
PLUTO ÎN SCORPION, UN FILM ROMÂNESC

Corina stă în pat, întinsă pe spate și ascultă pe Youtube o femeie care vorbește
în șoaptă și se preface că îi masează scalpul. Nu se uită la ea, numai ascultă
sunetele mărunte, fîșîiturile aparent apropiate de țeastă. Îi sună telefonul de lîngă
laptop, îl ignoră puțin, se oprește, trage aer adînc în piept și oftează, răspunde.

- Da, mama. Mă pregăteam să mă culc. Nu, cred că eram în baie și n-am auzit.
Eram în baie. Și n-am auzit. De ce nu ți-aș răspunde. Așa, și? Te sperii degeaba,
poate e de la curent. Nu știu, zic și eu, poate se trîntește de la curent. Fixeaz-o
cumva, pune un scaun. Nu e tata, lasă prostiile. Altă treabă n-are el acolo. Mama,
trebuie să mă culc. Nu, mama, nu mă întorc acasă. Și ce dacă plătesc aici, am
nevoie să stau aici, să învăț pentru examene. Dar n-am zis că tu mă deranjezi, e
locul ăla...nu știu, așa simt...nu mă întorc, ce nu-nțelegi...Cum adică te-am lăsat!
Dar vin în vizită, am fost și azi...Aoleu, ce mă enervezi...Știi că am examenele
alea, de ce vrei să mă stresezi...Dar n-am țipat...Nu țip...Vezi că acuma iar te cerți
cu mine cum te-ai certa cu tata...mai bine te culci și vorbim dimineață...

Undeva lîngă Obor, Dan stă la geam, fumează și se uită în stradă. Pe un pat
puțin mai încolo e fiică-sa puberă. Pe aleea din față trece un tânăr grăbit, care
vorbește la telefon. Se aud câinii lătrând. 
- Cum adică, zice băiatul. Nu-i dau nici un ban, am două mii datorie la altul. Taci
dracu că te bat! Ai ambiții d-aste cu mine.

Tînărul dispare după colț. Trec câteva secunde și apare din urmă o femeie tînără,
vorbește și ea la telefon. E evident că cei doi vorbesc între ei.
- Păi da, că numai la tine te gîndești.
  Vocea tînărului se aude din capătul aleii, dar nu se înțelege ce spune.
- Ce? Cum adică, dacă ți i-a cerut, îi dai, îi zice femeia și vocea i se aude tot mai
îndepărtat, nu se mai înțelege ce spune.

Dan pleacă de la geam, se pune pe marginea patului și se uită la fată, care nu-l
bagă-n seamă. Scoate un telefon din buzunar și începe să-l butoneze. Pare să
scrie ceva, apoi se oprește și lasă telefonul pe pat. După cîteva secunde, îl ia și
sună. 
- Hei, salut, voiam să știu cînd pot să trec să-mi mai iau din lucruri. Nu, dar voiam
să știu. Nu știu, de aia te întreb pe tine. Da, e aici, doarme. Ne-am plimbat, am
fost la mall, la film. Un desen animat. 3D. Ce? Ăla cu zîne, i-am văzut noi trailerul
într-o seară, cînd ne uitam la trailere. Pentru că nu contează. Hai, lasă, hai să-mi
zici cu lucrurile și terminăm... Ce? Da, a întrebat de tine. Păi să vă vedeți, dacă
vrei. Bine, îmi zici mîine. Oricum, mai stă aproape o săptămînă. Ce? Da, cine ți-a
zis? La o pensiune, da, mă instalez mîine dimineață. În centru, pe undeva. Da, e
superb. 



 
Corina visează că e întuneric,  dar se aud, nefiresc,  zgomotele zilei,  țipete de
copii, zgomote de mașini, pickhammere etc. Rămîne nemișcată cîteva secunde și
privește afară. Se aude vocea unei bătrîne, mai întîi încet, apoi tot mai tare – ”Alo!
Alo!”.  Corina  se  trezește,  de  după  fereastra  deschisă  se  aude  în  continuare
bătrîna.
- Alo! Alo! Vă rog, cineva!
  Corina se ridică pe marginea patului, se-ntinde. Se ridică, se duce la geam și
strigă în șoaptă:
- Vin acum, stați liniștită.
- Da, vă rog să veniți...
- Da da, vin, nu mai strigați...Doarme lumea.  
  Coboară scara pensiunii și se duce la poartă. 
- Am apăsat unu doi trei patru și nu se deschide, zice bătrîna.
  Miroase a gunoi și a nespălat, Corina se strîmbă, i se vede chinul pe față.
- Nu te supăra pe mine. Am avut casă aicia pe Radu de la Afumați dar mi-au luat-
o. Mi-au dat aicia o cameră să nu mor. 

Dan deschide ușor ochii, o verifică pe fiică-sa, care pășește încet, cu ochii închiși.
Dan închide ochii la loc, mai merg puțin, aude o mașină apropiindu-se de trotuar
și își deschide ochii iar.
- Am ajuns destul de-aproape. Data viitoare mergem așa mai mult. Ai trișat?
- Nu, tu? 
- Normal că nu. Încercăm până la mașina aia? Dar nu deschizi ochii.
- Cee? Tu să nu-i deschizi. Hai să-ți zic una, ca aia care mi-ai spus tu...
  Dan ia telefonul și sună undeva:
- Stai un pic...
- Zece ciori stau pe-o creangă...
-  Stai,  o  oprește  Dan…Da,  bună  ziua.  Am  vorbit  să  văd  o  cameră  la
dumneavoastră...Da, acum ajung. Bine.
   Pune telefonul în buzunar. 
- Hai, zi-mi cu ciorile.
   Se pornesc amândoi, merg încet.
- 10 ciori stau pe o creangă, vine un vînător și împușcă una. Cîte ciori au mai
rămas pe creangă?
- Nu știu, 9?
- Niciuna, pentru că se sperie și zboară.
- Da, ai dreptate. Dar nu în toate cazurile.

  Se vede că e atins la orgoliu.
- Ba nu, se sperie și zboară.
- De obicei da, dar există posibilitatea ca una să nu fie conștientă, de exemplu.
- Dacă tu ești să zicem într-un magazin, da?, și cineva intră și trage cu pușca, nu
fugi?



- Păi tocmai, în unele cazuri se-ntîmplă să paralizezi de frică. Sau să leșini.
- Vrei să zici că leșină cioara și rămîne agățată pe creangă, cu capul în jos, ca un
liliac?
- Uneori se întîmplă și-asta. În cele mai multe cazuri e cum zici tu, dar există și
cazuri  cînd  nu  e  cum  zici  tu.  Răspunsul  meu  e  unul...inductiv.
 Nu pare prea sigur pe termeni dar continuă:

-  ...pentru  situațiile  cînd  se  întîmplă  fără  excepție  într-un  singur  fel,  aflăm
răspunsul prin deducție.
- Mă zăpăcești cu termenii tăi.
- Iar vorbești ca pe Disney Channel.
 Imită caricatural o voce de desene animate:
- Heiii, mă zăpăcești cu termenii tăi!
  Fata îi răspunde serioasă:
- Nu prea mă mai uit la desene. 

 Cei doi ajung la pensiune, apare Corina, se uită la fată, trece pe lîngă ei. Are un
mers nesigur, de altfel așa merge tot timpul; deși atrăgătoare, se îmbracă ponosit,
ca o femeie mai în vîrstă decît  e,  dar cu unele elemente tinerești,  gen teniși.
Apare Gabriela, administratora, vorbește foarte formal, ca și cum ar încerca să-și
joace, exagerat, rolul de administratoră. Corina se uită în urmă după Dan, merge
mai departe. 
- Bună ziua, zice Gabriela. Vă rog să intrați. Bună, domnișoară. Ce domnișoară
drăguță. Haideți sus să vă arăt camera.
- Mă aștepți aici, da?, îi spune Dan fetei.

 Corina stă pe bancă în stația de autobuz lîngă o femeie cu un talisman ciudat la
gît,  care  citește  o  carte  numită  Mari  inițiați  și  mediumi.  E  o  vrăjitoare  glam,
strălucește toată, de la unghii la păr la dinți. Corina citește Patologia obsesivă și
ține  o  cafea  de  la  Mc  în  mînă.  Vrăjitoarei  îi  sună  telefonul,  un  cîntec  bizar.
Deschide poșeta, scoate telefonul, pune poșeta alături și răspunde.
- …La telefon, vă ascult...da, le știu, sunt un fel de varice...Nu, lăsați-le așa, să se
spargă și să se scurgă tot sîngele rău...Nu, în nici un caz, dacă-l duceți la spital, îl
bagă direct sub cuțit. Și ce ar ști să-i facă chirurgul...prețurile sînt pe siteul meu și
sînt disponibilă oricînd.
Se uită la Corina, care se uită la ea fix. Întinde mîinile spre ea și, fără s-o mai
întrebe, îi atinge o clipă umerii cu vîrfurile degetelor, pe urmă le retrage și se face
că-i masează, scurt, cîteva clipe, în aer. 
- ..săraca de tine uite ce tensionată ești...
  Corina se sugestionează și i se înmoaie umerii.
- …să știi că ești tensionată rău... e o vrajă rea pe tine...să mă suni neapărat să-ți
zic mai multe...



  Gabriela intră în camera mică, cu un pat care ocupă aproape tot spațiul și o baie
mică, cu o ușă de plastic strînsă ca un evantai și se duce în colțul opus ușii. Se
lipește de perete ca și cum s-ar proteja, dar și ca și cum s-ar oferi, fiindcă e în
colțul mort, de unde n-are cum să plece. Are pe brațe, la încheieturi, bandaje, ca
de la tăieturi. Stă cuminte, ca la poză. Dan intră, se oprește, mai face un pas, ea
se lipește de perete. El mai face un pas, ea se mută mai într-o parte. 
- La capătul holului e o chicinetă. Aragazul e pe curent. Aveți dulapuri cu vase,
nu-i nevoie să vă mai cumpărați. 
- Am și eu câteva, nu multe, o cană, o farfurie, poate-mi iau și-o tigaie.
- Cum doriți, sunt destule tigăi și aici. Oricum, în perioada asta avem foarte puțini
clienți, n-o să vă aglomerați. Vreau să vă spun de la început, ca să știți. La intrare
sînt camere video, se înregistrează oricine intră sau iese.
- E bine, dar n-am nimic valoros de furat. Am numai un laptop.
- Nu de aceasta v-am spus. V-am spus ca să știți, dacă veniți cu fetița aici...
- Ce?...
- Nu-i treaba mea, nu trebuie să-mi explicați, dar să știți...
- Da, păi...
  Tace, se uită fix la ea, ea întoarce privirea.
- E fiică-mea. Eu și maică-sa sîntem divorțați. Fata a venit în vacanță la mine. Stă
la frate-miu. 
  Se simte un pic disperat, ca și cum crede și el că minte și că în ciuda a ceea ce
știe, varianta administratorei e cea adevărată. 
- Nu trebuie să-mi explicați, v-am zis...
- Dar vreau eu să explic. Ați înțeles?
  Gabriela pare să ignore ce-a spus, se uită pe geam: E un loc plăcut, să știți,
avem și un grătar în față, dacă doriți să veniți cu cîțiva prieteni. Pot să vă întreb
ce lucrați?
  Dan deja e mai  agitat,  mai nerăbdător  să iasă.  Face un pas spre ușă, se-
ntoarce, face un pas spre ea, ea se lipește de perete și închide ochii o clipă,
strîns strîns. El se-ntoarce și se mai uită prin cameră, ea deschide un ochi, pe
urmă pe celălalt, se destinde.
- Sînt traducător... traduc cărți.
- Felicitări, este o muncă interesantă.
- Este. Dar prost plătită.
  Gabriela se uită la el întrebătoare. Dan continuă.
- Mi-ajunge pentru chirie, nici o grijă.
- Da, se plătește în prima zi a lunii și vreau să vă anunț că nu-mi place deloc să
trag de chiriași. Acum poate nu sînt mulți, dar în curînd, spre sfîrșitul verii, o să
avem destui doritori și de ce n-ar fi, e ieftin, e în centru, toate condițiile. Sînt și alți
intelectuali aici, la etajul acesta e o rezidentă la medicină, spre un exemplu. La
Obregia, la spitalul de nebuni. 
  Dan o ascultă și i-o taie:
- Aveți Internet, nu?



- Sigur că da, vă dau imediat datele. Ați văzut interfonul de la intrare. Cînd intrați,
apăsați unu, apoi doi, apoi trei, apoi diez. E foarte important să apăsați diez, altfel
nu se deschide.
       
  Corina e la spital, stă de vorbă cu o tipă de vreo 30 de ani cu o față cu trăsături
adînci, parcă sculptată.              
- Și?, o întreabă.
- Mi-am mușcat gura pe dinăuntru, știi cum e cînd îți muști obrazul pe dinăuntru.
- Da, oribil.
- Am intrat în bucătărie și Gili îmi zice, Gili e un prieten din gașca veche, zice ți-ai
mușcat obrazul? Mai ia niște ketamină, eu așa fac de fiecare dată. Gili știe ce-i cu
mine, nu trebuie să-i spun nimic. 
- Ai fost cu Gili? Ați fost împreună?
- Cine să mai știe, e posibil. Nu știu dacă împreună, poate ne-am tras-o de cîteva
ori sau poate de mai multe ori. 
- Și în afară de ketamină, de iarbă, pastile? Legale?
- Cum zic eu, numai șaorma nu-mi place cu de toate, știi cum zic. Maioneza, n-o
suport.  În rest,  orice.  Orice e acolo, pe masă. Asta de cînd sînt  în București.
Acasă  îmi  plăcea  să  mă  asfixiez.  În  pauza  mare,  la  liceu,  făceam  20  de
genuflexiuni și  la ultima mă ridicam în picioare și cineva îmi băga degetele în
beregată, îmi oprea sîngele.  Leșinam și  cînd mă trezeam, mi se părea că au
trecut ani lungi,  cu vise bizare. Dar treceau numai cîteva secunde. Aveam un
coleg care-și făcea singur, de cîteva ori la rînd. Era foarte haios, cînd își înfigea
degetele, zbura pe spate, cu capul în tablă. Și vodcă, normal, vodcă oricînd, cu
pastile, romparkin, oxazepam, de-astea. Vodca e plăcerea mea.
  
Dan e la fosta lui prietenă acasă. Stă pe o canapea, alături e un puști de vreo 21
de ani, mușchiulos, în maieu, butonează impasibil la telefon.
- E la fel de cald aici cum era și vara trecută, cînd am deschis ușa, parcă am
intrat într-o șaormerie. 
- Da...nu prea mă deranjează. Ce mă enervează cînd nu-mi răspunde. 
- Da, mi-a zis. 
- Ce ți-a zis. 
- Că nu-ți place cînd nu ți se răspunde la mesaje. 
- Da, ce-i asta, frate? De ce să nu răspundă?
- Păi de ce n-o suni?
  Puștiul ridică privirea, se uită opac la el. 
- Un bărbat sună, nu dă mesaje, îi spune Dan. 
- A spus că vine în juma de oră. Că-și ia ceva, nu știu ce, de undeva și vine. 
- Lasă, că nu stau, e prea cald aici. Iau una alta și mă duc.
- Da, cum vrei. Dacă nu găsești ce-ți trebuie, o întreb, dacă-mi și răspunde.
Dan se ridică, se duce la bibliotecă și se uită prin cărți.   
- Mai urlă retardatul de dedesubt?
- Urlă toată ziua și maică-sa țipă la el ca o vacă.



- E și ea obosită...acrită...Și noaptea mai trec cocalarii  cu mașini, cu muzica la
maxim?  Cu Cana Jambe, cu de-astea? Gluma lor preferată era să pună Eu vara
nu dorm tare și să ne fută somnul. Dar probabil au piese noi. 
- Trec, da, deși noi venim dimineața acasă, nu prea-i auzim.
Dan tace, ia o carte, o deschide, citește concentrat cîteva zeci de secunde, o
pune la loc. Se întoarce spre puști. 
- Cînd plouă, nu știu de ce, se aud picăturile după balcon, ca și ar fi electronice.
Știi... 
  Dan imită din gură un sunet electro minimal.
- Nu?
- Nu știu, poate, da, n-am fost atent. Eu și stau mult cu căștile...
- Da, așa zicea și Denisa.
- Că ce? Că stau cu căștile? Dar îți zice tot sau cum?
- Nu, zicea că nu se-aude. Adică aude picăturile, dar că nu-i nici un model, nici o
piesă. Într-o vreme mă gîndeam că numai eu o aud, dar a auzit-o și un prieten,
cînd a fost pe aici. Dacă nu zicea și el așa. Bine, hai că mă duc. Mersi.
- N-ai pentru ce, nici n-ai luat nimic. 
  Dan se duce spre ieșire. Înainte să iasă, se mai uită o dată în jur. 
- Ți se-ntîmplă să dechizi cărți la întîmplare și ce citești să se potrivească cu ce
trăiești pe moment?
 Puștiul se luminează la față:
- Da, frate, mă uit la cîte un număr de mașină și zice DOR cînd mă gîndeam că
mi-e dor de un tovarăș care nu l-am mai văzut de-o lună, așa, nu? Cred că merge
numai dacă nu te uiți special, dacă te uiți special, e ceva fix aiurea. La asta te
referi?  
- Da, păi așa am citit eu mai devreme că sînt niște creaturi în ocean care locuiesc
în bule de aer. Acolo și-și depun ouăle și tot. Cumva simt instinctiv că o să se
spargă la un moment dat, dar estimează cam cît o să țină și își fac o vreme casa
în ele. Poate că de la un punct încolo uită că e ceva temporar, poate că sînt
surprinse cînd se sparge membrana aia invizibilă. 
- Ca niște pești?
- Scorpioni de apă le zice, nu știu ce-s exact. 
 Puștiul  nu  pare  să  înțeleagă  ce-a  vrut  să  spună  Dan,  așteaptă  încordat
explicația, fața lui e toată o interogație. Dan dă din mînă, adică lasă, n-are sens: 
- O sun și vorbesc cu ea de restul lucrurilor. 

  Dan e în camera lui de la pensiune, stă pe net și ascultă muzică. Aude mișcare
afară, se duce și se uită pe geam. O vede pe Gabriela cu o caserolă cu carne în
mînă și un pet de bere. Undeva în afara cadrului sînt un bărbat cu un copil, care
strigă:
- Prăjituri!
  Se aude o voce de bărbat:
- Adu-i în morții mă-sii niște prăjituri lu ăsta micu!



- Sigur, niciodată n-ai nimic bun de spus despre mine. Dar cum ai ceva rău, te și
grăbești să mă anunți.
Bărbatul rîde.
- Sigur, repetă Gabriela, dacă ai ceva bun de spus, ții pentru tine. Copilul acesta
n-aude nimic bun despre mătușa sa!
Dan se apucă să-și facă un joint.

  Corina și un coleg stau la o țigară în fața pavilionului. 
- ...și tu știi ce greu îmi vine să-mi exprim sentimentele, dar cînd mi-a scris după
atîția ani, în secunda unu i-am răspuns cu un text lung, în care-i spuneam tot ce
simt fără nicio jenă, a fost foarte neobișnuit pentru mine, m-a speriat și în același
timp eram în extaz....
  O familie mare și gălăgioasă de amărîți urcă treptele cu un băiat retardat, la vreo
25 de ani. 
- Îl aduc o dată la cîteva luni, zice colegul. Stau șase într-un apartament mic și un
pechinez și așa mai scapă de el. Dar legal nu putem să-l ținem prea mult, nu e
nimic să justifice internarea. Are retard, nu o boală psihică. 
- E vacanța lor. 
- Vara în special, da. E ca Haldidiki pentru ei. Cât o să ne mai dea și nouă voie
să-i primim. 
  Corinei îi sună telefonul.
- Da. Nu înțeleg. A, ce porcărie. Da, dar sînt de gardă. Vorbim dimineață. Și eu ce
să fac, chemați un instalator. Nu, nu pot să plec acum. 
Colegul îi șoptește că e OK, poate să plece. 
- Nu, în nici un caz. 
  Corina închide. 
- Hai măi, du-te, e ultima ta zi.
  Corina se uită întrebător la el. 
- Da, ne descurcăm. E o seară liniștită. S-a spart o țeavă sau ce?

   Corina și Gabriela stau în fața ușii deschise a băii.
- Aoleu, ce pute. Cum ai făcut asta. 
- Eu? Ce să-i fac eu?, zice Corina, obosită și-i arată cu degetul spre podeaua băii.
- Cartea aia de pe podea. E un tratat, am dat cîteva milioane. 
- Dacă i-așa scump, de ce-l ții pe jos la baie. 
- Ce legătură are asta. Ce facem acum. 
- Vine cineva să repare. 
- Și pînă se repară, eu ce fac. 
  Dan trece pe hol, vede ușa camerei deschisă, se uită la ele.
- În primul rînd, trebuie să-mi dai niște bani pentru cînd vine.
- Să-ți dau eu? Pentru ce? A, nu. Adică de cînd stau aici am uzat țevile sau cum?
Am dat cu ciocanul în ele sau cum?
  Dan intervine:



-  Are dreptate, nu chiriașii se ocupă de problemele astea. Pe oriunde am stat,
așa era înțelegerea. Cred că e ceva universal, nu?
  Corinei îi sună telefonul, răspunde:
- Mamă, ai așa un talent să suni exact cînd trebuie. Parcă le ghicești.
  Corina se duce mai încolo să vorbească. 
- Am și eu un șef, zice Gabriela. Să nu credeți că e pensiunea mea. Și nu e un
șef prea înțelegător.
- E fratele dumneavoastră. Am văzut pe Facebook.
  Gabriela se uită semnificativ la el. 
- Dacă l-ați văzut, poate v-ați dat seama. 
  Corina revine. 
- Plătesc eu un instalator, numai să se rezolve cît mai repede. Dar la sfîrșitul lunii
am șters-o de aici.
- Îmi pare rău să aud asta, îi spune Gabriela rece. Pînă se repară, îți dau altă
cameră. Alege-ți tu, nu-s încuiate, cheia e în ele. Să vii să-mi spui.
  Gabriela pleacă. 
  Dan încearcă să ia lucrurile-n glumă:
- O să zici că-s nebun și numai așa ceva n-aș vrea să aud tocmai de la tine, dar
de cîte ori mă droghez cîteva zile la rînd, se-ntîmplă tot felul de, cum să le zic mai
delicat, evenimente excremențiale. 
- Adică?
- Ai observat că oricît de mulți rahați de cîine ar fi pe trotuare, călcăm în ei atît de
rar? Deși nu e ca și cum ne uităm pe unde mergem.
- Privirea periferică. 
- Da, dar eu sînt foarte neatent cînd merg, crede-mă. Și de ani de zile nu mai
merg cu capul  în  jos.  Numai  cînd mă droghez,  cum ziceam,  încep să mi  se
furișeze sub tălpi. Acum doi ani, de Revelion, la ora 12, îmi curățam bocancii cu
dușul. Lumea se pupa dincolo și eu cu dușul și o perie de dinți, în cadă. Cîinele
ăla parcă mîncase lipici, mi-a luat o viață pînă s-a dus. 
- Adică e din cauza ta?
- Așa mă gîndesc. Dar să nu-i zicem. 
- Am putea să mai spargem o țeavă. Mai ai cu ce?
- Nu chiar...am terminat ce aveam mai devreme. Dar dacă mai aștepți... trebuie
să primesc, dar nu se știe, poate să fie foarte tîrziu... 
-  Nu contează,  oricum de  mîine  intru  în  vacanță.  Așa  m-am săturat  să  scriu
rapoarte. Uneori mi-aș dori să iau rîie de la pacienți, numai să scap cîteva zile de
rapoarte. 

Cei doi sînt în camera lui Dan, el stă pe capătul patului dinspre geam, ea la cel de
lîngă ușă, sprijinită cu spatele de perete. 
- Ne-am văzut acum cîteva săptămîni la teatru, nu?
- Da, erai cea mai plictisită din toată sala.



- Eram enervată. Ne-a pus să stăm pe băncuțele alea fără spătar. Voia să mă
emoționez la drama țăranilor din viitor, dar o durea în cur de disconfortul nostru.
Abia așteptam să se termine.
- Și de ce n-ai plecat?
- Îmi plăcea piesa.
- Și pe mine m-a enervat, dar m-au pus în comunism, cînd eram mic, la atîtea
plictiseli, am antrenament. 
- Am fost și eu la școală, i-aceeași plictiseală peste tot și oricînd. 
- Dar cum ai știut că fumez? Se simte deci pînă la tine. 
- Se simte din stradă.
- Eh, asta e. M-am săturat să m-ascund, atîția ani de fereală m-au făcut o ființă
duplicitară. Și nici nu-nchid geamurile pe canicula asta. Îmi place să simt valurile
de răcoare, sînt ca grația divină, rare și neașteptate. Îmi și pare rău cumva că ai
venit, trebuie să stau îmbrăcat.
- Dar stai gol...Ești la tine... Dar nu e și plăcut să fumezi? Așa-mi amintesc de
vara trecută, de la mare.
- E plăcut? E oribil să fumezi iarbă pe caniculă. Uscăciunea din gură, demența...
- Și de ce fumezi?
- Nu mai beau de cîțiva ani și nu pot să stau așa tot timpu cu mintea clară, o iau
razna.
- Ai stresuri multe?
- Unul de bază, ca un bas. Dispare numai cînd dorm.
- Și cum e, îți place la noi?
  Dan trage un pic de gesturi pînă răspunde, amână.
- Ce contează, asta-i tot ce-am găsit în grabă. M-am despărțit recent de prietena
mea.
- Îmi pare rău. Dar sînt și lucruri mai rele pe lume.
- Da, nu mă plîngeam, ziceam așa, ca să primești un răspuns complet.
- Și de la ce v-ați despărțit.
- Pot să-ți spun numai explicația astrologică. De altceva nu sînt în stare acum.
- Stai liniștit, nu mă interesează cu-adevărat.
- Ți-o spun totuși, ca să-mi explici și tu ceva. Pentru mine, e un semn bun cînd
mă ocup cu de-astea – cînd sînt confuz, studiez pe net știință, treburi serioase,
probabil  să mă ordonez. Cînd sînt  mai bine, mă interesează mistica,  prăjelile,
vrăjelile. Nu mai am nevoie de ordine strictă, de un țarc. De pereți capitonați. Ce
zici, pare valabil?
-  Dacă vrei tu.
- N-ai observat asta la pacienții tăi?
- Pacienții mei se spînzură sau spînzură pe cineva. 
Dan se uită cu atenție la ea. Ea stă serioasă un pic, apoi zâmbește, adică a făcut
o glumă cinică. 
- Să știi că nu ești în trend, la spital sînt acum la modă masonii și ce e modă la
spital, înseamnă că e psihoza momentului și în restul orașului. Într-o formă sau
alta. Au legătură. 



- Masonii nu m-au pasionat niciodată. Deocamdată.
- Da, i-un delir un delir pentru oameni cu multe griji, tu nu pari să fii prea îngrijorat
de felul tău. Sau pentru oameni cu ambiții mari.
- Așa zicea și prietena mea, deși (se pornește cu analiza astrologică de parcă ar
vorbi la TV)...Saturnul meu din soarele ei a ajutat-o la cîte ceva important. Aveam
și Luna în același semn, în Scorpion, care era și ascendentul meu, era adică
este, ceea ce-mi scotea emoțiile la suprafață, ceea ce nu știu de fapt dacă-i bine
sau rău, că-s și emoții negative...dar cred că-i și bine, emoțiile trebuie exprimate.
Altceva nu mai  aveam în comun, Neptunul  meu în ascendentul  ei,  dacă vrei,
adică fascinație la început și mizerie pe urmă, pentru ea, nu știu dacă și pentru
mine, cel mai probabil prin droguri și iluzii. Cu Martele meu în soarele ei și Marea
Trină...
- Mor să-mi zici ce-i aia...
- …îți zic altădată... cu toate astea deci plus niște stele fixe favorabile, ai fi zis că
sînt bărbatul pe care-l aștepta de-o viață, dar viața a bătut la cur stelele. Și tu ce
poveste mi-ai zice, aia cu dependenții și codependenții? Pentru că am uitat să
spun și că fumam multă iarbă amîndoi. Zi, ce poveste mi-ai da?
-  Eu  știu  mai  mult  povești  cu  schizoafectivi,  nimic  așa  dramatic.  Doar  niște
oameni  pe  care  nu-i  simpatizează  nimeni,  nici  doctorii,  nici  mamele  lor...  (se
aprinde un pic) i-o indiferență în ochii lor care ne doare, ne jignește, nu-i nimic
acolo și pentru noi, binefăcătorii, nici un fel de recunoștință... Și cu mama fetiței
cum a fost? Astrologic vorbind.
  Dan se uită la ea, tace, zîmbește. Apoi îi răspunde.
-  Și  tu  ai  Saturn  puternic,  simt  o  judecătoare  nemiloasă  după  timiditatea  ta.
Timiditatea ta agresivă.
- Tot timpul scapi așa ușor?
- Cum.
- Fentezi. Ocolești întrebările dificile.
- Toată viața am făcut așa și a mers.
  Corina se uită la el, se uită în jur prin cameră.
- Da...văd că-ți merge bine. Hai lasă, nu-mi mai zi, că mîine oricum sînt de gardă,
trebuie să dorm.
- Cum vrei, și eu trebuie să mă culc. Asta înseamnă porno o vreme și pe urmă
somn. Știu că-ți zic prea multe detalii scîrboase, dar probabil ești obișnuită să ți
se spună orice. Și-n plus, ești Pluto în Scorpion.
- Și cum de știi.
- Ești rezidentă deci nu poți să fii născută mai devreme de 84.
  Corina rîde:
- Ce prostie.
-  Autenticitate cu orice preț,  intensitate,  sexualitate complicată,  generația care
arde tot ce-i fals și lasă numai scheletul, elevii marginalizați și abuzați care trag cu
arma prin școli, ca versiune extremă.
- Ce-i aia sexualitate întunecată?
- Complicată...



- Așa, complicată.
- Puritate și desfrîu, spiritualitate prin sex.
- Lumînări parfumate și muzică tibetană.
-  Nu,  ieșirea  din  limitele  lumii  prin  sex,  nu  doar  plăcere  și  descărcare.  Și
posesivitate. Și abstinența preferabilă dragostei mediocre.
- Și ce-i așa rău la plăcere și descărcare?
- Nimic, dar sexul e ceva mai mult decît îl povestește lumea. Și nu-i numai despre
sex. Ultima generație cu Pluto în Scorpion a fost cea a revoluției americane. Cei
dinainte, Pluto în Balanță, cum sînt și eu, au formulat problema - de ce să ne
dicteze britanicii viața? Și următorii au pornit războiul. Și tot ce au stabilit atunci, a
determinat următorii 200 și ceva de ani.
- Și adică toată generația mea, cu tot cu niște colege mai toante de la mine din
an, sînt așa niște vampe spirituale și scorpioni sexy și rebeli? Și-o să stabilească
regulile pentru următorii 200 și ceva de ani?
- Nu toți au curaj să ardă. Deviza lui Pluto e - de ce n-ar fi separarea la fel de
bună ca unirea? Iar scorpionul o și face, cu-o singură mișcare. 
  - Mai bine mergem în parc, am înțepenit aici.

                  
  Stau pe iarbă, Corina bea bere la doză. Dan bea dintr-o sticlă de apă, foarte
repede, cu înghițituri lacome. Pe fundal se-aud pisici în călduri, greieri, seară de
vară. 
- Mai încet, o să rămîi fără apă. 
- Da, așa beau foștii alcoolici. 
   Corina tace puțin, îl privește cu atenție. 
- Chiar nu te frustrează că beau?
- A, de ce, nu, bea liniștită. M-am obișnuit. 
- Deloc? Niciodată?
- Gluma mea, deja una cam veche, e că la băute ar avea fiecare pe sub masă pe
cîte cineva care le  face o felație  prelungă,  toată seara și  numai  la  mine nu-i
nimeni. Că-i văd cum se înmoaie de plăcere. Dar era o glumă. M-am obișnuit. 
- Și nu ți-e dor?
- Îmi place să miros uneori, mai ales vinul nou, aromat. Uneori, cînd mă uit la un
film și e veselia aia de grup și senzația că se topesc unu-n altul. Dar numai în
filme e așa, în realitate, fiecare-i izolat pe dinăuntru. Trebuie să te izolezi, altfel
ești mîncat pe dinăuntru de ceilalți. Tu cum te descurci la spital, cu atîta...atîția...
te izolezi? Te-ai obișnuit sau cum, poți să te obișnuiești cu așa ceva?
  Corina tace. 
- Poate pare că mă dau interesant, că așa vorbesc eu, mai literar, defect de la
traduceri, dar să știi că de cîte ori te văd seara, simt de unde vii.
- Și cum te izolezi. Ce faci, mai exact.
- Nu știu cum să zic...Dar nu-mi place. Mă simt puternic cînd sînt distant, dar
parcă-i Satana, e ceva acolo care nu-mi place. Nu mai știu unde-i sufletul meu.
Știi blocul ăla de birouri care a ars lîngă biserica Armenească. Acum cîțiva ani,



am fost la o prietenă care stătea pe-aproape, am fumat ceva și am ieșit să luăm
țigări. Cînd am trecut pe sub clădire, am văzut la un etaj de sus flăcări  la un
geam. Ne-am uitat unul la altul, ne-ntrebam dacă să facem ceva. Am mers mai
departe, am și rîs, dă-o dracului de bancă sau ce-o fi.
  Tac o vreme. 
-  Ultima  dată  cînd  am  fost  la  IML,  zice  Corina…știi,  unde  se  stabilește
discernămîntul infractorilor... l-au adus pe tipul ăsta...Venise unul, dintr-un clan
de-ăsta, nu pot să zic mai mult...omorâse în bătaie pe cineva și pretindea că i s-
au întunecat mințile...Era foarte simpatic, vorbăreț și simpatic...
- Păi și care-i problema?
- După ce-omori pe cineva, ești deprimat, nu simpatic. Dar el se dădea băiat bun.
Credea că așa ne păcălește.  Și  ne și  păcălea.  Nici  n-avea nevoie de fapt să
păcălească pe nimeni...În mod normal, atâta i-ar fi fost de ajuns...La o comisie
normală adică... Și șefa, muista, se făcea că nu vede...Și se uita direct în ochii
noștri, la fiecare, să vadă ce efect are...De fapt asta mă irita cel mai tare, că știa
că și-a cumpărat diagnosticul. Și c-a venit numai să-l ia. 
- Adică-i ca la incendiul meu? Asta vrei să zici? Că nu poți să intervii?
  Corina se trezește din starea anterioară, ca și cum își revine; îi zice lui Dan cu
un fel de milă în voce: 
- Nu știu…Nu știi ce vorbești. Cum să intervin, la cine? Și ce să zic? Mai am puțin
pînă la examenul de specialitate, pe urmă plec din țară. Și oricum, părerea mea
n-are importanță. 
- Dar ai vrea să aibă.
Sună telefonul Corinei.  Se uită la el,  o imită pe maică-sa,  răutăcioasă, cîteva
secunde, face fețe de jale, melodramatice - apoi răspunde:
- Da, mama. Nu, stai puțin, că am ceva de făcut. Te sun mai tîrziu. Nu te evit, am
ceva de făcut... Da, chiar am. Bine, crezi ce vrei tu. 
  Închide nervoasă, pune telefonul pe iarbă, alături. 
- Faci  deep psychology cu mine? Șefa asta a mea are niște combinații sinistre
rău…Mai nou apare și la TV, dă sfaturi, comentează...Dă-o-n pizda mă-sii. Mai
primești în seara asta iarbă?
- Da, păi trebuie să dea semn...Am și eu niște oameni care mă așteaptă...
  Vede privirea Corinei, explică:
- Da, mai duc și la alții...Stai liniștită, că nu te bag în nimic...Nu trebuie să vii cu
mine...Dacă vrei, stai mai încolo...
- Nu-ți ajung banii de pe traduceri? Sau așa mai fumezi și tu gratis?...
- Și și. Și ceva de făcut. Să nu stau la laptop toată ziua. Îmi place oricum să merg
dintr-o parte în alta prin oraș, măcar așa merg cu un scop. Iarna mai ales, prin
nămeți, aer rece, tonic, fac banii pe loc, n-am șefi, program. Cel mai bun job.
- Ești săgeată. Cel mai jos în grad. La vârsta ta...
- Ce? Da, ha ha, așa ni se zice. Cărăuși. Ce le știi...
- De la spital. Avem puști care fac asta.
- Și de-asta ajung la voi?
- Nu, dar nici nu-i ajută. Se simt urmăriți, ascultați, fumează prea mult. 



-  Da,  și  mie  mi  se  mai  întâmplă.  În  primele  săptămâni,  când  m-am apucat,
treceau pe lângă mine pe stradă doi tipi și unul zice - ce prostie, pentru 50 de lei
să ajungi la Procuror, la anchete...Și cam așa fac la un drum, 50 de lei...
- Nu te-a speriat? 
- Mi-a dat așa o stare...mai ales că mi se părea că se uită cu coada ochiului la
mine...dar m-a și incitat...
- De ce? Te plictisești?
- Cine nu se plictisește în zilele noastre? Pardon, poate nu tu. Dar noi ceilalți. Nu
se întîmplă nimic, cel mai palpitant e să te frămînți cu un credit la casă... Dar nu
numai de asta. Îmi place să cunosc părți din lume...
- Adică? Viața dilărilor?
-  Da, dar prin asta cunosc,  în esență,  ce-nseamnă să fii  infractor.  Chiar  și  la
nivelul ăsta mic, tot prind ceva din esență, înțelegi ce zic? Ba aș zice că prin ceva
și din viața afaceriștilor, a negustorilor cum li se zicea. Înțelegi?
- Da, dar pedeapsa poate fi cam dură pentru-un pic de cunoaștere. Nu mai bine
te uiți la un documentar?  
- Știi ce-i aia Raja Yoga?...Nu știi, nimic nu vă mai învață la medicină...Cum era
aia a lui Hipocrate, că doctorul care nu știe astrologie...Cum era?...Nu mai știu,
dar era ceva de rău...că nu e doctor adevărat?...În fine, ce voiam să spun...Așa,
Raja. În astrologia vedică sînt niște aspecte foarte favorabile. Că o să fii bogat,
respectat...că o să ai o viață palpitantă...de-astea. Dar e și o combinație de-asta
cînd  ai  Raja,  dar  numai...fii  atentă...deci  când  le  ai  pe  toate,  dar  numai  în
imaginație. Adică-ți trăiești viața ta banală și te crezi nu știu ce...
- Pablo Escobar. În cazul tău.
- Așa. Da. Sau vagabondul lui Chaplin, și cu inocența dar și cu toată cruzimea lui.
Han Solo. Don Quijote. Ahile, cel ce se-îmbrăca în haine de femeie să nu fie luat
la luptă. 
- Te-mbraci în haine de femeie?
- Repede, s-a trezit profesionista…Mi-am făcut un cont cu nume de femeie pe
Facebook, Ana Nunachi, cu o poză a mea feminizată. Cred că mi-e frică de femei
și-ncerc să le-nțeleg plutonic, dinăuntru. Am succes ca Ana, sînt adorată, am mii
de adoratori, mai ales din lumea arabă dar și bărbați români, singuri, mai feminini
așa la suflet, de-aia-s și atrași de trăsăturile mele, îmi scriu noaptea și stau de
vorbă cu ei. Acuma, dacă am fi la tine la spital, ai nota repede ceva în carnețel,
nu? 
- Da. Păi și care ești totuși? Dintre eroi adică? 
- Vezi, voi ăștia născuți după 90 știți cine sînteți, n-ați avut ruptura noastră, iar la
mine s-a schimbat în adolescență și viața socială, după revoluție și aia personală,
c-a murit tata. Așa că nu  mai înțeleg cine sînt sau mai exact, cine să fiu. Și poate
că problema voastră e inversă, cum să nu mai fiți, măcar un pic, ce-ați fost definiți
că sînteți, accentuat, ca într-o gravură. 
  Corina îl privește fără să spună nimic. E clar că n-are încredere în nici un fel de
speculații, mai ales în vorbele lui prea literare. Dar la el sînt o plăcere, i se vede
pe față, continuă:



- Bine, că și pe noi încercau să ne graveze dar nu puteai să crezi, erau prea de
tot și acasă rîdeau ai mei de ce ni se spunea, așa că acuma totul e relativ pentru
mine, totul e ca-și-cum. Pe de altă parte, e și un avantaj că nu mai știu cine sînt,
pot să trăiesc în mai multe medii, ca rața, pe apă, sub apă, în aer și pe pămînt. 
- Nu-i rău. Pînă la urmă, ce contează că-i adevărat sau nu, dacă tu crezi, cîtă
vreme nu te dezadaptează. 
- Dar sînt adevărate, tocmai aici e maxim de ironie - că mă cred ceva și mi se
întîmplă. Dar nu mă cred alții. Cu niște ani în urmă, stăteam la mine-n Botoșani
cu mama, beam și trăiam numai cu mintea în filme americane cu spioni și femei
fatale. Și într-o zi a apărut un ofițer american de la CIA, unul adevărat, pe terasa
unde-mi beam votca și femeia lui fatală, o fată din cartierul meu. Iubitul ei i-a făcut
un ziar și ea m-a angajat acolo și într-o seară, cînd americanul era în Irak, am
dus-o acasă și  în  scara blocului,  la  parter,  după colț  de ușa ei,  am pus-o la
perete, i-am ridicat fusta și i-am tras-o. A plecat pînă la urmă cu el și nimeni din
afara orașului nu m-a crezut. Și n-a fost singura poveste așa… Corina tace, nu se
vede nimic pe fața ei, nici că-l crede, nici că nu. Pe urmă vorbește:
- Bine că ți le alegi tu, la mine toate vin din afară, cumva cum zici și tu, că mi le-au
inscripționat. 
- Nici nu le aleg, Uneori, am un episod ciudat și abia după dau și peste mitologia
lui. 
- Da, dar ale tale, cîte mi-ai zis, par bune pînă la urmă, ca niște cadouri, ale mele
sînt ca o vrajă rea… 
- Ca un blestem? Din familie? Mama zice că avem și noi așa ceva, de la un bunic
ucigaș.
  Dan primește un mesaj. Se uită la telefon. 
- Zice că să mergem la el. Ai chef?

  Sînt  la  ușă la  Vlad,  dilărul.  Are  28 de ani,  are  o  boală  neurodegenerativă,
orbește. Acum încă mai vede ceva. Vorbește totuși ca un om optimist, ca un tînăr
petrecăreț,  poate și că e actor de profesie. 
- Ooo, salutare domnu Dan. Nu ne-am mai văzut de mult.
- Salut, ea e Corina.
  Vlad ”se uită” la ea.
- Salut, Corina. Vă rog să intrați, scuze că-i haos aici, abia m-am trezit. Am ars-o
toată noaptea prin cluburi, m-am trezit dimineață la una acasă, nici n-o știam. M-a
luat direct pe linii, la cafea. Pîine prăjită, suc de portocale și linii. Știi cum e.
- Cocaină? MDMA?
- Coca.
- Păi și nu ți-a venit să faci curat? Să mă primești cum trebuie...
- Lasă-mă că mă dor toate...Poate-s bolnav.
- Unde-i cîinele?
  Se așază cu Cristina pe canapea. 
- Stați jos, acum rezolvăm...Știu că te grăbești. Tot timpul se grăbește cînd vine la
mine. Zici că-l întristez sau ceva. 



  Corina nu spune nimic, pare stingherită.
- Deci domnu Dan, a venit pachetul, dar nu e ce așteptam.
- Adică? Nu mai e cu basme profunde? 
  Se întoarce spre Corina, îi zîmbește cu toată gura:
- Așa mi-a zis o fată săptămîna trecută, că i-am dat o iarbă ca un basm profund.
- Frumos...
- Din păcate, zice Vlad, băiatul meu a luat-o razna un pic. S-a dus la o benzinărie,
a luat două canistre și și-a dat foc la mașină. Avea 300 de grame în ea.
- E, na? S-a panicat? 
-  Cred că da...Oricum, am luat  de la  altcineva și  așa o să meargă treaba în
următoarea perioadă. Dar prețul e același, nu te stresa.
- Mă duc la baie…, zice Corina.
- E imediat lîngă intrare...Vrei să-ți arăt?
- Nu, nu...Mă descurc.
- OK. Vezi că întrerupătorul e în stînga, mai jos...După prosoape.
- Da...mersi. 
- Dacă-i același preț, nu-mi pasă cum e. Nu-i ca și cum sîntem la mall, să facă
mofturi. Deci unde-i cîinele?
- Are o voce frumoasă...Sînteți combinați?
- Nu...adică încă nu. Nu știu...E doctoriță...Rezidentă...Psihiatră...
- Aha, bun, o să aibă grijă de mintea ta...
- Da...Cine știe...E mică...m-am cam săturat de astea mici...Te păcălești o vreme
că ești de vîrsta lor...Începi să porți pantaloni strîmți...Albaștri... să te preocupe
toate căcaturile...Instagram...Și uneori, cînd vorbești cu cineva de 30 plus, îți simți
deodată vîrsta...

  Vlad scoate de sub pat o pungă mare și un cîntar:
- ...Mai bune alea de 30 plus...de cînd eram puști îmi doream una, să mă învețe
chestii, știi...Fii atent, cîntărește...
- Hai măi, nu-i nevoie...
- Nu, te rog eu...
- A, înțeleg...Ar putea fi așa dubioși să te fure?
- Lumea se lăcomește la droguri...Am văzut...cînd vedeam...și la unii care ziceai
că-s cinstea pe pămînt...
- ...Am avut și eu o boală gravă, am stat luni de zile în tuburi...aveam tuburi în nas
și în pulă...Zicea doctorul meu în fiecare zi că nu mai scap, că am infecții...Nu
mie, direct, prietenei mele...
- Săraca...Și nu se dădea de gol?
-…Nu mi se mai mișcau mațele, îmi spunea doctorul în fiecare zi, ne-am beșit
azi? Trebuie să ne beșim? Dacă nu ne beșim, murim... Oricum, ca să scurtez, mi-
am revenit. A fost un miracol medical, doctorul zicea că scrie un articol pentru
Gazeta Medicală sau ceva...despre mine.
-  Da,  e posibil...Eu sînt  optimist.  Sînt  niște  băieți  din  Italia  care mi-au zis  că
lucrează la ceva să mă ajute...



-  A,  da? Păi  vezi?...Și  eu tot  vîrsta ta aveam...Și  tot  așa,  s-a mîncat organul
singur...La tine retina, la mine pancreasul, dar cred că e același principiu...Cred
că e de la prea multă imunitate, ceea ce-i bine, nu?...
  Corina apare de la baie. Cei doi își revin, reintră în stilul lor frivol de dinainte.
Dan se ridică și pune punga pe cîntar. Vlad se apucă să ruleze un joint, încet, cu
gesturi atente.
- Aș vrea să plecăm...să plec. Scuze, dar nu mă simt prea bine.
- Da, imediat. O clipă, să termin aici.
- Tu poți să mai rămîi...
- Adică vrei să rămîn?
- Mai stai domnul Dan să fumăm un cui...
- Nu pot, îmi pare rău, mă așteaptă flămînzii mei...Uite banii.
- Domnu Dan, ai zis că-mi găsești un text bun să facem o piesă...Frate-miu are de
toate, contacte, bani, ce vrei...Simt c-am terminat degeaba actorie, mă mănîncă
să joc, dar n-am un subiect bun...Aș vrea unul mai exotic, nu tot chestii românești,
baba care nu și-a primit pensia și de-astea, înțelegi? O poveste întunecată...Un
basm profund...
-  O să caut...Poate traduc vreun nordic,  o  piesă de aia de-a lor...Dar  trebuie
plătită...
- Ți-am zis, frate-miu tot insistă...
- O să caut ceva să ți se potrivească.

  E o zi de toamnă. Dan stă în pat și se uită la un film. Corina intră pe ușă. Îl
salută, el abia îi răspunde. Corina se duce la noptiera de lîngă pat și scoate din
sertar o cutie mare de cremă de față. I-o aruncă în frunte lui Dan, de aproape, cu
putere, ca la baseball. Dan izbucnește în rîs, ia cutia de cremă, se duce repede la
geam și o aruncă afară. 

 E o dup-amiază de vară, sînt goi, Dan se mișcă lent în ea și ea îi răspunde la fel
de lent, ca doi șerpi, lumina scade, se lasă seara, vîntul flutură perdeaua și îi
atinge, se vede cum li se buburuzește pielea. 

  Stau în pat, de afară se aude alarma pornită a unei mașini, care nu se mai
oprește, cîini care latră isteric, un capac de canal care clămpăne cînd trece cîte o
mașină peste el. 
- Azi cînd erai la spital am auzit pe scara blocului o femeie... striga rime…Dar cu
disperare, patetică. Zicea - maroni macaroni…și nu mai știu ce, un fel de cuvinte
în italiană. Ce crezi că avea. 
- Poate un atac cerebral. 
- Și spui rime de la asta?
- Da, e posibil. 

Sînt în curtea spitalului. Ea e schimbată, are părul vopsit roșu corai, e machiată,
stă cu spatele mai drept. Se ceartă, adică el se ceartă cu ea.



- ...fă-mă să înțeleg încă o dată și cu asta am terminat – dacă te sărut scurt, de
plecare, îți pun jobul în pericol? Te fac de căcat? Chiar dacă nu ne vede nimeni și
e scurt? Și dacă e pe obraz e tot neprofesionist?
  Mădălin vorbește mai încet, încearcă să-i coboare vocea și lui:
- Șșș. Hai, te rog, lasă-mă-n pace, n-am timp de de-astea.
  Dan se îneacă de indignare, știe că e absurd ce zice ea, în același timp simte că
adevărul ei e mai adevărat, se simte învins de ea. Se supune și vorbește mai
încet:
- Aha, și tu ești marea profesionistă? Pe șefii tăi mafioți poți să-i pupi în cur fără
probleme,  nu?  Dacă sun  eu  acuma la  poliție  sau  la  crimă organizată  sau  la
prietenii mei ziariști?
  Corina zîmbește ca unui copil mic, apoi o vede la capătul aleii pe Irina, fosta
iubită a vărului ei, e în fața bisericii. 
 Dan șoptește:
- Ce zici dacă să sun la prietenii mei ziariști? Să le zic niște povești de pe-aici?
  Corina se pornește spre biserică și dă din mînă în urmă, ca și cum ar spune ”fă
ce vrei, nu mă interesează, oricum știu că n-o s-o faci”.
  Dan se uită după ea, se gîndește să strige:
- Tu ce faci în weekend? Te duci la munte cu șefa? La teambuilding cu firma de
pastile?

La Vlad acasă. Are pom de iarnă. Se vede din gesturi și din felul în care merge că
e  și  mai  orb.  Dan stă  pe pat  lîngă  el.  Rulează un  joint.  Muzică  la  laptop.  E
întuneric,  numai  lumina de la  instalația  de pom și  cea de la  două lămpi  lava
colorate, aprinse. 
- Unde-i cîinele?
- La dresat, l-am trimis iar.
- Iar? Pleacă de lîngă tine?
- Cum simte miros de șaorma, de burgeri…a și dispărut.
- Poate trebuie să-l hrănești mai bine. Să fie sătul.
- Îl hrănesc...Îți dai seama. E lacom.
- Și normal, la cîtă iarbă inhalează aici...Are pofte. Și nu-l schimbi? E periculos.
- Cum să-l schimb pe Tomiță? E Tomiță al meu.
- Tooomiță...Ăsta-i nume de motan.
- Păi și e ca o pisică. Uăfăie ca o pisică.
- Cee?
- Face...uăăf. Ca un moș. Ce mai zice prietena ta? Ce mai e pe la nebuni?
- E bine...E un doctor bun. Știe să asculte. Numai pe mine nu prea.
- Cu tine se odihnește. După ce dă toată ziua atenție la ăia...
- Da...Băieții tăi din Italia ce mai zic?
- Nu știu...N-au mai dat nici un semn. Cred că s-au apucat de altceva. Ce am eu
e boală rară, nu știu dacă se dau fonduri pentru asta.
- Hai măi, cum adică.
- Legea naturală, cei mai slab mor. 



- E natural și să-i protejezi pe cei slabi. Eu cînd văd ființe slabe, mici, îmi vine să
le protejez.
- Păcat că nu ești cercetător, să-mi faci un tratament. 
- Da, să mor eu dacă nu ți-aș face.
- Te cred domnu Dan. Domnu Dan, îmi cîntărești și mie punga aia?
- Acuma...
  Ia o pungă de sub pat și cîntarul. Pune punga pe cîntar, apasă pe butoane, stă
puțin. O desface încet, ia repede un pumn de iarbă, îl bagă în buzunar.
- Cît ar trebui să fie? 50?
- Da. Sînt?
- Numai 45.
- Nu cred...Vorbești serios?
- Așa-mi arată...Poate nu-i bun cîntarul.
- E bun...E nou.
- Și ce dacă-i nou. Poate-i stricat din fabricație.
- Nu e...M-au furat.
- Lasă, dă-i dracu...O să piardă ei din altă parte.
  Vlad îl întreabă pe un ton aluziv:
- Domnu Dan, ai nevoie de bani? Nu mai ai ce traduce. Să-mi spui, că pot să
vorbesc cu frate-miu...
- Da, vorbește...
  Dan se ridică, se plimbă dintr-o parte-n alta. Se oprește brusc, ca și cum și-ar fi
dat seama de ceva.
- Hai să dau drumul la cui.
- Hai...
  Dan se așază pe pat și încearcă foarte silențios să pună înapoi iarba furată.
- Cine ți-a făcut bradul?
- O prietenă.
- E frumos...
- Da. 
- Auzi, tu ce zodie ești? Nu mi-ai spus niciodată.
- Scorpion.
- A, bun, ne-nțelegem.
- Da?
- Da.
  Aprinde jointul.

  Dan e în tren, citește. Pe bancheta din față, doi evrei tradiționali, cu cîrlionți,
vorbesc în ebraică, în șoaptă, ca și cum și-ar spune ceva secret. Dan e scufundat
în lectură,  citește Doctor  Faustus,  vedem din interiorul  unui  batiscaf  imaginea
scufundării lente în adâncul mării, până dispare lumina naturală și rămâne numai
cea episodică a unor pești-lanternă ce se apropie de noi și pleacă repede cînd ne
detectează. 



  Dan e față în față cu mama lui, la masa din bucătărie. 
- Mi-au apărut recent două traduceri și o piesă tradusă de mine s-a jucat. Vrei să
ți-o arăt?
  Mama îi întinde o felie de șuncă dintr-o farfurie:
- Ia și mănîncă. 
- Tocmai mănînc, nu vezi?
- Ia șuncă, e bună.
- Șuncă mănînc, uite…
  Își deschide gura și-i arată pe limba scoasă bucățile de mîncare. Maică-sa se
uită ca și cum n-ar vedea, îi împinge felia de șuncă în gură.
- Ia și mănîncă. Ia și pîine. 

  Dan e cu fiica lui într-un bloc, la o ușă, așteaptă să i se deschidă. Apare în ușă o
femeie de vreo 30 de ani dar deloc matură, brunetă, palidă, cu cearcăne negre,
cu ochi stinși. Îi spune repede:
- Daniel o adus o femeie aicia. 
 Și tace, nici nu se dă din ușă, rămîne nemișcată. Dan o împinge ușor, intră cu
fetița, fac stînga în bucătărie. Femeia se pune pe un scaun la masă și coboară
bărbia în piept, stă așa, nemișcată. Pe scaunul din față e Daniel, aproape 40 de
ani, slab, dar cu burtă, cu barbă albită. E foarte beat, la picioare are o geantă
mare de rafie plină cu sticle de vin. Spune ceva, aparent de nedeslușit, dar Dan
pare să-l înțeleagă, pentru că-i răspunde:
- Vreo două zile, n-am chef de mai mult. Maică-mea e pornită să-mi dea mîncare,
parcă are iar un demon, poate vine și Mihai în vizită și face scandal.
  Daniel zice ceva și zîmbește ironic. Dan:
- Mi-a zis Bianca că ai adus o femeie aici. 
  Daniel vorbește mai clar acum, face un efort:
- Da, și ce. O curvă, a fost foarte bună. Dacă asta nu vrea să se fută cu mine. 
- Trebuie să știi s-o iei.
-  Am luat-o în toate felurile,  nu vrea.  Se fute cu alții  pentru o țigară,  la mine
mănîncă și bea și se ascunde de maică-sa să n-o rupă-n bătaie da nu mă lasă s-
o fut. 
  Încearcă să se ridice,  alunecă,  cade peste geanta cu sticle,  sparge cîteva.
Bianca rămîne absolut nemișcată. Fiica lui Dan observă totul cu atenție, prin sticla
ochelarilor. 

 După cîteva ore, cînd deja s-a înserat, se întoarce fără ea la Daniel. Bianca e în
continuare în bucătărie,  în  aceeași  poziție.  Daniel  abia s-a  trezit  din somn,  e
vesel. 
- Hai la bancomat să luăm niște bani. 
- De unde ai bani?
- Mi-a trimis maică-mea. 
 Se duc toți  trei.  Înaintează umăr la umăr pe trotuarele goale,  întunecate, ale
Botoșaniului. Bianca merge ca un soldat, cu mîinile întinse în jos, drepte, fără să



le legene sau se le miște în vreun alt fel. Daniel se clatină, Dan se uită după
mașini cînd trec strada. 
  La bancomat Daniel scoate multe banconote, i le arată triumfător lui Dan. Dan:
- De unde atîția bani?
- Au greșit ăștia de la bancă și-mi tot dau. În fiecare zi tot scot și nu se mi termină.
- Păi nu-s ai maică-ti?
- Nu, că pe cardul ăsta sînt numai banii de pensie, pe care-i iau eu. 
- Ai întrebat-o?
- Nu, dar știu. 
  Daniel doarme în camera cealaltă, Bianca stă la masa din bucătărie. Dan o ia pe
după umeri:
- Hai să ne plimbăm. Vrei?

Mărșăluiesc amîndoi prin zona industrială. Se văd numai depozite și cîmpul. Se
întorc. La un chioșc, Dan îi ia un hotdog. Bianca îl mănîncă cu poftă, se vede că
n-a mîncat de mult. Cînd trec pe lîngă un bloc, Bianca îl trage de mînă înăuntru.
Coboară scările pînă la grilajul de la subsol și începe să se descheie la pantaloni,
și-i dă jos brusc și-și arată fundul:
- Hai că știm!, îi zice. Hai că știm!
  Dan o oprește, o urcă treptele și o încheie la loc. Se deschide o ușă la parter,
iese o femeie, se uită curioasă la ei. 

Acasă, se pun amîndoi în pat să se culce. Daniel se trezește, vine clătinîndu-se la
pat:
- Hai, afară! Ieși afară!
- Stai băi că nu fac nimic cu ea. 
- Hai lasă că nu-s prost. Ieși, gata. 
- Ai adus o curvă aici, las-o și pe ea să se simtă bine un pic. 
- Ce nobil ești tu, că eu știu cine ești. 
- Și ce-o să-mi faci? Mă bați?
- Da!
- Hai. 
  Daniel strînge pumnii, scrîșnește din dinți. 
- Crezi că n-am curaj? Aicia l-am bătut și pe taică-miu și avea cancer. I-am zis să
nu mai fumeze că mai avea doojde kile și se dădea rotund. I-am tras un pumn, a
căzut acolo la perete. 
  Începe să plîngă. Bianca vorbește, în felul ei monoton:
- Daniel, hai în pat. 
 Dan se ridică:
- Da, hai, că eu mă duc. 
 Se ridică, se uită la Daniel, își zîmbesc amîndoi ca și cum și-ar fi amintit secretul
lor vechi, ceva de care s-au prins dintotdeauna - că lumea e o glumă, o farsă. 



  Dan e în cadă, mama lui încearcă să deschidă ușa de la baie. Dan întinde un
tentacul și oprește ușa. 
-  Stai, nebunule, că ți-aduceam ceva de mîncare.
  În cadă, în locul lui Dan e acum o caracatiță uriașă, portocalie.


