
ajuns un lucru de împrumutat şi nici n-am de gând să 
mă sacrific pentru voi, mai cu seamă că nu pot să vă mai 
sufăr...

Printre şiruri de lacrimi, trec trenuri cu navetişti, opresc, îşi 
deşartă povara – bipezi veseli ce aleargă zglobii, cu conştiinţa 
amorţită, spre locurile de muncă monotone – băşti decolorate cu 
marginile slinoase mirosind a briantină şi fum de tutun 
mucegăit. Zboară conversaţii uzuale, „Te-ai sculat, neprihăni-
tule?”, „Azi n-am prea fost în labă şi m-au cam curăţat golanii 
ăştia”, „Te jumuleşte Babau (unul de trei pe patru n.a.) pentru 
treaba de ieri...”, „Fă, ţi-am zis să-ţi laşi târtiţa la domiciliu, că iar 
îmi iese ziua prost!” Acari vechi, de când terra, flutură ciocane cu 
coadă lungă şi felinare jegoase (Liber!), trenurile se retrag în 
depou, ploaia se opreşte şi lampadarele clipesc ameţite.

Poţi să pleci, laşule! N-am ce căuta împreună cu voi. 
Ia-l şi pe bătrân şi duceţi-vă dracului! Poate mai bine că 
s-a întâmplat acum, mai bine că ţi-ai dat arama pe faţă, 
încă sunt tânără, dacă-mi împing pieptul înainte şi sânii 
îmi stau mai sus – îţi spun toate astea de ciudă şi mă 
bucur că nu-ţi dai seama şi mi-e şi mai ciudă că nu pot să 
te urăsc atât cât ai merita, nu mă atinge!

Bătrânul aleargă după ultimul vagon al unui tren de marfă 
care şi-a încetinit mersul trecând pe prima linie, lângă peron. 
Alergi şi tu după el, văzându-l că a reuşit să-l prindă şi-ţi face 

semn să te grăbeşti. Poţi să-l ajungi, îţi întinde mâna, ajutându-te 
să urci pe platformă. Sunteţi tot mai mici, mai mici, vă pierdeţi în 
aburul dimineţii...

Acest zid cenuşiu şi umed care mă zgârie, mângâ-
indu-mă prin rochia subţire lipită de trup. Ţinând ochii 
închişi, pot doar să mi-i închipui ieşind din restaurant, 
învăluiţi într-un nor de fum, doi mai au încă ţigările 
aprinse lipite de buze; şi-au aruncat centurile pe umeri, 
iar bonetele şi le-au fixat sub epoleţi; vin cu paşi rari, fără 
grabă, pentru o treabă pe care au plătit-o dinainte. Ochii 
mijiţi mă lasă să-i văd înşiruiţi înaintea mea, privin-  
du-mă nedumeriţi cum stau pe vine, cu braţele înlăn-
ţuindu-mi genunchii şi chipul îndreptat spre cer, n-au 
cum să-şi dea seama că în acest moment mă rog să se 
săvârşească o minune şi să mă spulber ca un fum...

Un şuierat de locomotivă. O adiere diafană şi, puţin mai 
încolo, depozitele cenuşii, părăsite. Nici unul nu pare să aibă 
curaj – întrebări puse în şoaptă, strecurate cu sfială la ureche. 
Aburii de alcool se împrăştie odată cu întunericul, par încurcaţi, 
ridică din umeri; brunetul se încheie la veston şi-şi vâră mâinile la 
subţiori să şi le încălzească. Pe peron se înghesuie ţărani de la 
munte, femei ducându-şi povara pe creştet, lăzi, geamantane, 
coşuri... Cerul se înroşeşte deasupra copertinei. Ceva ca nişte 
degete moi îmi mângâie obrajii. Răsare soarele...

13. Bucureşti, altă istorie... 
Ambuteiaj la intrare. Fumez şi ascult un radio obscur, fără 

pălăvrăgeală de matinal. Aici bunul simţ se propagă pe unde 
joase. Simt cum sângele mi s-a scurs în tălpi şi, de-acolo, pe 
pedala de ambreiaj sau acceleraţie. 

Am nevoie de-o cafea, şi asta urgent. Una neagră, juma de 
ibric cafea, jumate apă, cum o face Teo. Şi îmi plouă în gură. 
Balconul ăla neacoperit de la etajul şase, o dimineaţă caldă, ţigări 
de foi şi tutun englezesc. Scaunele pliante în care nu zicem 
niciodată nimic. Numai noi şi-atât. Da, şi afacerile să meargă 
strună şi noi să ascultăm jazz sau altceva, neapărat fără versuri. 
Soarele de zece fix să ne intre în piele, să ne încălzească degetele 
de la picioare ţinute chinuit pe marginea grilajului. Teo să aibă 
unghiile vopsite verde crud. Eu să am unghiile curate. Să fie vară, 
să fiu în sandale. Să nu ne intereseze celălalt, să nu vrem să ne-o 
tragem. Să fim fericiţi cât ne bem cafelele, dozele de singurătate. 
Vârfurile copacilor din Cişmigiu să fie sub noi. Corbii să fi trecut 
în stol peste noi, adormiţi, la cinci dimineaţa. Toate ca vara 
trecută, un dolce far' niente bine meritat, atât pentru mine, după 
un an întreg de cărţi de joc şi cărţi pe bune, cât şi pentru ea, după 
alt an de traduceri mai mult sau mai puţin idioate. 

Vara trecută era fericită, contractele curgeau, nu se îmbol-
năvise încă, lucra în fiecare dimineaţă, între cinci jumate şi zece, 
cât dormeam eu. Oprea interfonul, închidea telefonul. Pe net mă 
jucam eu când aveam chef, îmi făcusem un blog pe care scriam 
tot felul de chestii despre fericirea tâmpiţilor. Noi eram tâmpiţii, 
era genial. Avea un câine, avea vase colorate, avea tutun engle-
zesc cum n-am fumat în viaţa mea. Avea bicicletă şi minge de 
baschet. Eram doar noi doi, Ada era în Elveţia. Ada nu făcea 
figuri, era prietena ei, iar eu aveam treburi în Bucureşti. Plimbam 
câinele în parc, Ştef ieşea din blocul de vizavi cu potaia lui, 
fumam ceva şi vorbeam despre lumea asta cretină, despre bani şi 
despre cum ar fi dacă n-ar exista atâtea obligaţii. 

Îl iubesc pe Ştef. E omul cu care am rezonat din prima în 
Bucureştiul ăsta pe care-l uram pe-atunci. El mi-a arătat adevă-
ratul Bucureşti, ce-nseamnă să trăieşti aici, ce-nseamnă să 
trăieşti. Ştef a fost bolnav. Teo e bolnavă. Mie mi-e greaţă şi mi-e 
ruşine că nu-i văd cât de des mi-aş dori. Ei m-au învăţat să citesc 
poezie, să ascult Bob Dylan şi să rulez o ţigară. Ştef era grav, mă 
speria câteodată. Teo îşi revine, dar are nevoie de odihnă. 

Da, o să trecem pe la ei. O să merg la Teo, s-o înveselesc, să 
bem o cafea tare şi să ascultăm ceva bun. Pe Ştef îl scot în parc, pe 

Aleea Scriitorilor care îi e atât de dragă. O să ne plimbăm puţin, o 
să vorbim puţin, o să fim fericiţi că ne revedem. O să ne strângem 
în braţe la despărţire. Dar mai întâi să termin cu mizeria asta, să 
aflu ce dracu-i cu Dragoş. 

Numai un imbecil ar putea face una ca asta, n-aş vrea să fiu în 
locul lui Mişu. Viaţa e simplă, dar o complicăm de cele mai multe 
ori involuntar cu căcaturi de-astea. Banii sunt importanţi, dar 
atâta timp cât îi ai. Apoi le pierzi urma, le pierzi gustul. Jocurile 
de noroc ne-au scos din mizerie, ne-au îmbrăcat şi ne-au urcat în 
maşini. Ne-au plombat cariile şi ne-au făcut iubitele fericite. Dar 
fără iluzii, banii îşi iau întotdeauna revanşa. 

* * *
– Mmmneaţa, îmi zice Andreea cu faţa unui copil trezit de 

părinţi în prima zi de Crăciun. 
– Te-ai trezit, piticule? o-ntreb oarecum copleşit de candoa-

rea ei. 
– ...Îhî, şi îşi înăbuşă un căscat. Am ajuns? mă-ntreabă încer-

când să se ridice şi să se dumirească pe ce planetă a nimerit. 
– Da, de vreo douăşcinci de minute. 
– Şi de ce nu m-ai trezit? Ştii să ajungi în Dristor? 
– Păi am zis că te trezesc după ce trec de Kiseleff... N-avea 

rost, se lucrează la Pasaj şi mergem ca melcu'. 
– Cât e ceasu'? 
– Şapte şi douăzeci. 
– Mmm, am ajuns bine... 
– N-am venit tare, am zis că dormi şi dacă pun o frână te 

sperii. Şi-s rupt de oboseală, am condus cu geamu' deschis să nu 
mă ia somnu'. 

– Trebuia să mă trezeşti să mai conduc eu... 
 
– Las' că trei ore n-am murit. Da' îmi cad ochii-n gură acu', pe 

bune. Şi mi-au amorţit picioarele-ntr-un hal... 
– Păi hai, treci tu aici şi-ntinde-te, e cald locu', şi zâmbeşte 

îmbietor. 
– N-are rost, în trei sferturi de oră suntem acolo, nu mă mai 

fâţâi pentru-atât. 
– Atunci nu te mai văicări, de ce te plângi dacă nu vrei să 

conduc eu? 
– Nu mă văicăresc, ce naiba?! Ziceam şi eu aşa, că mi-au 

amorţit picioarele... Şi m-am ţinut două ore-ntregi de vorbă, acu' 
e altă treabă deja. 
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– Ţigări mai avem? 
– Băi, cre' că mai sunt, şi-i dau pachetul căzut pe lângă schim-

bătorul de viteze. Dă-mi şi mie una dacă mai sunt. 
– Ia... Tre' să oprim să luăm, da' eu nu mai am bani cash. 
– Las', am eu... Şi o cafea, neapărat. 
– Oaaa, ce mi-aş frige buzele cu un pahar de-ăla de plastic de 

la OMW. 
– Păi vedem, oprim şi noi la o benzinărie sau la vreo bodegă, 

ceva. 
– Nu mai intrăm nicăieri, mergem la Vision direct. 
– Acu'? La opt? 
– Da. Ce-are? 
– Păi omu' ăla nu doarme? 
– Nu la ora asta. De pe la unşpe, aşa... Ţi-am zis că omu' e 

profi, vânează peştii ăia din State, nu copiii de pe la noi. Turnee 
adevărate. 

– A, da, că ăia-s cu ora-n urmă, e abia... Doişpe şi la ei... Nu? 
– Abia se-ncing... 
– Aşa-i mişto, numa' că te dai peste cap rău de tot. 
– Ei, nu neapărat. De ce? Îţi reglezi programul altfel, dormi 

ziua, îţi vezi de treburi seara, ca tot omu', şi spre dimineaţă, după 
ce te-ntorci din oraş, eşti acolo, la job. 

– Da, m-aş pişa pe el job în clipa de faţă, vreau un wc curat   
şi-un pat, să mă trântesc în el şi să n-aibă nimeni nevoie de mine. 

– Hai, mă, cum să gândeşti aşa? Ăsta-i un fel de râde ciob de 
oală spartă. Sau eşti invidios? 

– Invidios? De ce-aş fi, doamne? Nici măcar nu-l cunosc. 
– Nu ştiu, am impresia că eşti reticent, că te stresează chestia 

asta. 
– Ce chestie? 
– Nu ştiu, că nu poţi să dai singur de Dragoş şi ai nevoie de alt 

jucător, de cineva pe care nu-l cunoşti... 
– Nu. De unde atâta orgoliu, doar mă ştii... 
– Bărbaţii mereu au chestia asta, să nu ceară ajutor altora, să 

nu spună că ei nu pot face ceva de unii singuri... 
– Eu nu-s aşa. Pe bune, uite, îl ajut pe Mişu. 
– Păi tocmai. De ce îl ajuţi? Să simţi că poţi face mai mult 

decât el. 
– Eşti culmea! Tu te-ai trezit cu curu' la... geam? Sau ce-ai 

păţit? 
– Aaa, ce-mi place piesa asta. Clint Mansell... şi roteşte 

butonul de volum spre ea. 
– Da, o ştiu. 
– Normal, toată lumea o ştie, e coloana sonoră de la The 

Fountain. Ce radio-i ăsta? 
– Habar n-am, l-a găsit automat. 

– Ai văzut The Fountain? 
– Nu, că nu prea mă uit la filme. Trebuie să fiu foarte plictisit 

să pot deschide un film. Şi eu nu mă plictisesc mai deloc. 
– Cum aşa? 
– Cum aşa ce? 
– Cum de nu te plictiseşti? 
– Nu ştiu, am mereu ceva de făcut. Dacă nu, îmi găsesc. Spăl 

vase, fac curăţenie, citesc o carte dacă portofelul e plin şi casa în 
ordine... 

– Doamne, ce te invidiez! Eu mor de plictiseală câteodată. 
Am văzut toate filmele posibile. Nopţi întregi... 

– Noaptea ies să mă plimb cu maşina, ţi-am mai zis. 
– Da. Închide şi tu geamu' ăla dacă nu mai fumezi. Mă trage 

curentu' imediat. 
– OK. Băi, s-ajungem odată că, nu mai pot. Şi mi-e o poftă de 

cafea... Chiar, ar fi marfă să fie omuleţi în intersecţii şi să vândă 
cafea aşa cum vând ziare. 

– Las' c-ajungem, după ce trecem de pasaj mai avem două-
zeci-douăşcinci de minute maxim. 

 
– De ne-am desprinde de podu' ăsta numa', parcă-i un mag-

net imens. 
– Chiar, să-l sun pe Ve, să-i zic că suntem la el în juma' de oră, 

să nu fie în chiloţi omu'. 
– Hai, sună-l, şi dau radioul mai încet în timp ce Andreea îşi 

caută telefonul în torpedo. 
Nu-i adevărat. N-am venit în Bucureşti să-i arăt lui Mişu că 

pot să-l găsesc pe frate-su, n-a fost vorba niciodată despre ierar-
hii în grupul nostru, am venit să-l ajut. Mişu, Dragoş, Matei... 
sunt familia mea, ce naiba?! Femeile nu pot înţelege că noi sun-
tem altfel, că un bărbat poate ţine ca la ochii din cap la prietenul 
lui. Sunt egoiste, nu pot găsi altă explicaţie. Le e greu să-nţeleagă 
că prietenii sunt la fel de importanţi, doar că pe alt nivel. Avem 
suflet tricameral, împărţit ca feliile unui tort, nu concentric. Trei 
sectoare distincte, nu există o gradaţie a importanţei. Iubită, 
familie, prieteni. Cel puţin la vârsta asta, mai târziu se schimbă 
puţin lucrurile. Familia e numeroasă, e sângele nostru. Prietenii, 
la fel, mai mulţi sau mai puţini, mâinile şi picioarele, mijloacele de 
locomoţie. Ea e una singură, în fiecare moment e una singură, 
chiar dacă avem zece amante. Familia e trecutul. Prietenii sunt 
prezentul. Ea e mereu viitorul. Lucrurile nu se pot amesteca în 
niciun fel. Fiecare cu locul lui, iar golurile lăsate de o categorie sau 
alta nu se pot umple, nu sunt interşanjabile. Ele rămân pentru 
totdeauna şi nu ne rămâne decât să le acceptăm şi să mergem mai 
departe. Să privim în viitor. Ele sunt mereu acolo, noi mergem 
spre ele, orice-ar fi.

Daniil Harms – proză scurtă

Motto: „Totuşi, sînt o f igură extraordinară, chiar dacă nu-mi place să vorbesc prea des despre asta”. 
(Daniil Harms)

Cioara patrupedă

Trăia odată o cioară patrupedă. La drept vorbind, ea avea cinci 
picioare, dar despre asta n-are rost să vorbim.

Iată că această cioară patrupedă îşi cumpără cafea şi se gîn-
deşte: „Ei bine, mi-am cumpărat eu cafea, şi ce să fac cu ea?”

Şi atunci, ca dinadins, trecea pe-alături vulpea. Ea vede cioara 
şi-i strigă: „Ei, – strigă, – tu, cioară!”

Iar cioara îi strigă vulpii:
„Tu eşti cioară!”
Şi vulpea îi strigă ciorii:
„Iar tu, cioară, eşti un porc!”
Şi, de ciudă, cioara şi-a vărsat cafeaua. Dar vulpea a fugit. Iar 

cioara a coborît pe pămînt şi a pornit pe cele patru sau, mai 
degrabă, pe cele cinci picioare ale sale spre casa ei mizerabilă.

Un nou scriitor talentat

Andrei Andreevici a inventat o astfel de povestire: într-un 
castel vechi trăia un prinţ, care era un beţiv parşiv. Dar nevasta 
acestui prinţ, din contra, nu bea nici măcar ceai, bea doar apă şi 
lapte. Iar soţul ei bea vodcă şi vin, iar lapte nu bea. Dar şi nevastă-
sa, la drept vorbind, tot bea vodcă, însă pe-ascuns. Dar soţul ei era 
un nesimţit şi nu se ascundea. „Nu beau lapte, dar vodcă beau!”, 
zicea el mereu. Iar nevastă-sa scotea încetişor de sub şorţ sticluţa 
şi gîl-gîl-gîl, deci, bea. Bărbatu-său, prinţul, zice: „Dă-mi şi mie”. 
Iar nevastă-sa, prinţesa, zice: „Nu, nici mie nu-mi ajunge. Hiu!” – 
„Ei, tu, – zice prinţul, – ledyo!” Şi, cu aceste cuvinte, hopa cu 
nevasta de podea! Nevasta şi-a stîlcit toată mecla, stă întinsă pe 
podea şi plînge. Iar prinţul s-a înfăşurat în manta şi s-a dus în 
turnul său, unde avea o cuşcă. El, să vezi, creştea acolo găini. Iată 
că a ajuns prinţul în turn, iar găinile ţipă, cer de mîncare. O găină 
chiar a început să zbiere. „Bă, – zice prinţul – , şantoclior! Linişte, 
pînă nu-ți dau peste dinţi!” Găina nu înţelege cuvintele şi zbiară 
mai departe. Înseamnă, deci, că găina face gălăgie în turn, prinţul, 
deci, înjură de mamă, nevastă-sa stă întinsă pe podea, mai pe 
scurt – mare tămbălău.

Iată ce povestire a născocit Andrei Andreevici. Şi după 
povestirea asta deja poţi să spui că Andrei Andreevici e un mare 
talent. Andrei Andreevici e un om foarte deştept, foarte deştept 
şi foarte bun! 

 * * *

– Există ceva pe pămînt care ar avea atîta importanţă încît ar 
putea schimba cursul lucrurilor nu numai pe Pămînt, dar şi-n 
alte universuri? – l-am întrebat pe profesorul meu.

– Există, a spus profesorul meu.
– Ce e asta? – am întrebat eu.
– Asta… – a început profesorul meu şi deodată a tăcut.
Eu stam şi aşteptam cu nerăbdare răspunsul lui. Dar el tăcea
Şi eu stam şi tăceam.
Şi el tăcea.
Şi eu stam, tăceam.
Şi el tăcea.
Noi ambii stăm şi tăcem.
O-la-la!
Noi ambii stăm şi tăcem!
O-la-la!
Da-da, noi ambii stăm şi tăcem.

 * * *

Perecin s-a aşezat pe-o piuneză şi din acel moment viaţa lui   
s-a schimbat imediat. Dintr-un om îngîndurat şi tăcut Perecin a 
devenit o canalie ordinară. El şi-a lăsat mustăţi, pe care le tundea 
cu o neglijenţă crasă, astfel o parte a mustăţii lui era totdeauna 
mai mare decît cealaltă. Şi mustăţile lui creşteau în genere 
oarecum strîmb. Să te uiţi la Perecin deveni imposibil. Şi, în afară 
de asta, el făcea respingător din ochi şi mişca scîrbos din maxilar. 
O anume perioadă de timp, Perecin se limita la mărunte laşităţi: 
bîrfea, pîra, ducea de nas controlorii de tramvai, plătindu-le 
pentru călătorie cu monede de cea mai mică valoare şi de fiecare 
dată nu ajungeau două sau nici chiar  trei copeici.

TraduceriDebut


