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ochiul roşu
 
frunzele salcîmilor se agită întruna. din adîncul lor, mă 

spionează neliniştit un ochi roşu, translucid. izbesc geamul de 
perete, ochiul o tu leş te în zbor. mă aplec în afară, lăsînd curenţii 
să-mi pălmuie obrajii ca o moaşă price pută. gust aerul cu limba, 
fără geniul şarpelui însă: e fierbinte şi umed, miroase a iarbă, a 
corcoduşe strivite sub tălpi. 

jos, călare pe motocicletă, stă de vorbă cu şeful scării 
karatistul abia întors din Italia. şi pe avocata cu studii la dis-
tanţă, care zice că legea e făcută pentru a fi încălcată, o văd 
pupîndu-se cu familia ei de la ţară. uite-o şi pe fetiţa gata să-şi 
sacrifice fecioria pe altarul lui Tokio hotel: frumoasă ca un înger, 
cîntă pe rotile, vîj-vîj încoace, vîj-vîj încolo. aproape s-o dărîme 
pe doamna de la parter, care vine spre casă, vîrîndu-şi mereu 
căpşorul în geanta ei foarte bătrînă.

scot un ţipăt. nici pubera, nici femeile, nici bărbaţii de jos 
nu au urechi. lumina filtra tă de nori şi de frunze îi face livizi – 
sau sînt morţi? chiar dacă-şi mişcă buzele întruna, eu nu aud 
nici un cuvînt. sînt morţi! tineri şi bătrîni, cu pantaloni, fuste 
şi tricouri pline de in scripţii şi poze. morţi cu peri, cu plete sau 
chilugi. toţi cu ochi fumigeni, toţi cu zîmbete largi. vorbind, 
cîntînd, mişcîndu-şi capetele, dînd din mîini… 

ploaia porneşte din rărunchi, o, cum fug iepureşte în toate 
părţile toţi! curtea – albă, spumoasă acum – rămîne să se bucure 
singură de ziua de vară. pîn’ce, brusc, din stînga ţîşneşte o femeie, 
c-un sac de plastic pe cap. coatele ascuţite răsărind din bulbii de 
carne ai braţelor împung iute aerul la fiecare pas. tresar: sigur 
grăbeşte să-şi adune copiii în casă, cum făcea şi mama demult. 
strîng pleoapele-nceeet: poate-i ea...?! 

ochiul roşu a reapărut, ţintindu-mă feroce dintre frunze. 
hm! să fie totul doar o păcăleală?

Mardare

Mardare stă în burta chitului ca într-o casă boierească, 
veche şi cu multe odăi, în care el însuşi se sparge-n fel şi fel de 
figuri: tatăl, soţul, meşterul, slujbaşul, negustorul, poetul etce-
tera…

în odaia din faţă a casei din carne veghează tatăl, tresărind 
la fiece strigăt al copiilor; tata n-ar suporta ca ei să-l vadă altfel 

decît mare, cuminte, puternic –  deci comme il faut. în odaia de 
vizavi îşi duce zilele soţul: „da-da-da!”, răspunde supus, ori de 
cîte ori nevasta i se aşază în jurul gîtului, ca o blană de vulpe, 
şi îl trimite s-achite rata la bancă, să facă piaţa, să urce-n spi-
nare de la parter la etaj dulapul fiului însurat; în odaia de lîngă 
bucătărie, în dreapta, chiar lîngă uşă, meştereşte cîte ceva „nea 
Mardare”, cel priceput la toate. şi tare darnic: pe el îl caută nea-
murile veşnic să-i ceară un ban, să le repeadă la ţară cu Dacia, 
să le boteze, să le cunune şi să le-ngroape; chiar şefii îl cheamă 
pe nea Mardare la slujbă şi ziua, şi noaptea, dacă-i nevoie să 
ţină locul unui coleg plecat la o nuntă; bucătăria largă şi caldă 
e pentru omul de lume, oricînd dispus să-şi cinstească musa-
firii cu o ţigară, să „consume” cu ei o ţuică şi să le citeze, cu 
gesturi largi, din autorii latini şi francezi învăţaţi în liceu, mai 
ales chestia asta, tare pe placul dumisale: mieux perdre un ami 
qu’un mot d’esprit! cît despre pivniţa plină cu saci de porumb, 
sticle de vin, murături, ţoale vechi şi cîte-or mai fi – aici s-a 
stabilit negustorul: cu ochii mijiţi, el cîntăreşte atent şi măsoară 
meticulos tot-tot-tot, cu cîntarul şi metrul din lemn de cireş, 
moştenite de la strămoşi… în cămara uscată şi rece a slugilor 
de cîndva, sub lacăt stă poetul din Mardare; desigur, poetul are 
alt nume, dar nu şi-l mai ştie! ca să nu uite şi a vorbi, vorbeşte 
în şoaptă, mereu, cu el însuşi; ca să nu uite a scrie, el scrijeleşte 
din cînd în cînd cîte-un vers pe pereţii de carne ai trupului său; 
ca să nu uite soarele, îl desenează în praful gros de pe fereastra 
chiliei. iar cerul? cerul şi-l povesteşte tot singur, seară de seară, 
să nu-i dispară de pe retină culorile lui mirobolante. şi astea, în 
timp ce se plimbă în cerc şi tresare mereu, ca vinovat pentru 
toate şi toţi… 

în fiece zi, tatăl, soţul, „nea Mardare”, slujbaşul, omul de 
lume şi negustorul, cu cîntarul şi metrul în mîini, intră peste 
poet şi-i dau în loc de mîncare şi apă cîteva picioare în fund: ca 
să nu piardă cumva din vedere că poate să fie altfel decît comme 
il faut!

cîrtiţa de la Prut

m-am dus cu soră-mea la Prut să-l vedem. ziua de vară nu 
mai părea mare cît o împărăţie, îi zăream orbitoarele margini 
negre şi roşii, cum stăteam noi pe plajă, chiar în inima ei. cu 
fustele ude, seminţe şi frunze lipite de pulpe, cu cîte o creangă 
uscată în mînă, trăncăneam senine: că e soare, că iarba a crescut 
de nu se vede omul prin ea şi că Prutul s-a umflat al naibii cu 
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ploile din urmă; dar degeaba se dă el amazon şi omoară plopii 
şi sălciile basarabene, pe noi nu ne mai sperie ca altădată, cînd 
venea vuind să ne dărîme casele, să ne omoare, duşmanu’! şi-am 
rîs. „adio!”, am zis, ară tîn du-i pumnul, „adio şi n-am cuvinte!”, 
am zis dansînd, privindu-mi complice tovarăşa. 

dar ea, în loc să se bucure, ţipă ascuţit, cu ochii în jos: un 
lanţ de munţi de nisip, un maţ apărut pe neveste, i se opri brusc 
în călcîi... hm, ăsta a fost cerul final al unei cîrtiţe, un călcîi mic 
şi gol de pe plajă! zbieram şi eu, cînd sora înjunghia cu creanga 

maţul fragil şi cărniţa moale din el. zbieram şi eu: mi-era clar, 
cu atîta înver şunare nu putea fi asaltat decît duhul rîului însuşi, 
pe care soră-mea l-a recunoscut, iar eu nu: pierdusem de mult 
legătura cu satul, cu Prutul, cu iarba aceea cît omul...

mă aşteptam s-o văd făcînd incantaţii sau chiuind sălba-
tic peste cadavrul duş manului. dar a urmat doar atît: o pată de 
cărbune a sîngerat puţin la picioa rele noastre, zburînd apoi cu 
boltă printre sălcii, departe, în apa sclipitoare. iar noi, moarte de 
oboseală, ne-am aşezat în nisip, făr’a mai spune nici pîs. 
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