
1.
Cînd am ieșit din blocul semiîncălzit, aburul de afară ni s-a părut primitor. 
Lumina alterează totdeauna percepția. 
Norii vătuiți, lăsați pe coline, soarele de nuanța gălbenușului pal 
ne-au făcut să pornim hotărîți, 
eu cu mîinile înfundate, preventiv, în geaca maro, 
cu guler de blană sintetică, 
tu în două straturi de haine lejere, pe spinarea bicicletei fără pedale. 
Eu în jogging relaxat, tu împingînd, aparent fără efort, în adidașii miniaturali 
ca niște roboței japonezi. Ți-am simțit respirația, ambiția, 
dorința de a-mi arăta, dintr-un fel de dragoste enormă și neputincioasă, 
ce fetiță extraordinară am, 
cu nimic mai prejos de eroii în pijamale sau Mowgli, 
sau Simba și Chiara, 
pe care-i poți urmări, hipnotizată, 
răpită de-o civilizație alien, 
ore în șir. 
Rîdeai, cu obrăjorii tăi împurpurați. 
Lansai strigăte victorioase, ascuțite ca ale păsărilor. 
Te-am lăsat să mă depășești puțin, în timp ce 
adunam ultimele nuci scuturate de vîntul din luncă, în zori, 
sau pierdute de ciorile care le prăbușesc, încercînd să le spargă, 
din înaltul cerului pe asfalt.

2.
Trebuia să alerg, să fiu cu ochii în patru și, 
totodată, să decojesc cît mai mult sîmburele de nucă, 
pentru c-așa îți place: alb, crud, aproape lăptos. 
Trebuia să nu uit să mă bucur, să mă relaxez și să profit de plimbarea asta, 
care putea fi ultima, a noastră, împreună. 
Încercam să memorez (ca un puști înaintea serbării, 
poemul pe care nu l-a învățat toată săptămîna), aproape isteric, 
detaliile: culoarea norilor și temperatura, 
cafeniul stins al frunzelor neridicate de pe marginea aleii, 
structurile familiare ale blocurilor, 
liceul sportiv, 
grădinița și creșa, 
grădinile improvizate pe terenul cel mai abrupt, 
în malul falezei, de zarzavagiii Mănășturului, 
bordeiul unde se aciuaseră cei trei sau patru sau cinci declasați, 
în căldură umezită și fum, și care mie îmi par, de fiecare dată, 
incomparabil mai fericiți decît noi: eu, alergînd cît pot de relaxat dar
simțindu-mi, insistent și înciudat, inima, ca un bolovan în colivia toracelui, 
tu, vîslind din piciorușe la disperare,
încercînd din răsputeri să rămîi fetița-erou, 
care-și salvează tatăl și tribul, copilăria. 
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3.
Nu vorbeam despre asta. 
Nu vorbim despre asta. 
Pentru că mi se pare insuportabil să te manipulez, 
fie și neintenționat, și, dacă mi-ar plăcea, uneori, 
să îți deschid ochii asupra relațiilor dintre adulți, luptelor de dominație, 
hegemonie și răzbunare, ezit pînă la urmă și mă retrag, 
pentru o mie de ani, ca un leviathan 
într-o schemă suicidală.

4.
Dar avem o complicitate, să știi, noi doi, 
și complicitatea asta nu ne-o poate lua nimeni. 
Ne îmbrățișăm din senin, apoi unul strînge un pic mai tare, 
celălalt un pic mai mult, pînă cînd ne simțim, 
prin straturi de haine, inimile bătînd puternic, accelerat: 
două pisicuțe cu burticile lipite, mi-ai zis. Asta e dragostea 
despre care ezit să vorbesc și pe care evit s-o-njosesc, Esterke, 
îndoita vibrație, pe care sînt sigur că, dacă ai simțit-o acum, 
ai s-o păstrezi toată viața... Te desprinzi din brațele mele firesc 
și încaleci bicicleta ta roz, 
plutești pe aleile curbe, întortocheate, 
pline de semne de circulație care se bat cap în cap, 
bucuroasă și luminoasă în lumea ta, 
ca să revii la punctul de unde am plecat – intrarea în skatepark. 

5.
La picioarele tale, în față, „grădina de ciment”, pista lărgindu-se, 
rampele gri și lucioase ca o piele sintetică, întinsă perfect. 
Mă privești peste umăr, căpșorul tău comic sub cozorocul „Gavroche”, 
nu spui nimic, doar privești skaterii 
improvizîndu-și exercițiile cît mai aberant, antigravitațional, ca verișorii lor 
din orășelele californiene-n fantasmele lui Larry Clark. 

6.
Poți să te duci și tu, dar stai aproape de mine și încearcă să mă auzi. 
Bine, tati. 
Să mă auzi, Estera, să fii atentă la mine. 
Biii-ne, tati. ȘTIU, ta-tii. 
Hai pe pista din margine, e pentru copilași. Te dai pe partea asta, numai pe asta, ai înțeles? 
Da, tati, spui stins, rușinată că poate 
ceilalți pitici trag cu urechea și au să-nțeleagă, 
simultan și răutăcioși, că Ester are cu un an sau doi mai puțin decît ei. 
Pentru că generațiile și subculturile astea preșcolare se canibalizează 
într-un ritm cum nu v-ați putea imagina. 
Iar tu ești mereu precaută, eviți violența, 
provocatorii de cinci ani care sînt, uneori, la fel de sălbatici și cruzi 
ca modelele-adulte (părinți, prieteni, familie). 
Mai sălbatici. Mai cruzi.
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7.
Îmi îngheață sîngele de cîte ori alegi o coborîre complicată, o rampă înaltă, 
aparent imposibilă pentru vîrsta, pentru vehiculul Hello Kitty. 
Sau cînd treci, de pe o pistă pe alta, 
pe sub balustrada nichelată, 
aproape ștergîndu-i pe bikerii adolescenți. Te chem scurt, 
cît mai încet, suficient totuși să mă auzi, prin valul de adrenalină. 
La cuvintele mele te-ntorci, iar și iar, pe porțiunea supravegheată de părinți, 
unde copilașii viermuiesc, într-un du-te vino solicitant, 
ca un banc de alevini în apele calde și puțin adînci de la țărm.

8.
De cîteva minute Ester face coborîrile și salturile 
în compania băiețelului îmbrăcat în fîșul kaki. 
Se plac fără cuvinte, rîd, țopăie pe rampa gălbuie. 
Dau startul coborîrii pe rînd. Mă surprind studiindu-l 
(oripilat și încîntat, poate, la fel ca Ester): 
n-am mai văzut de mult un puști așa slăbănog, 
așa palid, cu atîta foame de sport. 
Ochii vii și enormi și negri continuă, poate, linia genetică a unui fluture. 
Se retrag, într-un ritual comun și – pentru mine – extraterestru, 
departe de grupul preșcolar, 
sus, 
pe rampa cea mai înaltă, de culoarea parchetului. 
O folosesc ca pe un tobogan. Se împing și 
se trag de mînă unul pe celălalt, încîntați. Își înmoaie încălțările într-o baltă, 
încercînd să-și imprime urma, clară ca un sigiliu, 
pe plasticul mat. Cerul e o idee mai întunecat. 
Stropi mărunți ca pistruii se lipesc de haine, ciment, asfalt.

9.
Vezi craniul ăla, îl vezi? E o fantomă, fixează băiatul peretele lucrat în spray verde.
Da, e o fantomă.
Un cap de păianjen.
Un păianjen care face caca, plusează Ester.
Caca și pișu, rezistă băiețelul.
E un căcat de păianjen, închide Esterke cercul. 
Tatăl băiatului, pînă acum doar apatic (zîmbindu-mi chinuit 
de cîte ori privirile ni s-au intersectat), devine grav. 
Puștii fac tumbe, se tîrăsc într-o bucurie indiferentă la noi. 
Pistrui lichizi li se imprimă pe haine. 
Alunecă pe rampa cafenie, se tîrăsc pînă la pisc, 
căutînd orice prilej ca să-și unească mîinile. 
Mîinile mici ating Everestul.

10.
Uite un fund de bebe, descoperă băiatul.
Un fund de caca și de pipi și de păianjen, completează Estera.
Ce-i asta, Horia? Tu nu ai fund? e din alt film tatăl ofensat.
Crezi că tu ai fost altfel? Mai vorbește o dată așa, că mergem acasă. 
Și-așa plouă de-o jumătate de oră.
Pe tine te cheamă Horia, pe mine Estera, 
fixează mica instigatoare începutul unei frumoase prietenii.
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Horia și Estera. Estera, zice băiatul cu ochi de fluture, 
ca și cum s-ar fi îndrăgostit de-adevăratelea.

11.
Siluetele tatălui (vexat) și băiatului (întristat) 
dispar în aburul dup-amiezii. 
Lumina se estompează și ea. 
Conștientizăm frigul. 
Estera-și abandonează bicicleta pe pistă, i-o ridic, 
fuge din toate puterile spre zona aparatelor de gimnastică, 
de parcă skateparkul ar fi devenit instantaneu 
cea mai jalnică distracție de pe Pămînt. 

12.
O ajung din urmă, ne antrenăm mușchii picioarelor, pe stepper-ele perechi:
Tati, vrei să fii tu Horia acum?
...
Știu eu un joc. Vrei să fii Horia?
...
Horia, hai să ne dăm pe aparatul ăsta. Așa, ridică piciorul. 
Uite, vezi, și sîntem față în față. Ce bine e, încearcă să se convingă 
și să mă convingă mîța asta la patru ani și patru luni. 
Îmi dai mîna, Horia? Așa. Uite, te duc la leagăne!
Pe urmă:
Gata, tati. Nu mai vreau să fii Horia, tu nu ești Horia, tati! Ești tati al mieu.

13.
Începe să plîngă. Îmi strînge puternic piciorul, 
ca de atîtea ori cînd crede că m-am supărat 
și că nu o cert numai din milă. Dar eu m-am întristat acum, 
poate, pentru că băiatul și tatăl lui au plecat. 
Pentru că Ester se simțise atît de bine în secundele alea, 
imponderabile, 
irepetabile, 
pe pistă. 

14.
Duc într-o mînă bicicleta ușoară, de aluminiu, 
de cealaltă o țin pe Estera, îndrăgostită și îndurerată. 
Găsim un ciot de cretă portocalie și umedă și colorăm pe asfalt. 
Melc. 
Ponei. 
Șarpe. 
Pictăm cu bețe înmuiate în apă trovanții despicați în jumătăți de lună, 
înșirați de-a lungul aleilor. Culegem primele 
(sau ultimele?) frunzișoare de păpădie, 
pentru refugiatul nostru sirian, 
hamsterul Tricky. Numai rostindu-i numele, 
simplu și comic, 
Tricky, Tricky, fetița Tricky, 
ne umplem de căldură și bucurie, de bunătate, 
îl vedem umflîndu-și, ca două alveole, 
obrăjorii cu frunzele de păpădie.
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