de doi cîini - animale normale, devotate 
stăpînilor, hrănite adeseori cu ştiuleţi de porumb. în rarele momente cînd apuca 
să iasă în stradă se apropia de gard şi vorbea cu codaţii. E foarte posibil că nu 
se înţelegeau, motiv pentru care îl lătrau tot timpul. într-o zi de week-end ieşi 
din nou din scară şi se avîntă spre gardul devenit familiar. înaintea lui trecu o 
blondă frumoasă, amănunt care îi scăpă însă. Fu nemulţumit să constate, însă, 
că blonda se opri cîteva clipe lîngă cele două javre, le spuse scurt, „cuţu cuţu 
mă frumoşilor”, javrele se gudurară, iar ea se îndepărtă  fredonînd un cîntecel 
specific culorii părului. Se apropie iute şi repetă cuvînt cu cuvînt „cuţu cuţu mă 
frumoşilor”, dar fu lătrat fără nici o jenă. Atunci se rezemă de gard, aprinse o 
ţigară şi decretă, „eu nu mă mişc de aici pînă nu-mi explicaţi de ce pe blonda 
aia n-aţi lătrat-o şi pe mine mă lătraţi; sunteţi nişte cîini care urăsc lipovenii.” 

Celălalt băiat, deşi e schizofrenic, avea un comportament boem spre melancolic. 
Mai ales cînd cerul era înnorat sau fratele mai mic eşua aruncatul. Se aşeza la 
fereastra abia eliberată şi începea să plîngă. Liniştit, duios, cu vorbe. Vorbele 
erau şoptite şi, în general nu le auzea nimeni. Avînd în vedere circumstanţele 

nici nu le asculta nimeni. Apoi, cînd se sătura de atîta plîns, scotea pistolul 
şi începea să tragă în aer. Cum aerul în încăpere ocupa un spaţiu limitat, 
gloanţele se loveau de cele mai multe ori de plafon, după care ricoşau la fel de 
nebun precum locatarii  pînă se opreau pe undeva. întotdeauna i-au ocolit, dar 
niciodată nu este prea tîrziu.

Un nebun cu pistol? Perfect posibil astăzi. îl căpătase o dată cu un loc de muncă 
responsabil – paznic la un depozit de materiale inflamabile. Cel care îl angajase 
era la curent cu dispoziţia mintală a noului recrut şi hotărî să i-o exploateze în 
mod creativ. înainte să-i înmîneze arma, îi arătă poarta depozitului şi îi spuse 
doar atît, „ pe aici nu intră nimeni”. Mai tîrziu avea să aibă probleme cu faptul 
că nu adăugase, „în afară de mine”, dar lucrurile s-au aranjat între timp printr-
un anevoios proces de reînvăţare. Iar pentru că furturile din stocul de motorină 
scăzuseră la zero, îl lăsă pe paznic să-şi care arma acasă. „Şefu’, nu există 
paznic fără armă, asta-i o ţară periculoasă.” 

Nevasta-sa urla şi-şi smulgea părul din cap în direct de la etajul IV. Fratele 
mai mare trăgea focuri de armă şi striga „arrrriba!”. Se înghesuiau la geam 
şi încercau să-şi facă fiecare durerea cît mai vizibilă – era o şansă unică de a 
convinge autorităţile că sunt nebuni şi apţi de a primi pensii de boală. Pe obraji 
li se prelingeau lacrimi mari cu gust de sare. Din cînd în cînd dădeau cu limba 
în jurul gurii şi culegeau de acolo bobiţele umede. Le amestecau imediat cu 
saliva, amestecul obţinut dîndu-le senzaţia de saturaţie. 

Fiică-sa urla şi ea smulgîndu-i părul din cap babei. De fapt rămăsese de multă 
vreme doar gestul – mama nu mai avea păr. Era forţată de împrejurări, întrucît 
bărbaţii amatori de sex plătit nu suportă damele de companie chele. Fusese 
căsătorită cu un şofer de la ecarisaj. Băiat bun care aducea bani în casă şi din 
cînd în cînd, dar nu foarte des, cîte un sculament. Mai întîi s-au certat groaznic, 
apoi l-a acceptat şi aşa – la urma urmei faptul că venea mai mereu atins de 
boli venerice nu dovedea altceva decît că era un mare cuceritor. Ajunsese să 
se împăuneze cu asta. „Am un bărbat iubit de femei”, îi replica maică-sii cînd 
îi reproşa costurile ridicate cu medicamentele, „bărbaţii buni costă.” Familia 
reuşi, totuşi, să facă mari economii din momentul în care bărbatul hotărî că este 
cazul să se sinucidă. îl găsiră în debara, înghesuit, cu o zgardă de cîine strînsă 
în jurul gîtului, zîmbind stingher, oarecum inestetic. În buzunar avea un bilet 
în care scria doar atît „Adio Mărioara, te-am iubit mult de tot, futu-ţi gura mă-
tii”. Nevastă-sa se simţi flatată deşi o chema Ludmila. Şi tot aşa flatată începu 
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chiar de-a doua zi să-şi vîndă trupul, la marginea oraşului, în parcarea de TIR-
uri. N-o trimisese nimeni, nu ştia dinainte de existenţa stabilimentului – pur 
şi simplu se trezi acolo, călărită de un turc în vîrstă, butucănos, nemanierat 
care se străduia să-i îndese mădularul în gură. Mai întîi fu mirată şi crezu că 
turcul îi confundase faţa cu fundul, dar tirul insistent al acestuia o convinsese 
că era altceva la mijloc, mai exact un mister pe care ea îl descoperea chiar în 
momentul acela. Cu plăcere pînă la urmă. Iar prestaţia fu valorizată cu 5 euro. 
Erau primii ei bani cîştigaţi din sudoarea frunţii. în fine, a gurii. îşi puse în cap 
să ajungă milionară. Şi să nu-şi piardă minţile.

Maşina salvării sosi abia după vreo două ore. Era însoţită de o altă maşină, cea 
a poliţiei. Amîndouă vehicule aveau sirenele turate la maximum, dar sunetul nu 
impresiona aproape pe nimeni, în afară de un copil ascuns într-un gang, a cărui 
piatră aruncată cu precizie lovi parbrizul poliţiei. Şoferul opri brusc şi începu 
să-l fugărească pe puştan. După ce se sătură să alerge aiurea, reveni agale la 
maşină, unde constată că aparatul de radio fusese furat şi înlocuit cu o inscripţie 
mare pe portieră – MUIE. „Ţară de căcat”, comentă el, dar mai mult pentru sine 
şi cu staţia închisă. După care demară în trombă, lăsînd în urmă dîre de praf, 
gaz de eşapament şi regretul că nu învăţase cînd trebuia carte.

Bătrînul începuse deja să fie bîzîit de muşte. Erau singurele fiinţe care îşi mai 
făceau de lucru interesate pe acolo. Deşi, de regulă, e cunoscută ca o zonă destul 
de circulată, la sosirea echipajului, locul era aproape părăsit. De la chioşcul de 
ziare privind, aveai senzaţia că în stradă nu se află întins un cadavru, ci un sac 
de cartofi căzut dintr-o căruţă trecînd grăbită pe acolo. Un sac de cartofi bîzîit 
de muşte. Din salvare coborîră o femeie în alb şi un bărbat în oranj. Bărbatul se 
aplecă asupra bătrînului, îşi apropie mîna de gîtul lui şi după ce, frecînd-o de 
turul pantalonilor, şi-o şterse temeinic de creieri spuse, „ cred că e mort”. Femeia 
îl crezu cu un zîmbet tras de păr şi abandonă gestul de a scoate un stetoscop 
din buzunar. în schimb îi venea teribil să scuipe, îşi umflase deja obrajii. Aşa 
că se ascunse repede după ambulanţă, albindu-i o suprafaţă însemnată din roata 
dreaptă spate. Poliţistul, mai curajos, îşi deversă surplusul bucal exact pe faţa 
mortului. „A dracului chestie” şi se crezu pentru o vreme Bruce Willis.

Sus, la etaj, criminalul se adăpostise  în bucătărie. îşi luase borcanul şi se 
retrăsese în intimitatea tăcerii sale. Nu era încă sigur că reuşise să finalizeze şi 
din cauza aceasta se simţea în continuare nemulţumit.  „Mmmamă! Mmmamă!” 
striga într-una clătinîndu-şi capul dintr-o parte în alta. „Lasă-mă, acum plîng”, 

i se răspunse de la fereastra. De acolo de sus, văzînd atîta agitaţie, crezu pentru 
o clipă că totul se datora prezenţei sale. îi venea să ridice mîinile şi să salute 
distant aşa cum văzuse la Elena Ceauşescu mai demult. Nu oricui i se întîmpla 
asta şi cataloga evenimentul drept rezultatul unei şanse unice. Şi mai trase un 
chiot crezînd că poliţistul de jos o priveşte. „Mmmamă! e mort?”, insista cel mic 
din bucătărie. „Eu mă duc să-l iau şi să-l mai arunc o dată.” Doar două perechi 
de palme şi un pumn în cap reuşiră să-l oprească. Pumnii în cap îl linişteau 
întotdeauna, de mic copil. „Leagă-l mamă cu cureaua aia de la pantaloni că ăsta 
ne aruncă şi pe noi” îi porunci celui mai mare, care se conformă plîngînd, semn 
că în curînd avea să înceapă o nouă rafală. „Ce chestie, mami, să mori aruncat 
pe fereastră de propriul tău copil”, filosofă fiica curvă, gîndindu-se neutru că 
turcii vor telefona în curînd după ea. „într-adevăr Ludmila, e de preferat să 
mori aruncat pe geam de copilul altcuiva”. 

Apoi coborîră cu toţii, mai puţin asasinul - devenise neputincios din cauza 
unei jene rebele. Dintre toţi era singurul căruia nu-i plăcea să se afle în centrul 
atenţiei. Urlau cu putere şi, deşi executau cu dăruire scena durerii, nu îndrăznea 
nici unul să se apropie de mort. Se uitau la el cu coada ochiului şi în sinea lor 
se mirau sincer de cît de dizgraţios poate fi un om cu capul zdrobit de asfalt. 
între timp, bărbatul în oranj, împreună cu poliţistul, îl îndesară pe mort într-un 
sac mare, negru, cu fermoar. Fermoarul era  defect, aşa că pînă la ambulanţă 
se întindea o dîră îngustă de sînge şi materie cerebrală. Femeia în alb urmărea 
petele de creier şi, într-un exces meditativ, se întrebă - „la ce distanţă de maşină 
o fi rămas ultimul său gînd?” Cu un scrîşnet scurt maşina poliţiei se îndepărtă 
şi ea cu zgomot. 

în urma manevrei, de pneul din faţă stînga se lipi ultimul gînd al victimei.
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Cici are ţîţe

„Cici are ţîţe!”
„Ce zici, Aurică?”
„Le-am văzut eu cînd se spăla”.

Era foarte adevărat că, de la un timp, sub tricoul lui Cici se ridica ceva tot mai 
înţepător. De-asta şi ăia mari fluierau cu disperare după pititea şi o-nghesuiau 
pe după stîlpi. Că unde puteai să te-ascunzi pe străduţă decît după stîlpi? O 
dată Sandu a luat cheile de la trabantul lui taică-su şi-a spus să se ducă cu el în 
maşină.

„Mie mi-e frică să mă duc în maşină cu Sandu. Vii cu mine?”
„De ce?”
„Dacă trage de ţîţe şi mi le face ca lu’ tanti Sabina?”- săraca ţîţoasă Sabina, 
avea vecina nişte popice în loc de ţiţe. îi atîrnau pînă aproape de brîu şi ăia mari 
ziceau c-au văzut ei cum şi le dă pe spate. Nu prea era de rîs, da’ toată lumea 
rîdea la gîndul ăsta.
„Cici, tu eşti proastă rău. Tre’ să tragă de ele un an încontinuu şi tot n-o s-ajungi 
ca tanti Sabina.”
„Şi dacă mă prinde tata?”
„Nu te duci.”
„Da, da’ n-am fost niciodată într-un trabant. Tu ai fost?”

Nici nu-mi trebuia să urc în panarama aia galbenă. „Nu vin”.

O urmăream cu coada ochiului. Se schimbase ceva cu ea, nu ştiu ce. Cînd mă 
pupăcea, o făcea mai apăsat ca înainte.

„Vezi ce ţîţe am?”, sări să-mi spună cînd m-am întors din tabără.

într-adevăr, i se deschisese pieptul.

„Vrei să pui mîna?”
„Aha, te spun lu’ tata!” - sări ca ars Aurică - „Pe mine nu mă laşi şi pe Cristi îl 
laşi!”

„Nu vreau.”
„Nu vrei?”
„Nu, nu vreau”.
„Băi, Cristi, nici nu ştii ce mameloane are!”

M-a bufnit rîsul de faţă cu ea. S-a-ntors cu spatele şi privea în gol, în timp ce 
Aurică pronunţa apăsat „mameloane”. O bună bucată de vreme îl surprindeam 
vorbind singur: „mamele”, „mameloane”.”Ce-i, Aurică?”. „Vreau şi eu nişte 
mameloane de-alea!”

„Hai, lasă-mă pe mine în locul lui!” - se ruga Aurică, dar Cici era deja 
departe.
„Eşti fraier, să ştii că i-a crescut şi păr în slipi, ca lu’ mama!”

Aurică era trist. Cum nu mai aveau voie să facă împreună baie, fugea în curte, să 
se holbeze pe la geamuri. Deşi erau acoperite cu calendare bisericeşti mai vechi 
în asemenea ocazii, mereu lăsa el cîte o fîşie să se desprindă pe după perdea.

„Ai fost în trabant?”- am întrebat-o.
„Ce te interesează pe tine?”
„De fapt, nici nu mă interesează. Faci ce vrei.”
„Da’ dacă vrei să ştii...”
„Nu mai vreau să ştiu nimic.”
„Dar eu vreau să ştii că Sandu e un bou”.
„Ştiu asta.”
„M-a muşcat, uite!”- şi dă să-şi ridice tricoul. Mi-am ferit privirea.
„Cici, te cred. E mai bine să nu te mai duci acolo.”
„Uite şi tu de ce e bou!”

Ţineam mîinile pe ochi.

„Nu vrei să vezi?”
„Nu.”
„Atunci de unde ştii că e bou?”
„Pentru că e. Şi pentru că tu eşti o proastă.”
„Da? Bine, da’ să ştii că nu sînt proasta ta!”

De cînd o revăzuse pe Cici, Vali, cu patru ani mai mare, venea tot mai des pe 
la tataia. Un fel de-a spune „pe la tataia”, că ajungea cînd ăia bătrînii nu erau 
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acasă. Altfel, „Ce mai faci, tataie?”, „Bine, nepoate”, „Am trecut şi eu pe-aici, 
că eram cu bicicleta”. Dar bicicletă avea dinaintea mea.

„Ai văzut ce ţîţe are Cici?” - mă întrebă el, cînd am rămas în vara aceea singuri, 
că ai noştri au plecat împreună în concediu la Covasna. zilele ni le petreceam la 
bunică-sa, o femeie singură, destul de amărîtă, Dumnezeu s-o odihnească, doar 
că, de fiecare dată ajungeam la Cici.

„Auraş, ia suie aici şi plimbă-te!” - îl pasa repejor pe ăla micu, care, încîntat 
să se plimbe cu un Pegas cu şa lungă, dispărea cîte-o jumătate de oră. Cici nu 
era deloc deranjată, se-ncălţa cu pantofii cu toc ai Dorinei şi mie îmi trimitea 
bezele prin geam. Mă simţeam în plus, aş fi vrut să-i zic ceva, nu ştiu ce sigur, 
dar era prea atentă la Vali. Stăteam la poartă, călare pe Pegasul meu Modern cu 
şa scurtă, maronie, gata să claxonez dacă venea cineva.

Aurică nu era fraier toată ziua. Profita cît putea de noua conjunctură. Aşa s-a 
creat lanţul: lua bani (1, maxim 3 lei, că era ieftin) de la cei care vroiau să vadă 
ţîţele lu’ Cici. Dacă ea refuza, o ameninţa că o spune că Vali vine cînd sînt 
singuri. Cu Marian şchiopul s-a certat rău, că l-a fraierit: i-a dat 1 leu în loc 
de 3. „Să mor io dacă-i mai arăt în viaţa mea mamela lu’ Cici!” – îşi întărea el 
crunta răzbunare.

„Cristi, nu vrei să ne jucăm de-a mama şi de-a tata?”

Aurică era la ţară, toţi plecaţi, curtea numai a noastră.

„Uite, ieşim aşa desculţi!” – şi ne-am dus în vie, ne-am stropit cu furtunul, ne-
am făcut jurăminte suflînd unul în altul cu puf de păpădie:”Să moară Aurică 
dacă mă mai sărută cineva în afară de tine!”, „Să moară Aurică dacă mai las 
pe cineva să te sărute în afară de mine!”) şi p-ormă ne-am căsătorit într-un sac 
de plastic.

„Hai în casă!”
„De ce, nu-ţi place în curte?”
„Vino să-ţi arăt ceva” – şi m-a tras înăuntru. S-a aşezat pe pat şi aştepta. „Urci 
sau ce faci?”
„Unde?”
„Suie-te pe mine!”
„Cum să mă sui pe tine?”

„Uite-aşa!”
„Dacă te omor?”

M-am suit. „Şi?”
„Hîţînă-te!”
„Cum să mă hîţîn?”
„Mişcă-te, dă din picioare. împinge-te-n mine!”

îmi proptii mîinile pe sînii ei - cred c-o dureau – şi o simţeam cum se foieşte 
sub mine.

„Pupă-mă! Scoate limba şi pupă-mă!”

în clipa aceea a intrat Gheorghiţă, stropit din cap pînă-n picioare cu motorină, 
cine ştie ce păţise. Vroia să ne spună ceva, dar îi rămăsese vorba-n gît. Stăteam 
călare pe fi-sa şi-mi venea să rîd de moaca lui, de mine, de situaţie, dracu’ mai 
ştie. Cici s-a tras imediat de sub mine, speriată tare, s-a dat spre uşă. Două 
perechi de palme au năucit-o de-a dreptul, doar că n-a scos un ţipăt. A plecat cu 
ea de păr în bucătărie.

Rămăsesem pe dormeză, fără reacţie, privind în sus, ca în atîtea dăţi cînd n-
am înţeles ce se întîmplă cu mine şi ce caut eu aici. Pe jos urmele noastre 
murdăriseră carpeta. Mi se uscase noroiul de pe picioare şi priveam păianjenul 
din colţul tavanului. Nu-mi venea să plec. Aproape mă luase somnul. M-am 
ridicat cu greu. Cînd să-mi aranjez tricoul, am văzut pe pantalon o pată. M-am 
dus glonţ în camera bunicilor. Chiloţii se murdăriseră de ceva lipicios, iar pata 
ajunsese prin tricou pe pantaloni. Dar de la ce? Motorină nu era sigur.

Cici n-a mai jucat pititea, iar Aurică a devenit bănuitor: „ziceai că nu vrei 
să-i vezi mamelonul lu’ Cici!” Dormeau în camere separate de-atunci şi cînd 
l-au descoperit cu bani a recunoscut că-i primea de la copii, „ca să pună şi 
ei mîna”. L-au bătut în curte, cu cureaua la fundul gol, să-l audă tot cartierul 
cum ţipă. Noroc că nu i-au găsit prea mulţi bani, că Cici obişnuia să-i ceară 
contraserviciu. Cum Aurică nu rezista o zi fără să o atingă, avea ea un tarif: 
„dacă vrei pe stîngul - 50 de bani, dacă vrei pe dreptul, 25 de bani”. Aurică era 
mort după stîngul. Se respecta, cum s-ar spune.

Prins de valul dezvăluirilor, l-a băgat la fund pe Vali, care ani buni n-a mai 
călcat pe-acolo. Mie nu mi-au spus nimic. Tataia m-a întrebat ce şi cum şi, 
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după ce i-am povestit ruşinat, m-a sfătuit să-mi scot tricoul din pantaloni: „Pînă 
înveţi să porţi cămaşa în pantaloni, ţine-o pe dinafară!”

Dar cu toate acestea, între noi trei nu se schimbase nimic. Curînd aveam să 
ne reluăm jocurile şi intrigile. E drept că Cici ieşea tot mai rar din casă, dar 
Aurică era gata acum de lucruri mai importante - bătăile cu celelalte străzi: 
„Să-i caftim pe Sandu şi pe Marian şchiopul”.

Ceea ce mi se pare însă interesant, e că peste un număr considerabil de ani de la 
acele întîmplări, la nunta lui Cici, astăzi femeie respectabilă, cu servici şi guşă, 
eu nici măcar n-am fost invitat, iar Vali a pozat în cavaler de onoare. La costum, 
evident, şi cu cămaşa băgată în pantaloni.

- 2 ani

„Tu să taci, bă, că-n ‘78 nici nu erai născut!”
„Ba nu-i adevărat, în ‘78 aveam -2 ani!”

Disputa a început, ca de obicei, de la fotbal. Dan nu-l înghiţea pe Aurică. Şi-
asta numai pentru că, deşi cel mai mic de pe străduţă, mînca statisticile pe 
pîine. Dacă vroiai să ştii rezultate şi loturi de echipe, Aurică era o enciclopedie 
sportivă.

„Auzi, Cristi, în ce clasă se-nvaţă istoria fotbalului?”

Istoria fotbalului, ca şi alte „discipline” de bază ale oricărui puşti, nu există în 
programa şcolară nici măcar facultativă, deşi constituie subiectul predilect de 
discuţie din enormele zile de vacanţă. La nici 8 ani, Aurică îţi prezenta după 
almanahuri rezultate şi performanţe de oriunde. De altfel, geografia noastră 
era una pur fotbalistică: o ţară exista prin echipele ei de fotbal. Cînd ne jucam 
la hartă şi arătam oraşe mari din Europa, ne orientam după traseele Craiovei 
sau ale Stelei din Cupele europene. Fotbalul ascultat minut cu minut la radio 
şi comentat după reviste era preocuparea după-amiezei. Balaci şi Lăcătuş 

deveneau, în întîlnirile cu alte străduţe, Pele şi Platini, asta pentru că noi, 
Aurică şi cu mine, prindeam bulgarii şi vedeam la televizor ceea ce ei doar 
auzeau de la noi. Iar schimburile de surprize cu fotbalişti ajungeau răfuieli în 
toată regula - pentru că i-a furat un „Hugo Sanchez”, Aurică avea să-i spargă 
capul lui Mili.

„Cum să ai, bă, - 2 ani? Eşti prost? Nu există - 2 ani!”

încurajat şi de faptul că-l susţineam în problema de statistică (pînă şi Cici ştia că 
Olanda jucase în ‘78 a doua finală ratată de Campionat Mondial, aspect care-l 
descalifica pe „microbistul” Dan în ochii noştri), Aurică a luat creta de lîngă 
poartă (o ţineam în cutia poştală, să nu se ude la ploaie) şi ne-a demonstrat că 
avea cît zicea:

„Bă, dacă în 1982 aveam +2 ani şi în 1980 zero, zero minus doi face -2 ani!”
„Da-n 1930, cîţi ani aveai?” - se răţoi contrariată Cici.
„-50 ani!”- strigă sigur Aurică.
„Arată-ne o poză, să te credem!” - mai zise şi Mili, care pînă atunci căscase 
gura la noi.
„Lasă-l, bă, nu vezi că-i prostul proştilor!” – şi Dan o luă spre casă. Dar după 
nici trei paşi, se-ntoarse mirat din cale-afară:
„Şi după ce mori, cîţi ani o să ai, bă?”

Aurică tăcu blocat.

„Aurică n-o să moară niciodată!” - se dezmetici Cici, care nu-l suporta pe Dan 
de nici o culoare.

„Hai, bă, Mili, că ăştia-s proşti de dau în gropi!” 

I-am urmărit cu privirea cum dispăreau. Se-ntunecase de-a binelea şi venea 
masa. Cici reintră în curte, lăsîndu-ne poarta deschisă. Stăteam pe bordură şi-l 
priveam pe Aurică, trist dintr-o dată, cum ţinea mingea sub picior:

„Cristi, Maradona moare?”
„Da, moare.”
„Ah, atunci e bine. Facem nişte duble pînă ne strigă?”
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Lecţia de engleză

„My name is Popescu Anghel! zi după mine!”
„Mai neim iz Popescu Anghel.”
„Vezi că poţi! Acum numără pînă la 10.”
„Hai, mă, tataie, că am uitat!”
„Cum să uiţi? Ce, eşti tîmpit? One, two, three... dă-i drumul...” Şi tataia repeta 
după mine mecanic, fără chef. îl chinuiam, ştiam asta, dar nu intenţionam să-l 
las o clipită. îmi pusesem în cap să-l învăţ eu engleza, să fie elevul meu. Trecem 
pe zilele săptămînii, anotimpuri, lunile anului. 
„Ce culoare e asta?” - i-am pus călimara în faţă.
„Albastru.”
„Nu albastru, blue! Uite, scrie si pe ea, blue ink!”
„Ei, căcat. Cerneală albastră!”
„Verry good, mr. Popescu. Tell me your age! Please!”
„Am obosit, tataie, hai să continuăm altă dată.”
„Nici o pauză!”
„Dar înţelege că nu pot să-nvăţ blestemăţiile astea!” - şi-a pleznit cu mîna peste 
masă. Călimara deschisă s-a răsturnat, iar cerneala a început să se-mprăştie în 
trei-patru direcţii. încerca cu disperare să-i bareze drumul cu palmele desfăcute. 
Se mînjise tot, dar eu nu mişcam un deget să-l ajut. Şuvoiul se scurgea ca printr-
o greblă printre degetele neîndemînatice şi ameninţa să ajungă pe macatul de 
pe pat. Atunci a luat caietul şi l-a presat deasupra. Toată pagina s-a albăstrit, 
iar prima şi ultima noastră lecţie de engleză a dispărut. A stat aşa, cu palmele 
albastre pînă a venit apa, la 5. L-am frecat cu piatra, că altfel nu se lua. Se uita 
la mine, încercînd să mă îmbuneze.
„Tragem o băşină, nepoate?”
„Nu ţi-e ruşine, tataie?”

S-a aşezat pe fotoliu şi a lăsat ochii în covor. îl fixa. Nu ştiu ce dracu’ credea că 
vede în porcăria aia verde cu floricele galbene.

„Nu-i nimic, mr. Popescu, oricum nu făceai mare căcat. Nu cred că învăţai prea 
multe. Măcar aşa l-ai făcut albastru.”

Mă enervase, mi se părea urît, neputincios, inutil, plictisitor de străin. învins. 
Slăbise mult, se mişca cu greutate prin casă şi pe braţe se zăreau urmele de 
vînătăi. Cum de-l bătuse Gheorghiţă? De trei ori l-am rugat să-mi povestească 
ce-a fost acolo în pod, dar refuza să-mi răspundă.

„Asta nu e pentru tine, tataie. E o treabă între bărbaţi.”
„Şi bărbat eşti tu să te bată ăla?” 

Mă ofticam că nu puteam să aflu cum de reuşise păcăliciul să-l bată. Mă simţeam 
al naibii de îndreptăţit să-l răzbun şi să fac odată dreptate în curte...

„înseamnă că nu mă iubeşti!”
„înseamnă ce vrei tu să însemne, lasă-mă în pace!”

Astea au fost ultimele noastre cuvinte. în noaptea următoare s-a mutat la Irina.

„Ce avea tataia?” - m-a întrebat dimineaţa mama.
„Speriat de bombe. Şi se cam şi băşea, lasă să mai stea şi pe la Vali, să-i împută 
şi pe ei!”

N-au trecut trei zile şi vîntul cel mare l-a curăţat. Departe de curte, de vie şi de 
casa bătrînească, în plin proces cu nemernicii.

„Tataie, mă ierţi?” - am căzut ca secerat sub icoană. Aşa se-ntîmplă de fiecare 
dată. Oare de cîte ori o să mai tot cad sub ea? Mi-a fost aşa de frică atunci, că 
mama m-a ţinut în braţe pînă am adormit şi abia apoi a plecat la Irina. L-am 
visat. N-o să mă credeţi cum: mă mîngîia cu degetoaiele lui bătătorite şi pline 
de cerneală chinezească - „te iubeşte tataia, da’ nu poate să spună în engleză.” 
V-am avertizat că n-o să mă credeţi. De-aia nu mai pot eu! Că nici nu era nevoie 
să mi-o spună în engleză, morţii mă-sii de treabă, căca-m-aş pe ea de lecţie de 
engleză şi de viaţă şi de moarte şi de nu mai ştiu eu ce!

D-zeu să mă ierte, cînd l-au băgat în cavou, m-am dus mai cîş, să slobozesc o 
băşină. A ieşit greu, surdă, dar era a mea. O băşină pentru sufletul lui tataia. Cred 
c-aş fi plîns dacă nu-mi ieşea. Aşa, m-am dus liniştit la pomană. Habar n-am de 
la ce m-am constipat, că acasă m-am căcat pînă m-am şters şi cu ce-mi rămăsese 
din caietul ăla de meditaţii. Prea de tot, nu-i aşa? Nu vă gîndiţi ce fac taman cînd 
scriu, c-o s-aveţi de ce arunca pe loc cartea asta urît mirositoare. Nu că mi-ar 
părea rău! Doar să nu riscaţi să-mpuţiţi casa dacă n-o azvîrliţi direct în veceu şi 
nu trageţi brusc apa după ea. Şi ca să ştiţi tot, aflaţi că atunci cînd voi avea şi eu 
bani, poate din drepturile de autor, voi lua 100 kg de banane şi le voi mînca timp 
de o săptămînă închis în cămăruţa mea, care-o fi aia. Să zic eu „bogdaproste” 
pentru tataia, să mă băş şi să mă cac banane, doamne, cititorule, iartă-mă!
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«O.Băncilă») şi la Timişoara (Facultatea de Filosofie, Universitatea de Vest), acum călugărit 
şi cunoscut în mediile religioase ca Savatie Baştovoi. Fondatorul revistei „Eclezia”, prezent 
în mai multe antologii de poezie, diverse premii literare, membru al US din Moldova. 
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SOPHI

(fragment)

în clasă a intrat doctoriţa cu o fată mai mare, care avea două funde mari în 
cap, ca să caute de păduchi şi să controleze unghiile. Pionierii nu trebuie să 
aibă păduchi şi nici unghii negre. Ce fel de exemplu dau? Şi nici pantalonii 
murdari. Dar mai ales să nu aibă păduchi, că-i mare ruşine. „Păduchiosu’! 
păduchiosu’! Lindinosu’! lindinosu’!” Toţi copiii strigă după tine. Şi fetele zic: 
„Uăi, lindinosule!”, şi-ţi trag cu cartea-n cap. Ieri, cînd stătea în autobuz, îl 
mînca tare capul. Şi dimineaţă parcă l-a mai mîncat...

Saşa roşi şi puse mîinile pe bancă, drepte, cum îi învăţase Nadejda Petrovna, 
şi-şi îndreptă spatele.

- Ia să vedem, copii, care dintre voi are păduchi?

Saşa simţi degetele elevei din clasa mai mare cum îi iau atent părul şi-l feresc, 
şi el simte mirosul de săpun de pe şorţul ei alb, şi parfum de lăcrămioare în 
sticluţă lungă şi rotundă, cu crestături pe ea, ca un păpuşoi mic de sticlă, şi se 
atinge cu umărul de burta ei, şi aproape că nu-i mai vine să respire. El ar sta 
toată ziua aşa, cu degetele fetei mai mari în cap să se mişte uşor şi să-i ferească 
părul, şi să-i atingă el burta cu umărul. Şi ea parcă s-ar fi aplecat şi mai tare, 
şi l-a împins cu burta în umăr, şi asta era parcă şi mai plăcut, şi Saşa simţi o 
moleşeală plăcută, şi ar fi vrut să-şi lipească obrazul de burta fetei mai mari şi 
să o strîngă cu mîinile. El simţi gura ei cum i se apropie de ureche şi degetele 
cum îi trag uşor capul şi el simţi şi aerul ei cald şi buzele cum se mişcă: „Ai 
păduchi, să-i spui lui mama acasă să te caute”. Ea şopti încet şi nimeni n-a 
auzit. Dar de ce şopti ea aşa de încet şi nu l-a spus lui Nadejda Petrovna, cum 
l-a spus pe Roma Bohanţov că are păduchi şi Aliona Onisim din banca de lîngă 
fereastră, şi pe Vasea Jeoltîi că are unghii negre? Saşa ar fi vrut să aibă şi ea 
păduchi şi el să nu spună la nimeni. Să ştie numai ei doi, dar să nu mai spună 
la nimeni. Desenă un om cu muşchi pe burtă, ca în cartea de ştiinţe ale naturii, 

unde era desenat un om cu muşchi pe burtă şi-l puse în bancă. Cînd va creşte 
mare va avea şi el muşchi pe burtă, căci tata i-a spus că toţi oamenii au muşchi 
pe burtă. Parcă nu crede el aşa ceva.

- îţi zic, are-o scară mare cu care se suie-n cer.
- N-are cum să aibă el scară de asta, îmi spui tu mie, o scară de asta n-are cum 
să fie, ce-mi spui tu mie?
- Are, dacă-ţi spun. El are o pădure mare, numai cu copaci mari, din care-şi face 
scară cu care se suie-n cer. Dacă nu mă crezi, nici nu trebuie.
- N-are cum să aibă el o pădure de asta. Unde-i pădurea asta? Hai, spune, ce, ai 
văzut tu la televizor o pădure de asta? Prostii, îţi zic eu. Ce fel de animale mari 
trebuie să fie acolo?
- Nu ştiu, dar scară are şi se suie în cer.
- Nu se suie el în cer, că n-are unde sta.
- Stă în nouri. Ce n-ai văzut nourii?
- Nu stă el în nouri, că ar cădea, îţi zic eu. Ce, nourii nu-s de aburi? Ce, n-ai 
învăţat tu la şcoală? Poţi s-o întrebi pe Nadejda Petrovna, dacă nu mă crezi.
- Dă cu aripile şi stă în nouri. Ce, păsările nu stau în aer?
- Dar oboseşte el să dea cu aripile, ce, are motor sau ce? Numai avionul are motor.
- N-are motor, dar dă din aripi.
- Lasă-mă-n pace, că n-are el nici o scară.
- Are-o scară mare.
- Nu se poate.
- Are.
- N-are el nici o scară! Ce-i trebuie lui scară, dacă zboară? Ce, nu poate să 
zboare în sus, de ce-i trebuie scară?
- Nu ştiu, dar eu cred.
- Ce, el poate să taie cu toporul copacii şi să-i care în spinare ca să facă scară, 
dacă poate să zboare? Dar nu poate el să zboare, ce fel de om îi ăsta care 
zboară? Unde are el aripile? Ce, are nişte aripi aşa, mari cît casa? Şi, ce, are 
şi mîini, şi aripi? Du-te măi de-aici! Cel mai bine, îţi spun eu, că nu există aşa 
ceva. Asta-i o poveste. întreab-o pe Nadejda Petrovna, dacă nu mă crezi. L-ar 
fi văzut avioanele cînd zboară.
- Avioanele nu zboară pînă acolo, el stă mai sus.
- Dar ce, racheta nu zboară mai sus? Racheta zboară pînă-n cosmos!
- D’apoi, în cosmos stă şi el!
- Atunci, de ce nu l-au văzut?
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- Pentru că racheta zboară noaptea.
- Nu este nici un Dumnezeu, îţi zic eu.
- Este.
- Nu este, lasă-mă-n pace, poţi s-o întrebi şi pe Nadejda Petrovna. Du-te şi-o 
întreabă pe Nadejda Petrovna, dacă nu mă crezi.

Toată lumea la careu! Toată lumea la careu. O fată cu funde mari trecea prin 
clase şi striga chiar la careu, da, hai că-i careu! Şi noi o tuleam toţi din clase 
cu mare gălăgie, chiar dacă Nadejda Petrovna şi Maria Ivanovna şi Parascovia 
Fomovna, căreia copiii îi spuneau Babuşca, strigau din clase: mai încetişor! mai 
încetişor! toată lumea de mînuţă! mai încetişor, boilor! Noi eram deja în curte şi 
ne trăgeam palme în cap şi şuturi în fund, şi ne fugăream, izbindu-ne în fetele 
cu fundă, care-şi aranjau după aceea şorţurile şi strigau: debilule! debilule! 
Apăreau Nadejda Petrovna, Maria Ivanovna şi Babuşca, şi ne luau de ureche 
şi de păr, şi spuneau: treci în rînd! treci în rînd!şi ne trăgeau vreo două palme 
peste ceafă. Noi ne mai chicoteam, uitîndu-ne unul la altul, roşii şi ciufuliţi. Pe 
urmă Nadejda Petrovna ne mai trăgea o dată tare de păr, de la perciuni, de lîngă 
ureche şi începeau să ne curgă lacrimi, şi făceam: ai!, şi stăteam cu capetele 
plecate, şi scînceam. Dar de ce ne-o fi chemat la careu? Ce-o fi la careu? căci nici 
Nadejda Petrovna nu ştie, spune: acuş o să vedem, acuş o să vedem. Pe scări au 
apărut directoarea şi pioniervojata’ cu şorţ alb şi cravată la gît, şi uniforma nici 
nu-i ajungea la genunchi, şi i se vedeau picioarele mai tare, de parcă uniforma 
ar fi fost mică pe ea şi avea ciorapi albi, pînă sub genunchi. Din urma lor stătea 
un om, pe care copiii nu-l cunoşteau, un băiat şi o fată. Băiatul şi fata stăteau cu 
capetele plecate şi fata plîngea, şi numai omul de lîngă ei nu plîngea şi stătea cu 
capul sus şi mîinile puse una peste alta în faţa pîntecului. S-s-s-s! gata, linişte 
că începe careul! S-s-s-s! S-s-s! Stela, care avea cravată, ieşi din rînd şi păşi 
pînă în faţa directoarei şi pioniervojatăi, îşi duse mîna la frunte, aşa, de parcă 
ar fi bătut-o soarele în ochi, şi raportă: “clasa a treia B este prezentă la careu în 
număr de 26 elevi!” “Liber!” “Clasa liber!”. Nataşa din clasa cealaltă a ieşit şi 
ea din rînd, s-a dus pînă în faţa lor, şi-a dus mîna la frunte, de parcă ar fi bătut-o 
soarele: “clasa a treia C este prezentă la careu în număr de 28 de elevi!” “liber!” 
“clasă liber!”. Clasa a patra A este prezentă la careu în număr de 32 de elevi, 
liber, clasă liber. Clasa a patra... Pioniervojata’ i-a făcut nu ştiu ce semn lui 
Stela şi Stela fugi încetişor pînă la ea, şi pioniervojata’ îi şopti ceva la ureche 
foarte lung şi pe urmă Stela intră în şcoală. Ce i-o fi zis? ceva de rău de mine, 
gîndi Saşa. Stela reapăru cu steagul roşu cu ţurţuri galbeni de mătase, pe care 
era desenat Lenin într-o flacără. De ce l-o fi desenat pe Lenin într-o flacără? 

ce? i-o dat foc? gîndi Saşa. Pioniervojata’ luă steagul şi-l ţinea cu amîndouă 
mîinile, pe partea stîngă, aşa cum arată la televizor şi Stela se întoarse, ţopăind, 
în rînd. Copii, iată că se întîmplă la noi la şcoală, şi mi-i ruşine s-o spun, şi eu 
n-aş fi vrut s-o spun, dar se întîmplă să avem printre pionierii noştri unii care 
nu sunt demni să poarte cravata roşie de pionier. Ei n-au de ce să poarte la gît 
această părticică din steagul Patriei, pe care pionierii eroi, pe cînd erau la vîrsta 
lor, l-au stropit cu sîngele lor în Marele Război Pentru Apărarea Patriei. Ei au 
făcut de rîs cravata de pionier. Să le fie ruşine, căci au scuipat în sîngele celor 
care le-au salvat viaţa şi au murit pentru ca ei să trăiască astăzi în pace. Şi să 
facă ce-au făcut. Ruşine să le fie. Iată că sunt şi astfel de pionieri printre noi, 
pionieri în ghilimele, căci aceştia nu sunt pionieri, ci nişte neruşinaţi, care au 
necinstit numele de pionieri. Să le fie ruşine lor, dacă nu de noi, atunci măcar 
faţă de cei care şi-au jertfit viaţa ca ei să poată trăi astăzi în linişte şi să poată 
merge la şcoală, măcar pentru cei care în iernile geroase au fost scoşi desculţi 
în zăpadă, stropiţi cu apă rece ca gheaţa şi spînzuraţi, măcar pentru aceasta să 
le fie ruşine, dacă noi, conducerea şcolii şi tot colectivul, şi voi, stimaţi pionieri 
şi octombrei, nu însemnăm nimic în ochii lor. Eu nu mai am cuvinte să mai 
vorbesc despre aceşti pionieri în ghilimele şi-am să-l las pe tata lui Sonia, care 
a venit la noi ca un adevărat comunist şi ne-a povestit cele întîmplate, căci aşa 
trebuie să facă fiecare părinte pentru că noi, şcoala, în frunte cu colectivul de 
învăţători şi direcţiunea, avem datoria să educăm o generaţie care să ne ducă 
numele mai tîrziu şi să nu ne facă de ruşine. Să nu roşim mai tîrziu pentru că nu 
am avut grijă la timp de educaţia elevilor. Cu toate că nişte pionieri adevăraţi ar 
trebui să ştie singuri ce să facă. Dar iată că avem şi din aceştia care şi-au călcat 
cuvîntul de pionier şi au scuipat în jurămîntul pe care l-au dat patriei, cel de a 
fi nişte pionieri exemplari şi să fie un exemplu demn de urmat pentru cei mai 
mici, pentru octombreii care iată, iată, vor păşii şi ei în rîndurile pioniereşti şi-
atunci ce vor ajunge ei, dacă pionierii mai mari, iată, ce exemple le dau?! Şi, 
de aceea, am hotărît să facem un careu ca să ştie toată şcoala ce fel de pionieri 
avem printre noi şi să-i arate cu degetul. Pentru că aşa ceva nu poate să fie ţinut 
ascuns. Şi este de datoria noastră să scoatem adevărul la iveală, pentru că orice 
s-ar întîmpla, noi ştim că adevărul iese întotdeauna la suprafaţă, aşa cum uleiul 
iese la suprafaţa apei. Voi aţi văzut, copii, cum iese uleiul la suprafaţă cînd face 
mama borş? Poftim, Erofei Ivanovici, mai spuneţi o dată, în faţa şcolii întregi, 
ceea ce ne-aţi spus şi nouă în cancelarie, şi ar trebui să fie mai mulţi părinţi ca 
dumneavoastră, ca să izbîndim. Spuneţi, vă rog, totul, aşa cum a fost. Spuneţi, 
s-audă toată şcoala.
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- Nici nu ştiu cum să-ncep, Liubovi Andreevna...
- începeţi, Erofei Ivanovici, începeţi, povestiţi totul aşa cum a fost. Dar, vă rog, 
sistematic, ca să-nţeleagă toată lumea, pentru că noi ştim de-acum despre ce-i 
vorba, dar să ştie şi ceilalţi, vă rog. Aşa cum ne-aţi povestit şi nouă. Cuvînt cu 
cuvînt.
- îmi este şi ruşine, mie, ca părinte... Dar aş vrea să le fie ruşine, în primul rînd, 
lor, pentru că m-au făcut pe mine de rîs şi v-au făcut şi şcoala de rîs, şi cravata 
de pionier! Şi să le fie ruşine şi părinţilor lui Vasea, care nici n-au avut ruşinea 
să vină aici cînd i-a chemat Liubovi Andreevna! Vasea, unde-i tat’tu?! ce ţi-i 
ruşine? da? trebuia să-ţi fie ruşine mai înainte!
- Ruşine... mai ştie el ce este ruşinea? ia întrebaţi-l, Erofei Ivanovici, dacă ştie 
ce este ruşinea, întrebaţi-l, întrebaţi-l.
- N-am să-l întreb, pentru că se vede pe ochii lui că este un neruşinat. Măcar 
de-ar roşi, roşeşte, măi! Vedeţi, nici nu roşeşte! Şi tu, Sonia? să vezi tu ce bătaie 
iei acasă! Ce te-am bătut eu cu cureaua, să vezi tu ce-ţi fac eu acasă, să vezi tu 
de la mine, Sonia! Eşti fată mare, da? femeie măritată?! Să vezi tu de la mine 
fată mare! Să vezi tu de la mine, Sonia! Am să te jupoi de vie şi am să pun sare! 
Ce-ţi mai trebuie ţie să vii la şcoală? Marită-te şi du-te în colhoz! Spuneţi şi 
dumneavoastră, Liubovi Andreevna, ce să facem cu ea?
- Ei, şi hai spune, Sonia, măcar ţi-a fost bine?
- Ţi-a plăcut, da?
- Povesteşte s-audă şi ceilalţi copii cum a fost.
- Ce, ţi-i ruşine? dar să faci nu ţi-a fost ruşine?
- Vorbeşte, Sonia, ce taci?
- Să spun eu? Sonia? Să le spun eu?
- Spune, Sonia, poate vrem să ştim şi noi.
- Şi tu ce făceai acolo, Sonia?
- Ţi-o fost bine sau nu? Spune că vrem să ştim şi noi.
- Răspunde cînd te întreabă Liubovi Andreevna!

Sonia îşi ştergea ochii cu mîneca şi nu ridica capul. Vasea smiorcăia şi primea 
palme peste ceafă de la Liubovi Andreevna. Pioniervojata’ stătea dreaptă cu 
steagul în mînă şi steagul flutura uşor, căci bătea un vînt plăcut de primăvară. 
Frunzele se mişcau şi ele încet în copaci şi numai cîte o maşină trecea şi se auzea 
un vîjîit pe strada de lîngă şcoală. Nouă ne era ruşine foarte tare, la toată lumea 
ne era ruşine, şi toţi vroiam să aplecăm capetele, dar stăteam drepţi şi ne uitam 
la Sonia, pentru că ei trebuia să-i fie ruşine, dar nouă nu trebuia să ne fie ruşine 
deloc. Ne schimbam de pe-un picior pe altul, dar atent, să nu ne vadă nimeni.

- Ţi-a fost bine, Sonia, ţi-a fost bine? Spune, că poate vrem să ştim şi noi. Spune 
cum ţi-a fost!

Sonia şi-a dus amîndouă mînecile la ochi şi a zis: nu.

- Nu-u... zise Sonia şi smiorcăi.
- Cum? Nu ţi-a fost bine?
- Nu-u... zise Sonia şi smiorcăi.
- Şi-ai să mai faci?
- Nu-u... şi smiorcăi şi se şterse cu amîndouă mînecile.
- Vreau să audă toată şcoala.
- Nu-u!!!
- Mai tare, că n-aude nimeni!
- Nu! nu! nu!

Sonia a început să plîngă tare şi a vrut să fugă în şcoală, dar tatăl ei a prins-o de 
mînecă şi i-a zis: stai aici!

- Unde fugi? Stai aici! Stai şi spune totul pînă la capăt! Hai că vrea să te-audă 
toată şcoala. Şi tu, Vasea, ţie ţi-a fost bine? Spune, ce? Crezi c-ai scăpat? Să 
terminăm cu Sonia şi acuş începem cu tine! Ce, tu n-ai nimic de zis? Acuş te-
auzim noi şi pe tine!
- Nu-u-u...
- Ce nu?
- Nu-u-u-u...
- Ce nu, băieţel, spune să te-audă toată şcoala! Spune sau te plesnesc! Şi-l 
plesni pe Vasea peste ceafă. Spune cum a fost! Şi-l trase pe Vasea de părul de 
deasupra urechii şi-l ciufuli. Mîinile jos! Mîinile jos, am zis!
- Ru-şi-ne! Ru-şi-ne! Hai, copii: Ru-şi-ne! Ru-şi-ne! încă de trei ori: Ru-şi-ne! 
Ru-şi-ne! Mai tare: Ru-şi-ne! Ru-şi-ne!
- îi frumos? Vasea? Sonia? îi frumos? să strige toată şcoala la voi „ruşine”? 
Copii, încă o dată:
- Ru-şi-ne! Ru-şi-ne! RU! ŞI! NE!

Am intrat toţi în clase în rînd, cîte doi, ţinîndu-ne de mînuţă, cuminţi, ca la 
paradă. Nimeni nu spunea nimic, aceleaşi gînduri fluturau deasupra tuturor, 
fragile ca nişte baloane. De ce o fi făcut Sonia aşa? Ce nume interesant, Sonia. 
Ce frumos mirosea de la ea a parfum de lăcrămioare în sticluţă rotundă şi lungă 
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cu crestături, ca un păpuşoi mic de sticlă. De ce nu l-a pîrît ea pe Saşa atunci 
cînd i-a găsit păduchii, de ce nu l-a spus lui Nadejda Petrovna? Saşa ar fi vrut 
să aibă şi ea păduchi şi el să nu spună la nimeni. Să ştie numai ei amîndoi. Dar 
să nu spună la nimeni.

Dincolo erau pădurile şi apa, cele care nu se vedeau, erau păsările negre şi zăpada. 
Cădeau frunzele şi înverzea iarba, creşteau ciupercile roşii, ca jumătăţile de 
cireaşă, creşteau muşchii şi petele de mucegai. Pe copaci se prindea promoroaca 
şi seceta. Erau animale care se împrieteneau, garduri şi nori care pleacă. El o 
ridicase de jos şi o aruncase pe umeri. Oboseala se ascunse picătură cu picătură, 
ca sîngele cînd se prelinge din botul unui miel, roşu, pe o iarbă. Se strînse pe 
un brusture uscat, jos, la picioare, lîngă un scaiete. Picioarele se goliră de tot 
ce era rău. S-au scurs, odată cu oboseala, durerile scurte şi nemulţumirea, se 
subţiară, se făcură mai mici. în jurul gleznei, curelele slăbiră, cataramele nu o 
mai strîngeau. Ridică o mînă şi rupse o petală mare, portocalie, o duse la gură 
şi o lipi. Suflă şi îi dădu drumul să zboare, rotundă peste cîmp. în aglomeraţie 
paşii li se amestecau, rîndurile intrau unele în altele, totul se împrăştia şi se 
aduna într-un organism călător. El se scurgea ca o lavă pe străzi, ca o zăpadă 
care se rostogoleşte. Aşa cum firele se încîlcesc şi cresc împreună. Părea că a 
întins cineva o lînă mare de oaie. Deasupra pluteau baloane şi pancarte, cuvinte 
care se amestecau, cuvinte şuşotite, cuvinte vorbite, cuvinte strigate. Totul la un 
loc şi totul deodată. Octombrei, octombrei mici, octombrei mari. Pionieri mici, 
pionieri mari, comsomolişti, pancarte, voci de nicăieri, megafoane. îşi duse 
iar mîna şi-l împinse. Părea un balon frumos, portocaliu, un balon adevărat. 
începu să umble iarăşi prin pădure. Urcă dealul, trecu pădurea cea mică, intră 
în arătură. Nu găsi nici o cărare, aşa că trebui să şi-o facă singur. începu să 
bătătorească grîul, ca să facă o cărare. în fiecare an el mai făcea cîte o cărare, 
pentru că toamna se păstra cărarea, iar iarna, după ce cădea zăpada şi totul se 
făcea alb, nu se vedea nici o cărare, iar primăvara, după ce ieşea grîul, totul se 
făcea verde şi iarăşi nu era nici o cărare. Dar Saşa trebuia să treacă pe acolo, 
să ducă brebenei la porc sau să culeagă viorele, să se uite la copaci şi să caute 
căprioare. Trebuia să-şi facă o cărare, ca să nu i se încîlcească picioarele prin 
grîu şi-atunci cînd este rouă să nu i se scuture pe pantaloni şi în sandale. Bătători 
vreo douăzeci de metri cu picioarele, pe urmă se opri şi se gîndi că-i mai uşor 
să tragă sacul după el atunci cînd se întoarce şi să facă aşa cărarea. Pămîntul 
era uscat şi sacul nu s-ar fi murdărit decît de verde, aşa cum i se murdăresc şi 
lui pantalonii atunci cînd se bate cu cineva pe iarbă sau se trînteşte. în livada 
de nuci se opri şi puse sacul jos. Se uită mai întîi la un nuc, pe urmă se apropie 

şi-l prinse cu mîinile. Trecuse un an şi el mai crescuse, se simţea cu mult mai 
mare şi mult mai puternic, ar fi putut să smulgă un nuc atît de mic. La rădăcina 
nucului creştea un smoc de iarbă, îl smulse mai întîi şi-şi făcu loc. Se gîndi mai 
întîi să se odihnească, să se uite bine la nucul acela. Se aşeză pe sac şi căzu pe 
gînduri. Nici n-ar fi avut ce face cu un nuc ca acela mic şi subţire, l-ar fi putut 
smulge cu o mînă, să-l apuce şi să-l scoată afară! A şi văzut cum se desface 
pămîntul în jurul nucului cînd trage el şi-i smulge rădăcinile. Soarele îl bătea în 
cap şi simţea cum îi dă putere. Coaja verzuie a copacului era crăpată în cîteva 
locuri şi asta îl făcea să pară şi mai uşor de smuls. Saşa ştia că nu este bine să 
rupi copacii şi că un pionier adevărat nu rupe niciodată copacii, dar prea îşi 
dorea el să smulgă un copac, acuma, cînd e atît de puternic. Vroia să vadă cît 
e de puternic, să ştie dacă ceea ce se spune despre pionieri este adevărat. Dacă 
au putut ei să bată armata germană înseamnă că pot să smulgă o sută de copaci! 
Pe urmă l-ar fi pus înapoi în pămînt, l-ar fi astupat cu pămînt şi ar fi bătătorit 
cu picioarele, numai să-l smulgă şi-l pune înapoi. Copacul se va prinde, pentru 
că-i primăvară şi-avea să-i toarne şi nişte apă, dacă trebuie, numai să-l smulgă. 
Simţea o putere atît de mare, încît ar fi putut să smulgă o pădure. Puterea i se 
zbătea în mîini şi în cap, şi-şi duse mîna sub braţ, şi se pipăi. Vîntul suflă uşor 
şi crengile nucului se mişcară, şi asta îl făcu să pară şi mai uşor de smuls. Lui 
Saşa i se păru prea mic nucul acela, nici n-avea rost să strice un nuc, mai bine se 
duce în pădure şi smulge un copac mai gros. îşi luă sacul şi se opri în marginea 
pădurii, lîngă un carpen mai înalt. îl lovi de două ori cu mîna şi feri din jur 
frunzele moarte cu piciorul. Dacă smulge un copac ca acesta este mare de tot. 
Poate să se ducă la război. îşi închipui copacul răsturnat cu rădăcinile în sus la 
marginea pădurii. Un stol de păsări se sperie şi zboară, pe urmă vin şi se aşază 
pe copacul răsturnat. Se gîndi că poate ar fi mai bine să cheme pe cineva, ca să-l 
vadă, să creadă că Saşa smulge copaci. Dacă-l smulgea şi nu chema pe nimeni, 
poate că ar fi zis: “du-te, măi, de-aici! n-ai smuls tu nici un copac, copacul era 
smuls, l-a smuls cineva cu tractorul”. Nimeni nu l-ar fi crezut. Ar fi zis: “du-te, 
măi, de-aici!” Şi, poate, dacă ar fi încercat să mai smulgă un copac, poate că nu 
ar fi putut, taman atunci, numai ca să-i facă în ciudă, să nu mai smulgă încă un 
copac. Era mai bine să cheme pe cineva, pe urmă să smulgă copacul. Acum era 
atît de puternic, putea să-l smulgă. Vedea copacul cu rădăcinile în sus şi păsările 
care zboară, pe urmă se întorc şi se aşază înapoi pe copac. Oare de ce n-ar fi 
putut să-l creadă? Poate că era mai bine să-i cheme. Prinse cu mîinile copacul şi 
trase. Nu se mişcă deloc. Poate că numai undeva sus de tot, pe unde bate vîntul. 
Se sprijini cu picioarele în pămînt şi trase şi mai tare. Trase din toate puterile 



156 157

lui. Copacul nu se mişcă deloc. Rămase ţeapăn în mîinile lui Saşa. Unde îi este 
puterea? Era atît de neputincios! Nu avea nici o putere. N-ar fi putut să smulgă 
nimic. Se scurse şi rămase pe sac. Nu este un pionier adevărat.

– Lasă că ai tu putere.
– N-am nici o putere, am văzut.
– Numai tractoarele smulg copacii, oamenii nu smulg.
– Lasă-mă-n pace cu tractoarele tale.
– Tractorul smulge copacii, îţi zic eu.

Se auzi un foşnet, pe urmă se văzu o pasăre mică zburînd din tufiş. Se ridică de 
pe sac şi se duse şi feri frunzele. Lovi de cîteva ori creanga cu piciorul, dar nu 
mai ieşi nimic. Puse sacul sub braţ şi se adînci în pădure.

în fiecare primăvară erau cel puţin cîteva zile în care se organizau subotnice. 
Acestea puteau să aibă loc atît sîmbăta, aşa cum arată şi denumirea de subotnic, 
cît şi duminica sau în altă zi a săptămînii, dacă aceasta este liberă şi e cu roşu-
n calendar. Dar, dintre toate, cea mai importantă se pare că era un fel de zi 
verde în care se sădesc copăcei şi floricele. în ziua aceea de primăvară, cînd 
toată lumea ieşea cu hîrleţele din casă, iar care nu aveau hîrleţe cu măturile, 
autobuzul lui Saşa se umplea de greble, hîrleţe şi mături, pentru că cei din oraş 
n-aveau nimic şi-atunci autobuzul aducea pentru toţi. Tot ei aduceau şi copăceii 
cu rădăcina învelită în gazete, seminţele de flori şi o stropitoare mare de tablă, 
pe care le-o dădea în fiecare an moş Nichifor.

- Dar cine poate să aducă un hîrleţ, o sapă? Ia, Vaculovskii, sau cine-i de la 
ţară? Nişte greble, să facem curat în grădiniţă, să săpăm, cine ştie să sape? 
Să punem nişte flori, are cineva seminţe de flori acasă? întrebaţi de mamele 
voastre. Trebuie să facem curat, să strîngem hîrtiuţele, nişte mături de crengi... 
să punem nişte copăcei? Trebuie să avem grijă de natură, fiecare trebuie să sape 
şi să aibă grijă de natură!

Saşa îşi aminti toate crengile pe care le-a rupt, florile pe care le-a călcat, cărarea 
din lanul de grîu pe care a bătătorit-o. Nu-şi va mai face fluiere de tei şi nu va 
rupe florile. îşi va cumpăra un ţuruiac de plastic sau de tablă şi nu va mai tăia 
niciodată crengi, şi nu va mai ciopli morişti. Va merge numai prin pădure şi nu 
va călca grîul. Nu va mai smulge niciodată nuci şi nu va arunca în copaci cu 
cuţitul. Va arunca cuţitul într-un tufiş sau iaz să nu-l mai vadă niciodată.

La lecţia de ora clasei învăţătoarea l-a chemat pe moş Costea să ne povestească 
despre război. Pentru că se apropia ziua de 9 mai cînd i-am biruit pe fascişti şi 
am luat Berlinul. Moş Costea stătea în faţa clasei pe un scaun şi povestea, şi 
avea medalii pe piept.

- Dar cum a fost la război, ia spune-ne matali, moş Costi, spunea Nadejda 
Petrovna.

- E-e, la război o fost greu, spunea moş Costea. Pi noi ne-o dus, vtoroi 
Ucrainskii front, sî merjim în atac din urma tancurilor. Ş-atunşi nemţîi s-
o spăriet şî o fujit. Ţîn minti cî era unu’ Alexandr, Saşa îi spunem noi, din 
Belorusia. E-he, apu’ aista cînd îţ puné mîna pe-o granadă şî cînd ţ-o azvîrle! 
Tare mai azvîrle bine cu granada Saşa aista... Da’ o murit. N-o ajuns el să vadă 
Berlinu’.

- Da, iaca, spune, Constantin Demianovici, cum îi ardeau nemţii pe oameni 
şi pe copii, şi îi udau cu apă îngheţată iarna prin omăt?

- Ehe, dragi copii, asta tare straşnic o fost. Nemţii îs mai răi decît diavolu. 
Ei îi scoteau pe copii afară în omăt şi îi udau cu apă rece ca să spună unde-i 
divizia. Da ei tot una nu spuneau. Erau partizani. Mici, da tare mari partizani! 
De-amu, copii, voi ştiţi povestirea cu Malciş Plohiş şi cu Malciş Chibalciş. 
Că Malciş Chibalciş era bun şi n-a spus nimic la nemţi cînd l-au chinuit. Dar 
Malciş Plohiş a spus tot, pentru că i-au dat un poloboc cu dulceaţă şi nişte 
coşniţi cu picene. Şi el mînca dulceaţă din poloboc cu picene şi s-o dat cu 
nemţii. Da iaca Malciş Chibalciş nu s-o lăsat pîn la urmă! Cu toate că pe dînsu 
l-o omorît. El nu s-o temut. Apu, după ce-i spînzura pe-aiştia care nu spuneu, 
apu şî le pune cîte-o natpisi la gît. Şi scrie acolo: “ei, iaca aşa o să fie cu fiecare 
care luptă împotriva Ghermaniei şi nu se supune la Ghermania”. îi spînzura 
pe capete. Da pe prizonieri pe urmă îi duceau la dînşii în Ghermania şi-acolo 
le dădea foc. Şi pe femei şi pe copii pe toţi. Nu se uitau. îi duceau acolo în 
lagăr. Asta la conţlagăr, pe jidani mai ales. Da dacă nimereu de-aiştia ca Malciş 
Plohiş, vînzători, asta la soldaţi mă refer, apu cu dînşii tare repede se termina. 
Şi, iaca, de-o vorbă, de-aiştia fricoşi, care nu vor să meargă în atacă. Apu pi 
dînşii numa îi pune aşă şi cu patu de la avtomat în cap, aici după cap, ca să nu 
mai cheltuiască patroanele. Asta tare repede cu dînşii se rezbire. Da noi de-amu 
dacă-i prindem pe-a lor, apu nu-i mai chinuiem aşă ca dînşii, îi împuşcam de-odată, 
nu-i mai chinuiem. Da tare ne mai era ciudă pe dînşii. Da, iaca, bine că i-am bătut 
noi pîn la urmă pe draci. Ei o crezut că pot să o bată pe Armata Sovietică, nimeni 
nu o bate pe Armata Sovietică!

- Iaca aşa, copii, prin cîte a trebuit să se treacă, ca să trăiţi voi astăzi în 
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pace. Dar voi nu preţuiţi asta, nu învăţaţi bine la şcoală. Nu-i aşa, Constantin 
Demianovici?

- Aşa-i, că altceva de la dînşii nu se cere, numai să înveţe bine la şcoală şi 
să-i asculte pe părinţi şi pe cei bătrîni. Da’ cînd îi duce în lagăr era tare greu. 
Era mare foame şi dacă ave cineva vreo cartoafă crudă apu’ o mînca aşa crudă, 
da’ nici de asta n-aveau şi mamele dădeau tot la copii că mureau de foame. Da’ 
nu ştiu ei amu ce-nseamnă greul, ce să-i faci? Cînd eram eu de vîrsta lor apu’ 
nu mai îmblam eu la şcoală, că n-aveam cum. Numai copiii boierilor îmblau 
la şcoală, dar tata n-ave bani. Eu mă ducem la lucru cu ziua ca să cîştig măcar 
o bucată de pîine şi-ncă nici pe-aceea de multe ori n-o vedem. Unde era pe 
vremea ceea să te trimită la şcoală şi tu să nu vrei? Da’ nu mai era aşa ceva. De-
amu pe urmă, după război, am putut să mă duc şi eu la şcoală s-o termin, c-o 
venit puterea sovietică şi le-o dat la toţi. Da’ pînă atunci nimic, numa’ bogătaşii 
îmblau la şcoală.

- Aţi văzut, copii?
- Da şi chiar aşa şi-o fost. Nu îmblam noi la şcoală dacă n-avem bani. Da’ 

bani aveau numai bogătaşii. C-aiştia săraci munceau de dimineaţă pînă seara 
pentru dînşii...

- Iaca aşa, copii! Dar ia să vedem noi, aţi făcut de-acum echipele de timurovişti? 
Ia să vedem care şi cum v-aţi împărţit? Aliona, tu în ce echipă eşti?

- Eu, Nadejda Petrovna, îs în echipă la Stela. Noi îl ajutăm pe un veteran care 
trăieşte lîngă noi. Noi aşa ne-am înţeles că eu să-i cumpăr laptele şi să mă duc 
la magazin. Dar pe urmă noi cu fetele o să facem curat la dînsul în grădiniţă 
şi-o să greblăm.

- Foarte bine că voi de-acuma v-aţi gîndit. Pentru că iaca a venit primăvara şi 
acum trebuie de ajutat pe bătrîni să sape, să pună una alta în pămînt de le-adus 
apă... Că ei de-acuma-s bătrîni şi nu le vine chiar aşa uşor. Foarte bine Aliona. 
Dar ce băieţi aveţi voi în echipă, aveţi vreun băiat?

- N-avem, Nadejda Petrovna, că nouă nu ne trebuie. Băieţii iştia fac numai 
prostii.

- Cine face prostii? Care? Ia să mi-l arătaţi mie că-i rup capul. Iaca să-l luaţi 
pe Vitea cu voi ca să vă ajute la săpat...

- Da’ eu, Nadejda Petrovna, de-amu-s în altă echipă, eu mă duc la vecinul 
meu, deadea Petea, el tot îi veteran.

- Bine. Dar care băiat încă nu-i în nici o echipă? Ce, toţi băieţii sunt ocupaţi? 
Foarte bine. Ia să vedem, Roma, tu în ce echipă eşti?

- Eu, în echipă la Vitea, noi amîndoi îl ajutăm pe deadea Petea...

- Dar ce, Vitea nu poate să-l ajute singur pe dedea Petea?
- Nu, că la dedea Petea este tare mult de lucru. La dînsul trebuie de adus şi 

apă şi de săpat în grădină, şi lemne de tăiat...
- Dar de ce îi trebuie lemne lui dedea Petea, dacă-i cald afară?
- îi trebuie, nu ştiu de ce... Da, şi la dînsul încă îi departe fîntîna şi-i greu de 

adus apă.
- Dar tu, Vaculovskii, ai pe cineva?
- Eu am pe moş Vasile.
- El ce, tot îi veteran?
- Da, el n-are un picior.
- Şi l-ai ajutat la ceva?
- încă nu l-am ajutat. Dar trebuie să-l ajut.
- Apu’ să te duci să-l ajuţi pe moş Vasile, să nu îmbli brambura prin pădure. 

Foarte bine, copii. Eu văd că v-aţi organizat foarte bine. Dar ia să vedem de ce 
trebuie noi să facem aceste echipe de timurovişti? Ia să vedem cine ne spune 
cine a fost Timur şi echipa sa? Nataşa, vrei tu să ne spui?

- Da. Timur şi cu echipa sa, această carte a scris-o scriitorul Arcadii Gaidar. 
într-însa se povesteşte despre nişte pionieri care-i ajutau pe bătrîni şi pe 
pensionari. Ei se duceau, de exemplu, cînd nu era bunicuţa acasă şi îi împleau 
polobocul cu apă. Şi pe urmă cînd venea bunicuţa şi vroia să împle polobocul 
cu apă ca să spele rufe vedea că polobocul era plin şi tocma’ se speria. Că ea 
turna căldarea cu apă în poloboc, da’ polobocul era plin şi-i curgea apa peste 
picioare, şi o uda. Şi ea se bucura că polobocul era plin şi nu mai trebuia să 
aducă apă. Pentru că ea era bătrînă şi o dureau mîinile. Dar ea nu ştia cine a 
împlut polobocul, pentru că pionierii nu se lăudau la nime şi se ascundeau în 
pod. Asta aşa le spunea Timur, că el era cel mai principalu’ peste ei.

- Dar pe Constantin Demianovici, îl ajută cineva? Ia să vedem cine l-a ales 
pe Constantin Demianovici?

- Nu trebu’, Nadejda Petrovna, la mine de-amu este nişte băieţi. Ei acolo 
lîngă mine trăiesc şi ei pe mine mă ajută. Lăsaţi mai bine ei să ajute pe alţi 
pensionari, la mine de-amu este.

Clopoţelul a sunat, dar moş Costea şi Nadejda Petrovna vorbeau mai departe. 
Moş Costea a început să povestească cum fugea prin borţi şi săpa tranşee. El 
avea un hîrleţ mic cu care săpa tranşee şi se ascundea în pămînt. Cînd trecea 
tancul, moş Costea se ascundea într-o bortă şi pe urmă ieşea din urma tancului 
şi arunca cu granata. Dar cînd buhneau bombele trebuia să deschizi gura, ca să 
nu surzeşti.
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De dimineaţă, în faţa şcolii, se făcea schimb de flori şi se umflau baloane. Vitea 
Gurskii şi Roma Bohanţov, încercau să prostească pe cineva din clasa a doua 
să le dea două flori roşii în schimb pe o floare galbenă. Pe urmă tot ei, dar puţin 
mai încolo, au putut fi văzuţi cum schimbă o floare roşie pe două flori galbene. 
Cei mai mulţi nici nu aveau flori şi şi le făceau aşa ca Vitea Gurskii, prostind pe 
cîte cineva. Erau prea mulţi care veneau cu cîte un braţ întreg de flori, mai ales 
cei din clasele întîi. Dar să ai flori era numaidecît. Nimeni nu putea să meargă 
la paradă dacă nu avea flori. Aşa că cei care nu aveau florile de acasă, chiar dacă 
nu şi le făceau ca Vitea Gurskii şi Roma Bohanţov, le primeau mai tîrziu de la 
Nadejda Petrovna care strîngea numaidecît de la fiecare cîte o floare şi făcea 
buchete de flori. Dar asta costa cîteva palme după cap şi cîteva trăsături de 
părul de deasupra urechii, care în aceste condiţii erau atît de puternice, încît îţi 
venea să nu mai stai la paradă. Nu meritau florile atîta. Şi ca să evite să-l tragă 
de păr şi să-i tragă cu palmele după cap, de cu seara Saşa se strecură printre 
gard la baba Maria, care avea în grădină lalele înflorite şi rupse la nimereală un 
braţ de lalele. O parte le lăsă acasă mamei în vază, iar o parte le luă cu dînsul, 
la paradă. Şi încă trei le ţinea de-o parte, în mîna stîngă, ca să le dea lui Sonia 
dacă o vede şi vede că n-are flori, cu toate că s-ar putea să aibă. Nu prea crede 
el să vină Sonia fără flori la paradă că e prea mare.

- Ia arată ce lalele ai, auzi Saşa şi nici nu reuşi să audă bine şi cineva i le 
luă din mînă şi-i dădu în schimb două flori galbene, fără frunze. Saşa vru să şi 
le ceară înapoi, dar cineva îi trase un bobîrnac peste cap şi pînă se dezmetici 
Saşa, florile au dispărut în mulţime. Rămase cu cele două flori galbene, foarte 
înciudat, uitîndu-se neliniştit în jur ca să nu fie cumva prin preajmă Sonia, să-
l vadă cu florile acestea urîte. După ce îi mai trecu ciuda şi văzu că Sonia nu 
apare de nicăieri, se gîndi că poate ar fi mai bine să-şi schimbe şi el florile pe 
altele mai bune.

- Nu vrei o floare galbenă? îţi dau o floare galbenă şi tu-mi dai una de la 
tine.

- Du-te, măi, de-aici. Ce, astea-s flori la tine? Nu vezi că-s numai beţe? Poţi 
să le dai la porc.

Saşa roşi şi hotărî să nu mai schimbe florile. Le aranjă puţin şi le prinse de 
la jumătate ca să pară mai ţapene, iar una dintre ele era chiar ruptă şi trebuia 
oricum ţinută de la mijloc. Găsi pe jos încă o floare, o ridică şi o scutură şi o 
puse lîngă celelalte şi-i păru că este chiar mai bună. Cine l-a pus să stea cu 
lalele la vedere? N-ar fi putut să stea pe undeva cît mai aproape de Nadejda 

Petrovna sau altă învăţătoare. Sînt rele învăţătoarele astea şi strigă la tine, dar 
dacă stai mai aproape, nimeni nu-ţi ia florile şi nu-ţi dă bobîrnaci. Mai bine 
stătea lîngă Nadejda Petrovna, chiar dacă-l enervează şi-i pune nota trei, avea 
acum lalele şi nu beţele astea. De ce i-a spus că poate să le dea la porc? Saşa se 
ruşină dintr-o dată atît de tare încît începu să nu-i mai pară rău de bobîrnacul 
pe care l-a luat şi ar fi vrut ca toată lumea să-i tragă cîte un bobîrnac, numai să 
nu-i mai spună nimeni şi niciodată nimic de nici un porc. Nici nu mai vru să 
se mai ducă la clasă. Vroia să fugă undeva după şcoală, să se aşeze pe o piatră 
şi să plîngă.

- Clasa a treia B! patru A! Beul! Unde-i Beul!?

Saşa simţi că cineva îl ia de mînecă şi-l trage cu putere într-o parte. Văzu spatele 
lui Nadejda Petrovna şi mîna ei groasă cum îl tîrîie după ea. Treci la clasa, 
Vaculovskii, nu mai căsca gura! Saşa se sperie mai întîi, dar pe urmă parcă i-ar 
fi amorţit mintea şi nu mai simţi nimic şi se alinie lîngă Bohanţov, în spatele lui 
Gurskii şi-a lui Jioltîi. Abia atunci Saşa îşi dădu seama că n-a umflat baloanele. 
Peste tot în jur era plin de baloane şi numai el nu avea baloane. Scoase din 
buzunar baloanele şi începu să le umfle. Nici nu s-au umflat bine baloanele că 
au şi început să se audă bubuituri, rîsete şi strigăte şi chiar fete care plîngeau. Nu 
se ştie de unde s-a auzit un strigăt “Ura!” care se transformă într-o clipă într-o 
uruială neuniformă şi lungă, însoţită de alte baloane care se spărgeau. Toată lumea 
a început să strige cu bucurie “Ura!” Se auzeau voci subţiri, voci groase şi chiar 
fluierături de mai multe feluri. Atunci cînd pe scări apăru directorul, cel cu pixul cu 
pastă groasă în buzunarul de la piept, şi a început să mişte mîinile, să se înroşească 
şi să deschidă gura, uralele s-au stins cîte puţin şi-atunci s-a auzit că directorul 
strigă şi mişcă din mîini şi se enervează pe toţi.

- Ia terminaţi! Terminaţi! Cine v-a zis să strigaţi? Nu strigă nimeni! Cine-a strigat 
“Ura!”?! Numai eu strig “Ura!”! Cînd o să mă auziţi pe mine că strig, atunci 
să strigaţi! Ia aliniaţi-vă frumuşel. Alinierea. Fiecare la clasa lui. Baloanele, 
florile, tot ce trebuie că pornim. Pe care-l aud că mai strigă, îl plesnesc. Am să 
vă spun eu cînd să strigaţi. Cînd mă auziţi pe mine că strig, atunci să strigaţi.

Deasupra, pe şcoală, fîlfîiră steagurile, baloanele tremurară. Dincolo de gard, 
după sălcii, bîrnîi o maşină şi-n-trînsa s-au văzut o grămadă de steaguri, boxe 
şi microfoane şi un balon care flutura, legat cu aţa de oglindă. încetişor, sălciile 
au început să rămînă în urmă şi foarte repede, dincolo de colţ, nu s-au mai văzut 
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nici steagurile pe care paznicul Vanea le-a pus cu scara pe acoperiş şi nici 
inscripţia de la intrarea şcolii, roşie, de sticlă. Ieşind din curtea şcolii, alaiul a 
luat-o în jos, pe lîngă cimitir şi cazangerie. Din cauza grămezii de fier uzat, care 
crescuse pînă la jumătatea drumului, parada încetini mersul şi fiecare trecea 
atent să nu se murdărească, să nu se împiedice şi să nu se agaţe. Cîţiva băieţi 
săriră peste fiare şi atunci se auziră vocile învăţătoarelor, care strigară toate 
deodată, o parte “boilor” şi-o parte “vacilor unde vă băgaţi!” Cineva chiar 
îndrăzni să sară peste o grămadă de cărbune din faţa cazangeriei şi un praf 
negru se ridică pînă sus la baloane. S-au auzit două baloane pocnind, pe urmă 
Stela, care tocmai încerca să-şi tragă pancarda în crengile unui copac care 
creştea din cimitir şi trecea pe jumătate în drum chiar acolo, lîngă grămada de 
fier uzat, pe unde trebuia să treacă parada şi după ce şi-o smulse, Stela lovi pe 
cineva în cap cu acea pancardă strigînd totodată, “debilule, debilule!”, iar în 
timp ce pancarda se ridica şi cădea, se puteau citi literele roşii pe alb şi scria cu 
litere pătrate “SLAVA TRUDU”, iar la urmă era un semn de exclamare. Cuiva 
îi suflă vîntul baloanele şi le opri într-un spin şi-atunci se auziră iar învăţătoarele 
care strigară toate pe rînd “las’ că vă prind, las’ că vă prind, vă prind eu! ci! ci! 
cine! baloane! sparge baloane! Vă dau eu sticluţe!” se auzi la urmă cel mai tare 
vocea lui Nadejda Petrovna. La vale, printre cimitir şi cazangerie, pe lîngă 
şcoala cea veche şi toaleta de lemn de pe dîmb, care cu uşile deschise, se 
ascundea parcă ea singură într-o grămadă de spini şi buruieni uscate din anul 
trecut, printre case şi şcoala cea veche, în care cîteva clase de a I-a şi de a II-a 
încă mai învăţau şi visau să crească mai repede mari, să înveţe în şcoala cea 
nouă, pînă în jos spre parcul de autobuze şi tractoare al colhozului, părea că s-a 
rupt pe undeva şi curge foarte încet o apă pe care plutesc liniştit baloane şi 
litere. Saşa îşi ţinea de aţă cele două baloane pe care apucă să le umfle, iar cu 
cealaltă strîngea atent să nu le rupă şi mai tare, florile. După ce au trecut de 
parcul de autobuze, pe lîngă casa lui Valerii Petrovici, au ajuns în strada 
Gararina şi de acolo, printre alte case, copaci şi garduri, au urcat pînă pe Lenina 
şi-acolo au început să fie multe steaguri, pînze roşii, pe care scria cu alb şi 
maşini care pipiau şi duceau o cutie roşie pe care scria, mare cît un chioşc de 
îngheţată. Din cealaltă stradă venea în întîmpinare altă şcoală şi se auzea un 
ropot şi un zumzăit şi voci de învăţătoare care strigau. Cealaltă şcoală a ajuns 
mai prima şi a pornit pe Lenina la vale şi amîndouă şcolile îşi arătau limba şi 
unii băieţi o mînă peste cealaltă şi îndoiau cotul. După ce prima şcoală a intrat 
toată pe Lenina, a intrat pe Lenina şi şcoala lui Saşa, pe urmă toată lumea s-a 
oprit şi au mai aşteptat şi altă şcoală. S-a auzit cum vine de pe altă stradă şi-
atunci s-au auzit cele mai multe baloane că se sparg, cînd cele două şcoli s-au 

oprit şi aşteptau. Nu se ştie de unde, Bohanţov găsise un steguleţ şi-l ţinea sus 
de tot. Deasupra lui Saşa se foi o pînză care era legată de două beţe albe şi 
Katereva dădu un băţ ca să-l mai ţină Jeoltîi pentru că o dureau mîinile. Saşa a 
vrut să apuce şi el un băţ, dar cineva îi dădu peste mînă şi-i spuse “mai să-ţi faci 
şi pe urmă să-ţi bagi labele!” şi tot atunci se auzi un balon că se sparge şi Saşa 
se uită în sus şi văzu aţa şi de aţă cum se fîlfîie ca o cîrpă galbenă balonul lui 
rotund. Trăiască întîi Mai, ziua Mondială a Muncii! Megafonul hîrîi şi Saşa îşi 
purta încurcat privirea încercînd să găsească agăţat în vreun copac sau deasupra 
vreunei ferestre, lîngă un steag, pălăria de aluminiu din care se auzea vocea, dar 
după hîrîit, aceeaşi voce spuse foarte familiar şi blînd “Ura!” şi toată strada se 
cutremură şi bucăţi de cer, baloane, creanga vreunui copac, ferestre deschise şi 
steaguri au început să tremure şi să se amestece între ele. Jos pe asfaltul sur se 
vedeau ciorapii albi încălţaţi în sandale cu găuri pe margine şi în bot pe unde 
ieşeau afară ciorapii, pantalonii albaştri şi picioarele groase ale lui Nadejda 
Petrovna în ciorapi albi de mătase şi mai încolo, fără ciorapi şi fără nimic, 
picioarele cu păr a lui mama lui Katereva, care se ridicau şi călcau asfaltul cel 
sur cu linie pe mijloc, bucăţi colorate de baloane din care se întindea o bucată 
de aţă şi flori care cădeau pe jos şi nu se mai apleca nimeni să le ridice. Stimaţi 
locuitori ai oraşului, vă felicităm cu Sărbătoarea Mondială a Muncii, întîi Mai, 
pe care toată Uniunea Sovietică azi o sărbătoreşte. Milioane de muncitori, tineri 
şi vîrstnici, pionieri şi comsomolişti, octombrei şi chiar cei mai mici dintre noi, 
care flutură cu steguleţul de pe umerii taţilor lor, au ieşit bucuroşi în pieţele şi 
pe străzile oraşelor. Nu este cetăţean al Uniunii Sovietice care să nu se bucure 
în această zi. Pentru că Ţara noastră este o ţară muncitoare şi această sărbătoare 
e pentru fiecare cetăţean, prilej de bucurie, chiar şi pentru cei mai mici, a căror 
muncă este să înveţe. Vă felicităm, dragi tovarăşi! Ura! A-a-a-a-a! ra-a-a-a! U-
ra-a-a! în acest an, ca şi în precedentul, cu mîndrie putem spune că Planul de 
Stat a fost îndeplinit şi depăşit. în loc de două grădiniţe, în oraş astăzi avem trei 
şi o a patra care se construieşte, cu teren de joacă, căsuţe din poveşti şi chiar 
cocioaba pe labă de găină, în care a fost păcălită de un băieţel deştept, Baba 
Iaga şi arsă în cuptor. Tot în acest an a fost depăşit planul la păpuşoi şi grîu, iar 
în brigada nr. 3 s-a înregistrat o creştere de 84 de procente la grîu şi 72 de 
procente la păpuşoi, ca să nu mai vorbim de mere, cartofi, sfeclă de zahăr, 
răsărită din care se face uleiul şi celelalte produse de care ne folosim. La fabrica 
de conserve au apărut noi soiuri de suc pentru micuţi, iar cele vechi au fost 
perfecţionate. Fabrica de cusut a depăşit planul cu 12 procente, ceea ce este cu 
patru procente mai mult decît în anul trecut. într-un cuvînt, scopul pe care şi l-a 
pus cel de al XXVI-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a 
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fost îndeplinit în viaţă. Vă felicităm cetăţeni-care-munciţi! Ura! Soarele răzbătu 
deasupra blocurilor şi în aceeaşi clipă razele lui s-au amestecat cu strigătele 
care s-au ridicat în aer şi au umplut cerul. Frunzele asudate ale copacilor au 
început să se topească şi de sub praful alb a început să se arate culoarea verde 
care strălucea şi dintr-o dată, lîngă cea strălucitoare o jumătate se întunecă şi 
frunzele de parcă s-au tăiat în două. Printre ele se văzu o pălărie de aluminiu pe 
urmă încă una şi păsărele care s-au obişnuit cu hîrîitul acestora şi nu se mai 
temeau. Se auzi un pocnet şi Saşa simţi căzînd pe umăr bucata de balon legat 
cu aţă, a cărei capăt se termina la el în mînă. Saşa încă mai simţi că balonul 
despre care credea că nu are deloc greutate, atunci cînd se sparse îi uşură mîna 
şi chiar atunci o mînă i se băgă în păr şi baloanele au căzut toate jos iar, asfaltul 
cu tot cu ciorapii albi şi cu sandale s-a ridicat în sus, iar crengile copacilor au 
zburat ca nişte păsări mari şi au strigat măgarule, măgarule. Pe urmă crengile 
au spus, a, nu tu. Bohanţov, măgarule, tu ai spart balonul, animalule! Se auzi pe 
urmă, ai! Ai! şi păsările s-au întors înapoi din cer şi s-au făcut crengi. în vale, 
unde strada dădea în piaţa cea mică a oraşului, în mijlocul căreia înzăpezit de 
flori, pe un postament mare de marmură, la care duceau din toate părţile treptele 
roz, se înălţa monumentul lui Lenin, între Univermag şi Comitetul Executiv 
parada începea să se împrăştie. După grămezile de baloane şi spinările mamelor 
cînta fanfara şi mulţi încă se mai înghesuiau să ducă flori ca să vadă fanfara. 
Cei mai mulţi însă s-au scurs în parc şi au dispărut în magazine sau pur şi 
simplu pe străzi, furişîndu-se pe lîngă WC-ul public şi cinematograf, în piaţă, 
unde se vindeau seminţe, se umflau şi se băgau în buzunar baloane. Peste cîteva 
minute oraşul se umplea de pionieri care lingeau îngheţată, scuipau seminţe sau 
le făceau pe amîndouă deodată, scuipînd şi lingînd, strigînd şi alergînd după 
bucăţelele de baloane de pe stradă pe care le ridicau cu mîna în care aveau 
seminţele şi le băgau în buzunar ca să facă mai tîrziu baloane mici. Se lingeau 
îngheţate pe băţ, cu ciocolată şi fără ciocolată, la zece, doisprezece, cinsprezece 
şi chiar douăzeci de copeici îngheţata, roză, albă sau cafenie, în pahare de 
carton din care se mînca cu băţul, sau în pahare care se mîncau cu totul, cu 
pătrăţele. Se spărgeau baloane mici de cap, se aruncau mingiuţe mici cît o nucă 
mare de cauciuc în magazine şi pe stradă şi-n staţiile de autobuz, se primeau şi 
se dădeau picioare în fund. Peste bucăţile de baloane, florile şi chiar pancardele 
călcate, au apărut şi îngheţatele topite scăpate de pionierii mai mici, cărora le 
dădeau peste mînă pionierii mai mari dacă după ce le dădeau un picior în fund 
îngheţatele nu cădeau. în faţă la alimentară, ţinînd prăjituri şi sticle cu apă 
dulce, pionierii se ghiftuiau şi se stropeau cu apă dulce. Dar străzile degrabă se 
goleau şi pionierii umpleau scările cinematografului tapiţat cu afişe cu lupi şi 

iepuri care dansează pe gheaţă. Oraşul îşi recăpăta liniştea. El parcă se afunda 
în ea şi părea mai tăcut ca niciodată şi părea chiar trist, de parcă în el nu mai 
locuia nimeni, numai maşinile care mai treceau pe stradă şi bucăţile de baloane 
care li se prindeau de roţi, se învîrteau de cîteva ori şi pe urmă cădeau.

Cele zece ruble le împături în mînă, iar mîna o băgă în buzunar. Văzuse babe 
care legau banii în batistă şi cînd plăteau 15 copeici la autobuz, o dezlegau. 
Scoteau de acolo un pumn de mărunţiş şi-l numărau şi-aveau şi ruble de hîrtie 
pe care le legau pe urmă în batistă. Saşa se aşeză în bancă să fie sigur că nu le 
va mai pierde, aşa cum i se întîmplase de prea multe ori. De cele mai multe ori, 
Saşa îşi pierdea banii şi niciodată nu-şi amintea unde. Oricum, nu i-ar mai fi 
găsit. în afară de asta, mai erau şi doi băieţi mai mari care îl aşteptau cîteodată 
la colţul şcolii şi-i spuneau să le dea 20 de copeici. Dar odată a găsit şi el o 
rublă îngheţată pe zăpadă şi a băgat-o în buzunar. Se putea găsi, aşa cum a găsit 
cineva şi 62 de ruble într-o batistă. Dar trebuia să te duci să întrebi cine le-a 
pierdut. Şi întotdeauna se găsea cel care le-a pierdut pentru că niciodată nu-ţi 
rămîneau ţie. Dar cel mai des pierdeau bani femeile de servici pentru că, dacă 
le întrebai pe ele, întotdeauna spuneau că sînt ai lor.

- Ia să vedem, Nataşa, tu unde o să te duci în vacanţă?
- Eu, în vacanţă, am să duc la bunica şi-am s-o ajut la lucru.
- Dar ia să vedem, Valodea, tu unde te duci în vacanţă, tot la bunica?
- Scaunul hodorogi cînd Nataşa se aşeză şi mai hodorogi o dată cînd se 

ridică Valodea. în clasă era soare şi fereastra de lîngă Nadejda Petrovna era 
deschisă.

- Nu, eu mă duc în tabără de muncă şi de odihnă.
- Bravo, Valodea. Iaca, Valodea nu se gîndeşte numai la odihnă, dar şi la 

muncă. Şi la sfîrşitul taberei, o să aibă şi un bănişor în buzunar. Se mai duce 
cineva în tabere de muncă şi odihnă?

- Da, eu mă duc.
- Iaca-i bravo şi Costea. Să ştiţi copii că-i foarte bine în taberele de muncă şi 

de odihnă şi faci şi bănişori.
- Să vedem mai departe, Pupkina, tu tot la mare te duci?
- Da, eu mă duc la mare la Sergheevca, cu mama şi cu tata, dar mai pe urmă 

am să mă duc la ţară, la bunica, ca s-o ajut la lucru.
- Sveta?
- în tabără.
- Şi Iulea?
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- Tot în tabără.
- Fedea?
- La bunica, la ţară, s-o ajut la...
- Petea?
- în tabără.
- Şi tu, Vaculovskii?
- în tabără.
- Hopa, aţi auzit copii, Vaculovskii se duce în tabără. Cine-a zis că Vaculovskii 

nu se duce niciodată în tabără? Unde, acolo la tine în sat, aşa-i Vaculovskii? 
Ai adus zece ruble? Să ştiţi copii, cine vrea să mai avem foi în tabără, în sat la 
Saşa, acolo-i foarte frumoasă natura, aşa-i Vaculovskii? Să vedeţi şi voi unde 
trăieşte Vaculovskii, ce zici Saşa, le-arăţi copiilor? Să-mi dai, Vaculovskii, 
banii ca să-ţi dau foaia. Aliona, tu unde te duci?

- La ţară, la bunica, s-o ajut la lucru.
- La ţară, la bunica, s-o ajut la lucru.
- în tabără.
- în tabără.
- în tabără.
- La ţară, la bunica, s-o ajut la lucru.

Nadejda Petrovna numai mişca din cap, nu mai spunea nimic şi fiecare, pe rînd, 
spunea la ţară, la bunica s-o ajut la lucru sau în tabără. Pe urmă nici nu mai 
spuneau s-o ajute la lucru ci numai la ţară la bunica şi Nadejda Petrovna ridica 
iarăşi capul, scria într-un caiet şi-l ridica iară.

- Aşa copii, cei care merg cu mine în excursie, să rămînă în clasă să le spun ce 
trebuie să ia cu dînşii şi cum să se-mbrace. Iar ceilalţi, să se ridice-ncetişor şi 
să iasă în linişte afară. Şi să nu vă prind că alergaţi pe coridor, Roma, Petea, 
că am să văd cît de repede o să ajungeţi voi la stadion că vă văd eu de la mine 
de pe fereastră şi-atunci o să vă prind eu. Ştiu eu cam cît de repede s-ajunge 
la fereastră. Şi-acum, încetişor, fiecare îşi ia, în linişte, ghiozdănelul şi iese. 
Vaculovskii, dă încoace banii.

Cum va fi în tabără? Acolo-s o mulţime de fete şi băieţi. Şi cîteodată ies seara 
să se aşeze pe banca de la poartă şi stau la vorbă. Şi au educatoare mai tinere 
şi mai bătrîne şi unele sînt tinere de tot şi seamănă cu nişte fete. Pe terenul de 
asfalt negru cu linie albă, stă o ţeavă albă şi lungă, pe care se ridică steagul. Pe 
stradă trec oamenii cu pîine de la magazin şi se uită la ei prin gard cum ridică 

steagul şi stau aliniaţi. Şi cînd se lasă seara, rămîn numai educatoarele tinere pe 
bancă, la măsuţă şi se aprind becurile albe-albăstrii şi tremură.

Se duse după casă, prin vie, în aluniş. Călcă pe o grămadă de hripcă uscată, 
atent să nu alunece în rîpă. Hripca trosni şi el se prinse cu mîna de o creangă 
de corn şi piciorul i se adînci în hripcă. O dată la cîţiva ani, Nicolai Arsenievici 
curăţa via, iar hripca o arunca în rîpă. După ce se sprijini mai bine, scoase 
ferestrăul de la brîu şi reteză două crăcăni de corn. Cornul era în primul rînd un 
lemn foarte tare şi pe lîngă asta, făcea şi crăcăni. Crengile lui erau întortocheate 
şi dacă te uitai bine, nu era una ca să nu facă măcar o crăcană. Pe cînd alunul 
nu era nici atît de tare şi pe deasupra nu prea făcea crăcăni. De fapt, aproape 
că nu le făcea deloc. Făcea nuiele lungi şi graţioase, din care se făceau beţe de 
pescuit. Puse sub braţ cele două crăcăni şi se întoarse prin vie, înapoi în ogradă. 
Le vîrî sub streaşină ca să le lase timp să se usuce. Trebuie să fie tari cînd va 
întinde pieile pe ele, ca să nu-şi dea drumul şi să i le strice.
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SCRISOARE MAMEI

 

Dragă mamă, am primit scrisoarea ta alaltăieri. Ştiam şi înainte de a o primi 
că mă iubeşti şi că eşti bine intenţionată. Nu trebuie să plîngi în pat noaptea 
gîndindu-te la numărul de iubiţi pe care i-am avut, mai ales că acest număr este, 
probabil, inexact, nici eu n-aş putea să-l precizez în acest moment cu exactitate, 
ar trebui să fac o pauză ca să socotesc. Nu trebuie să plîngi în pat, mai ales că 
eu, în timp ce eram cu ei în pat nu am plîns, din cîte îmi amintesc, niciodată, 
iar dacă totuşi am făcut-o, nu a fost de durere, ci probabil din cauza exaltărilor 
psihice pe care mi le provoc atît de uşor. 

Mă întreb de ce îmi pasă pînă la urmă. De ce mă indispune faptul că într-un 
orăşel transilvănean o femeie bătrînă plînge în pat pentru că fata ei e futută, 
totuşi, de bărbaţii pe care şi-i alege. înţelege, dragă mamă, că ei nu te fut pe tine 
in(di)rect, ci doar pe mine şi, desigur, imaginile lor mentale din acele clipe.

Eu nu mai sunt virgină, mamă, asta de vreo 11 ani, iar să mă fut îmi place, asta 
e, e drept că într-un grad mai mic sau mai mare, depinde de individ şi de ceea 
ce provoacă el în mine, dacă îl văd ca pe un animal, un cîine, de exemplu, dacă 
e tata, asta rar, dacă e puştanul cu ghiozdanul din bancul cu pedofilul, sau dacă 
e un violator care mă urăşte şi vrea chiar să mă omoare atunci cînd îşi vîră în 
mine penisul lui… Repet, mamă, ei nu te fut pe tine.

Cînd fac “treaba aia”, cum o numeşti tu (şi o fac cam zilnic, mămico), asta nu 
înseamnă că el mă necinsteşte, îşi bate joc de mine sau mă fraiereşte, nici că 
o face din interes sau ca să le povestească prietenilor cum sunt eu în pat. Nu, 
de multe ori mă doreşte sau chiar mă iubeşte. Am spus el şi nu ei pentru că, 
în urma educaţiei tale m-am ales cu frica de a mă culca în acelaşi timp cu mai 
mulţi bărbaţi pentru “a nu-mi face din pizdă garaj”, expresia îţi aparţine, mamă 
dragă… 

îmi place tare mult să sug pula, recunosc, mă excită şi plăcerea acelui “porc de 
bărbat”, care e iubitul meu, şi imaginile pornografice pe care mi le amintesc sau 
imaginez, îmi place felul în care el geme şi eu îl controlez.

Uneori iubitul meu reuşeşte să mă fută în cur, poate fi foarte plăcut cînd ajungi 
tu să vrei asta, cînd vrei ca el să-ţi intre peste tot şi să aibă tot ce e al tău. Mă 
îndoiesc că înţelegi despre ce vorbesc, şi ăsta chiar că e un motiv de plîns 
serios, draga mea. 

Sunt cîteva mari minciuni pe care mi le-ai spus, cu bunele tale intenţii de care 
nu mă îndoiesc, aş vrea să ţi le amintesc acum, ca să scap şi de ele, şi de tine:

1. Pula e un lucru rău şi dezgustător. Greşit, e un organ frumos, care dă 
plăcere, chiar estetic vorbind, merită privită, e miraculoasă transformarea ei 
din penis în falus şi invers. Şi jur că dă plăcere. Şi e aşa de sensibilă, draga 
de ea…

2. Dumnezeu mă vede şi mă condamnă cînd mă masturbez. Dumnezeu nu 
trage cu ochiul lui divin la asemenea chestii, crede-mă, nu mă pîndeşte 
cînd îmi provoc plăcerea şi nici nu mă va arunca în iad pentru asta. Să te 
masturbezi e bine, unde mai pui că poţi s-o faci şi în timp ce te fuţi, e oricum 
preferabil unor false căderi in misticism. Nu se înnebuneşte din asta, ci din 
false vinovăţii, din veşnice minciuni şi refulări.

3. Nu mă umilesc luînd muie, nici înghiţind spermă… e drept că ultima 
chestiune n-ai susţinut-o niciodată, probabil pentru că nici nu ţi-o puteai 
imagina.

4. N-am avut prea mulţi bărbaţi, ci prea puţini. Dacă am să rămîn cu acela cu 
care sunt, nu e pentru că m-am săturat să fiu o “curvă ordinară” (sau, după 
unii cu umor, “extraordinară”), ci pentru că omul ăsta îmi ajunge, mă face 
fericită în toate privinţele şi mai ales, da, mai ales în pat. Unde facem toate 
grozăviile descrise mai sus, mămico, şi asta cam în fiecare zi. Nu, nici mama 
lui nu ştie pentru că nici ea nu ar fi de acord.

5. Sfaturile tale nu-mi ajută, ci îmi amărăsc zilele şi nopţile. Ştii că te-am 
urît cum n-am mai reuşit să urăsc pe nimeni niciodată? O, da, asta pentru ce 
viaţă de căcat i-ai făcut tatei şi mie, dar şi pentru că sunt prinsă pe veci în 
plasa ta de vinovăţii şi regrete şi coşmaruri şi minciuni cosmetizate în care 
eşti intrată şi tu cu totul, acolo îţi rumegi bunele intenţii şi mă otrăveşti cu 
ele şi nu putem evada de acolo nici una din noi, mamă, nici tu şi nici eu, 
deşi te-aş tîrî de mînă afară, te-aş obliga să priveşti oroarea, să te uiţi fără să 
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clipeşti la felul în care l-am omorît pe tata în acel moment în care m-a văzut 
ca pe o aliată a ta, o viitoare tu, şi n-a mai avut nimic de care să se lege, viaţa 
oricum i se dusese dracului, şi nu cred că era impotent din cauza băuturii şi a 
medicamentelor, mamă, cred că pur şi simplu nu te putea dori, erai un butoiaş 
de grăsime care scuipa insulte, îl umilea povestind tuturor că “nu mai poate” 
să-ţi facă “treaba aia”, mă întreb de ce naiba îţi mai păsa, din moment ce 
oricum nu-ţi făcea plăcere, şi îl înjurai pe el şi pe tatăl lui, ştiai că asta doare 
cel mai tare, avea un cult pentru acel “curvar bătrîn” care îşi adusese amanta 
pictoriţă să locuiască sub acelaşi acoperiş cu nevastă-sa, mi se pare poetic şi 
cinstit, l-aş fi adorat, cred, pe acest bunic… şi nu mă jigneşti cînd spui, jenată 
şi parcă cerîndu-ţi scuze, că seamăn cu tata şi familia lui.

Sunt apoi lucruri în privinţa cărora ai însă dreptate: da, te mint şi te-am minţit 
întotdeauna, dar oare îţi aminteşti de scrisorile pe care ţi le trimiteam acum 
trei ierni din Cluj, scrisori în care încercam să mă dezvălui, să spun adevărul, 
scrisori la care tu nu răspundeai decît cu banalităţi, pînă cînd m-ai rugat să nu-
ţi mai scriu “din astea”, da, mi-e ruşine cu tine, dar nu din motivele pe care le 
crezi tu, nu pentru că nu ai studii şi lecturi, ci pentru că eşti o încuiată, for ever 
and ever, da, te detest pentru că mă faci să mă simt vinovată şi pentru că nu mai 
scap odată de fricile astea pe care mi le-ai băgat pe gît silnic, zilnic, da, te urăsc, 
mă sufoci, vreau să mori odată, da, ştiu tot ce înseamnă bune intenţii şi plîns în 
pat şi frică, te rog, dispari din mine, dispari odată pentru totdeauna, da! însă tu, 
irevocabil, iremediabil, rămîi.

I u l i a n  C I O C A N
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apare în 2004, înainte să noară Brejnev (Ed. Polirom, 2007). Comentator al postului de radio 
“Europa Liberă”, membru al US din Moldova, al US din România şi al PEN-Clubului din 
Republica Moldova. 
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Şcoala

Iulian voia să privească meciul de hochei dintre selecţionatele Uniunii Sovietice 
şi Cehoslovaciei, dar tata închise televizorul şi, măsurîndu-l din ochi, îi porunci 
să se pregătească de serbare.

-Ce note ai în trimestrul acesta ?
-“Cinci” şi “patru”…
-Bagă de seamă… Vei muri de foame dacă n-o să înveţi!

Cu toate că nu avea habar de activitatea şcolară a fiului, lăcătuşul Vladimir 
Vladimirovici îi descria mereu viitorul neguros al chiulangiilor şi repetenţilor. 
Muncea la uzina “Vibropribor” din zori şi pînă-n noapte pentru un salariu de 
100-120 de ruble, se întorcea acasă istovit şi iritat şi, fireşte, nu reuşea să-
şi supravegheze progenitura. Deşi nu citise două cărţi în viaţa lui, îl obliga 
pe Iulian să citească în fiecare zi. Partea bună era că Vladimir Vladimirovici 
nu făcea distincţie între manualele de literatură moldovenească / de istorie şi 
romanele science-fiction.

Lipsit de posibilitatea să vadă cum invincibilii hocheişti sovietici îi pun la 
respect pe cehoslovacii încăpăţînaţi, Iulian luă de pe raft volumul talentatului 
poet sovietic moldovean Grigore Vieru şi se ghemui în fotoliul (luat pe credit 
ca şi mai toată mobila din casă) din cealaltă cameră a apartamentului comandat. 
Trebuia să declame la serbare un poem al lui Grigore Vieru. Mama pîine albă 
coace, / Noi zburdăm voios. / Pentru pace, pentru pace / Mulţumim frumos. Era 
chiar poezia cu care se făcu de ruşine la ultima lecţie de literatură moldovenească. 
Rememoră involuntar situaţia penibilă. “Cine vrea să-mi spună, copii, cui îi 
mulţumeşte eul liric pentru pace?” întrebase Vera Gheorghievna – o profă 
buboasă, între două vîrste, măcinată de singurătate. Nu voia nimeni. Privirea 
Verei Gheorghievna se opri asupra visătorului Iulian care admira în momentul 
acela părul ondulat al frumoasei Lenuţa Timofte. 

- Mamei…, spuse ce-i veni pe limbă băiatul luat prin surprindere. Vera 
Gheorghievna bulbucă ochii. 

- Cum vine asta? Ieri, măi năucule, am analizat poezia lui Grigore Vieru! Eşti 
prost sau te prefaci?  

Băiatul roşi. Nu era în apele lui nu doar din cauza gafei, ci şi a privirii dojenitoare 
a Lenuţei cu păr ondulat…

După ce învăţă pe de rost poezia, Iulian se apucă să răsfoiască un atlas cu 
coperte jerpelite editat la Moscova. Era mai mult decît un hobby. Era o pasiune 
devoratoare. Putea să examineze ore în şir, uitînd de toate, hărţile geografice şi 
mai ales harta politică a lumii. Uniunea Sovietică era imensă, dar lui Iulian îi 
părea mică. Băiatul nu putea înţelege cum pot exista America de Sud, Africa şi 
Australia în afara Ţării Sovietelor? Cum poate exista o Germanie imperialistă 
după ce din Hitler nu s-a ales nici praful? Şi cum a putut porcul de ţar să 
vîndă Alaska americanilor? Iulian îşi imagina o Uniune Sovietică care începea 
în Portugalia şi se termina în San Francisco. O întrebase odată pe diriginta 
nedumerită dacă URSS era într-adevăr cea mai puternică ţară din lume. Aşa era, 
confirmă diriginta. Păi, de ce atunci nu sunt distruse toate statele imperialiste? 
Pentru că URSS e bastionul păcii pe pămînt. Nu suntem cuceritori, ci doar 
apărăm ceea ce ne aparţine…

Mama îl trezi la revărsatul zorilor ca să repete poezia lui Grigore Vieru. Luă micul 
dejun – lapte cu cacao şi ochiuri – îşi ticsi manualele în ghiozdanul neîncăpător 
şi, îndemnat de tic-tacul zgomotos al ceasornicului, o zbughi din apartament. 
Pereţii scării erau invadaţi de inscripţii chirilice: Petea+Marina=Liubovi. 
Larisa, sosi hui! Ala Pugaciova. Boney M. Iulic durak! Valera bîc! Miru mir. 
Ne zabudu mati rodnuiu. Moia miliţia menia berejiot! Maldavanin tuporîlîi! 
Pe terenul de sport din faţa blocului de locuinţe veteranul Aleksei Petrovici 
Liulin – de vîrstă matusalemică – îşi plimba buldogul care tocmai se căca cu 
nonşalanţă în careul în care se comiteau cele mai multe faulturi. Nu departe 
de şcoală Iulian se opri să se uite la unul din puţinele panouri publicitare ale 
epocii brejneviste care îndemna orăşenii să zboare cu avioanele “Aeroflotului”. 
îndemnul era de-a dreptul inutil, de vreme ce “Aeroflotul” nu avea concurenţi, 
dar pe Iulian acesta îl făcea să viseze. îşi imagina cum zboară împreună cu 
Cikalov deasupra taigalei nemărginite. Uneori îi însoţea Grigore Vieru care le 
dăruia cîte un volumaş cu dedicaţie. Trecu pe lîngă nişte blocuri în construcţie 
deasupra cărora se înălţa ameninţător o macara ce se prăbuşise odată, omorînd 
o gospodină care tocmai se întorcea de la piaţă cu sacoşele pline. De-a dreptul 
ciudat era că bravii miliţieni nu găsiseră vinovatul.   
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Sala de festivităţi era arhiplină: inspectori atotvăzători de la Departamentul 
Educaţie, învăţători povăţuitori, părinţi cuprinşi de emoţie, veterani ai Armatei 
Sovietice cu medalii zăngănitoare şi, fireşte, o sumedenie de copii (octombrei, 
pionieri şi comsomolişti). Abia mişcîndu-şi picioarele, venise chiar şi bufetiera 
obeză care visa să aibă vreodată atîţia clienţi. Deasupra scenei atîrna o placardă 
pe care scria “Cîntăm pacea şi prietenia”, iar într-un colţ al sălii cîţiva copii 
examinau, plini de curiozitate, un glob pămîntesc pe care era scris în diferite 
limbi cuvîntul “PACE”. 

Iulian avea noroc: era unul dintre protagoniştii matineului. Prin urmare, era un 
elev ale cărui merite nu puteau fi puse la îndoială. O pionieră îmbujorată sună 
din clopoţel, anunţînd începutul serbării. Un elev, pe care Iulian îl invidia pentru 
arta de a vorbi în public, recită plin de pasiune versurile lui Liviu Deleanu: 
Ridică-ţi ochii dornici de minune, / Copilule cu fruntea bucă…lată, / Să vezi cît 
de frumoasă şi bogată /  E necuprinsa noastră Uniune.

Sala aplaudă. Era un început promiţător, învăţătorii erau mulţumiţi. O elevă, 
pe care mai tîrziu interminabila tranziţie moldovenească o va face să practice 
prostituţia în Albania, spuse cu convingere:

- Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste! E dulcea mea ţară, a ta, a noastră. 
E ţara în care oamenii făuresc cu adevărat un viitor luminos, e ţara copilăriei 
fericite şi a viselor împlinite, e ţara biruinţelor!

Toate mergeau strună. Copiii erau însufleţiţi, inspectorii n-aveau nici un motiv să 
le caute învăţătorilor nod în papură. Totuşi, se întîmplase ceva nefiresc, un fapt 
insignifiant care nici nu merita pus la socoteală, un amănunt remarcat doar de Iulian. 
în momentul în care eleva rosti patetic “e ţara copilăriei fericite şi a viselor împlinite” 
cineva din sală chicoti. Un chicot scurt şi abia perceptibil, care însă conţinea un fel 
de neîncredere. Aşa cel puţin i se păru lui Iulian. Ieşi la rampă, în continuare, fiul 
unui nomenclaturist, actualmente şeful unei firme moldo-germane:

- Oameni de cele mai diferite profesii – ţăranul Ceapaev, tînărul medic Şciors, cazacul 
Budionîi, lăcătuşul Voroşilov (emoţionat, Iulian îşi aminti că taică-său e lăcătuş), 
agronomul Kotovski şi alţii – s-au ridicat la luptă împotriva duşmanilor interni şi 
externi ai ţării. Şi lupta cu jertfire de sine a Gărzilor Roşii n-a fost zadarnică: luînd 
puterea de stat în mîinile sale, poporul muncitor şi-a apărat libertatea şi a început a 
construi o lume nouă, o societate fără asupriţi şi asupritori.

Sala aplaudă cu frenezie. învăţătorul de istorie strigă “Bravo!”, iar un veteran 
înduioşat vărsă cîteva lacrimi. Şi din nou Iulian desluşi un chicot, de această dată 
parcă mai sfidător. Veni rîndul unui coleg de clasă al lui Iulian să vorbească. Un 
băiat timid care va muri în 1987 în Afganistan în circumstanţe misterioase. 

- 22 iunie… Călăii fascişti au năvălit mişeleşte asupra Uniunii Sovietice. Mii 
şi mii de obuze aruncate asupra Stalingradului, oraşe şi sate şterse de pe faţa 
pămîntului, lagăre ale morţii, pustiire şi durere, jaf, prăpăd şi cenuşă – iată ce a 
adus războiul pe paşnicul nostru pămînt. în apărarea Păcii şi a Patriei sfinte s-au 
ridicat Gastelo şi Kosmodemianskaia, Matrosov şi Soltîs, Koşevoi, Şevţova şi 
Glavan, milioane de fii şi fiice ale poporului sovietic.

Surprins, Iulian văzu că unul dintre eroii războiului aţipise şi chiar sforăia 
încetişor. Acest fapt însă nu periclita în nici un fel desfăşurarea festivităţii. O 
fată durdulie, care astăzi vinde castraveţi şi roşii la Piaţa Centrală din Chişinău, 
ţinu un discurs vivifiant:

- S-au ridicat la apărarea Patriei umăr la umăr toate popoarele ţării. Prietenia 
popoarelor înfrăţite lovea ca un ciocan uriaş (Iulian tresări), ca un colos în 
pieptul armatei duşmane. Aceasta a fost cea mai mare şi groaznică armă pentru 
hitlerişti, care în cele din urmă au fost învinşi. Victoria a fost de partea acelora 
care doresc mereu numai pace, acelora care s-au împrietenit pentru vecie, de 
partea tuturor popoarelor din măreaţa noastră ţară.

încurajată de o melodie tristă, o fată stabilită astăzi în Canada, spuse răspicat că 
Boris Glavan şi tovarăşii săi de luptă n-au murit numai pentru ogoarele natale. 
Ei “au apărat Patria, civilizaţia şi cultura. Au luptat pentru Puşkin, Eminescu, 
Blok şi Ceaikovski”. După fată - care odată cu prăbuşirea URSS-ului va simţi 
subit un interes deosebit pentru flora şi fauna Canadei şi care-l va suna în 2005 
din Toronto pentru a i se plînge că nu mai poate suporta canadienii materialişti 
şi insensibili - vorbi Andrei Rusu, un băiat de treabă pe care interminabila 
tranziţie moldovenească îl va obliga să se refugieze în România, a cărei tranziţie 
părea să aibă un sfîrşit:

- Măreaţă, puternică şi de neînvins e Patria-mamă! Puterea ei rezidă în frăţia şi 
prietenia celor cincisprezece republici-surori, a tuturor popoarelor ţării noastre. 
Păşeşte destoinic în viitor şi republica mea, căci are peste o sută de neamuri 
în necuprinsa noastră Patrie, care o iubesc, o ajută şi o fac să înflorească! Ne 
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mîndrim că trăim într-o ţară cu milioane de prieteni. Aurul Siberiei, grîul 
Kazahstanului, bumbacul Uzbekistanului, ceaiul Gruziei, strugurii Moldovei 
sunt ale noastre, ale tuturor. Toate comorile Patriei sunt un bun comun al 
întregului popor sovietic. Iar cea mai mare comoară – Prietenia- a prins rădăcini 
adînci şi durabile pentru vecie!

în sfîrşit, intră la rînd Iulian. începu să declame, emoţionat şi îmbujorat, poezia 
lui Grigore Vieru. Reuşi să pronunţe însă numai o strofă pentru că, pe neaşteptate, 
cineva din fundul sălii izbucni zgomotos în rîs. Cineva se strica de rîs, iar rîsul 
acela, dacă luăm în considerare atmosfera solemnă, era de-a dreptul persiflator 
şi impertinent. Iulian înlemnise, nu mai avea gură să spună ceva. Toţi – inclusiv 
veteranul care acum cîteva clipe dormita nestingherit – îşi îndreptară ochii spre 
haidamacul pe care-l bufni rîsul. Era Satarovici, groaza şcolii, un individ brutal, 
slobod la gură, care-l buzunărise şi-l lovise dureros peste nas de cîteva ori. Mitul 
Satarovici te înspăimînta / fascina (alegeţi ce vă place) mult înaintea apariţiei 
“zeului”. Se zvonea că tipul pizdeşte copiii care nu-i dau copeici de bunăvoie, 
fumează ţigări americane “Kent”, rarisime pe vremea aceea, spune bancuri 
obscene despre Leonid Ilici Brejnev în WC-ul în care mirosul înţepător de clor 
îi anestezia pe cei plăpînzi, are gume de mestecat de tot felul şi prezervative 
cu “mustăţi” aduse de marinarii din Odesa, despre a căror menire ştiau doar 
iniţiaţii (are şi un frate care a fost marinar în armată şi care a trebuit să se 
despartă de marină pentru că divorţase şi nu mai era membru de partid), se pişă 
uneori în văzul tuturor în curtea şcolii (fapt confirmat ulterior de cîteva şcolăriţe 
stupefiate), pipăie de zor fetele în vestiarul cvasiobscur, în care mai întotdeauna 
dispăreau becurile, cunoaşte o vădană bogată de 45 de ani care-l hrăneşte şi-i 
dă bani, are cîteva perechi de blugi “Lee” şi “Wrangler”, îşi bagă picioarele în 
profi… Prima ivire a “zeului” în public avu loc într-o dimineaţă rece şi ceţoasă 
cînd, după gimnastică, elevii se buluciseră la uşa principală a şcolii. înjurînd ca 
la uşa cortului, Satarovici îşi lua avînt şi lovea puternic mingea de baschet care 
nimerea în capetele, spinările şi popourile şcolarilor îngroziţi. Fetele ţipau ca 
din gură de şarpe. însă “zeul” nu putea fi înduplecat. Exista părerea că e debil 
mintal, dar asta era puţin probabil. Iulian nu putea nicidecum înţelege de ce acest 
individ periculos nu este alungat din şcoală. Faptul că Satarovici nu era pedepsit 
îl deruta, era în contradicţie cu simţul moral. 

Rîsul “zeului” provocă o linişte adîncă preschimbată imediat în rumoare. 
Directoarea omniscientă Taisia Scorpan, poreclită Scorpia, se ridică şi, 
gesticulînd emfatic, strigă: “Scoateţi obrăznicătura afară!” Cîţiva tătici vînjoşi, 

secundaţi de proful de cultură fizică, se repeziră spre Satarovici, iar veteranul 
revoltat, abia trezit din somn, răcni “N-ai ruşine, huliganule!” “zeul” fu dus, 
spiritele se potoliseră dar, cu toate acestea, Iulian nu mai putea continua. îi 
fugea pămîntul de sub picioare. Ştia că toţi aşteaptă să vorbească, vedea că Vera 
Gheorghievna îi făcea cu degetul, auzea versurile pe care i le şopteau colegii, 
dar nu putea descleşta fălcile. în cele din urmă, Scorpia îl apucă de mînă şi-l 
trase după sine cu sila. Pe coridor directoarea crispată îl trase de urechi. îi 
ajunse din urmă Vera Gheorghievna vădit îngrijorată. Fu dus în cancelarie unde 
îi aşteptau un inspector pleşuv şi…Satarovici. Ambii aveau mutre posomorîte. 
Posaci păreau şi gîngavul sprîncenat şi sfătosul bunic din Humuleşti de pe 
perete. Inima lui Iulian se făcu cît un purice. 

- Cum poţi, băi animală, să-ţi baţi joc de veteranii care şi-au vărsat sîngele 
pentru voi!? zbieră Scorpia, dînd frîu liber emoţiilor. 

- Aista, blea, m-o făcut sî rîd! răspunse cu promptitudine “zeul”, fulgerîndu-l 
cu privirea pe Iulian şi arătîndu-l cu degetul. Iulian holbă ochii. Degetul arătător 
al lui Satarovici era gros şi avea o unghie mare sub care se întrezărea murdăria. 
îşi aminti de o caricatură din ziarul “Pravda”: un imperialist înfiorător cu joben, 
aşezat pe un sac cu dolari, îşi întinde labele peste ocean spre Europa. în loc de 
unghii are proiectile dar nu are sorţi de izbîndă, fiindcă un muncitor spătos cu 
salopetă îl loveşte peste labe cu un ciocan imens. 

- Ce înseamnă asta?
- Aista m-o rugat sî fac gălăgie cînd o sî grăiască pentru cî n-o învăţat poezîia. 

O zîs că-mi dă şî nişte bani… Satarovici părea imperturbabil.

Din buzunarele lui se iţeau nişte hărţi marine mototolite.

- E adevărat ce spune haimanaua asta? întrebă Scorpia făcînd ochii mari.

Iulian tăcea mîlc. Trebuia să aleagă: să infirme învinuirea şi să fie pizdit măr de 
Satarovici sau să confirme că e un complice şi să fie pedepsit de profi şi părinţi. 
Copleşit de frică, nu putea înţelege că tăcerea e “alegerea” cea mai proastă. 
Inspectorul pleşuv bătea darabana pe masă. 

- Deci sunteţi o apă şi un pămînt, conchise Scorpia. Ar trebui să vă plesnească 
obrajii de ruşine, haimanalelor! O să găsesc eu ac de cojocul vostru!

- Taisia Borisovna, cine sunt părinţii băiatului? dădu glas, căscînd, pleşuvul.
- Taică-său e muncitor, iar maică-sa, se pare, e educatoare…
- Mda… lucrurile sunt încurcate, trase concluzia inspectorul.
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…Iulian se întorcea acasă adîncit în gînduri. încetul cu încetul revolta îşi făcea 
loc în sufletul lui, stingherind frica. Nu putea înţelege de ce Satarovici a început 
să rîdă exact în momentul în care el declama poezia. Nu pricepea de ce Scorpia 
şi inspectorul l-au pus în aceeaşi oală cu “zeul”. Nu era un huligan, nu ofensa 
colegii, învăţa bine…Cum îl va bate Satarovici? îl va umili în văzul lumii, 
lovindu-l cu piciorul în burtă, sau îi va da la bot în vestiarul întunecos? Şi cum 
va reacţiona Lenuţa Timofte cînd va afla că a fost bătut? îl năpădi plînsul… 
Privise odată un film impresionant în care o mulgătoare-stahanovistă se logodise 
cu un colhoznic chipeş şi şugubăţ, dar şi un pic individualist. însă în ajunul 
căsătoriei mulgătoarea face cunoştinţă cu un alt colhoznic - mai urît, în schimb 
mai viteaz şi mai onest, mai ataşat de proprietatea colectivă. Mulgătoarea ezită, 
se frămîntă, dar în cele din urmă îl alege, precum se cade, pe colhoznicul urît, 
sobru şi onest. Iulian realiza acum că nu era nici frumos, nici viteaz. Se întorcea 
acasă cuprins de o tristeţe incurabilă.         

                            

 

Curtea

Deşi era o zi de sîmbătă, Iulian rămase dis-de-dimineaţă singur acasă. Plin 
de amărăciune, tata plecase la uzină ca şi cum ar fi plecat la război. Mama 
plecase cu autobuzul la Străşeni pentru a vinde la talcioc bluziţele împletite din 
mohair. Salariile muncitorului Vladimir Vladimirovici şi ale educatoarei Olga 
Leonovna nu ajungeau pentru plata dulapului şi canapelei luate pe credit. Iulian 
se plictisea. Examinase deja pînă la saţietate harta politică a lumii, constatînd 
din nou că, deocamdată, teritoriile controlate de imperialişti erau mai vaste 
decît teritoriul Uniunii Sovietice. Nici să citească romane SF nu avea chef. 
Curtea devenise un spaţiu periculos după ce Baranov şi Ţukerman erau să-l 
zvînte în bătaie săptămîna trecută. Trebuia să fie precaut. Toată întîmplarea i se 
depănă pe dinaintea ochilor. 

Cu toate că Laric Şraibman, prietenul lui cel mai bun, îl avertizase că Ţukerman 
îl paşte de mult timp, Iulian ignorase cu seninătate primejdia. L-au prins ziua-n 
amiaza mare, în spatele blocului, şi, fără a mai pierde vremea, l-au tîrît la gardul 

viu prin care nu puteau pătrunde privirile locatarilor curioşi. Aveau nişte fizionomii 
impenetrabile. încasă o lovitură puternică în bărbie care-l doborî la pămînt. zăcea 
cu genunchii la gură pentru a proteja organele genitale de asaltul adidaşilor furioşi. 
“Za cito?” reuşi să strige înainte ca lacrimile să-i ţîşnească din ochi. “Huilo! 
Bîc concenîi, mul, ţaran, ovţa tuporîlaia…” strecură printre dinţi Baranov. 
Răcnetul veteranului zaharisit, apărut din senin, îi ţintui locului. “Iob vaşu 
mati, podonki! On toje sovetski celovek!” (Futu-i mama mă-sii! Ticăloşilor! 
E şi el un om sovietic!) Aleksei Petrovici – pe care Iulian îl zări ca printr-
o pînză – arătă pumnul vlăguit bătăuşilor, apropiindu-se în grabă. Medaliile 
apărătorului Stalingradului şi participantului la operaţia Iaşi-Chişinău zăngăneau 
ameninţător. Le purta întotdeauna, indiferent dacă se ducea la paradă sau la 
alimentară. Baranov şi Ţukerman o luară la sănătoasa…

De fapt, era în natura lucrurilor ca Aleksei Petrovici să-l salveze. Cel puţin o 
dată pe săptămînă, tata şi veteranul făceau burta bute şi gura pîlnie în bufetul 
care era la trei minute de blocul în care locuiau. Bufetul îi împrietenise pe 
vecie. Mama considera că Vladimir Vladimirovici aruncă banii pe fereastră şi 
poate deveni alcoolic. îi enumera pe toţi cunoscuţii care au ajuns la secţia de 
trezire, îl speria că va muri prematur şi că nu are bani să-l îngroape. Izbucneau 
scandaluri. Tata striga că munceşte pînă la epuizare, că a ajuns cal de poştă, 
că nu mai poate suporta “căcănăreala” zilnică şi că, prin urmare, are dreptul 
cel puţin să se cinstească cu o vodcă. Mama lua ceva pentru durerile de cap. 
îi reproşa faptul că n-a putut intra la universitate şi-l dădea de exemplu pe 
un oarecare Pogreban – un prost şi jumătate – care avea două apartamente, o 
maşină Jiguli, un garaj, o vilă şi care se odihnea verile în staţiunile din Caucaz. 
Cu capul în piept, Iulian asista la aceste certuri ce deveniseră o constantă a 
copilăriei sale. De cele mai multe ori se situa de partea mamei, dar se întîmpla 
să-i dea dreptate şi tatei, mai ales atunci cînd îşi amintea de Stahanov. Tata 
muncea ca Stahanov, era sîrguincios şi Iulian nu înţelegea de ce mama nu are 
bani suficienţi.  într-o seară, cînd cearta părea să nu mai aibă un sfîrşit, Iulian o 
zbughi din apartament, trîntind uşa şi uitînd cu desăvîrşire de interdicţia mamei. 
Seara în curte veneau nişte derbedei pletoşi care perturbau liniştea, consumînd 
bere, cîntînd la chitară, jucînd pocher şi înjurînd ca la uşa cortului. Unii veneau 
călare pe motociclete huruitoare, resuscitînd exasperarea cronică a locatarilor. 
Iniţial huliganii au îndrăgit băncile din faţa blocului lui Iulian. Oamenii ieşeau 
la balcoane, chemîndu-i la ordine. “Zakroi ebalo, ciucelo!” răcneau huliganii, 
ignorînd făţiş avertismentele. Locatarii chemau miliţia. Huliganii dispăreau 
pentru a reapărea a doua seară mai întărîtaţi şi mai gălăgioşi. La sugestia lui 
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Aleksei Petrovici şi în pofida împotrivirii băbuţelor flecare, încărcate de ani, 
locatarii revoltaţi au luat topoarele şi au distrus toate băncile. Motocicliştii 
pletoşi s-au retras pe terenul de sport din apropiere şi părţile beligerante au 
încheiat un armistiţiu…

Aşadar, într-o seară Iulian o zbughi din apartament şi, uitînd cu desăvîrşire de 
huligani, se pomeni pe terenul de sport peste care pogorîse deja întunericul. 
O voce dogită, acompaniată de chitară, îl paraliză. Gop-stop! Mî podoşli iz za 
ugla! / Gop-stop! Tî mnogo na sebea vzeala… Credea că va fi coşit în bătaie. 
însă huliganii s-au dovedit a fi, surprinzător, nişte flăcăi de treabă. I-au propus 
să dea o bere pe gît. Refuză cu timiditate. Un vlăjgan, care ţinea în braţe o tînără 
nurlie în minijupă, îi întinse o ţigară. Refuză din nou. L-au rugat să vorbească 
moldoveneşte, s-au amuzat pe socoteala lui, i-au dat un prezervativ şi l-au 
sfătuit să fie galant cu fetiţele. Prezervativul era un fel de balon unsuros. Era cu 
frica în spate din ziua în care fusese bătut de Baranov şi Ţukerman. A destăinui 
părinţilor ce păţise însemna să-şi taie craca de sub picioare. Pîrîtorii erau 
pedepsiţi cu severitate în curte, erau arătaţi cu degetul. Un băiat, care nu şi-a 
pus lacăt la gură, a dat din lac în puţ: l-au obligat să bea apa tulbure şi puturoasă 
din băltoacele de lîngă tomberoane. Cel mai înspăimîntător lucru care i se putea 
întîmpla era ca Aleksei Petrovici să-i spună totul tatei şi el să fie considerat pe 
nedrept pîrîtor. Era slab de vînă şi cam fricos. îi plesnea obrazul de ruşine cînd 
colegele de clasă sau fetele din curte îi spuneau, blazate, că e numai piele şi os 
şi-l sfătuiau să mai pună ceva în gură. Una din legile pionierilor din Uniunea 
Sovietică spunea că pionierul “apără întotdeauna cu mult curaj adevărul”. El 
n-avea curajul nici măcar să se apropie pe furiş de duşmani şi să-i lovească 
în ceafă cu piatra. Dar ar putea oare să-şi apere patria cu arma în mînă? Ar 
putea să ucidă, ca şi tînărul Lionia Golikov, un general neamţ? Ar putea să se 
avînte într-o luptă inegală cu hitleriştii, ca pionierul Marat Kazei, şi să ucidă 
vreo zece fascişti? Erau nişte întrebări retorice care-l deprimau. Mult rîvnita 
insignă “GMA” (Gata pentru muncă şi apărare), cu care se mîndrea muşchiosul 
Baranov, părea un ţel imposibil de atins. 

Era ora 15.30. Părinţii nu se mai întorceau. Deschise televizorul după ce în 
prealabil îşi aduse din bucătărie o sticlă cu lapte şi o franzelă. O bucurie a 
copilăriei era să ingurgiteze fără grabă laptele şi pîinea cît timp se uita la 
televizor. Emisiunea Po zaiavkam rabotnikov jivotnovodstva făcea parte din 
clasamentul preferinţelor lui doar pentru că se încheia cu un film. Protagonista 
emisiunii din ziua aceea era mulgătoarea stahanovistă Frăsîna Paierele de la 
ferma satului Crişcăuţi. 

…Afară abia mijeşte de ziuă. Satul colhoznic Crişcăuţi mai doarme încă 
cufundat într-o linişte desăvîrşită. Numai în ferestrele cîtorva case licăreşte 
lumina. Se aude scîrţîitul unor uşi. Răsună voci pe hudiţele aproape pustii. 
Sunt mulgătoarele din echipa Frăsînei Paierele care se grăbesc la fermă. Ele 
se duc primele la muncă. Cîte şi mai cîte griji au mulgătoarele! Să ţesăle şi să 
adape vacile, să le mulgă şi încă de trei ori pe zi, să spele şi să maseze ugerele. 
În toate aceste privinţe se cere şi o mare iscusinţă: trebuie să cunoşti firea 
fiecărei vaci, pofta ei de mîncare. Căci fiecare joiană îşi are năravul ei…

Iulian ştia care-i buba. Baranov şi Ţukerman îl urau pentru că îl considerau un 
bîc. Laric Şraibman îi explicase totul de-a fir a păr. Bîcii parcă ar fi crescut în 
pădure, erau smoliţi, bronzaţi, prostănaci, ţărani, inculţi, grobieni, se îmbrăcau 
fără gust şi vorbeau prost ruseşte. îndeletnicirile lor cotidiene erau prăşitul, 
recoltarea, mulsul. “Fii pe pace! îl linişti Laric, punîndu-i mîna pe umăr. Dacă 
ai fi bîc, n-aş fi prietenul tău! Cunoşti rusa la fel de bine ca mine, eşti cel mai 
tare ping-pongist din curte, joci bine fotbal, eşti inteligent, porţi blugi, nu iţari. 
Ştii de ce bîcii murează legumele în putină? Pentru că nu le încape capul în 
borcan!” Laric rîse în hohote. Iulian rîse galben: îşi aminti că văzuse o putină 
în beciul mătuşii Taliusea din Tătărăuca Veche. în decurs de mii de ani mulsul 
era o operaţie manuală: femeia, şezînd în pirostrii sau în genunchi, mulgea 
vaca. La sfîrşitul mulsului o dureau mîinile, de parcă ar fi cărat cu ele poveri 
nesfîrşite. Astăzi mulgătoarele au la îndemînă mecanisme moderne, adăpătoare 
şi hrănitoare automate, maşini electrice de muls. La unele ferme mulsul se face 
cu maşini portative, la altele – cu ajutorul unor instalaţii permanente de muls.

“Adevărul e că maică-mea s-a născut în sat…”, mărturisi Iulian, uitîndu-se în 
gura lui Laric. “Nu e bîcovcă, dacă are un aşa fiu! Baranov şi Ţukerman sunt 
idioţi! Lumea e plină de bîci, iar ei îi caută nod în papură unui om normal.” I 
se luă o piatră de pe inimă. 

…Vacile intră în încăperea pentru muls pe rînd, îşi ocupă locurile în faţa 
ieslelor. Mulgătoarele “îmbracă” cu dibăcie aparatele de muls pe sfîrcurile 
ugerelor şi le pun în funcţiune. În timp ce vacile îşi iau “dejunul”, “prînzul” 
sau “cina”, laptele curge printre conducte spre rezervoarele de depozitare.

Laric Şraibman era prietenul lui cel mai bun. Erau vecini, locuiau pe acelaşi 
palier. Tiotia Haia, bunica lui Laric, îi dădea deseori bomboane şi biscuiţi 
fărîmicioşi care nu se vindeau în magazinele şi pieţele oraşului şi-l mîngîia pe 
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cap. Venea uneori la ei şi discuta îndelung cu mama în bucătăria mică în care 
frigiderul huruia ca un tractor. Era uimitor faptul că tiotia Haia vorbea perfect 
moldoveneşte. Avea un accent plăcut şi neobişnuit deopotrivă. Dar tiotia Haia 
vorbea moldoveneşte numai cu mama la bucătărie. Cum şi de ce o fi învăţat 
moldoveneasca? Iulian auzise odată, în ciuda frigiderului care bruia discuţia, 
cum tiotia Haia îi spunea mamei că ar vrea să plece din Uniunea Sovietică. 
Gîndul că prietenul lui ar putea ajunge sclavul imperialiştilor îl îngrozi. Laric îl 
calmă, asigurîndu-l că nu vrea să plece nicăieri. Cînd venea lunaparcul cehoslovac 
şi disperarea îl copleşea pentru că părinţii nu-i puteau da bani, tiotia Haia găsea 
cîteva ruble ca să-i facă pe băieţi fericiţi. îşi cumpărau gume de mestecat “Pedro” 
şi intrau intrigaţi şi înfioraţi în “camera groazei”. Iulian n-avea bicicletă. Nu era o 
problemă, pentru că Laric avea un “Orlionok”. Cînd mama îi cumpăra lui Iulian 
un pulover sau nişte adidaşi, era o sărbătoare. Ei bine, Laric i-a dăruit o superbă 
vestă de sport impermeabilă la ziua lui de naştere. E adevărat că Iulian nu pleca 
în fiecare vară în Crimeea, ci arareori în Koblevo, şi locuia într-un apartament 
comandat cu două camere, nu în unul spaţios cu trei, dar asta nu avea mare 
importanţă. îşi aminti cum descoperise surprins în camera lui Laric posterul lui 
Carter. Şeful imperialiştilor mergea călare şi avea pe cap o pălărie de cow-boy. 
“Fii de acord că pălăria asta e mai simpatică parcă decît medaliile lui Leonid 
Ilici” se dezvinovăţi Laric.

…Fiecare mulgătoare îngrijeşte de 30, 50, ba chiar de mai multe vaci. 
Mulgătoarea fruntaşă Frăsîna Paierele participă în fiecare an la Expoziţia 
Realizărilor Economiei Naţionale a URSS din Moscova, unde îşi demonstrează 
iscusinţa, izbînzile în muncă. Măiestria Frăsînei Paierele este foarte apreciată, 
ea a fost distinsă cu titlul de Erou al Muncii Socialiste.

Iulian holbă ochii. Era cît pe ce să i se oprească dumicatul în gît. Frăsîna 
Paierele semăna leit cu o bîcovcă dar, bineînţeles, o bîcovcă nu putea fi Erou 
al Muncii Socialiste. 

Ţîrîi telefonul. Era Laric. “Iulic, eşti mujic? Trebuie să punem la respect un bîc 
din blocul vecin. Şi-a luat nasul la purtare… Vii cu noi?”

D u m i t r u  C R U D U

Poet, prozator, dramaturg şi publicist. Născut în URSS (1968), student în Chişinău, Tbilisi, 
Braşov, masterat – Sibiu. ziarist, profesor, autorul fracturismului. Cărţi publicate: Falsul 
Dimitrie (1994), E închis vă rugăm nu insistaţi (1994), Şase cînturi pentru cei care vor să 
închirieze apartamente (1996) (poezie), Crima sîngeroasă din staţiunea violetelor (2001), 
Salvaţi Bostonul (2001), Duelul şi alte texte (2004) (teatru). Prezent în presa culturală şi 
în diverse antologii, numeroase piese jucate & premii culturale, în România, R. Moldova 
şi în străinătate. în prezent este redactor la “Europa liberă” (Chişinău). Membru al Uniunii 
Scriitorilor şi al Uniunii Teatrale din R. Moldova, al ASPRO.



186 187

CERCUL TĂCERII DIN CHIŞINĂU

Pe aceşti autori i-am cunoscut absolut întîmplător la una dintre întîlnirile TIUK 
prezidate de Mihail Vakulovski. Junii condeieri voiseră foarte tare să-l cunoască 
şi au venit cu toţii să-l vadă. întîlnirea a avut loc, pare-mi-se, pe terasa cafenelei 
Cehov, nu departe de postul de radio EUROPA LIBERĂ. Mare mi-a fost mirarea 
cînd Mihai mi-a făcut cunoştinţă cu ei. Nu ştiam că indivizii spătoşi care-l 
înconjuraseră pe scriitorul braşovean de origine basarabeană sunt prozatori. Apoi 
am aflat. Ceea ce-i leagă pe ei este dispreţul comun pentru poezia bătrînilor. O 
altă trăsătură comună este fuga de publicitate. Ei fac tot ce pot ca să se audă cît 
mai puţin de ei. Nu le place să pozeze. Nu fac scandaluri. Nu dau interviuri. 
Refuză să debuteze şi să publice. Cum au ajuns textele acestea la mine? Foarte 
simplu. Le-am transcris de pe minidisc (eu sunt şi ziarist şi port tot timpul cu 
mine sculele de înregistrat) în timp ce i le citeau lui Mihai. Le-am înregistrat 
fără ştirea lor şi tot fără asentimentul lor i le-am dat lui Mihai ca să le publice în 
această antologie. Sper ca antologia să nu ajungă niciodată în mîinile lor. în rest, 
aceşti tineri condeieri sunt artişti plastici de meserie. Sunt nişte pictori foarte 
cunoscuţi în Republica Moldova, România, dar şi în multe ţări europene.

Niki Vdovcenco
Masa de lîngă geam

în dimineaţa aceea ajunsesem mai devreme în cafeneaua Antract, unde urma să 
mă întîlnesc cu prietenul meu Serj, cu care voiam să discut despre cum aş putea 
să-mi instalez jocuri pe calculator. Acum vreo lună îmi cumpărasem un disc 
care se chema Facerea lumii şi pe care încercasem zădarnic să-l instalez singur. 
Voiam să-l rog pe Serj să mă ajute să-l instalez. Prietenul meu însă întîrzia. 
Era în firea lui să întîrzie, aşa că nu m-am alarmat. Mi-am comandat un ceai şi 
am început să-l aştept. Cu excepţia mesei de lîngă geam, cafeneaua era pustie. 
Acolo stătea o fată cam de vîrsta mea, îmbrăcată într-o geacă neagră de piele, 
cu gulerul ridicat. îşi comandase şi ea un ceai. Ceea ce m-a mirat foarte tare 

era faptul că plîngea. Sorbea lichidul fierbinte şi plîngea. Lacrimile îi şiroiau 
direct în cană. Am avut o pornire să mă duc şi s-o liniştesc, dar nu m-am dus 
pentru că sînt un mare timid. Sînt timid chiar şi cu oamenii pe care-i ştiu foarte 
bine, darmite cu cei necunoscuţi. După ce şi-a băut ceaiul, fata s-a ridicat de la 
masă şi a plecat. Serj încă nu apăruse. Eu mi-am scos discul din geantă şi am 
început să-l cercetez. Facerea lumii era un joc supercomplicat. Regulile parcă 
îmi erau clare, dar nu puteam să le memorizez. Fără ajutorul prietenului meu 
îmi dădeam seama că nu voi putea să-i dau de capăt jocului. Mi-am ridicat 
ochii de pe pliantul discului, pentru că a mai intrat cineva în cafenea. Am avut 
o tresărire. Mi s-a părut că era Serj, cu mîinile pătate de vopsea, fiindcă el 
pictează, mai bine zis face reproduceri şi artă de consum pe care o vinde în 
piaţa de lîngă Teatrul Naţional. Dar nu era Serj. Individul respectiv îmbătrînea 
văzînd cu ochii cu cît se apropia mai tare de mine, deşi nu cred să fi avut mai 
mult de treizeci de ani. Arăta destul de şubrezit, avînd şi o chelie care strălucea 
în lumina din bar şi de pe care se vedea curgînd sudoarea. A trecut pe lîngă 
mine şi s-a aşezat la masa de lîngă geam la care, un pic mai înainte, a stat fata 
aceea îmbrăcată într-o geacă neagră de piele, cu gulerul ridicat. Şi-a comandat 
o fantă. Chelnerul i-a adus-o foarte repede. Cînd a prins să o bea, am văzut 
că plînge. La un moment dat şi-a acoperit faţa cu mîinile. Plîngea în hohote. 
A plătit rapid şi a ieşit plîngînd din cafenea. Eu am început din nou să-mi 
studiez discul. Îl întorceam de pe o parte pe alta. Secretele Facerii lumii însă 
îmi rămîneau obscure. Trecuse deja aproape o oră şi eu mă gîndeam să renunţ 
să-l mai aştept pe Serj, cînd uşa iarăşi s-a deschis şi în cafenea a intrat o femeie 
de vreo patruzeci de ani. M-a mirat foarte tare că nu avea vreo geacă sau măcar 
vreun fîş pe ea fiindcă afară era destul de frig. în cafenea, la acel moment, noi 
eram singurii consumatori. Femeia a trecut pe lîngă mine şi s-a aşezat la aceeaşi 
masă de lîngă geam la care stătuseră un pic mai înainte fata aceea îmbrăcată 
într-o geacă neagră de piele, cu gulerul ridicat şi bărbatul la treizeci de ani, cu 
o chelie care strălucea în lumina din bar şi de pe care curgeau rîuri de sudoare. 
Imediat cum s-a aşezat la masa de lîngă geam femeia a început să plîngă.

Eu nu am mai rezistat şi am ieşit. Am mers direct la telefonul public de lîngă 
Antract şi l-am sunat plin de năduf pe prietenul meu, după ce i-am plătit un 
leu vînzătoarei de impulsuri. Mă gîndeam să-i spun tot ce gîndeam despre el. 
Mă gîndeam să-i spun cît de neserios şi de iresponsabil este. Mi-a răspuns 
mama sa, care mi-a spus că Serj a nimerit într-un accident rutier. M-am întors 
în cafenea şi m-am aşezat la masa de lîngă geam.
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Marin Moisei
Garsoniera

Andrei visase toată viaţa să aibă o garsonieră proprie, adică o casă a sa unde 
să nu deranjeze pe nimeni şi unde să se poată lăfăi în voie pe canapea sau 
în fotoliu. Visele sale se legau exclusiv de acest spaţiu locativ. El visa la 
această garsonieră cum alţii visează la o călătorie în Paris. Despre viitoarea sa 
garsonieră el putea să vorbească ore întregi. Putea să vorbească despre ea cu 
oricine, chiar şi cu un necunoscut de pe stradă. Eu nu-l condamnam pentru asta. 
Fiecare om - cu ciudăţenile sale. Ba chiar îl înţelegeam, Andrei toată viaţa sa a 
trăit pe unde se nimerea. Ne-am cunoscut în casa unei bătrîne unde închiriam 
o cameră. Acolo era un singur pat, astfel încît unul dintre noi neapărat trebuia 
să doarmă jos. O săptămînă dormeam eu pe podea, o altă săptămînă - Andrei. 
Aveam o saltea groasă pe care o întindeam în faţa etajerelor cu cărţi. Pot să 
spun cu mîna pe inimă că niciodată nu ne-am certat din această cauză. Cu 
toate acestea, în ochii celor care veneau în vizită la noi, eram suspecţi. Dar nu 
tuturor le puteam arăta salteaua de sub pat. La acea bătrînă am stat împreună 
cu Andrei vreo jumătate de an. Apoi Andrei s-a mutat la un bătrîn care locuia 
lîngă Universitate. Ştiri de la el nu aveam prea multe, dar cele pe care le aveam 
nu erau prea vesele. Bătrînul era un fel de tiran. Nu-l lăsa pe Andrei să vină 
mai tîrziu de opt seara. Nu-l lăsa la balcon. Nu-l lăsa să fumeze în bucătărie. 
Cînd Andrei nu era acasă, îi făcea controale prin cameră. îi făcea scandal de la 
orice fleac. De ce cearşaful are un colţ mai lung şi unul mai scurt? De ce cărţile 
stau pe masă şi nu pe poliţă? Şi, culmea, nu-i dădea voie să-şi facă o cheie a 
sa. Uneori bătrînul pleca pe la prietenii săi şi stătea pe acolo ore întregi. Andrei 
nu putea să intre înăuntru şi îl aştepta în curte. într-o bună zi bătrînul s-a întors 
acasă abia dimineaţă, iar Andrei a dormit pe o bancă din faţa blocului. Astfel 
încît nu m-am mirat deloc cînd am aflat că tînărul profesor de liceu a plecat şi 
de acolo. Dar unde s-a mutat nu ştiam. De atunci i-am pierdut urma. Ceea ce 
auzeam despre el este că îşi strîngea bani ca să-şi cumpere o garsonieră şi că 
vorbea numai despre asta cu oricine se întîlnea. Tot oraşul ştia că Andrei îşi 
strîngea bani de garsonieră. El visa să-şi cumpere o garsonieră unde să poată 
veni la orice oră voia şi în care să poată sta întins în pat, nestingherit de nimeni, 
zi şi noapte. Acestea erau ultimele ştiri pe care le aveam despre Andrei.

Dar într-o bună zi Andrei şi-a cumpărat garsoniera. Cu mîinile tremurînde a 
deschis uşa. Apartamentul acela vast era al lui. Şi-a desfăcut braţele în lături 

şi a respirat adînc. Dar, ajungînd în centrul apartamentului, lui Andrei i s-a 
făcut rău. Apoi a început să facă ture: mergea din cameră în baie, iar din baie 
în bucătărie. Şi aşa pînă dimineaţă. în zori a început să spargă tot ce era în acea 
garsonieră. Apoi a început să spargă ferestrele şi uşile. 

Vecinii au chemat o ambulanţă şi l-au dus la Costiujeni.

Virgil Prokopov
Cîinele vagabond
(după o idee a poetului american Zukofsky)

Cînd am ieşit din parcul Ştefan cel Mare mai aveam zece minute pînă la nunta 
mea. Aveam timp berechet la dispoziţie. Erau ultimele minute din viaţa mea în 
care eram holtei. Am luat-o agale spre restaurantul «La taifas», unde trebuia să 
aibă loc acest eveniment memorabil. Mă gîndeam cu mîndrie şi cu satisfacţie că 
eram mire. Cu cît mă apropiam mai tare de restaurant cu atît eram mai fericit. 
Eram fericit că voi pune capăt existenţei mele de holtei de care mă săturasem 
pînă peste cap. Trebuie să recunosc că eram foarte vesel şi zîmbeam fără 
pricină. La un moment dat, însă, am observat că lumea care trecea pe alături se 
uita cam ciudat la mine. Unii chiar îşi întorceau capul în urma mea şi pufneau 
în rîs. Nu înţelegeam ce se întîmplă. Mi-am cercetat hainele cu îngrijorare. 
Uneori aveam obiceiul să ies din casă încălţat în papuci de noapte. Nu era însă 
cazul acum. Eram înţolit cum trebuie. Eram încălţat în nişte pantofi strălucitori 
de-ţi luau ochii. Eram îmbrăcat într-un costum negru. Era un costum foarte 
scump, astfel încît nu vedeam nici un motiv pentru îngrijorare. Dar pricina 
era alta. Din urma mea se ţinea un cîine vagabond. Aha, iată de ce toată lumea 
rîde de mine. Pentru cîteva secunde mi-am imaginat că voi intra în restaurant 
împreună cu cîinele ăsta după mine şi m-au trecut fiorii. Trebuie să scap de 
el, mi-am spus. Dar nu ştiam cum, fiindcă acel cîine vagabond se ţinea cu 
insistenţă de mine. Să intru în magazin, mi-am spus, crezînd că, în felul acesta, 
javra o să mă lase în pace. Am intrat. M-am prefăcut că cercetez mărfurile din 
vitrină, dar cînd mi-am întors capul am observat că javra aia dădea din coadă 
şi mă privea ţintă. Am ieşit fulgerător din magazin. Aproape că alergam, dar 
degeaba, fiindcă javra alerga şi ea. Poate vrea ceva să mănînce, mi-am zis, 
amintindu-mi de poezia unui poet american din anii treizeci. I-am cumpărat 
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un hot-dog şi i l-am aruncat drept în faţă, procedînd, fără să-mi dau seama, la 
fel ca şi acel poet american. Culmea e că javra l-a mîncat, însă nu m-a lăsat în 
pace. Mă însoţea în continuare. Drăcia dracului, poetul ăla american a minţit 
cînd spunea că orice javră căreia îi dai un hot-dog o ia la fugă. Nu-i adevărat. 
Nu mai ştiam ce să fac. M-am oprit în mijlocul drumului şi mi-am aprins o 
ţigară. Şi cîinele s-a oprit. Vă imaginaţi, eram cu un buchet de flori în mînă, un 
buchet de trandafiri proaspeţi, şi cu cîinele ăsta după mine. Tocmai atunci s-a 
oprit un troleu în staţie şi eu am urcat rapid. Mă gîndeam că voi merge o staţie 
şi voi scăpa de cîinele ăsta. Dar degeaba jubilam, fiindcă acel cîine se ghemuise 
lîngă picioarele mele. Sărise şi el în troleu după mine. începusem să transpir 
de disperare şi nu ştiu de ce îl înjuram pe acel poet american care însă nu avea 
nici o vină. Am coborît la prima staţie şi am luat-o la fugă spre restaurant. 
Cîinele alerga şi el. Cînd am ajuns, eram ud de transpiraţie. Am coborît scările 
restaurantului şi am început să-i caut pe nuntaşi şi pe mireasă. Restaurantul însă 
era pustiu. Chelnerul mi-a explicat că toată lumea plecase, în frunte cu mireasa, 
supăraţi că mirele nu a venit la propria sa nuntă.

M-am uitat la ceas şi m-am îngrozit: întîrziasem cu trei ore. Cînd am ieşit din 
restaurant, cîinele acela vagabond mă aştepta afară.

Vali Denisov
Spre mare

Cînd, în sfîrşit, am reuşit să-mi iau şi eu două săptămîni de concediu şi mi-am 
făcut în grabă bagajele, femeia mea era de-o săptămînă pe litoral. în drum 
spre gară m-am oprit la Antract să beau o cafea. Acolo m-am întîlnit cu cîţiva 
prieteni de-ai mei pe care nu-i văzuserăm de vreo zece ani. Desigur, aceştia 
erau fără bani. Am făcut eu cinste. Mai întîi am luat o bere, apoi o altă bere. 
Apoi am scăpat un tren, după care un alt tren. Apoi s-a închis această cafenea, 
pe urmă alta. Apoi s-a făcut seară şi după aceea dimineaţă. Eram tufă. Cînd, 
la un moment dat, am mers la toaletă, mi-am dat seama că trebuie să plec 
urgent spre gară, altfel voi rata acest concediu. M-am furişat afară, pe fereastra 
toaletei, astfel încît prietenii mei să nu-şi dea seama că eu am plecat. M-am 
strecurat afară fără mare dificultate. Am ajuns la gară pe jos. Trenul pleca într-o 
jumătate de oră. M-am aşezat la coadă să-mi cumpăr bilet. Cînd mai rămîneau 

doi oameni în faţa mea, mi-am pipăit buzunarele şi mi-am dat seama că nu 
am nici un ban. M-am îngrozit. Genunchii mi s-au înmuiat şi nu ştiam ce să 
fac. Voi pleca fără nici un ban, mi-am zis, şi m-am îndreptat vitejeşte spre 
vagoanele trenului. Am prins momentul cînd însoţitorul discuta aprins cu un 
individ gras şi m-am strecurat în vagon. Abia după ce trenul s-a urnit din gară 
am început să-mi caut un loc unde să mă aşez. Am intrat într-un compartiment 
unde erau trei tipi şi o femeie la vreo 50 de ani. Aceştia discutau cu patimă 
despre vremea de afară. Unul dintre ei afirma că, începînd de mîine, vremea 
se va strica; va ploua şi se va face rece. Tipul de lîngă geam îl contrazicea. Nu 
ştiu de ce, dar bătrîna nu participa la aceste discuţii meteorologice. Nici pe 
mine nu mă prea interesa viitorul meteorologic, aşa că stăteam cuminte la locul 
meu şi mă gîndeam cu groază la faptul că însoţitorul trebuia să apară din clipă 
în clipă şi că o să-mi ceară biletul. Ce voi face oare atunci? Probabil că mă va 
da jos din tren. Mă va îmbrînci în vreo gară necunoscută, fără nici un ban în 
buzunar şi fără posibilitate de-a pleca mai departe. Dar poate că mă va da la 
poliţie. Neliniştea îmi creştea cu fiecare clipă care trecea. Vocea însoţitorului 
răsuna în capătul celălalt al vagonului. Acesta se apropia metodic de noi. La 
un moment dat s-a iscat un scandal. însoţitorul a descoperit un călător fără 
bilet. A oprit trenul şi l-a dat jos din tren. Am închis ochii de teamă. Palmele 
îmi transpiraseră, iar genunchii au început să-mi tremure. Cred că mai era un 
compartiment pînă la noi, cînd femeia din faţa mea s-a aşezat lîngă mine şi mi-a 
vîrît în buzunarul cămăşii o bancnotă de 200 de lei, adică exact cît îmi trebuia 
ca să-mi plătesc drumul. După aceea femeia s-a aşezat la locul ei liniştită. Tipii 
ăia care discutau despre trecutul şi viitorul meteorologic al omenirii nu au 
observat nimic. însoţitorului de vagon i-am întins bancnota şi el mi-a zîmbit cu 
satisfacţie. După aceasta am închis ochii, imaginîndu-mi ce face acum prietena 
mea şi am adormit. Cînd m-am trezit, pînă la staţia unde trebuia să ajung eu mai 
rămîneau vreo 15 minute. Tipii ăia deja coborîseră. Mi-am coborît şi eu geanta 
de pe poliţa de sus şi am scos-o în hol. M-am întors să-i mulţumesc acelei 
femei generoase şi să-i cer adresa pentru a-i trimite banii. Femeia dormea. Am 
zgîlţîit-o de umăr. Femeia era moartă.

Am ieşit rapid din compartiment şi am coborît în staţie.

Prietena mea stătea pe peron cu un tip atletic, care o ţinea strîns în braţe şi o 
săruta cu foc. Ei urcau în trenul care se întorcea înapoi.
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Kandid Efrim
Premiul

Pe vremea aceea eu încă mai eram angajat la un ziar important dintr-un orăşel 
neînsemnat din provincie, cu foarte mulţi cititori şi cu multă publicitate. 
Dădeam cîte două articole pe zi. Dimineaţa, cînd veneam în redacţie, încă nu 
ştiam bine despre ce o să scriu. Dar, după şedinţă, ieşeam în oraş şi temele mă 
găseau singure pe mine. Aşa îl descoperisem pe un tip care-şi zicea Iisus, pe 
nişte indivizi care locuiau în cimitir sau pe un grup de tipi descurcăreţi care 
căutau bătrîni singuri şi îi filau pînă mureau, imediat se instalau ei în acele 
apartamente, de unde nu mai plecau niciodată. Aşa şi-au rezolvat problema 
locativă. De obicei, dădeam peste aceste teme din întîmplare. într-o zi 
redactorul-şef, care se odihnea undeva în străinătate, ne-a spus la telefon că 
mîine, cînd se va întoarce, îl va recompensa cu un premiu solid – o foaie la 
mare pe două săptămîni - pe cel care va scrie cel mai bun reportaj în ziua 
aceea. Ne-a spus că premiul o să-l dea pe loc după ce va citi ziarul de mîine. Eu 
m-am apucat serios de treabă, căci voiam să ajung pe litoral. Pentru început am 
coborît în cafeneaua din subterană să beau o cafea. Aşa îmi începeam eu ziua de 
muncă. în timp ce stăteam în faţa ceştii cu cafea şi meditam asupra eventualelor 
subiecte, lumea intra şi ieşea din local. Majoritatea erau avocaţi şi judecători 
care lucrau la Tribunalul de peste drum. Aceştia erau nişte tipi inabordabili 
- ştiam asta - aşa că nu am făcut nici o încercare să-i acostez şi să smulg de la 
ei vreun subiect. Nici rubrica mica publicitate din ziarele pe care le-am răsfoit 
nu m-a putut ajuta în această privinţă. Nu am găsit nimic interesant. Ieri însă 
dădusem peste ceva incitant. Descoperisem un club al surdo-muţilor singuratici. 
Reportajul pe care-l făcusem la această temă fusese trăsnet. Am aruncat ziarele 
la coşul de gunoi şi am ieşit din cafenea. Nu eram disperat că nu-mi găsisem 
subiect, căci era abia ora unsprezece dimineaţa, iar pînă seara mai era mult. 
Mi se întîmpla în fiecare zi să trec de ora unsprezece şi să nu am subiect. Am 
luat-o la întîmplare pe una dintre străzi. Mergeam, cum se zice, orbeşte. Dar 
nici o casă pe lîngă care treceam nu ardea şi nici maşinile care alunecau pe 
lîngă mine nu derapau, adică nu se întîmpla nimic semnificativ despre care aş fi 
putut scrie. Şi, trebuie să recunosc, îmi părea rău că nu ardea nici o casă. Aş fi 
putut scoate un subiect din asta. E cinic ceea ce spun, dar e aşa. Chiar pe strada 
asta, acum două zile, izbucnise un război între o firmă nouă de taximetrişti şi 
celelalte firme de taximetrie care nu voiau să o lase pe piaţă. S-au bătut. Au 
oprit circulaţia şi au dat foc la cîteva maşini. Am avut foarte mare noroc că am 

ajuns pe strada asta, fiindcă eu am scris primul despre acel război. Şi cînd te 
gîndeşti că, de fapt, mergeam la o bere. Dar asta se întîmplase acum două zile. 
Acum însă nu aveam noroc. Dar nu voiam să renunţ. Uneori, cînd nu găseam 
subiecte, mergeam pe străzi pe care nu mai fusesem pînă atunci. Şi escapadele 
mele dădeau roade. Acum vreo patru zile plecasem pe o stradă care se afla în 
spatele gării şi găsisem acolo un individ care locuia pe acoperişul gării. La fel 
am procedat şi acum. Am luat un taxi şi m-am îndrepat spre Petricani, unde nu 
am călcat niciodată. Ajuns acolo şi plimbîndu-mă pe străzi am văzut o clădire 
părăsită cu nouă etaje. Ah, iată despre ce voi scrie, mi-am zis eu cu bucurie. Cu 
subiectul ăsta pot lua premiul. Am intrat şi am văzut o privelişte îngrozitoare: 
ferestre sparte, duşumeaua scoasă, pereţii murdari. Am scos mobilul din buzunar 
şi am sunat la direcţia de arhitectură şi am aflat că această clădire în care mă 
găseam eu acum fusese, pe timpul Uniunii Sovietice, un hotel al comitetului 
central al partidului. Am scos pixul din geantă şi nişte foi de hîrtie şi, într-o oră, 
mi-am scris articolul.

A doua zi, după ce reportajul meu a apărut în ziar, redactorul-şef care tocmai 
atunci se întorsese din străinătate m-a chemat şi mi-a spus că sînt concediat. Nu 
a vrut să-mi dea nici un fel de explicaţii. Cu mult mai tîrziu am aflat că ultimul 
administrator al acelui hotel, ajuns o paragină, fusese chiar redactorul nostru şef.
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A n d r e i  G H E O R G H E

Andrei Gheorghe s-a născut în 14 ianuarie 1962 la Lipeţk, URSS. Autorul şi realizatorul 
multor emisiuni radiofonice & TV de mare succes: „13-14 cu Andrei” (Pro FM), „Lanţul 
slăbiciunilor” (Pro TV), „GHEORGHE” (Antena 1), „Politica, frate!” (Realitatea TV), 
“Salutare, naţiune” (Prime TV) etc.
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ASHNASH

Prospătură de noapte

în Bucureşti am găsit numai curve grase, bătrîne şi ştirbe! O experienţă aproape 
paranormală: întîlnirea cu cele mai vechi meseriaşe din lume!

Iar e noapte. Şi iar mă sui în maşină să alunec prin oraş. Trec pe lîngă parcarea 
din spatele casei Vernescu şi, ca de obicei, la ora aia văd fetele aliniate la 
marginea drumului. Tenuri murdare, ciorapi rupţi şi pantofi ieftini. Se uită la 
tine cu poftă-umilinţă şi dispreţ, toate combinate într-o singură ocheadă. Nu am 
fost în viaţa mea cu o prostituată şi resimt cumva un soi de regret vicios. Parcă 
aş fi trecut pe lîngă o experienţă. îmi aduc aminte de Steinbeck şi Dostoievski, 
de curvele cu inima de înger, de Sonicika… Am ajuns pe Mătăsari şi la stop 
îmi bate cineva în geam. Văd un combinator mic de tot, care de-abia îmi ajunge 
cu mucii pînă la portieră. „Şefu’, vrei o fată?, mişto, am unamarfăpentrutine!”. 
Strigă ceva neinteligibil şi pînă să mă trezesc iese din umbră una dintre cele 
mai urîte femei pe care le-am văzut în viaţa mea. Şocat, mă uit la pitic şi nu 
ştiu ce să-i spun, iar el interpretează tăcerea mea şi mă încurajează, „lasă, 
sefu’, mai am şi altele! Prospătură!” îi fac semn să urce în maşină şi mă uit 
mai atent la el. în jur de 12 ani, tricou Versace şi freză uleioasă. Mergem pe 
Moşilor, unde refuz să opresc, că erau prea mulţi clienţi înghesuiţi în stradă. 
Hai pe Schei. O casă la stradă, un fluierat şi ies afară vreo 7-8 pocitanii. Nu 
vreau. Neimpresionat, puştiul mă îndrumă spre fostele grajduri regale, unde din 
tufişuri, ca în noaptea morţilor vii, însoţite de un şmecher mirosind a colonie 
ies altele. îi dau puştiului nişte bani de deranj, el nu se arată nici uimit, nici 
dezamăgit şi îmi spune la plecare „Şefu’ te-am recunoscut!” îngheţ. „Eşti ăla de 
la… Sarmalele Reci”. zîmbesc, demarez şi-mi promit în minte, că atunci cînd 
ajung acasă să arunc pe geam Pretty Woman. Filmul, nu cîntecul.

Isteria literaturii române

Nu-i destul să fii celebru, ca să te cunoască lumea.

Aş vrea ca lumea să mă citească. Aş vrea ca lumea să mă laude-aplaude. Să 
spună despre mine că sunt un mare poet - cîntăreţ al... Al cui oare? închid 
ochii şi îmi închipui iar ce văd, nu îmi prea place. George Stanca mîncînd 
gratis la o masă. Rîgîie a mici şi bere şi compune poezii despre Rapid. Puah! 
Dispari malefică vedere! Intru în Casa Scriitorilor (parcă aşa îi spune) şi arunc o 
privire de Savroghin de’FalezaNord von Constanţa. La o masă; ca mai la toate; 
scriitorii beau cu patimă şi meşteşug. Unul dintre ei mă vede şi se ridică grăbit. 
Vine spre mine, are în mîini, oh Doamne!, o servietă, din care scoate grăbit; 
nu, te rog, nu!; cîteva foi mototolite. E prieten bun cu Sîrbu, se-cunosc-se-
vizitează, dacă vrea poa’ să-l şi sune chiar acum da’ n’are chef şi are un proiect 
de emisiune despre PARANORMAL. Nu ia în seamă răceala mea şi insistă. 
Insistă, insistă. Insistă. Nu mai rezist, cedez şi, sfătuit de furie, îl jignesc bine şi 
temeinic, aşa cum numai eu ştiu atunci cînd cîte vreun nou psihopat mi se tot 
bagă în intimitate. Se dă un pas înapoi şi revine: „Animalule, porcule, boule, 
istoria-i a mea, viito’ul e tot al meu, mîine eu voi fi în manualul de literatură 
iar tu tot un nimeni, un rahat, un ratat, un boule, porcule care eşti”. îşi face vînt 
să mă scuipe, dar nu apucă. îi dau o palmă şi cade pe jos cu saliva în barbă. 
Păşesc peste el. Mă urc în maşină, opresc la Piranha, comand un Miller, nu are. 
îmi aprind o ţigară şi mă uit. Fete frumoase, băieţi boncăluind. Viitorul? E al 
scriitorilor. Prezentul? Al lui Sechelariu. Iar eu, decid că decît să mă citească 
lumea pe mine, mai bine o scriu eu pe ea. Balzac pe mă-ta!

Fandoseală monocromă

Lupul şi cu mîrlănia
îşi dau mîna-n România

Foarte multă lume îmbrăcată în negru. („Negru’ subţiază” – îmi spune o 
prietenă). L-am văzut la televizor pe Dan Grigore îmbrăcat în cămaşă neagră, 
cu pantaloni negri, la un pian negru, pe un scaun negru, cu brăţară de aur la 
mînă! La mîna dreaptă, clincănind în timp ce lovea clapele. Asta-i ţară de ţărani! 
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Se-mbracă în negru că subţiază sau că e „hollywood chic” sau că au văzut în 
Vogue că „tendinţele acestui an sunt monocrome” şi umblă îmbrăcaţi ca nişte 
gropari. Ştiu o tipă care sparge lunar 10 mii de dolari pe cîrpe la Paris, Milano 
sau Viena şi care vorbeşte cu „faaată!”. Cunosc un miliardar care şi-a construit 
o casă de cîteva milioane de dolari şi care şi-a pus chiuvete în fiecare cameră. 
Nu glumesc! Am fost o dată la el şi m-am simţit ca la bordel. Sau: îşi cumpără 
o casă veche, dă jos tîmplăria şi pune termopane albe. Am fost chemat la o 
prezentare în Băneasa ca să cumpăr o vilă a unui fost director de la Bancorex. 
„E nouă, neatinsă. L-au prins înainte să se mute în ea. A terminat-o, e la cheie 
– lux, domnu’ Gheorghe, o ocazie deosebită” cu o sufragerie imensă cu gresie 
albă pe jos. M-am simţit ca-ntr-un veceu public. M-a apucat micţiunea (pentru 
milionarii ăştia deştepţi, micţiune e pipi). De aceea nu-mi cumpăr 500 SEL, 
nu merg la Nababbo şi nu-l ascult pe Dan Grigore. Beau Bloody Mary, am în 
portofel un bilet de la ultimul concert al lui Richter, stau seara împreună cu 
prietenii într-un bar modest (DR. INK’s) şi-ascult Moloko.

Giocco di mano
AshNash pentru boieri şi conaşI

Am inventat un joc cu prietenii mei. Se numeşte „AshNash”. Se joacă în felul 
următor: stai undeva într-un bar, te uiţi la femeile care trec şi spui repede: 
„aş fute-o/n-aş fute-o”. Jocul e uşor, simplu şi educativ. Vi-l propun şi vouă, 
e dătător de mari satisfacţii şi născător de momente de intensă veselie. După 
ce ajungi să excelezi în „AshNash”, începi să-l îmbunătăţeşti. De exemplu, îl 
joci în timp ce treci cu maşina pe lîngă o staţie de troleibuz. Cere concentrare 
şi iuţeală în reacţii. Trebuie să le vezi pe toate şi să anunţi instantaneu cum 
le-ai categorisit. Săracele femei, habar n-au că fără ştiinţa lor se petrece o 
asemenea mitocănie! Că toate barurile, restaurantele, tramvaiele şi troleibuzele 
sunt ticsite de masculi care joacă „AshNash” în grup sau în singurătate. Căci 
aici e minunea şi farmecul ludicei noastre propuneri: după ce devii specialist, 
nu mai ai nevoie de coechipieri. îl joci singur, la nesfîrşit. Apoi, pe măsură ce 
noaptea se întunecă şi ziua se luminează, intensitatea jocului scade; îşi face loc 
plictiseala, iar gura ţi se strînge pungă, ca o subţioară de gorilă neepilată. Ai 
băut prea mult, ai mîncat prea mult, ai rîs prea mult, ai vorbit prea mult, ai poftit 

prea mult. Te duci acasă, cetitorule, să te culci. Şi în vis lumea renaşte şi se face 
că eşti într-un bar, cu prietenii tăi, joci „AshNash”. Ea vine la tine, te sărută… 
Ştii că visezi, dar faci eforturi să nu te trezeşti, să nu pierzi clipa. Şi iată că ai 
noroc: se-ntîmplă! Mai e puţin. Atît de puţin şi-atît de mult. Atît de devreme 
şi-atît de tîrziu. Atît de tîrziu că-ţi sună ceasul. Şi te trezeşti. E frig, în pat eşti 
singur, iar la tine-n casă femeile-s doar la televizor.

Nătărăi cu trei mobile

Primiţi cu 
coprolalia?

Femeile sunt cele mai proaste femei. Ele insistă să iasă seara în restaurante, 
baruri şi cafenele, cu bărbaţi proşti, urîţi şi mitocani. Ele se aşează la masă cu 
mîrlani care urlă-n gura mare după chelneri, cu nătărăi care-şi ţin pe masă trei 
mobile, cu imbecili care le rag în receptor poveşti scabroase. Cu fraieri care-
şi setează soneria de la telefon la cel mai înalt nivel, să urle cea mai proastă 
manea posibilă. Cu papiţoi duhnind a parfum, cu ghiolbani cu ghiul de aur, 
cu maimuţoi în trening cu sclipici. Le tolerează beţia, prostia, putoarea gurii, 
poveştile mitomane împănate cu înjurături, buzele băloase şi ochii mincinoşi. 
Se uită la ei pierdute sau stînjenite, încîntate sau angoasate, dar stau cu ei la 
masă şi nu îi părăsesc. în locul vostru, le-aş trage-o palmă sau le-aş vărsa 
paharul în cap. 

Cum poţi să stai la o masă o seară-ntreagă cînd ei se hăhăie şi povestesc în 
gura mare, neîntrerupt, glume cu băşini şi cu căcat? Cum poţi să rezişti cînd la 
fiecare „p” ploziv, saliva lui îţi atinge ca o boare faţa? Dacă înduri înseamnă că 
îţi place, iar dacă-ţi 

place înseamnă că eşti proastă. Iar dacă eşti proastă, primeşti ceea ce meriţi. Să 
nu te mai plîngi că în România nu există bărbaţi. Greşit! Nu există femei care 
să le impună băieţilor să renunţe la masturbare.



200 201

Noaptea de după noapte

Timpul trece 
ca un nesimţit

Viaţa se împarte în trei: noapte şi zi. ziua-i a tuturor, a familiei, a şcolii, a 
colegilor, a locului de muncă. Noaptea însă-i numai a ta. La început, noaptea 
e seară, cînd se urlă după tine: „treci imediat în casă!” şi tu răspunzi „Imediat, 
numa’ juma de oră!”. Apoi noaptea se întunecă şi începi să te duci la petreceri, 
ceaiuri, chefuri, bairamuri, chindii unde pîndeşti cu atenţie bluzurile şi balconul. 
La un moment dat, însă, balcoanele se închid, veceurile se golesc de perechi şi 
ajungi iar acasă, unde ţi se spune „bine, mamă, da’ nu te-am rugat să dai şi tu un 
telefon?! Ţi-am spus că poţi să stai oricît, să faci ce vrei, atîta doar: să ştiu unde 
eşti”. Apoi noaptea devine beznă serioasă; eşti numai tu cu ea. Poţi să faci ce 
vrei, poţi să întîrzii cît vrei, să te duci unde vrei, să te întorci cînd ai chef….Ah, 
dulce nebunie, cît sunt de tare, cît sunt de cool! La un moment dat în noaptea 
asta, tocmai cînd te distrezi mai bine, apare o femelă care te iubeşte aşa cum 
eşti tu – nebun - şi alături de care începi tu să îţi petreci nopţile. Peste ceva 
timp, începe să plîngă cineva în noapte. Orăcăie, chirăie, se pişă, se cacă… 
noaptea acuma-i a lui, a Copilului. Dai drumul la televizor, citeşti o carte şi 
cînd te uiţi pe geam vezi că s-a întunecat. E deja ora 9. Deschizi fereastra şi 
începi să strigi: „treci imediat în casă!”. Şi astfel cercul se închide: întîi se urlă 
la tine să intri în casă, pe urmă se tace şi noaptea-i a ta, apoi urli tu la geam după 
alţii. Bucură-te de noaptea de la mijloc, căci nu durează mult.

Românii se trag de şireturi cu Dumnezeu

Goţii, vizigoţii 
şi bigoţii 

„Dumnezeu s-a-ntors cu faţa la români.” Da’ pînă atunci cu ce stătea, cu curu’? 
„Azi, Dumnezeu a fost român” - spune comentatorul sportiv lăcrimînd de emoţie 
la victoria echipei naţionale. Da’ ieri ce era, ungur? „Aşa a vrut Dumnezeu”, 
„Dumnezeu a ţinut cu băieţii noştri”… Pe stradă trec tineri care-şi fac cruci 
pe lîngă biserică. Autobuze întregi bat mătănii alunecînd pe lîngă turle. Merg 

cu maşina prin ţară şi şoferul face cruci cînd gonim prin sate şi comune. La 
un moment dat îl surprind că se închină în faţa bufetului. Mă apucă rîsu’ şi 
el îmi spune că-i din reflex. „Nu strică!” Marele post, sfintele sărbători… şi 
Dumnezeu devine dietetician. E ora 2 noaptea şi-o rog pe Carmen să mă ducă 
acasă. Petrecerea nu s-a terminat încă, dar eu m-am plictisit. în faţa blocului, 
un grup de pensionari i-au înţepat cauciucurile, i le-au tăiat cu cuţitu’ iar acum 
îi zgîrie maşina. Fug şi încearcă să se ascundă. Unul dintre ei nu e suficient 
de sprinten. Mă reped la el şi îi dau una cu bastonul în cap, drept în frunte, 
cît pot de tare. Căpăţîna pîrîie, cade în genunchi şi începe să-i curgă sînge. E 
chel şi are pete hepatice pe pielea capului. Ca nişte zombi, pensionarii ascunşi 
în tufişuri încearcă să prindă curaj, să se întoarcă la mine să mă înfrunte şi-şi 
screm vitejia în întuneric. „Derbedeule! Drogatule!”… O piatră zboară şi mă 
loveşte în coastă, iar bătrînii se înveselesc şi strigă în cor: „Dumnezeii mă-tii 
de nesimţit!”

Obiecte ca subiecte

Văzut din afară 
par neinteresant

Sunt o cană de ceai. Proprietara mea, Ştefana, fierbe în fratele meu, ibricul, fel 
de fel de rădăcini şi bea apa clocotindă, spunînd că e o băutură minunată. îi 
spune ceai, dar eu ştiu că nu e aşa. Ştefana e bolnavă de cancer, e tînără şi de 
vreo trei ani de zile doctorii spun că o să moară într-un an. Doarme două ore pe 
noapte, asta atunci cînd doarme. În rest 

e hiperactivă, nu stă locului, scrie, desenează, se agită, iar uneori se aşază pe 
marginea canapelei şi stă. Mă ţine în palme şi mă învîrte încet, ticăind cu unghiile 
pe smalţul meu. Uneori vine Andrei Gheorghe, neanunţat, aiurea, fumează şi 
vorbeşte tîmpenii. Nu ştiu oare ce văd oamenii la el. Sunt un hamster. Mă 
cheamă zoe. Acum stau la Liudmila. Mi-a aşezat cuşca lîngă perdea, am apucat 
perdeaua cu ghearele şi am mîncat-o. Perdeaua e bună, cleioasă. îmi umple 
fălcile. Iar Liudmila vorbeşte toată ziua la telefon, se uită la filme şi povesteşte 
altora ce a văzut. Uneori trece pe aici Andrei Gheorghe. Stă niţel, fumează şi 
pleacă. Nu mi se pare interesant. Atîta doar că uneori mă scoate din cuşcă şi 
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pot să alerg prin cameră. Sunt o scrumieră. Sunt într-un bar. Rada e patroana 
barului. Munceşte de dimineaţa pînă noaptea şi e tot timpul datoare. în fiecare 
lună munceşte ca să-şi plătească datoriile lunii anterioare. Uneori trece pe aici 
Andrei Gheorghe, care are cont deschis la noi. Plăteşte cînd i se năzare, vine 
cînd i se scoală şi pleacă atunci cînd nu mai are chef. Vorbeşte cu Rada de 
politică şi fumează încontinuu. El fumează, Rada fumează, clienţii fumează. O 
ţară plină de fum.

Candidatul perfect

Nu văd de ce nu 
m-aţi vota. Haideţi, vă rog io, votaţi-mă!

De ce vreau să mă votaţi? Eu vreau să mă votaţi ca să vă fut în gură! Pentru 
că pula penisului meu tînjeşte după atingerea ta tactilă! Dragă alegătorule, într-un 
noian de derbedei, eu – cu rîvnă şi Dumnezeu lîngă mine – am venit să fac 
ochei şi să-i bat pe derbedei! Ne-am săturat de mafia care ne fură parcurile, 
ovarele, virtutea şi integrarea europeană. Ce-am făcut eu pentru voi? Nimic. 
Şi aceasta voi face mai departe şi mai mult de-atît! Mulţi vă promit vouă vrute 
şi nevrute, eu însă vin în faţa dumneavoastră cu Dumnezeu. Uitaţi-vă în jurul 
vostru. Părerea mea - ca şi a voastră, de altfel – îmi spune că avem nevoie 
de o schimbare! Drept urmare, votaţi-mă ca să continuăm împreună! Numai 
împreună vom reuşi! Căci ce e omul de unul singur?! O plantă, un rîu, un 
zăcămînt de bauxită…. Singur, umil, nedescoperit de sapa agricultorului, ştuţul 
minerului şi pixul din penarul intelectualului. Celor care mă contrazic şi celor 
care sunt împotriva mea le spun: la muie, mă, la muie! Nu uitaţi că banu’ are două 
feţe şi moneda două declinări: o monedă, doi monezi! Votaţi-mă, vă rog frumos! 
Sunt om, aproape ca şi voi. Am un copil, trăim împreună într-o garsonerie în 
Cucur Bobor şi am 64 de maşini în leasing. Toate sunt pe banii soţiei mele care 
munceşte, săraca, de dimineaţa pînă seara, hărnicuţă ca o furnicuţă, cu sînii ei 
ca pite dospite pe cuptorul palmelor crăpate ale bunicilor mei de la ţară, căci 
cu toţii ne tragem din păşunea cîmpului în care au murit străbunii noştri! Vă 
iubesc şi v-aş mai spune multe, da’ n-am timp, că mă duc să mă privatizez! La 
bună reauzire şi, gherotoiule, dacă ţi-l mai prind p-ăla micu’ şi mucosu’ că-mi 
zgîriie selecau’, îţi sparg mecla şi lu’ ţie, şi lu’ mă-ta, şi lu’ toată familia ta de 
iredentişti! Fir-aţi ai dracu’ biciclişti! (aplauze)

Ţară mică,
oameni mari

Cel mai mult urăsc şovinismul şi pe unguri.

Nu sunt homosexual. Sunt bărbat, ce dracu’. Şi pe ăştia, pe toţi, i-aş cafti – nu 
că aş avea ceva împotriva lor, dar mă enervează. Poartă haine de alea, chicotesc 
şi rîd, nişte fraieri. Papagali. Nu sunt nici ţigan. Pe ăştia, pe toţi dacă i-aş prinde, 
nu ştiu ce le-aş face. Că bine zicea Antonescu. Asta e, ce e drept, e drept. Ăştia 
toată ziua fură, se înmulţesc şi, din cauza lor, ţara nu merge bine. Nu sunt 
rasist, nu am nimic cu nimeni, dar să ne lase în pace cu ţărişoara noastră. Eu, de 
exemplu, sunt naţionalist. Sunt mîndru că suntem aici de cîteva mii de ani şi că, 
la vremea cînd ei îşi construiau catedrale, noi apăram creştinătatea. Noi. Noi 
suntem aici de mii de ani în Europa asta şi nu înţeleg de ce şi de unde pînă unde 
acum trebuie să ne înveţe cineva pe noi ce înseamnă să fii european. Avem artă, 
avem sport, avem cultură, ţara noastră e una dintre cele mai frumoase din lume, 
cuprinzînd toate formele de relief: munţi, dealuri, cîmpii şi mare. Puţine ţări 
mai sunt aşa! Suntem o insulă de latinitate într-o mare slavă. Slavă, în afară de 
unguri. Nici cu ungurii nu am nimic. De exemplu, cămaşa mea e ungurească. 
Şi am un prieten bun, ungur. Nu l-am mai văzut de mult. Da’ parcă ar trebui 
să ţină minte măcelurile pe care le-au făcut la noi, şi opinca agăţată de Palatul 
Parlamentului în Budapesta. Asta e cu mine: la mine, ce e în guşă e şi-n căpuşă. 
Şi să nu mă enervezi, că io-s nebun, să ştii, mă! Românul îndură ce îndură, dar 
să te ferească Dumnezeu de explozia mămăligii. Nu are de ce să-mi fie teamă şi 
ruşine, iar lui Sergiu Nicolaescu i-au strîns mîna la Hollywood chiar şi cei mai 
mari regizori. Se zice că Matrix e copiat după el. Asta e problema frate: ţară 
mică, arbitri străini. N-am avut noroc.

Gladiator
cu frica-n slip

Fiind şi el om, Andrei Gheorghe merge prin WC-uri

Mi-e frică să scriu. Astăzi pentru că fiecare ascultător-privitor mă poate cîntări 
aşa cum în goneta imaginii-sunet nu poate. Poate să-mi mestece vorbele şi să 
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mă judece aşa cum judecat nu vreau să fiu. Rău. Prost. Lipsă. Ieri, îmi era frică 
să scriu. Pentru că fata-băiatul pe care îi încîntam cu vorbe şi prezenţă de spirit, 
cu drojdie şi artificii, mă puteau cîntări. Mă puteau atîrna în balanţă şi decide 
dacă lipsesc sau sunt prezent. Mîine tot aia; o să-mi fie frică. Să scriu. Să nu 
mă citească vreun gladiator şi să mă trezesc în pielea goală. Şi mai rău, să mă 
uit în oglindă şi să mă prind că mi se vede cocoşelul. Ca beţivanului pe care 
l-am văzut ieri, în Mamaia. Trecînd pe lîngă el am intrat în toaletă şi în timp 
ce închideam uşa am auzit un glas de copil cu urechi clăpăuge cum întreba pe 
cineva: „unde e cabina în care poţi să te caci?” Foială, foşnete, paşi tîrşîiţi şi uşi 
trîntite. Ies şi în faţa mea, un puşti de cam trei ani, se uită la mine, cu urechile 
ciulite şi mă întreabă pe un ton răstit: „ai terminat?” Da, am terminat piticanie, 
m-am răstit, aşa cum îi dă bine unui megastar cu reputaţie de băiat rău, după 
care, m-am întors la masă şi mi-am luat echipa, la Vama Veche, unde dincolo 
de primul cordon de miliţieni, coborînd spre plajă, m-am întîlnit cu boemia şi 
mirosul de pişat. Era aceeaşi budă, cea tocmai părăsită, în care fete cu tatuaje-
pe-incisivi amăgeau băieţi ascultători de reggae. Şi toţi miroseau a urină ca 
scăldătorii din urina-piscină, înotătorii de AquaMagic şi mîncătorii de căcat. 
Mi-e somn, e 4 dimineaţa şi pînă acasă mai sunt 200 de kilometri şi 40 de ani.

Claustrobobia: cîteva simptome ale mele

Unii mă acuză că sunt paranoic. Recunosc: sunt cel mai tare! Doctor docent! 
Tocmai mi-am descoperit o boală nouă!

La Marriott - Costel Bobic, Cristiana Răduţă şi Hrebenciuc stau de vorbă. Despre 
ce oare vorbesc? Mor de curiozitate şi, dacă aş putea, le-aş pune un microfon 
la masă. Paranoic cum sunt, mă gîndesc că vorbesc de mine. Mai bine plec şi-
mi văd de drum. Mă duc în parcarea înţesată de maşini de parlamentari săraci; 
proprietatea nevestelor sau a copiilor probabil; mă sui în cruiser şi plec la Hilton. 
Parchez între două bmw-uri, intru şi îl văd la o masă pe Dan Andronic. Acelaşi Dan 
Andronic cel-care-i-a-furat-nevasta lui Vîntu şi acelaşi Dan Andronic apropiat lui 
Costel Bobic. Ce dracu’, nu mai scap de ăştia? Unde să mă mai duc? La Crowne 
Plaza? Nu, că acolo-i gaşca lui Dinu Vamă, alt apropiat al lui Bobic-prietenul-
guvernului; asta aşa, ca să citez din cuvintele lui Năstase. Plec spre Acvarium unde 
la intrare, lîngă maşina lui Vova Cohn, îl văd pe Bogdan… am uitat cum îl mai 
cheamă, dar ştiu sigur că şi el e în gaşcă cu Bobic. Primeşte comenzi politice 

parcă. încerc la Angel’s. Pe stradă - înghesuială de n-ai loc să parchezi şi tu o 
Dacie. Nu că ar fi vreuna parcată prin zonă. Ideea chiar mă amuză şi, chicotind, 
mă îndrept spre intrare, cînd, îmi ridic ochii şi îl văd pe Mitică Dragomir. Fac 
stînga împrejur, mă duc acasă şi îmi pun un film cu Jackie Chan, la care mă uit 
suspicios. Nu cumva şi Jackie o fi în cîrdăşie cu Bobic? Am înnebunit, camera mi 
se pare prea strîmtă şi lumea prea îngustă. 

Am devenit claustrobobic!

Puliu de muliu

într-un loc cu fiţe, poţi să inventezi orice expresie: nici un fiţos de-acolo n-o să 
te întrebe ce înseamnă, ca să nu se zică despre el că nu ştie limbi străine.

Cîrciuma ţinută de Dinu Pescariu şi de nevastă-sa, Ileana. Loc curat, mîncare 
bună, fiţe cît cuprinde. Poţi să comanzi puliu de muliu cu sos de liliu de zizu. 
Conversaţia e destul de expatriată, adică condimentată de consumer insight, 
financial margin şi targeted market. E o zi de naştere; cu lume foarte puliu de 
muliu; parfum, havane şi scotch de doisprezece ani. Fete de politicieni, oameni 
de afaceri şi atîrnători de prin media şi entertainment. Lume bună. Pe Chişu 
nu îl văd. Afară, la intrare, Porsche, AMG, Brabus şi un Jaguar. Bemeveurile 
sunt toate şaptesute patru zeci şi cinci. Nici mai mult nici mai puţin. Rînjesc, 
mă aşez într-un colţ şi mă holbez cu băieţii la Ileana. Mamă ce bună e, mă! în 
rest fete triste, transpirate. La Provence. Afară, la lac, pe terasă. E o altă zi de 
naştere cu lume de eşalonul doi. Afară, Wolksvagene Passat şi un BMW seria 
trei. Cămăşi descheiate, muzică tare, mese ocupate şi un grătar sfîrîind vesel. 
Bărbaţii rînjesc la Ileana. Femeile rîd de bărbaţi şi eu beau toată seara suc de 
portocale şi nu mă plictisesc. Suntem cu soţiile şi dacă mai pun ăştia Bonnie M 
încă o dată, eu mă apuc să dansez. Pe la două, mă ridic şi plec. în drum, pe lîngă 
casa mea, trec pe lîngă o terasă. Muzica bubuie, Daciile se ambalează în draci 
şi în general e un vacarm. Sus, de la un geam, cineva aruncă cu o pungă cu apă. 
Rîsete zgomotoase. Mesenii ies afară în stradă şi încep să danseze în jurul unei 
navete de bere. Urc scările, intru în casă, îmi întind picioarele pe masă şi mă uit 
la ziare. în Evenimentul zilei un titlu: Iordănescu, nu mănîncă şi plînge. Rîd şi 
mă duc la frigider, să mănînc ceva. Un sandviş cu maioneză şi măsline şi limbă 
rece. Hai România! Odată şi odată, tot ne-om califica!
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Noaptea toate tragediile sunt negre

Romanian dream, American drink

Plouă. Atît de mult că am putrezit. Intru într-un restaurant cu specific românesc, 
mă aşez la o masă şi între telefoane privesc cu interes la consumatori. Plouaţi; 
cum le şade bine clienţilor unui restaurant cu specific românesc, la miez de 
noapte; unii beau vin roşu cu cola, alţii picură încet pe pardoseală. La masa 
mea se aşază neinvitat un cunoscut. Genul acela de individ pe care îl saluţi 
uşor din cap, dar cu care nu intri niciodată în vorbă. Bogat, chiar spectaculos 
de bogat, cărunt şi masiv, se clatină puţin şi vorbeşte cu un ton trist de victimă 
supravieţuitoare a unui accident de tren. L-a părăsit soţia. Are în bancă cam 
20.000.000 usd (douăzeci de milioane de dolari!) îmi spune şi îl cred, căci îi ştiu 
afacerile. L-a părăsit pentru instructorul de yoga, un bărbos nespălat. A păcălit-o, 
a făcut-o de cap, nu se ştie ce dracu’ i-a făcut, dar l-a părăsit în mod specific 
românesc. Tocmai terminase de renovat ultima sa achiziţie: o casă. Casă spune 
el, eu, care o ştiu, zic că-i un han-hotel cu vreo patruzeci de camere; veche, 
cumpărată pe gustul ei şi refăcută la marele fix. La marele fix zice el, eu, care 
am văzut-o, ştiu că e un vechi conac boieresc transformat de termopane albe şi 
acoperiş de tablă argintie într-un vis cu specific românesc. Se ridică de la masă, 
afară beznă şi ploaie, se întoarce brusc către mine, se apleacă şi-mi spune: „şi 
toate firmele, dar, înţelegi, toate, absolut toate, sunt trecute pe numele ei”. Iese 
din cîrciumă, se duce la Land Rover şi demarează, specific românesc, stropind 
paznicul parcării. Sfîrşit. Specific românesc. 

Bărbatul e capul

Poate eu sunt 
un geniu

Un tip într-un bar îi spune unei femei: în spatele oricărui bărbat de succes stă o 
femeie puternică. Doamne, cît de plictisitoare sunt clişeele astea. Cum de oare 
nu se satură să le spună la nesfîrşit şi cum de oare ele nu se satură să le asculte? 
Doar ştii din prima ce are să zică. Ea îi zîmbeşte, chicoteşte şi răspunde: „Aşa 
este, bărbatul este capul, iar femeia gîtul”. Nu pot să cred. Ştiu continuarea, şi 
o aud în timp ce îmi amintesc „gîtul mişcă capul”. Plec din bar şi mă duc acasă. 

zapez şi ajung pe MTV sau Atomic. E tîrziu şi un tip aşa, mai rock, 30–35 de 
ani, geacă de piele, voce gîjîită, cîntă. „Te aştept…”. 

Schimb canalul şi în acel moment de blank între cele două posturi în minte îmi 
răsare continuarea: „să te întorci mereu la mine”. Revin pe MTV sau Atomic 
şi aud rockerul spunînd cuvînt cu cuvînt ceea ce am gîndit eu. Mă gîndesc în 
acele momente că poate eu sunt un geniu. Mă gîndesc că poate am puterea 
clarviziunii, mă gîndesc că sunt un X-man periculos, malefic. Că văd în viitor, 
că citesc gîndurile oamenilor, că ar trebui să mi se facă o statuie în piaţa publică. 
După care revin la realitate, sting ţigara în scrumieră şi concluzionez: nu, eu nu 
sunt un geniu. Doar că ei sunt foarte proşti.

Oameni din circuit

Atenţie! 
Interzis pudicilor!

„Să mor eu dacă ştiu cum am rămas gravidă”. 20 de ani, frumuşică într-un mod 
serafic, à la Gwyneth Paltrow, fiică de multimultimilionar român, conversînd cu 
prietena ei curvă de lux, „şi e cu atît mai inexplicabil cu cît noi nu ne-o tragem. Noi 
facem fist fucking, mai exact ass fisting. E, spune şi tu, cum era să rămîn gravidă?” 
Are în jur de 40 şi ceva de kilograme, şi un accent britanic. Trăieşte în majoritatea 
timpului la Londra. Ea şi cu prietena ei fac parte din Circuit. Circuitul este o lume 
paralelă lumii pe care voi o cunoaşteţi şi este formată din oameni care nu fac nimic. 
Bine, unii dintre ei pretind că fac. Unii dintre ei spun că sunt designeri, alţii dintre 
ei că au biznisuri proprii. în realitate trăiesc din banii părinţilor sau se fut în cur. 
Pe bani. Curve masculine, care dispar 2-3-4 luni din ţară şi se întorc cu bijuterii 
frumoase şi sclipitoare. în weekend-uri se întîlnesc în restaurante şi se bîrfesc unul 
pe altul, cu nesaţ, toxic. Se sfîşie, se sfîrtecă şi cînd se întîlnesc lansează chiote 
de încîntare şi-şi sărută zgomotos aerul de lîngă urechi. Fetele se căsătoresc cu 
homosexuali pentru a nu avea complicaţii, iar homosexualii se căsătoresc cu fete 
pentru că „aşa trebuie, dragă. România e o ţară atît de neevoluată. Primitivi, ce să 
zic.” Se culcă alandala între ei, şi-o trag cu şoferii părinţilor şi se bălăbăne ca nişte 
muşte îngheţate în piftia depresiei cotidiene. Lasă cartea jos, cititorule, şi dacă te 
afli într-un restaurant priveşte în jurul tău. S-ar putea să fie la masa de vizavi, lîngă 
tine, sau s-ar putea, şi mai rău, să fii chiar tu unul din ei.
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Siliconul s-a topit
şi s-a scurs pe pămînt

Ţîţă cu explozie întîrziată

Unei vedete româneşti i s-a spart mamelonul. Numai ce am scris propoziţia 
asta şi am pufnit în rîs. Hîc! Acuma, nu ştiu dacă e ăla stîng sau ăla drept, însă 
ce ştiu cu siguranţă e că i-a pocnit siliconul la mamea şi îi scîrţie. Mameaua 
starului pierde lichid. Stara e puţin cam disperată şi stă timidă prin cluburi 
seara, în colţuri, niţel gîrbovită, şi fumează nervos. Oamenii, cînd se apropie de 
ea îi salută serios, fără obişnuitele efuziuni specifice show-biz-ului românesc: 
„Pa , dragă! Ce mai faci? Te pup!”. Fata zîmbeşte, braţele se ridică în părţi şi 
se deschid a crucificare sau manea, după care gura se ţuguie şi interlocutorii 
se iau niţel în braţe, pupîndu-se pe obraz. Ţoc, ţoc. Pe cîte o fesă a fetei, căci 
în engleză, în cazul în care nu aţi ştiut, la buci se spune „cheeks” (obraji). 
în timpul strîngerii, pieptul se atinge de pieptul partenerului şi, în funcţie de 
sex, interes sau dorinţă, se chicoteşte mai mult sau mai puţin. Femela noastră 
nu prea mai poate participa la acest ritual şi de–aia ţine în mînă un pahar şi 
cu cealaltă mînă fumează, mimează stînjenită cumva dorinţa de a trece prin 
acţiunile cuvenite, se preface că nu ştie unde să-şi pună paharul şi îţi înfige în 
stern brusc un cot sau un umăr, ţinînd astfel cît mai departe de tine anatomia 
perforată. îmi închipui cum stă ea acolo, tristă, singură şi profundă, şi în clipa 
în care DJ-ul face o secundă de linişte, dacă stai suficient de aproape de ea, 
auzi un fîşit sugusat, ca baloanele, cînd tragi de buza lor, făcîndu-le să ţiuie. 
Pe podea, după ce a plecat, chelnerii alunecă, călcînd într-o băltoacă de lichid 
suspect. Sticlele sar, paharele lovesc clienţii, şi lumea bombăne enervată: „Iar 
a picurat proasta aia a dracu’ sub masă!”

Jocdebirou.com

Mă loghez să joc şerpişorul.

La serviciu oamenii stăteau şi Solitaire singuri jucau. Outiştii lu’ peşte prăjit! 
Toţi joacă „Solitaire”, dar nu vor să recunoască. „Ce faci?” „Lucrez!” – şi îi 
vezi ochii cum caută regele. „Minesweeper”, „Hearts”, deschizi Windows, dai 

un clic şi te-aşezi la un joc mic. Ăştia care nu recunosc că joacă, au jucat sau 
vor juca Solitaire sunt suspecţi. Două ipoteze: şi-au vîndut sufletul Diavolului 
sau o au prea mică. După care, încep să-şi compare scorurile. După care, stai 
pe un site de jocuri şi te semnezi - „mi, zămaitichilăr” sau „frumuşica” - şi 
aduni puncte într-un joc virtual. P-ormă vine un fraier şi se loghează de pe 
calculatoru’ tău, cu parola ta şi-ţi face un scor de căcat şi se duce dracu’ tot ce-ai 
muncit. Clădit, nu muncit, că-n clădit e şi muncă, e şi pasiune, sunt şi nervi… 
Care sunt jocurile României, din ‘89 încoace? Jocurile de birou… Am văzut 
redacţii aduse la marginea isteriei de War Craft sau reţele întregi umflate, stînd 
să pocnească, de download-uri XXX. Ăsta-i altceva. Ba şi, şi ăsta-i tot un joc. 
Un joc de labagii. 

MP3-uri sau chat… în radio, în live, DJ-ii cetuiesc, agăţînd urîte de pe Internet 
ca să descopere, la sfîrşitul conversaţiei, ca sunt colegii lor de la ştiri. Şi mă 
grăbesc să termin, să mă loghez din nou la zone.com, să joc şerpişoru’, în timp 
ce un coleg surfează printre monştrii de pe rotten.com. Cineva îmi strigă că s-a 
pus „Kill Bill 2” pe reţea. Dacă nu înţelegi nimic din ceea ce s-a scris aici, ai 
peste 40 de ani, nu mai ai nici o şansă să te angajeze nimeni şi nici vreun credit 
n-o să pupi vreodată.

Să scrii despre viaţa de noapte

Erotiza-m-aş 
şi n-am cum

Să scrii despre viaţa de noapte. Despre maşini şi fraieri, despre femei şi 
aventuri, despre ce se întîmplă interesant în oraş pe întuneric. Despre ce merită 
să faci după douăsprezece noaptea. Şi descopăr că toate poveştile-povestirile 
mele se sfîrşesc în acelaşi loc. Şi în locul ăla e cel mai bine. Cea mai bună viaţă 
de noapte este între picioarele unei femei. în interiorul coapsei se află o zonă 
dulce şi foarte fină. Sunt tactil; cunosc atingînd; şi îmi place tare, dar tare mult 
să ating pielea acolo, cu vîrful degetelor. De fapt nu cu vîrful, căci ăla e cam 
ascuţit şi zgîriecios, ci cu buricele degetelor care sunt moi şi plăcute la pipăit. 
Plăcute să pipăie şi plăcute să atingă. Apoi, în spatele feselor este o linie. Trece 
pe sub fund ca o crevaşă. Uneori vara e puţin transpirată, dar acum toamna şi 
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iarna e uscată şi alunecoasă. în plus, noaptea e foarte bine să stai cu piciorul 
între nişte picioare. Cînd dorm, pun piciorul peste tine ca şi cum aş vrea să 
mă asigur că nu pleci. Sau iţi desfac picioarele şi intru şi eu acolo, iar cînd 
ne întoarcem în somn, piciorul tău caută picioarele mele. Cred că priviţi din 
exterior arătăm amuzant, încîrligătură de membre peste şi pe sub cearceafuri. 
Şi îmi mai place să stau cu mîna pe sînii tăi, cu degetele la ceafă sau cu palma 
pe burtă. îmi place să te ating, îmi place sa dorm cu tine şi cred că mare dreptate 
am avut şi am în continuare, cînd am spus că cea mai bună viaţă de noapte e 
între picioarele unei femei. Noapte bună, eu mă duc să mă culc.

Lamentatio in integrum

Orişicum am 
potrivi-o, vă spun că toţi veţi mierli-o.

Dacă citeşti acest text o să mori. Atenţie, te-am prevenit! Aceasta este prima 
prevenire. 

La cea de-a treia o să mori. Vorbesc serios. Dacă citeşti acest text vei muri. 
Atenţie, aceasta este cea de-a doua prevenire. Te-am prevenit a doua oară şi 
la a treia prevenire vei muri. Şi nu numai că vei muri, îţi vei pierde şi sufletul 
nemuritor. Vei ajunge în iad, vei fi sortit infernului, vei fi la nesfîrşire bleste-
mat, sfîşiat, chinuit. Numele tău va fi Lamentatio. Acum vorbesc serios. Dacă 
există 0,0001 la sută şanse, că doar eşti om raţional şi funcţionezi în cifre şi 
probabilităţi, ca acest text să fie ceea ce spune el că este şi ca acest pericol să 
fie real, ce vei face tu, omule raţional? Uită-te în jurul tău şi pregăteşte-te să 
citeşti al treilea enunţ. Gîndeşte-te bine, e pentru ultima oară, dar absolut ultima 
oară cînd vezi toate acestea. Fă o pauză, nu mai citi, trage aer în piept, deschide 
ochii şi priveşte: unde eşti? Ce e în jurul tău? Uită-te atent, revino-ţi. Acum 
te anunţ: chiar ai de gînd să citeşti restul textului? Nu mai e mult. Doar cîteva 
cuvinte, cîteva fraze, cîteva propoziţii, cîteva structuri ternare. Gîndeşte-te bine. 
Cînd vei citi următoarea afirmaţie nu vei mai fi. Cînd vei citi acest text o să mori. 
Gata, ai murit, prostule! 

A meritat?

R ă z v a n  P E T R E S C U

Născut la 20 septembrie 1956. Scrie proză scurtă, toate volumele sale fiind publicate la editura 
Cartea Românească: „Grădina de vară” (1989), „Eclipsa” (1993), „într-o după-amiază de 
vineri” (1997) şi „Foxtrot XX” (2008). Teatru: „Farsa” (Ed. Unitext, 1994) şi „Primăvara 
la bufet” (Ed. Expansion, 1995). Antologia de proză „Mici schimbări de atitudine” (Editura 
Allfa, 2003) a fost publicată în Israel, la Ed. Nymrod, în 2007. Absolvent al Facultăţii de 
Medicină. Din 1990 profesează ca jurnalist şi redactor de carte. Nenumărate premii, prezent 
în antologii din ţară şi din străinătate.
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Fotografii de nuntă

Cu exact două săptămîni înainte să mă căsătoresc, vecinul care locuieşte 
deasupra mea a uitat apa deschisă la bucătărie. în urma inundaţiei, pe tavanul 
sufrageriei mi a apărut un desen abstract, de mari dimensiuni, cu o dominantă 
verde. Tencuiala s a umflat. Am fost nevoit să zugrăvesc camera. Şi asta tocmai 
cînd eram mai prins cu pregătirile pentru nuntă. Vecinul cu pocinogul s a oferit 
să mă ajute, dar cum era în permanenţă beat iar eu prea obosit ca să mai fiu 
atent, a zugrăvit altă cameră. Dormitorul. Inclusiv dulapul din lemn de nuc. 
Nu mai rămăseseră decît trei zile pînă la cel mai fericit eveniment din viaţa 
mea şi apartamentul arăta spectaculos. Am adormit cu coiful de hîrtie pe cap şi 
bidineaua într-o mînă. în cealaltă mînă am uitat ţigara aprinsă. A căzut, cum era 
de aşteptat. Covorul a luat foc. Eu am scăpat doar uşor desfigurat, iar pe vecin 
l-au dus la spital, unde medicii au clătinat din cap. Nu credeau că mai apucă 
nunta mea. Cu o zi înainte de căsătorie au venit tata şi mama şi s-au schimbat 
la faţă cînd au văzut în ce stare se află casa. Mama a făcut o scenă. Apoi m 
au ajutat să mut nişte rafturi cum s-au priceput, reuşind, practic fără efort, să 
spargă fereastra de la dormitor.

în dimineaţa cu pricina, cu părul zburlit, cearcăne adînci şi o curioasă dorinţă 
de a face rău, m-am trezit cu o jumătate de oră mai tîrziu decît trebuia. Am 
privit deşteptătorul. Era oprit. M-am calmat, l-am întors pînă dincolo de refuz, 
i-a plesnit arcul şi am intrat în sufragerie. Mama îmi aranjase cu grijă costumul 
de haine pe scaun. Tata, emoţionat, uitîndu-se mereu la ceas şi îndemnîndu-mă 
să mă grăbesc, s-a aşezat cu toată greutatea. Tata e foarte gras. Scaunul s-a 
rupt, la fel şi costumul. Mama a încercat să coasă ce se mai putea coase, dar 
pata pe care mi-am făcut-o pe reverul stîng, atunci cînd mi-a scăpat ceaşca cu 
cafea din mînă, n-a mai putut-o scoate. Cei doi prieteni, pe care-i trimisesem 
să cumpere flori, n-au găsit. Florăriile erau închise, ţigăncile dispăruseră în 
chip misterios. în cele din urmă au rupt cîteva dintr-un părculeţ, nu ştiu cum 
se numeau, erau galbene, iar unul din ei a reuşit să fure două garoafe dintr-un 
cimitir. Pînă a scăpat de paznic a mai trecut o oră. Paznicul alerga iute. Cînd 
au sosit, mama se afla din nou în pragul unei crize, tata plîngea că mi-a distrus 

costumul, iar eu încercam să-l conving pe administratorul blocului că ţipetele 
pe care le auzea erau de bucurie. L-am convins, a ţipat şi el dar nu de bucurie şi, 
după ce a plecat trîntind uşa, am îndesat cu gesturi dezordonate, sub pat, o bună 
parte din ziarele cu care acoperisem mobila cu ocazia zugrăvitului. împreună 
cu ele, şi cadoul de nuntă, care s-a spart. Dulapul l-am lăsat aşa cum era, alb. 
începea să se usuce.

întîrziasem deja două ore. Am coborît în stradă şi n-am găsit taxi. Unul dintre 
prietenii mei a aruncat c-o pietricică într-un taximetru gol care nu voise să 
oprească. Atunci şoferul a oprit, s-a dat jos şi l-a bătut pe tata. Am prins pînă 
la urmă o ocazie, o maşină frumoasă, veche, un Fiat 1300 fără parbriz, care a 
avut pană la întretăierea lui Baba Novac cu Dristor. Avea din fericire şi roată de 
rezervă, e drept că mai mică decît celelalte, şi a mers aşa. Prietenii mei s-au suit 
într-un camion care i-a dus în altă parte. Pe drum ne-am intersectat cu un convoi 
mortuar ce a reuşit să ne-o ia înainte şi am fost nevoiţi astfel să mergem în urma 
lui înapoi spre casă, ăsta îi era drumul. Orchestra cînta nu ştiu de ce Hai să ţi 
arăt Bucureştiul noaptea. Am văzut Bucureştiul, precum şi cimitirul de unde 
proveneau garoafele mele. La cimitir ne au rugat să ne punem banderole negre.

Cînd am ajuns la primăria sectorului trei, pe Parfumului, nu s-au deschis 
portierele din spate, unde stăteau părinţii mei. Eu stăteam în faţă, în mînă 
cu bucheţelul de mireasă făcut în grabă, mirosind urît, şi nu mai doream să 
cobor. A trebuit, totuşi, deoarece nu se deschidea nici portiera şoferului. După 
extracţia acestuia, încheiată pe asfalt cu o rană la cap prin înţepare, ne-am opintit 
amîndoi la uşile din spate. Ne-au sărit în ajutor şi alţi oameni care doreau să 
se căsătorească. Singurul rezultat al strădaniilor noastre combinate a constat în 
smulgerea unei clanţe. Mama şi tata s-au văzut siliţi să iasă încălecînd scaunele 
din faţă. Tata n-a putut coborî pînă ce n-a dărîmat scaunul mortului. I-am plătit 
şoferului fără să crîcnim cam un sfert din preţul iniţial al maşinii şi-am intrat 
în sfîrşit în curte. Viitoarea mea soacră mi a smuls bucheţelul de mireasă şi a 
vrut să mă plesnească cu el peste faţă. M-am aplecat la timp şi mi s-a descheiat 
fermoarul de la pantaloni. N-am mai izbutit să-l închid, deşi am încercat s-o fac 
timp de vreo trei minute, în toaleta primăriei, ajutat de vărul meu care a făcut 
sport şi e foarte puternic. Forţa nu i-a folosit însă la nimic, pentru că intrasem 
din greşeală la „Femei”, de unde-am fost daţi afară cu ţipete, etichetări nedrepte 
– porci şi homosexuali –, plus lovituri de poşete grele, cu închizători de metal. 
Un incisiv a zburat elegant pe deasupra capetelor noastre şi a aterizat cu un 
clipocit uşor într-o cabină goală. Era incisivul meu. Văru-miu a încercat să-l 
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recupereze şi s-a ales cu o nouă lovitură, de data asta bine ţintită, care i-a făcut 
zob ceasul de mînă antişoc. Apoi cineva ne-a zgîriat pe amîndoi pe faţă. Am 
ieşit de-acolo neliniştiţi. Mariana mă aştepta, cuminte, în curte. Era cuminte 
fiindcă nu mă recunoscuse. Pierdusem ora la care fuseserăm programaţi, aşa 
c am fost constrînşi să intrăm ultimii. Mă sîcîia chestia cu fermoarul cît şi 
faptul că viitoarea mea soţie nu purta sutien, rochia fiind, în schimb, complet 
transparentă. Cei care aşteptau în curte transpiraseră de-atîta privit, şi păreau 
că doresc să-şi unească destinul cu Mariana, pentru totdeauna sau măcar pentru 
un timp. Am rugat-o în şoaptă să-şi pună o batistă pe decolteu, după care, sub 
un pretext străveziu, m-am ascuns, jenat, printre tufe. Mai ales că mama soacră 
mă căuta, probabil ca să-mi dea lovitura de graţie.

Se făcuse trei după-amiază cînd ne-a venit şi nouă rîndul. Am pătruns înfioraţi 
în sala de oficiere. Se vorbea pe un ton coborît. Ofiţerul stării civile era deja 
cherchelit şi zîmbea cu gura pînă la urechi într-o direcţie unde nu se afla nimeni. 
Cînd a bătut ceasul de perete, omul s a moşmondit un timp cu eşarfa tricoloră şi-n 
cele din urmă şi-a pus-o pe dos. Asistenţa aştepta încordată. La fraza cu „familia 
din ţara noastră este”, ofiţerul s-a oprit. Uitase ce este. A întrebat-o pe secretară, 
însă nici ea nu şi-a adus aminte. Ca să-şi stimuleze memoria, femeia a muşcat 
dintr-un pişcot rămas de la o căsătorie precedentă. Nici aşa nu şi a amintit. în 
schimb s-a înecat cu pişcotul. A fost scoasă din sală roşie la faţă şi bătînd aerul 
cu picioarele. Noroc cu preotul invitat de tata, care i-a suflat funcţionarului, şi 
el a încheiat, religios, cu „celula de bază a societăţii, amin”. în timpul acesta eu 
stăteam nemişcat, ascunzîndu-mi şliţul cu o mînă. Naşul ne făcea fotografii color. 
Cînd a vrut să schimbe filmul, a constatat că n-avusese film în aparat. Tata a băgat 
casetofonul în priză, muzica n-a pornit, şi cu toate că i-a ars un pumn, l-a zgîlţîit, 
l-a scos şi l-a băgat de mai multe ori în priză, nu s a auzit nimic. Uitase să apese 
pe play. Abia acasă şi-a adus aminte şi a apăsat, ştergîndu-şi pe furiş o lacrimă 
cît şi întreaga casetă, deoarece acţionase simultan şi clapa pentru înregistrare. 
Fusesem însă prevăzător, adusesem şi un al doilea casetofon, ceva mai uzat, cu 
motorul turînd uneori imprevizibil dar, oricum, mergea. I am făcut semn unui 
unchi al Marianei, care a pus imediat în funcţiune obiectul, un Philips din 
primele generaţii. A răsunat, subţirel, Marşul nupţial, pe o viteză considerabil 
mai mare decît cea normală. Gesturile tuturor s-au acordat cu tempoul şi au 
devenit febrile. Am făcut doi paşi înainte şi am semnat, emoţionaţi, în registrul 
stării civile. Mariana a semnat din greşeală cu numele de fată. Cînd mi-a venit 
rîndul, am scăpat stiloul şi socrul meu a călcat pe el. A urmat împărţirea 
bomboanelor şi a paharelor de şampanie. Ofiţerul a băut două pe nerăsuflate 

şi a început să rîdă în hohote. Am făcut în gînd socoteala, doi înmulţit cu 
paisprezece căsătorii, douăzeci şi opt de pahare. Era cui. S-a prăbuşit peste 
birou, încercînd în ultimul moment s-o prindă pe naşă de rochie. Naşa s-a 
enervat şi, în ciuda vîrstei, i-a sfîşiat eşarfa tricoloră dintr-o singură mişcare. 
între timp au apărut altercaţii în privinţa bomboanelor. „Adică din ce motiv 
mie mi dă numai una, şi aia fără ciocolată, şi ăleia-n galben, trei?” s-a auzit o 
voce. „zi mersi, că eu, uite, nici n-am mai apucat”, a sunat-o alta. A fost ca un 
semnal. Au prins imediat să cîrîie, să se îmbrîncească, să arunce cu bomboane 
unii-n alţii. Pe mine m-a lovit una drept în ochi. Acum n-aş putea spune cît era 
de gustoasă, însă era tare. După ce lumea s-a mai potolit şi socrul meu mi-a 
promis un stilou nou, peste doi ani, am ieşit în curtea din spatele clădirii. Aici 
am făcut fotografiile oficiale. Ni le-a executat fotograful primăriei, cu un aparat 
mare, negru, care deconcerta mai ales prin faptul că nu scotea fum. Totuşi, 
pocnea. Bătrînii ambelor familii s-au speriat puţin, îndeosebi cei ce fuseseră pe 
front. Am zîmbit, am stat ţepeni, am îngheţat, era îngrozitor de frig. Fotograful 
ne-a cerut o sumă exorbitantă, cam cît cîştigam eu în patru luni, spunînd că ni 
le dă gata înrămate. Ne-a arătat ramele. însă, cu toate că era profesionist, una 
din pozele de grup a ieşit mişcată, fiindcă-n clipa în care a strigat „păsărica” 
cineva s-a apucat să bată covoare pe maidanul învecinat şi toată lumea a întors 
privirea în acea direcţie. Un copil purtînd două vîrtelniţe de hîrtie creponată 
deasupra capului a trecut tropăind mărunt prin faţa noastră şi a căzut într-o 
groapă mică, nimeni nu ştia în ce scop făcută. L-am scos de acolo cu destulă 
greutate, pentru că se prinsese într o sîrmă, şi ne-am murdărit de var şi, cred, de 
rahat, din fericire congelat. Copilul, cum s a văzut afară din groapă, a nceput să 
zbiere în vreme ce vîrtelniţele porniseră să-i funcţioneze. A apărut mama lui, o 
femeie distinsă, şi a nceput să ne înjure de mamă şi casă de piatră. Ne-am luat la 
revedere în grabă, din nou pupături, unii s-au ciupit pe furiş, cu ură, amintindu 
-şi de bomboane şi de altele, şi am ieşit în stradă să căutăm un taxi. De data 
asta am avut noroc. Am pus florile şi cadourile de nuntă în portbagajul maşinii 
şi, pînă ne-am mai făcut semne cu mîna, taxiul a plecat fără noi. Aşa c-am luat 
troleibuzul. După o staţie i-au sărit troleele. Şoferul le-a pus, blestemînd, în 
aproximativ un sfert de ceas. Din păcate n-am mai mers decît încă două staţii, 
deoarece o gospodină cu un aer sever s-a uitat la rochia Marianei, a scos din 
adîncul pieptului ceva ce-aducea a geamăt, şi ne-a somat în numele moralei 
să coborîm pe loc. Am coborît, dar nu toţi, pentru că soacră-mea a rămas să se 
lupte cu gospodina. Pe jos, pînă acasă, prin zăpadă, am făcut numai două ore şi 
jumătate. în faţa blocului am alunecat pe gheaţă şi mi-am scrîntit un deget. 



216 217

Am reuşit să ne adunăm cu toţii în apartament după vreo trei ore, frînţi de 
oboseală şi de foame. Aragazul devenise din păcate inutilizabil. Gazul fusese 
oprit. Am mîncat aşadar nişte cîrnăciori reci cu murături portugheze. O mătuşă 
a făcut indigestie şi a vomat nebănuit de mulţi cîrnăciori, uitînd să tragă apa 
la toaletă. Lucru ce a dus la provocarea unui acces identic singurei familii din 
înalta societate pe care reuşisem s-o invităm. S-a băut peste măsură. Caloriferul 
sîsîia. Pe la miezul nopţii, cu degetul bandajat şi faţa pămîntie, m-am dus să mă 
odihnesc. Nu m-am odihnit pentru că m-a trezit Mariana. Naşul se-mbătase şi 
scria tot felul de porcării pe pereţi. Pereţii mei proaspăt zugrăviţi! Am scos un 
urlet. Cînd am intrat în sufragerie cu hotărîrea de a-mi mutila naşul, nu mai era 
nimic de făcut. Se pare că jocul plăcuse tuturor. Le aducea aminte de copilărie, 
de cine ştie ce alte lucruri. Toţi scriau acum pe pereţi, cu carioca, pixuri roşii, 
verzi, albastre, creioane şi furculiţe. Doar unul dormea, înfăşurat în covor. 

Nu mai spun că am ascultat ore-ntregi, cu volumul la maximum, Recviemul lui 
Mozart, un obsedat de muzică bună îl punea mereu de la capăt, păzind pick-
upul cu o privire fioroasă. Iniţial s-au găsit unii care-au încercat să protesteze, 
să schimbe discul dar, fiind agresaţi fizic de meloman, au renunţat şi au dansat 
în cele din urmă pe Dies Irae. 

Noaptea nunţii nu a fost cu nimic ieşită din comun. Am dîrdîit tot timpul, se 
făcuseră minus zece grade afară iar fereastra dormitorului o spărseseră părinţii 
mei, cum am povestit. Sigur că am pus în cadru un celofan, dar s-a rupt. Am 
discutat pe îndelete şi am hotărît să încercăm ceva mai acătării, care să ne 
rămînă gravat în minte pînă la adînci bătrîneţi, însă a fost imposibil să reuşim 
ca la carte babshabarishkrata, poziţia aceea amoroasă în care ambii parteneri 
trebuie să stea în cap, cu ochii închişi, braţele răsucite la spate, coloana flectată 
în aşa fel încît buricul să atingă vîrful nasului, şi picioarele împletite-n-sus, cu 
degetele răşchirate. Poate nu ne a izbutit figura şi din cauză că nu ne scoseserăm 
paltoanele. După mai bine de douăzeci de minute în care n-am putut să ne 
apropiem unul de altul ca soţ şi soţie, Marianei i s-a pus un cîrcel, iar eu am 
înţepenit. Ne am gîndit că traduseseră greşit din indiană şi am adormit cu 
degetele picioarelor răşchirate. Dimineaţa, foarte devreme, ne-a trezit un vecin 
care bătea în ţeavă. Am bătut şi noi. Apoi vecinul ars, care-a venit de la spital, 
aşa aproape carbonizat cum era, ca să ne ureze casă de lemn şi un incendiu 
mare. Eram complet degeraţi, astfel încît am găsit urarea destul de inspirată. 
L-am rugat chiar să ne facă o poză.

Şi acum e frig. N-am să ştiu niciodată de ce nu ne îngroapă cu paltoanele pe 
noi, iarna. Privesc clănţănind din dinţi fotografiile de nuntă, una cîte una, şi 
mă înduioşează culorile şi chipurile expirate, aerul lor de teatralitate accentuat 
de lumina aproape absentă, oarecum interioară. Le completez cu fotograme 
inexistente, surprinse înainte şi după momentul apăsării pe declanşator, fiind 
puţin incomodat doar de poziţia mea perfect orizontală şi de faptul că abia-mi 
pot mişca mîinile. A fost o nuntă frumoasă, dacă mă gîndesc bine, greu de uitat, 
dovada cea mai bună fiind că mă gîndesc la ea şi acum, pe ntuneric, deşi au 
trecut atîţia ani. Aici unde sînt am remarcat la început un fenomen interesant, 
şi anume că viermii nu vin din pămînt, din afară adică, pentru a te coloniza, 
este exact invers, se formează-n propriu-ţi trup şi ţîşnesc spre exterior, găurind 
lemnul. în primele zile îi simţi ca pe nişte microscopice explozii sub piele, şi 
mîncărimea este intensă. Pe urmă trece, o dată cu pielea. în ce mă priveşte, 
autoliza a început de mult şi, cu toate că nu cred deloc în viaţa de apoi, bănuiesc 
că Mariana este undeva pe lîngă mine, pe aproape, sau, cînd va veni, am putea 
să ne atingem mîinile, cumva, dacă am face un mic efort.
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TOTUL, APROAPE TOT DESPRE TATI

(fragment)

după ce s-a convins că nu simulează, ci a avut un alt pre-infarct „pă bune”, a 
hotărît să n-o mai înjure. dă-o-n pizda mă-sii de mortăciune. doar a zis asta şi 
a venit să-mi spună că nu ştiu ce i s-a făcut rău lu’ mă’ta. mama a zis că din 
cauza căldurii, m-a apucat inima, dar o să mă lase imediat, i-am adus o cană de 
compot rece, la care tati şi-a belit ochii (o fi crezut că-i vin), şi un ventilator. 
după ce am ieşit tati a băut compotul şi a întors ventilatorul spre el, că uaaiea 
n-o vrut să beie. stă la fereastra dinspre drum cu perdeaua trasă într-o parte şi 
cu ocheanul sub mîna dreaptă. se mai uită la femeile care mai trec din cînd în 
cînd pe drum, că asta nici cur n-are, coromîsla! trage un pahar de vodcă (acesta 
nu-i samahon, ci cogniac) şi zacuseşte c-un şold de iepure (Am să-l chem pe 
Serghei să-mi mai taie un iepure). şi tare: „Azi am să tai cinci iepuri!”

după ce a terminat de mîncat, a aruncat farfuria cu două degete în păpuşoii 
din spatele casei şi a cerut vin. l-a trimis pe ăla micu după băutură, da’ fiindcă 
„prîslea” n-a vrut, a zis că-i desface capu’ în două şi a început s-o înjure pe mă-sa. 
„debila, zice că toată ziua face de mîncare şi nici nu m-am săturat”.”da’ n-ai zis 
că faci sarmale?” e o expresie înaripată foarte populară în familia noastră mare 
şi… mi-a venit „şi sfîntă”, dar adevărul e: şi unită. ne uneşte stima faţă de tati, 
care după ce a mîncat un ceaun de sarmale şi a văzut-o pe mami, a zis:- ăi, da’ 
n-ai zis tu că faci astăzi sarmale?acum mîncasem cartofi prăjiţi cu gogonele şi 
bostănele murate, eu am zis „tătelu’, mai ia de la mine”, fratele mai mic a zis de 
la masa de tenis „nu mă duc”, iar mami - „eu nu mănînc”. deci, mîncasem cartofi 
cu bostănele murate şi cu tati. acum îl fugăreşte pe ăla micu’, dar nu cred c-o 
să-l prindă

pe mine m-a alergat cu toporul acela de un metru şi jumătate, că i-am zis că 
dacă-mi mai mutilează şi cartea asta nu-i mai dau alta, iar pe ăla micu l-a fugărit 
c-un ciocan pe care - cînd a înţeles că nu-l mai ajunge - l-a aruncat după el. nu 
l-a ajuns nici aşa, pe mine nici atît, iar mami are reacţie prea bună ca să dribleze 

- cu spatele - O(biectele) z(burătoare) N(ecunoscute)-urile: frîna de picior 
de la motocicletă (pe care am găsit-o, după lungi căutări, în grădină), ibricul 
(care s-a înfipt în tulpina unui prun, la nivelul capului, şi a rămas înfipt acolo), 
pietre (le adunăm la prăşit, cînd scoatem cartofii şi la săpat) şi, bineînţeles, 
farfurii, de fapt orice obiect care-i cade sub mînă. cînd tati se enervează (şi nu-i 
trebuie deloc mult pentru asta), mîna lui dreaptă se întinde automat şi pipăie cu 
degeţelele lui scurte şi puhave masa din faţă (de obicei) şi tot ce e în raza lui de 
acţiune, apoi îşi ia viteză, face un demaraj în trombă, un-doi-trei paşi, mîna îi 
vine din spate şi-i-i-i...

la noi în ogradă e un spectacol continuu. lea Maria îl vizionează din partea 
dreaptă, dacă ieşi prin grădină, şi stînga, dacă ieşi pe poartă. se uită printre gard, 
pe sub poartă, din coteţ. de vizavi lea Aniuta se uită din pod, pe ferestruică, iar 
soţiorul ei - de sub poarta de fier. odată tati era supărat pe vecinul de lîngă ei şi 
interesul era maxim. ghea Ivan era la post, tati a luat un pietroi şi a aruncat în 
poarta lor, ghea Ivan a rupt-o în sus, tati a mai aruncat o piatră, printre înjurături, 
ghea Ivan fugea în zigzag. de sus se auzeau hohote de rîs.

cînd e treaz tati e sobru, retras şi aproape ruşinos. dacă ascult „Leningrad” 
sau „Paraziţii” cînd muncim în grădină îmi zice să schimb caseta, că „Aud 
copiii, băi!”. dar cînd se îmbată are un limbaj superburuienos. dacă nu te înjură 
înseamnă că are dispoziţie, spune bancuri porcoase, cum e acela cu pantofii, 
cu pula adică. că dacă pula se uită la pantofi ce trebuie să faci? să pui pantofii 
pe dulap, ha-ha-ha. sau acela cu ţărancele care mergeau pe deal şi, dînd de-un 
cîmp cu morcovi, una zice: „Iac-aşa e pula la bărbatu meu”. merg mai departe, 
dau de-un cîmp de cartofi. „Iaca aşa îi pula la bărbatu meu”, zice cealaltă. 
„Cum, aşa de groasă?” „Nu, aşa de murdară”. 

cînd m-am îndrăgostit prima oară, mi-a zis: „Să ştii că şi iubirea vieţii tale 
se băşeşte, se băşeşte şi se cacă”. crezi că după această realizare neaşteptată 
iubirea e aceeaşi? păi nu.

odată a venit acasă cu fiul şi soţul servitoarelor de la şcoală (aceeaşi persoană), 
să mai bea. „Băi, cum poţi s-o fuţi, băi, pe profa aceea, e urîtă şi grasă şi e şi 
bătrînă...” - „Ei, Alexei Vasilevici, da-păi dacă-mi cumpără o vodcă şi un băţ 
de cîrnaţ ce să fac?” - „Băi, ia să-i spui femeii tale să treacă mîine pe la mine 
prin cabinet, c-am să cumpăr o vodcă şi-un kg de cîrnaţ, să vină s-o fut oleacă, 
bine?” - „Ei, dacă luaţi vodcă şi cîrnaţ am să-i spun”.
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după o beţie cruntă şi îndelungată cu unul din elevii săi preferaţi, Slavic, 
„minunat băiet”, unul dintre gemenii cărora le-a fost conducător de clasă şi 
pe care zicea că-i deosebeşte doar el, au băut toată ziua, declarîndu-şi unul 
altuia toată stima, s-au lăudat (Slavic pe tati şi tati pe tati), Slavic a căzut şi-n 
genunchi, i-a pupat mîna, a dat din coadă şi alte semne de respect, dar pînă la 
urmă, normal, a trebuit să plece. însă peste vreo 15 minute se întoarce Slavic: 
„Alexei Vasilevici, nu ştiu unde-i fiică-mea, n-aţi văzut-o pe fiică-mea?”. se 
pornise cu fiică-sa, dar, ca să nu-l deranjeze, o lăsase la verişorii ei din vale, iar 
după ce s-a pornit acasă şi-a amintit că n-a venit singur. tati îşi scoate capul în 
uşă, se uită la Slavic holbat şi nedumerit, de parcă l-ar vedea pentru prima oară: 
„Dar tu cine eşti, în pizda mă’tii?” - „Alexei Vasilevici, Alexei Vasilevici!” 
„Sofica, ce vrea idiotu’ ista care zice că şi-a pierdut fiica?” 

lui tati îi place adevărul, la el totu-i pe faţă, fără perdea. stăm la masă cu un fost 
elev de-al său, tati ne povesteşte: „Iaca mă’sa era mare curvă, umbla în timpul 
războiului cu nemţii, se futea cu toţi la rînd şi aşa a ajuns la noi în sat, a venit 
după o pulă. Dar el e pe jumătate rus, de-atîta a plecat în Siberia, iar acum e 
narcoman, bea narcotice şi l-a lepădat nevasta şi fiică-sa”. despre altcineva, tot 
de faţă cu el, evident: „Tat’so a murit greu, s-a spînzurat, că mă’sa se crăcăna 
în faţa tuturor, dar l-au salvat, însă după o zi de chinuri tot a murit”. sau: „Pe 
tat’so l-a ucis frate’so cu 21 de lovituri de topor în cap” – „Pe mamă’sa au 
violat-o cei şase fii ai ei, apoi au omorît-o, aşa a rămas, săraca Ioana – săraca 
Ioana era de faţă, se înţelege – fără mamă, iar fraţii ei sînt la puşcărie” – „Pe 
tat’so l-au aruncat într-o groapă cu capul în jos, groapa era pentru un stîlp, atît 
de îngustă încît a murit cînd i-a curs tot sîngele în cap” – „Aista şi-a omorît 
fiica şi soţia şi s-a făcut homosexualist” – „iaca soţu lu asta s-a dus la muncă în 
Spania, iar ea se duce în toată seara la brigadă şi se fute cu paznicu” – „aista are 
doi fii – unu-i cretin, iar celălalt e narcoman. Iar femei-sa e curvă”. am fost la 
cumătru’so Vasile după coşuri, tati îmi povesteşte, în faţa lui Vasea, bineînţeles: 
„Bunicu’so a dus o fetiţă din clasa a II-a în beci şi a violat-o. tatăl fetiţei l-a tras 
de păr şi l-a omorît. nu zic că îmi pare rău”. 

cînd au fost descoperiţi homălăii satului, pidarajii, printre ei s-a dovedit a fi şi 
un amic de-al lui tati. mami, spălînd ferestrele de la verandă, deodată: „Da’ oare 
tat’to nu-i dintr-acela?” - „Din care, mami?” - „Ei, dintr-aceea”... cînd a trecut pe 
la noi acela, tati l-a luat la întrebări, la un pahar de vin: „Băi, e adevărat ce se aude 
prin sat?” - „Ce să fie adevărat, Alexei Vasilevici?” - „Că eşti homosexualist”. 
şi i-a tras o palmă-n cap, ăsta a început să fugă prin grădină, tati – după el, cu 

un furtun cu care-l lovea în chelie: „Homosexualistule!”. cînd a venit la el alt 
„homosexualist”, tati i-a zis: „N-am să beau cu tine din acelaşi pahar, că tu sugi 
pula”.

la orice sărbătoare tati se îmbată şi la noi e show. la Anul Nou tati a adormit pe 
la vreo 23, a mai mîncat bomboane şi ciocolate cu ochii închişi, s-a trezit abia 
pe la vreo 2 noaptea, s-a uitat la ceasul de pe ecranul televizorului şi a strigat 
speriat: „D’apăi noi n-am ciocnit!”. la ziua mea a venit foarte beat, s-a aşezat pe-
un trunchi, la măsuţa de lîngă casă, s-a sprijinit cu capul de peretele de ciment. 
mami: „Unde ţi-e diplomatul?” - „îî?” - „E ziua lui fiu-to, a venit acesta acasă de 
la aşa depărtare, dar tu... Unde ţi-e diplomatul?” - „Cai plomat?” la ziua mamei 
îşi aduce mereu oaspeţi „surpriză”, anul trecut a fost Michael-americanul, au 
făcut o oră de limbă română, apoi s-au făcut muci, în anul acesta l-a vizitat un 
fost elev care acum locuieşte în Siberia: „Ai copii, Ruslan?”, îl întreabă tati. „Am 
o fată” - „Şi soţia?” - „Nu, eu nu pot să trăiesc aşa, n-am soţie, am o fiică” - „Şi 
cu cine ai făcut-o, c-un copac?”

odată, venind seara acasă, obosit, lui tati i-a ieşit un pantof din picior. l-a aninat 
cu vîrful degetelor de la picioare şi l-a aruncat în iaz. 

tati are nişte filosofii de copii debili după care se ghidează în viaţă şi pe care ţi 
le repetă non stop: mie dacă-mi zice cineva da, pentru mine e nu, dacă-mi zice 
nu, pentru mine e da. azi, într-o singură zi, mi-a zis de cel puţin 20 de ori că 
el a făcut aşa doar fiindcă cineva i-a zis să facă altfel. dimineaţa a zis că „mi 
se desface capul” – „păi de ce?” – „mi-ai zis să nu beau şi eu am băut cît am 
putut”, adică pînă nu s-a mai putut ridica de pe scaun, ca şi ieri, ca şi alaltăieri, 
ca şi de cînd am venit acasă. am fost la moară, am făcut zece saci de făină, tati 
a zis că se va duce şi cumătru-său şi-i va mai da doi saci (apoi urmează beţii 
peste beţii, el va plăti toată benzina şi îi va plăti şi pentru că i-a făcut un serviciu 
ş.a.m.d.), mami i-a zis că las-că voi mai face eu făină cînd voi veni, că nici n-
au cum s-o termine pînă atunci: „Am să dau să facă cîte jumate de sac şi-am 
să beau aldămaş cu toţi, apoi iar voi da să-mi facă jumate de sac şi iar voi bea 
aldămaş cu toţi şi iar voi da să-mi facă jumate de sac şi iar voi bea aldămaş”. 
şi iar Eu, Eu, Eu... a venit să-şi caute „pelinel” (poate pelin? - nu, pelinel, că-i 
mai bun) din fundul grădinii, lîngă iaz, unde depănuşam porumbul, i-am zis să 
luăm două coşuri în trei dacă tot e deja aici, mami era în spate, eu în mijloc şi el 
în faţă, mergea gîfîind şi ne povestea de ce o să facă cîte juma de sac de făină, 
nu-i zicea nimeni nimic, dar la un moment dat mi-a trîntit coşul cu porumb 
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peste picior (şi acum mă doare): „Ia mai duceţi-vă în pizda mamii voastre! dacă 
voi ziceţi să nu fac încă trei saci de făină am să fac cîte juma de sac!”. apoi a 
avut motive să se facă supărat şi să nu ne mai ajute deloc, de fapt oricum nu 
face niciodată nimic, iar seara a venit în camera mea: dacă nu mai vrei să mă 
pizdeşti hai şi-om bea un pahar de vin, m-a trimis după vin, iar după ce i-am 
adus: „Vrei pizdeală - ţi-oi da pizdeală, în pizda mă’ti, ţi-oi da eu pizdeală!”

beţivii lu’ tati îşi fac nevoile pe unde nimeresc, beau şi se pişă, mănîncă şi se 
cacă, aşa, ca gospodarii, sau ca romanii, cum zice tati: „de-atîta romanii cîştigau 
toate războaiele, că beau şi mîncau foarte mult, iar cînd nu mai puteau - băgau 
două degete în gură, borau şi iar mîncau şi beau”. odată Prisăcuţă s-a căcat sub 
nuc, „vorba cîntecului”: „La umbra nucului bătrîn/Doi călători se cacă/Se şterg 
cu frunze de salcîm/Şi mai departe pleacă”, iar lea Maria Fîrladanca – după 
poartă, a ieşit din ogradă şi s-a căcat după poartă, apoi a intrat iar (nu se ştie cu 
ce s-o fi şters), altădată s-a oprit în mijlocul ogrăzii şi i-a speriat pe tati & mami, 
că nu-şi mai termina pişatul, chea Frăsînica a ţinut doar pînă-n uşă, a reuşit 
să păşească, totuşi, pragul. oaspeţii care rămîn la noi peste noapte (neamuri, 
ucenici & discipoli de-ai lui tati de la Chişinău, colegi de-ai studenţilor la 
filologie, foşti elevi de-ai săi şi prietenii lor, ce mai, oameni de artă) vor să 
iasă, dar - noaptea - nu întotdeauna nimeresc uşa, încearcă prin altă parte, sar 
ferestre, calcă pe farfurii, se pişă în oglindă ş.a.m.d. prietenia lui tati cu Jenică, 
fost coleg de-al meu de clasă, s-a terminat exact după un asemenea moment, 
scîrbos, cum ar zice tati: J venea la băut cu frate’so, saşiu şi cam prostălău, dar 
asta-i huinea, ieşeau la pişat după cuhne, se pişau pe peretele casei, că e doar 
vreo juma de metru dintre casă şi gard şi fiindcă pe jos e cimentat, pişatul lor 
venea pînă în ogradă, şi fiindcă şi ograda e cimentată pişatul curgea prin toată 
curtea, pînă la nucul sub care se căcase cu cîţiva ani în urmă Prisăcuţă. cînd 
au venit „data viitoare”, J şi cu frate’so, că i-au adus nişte roşii sau aşa ceva, 
luîndu-şi viteză să intre, tati le-a tăiat calea, le-a dat un borcan de vin şi le-a zis: 
„Vin vă dau, dar duceţi-vă şi pişaţi-l la voi acasă”.

la ziua lui de naştere tati invită oaspeţi la o anumită oră, 3, evident că nimeni 
nu ajunge la ora asta, se aşează la 3 la masă şi se apucă de băut şi de mîncat. 
cînd vin oaspeţii, îi pofteşte la masă, le acceptă felicitările şi laudele, apoi le 
povesteşte. lui îşi toarnă paharul plin, lor – cîte jumătate, apoi cît le toarnă lor 
cîte un pahar el bea două, apoi îi înjură, apoi închide ochii, apoi se trezeşte şi 
mai bea, oaspeţii pleacă pe-acasă şi ziua lui tati, ca orice sărbătoare la noi în 
familie se încheie cu un curs practic de înjurături, tati – profu, mami – auditoriul. 

aşa a fost şi prima lui zi de naştere pe care o ţin minte, aşa a fost şi ultima lui 
zi de naştere

tati a căpătat un diabet, cică de la emoţiile pe care le-a avut la moartea bunicului. 
de fapt bea cu frate’so cîte patru lichioruri în pauzele dintre ore, că lichiorul 
nu pute... aşa că exemplul lui tati pentru fructul oprit acum e „aşa cum cel care 
n-are dreptul să mănînce dulciuri vrea să mănînce bomboane”. ei, noi încercăm 
să-l mai oprim, dar fără succes. după ce se îmbată, tati înfulecă toate dulciurile, 
iar dacă e cineva dintre noi (io, frate-meu sau mama) – papă cînd rămîne singur. 
cînd au plecat oaspeţii de la ziua lui (rămăseserăm la masă doar noi doi) şi-a 
umplut buzunarele cu bomboane şi s-a dus şi le-a ascuns, apoi a început să 
mănînce toate dulciurile din fructieră, a luat o lingură şi mînca tort cu lingura, 
clefăia şi înghiţea lingură după lingură, juma de tort, cu o poftă nebună, „aşa, 
ca cel care n-are dreptul să mănînce dulciuri” 

„Idioato!” acesta e ultimul cuvînt din visul lui tati. apoi s-a sculat, a luat un 
scaun de picior şi l-a aruncat în partea camerei în care stăteam noi, dar a ţintit-o 
pe mama, nu pe mine. şi-a luat viteză cu picioruşele pe sub burtă şi cu pumnul 
drept lîngă bărbie şi uşor în spate: „curvo, aprinde candela!”

cînd cîte o dată se (mai) lasă liniştea, tati zice: „Da, uite că eu cred în 
Dumnezeu”.

Odată ăla micu’ i-a pus o întrebare provocatoare despre religie şi tati i-a tras 
o palmă în cap: „Dumnezeu există!”. altfel cum s-ar explica faptul că toate pe 
lumea asta se explică, ne explica altădată tati. dacă ar dispărea ţînţarii universul 
şi-ar pierde echilibrul, dacă broaştele acestea scîrboase n-ar exista izvoarele n-ar 
mai fi atît de curate, după zi vine noaptea, iar după ce inima o dată bate îşi ia o 
clipă pauză. inima este exact ca pumnul. cît de mare e pumnul atît de mare e şi 
inima, cîtă grăsime e pe pumn atîta e şi pe inimă, în pizda mă’si!

se întorcea tati de la şcoală, ca de obicei, încetişor şi cu diplomatul subsuoară. 
era glod şi de-asupra satului se aşezau molcom înjurăturile unui individ supărat 
pe soarta clasei muncitoare care-şi descărca amarul pe profesorul de… - 
culmea! - de muncă, în poarta căruia îl apucase durerea: „învăţătorii iştia nu 
fac nimic! Degeaba primesc banii statului, toată ziua numai stau cu curul pe 
scaun şi trăncănesc şi pentru asta ne iau banii!” şi, văzîndu-l şi pe tati: Ia uite, 
alt profesor ta-na-na-na… tati, fără să zică nici un cuvînt, şi-a aşezat diplomatul 
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cu grijă pe-un smoc de iarbă (era glod), i-a dat una scurtă la bot, şi-a luat 
diplomatul şi, iar, fără a zice nimic, şi-a prelungit drumul spre casă cu aceeaşi 
linişte sufletească

trebuie să spun că lui tati nu-i prea place să muncească şi că locuim chiar 
lîngă brigada de tractoare. într-o dimineaţă, cînd tati căra în ogradă cărbunii 
din drum, trecu spre brigadă un tractorist, care îl salută şi, pentru că nu i se 
răspunsese, hotărî că nu fusese auzit. fiindcă tati e un personaj foarte iubit în 
sat şi mai ales respectat, fiind şi profesor pentru mult mai mult de jumătate din 
populaţia de pe-aici, tipul ar fi vrut să schimbe măcar două cuvinte cu el şi se 
întorsese înapoi, acum dinspre brigadă: „Doamne-ajută, Alexei Vasilevici!”, 
„Spor la muncă, Alexei Vasilevici!”… tati: Băi, te duci sau s-te-mping

se întîmplă ca tati să facă ceva prin gospodăria lui doar după ce vine de la 
şcoală, încet, cu diplomatul în mînă, pînă a veni ne uităm toţi spre damba 
iazului, îl aşteptăm. cînd vine intră pe la toaleta din mijlocul grădinii (tati nu 
se duce niciodată la WC-ul de la şcoală, cică la nevoie se pişă în chiuveta 
din cabinetul său, dar acestea sînt zvonuri), apoi se duce la lavoarul de lîngă 
cais şi se spală cu săpun, pe mîini, se spală pe faţă şi dacă e liniştit te întreabă 
ceva din mers (ceva de genul „ce stai ca bou’?”), dacă nu - te înjură, tot din 
mers, se duce la masă, dă din talpa piciorului şi loveşte ritmic cu degetele în 
masă, dacă are dispoziţie bună - fluieră (dacă fluieră şi pînă a ajunge la masă 
înseamnă că e chiar mulţumit). atunci putem să mîncăm, în linişte, şi să ţinem 
lingura şi furculiţa cum ne-a învăţat, iar la mîncare merge şi-un vinuleţ. „Adu un 
borcan de vin, uăi!” „Cît să aduc?” „Adă-l plin, ţi-am spus”. cînd se îmbată tati 
e gospodar şi atunci îl apucă dorul de muncă. atunci toţi trebuie să fie pe fază. 
„Unde-i ferăstrăul, băi boule?” „Adă, băi, idiotule, ciocanul!” „Ia’te-l, animalu’, 
e cît mă-sa şi nu ştie cum se schimbă un balon de gaz!” „Taie, băi tîmpitule, ţi-am 
spus să tai mai în lung!” „Ia du-te şi adu un borcan de vin, c-am cam obosit”

cînd satul se lărgi într-atît încît străzile lui trebuiau să poarte un nume, am 
început să locuim pe uliţa Florilor, datorită detaşamentului de madame care 
frecventează - cu religiozitate - spitalele de dezintoxicare alcoolică din zonă. 
tati zice că cea mai bună comedie ar ieşi dacă pur şi simplu am filma măhălenii 
noştri şi trebuie să recunosc că ar lua toate Oscarurile po- şi impo - sibile şi 
tot neîndreptăţiţi ar rămîne, şi regizorul, şi personajele. treceau pe lîngă noi 
prietenul meu din copilărie Serghei şi nevastă-sa Naghia. Serghei are vreun 
metru şi şaizeci, e foarte atletic, plin de muşchi şi de păr. Naghia e cu două 

capete mai lungă decît el, slăbănoagă, dar cu burtică – întotdeauna gravidă, 
tunsă băieţeşte, cu nas piţigăiat şi mai mereu de cîteva ori mai bătuceană decît 
Serghei, care e veteran al războiului din Afganistan. tati a izbucnit în rîs şi, 
printre hohote, cu palma stîngă lipită de frunte: „M-am însurat şi eu, da’ Ser-
ghe-i!!”

după cîteva încercări nereuşite ale tatălui lui Serghei de a-l scoate din casă 
(probleme de familie: maică-sa (mult mai bătrînă decît soţul ei) murise şi tat’so 
vroia, de, ca omu’, să mai prindă măcar încă o însurătoare, dar din cauza lu’ fiu-
so nu-i ajungea loc de manevre şi intimitate), ghea Filea l-a pîndit pe prietenul 
nostru, fiul lui, Serghei, cînd a intrat în casă şi l-a încuiat, apoi a deschis 
ferestruica, a aruncat o căldare de benzină şi a dat foc. prin nu se ştie ce tehnici 
de luptă, tînărul internaţionalist, erou în războaie nedrepte, a ieşit din flăcări viu 
şi nevătămat (doar un pic murdar pe faţă de funingine, dar asta-i huinea), l-a 
apucat de gît pe taică-său, un vlăjgan de aproape doi metri, şi a spus: „Tată, aşa 
nu se face”

tati nu s-a mulţumit cu casa pe care a cumpărat-o, de fapt, cînd a cumpărat-
o erau doar pereţii. tati i-a schimbat sistemul arhitectural, doar a făcut arte 
plastice la Leningrad, a schimbat uşa la sufragerie, din baie şi-a făcut bibliotecă, 
a transformat bucătăria în „camera copiilor” ş.a.m.d. aşa că şi-a mai făcut o 
casă, cu bucătărie, sufragerie şi dormitor despărţite de-o sobă cu cuptor, şi mai 
ales cu cramă, o cramă din care intri în beci. cînd a vrut să pună gresie şi 
faianţă în baie, tati l-a chemat pe văru’so Valică, născuţi în aceeaşi zi în aceeaşi 
maternitate, medicii chiar i-au confundat, i l-a dus pe tati la alăptat mamei lu’ 
Valică şi pe Valică – bunicii, doar aveau acelaşi nume pe mînă. dar mama lu’ 
Valică a zis că „acesta nu-i al meu. copiii mei nu-s ca ăsta”. păi Valică ăsta e 
cel mai bun constructor. Meşterul Valică. A venit la vărul său să facă baia, era 
sfîrşitul lui august, vinul se terminase demult, dar tati mai avea cîteva borcane. 
Valică: „Băi, vere, n-am bea noi un pahar de vin înainte de-a începe lucru’?” 
- „Cum să nu, vere?”. au băut un borcan, două, trei..., apoi Valică: „D’apăi, băi 
vere, ţi-ai face tu şi singur baia, că nu eşti mai prost ca mine...”

mami îl învinuieşte pe tati că ţine mai mult la şcoală – la serviciu – decît la 
casa lui. odată mi-am pus bagajele în autobuzul cu care clasa lui tati urma să 
se ducă în excursie în oraşul în care eram student. tati, furios: „Da unde-o să 
stea copiii?”
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în drum, un rînd de copii cu beţe (arme cu săbii în vîrf) în mîna dreaptă, în pas 
cadenţat, foarte serioşi, cu textul: 

A – LE – XEI – VA – SI – LE – VICI – A – LE – XEI – VA – SI – LE 
– VICI…

venind de la o serată, noaptea, de sub un gard se aude o voce: „Alexei Vasilevici!” 
ies două femei tinerele. „Ce?” - „Să vă pup!”

făceam „cuhnea”, casa de lut, tati căra nisip cu roaba, apare vecinul Vichea, 
cam bătucean: „Alexei Vasilevici, înainte mă puneai la trîntă, dar acum nu prea 
cred, am venit să ne trîntim”. „Băi, Vichea, vrei un pahar de vin?” „Nu, Alexei 
Vasilevici, vreau să ne trîntim”. „Băi Vichea, băi, dacă vrei un pahar de vin 
bine, dacă nu – nu vezi că am treabă?” „Nu, Alexei Vasilevici, eu am venit să ne 
trîntim”. şi şi-a luat viteză spre tati, care nu am înţeles ce-a făcut, dar atunci am 
văzut pentru prima oară cum un om zboară. ghea Vichea, de doi metri, a ajuns 
în mijlocul grămezii de nisip. s-a ridicat, şi-a luat o viteză spre tati cu mîinile 
întinse în părţi, tati i-a mai făcut o vertuşcă – de data asta mi-am dat seama că e 
o vertuşcă (varianta de sus) şi ghea Vichea a ajuns din nou la locul lui din nisip. 
s-a ridicat, i-a întins mîna lui tati: „Alexei Vasilevici, hai să bem un pahar de 
vin”. „Nu, Vichea, acum du-te şi adu tu un pahar de vin”.

a trebuit să mă învăţ să tai iepuri (acum taie şi mami...), pentru că tati vrea zilnic 
„cinci iepuri” sau măcar o raţă-două, pentru şaşlîc. şi îl cheamă pe Serghei. beau 
şi taie iepuri. apoi Serghei se duce s-o cheme şi pe Naghia, fosta elevă a lu’ tati, 
apoi mănîncă iepurii şi beau şi beau şi mănîncă. cînd a fost ultima dată, Serghei 
s-a uitat lung la merele pe care tati le păstra, le aştepta să vadă cum sînt coapte, 
era prima roadă a pomului, hîrşti-hîrşti, le-a rupt: „Lui Romca îi plac merele”.

bunicul era o mare figură. avea de toate, florile pe care le sădise bunica au 
crescut pînă la moartea lui, rămăsese şi o bucătărie superperformantă, cu 
ceasuri, cu semnale pentru de toate, cu de toate. bunicul însă nu-şi făcea nici 
măcar un ceai şi era foarte pretenţios la mîncare, de foarte multe ori găseai 
neatinsă mîncarea pe care i-o duceai cu o zi înainte. bea rar alcooluri, dar, se 
înţelege, numai alcooluri selecte. avea însă anual un timp numai al lui, cînd 
se închidea în casă şi nu deschidea nimănui uşa, nu lua mîncarea, nu ieşea 
afară. tati îi zicea „Perioada Perjei”, căci era după ce-şi făcea ţuică din prunele 
din grădină. bea şi nici la telefon nu răspundea, nu-i deschidea nici lui fiu-so 

Valeric. mi-ar fi plăcut să-l prind în perioada aia, dar deşi am stat cîţiva ani cu 
el, imediat după ce murise bunica, nu l-am văzut altfel decît sobru, şi ironic, 
probabil că perioada perjei a început mai tîrziu, în ultimii ani de viaţă, cînd 
eram departe. cînd vedea că nu deschide şi nu deschide, Valeric se lăsa păgubaş 
şi venea la tati, la fratele mai mare. tati se ducea şi bătea în fereastră, aşa, 
ritmic, ca un bătut de tobă care ne trezea şi pe noi ca din morţi cînd trebuia să 
ne grăbim la şcoală. şi bunicul îi deschidea de fiecare dată, tati intra, se aşeza 
pe-un scaun, vorbeau despre natură, despre cu totul alte chestii, apoi pleca. aşa 
se termina perioada perjei. „A trecut şi anul acesta perioada perjei, zicea tati, 
mai trăieşte un an”.

la masa de Paşti, tati, fără nici o legătură cu tema discuţiei, a început să 
vorbească, din senin, despre Coca-Cola: „De fapt, Coca-Cola nici nu există, 
Coca-Cola nu există”. - „Cum să nu existe, eu acum ce beau?” - „Sucul Coca-
Cola nu există. Ori e Coca, ori e Cola, dar Coca-Cola nu există. Asta de cînd 
s-a descoperit că Coca, combinată cu Cola, este periculoasă, Coca combinată 
cu Cola e ca un drog şi de cînd au ajuns la concluzia asta nu se mai face Coca-
Cola, ci doar Coca şi doar Cola, dar nu Coca-Cola. Aşa că Coca-Cola nici nu 
există. Coca-Cola nu există”.

am găsit la WC un jurnal vechi, era cu clasa lui tati, clasa a VI-a „b” a şcolii de 
8 ani, sat. Antoneşti, raion Căuşeni, an. 1961 – 1962, notele ca notele, nici nu 
mă interesau, dar pagina cu conduita elevului Vakulovski Alexei! păcat că s-a 
păstrat numai o pagină, iat-o: „10.X. îl observ la mai multe lecţii loveşte în cap 
cu tocul vecinul Prisac St. – 2 / 8.XII. Pentru că sistematic nu-şi aduce cartea 
de culegeri la aritmetică - 2 / 17.I. Nu s-a prezentat la adunarea pionerească - 2 
/ 3.II. Ajută tovarăşii la obiecte - 5 / 

9.II. La lecţie rîde, nu-i serios, se bate cu fetele – 2 / 10.II. A adus burete pentru 
folosirea clasei - 5 / 15.II. Na fost la repetiţie - 2 / 16.II. La lecţie se poartă 
obraznic, „preţuieşte” elevii, răspunde neîntrebat - 1 / 19.II. N-are zilnic / 21.II. 
Pentru purtare bună la repetiţie - 5 / 7.III. N’are caiet la muncă - 2 / 8.III. A 
aformat placatul pentru alej. – 5 / 4.IV. De trei ori i s-a făcut observaţie să nu 
stee pe coridor şi în clasă cu şapca în cap şi n’a ascultat. – 1 / 16.V. S-a purtat 
obraznic, chiar în timpul cititului l-a lovit cu palma în cap pe Ţaran Onisim - 1”, 
toţi „5”-ii, nota maximă în sistemul de atunci, are aceeaşi semnătură, ceva cu E.

una (ei, două...) cu nepoată-sa. era studentă în anul întîi, şi, fiindcă taică-său 
mă rugase să-i arăt oraşul etcetera etcetera, chiar în prima săptămînă cînd a 
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vrut să se ducă acasă i-am cumpărat bilet pentru autobuz şi i l-am dus la cămin. 
după ce s-a întors, am trecut pe la ea, s-o mai iau la un film etcetera etcetera, 
am întrebat-o cum a ajuns acasă, etcetera. „Dar eu nu m-am dus cu autobuzul 
cela”. Eu: dar ai pierdut banii pe bilet. Ea: tu i-ai pierdut

cînd a născut pentru prima oară, vară-mea, că tot despre ea e vorba, profesorii nu 
primiseră leafa de mai mult de jumătate de an şi tati a trebuit să împrumute ca să 
se ducă să-i vadă, conform tradiţiei, odrasla. dar a zis că nu pune pe nou născut 
o rublă, cum se face (tradiţie), nici 5, ci 10, că-i fiica lu’ frate’so. cînd a făcut 
această faptă eroică, Svetlana, nepoată-sa şi mama fătului, s-a întors spre soţiorul 
ei şi a zis: „Simbolic”. la al doilea copil tati a pus 25 de lei şi a zis: „Simbolic”.

şi, ultima întîlnire cu frate-său (interpretează autorul, adică frate-său, fratele 
Svetlanei, nu tat’so, fratele lui tati): „Eram cu două muieri care vroiau la cioc 
amîndouă odată. şi eu (gesticulînd intens şi fluturînd din mîini ca un jucător de 
tenis în timpul meciului): Ho! Ho, blea!, pe rînd!, că n-am găsit-o la gunoi!”

cînd tati a hotărît să-mi facă o surpriză, mi-a făcut o selecţie din poeziile mele 
care ar merge în sat. le-a ales pe cele mai vechi, apoi îl chema pe fratele mai 
mic, să-l întrebe cum îi par: „Să aflu gustul prost al populaţiei”.

cînd începusem să scriu poezie considerată nu chiar „ortodoxă”, stăteam în grădină, 
ridicam haltere, vine tati lîngă mine: „Ia dă-te cu juma de pulă mai la vale”

cu genunchii pe scaun, cu coatele şi cu capul pe masa din sufragerie – tati. 
dacă-i stingi televizorul, deschide imediat ochii: „Eu privesc!”. începe meciul, 
finala Cupei Campionilor, tati „privea”, la alt program, un film sovietic. îl rog 
să schimbăm la fotbal, că a mai văzut filmul, de două ori, tati: „De trei!” şi, 
oricum, iată că filmul s-a terminat: „Nu schimba programul, nu schimba, ţi-am 
spus! Stai să scrie Конец”.

ştii cum am educat-o eu pe mă-ta de hapsînism? primise bursa, iar eu m-am dus 
în oraş şi-am băut-o. cînd m-am întors, ea: „Unde-s banii, că din ce-o să trăim 
luna asta?” i-am tras două palme şi-un pumn şi şi-a pierdut cunoştinţa. aşa am 
educat-o eu pe mă-ta de hapsînism!

după ce într-un sfîrşit ne pornirăm acasă de la bunici, unde l-am aşteptat toată 
ziua (Hai, tătelu acasă - Iaca mergem),am ajuns la un deal foarte mare, unde, 
fiindcă eram cu sania (ori cine ştie de ce...), m-a trimis să mă dau o dată la vale. 

ori că eram prea mic (eram încă la grădi), ori prea încăpăţînat, ori pur şi simplu 
prea obosit, dar am refuzat. categoric, ca şi atunci cînd vroia să-mi cumpere 
trotinetă. atunci, foarte nemulţumit de fiu’so, tati şi-a pus geanta, enormă şi 
plină de cărţi şi caiete, geantă de care se va despărţi într-o zi, adică a doua zi 
după, cînd, trezindu-se, va vedea că lipseşte un bocanc şi geanta (Dă-o dracului 
de geantă, dar era acolo volumul 15 din Tolstoi şi La umbra fetelor în floare, 
‘cea mă-si), a trîntit acel gentoi de piele pe săniuţa mea pe care am cărat-o 
printre sfaturile lui tati şi prin troienele de zăpadă care în acel an au acoperit 
vîrfurile gardurilor   

deşi erau cîţiva kilometri pînă accaaaasssssă, tati a rezistat sistemului de educaţie 
corectă şi nu şi-a luat din săniuţă gentoiul pe care n-am să-l uit niciodată, nu 
fiindcă era aşa fain, din piele maro, aşa cum nu pot să uit de diplomatul pe 
care mi l-a cumpărat vecinul de la Odesa. am sărit atunci pe fereastră, că tati 
încuiase uşa şi se culcase cu cheia în buzunar, i-am dus banii şi eram foarte 
mîndru de acel diplomat. dar într-o zi a venit Tolea brigadierul şi l-a întrebat pe 
tati dacă n-are o încuietoare de diplomat, că nu ştiu ce, şi atunci tati i-a dăruit 
diplomatul, aşa cum dăruise jucăriile noastre, ale mele şi, apoi, şi pe cele ale 
lui Sandu, verişorului, al nostru, şi, apoi, şi fiului lu’ fin’so, al nostru. „De ce-ţi 
trebuie încuietoare, îţi dau eu un diplomat”

uneori tati se simţea nasol după ce era nedrept cu copiii săi, cred că avea mustrări 
de conştiinţă. Aşa a apărut fotografia cu lebăda (aş pune-o pe copertă, dar nu 
fiu’so-i aici protagonistu’), sînt în bucătăria de atunci, acum „camera copiilor”, 
cu o lebădă de plastic în mîini şi cu ochii în lacrimi. după ce mi-a tras una, mi-a 
dat acea jucărie să-mi treacă, apoi, văzînd cît de artistic sînt astfel m-a tras şi 
în poză. mai tîrziu am făcut şi o şcoală de pictură pentru copii, şcoală pe care a 
început-o şi frate’meu, care nu prea poza, aşa că n-a mai terminat-o.

odată, cînd tati s-a supărat, s-a dus în grădină şi s-a întins pe spate sub nucul din 
mijlocul viei, m-am dus după el şi i-am zis să meargă să se culce în casă, să nu 
răcească, mămica aşa îmi spusese să zic. atunci tati m-a întrebat ce culori îmi 
plac cel mai tare. îmi plăcea roşul şi albastrul (tati: aşa şi-am ştiut), asta ţin minte 
precis, iar lui tati îi plăcea negrul şi îi plăcea cerul şi îi plăcea să-i dau pace sau să 
mă duc „în pizda mă-ti”. „Hai, tătelu, la mîncare”. „Du-te-n pizda mă’ti”.

cînd tati a vrut să se joace cu Tarzan, cel mai rău, mai mare şi mai frumos cîine 
al nostru, pe care, o dată, cînd l-a îmbătat şi, după ce urca pe cuşcă şi cădea în 
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cap mai urca o dată, iar dimineaţa tati i-a dat murături, cînd altădată tati a vrut 
să se joace cu el şi i-a suflat în faţă, Tarzan, care nu mai suporta mirosul de 
alcool, a sărit să-l muşte şi tati l-a căutat peste tot, cu furca. a doua zi Tarzan 
se simţea vinovat şi s-a întors acasă fiindcă simţise că tati l-a iertat: „Că nu-i 
mîţă, e cîine!”

se duce tati în centrul raional să-şi cumpere casetofon, dă banii, ia instrucţia şi 
vine acasă, nu ţine minte nici vînzătoarea, n-are nici casetofonul, are instrucţia: 
Taci din gură, curvo! dobitoaco! curva! cică din cauza mamei el a uitat să mai 
ia şi casetofonul: Taci, curva dracului!

mami prăşea în grădină. vine tati: „Tu cum prăşeşti, bre?” - „Cum adică?” - „Nu 
aşa se prăşeşte, hai să-ţi arăt, - zice tati, ia sapa din mîinile mamei şi se întoarce cu 
fundul înainte, trăgînd sapa după el. - Aşa, ca să nu calci pe unde-ai prăşit”.

odată, în timpul lecţiei lui tati, în cabinet a intrat directorul care n-a reuşit să 
deschidă gura şi a auzit „Afară!”. eram unul din elevi şi ştiam că profului de 
literatură nu-i place fragmentarismul şi dacă întîrziai făceai flotări, aşezări şi 
primeai întrebări la care nu puteai să răspunzi şi la care colegii şi mai ales colegele 
mureau de rîs. cînd, imediat după aceea, a apărut secretara (şi dactilografa) şi s-a 
bîlbîit discret şi cu un glas de peşte gîtuit „Alexei Vasilevici, vă rog frumos…” 
bla-bla, tati, cu un glas destul de dulce, la mişto: „să vin acum?”  

elevii lui tati sînt fanii lui. toată viaţa lor îşi amintesc cu toţii de el, oriunde 
s-ar afla, el sau ei, şi toţi îl cred cel puţin semi-zeu şi aici satul cunoaşte mii 
de cazuri convingătoare, în care tati i-a apărat şi i-a ajutat, încît, nu doar după 
ce termină şcoala sînt mai mult decît recunoscători, dar şi de la un puşti chicuit 
de director poţi să auzi „Pe mine are dreptul să mă bată numai mama şi Alexei 
Vasilevici”, cum s-a întîmplat cu actualul rector al Institutului de Baptişti din 
Chişinău.

apropo de „chicuit”. cînd aveam de făcut vreun exerciţiu, tati citea, dar era 
de ajuns să se întîmple ceva dubios în clasă că el, fără a ridica ochii din carte, 
întinde pumnul spre clasă şi degetul arătător te invită de 2-3 ori, apoi, fiindcă de 
fiecare dată vine taman „vinovatul”, tati îşi învîrteşte acelaşi deget în şuviţele 
lui – în „chică” - fără să-l privească, îl trage spre masă: „Marş la loc”, fără 
să-i dea drumul – „A, îţi place aici” – „Ce te uiţi la mine în jurnal?” - „La 
loc, dobitocule”. dacă cineva se bucură prea tare de „suferind”, tati: „în două 

picioare”, iar dacă cineva îşi pîrăşte din întîmplare colegul… mai bine mi-aş 
aminti de orele de „lectură suplimentară”, nu tocmai cele mai iubite, dar poate 
cele mai memorabile (întrebaţi-l pe Pricop).

pe seama lui Pricop cel mai tare se distra Vadic, care o dată i-a furat caietul 
profului de biologie, anatomie, pregătire militară şi nu mai ţin minte ce, care 
ne citea din caiet, dar, ca să-i răspundem la întrebări, ne scotea în faţa clasei, 
ca să nu tragem cu ochiul în carte. profu’, care lui Vadic i-e şi unchi (iar lui 
tati văr), a zis că „Azi nu facem biologia”. Vadic, nepotu-său, deci: „Da’ ce, 
Efim Antonovici, v-aţi pierdut caietul?” şi i l-a dat. atunci Efim Antonovici 
şi-a deschis caieţelul şi ne-a citit cu multă linişte sufletească lecţia. Vadic însă 
a primit 2 la biologie la sfîrşitul anului şcolar. şi la istorie, căci profesoara îi 
era vecină... a trebuit să intervină tati ca să nu pice anul. la istorie, după cîteva 
încercări nereuşite de a-şi lua examenul cu Tatiana Nichiticina, l-a primit el, 
tati, la examen, iar pe Efim Antonovici, unchiu lu’ Vadic, l-a înjurat aşa cum 
ştie el, din inimă. tati este foarte convingător cînd te înjură. într-o vară mi-
am făcut o casetă numai cu înjurături, dar nu vreţi s-o ascultaţi. odată fratele 
meu s-a luat la întrecere cu iubita lui din Cluj cine ştie mai multe înjurături. a 
început cu alea tradiţionale, dar cînd s-au terminat a trecut la bagajul familial, 
la înjurăturile lui tati. gagică-sa a început să plîngă. 

la un chef, Efim Antonovici, profu de pregătirea militară: „Aş mai mînca, da’ 
nu mai încape în mine!” tati: „Du-te şi cacă-te”…

după ce fusese să se jeluiască lui tati că i-am făcut portretul sub care scrisesem 
„oaie restructurată”, profu’ de muncă s-a întors de la tati din cabinet cam 
pleoştit, mai blînd, mai bleg, şi n-a tras nici o concluzie, cum îi era obiceiul. 
doar, în timpul aceleiaşi lecţii, l-a lovit cu cheia de 19 în cap pe Slavic şi era 
să-i rupă urechea lui Ruslan, care a zis „Ghe-ghe-ghe-ghe-pi-mă-ta!”. cînd, 
într-o pauză, m-am dus după un măr (uitasem demult de muncă), tati mi-a zis 
că dacă mai vine profu de muncă o dată, îl aruncă pe fereastră: „E oaie, băi, da’ 
nu restructurată”

profului de matematică, dirigintele meu, cînd, ca de obicei: „Eu propun ca 
elevului Mihail Vakulovskii să-i scădem nota la purtare” (să mai scadă din 
„satisfăcător”), tati i-a zis că e un învăţător de căcat, în atîţia ani de muncă 
nici măcar de-o poreclă nu s-a învrednicit (tati, Alexei Vasilevici, a căpătat 
una chiar de la prima lui lecţie, despre Alecu Russo: „Alecu”). a doua zi, după 
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cercetări asidue, Ivan Leontevici a venit la tati şi i-a spus că nu-i adevărat, el 
e şi „Pitagora”, şi „Crăcănici”, şi „Dasaiev”, şi „Prăjină”, şi nu mai ştiu cum. 
Tati: OK, crăcănici, fute-o de-aici

tati, ca orice român şi mai ales ca orice basarabean, e patriot. mare patriot. mereu 
îşi caută idealuri, ba e om sovietic (ascultînd Europa Liberă, mami: Numai 
minciuni spun despre noi! Da’ nu-i drept! Nu-i adevărat, numai minciuni spun. 
mi-am scris pe bicicletă, cînd eram mic, ceva cu litere latine, ceva gen NIRVANA, 
tati mi-a zis s-o dau jos - De ce? e frumoasă - Băi, scoate-o de-acolo, ţi-am spus, 
ce-ai scris acolo tîmpenia aceea? - Păi înseamnă URSS, dar cu litere latine - Dă-o 
jos! dacă vrei să scrii - scrie cu literele noastre - ei, „literele noastre” atunci erau 
alea ruseşti), ba e rusofob (eram elev sovietic, învăţam la literatura rusă, citeam, 
intră tati: „Ce faci?” – „învăţ”, se uită la copertă: „Aceştia ne-au cotropit şi ne 
asupresc, dar tu îi citeşti!”, mi-a aruncat cartea, m-a înjurat şi a ieşit), ba e patriot 
român, cam naţionalist, ba e cu Moldova Mare, Moldova lui Ştefan cel Mare, ba 
moldovan-moldovan şi vorbeşte despre „Moldova noastră!” şi „Ţara noastră!”. 
Uneori, cînd e foarte beat, e şi antisemit, deşi n-a văzut niciodată un evreu (poate 
doar pe taică-său sau cel puţin aşa îi era porecla - Jidanu’), ba e... antimaghiar, 
deşi poate că nu va întîlni niciodată un ungur în carne şi oase, dar dacă tot citeşte 
cărţi de căcat... Ei, dacă e beat-beat-beat poate fi şi rasist... „Ce-ai făcut tu pentru 
Moldova noastră? mă întreabă. în loc să faci ceva pentru Moldova noastră tu 
lingi jidanii între coaie!” sau „în loc să faci ceva pentru Moldova noastră stai la 
curva ceea în România”. 

vameşul întreabă: „Ce aveţi în geantă?”, tati: „Bomba atomică” - „A, bomba 
atomică... Luaţi-vă genţile şi ieşiţi afară, la control”. toate femeile, majoritatea 
precupeţe, se întorceau furioase în spate, spre glumeţ, tati, care era pe ultimul 
rînd, s-a întors şi el...

la Iaşi, la cursurile de profi de literatură, tati s-a împrietenit cu Leopold, un 
austriac care-i simte pe nemţi ca şi basarabenii pe români. acum îi trimite cafea, 
iar tati - albume despre Basarabia şi cărţi. cînd i-a trimis cartea mea de debut 
Leopold i-a răspund: „Frumos poesii”. tati i-a trimis „Pizdeţ”, Leopold i-a trimis 
cafea. tati i-a trimis „Politic moldav”, Leopold - o casetă video cu Viena. cafea, 
cărţi, ciocolate. tati stropeşte via şi se gîndeşte la Viena lui Leopold, tati urcă cu 
cabina în vîrful celui mai înalt munte din Caucaz, zice: „‘Cea mă’si’...” 

la castelul Bran tati a urcat un pic, apoi a zis că nu merge mai sus. „Păi de 
ce?” - „Am văzut pînă aici şi mi-e clar. Ce poa’ să fie mai departe”... după ce-a 

ieşit din castelul Peleş, l-am întrebat pe tati ce i-a plăcut mai tare: „Ce?” a zis 
tati. zic: lui Sandu cel mai tare i-a plăcut salonul turcesc, de exemplu. „Mare 
scofală, zice tati, nu mi-au plăcut oglinzile”, zice. 

în curtea Peleşului o femeie tînără vine la tati şi-l roagă să le facă o poză, ceva 
de genul: „Nu vă supăraţi, ne faceţi o poză?” - „Vă fac şi mai multe, a zis tati. 
Uitaţi-vă la vultur”, a zis, şi după o mică pauză, în care femeile îşi învîrteau 
gîturile: „Vulturul sînt eu”. 

cînd au fost în excursie la Leningrad, tati şi nănaşu-său au rămas în partea 
cealaltă a rîului Neva, iar hotelul la care locuiau era pe cealaltă parte, nu mai 
mergea vaporul şi au sunat la dispecerat, marinarul a zis că gata, nu mai are 
cum să vină, dar pînă la urmă s-a prins după accent că-s basarabeni şi i-a 
întrebat dacă au vin moldovenesc. „Avem, cum să nu avem?” - „Ei, atunci vin 
să vă iau”. între timp tati cu naş’so au căutat vin moldovenesc prin restaurante, 
dar n-au găsit nicăieri, aşa că au cumpărat sticle de vin georgian şi l-au turnat 
într-o damigeană, au chefuit toată noaptea cu marinarul şi s-au plimbat cu 
vaporul pe Neva: „Şi vinul georgian e bun, dar nu există vin mai bun decît cel 
moldovenesc, deodată îl deosebeşti de celelalte, chiar şi de vinul georgian”. 

cînd fusesem ultima dată acasă, a venit Vadic pînă la mine, era în concediu, 
se întorsese din Moscova, cu maşina, noi din Braşov – cu maşina. după ce a 
plecat, tati: „Vadic, săracu, face atîţia kilometri cu maşina ca să ajungă acasă” 
- Şi noi cîţi kilometri facem, tătelu?” - „La asta nu m-am gîndit”. 

odată, după un drum foarte greu spre casă, eram student, era perioada aceea cînd 
nu era nici benzină (ţigări-zahăr-ceai-chibrituri-gaz...), abia ajunsesem acasă, 
deschideam uşa şi „ fut!” una-n bot, pur şi simplu, şi: „Boule!”. tati era acasă. 

cînd am fost acasă ultima dată, tati s-a dus în sufragerie să aducă pahare de 
cristal. le-a spart, şi-a adus numai lui pahar, un singur pahar, urlînd la mami că 
i-a spus el să nu le pună acolo c-o să se strice. Cine-o să le strice, l-a întrebat 
atunci mami, tu? Da, eu o să le stric, i-a zis. Şi aşa a fost. „Curva dracului, ţi-am 
spus c-o să se strice? Că cine-o să le strice - tu? Da, eu, eu le-am stricat, curva 
dracului, ţi-am spus să nu le pui acolo c-o să se strice. Dobitoaca...”

orice carte i-ai dărui lui tati, cu „Pentru tati...” sau „Lui tati...”, el le semnează 
pe copertă: Al. Vakulovski. asta m-a mirat mereu, dar pe tati nu poţi să-l întrebi 
nimic, că se înfurie imediat şi nu mai ai chef de vreo discuţie cu el, iar ca să 
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nu se certe cu tine trebuie să-l lauzi, apoi îţi povesteşte el cît e de erou (să nu-l 
contrazici). de exemplu, a venit un cunoscut de-al său cu un străin, care lui i-a 
părut „un dobitoc idiot”, dar dobitocul i-a lăudat vinul şi i-a devenit imediat 
prieten. a venit un prieten care a zis că vinul e foarte bun, dar, „nu vă supăraţi”, 
aduce un pic a doagă, s-a şi oferit să-l ajute la spălat poloboacele, dar degeaba, 
din prieten a devenit pe loc „un dobitoc idiot”. i-am dăruit lui tati un „Vladimir 
Bukovski pentru Alexei Vakulovski”. Hm, pe copertă a apărut imediat „Al. 
Vakulovski”... A, da, şi pe pagina 49 (anul naşterii - 1949) – semnătura de 
prof: 


