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Totuși, ceea ce l-a uimit cel mai tare a fost 
logica aripilor. Păreau atât de natural 

legate de acel organism pe de-a-ntregul 
omenesc, că nu putea pricepe de ce nu 

aveau aripi și ceilalți oameni. 
 

(Gabriel García Márquez – Un domn 
foarte bătrân cu niște aripi uriașe)
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mic dejun 
 
 

Mirosul de ceapă călită se năpusti 
profan în aerul înmiresmat de florile de 
salcâm și bujorii, margaretele și iasomia din 
grădinița de sub fereastra bucătăriei. Ici-
colo, câte un mac se îmbujora neprihănit la 
viersul muhav* al mierlei. În rest, niciun 
sunet. Doar ciorovăiala câtorva vrăbii și 
sfârâitul, răzbătând prin fereastra larg 
deschisă, alături de miros, al cepei. Și 
frânturi de cântec, cântat cu voce joasă și 
liniștită de femeie care are totul fără să aibă 
nimic. 

Fereastra de alături, tot larg 
deschisă, primi sunetele și miresmele 
înăuntru. Odată intrate, împânziră toată 
camera, gâdilând nările nasului acvilin ale 
pictorului și împresurând peisajul cu cer 
negru, înstelat și lac sub clar de lună de pe 
șevalet. 

– Tanti Florica, gata masa? întrebă 
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pictorul trezit la vărsatul zorilor și întărâtat 
de aroma îmbogățită de ouă proaspete, caș și 
roșii adăugate cepei. 

– Gata, dom’ pictor, gata, strigă 
Florica între două game. 

Pictorul ridică din sprâncene 
satisfăcut, desăvârșind haloul lunii de pe 
pânză cu două trăsături scurte de penel. 

Zgomotul de farfurii și clinchetul de 
pahare scoase din dulapuri înghiți pentru 
câteva secunde totul, stânjenit, apoi tăcu. 
Pictorul se ridică de pe scăunelul lui, pe care 
ședea când picta de când îmbătrânise și-l 
dureau șalele, și porni agale, târșâindu-și 
picioarele în papucii moi, de casă, spre 
bucătăria ce promitea satisfacție deplină 
limbii, nasului și ochilor, deopotrivă. 

– Bună dimineața, tanti Florica, 
salută pictorul adus de spate pe Florica ce 
aranja pe masă, lângă farfurii și pahare, un 
buchet proaspăt de bujori tăiați mai de la 
jumătate, să se potrivească în vază. 

– Bună dimineața, dom’ pictor. 
Deși era cu cel puțin zece ani mai în 

vârstă, pictorul devenea, atunci când se 
așeza la masă sub privirile Floricăi, copil cu 
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zâmbet pofticios pe buze. Începu să 
mănânce, savurând fiecare îmbucătură, în 
liniștea reașezată, străpunsă de mierlă, vrăbii 
și flori. Pentru că și mirosul are sunetul lui, 
așa cum liniștea are aroma ei. Florica, pe 
scaunul ei, în colțul bucătăriei, părea că 
încearcă să țină în frâu un fluture mare ce se 
zbătea cu aripile prinse în două andrele. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________ 
*Cuvântul múhav nu există, dar s-a alipit 
atât de firesc de viersul mierlei, că n-am 
putut nici în ruptul capului să-l dezlipesc de 
acolo. În contextul ăsta, înseamnă șugubăț și 
un pic deșănțat. Sau ceva de genul. Oricum, 
orice v-ar inspira, așa trebuie să fie. 
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valiza 
 
 

Vasilică Muratu, un om sărac şi 
foarte guraliv, trăia împreună cu familia lui 
într-o căsuţă mică la marginea oraşului. 
Numele lui nu era Muratu, dar aşa îl ştia 
toată lumea, pentru că era acru ca o 
murătură. Avea o nevastă şi mai guralivă 
decât el şi doi copii gălăgioşi. Erau atât de 
săraci, că nu aveau nici după ce bea apă. 
Ziua căutau prin gunoaie, iar noaptea sortau 
ce au găsit. 

Într-o bună zi, în drumul lor au găsit 
o valiză. Au luat-o cu ei, iar seara, când au 
ajuns acasă, au deschis-o. Nu le-a venit să 
creadă ce vedeau, aşa că au început să 
vorbească toţi deodată: 

– Valiza asta e blestemată! strigă 
Muratu. 

– Ba valiza asta e nestemată! 
exclamă nevasta lui. 

– Eu zic că valiza asta e plină cu 
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bani! se minună copilul cel mare. 
– Valiza asta e murdară! zise copilul 

cel mic. 
– De când te deranjează pe tine 

murdăria? se încruntă la el Muratu. 
– Trebuie să ascundem valiza! ţipă 
nevasta. 
– O ascundem de unde am luat-o, se 

răţoi Muratu. 
– Eu zic să o îngropăm, propuse 

copilul cel mare. 
– Valiza asta e murdară! spuse 

copilul cel mic. 
Toţi tăcură uitându-se gânditori la 

el. 
– Merg să sap o groapă în spatele 
casei, anunţă Muratu. 
În timp ce săpa, începu o ploaie 

torenţială, care în două minute umplu groapa 
cu apă. Muratu se duse plouat în casă şi şi îşi 
schimbă hainele ude. 

– Ai săpat groapa? îl investigă 
nevasta. 

– Tu nu vezi ce-i afară? îi răspunse 
Muratu întrebător. 

– Nu mai ascundem banii? întrebă 
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copilul cel mare. 
– …? se miră copilul cel mic. 
În timp ce se întrebau unii pe alţii, 

se auzi o bătaie în uşă. 
– Cine-o fi? se minună nevasta. 
– La noi nu vine niciodată nimeni, 

spuse copilul cel mare. 
– S-o fi rătăcit cineva, bombăni 

Muratu ducându-se să deschidă. 
În uşă stătea un om îmbrăcat într-un 

costum scump, ud leoarcă. 
– Mă scuzaţi, spuse el. Pot să mă 

adăpostesc un pic de ploaie la 
dumneavoastră? 

– Sigur că poţi, răspunse Muratu 
uitând de valiza cu bani. Dar de unde ştiu eu 
că nu eşti un om rău? 

– Nu sunt, spuse străinul, şi ca să-ţi 
demonstrez, o să-ţi spun că azi am avut un 
mare ghinion. Ăsta cu ploaia ar fi al doilea. 

– Ce ghinion? întrebă Muratu. 
– Am pierdut o valiză plină cu bani. 

Erau toţi banii mei şi voiam să cumpăr cu ei 
o casă şi să mă mut în oraşul ăsta. Dar acum 
totul s-a terminat şi m-a mai prins şi ploaia. 

Muratu se holbă la omul care stătea 
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în uşa lui în timp ce, fără să observe, lângă 
el apăru copilul cel mic târând de valiza 
găsită. 

– Valiza asta e murdară! 
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primăvară urbană 
 
 

Culorile au izbucnit chiar și lângă 
asfaltul searbăd, plin de bălți anoste, cumva 
asortate cu graffiti-ul apărut într-o noapte pe 
ușa asociației de proprietari. Ochiul vigilent 
al președintelui evaluase dintr-o privire, în 
dimineața următoare, tot dezastrul. 
Obraznicii ăștia de copii, generație scăpată 
din mână, cum se exprimă ei tocmai lângă 
copacul roz ce a nins pe asfaltul proaspăt 
măturat de tanti Mioara, grasă și roză la 
rândul ei. Ușa trebuia vopsită, cum să stea 
niște oameni serioși ce calculează și 
încasează aproape zilnic, cu așa o ușă. Mai 
ales că se perindă tot cartierul pe acolo și 
vede. A venit și domnu’ Dumitru de la 
blocul patru și a zis că-i știe pe vreo doi 
dintre băieții ăștia care-au măzgălit ușa. O să 
se ducă la mă-sa și-o să-i pună în vedere să 
ia vopsea, că bidinea le dă el, să trimită 
băieții să repare tărășenia. Așa ceva nu se 
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poate, ba e chiar inadmisibil! Apoi a venit 
tanti Mioara nervoasă și a bombănit 
măturând asfaltul nins de copacul roz care a 
îndrăznit să-și scuture petalele în fața 
asociației, deși se știe că lu’ domnu’ 
președinte îi place curățenia lună. Primăvara 
trecută, chiar s-a gândit să taie copacul, că 
ține umbră și face mizerie. Dar s-au opus 
vecinii de la parter și mai ales doamna asta, 
Roșca, care-i rea de gură și mai dă și de 
mâncare la toți câinii, culmea, tot aici, la el, 
în fața asociației. Copacul roz a scăpat cu 
viață, dar ușa tot nu a fost vopsită, că mă-sa 
băieților a zis că domnu’ Dumitru n-are 
dovezi și ea n-are bani de vopsea, că nici 
părul nu și l-a vopsit de trei luni de zile. 
Domnu’ Dumitru a reproșat public că 
doamna se plânge nejustificat, că în loc să-și 
ia țigări și cafea toată ziua de la magazinul 
de peste drum, mai bine ar pune băieții ăia la 
treabă. Că și dacă n-au măzgălit ei ușa, 
cineva tot trebuia să o vopsească, că doar 
nu-i casă de vădane asociația asta! S-au 
contrat vreo juma’ de oră sub copacul 
înflorit, apoi domnu’ Dumitru și-a adus 
aminte că trebuie să se întoarcă acasă cu 
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pâinea după care îl trimisese doamna 
Dumitru, că-l aștepta femeia cu masa și el se 
lupta pentru un cartier de nerecunoscători. 
Unde mai pui că domnu’ președinte voia și 
copertina reparată, că se găinățează 
porumbeii fix în capul proprietarilor și de-
aia nu mai vin să-și plătească întreținerea la 
timp. Da-i dă el în judecată, nu mai e el așa 
suflet nobil de-l iau toți de prost. Și-o pune 
el pe Mioara și să toarne otravă la rădăcina 
copacului, și să dea grâu otravit la porumbei, 
ca să scape odată de griji. Că el e președinte 
de asociație, nu administrator de parcuri. 
Apoi o să-și pună o cameră de luat vederi, 
de-aia cum are și vecinul de la el de pe 
scară, ăla de mai pleacă la muncă în Italia și-
i plin de bani, ca să vadă și el dimineața cine 
i-a măzgălit noaptea ușa, ca să știe domnu’ 
Dumitru pe cine să tragă la răspundere, cu 
dovezi. 

Un porumbel a decorat pe nesimțite 
părul alb de atâtea griji al domnului 
președinte și și-a luat zborul de pe marginea 
copertinei. Mioara și-a rotit ochii în capul 
roz, urmărind o petală ce plutea blând, 
desăvârșind proaspăta decorațiune. 
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– Să vă dea Dumnezeu sănătate, 
dom’ președinte, a zis ea în timp ce se 
întorcea să plece, zguduită de râs. 
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pseudo 
 
 

şi când eram şi noi mai mici 
şi ne jucam cu bibilici, 

furam de la vecin gutuuuuuuuuui 
şi-l înjuram de mama lui 

 
Doru îşi puse zâmbetul de gazdă pe 

chip şi porni fredonând, cenuşiu şi şleampăt, 
spre uşa cândva albă. Îşi întâmpină oaspeţii 
ce stăteau într-un echilibru precar pe 
ultimele dintr-un abrupt şi în spirală şir de 
trepte, deschizând larg uşa şi lăsându-i să 
intre într-un fel de cameră de zi. Încăperea 
se afla în mijlocul locuinţei, nu avea ferestre 
şi era ticsită cu fotolii de jur împrejurul unei 
măsuţe de cafea, cărţi, instrumente muzicale 
şi uşi ce dădeau spre restul casei. Pe pereţii 
zugrăviţi într-o altă epocă atârnau tablouri în 
ulei şi fotografii în rame groase. Toate erau 
ponosite, în perfect acord cu casa veche în 
care se aflau. 
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Doru sărută obrajii stângi ai 
femeilor, dădu mâna cu bărbaţii şi, cu un 
gest larg, pornit din ochiul drept ce fugea 
zglobiu spre rădăcina nasului, îi pofti pe 
fotoliile înflorate din jurul măsuţei de cafea. 
Mustaţa îi zâmbi în timp ce musafirii se 
aşezau şi, odată ce îi văzu instalaţi 
confortabil, dădu fuga în bucătărie. Luă 
sticla de trei sferturi plină pe jumătate cu 
sirop de vişine, prepară cu veleităţile unui 
barman talentat câte o răcoritoare pentru 
fiecare şi se întoarse cu tava plină de pahare 
vişinii în camera în care oaspeţii aşteptau cu 
sufletul la gură să se înfrupte atât din 
răcoritoarea proaspăt preparată cu apă de la 
robinet, cât şi din nemăsuratul talent de 
cantautor al gazdei. 

Pe canapeaua din fundul camerei, 
camuflată de fotolii, cărţi şi instrumente 
muzicale, zăcea într-o postură mai mult sau 
mai puţin nonşalantă, sora lui Doru, 
Gabriela. Acelaşi ochi drept ce fugea 
zglobiu spre rădăcina nasului făcea ca 
asemănarea dintre ei să fie izbitoare. 
Gabriela era cu câţiva ani mai în vârstă decât 
Doru, avea ochelari mari, cu rame groase, 
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roz pal, şi mustaţă. Purta mai mereu ciorapi 
albi prin ochiurile cărora ieşeau fire negre şi 
groase de păr şi era profesoară de 
matematică la un liceu obscur dintr-un 
orăşel apropiat. Avea vocea groasă, vorbea 
mult şi fără chef şi era mândră de felul 
natural în care se purta. Avea, ca orice 
om, slăbiciunile ei nu tocmai naturale: 
coafurile îndrăzneţe, lacul de unghii strident 
şi bărbaţii tineri. Gabriela avea părul şi 
unghiile lungi, de culori incerte şi o dată la 
două săptămâni sau chiar mai rar, depinde 
de cât de bine executate fuseseră ultimele 
aranjamente, se lăsa coafată şi manichiurată 
de mama ei, o fostă coafeză mică de 
înălţime, ce purta fie vară, fie iarnă, o 
căciulă groasă, de lână, pe cap. Bătrâna îşi 
aranja fata cum ştia ea mai bine, făcându-i 
cocuri complicate şi extravagante şi 
vopsindu-i unghiile în toate nuanţele 
închipuite şi neînchipuite de roşu. Se 
înţelege că, atâta timp cât coafura rezista, 
Gabriela nu avea de ce să o strice spălându-
şi părul, mai ales că cocul fusese, în 
prealabil, fixat cu bere de către priceputa 
coafeză. 
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Aşadar, Gabriela zăcea pe canapea, 
proaspăt sosită de la liceul obscur la care 
preda, şi corecta nişte teste, în timp ce 
aştepta să dea ascultare cântărilor pe care 
Doru, la rândul lui, se pregătea să le cânte. 
Puţin suspans nu strică, învăţase el în anii în 
care talentul de cantautor îl purtase prin 
diverse bodegi mai mult sau mai puţin 
selecte, aşa că nu se grăbea. Se uita galeş, pe 
sub sprâncene, cu privirea ochiului drept 
înfiptă în rădăcina nasului şi cu cea a 
ochiului stâng mângâind, languros, 
musafirele şi zâmbea în timp ce aproba cu 
glas blând conversaţia ce se desfăşura în 
aşteptarea marelui spectacol. Pentru că Doru 
făcea, într-adevăr, spectacol. 

Vocea lui Doru, însă, deşi puternică, 
era de o sensibilitate aparte. Trebuia 
întreţinută, protejată, mai ales că, de câtva 
timp, nu mult, îşi etala talentul muzical într-
una dintre cele mai cunoscute crâşme din 
centru. Nu putea lipsi, nu putea dezamăgi, 
vocea lui trebuia să fie mereu la înălţime, 
astfel că, atunci când simţea cea mai uşoară 
înţepătură în gât sau când îl îmboldea vreo 
tuse, îşi vâra doi cartofi întregi într-un fular 
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pe care şi-l înfăşura în jurul gâtului şi umbla 
aşa pretutindeni, până când stinghereala ce-i 
putea pune în pericol corzile vocale şi, 
implicit, prestaţia, dispărea. 

Doru era un bărbat ce putea face 
ravagii în rândul persoanelor de sex feminin, 
dacă asta îşi propunea. Jurizase zeci de 
concursuri muzicale, zeci de aspirante îi 
ceruseră sfaturi, pe unele chiar le pregătise 
personal. Toate, însă, dar absolut toate, 
sfârşeau prin a se îndrăgosti de el. Doru nu 
era un bărbat frumos, dar avea carismă. 
Personalitatea lui impozantă, precum şi 
privirea înflăcărată de sub genele lungi îl 
făceau irezistibil. Ca un bărbat galant ce era, 
Doru nu profita de vulnerabilitatea tinerelor 
domnişoare, ci se mulţumea doar cu câte o 
strângere în braţe, câte o atingere a 
picioarelor pe sub măsuţa de cafea, câte un 
sărut pe obrazul stâng alunecat, ca din 
greşeală, foarte aproape de colţul gurii, toate 
iniţiate, evident, de către tinerele ce-şi 
stăpâneau cu greu dorinţa. 

Acest lucru era lesne de înţeles ca 
fiind genetic, de vreme ce şi Gabriela făcea 
cuceriri după cuceriri în rândul liceenilor 
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cărora le preda cu greu ştiinţa exactă a 
matematicii. Era, de asemenea, lesne de 
înţeles de ce prin locuinţa prăfuită a celor 
doi se perindau mereu feţe noi: odată ce 
privirile hulpave şi chiompaşlii se aruncau 
asupra prăzii, nu mai putea fi vorba de 
prietenie. Dar ei se obişnuiseră: înţelegeau 
că pasiunea pe care o generau mistuia, pur şi 
simplu, prietenia care ar fi putut fi. 

Doru mai aruncă o privire asupra 
audienţei: şi-ar fi dorit ca ei să-i înţeleagă, 
într-adevăr, geniul. Apoi îşi luă chitara, 
zdrăngăni de câteva ori pentru a se face 
linişte şi începu să interpreteze sensibil, cu 
ochii închişi şi capul lăsat uşor pe spate, o 
baladă. Oaspeţii ascultau înmărmuriţi. O 
linişte plină de respect însoţea notele 
interpretate cu acurateţe. Doar vocea 
Gabrielei se înălţă dintr-o dată, de pe 
canapea, nestăpânită şi afonă, aproape 
acoperind-o pe cea a cantautorului. Clipele 
magice începură. 
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geruțu 
 
 

Veronica avea nouăzeci și patru de 
ani și Dumnezeu o uitase pe Pământ fără 
vreo treabă anume. Norocul ei era că o 
uitase cu minți cu tot, că altfel ar fi fost vai 
și amar de ea. Nu mai avea pe nimeni: 
unicul copil pe care îl avuse, un băiat, 
murise în urmă cu câțiva ani fără să aibă 
urmași, iar ea, la rândul ei, fusese singură la 
părinți. Se născuse într-o familie bună, dintr-
un tată zbir și o mamă bolnăvicioasă. O 
botezaseră Veronica, după Veronica Micle, 
iubita lui Eminescu, așa îi spusese mama ei 
într-o seară geroasă, pe când Veronica 
încerca să străpungă întunericul alb de după 
poarta mare a curții, prin geamlâcul 
împopoționat cu perdeluțe de in, brodate, al 
odăii ei de fată mare. Veronica scruta, mama 
îi țesea destinul: după ce se va fi măritat cu 
un nobil bogat și cu ceva ani mai în vârstă 
ca ea, va fi avut doi sau trei copii pe care îi 
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va fi trimis, când se vor fi făcut mari, la 
școli înalte, la Paris ori aiurea, iar ea, 
Veronica, nu va fi avut altceva de făcut în 
viața asta decât să surâdă la brațul nobilului 
ei soț și să arunce câte o vorbă bună drept 
sprijin, când acestuia îi va fi fost greu. Cam 
asta făcuse și ea, mama Veronicăi, în viață, 
și bine făcuse. Învățase să-l iubească, 
oarecum, cu o dragoste șubredă și 
bolnăvicioasă ca ea, pe bărbatul ei, și asta 
era bine. 

– Oricum, viața de femeie este dată 
ca să slujești, conluzionase mama, și 
depinde numai de tine pe cine slujești. De 
tine și mai ales de ai tăi, să te dea pe mâini 
bune. 

Veronica își îndesa privirea mai 
adânc în noapte, adulmecând precum un lup 
întunericul în căutarea lui Geruțu. Mama 
bănuia ceva, că doar de-aia, de fiecare dată 
când soțul ei, zbirul, nu era prin preajmă, 
dădea fuga la Veronica să-i îndepărteze 
gândul și ochii de la necurat. Atâta mai 
lipsea, să afle tată-său. Dar mama vorbea, 
iar Veronica visa și aștepta. 

Geruțu apăruse în viața Veronicăi 
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într-o zi albă ca o mireasă. Își pusese 
mănușile să meargă în vizită la o mătușă, în 
timp ce Geruțu, pe numele lui Gelu, vizitiu 
al uneia dintre cele mai bogate familii din 
oraș, trăgea domol caii de hățuri, țanțoș 
cocoțat pe capra trăsurii. 

– Hoooo, auzise Veronica în spatele 
ei, tocmai când terminase de aranjat manșeta 
mantoului peste mănușa mâinii stângi. 

Întorsese capul spre locul unde caii 
sforăiau și nechezau, nemulțumiți că 
fuseseră opriți în mijlocul trapului și al 
drumului, dar privirea i se izbise de pieptul 
lui Geruțu, bărbat înalt, falnic, în uniforma 
frumos croită, de vizitiu. Veronicăi îi 
scăpase un oh! cât un ou de găină chiar în 
clipa în care privirile ei, ridicate, le 
întâlniseră pe ale lui, coborâte, și, fâstâcită, 
se întorsese să-și vadă de drum. Dar, 
nemaiștiind unde, mai exact, pornise să se 
ducă, se oprise, își dusese mâna la frunte și 
intrase grăbită în curtea din care numai ce 
ieșise, închizând cu hotărâre poarta. Geruțu 
rămăsese nelămurit în mijlocul drumului, 
gândindu-se că, poate, Veronica uitase ceva 
în casă, așa că așteptase. Cam pe când caii 
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începuseră să înghețe de gerul năprasnic ce 
prinsese a se lăsa, Veronica își luase inima 
în dinți și bocceluța în mână și ieșise pe 
poarta înțepenită de frig. Geruțu îi arătase 
trăsura, poftind-o să urce, iar ea urcase 
firesc, fără întrebări, doar răspunzând în 
cuvinte la întrebarea din privirile Geruțului. 

– Merg până la mătușa Aneta, să-i 
duc o broderie. 

Geruțu se mirase că în minuscula 
bocceluță încăpea o broderie, dar nu pusese 
la îndoială spusele Veronicăi. Cine era el să-
și dea cu părerea despre broderii? 

În lunile care urmaseră, Veronica 
dispusese de trăsura bogătașilor cam de trei 
ori pe săptămână, când avea de dus lucruri 
închipuite la mătuși adevărate. În privirile 
aprige ale lui Geruțu, sub sprâncenele 
încruntate și dese, prinsese a arde un foc 
molcom, iar în vocea cristalină a Veronicăi 
păreau că își făcuseră cuib privighetori. Într-
o zi, pe când Geruțu o poftea în trăsură cu 
gestul lui succint, Veronica se urcase pe 
capră, făcându-i loc lângă ea flăcăului. 
Acesta își așezase întâi inima lângă ea, apoi, 
cu teamă să nu-i șifoneze rochia, se așezase 
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și el. Veronica îi povestea verzi și uscate, 
vrute și nevrute, câte în lună și-n stele, iar el 
asculta, cu privirea aprigă în care îi ardea 
sufletul sub sprâncenele încruntate. 

– Gelule, tu râzi vreodată? îl 
întrebase ea într-o zi, cu vreo două minute 
înainte să afle că numele lui adevărat era 
Geruțu și că avea să fie pe veci al ei. El se 
gândise preț de vreun minut jumate, trăsese 
de hățuri să oprească caii, luase în palme 
fața întoarsă spre el a Veronicăi și-i sărută 
întâi mirarea de pe frunte. Încrustase, apoi, 
cu câte un sărut ca o floare mică de gheață 
fiecare obraz și coborâse lin spre buzele 
roșii ca macul ale fetei a cărei respirație se 
oprise pe prima literă a unui cuvânt pe care 
nu-l va mai fi rostit niciodată. O sărutase cu 
dor mare, ținut în frâu precum caii sălbatici 
abia îmblânziți și râsese. Nu știuse nici el de 
ce, dar râsese cu toată ființa lui de bărbat cu 
jar în loc de ochi și libelulă în loc de suflet. 
Atunci, în chiar acel moment, Veronica își 
adâncise ochii verzi și limpezi în ochii lui 
aprinși și mâna fără mănușă în părul lui 
negru ca pana corbului și-i șoptise ca o 
promisiune: 
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– Geruțule… 
Geruțu plecase pe front toamna 

târziu, după ce o iubise aprig pe Veronica în 
pădurea ce dădea să ruginească. Înainte să 
plece și să nu se mai întoarcă niciodată, 
Geruțu își înșiruise puținele cuvinte pe o 
salbă și i-o prinsese Veronicăi în jurul 
inimii: 

– Dacă nu mă întorc, uită-mă, dar 
dacă vin înapoi, adu-ți aminte de mine. 

Veronica și-a adus aminte de Geruțu 
în fiecare zi a vieții ei, chiar și atunci când 
și-a prins flori în păr, într-o după-amiază de 
mai, sub un văl alb, precum ziua în care s-au 
văzut întâia dată. Și-a adus aminte în timp 
ce-și iubea bărbatul care a făcut-o pe cât 
de fericită putea să o facă un alt bărbat, în 
timp ce-și creștea copilul, în timp ce râdea și 
în timp ce plângea. Și, în tot acest timp, a 
purtat în jurul inimii salba de cuvinte 
neatinsă, așa cum a lăsat-o Geruțu. 

Veronica și-a adus aminte de Geruțu 
și azi, când gerul aprig precum privirea lui 
încrustase pe geamul ei flori de gheață. 

– Cum să te uit, Geruțule? șopti 
tainic Veronica, cu ochii limpezi și verzi 
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adânciți într-o poveste de demult. Cum aș 
putea să te uit? 

Ziua, albă ca o mireasă, prinse a se 
topi în aurul apusului. Veronica, pe care 
Dumnezeu o uitase pe Pământ fără vreo 
treabă anume, prinse a se topi într-un vis, în 
care stătea pe capra unei trăsuri, lângă 
Geruțul ei, să-i prindă mereu noaptea 
împreună. 
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păsări 
 
 

Femeia amesteca într-o oală 
aburindă, fredonând cu voce joasă și un pic 
răgușită un cântec vechi, învățat de la 
străbunica ei. Pe cap purta un turban înalt și 
colorat, iar în picioare, nimic. Mâinile cu 
degete lungi se mișcau îndemânatice. Avea 
în jur de cincizeci de ani și era încă 
frumoasă. Pielea creolă începuse a se brăzda 
de linii fine, iar în ochii de culoarea 
chihlimbarului prinse a-i străluci de ceva 
timp o lumină pe care n-o mai avusese 
niciodată. Femeia amesteca în oala aburindă 
în fiecare zi, de când se știa. Nu voia și nu 
putea să facă altceva. Străbunica ei îi 
spusese, pe când femeia avea vreo trei-patru 
ani, că aburul ce iese din oală e sufletul ei, 
iar dacă îl lasă să dispară, va rămâne, pe 
veci, fără el, așa cum pățiseră mama și 
bunica ei. Și punându-i lingura mare, de 
lemn, în mână, mai adăugase că și după ce 
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ea nu va mai fi, cineva va trebui să amestece 
în continuare în oală, pentru ca sufletul să nu 
moară niciodată, fiind vechi de când lumea 
și trecut cu mare grijă din generație în 
generație, apoi, la scurt timp, murise. 
Femeia continuase să amestece în oală și să 
cânte din zori și până noaptea, târziu, 
neobosită. 

Visase, de-a lungul timpului, în 
mare secret şi aproape fără să-şi dea seama, 
la o altfel de viaţă. Auzise, sau poate doar i 
se păruse, pe când era copil, o discuţie între 
străbunica şi mama ei: 

– Dacă pleci, tunase străbunica, îţi 
vei pierde sufletul, aşa cum şi l-a pierdut şi 
mama ta. A avut noroc că am găsit-o la timp 
şi i l-am recuperat, atât cât mai era. 

– Nu-mi pasă, strigase mama femeii, 
mai bine să-l pierd, decât să nu fie liber, şi 
plecase râzând. 

Dar neştiind prea multe despre asta, 
rămase doar cu un vis de neîmplinit. Se mai 
gândise din când în când şi încercase să-şi 
explice ce înseamnă “liber” şi cum reuşise 
mama ei să scoată sunetele acelea numite cu 
dispreţ de străbunică “râs”, dar cum nu avea 
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pe cine să întrebe şi nici nu putea părăsi 
odaia mică, uitase cu totul de plăpândul ei 
vis şi îşi urmase cuminte destinul. 

Într-o bună zi, ochii femeii prinseră 
a străluci mai tare ca niciodată și oricât 
încercă să alunge senzația de arsură pe care 
o avea, nu reuși. Spre seară, din ochiul drept 
începu să-i curgă o lacrimă. Mută lingura de 
lemn în mâna stângă și, continuând să 
amestece, își trecu degetele peste obrazul 
brăzdat de lacrima care se făcu picătură în 
bărbie și căzu în oală. Se sperie, neștiind ce 
se putea întâmpla, apoi scoase un țipăt scurt, 
de mirare, când din abur se întrupă un băiat 
mic-mic, cât lacrima din care prinse viață. 
Femeia scăpă din mână lingura de lemn şi 
rămase înmărmurită. Îşi reveni la timp cât să 
prindă băiatul, care era pe cale să se 
scufunde în oala aburindă. Îl prinse de un 
picior, îl ridică şi îl aşeză într-o poziţie 
normală în palma ei întinsă. Aburul oalei era 
din ce în ce mai slab, dar nimeni nu observa 
acest lucru. Femeia privea băiatul, 
neîndrăznind să spună ceva, băiatul privea 
femeia, aşteptând. Stătură aşa o vreme, până 
ce femeia, dându-şi seama că din oală 
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aproape că nu mai ieşeau aburi deloc, tresări 
îngrozită. Se uită în jur, încercând să 
găsească lingura de lemn, dar aceasta părea 
că intrase în pământ. Băiatul din palma ei 
începu să râdă. Avea ochii strălucitori şi un 
râs cum nu se mai auzise. Femeia îl privi 
încruntată, neînţelegând de ce râde, mai ales 
că râsul nu era ceva ce se făcea dacă voiai să 
mai ai vreodată suflet, dar cu cât îl privea, 
cu atât îşi simţea fruntea descreţindu-i-se, 
inima înfiorându-i-se, iar din piept i se urcă 
spre gâtlej un hohot cât tot visul ei uitat. 
Încercă să-l reţină, acoperindu-şi gura cu 
mâna, dar băiatul râdea atât de tare, că 
hohotul ieşi din gura femeii mai întâi ca o 
prelungire a cântecului pe care îl cântase 
necontenit toată viaţa ei, apoi se transformă 
într-un stol de păsări colorate ce-şi luară 
zborul spre cer, direct prin tavanul odăii. 
Femeia închise ochii orbiţi de lumina auriu-
roşiatică a apusului ce inundă încăperea prin 
tavanul spart, şi râse până când se simţi 
uşoară precum penele colorate ale păsărilor 
ce ieşiră din sufletul ei. Apoi deschise ochii. 
Din oală nu mai ieşea nici urmă de abur, iar 
în palma ei încă întinsă se odihnea o lacrimă 
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mică de chihlimbar. 
– Liber…, şopti femeia, ridicându-şi 

ochii spre tavanul spart. Acum ştiu. 
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ochiul de apă 
 
 

Poteca pe care mergea era largă, 
bătută și dreaptă. Mergea tot înainte, liniar, 
fără curbe care să ascundă peisajul, fără 
copaci care să facă umbră, fără nimic care să 
rezerve vreo surpriză. Dăduse în poteca 
aceasta după ce străbătuse o sumedenie de 
poteci înguste, întortocheate și întunecate, 
cu pericole la fiecare pas, cu demoni care 
scoteau capete hidoase din tufișuri, cu gropi 
în care se tot împiedica, astfel că, atunci 
când întinderea peisajului i se dezvălui subit, 
nu putu decât să se bucure și să nu-și mai 
dorească nimic altceva. Poteca cea largă, 
bătută și dreaptă era, însă, total lipsită de 
apă, întrucât fântânile fuseseră otrăvite încă 
de pe vremea cotropitorilor, iar sistemele de 
irigații, distruse în vremuri mai noi, ce-i 
drept, dar la fel de tulburi. La început îi fu 
cumplit de sete și chiar se gândi să se 
întoarcă pe potecile înguste unde ar fi putut 
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găsi apă măcar în câte o băltoacă, dar cu 
timpul se obișnui și nici nu mai simți setea. 
Mergea întins, dormea în mers, mânca în 
gând, iar de băut nici nu se punea problema: 
pur și simplu își extirpase această nevoie și 
se simțea ca și când n-ar fi avut-o niciodată. 

Într-o zi, însă, pe când nu se abătea 
de la calea cea dreaptă, auzi în stânga 
drumului un clipocit. Crezu că e o insectă, 
pentru că drumul cel drept, bătut și larg era 
plin de insecte, ca orice lucru cu 
neajunsurile lui, și se apropie de locul din 
care se auzise clipocitul. Mare îi fu mirarea 
când văzu un ochi adânc și limpede de apă, 
atât de adânc și de limpede încât toate 
planurile pe care și le făcuse se rupseră 
singure în bucăți și se împrăștiară în cele 
patru zări. Se aplecă și se uită în ochiul de 
apă: dinăuntru, o voce caldă îi șopti suav: nu 
te teme, bea. 

Și bău. 
Știa că s-ar fi cuvenit să se abțină, 

dar își dădu seama că era atât de însetată, 
atât de ostenită și atât de incompletă, încât 
nu află în ea nicio putere să se opună. De 
îndată ce sorbi din apa apărută de nicăieri, 
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simți cum se reîntregește, cum toate părțile 
lipsă din ea- extirpate sau uitate- se trezesc 
la viață, o viață nouă, cum nu mai simțise 
până atunci. Se gândi că apa aceea trebuie să 
fie magică, diferită de orice altă apă din care 
sorbise vreodată, și poposi în acel loc. 
Sorbea din apa magică în fiecare zi, când cu 
lăcomie, pentru tot timpul în care îi lipsise, 
când cu înghițituri mici, să-i ajungă o 
veșnicie și cu cât sorbea, cu atât se simțea 
mai tânără, mai frumoasă și mai 
încrezătoare. Începu să viseze că totul e 
posibil, absolut totul, chiar și ea. 

Apoi veni iarna. 
Ochiul de apă îngheță într-o 

dimineață și nu se dezgheță decât spre seară. 
Bău cu disperare, cu o sete irațională, ca și 
când aceea era ultima ei șansă de a mai fi 
ceea ce își dorea să fie. O duse așa toată 
iarna, pândind ochiul de apă și sorbind cu 
nesaț de fiecare dată când îl vedea dezghețat. 
Singura ei mulțumire era că încă se vedea în 
luciul lui tânără, frumoasă și încrezătoare, 
de parcă până și trecerea timpului ar fi fost 
vina ei. 

Iarna trecu și lăsă ochiul de apă ceva 
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mai gol. Trebuia să se aplece pentru a bea 
din el, iar chipul de-abia i-l mai reflecta. Se 
gândi că băuse prea mult, prea repede, că 
niciun ochi de apă, oricât ar fi de binevoitor, 
nu rezistă în felul acesta, și încercă să-și 
domolească setea, să o țină în frâu. Nici de 
uitat nu se mai uita atât de des în oglinda lui: 
începuse să se teamă de întunecimea pe care 
o vedea dincolo de imaginea ei deformată. 
Lipsa apei magice începu să o obosească. 
Încercă să își aducă aminte cum făcuse 
atunci când își extirpase părțile 
netrebuincioase din ea, însă nu reuși. O 
tristețe tot mai adâncă o învăluia pe măsură 
ce descoperea în fiecare dimineață tot mai 
puțină apă în ochiul care devenea încet-încet 
o simplă groapă în pământ. Un ochi de apă 
magică pe care ea îl secase. 

În ultima dimineață din lume, când 
pe fundul gropii ce fusese cândva cel mai 
adânc și mai limpede ochi de apă mai 
rămăsese o singură picătură, își adună 
puterile, își strecură mâna și culese cu vârful 
degetului mărgeaua de apă. Vru să o ducă la 
gură, să o depună ca pe o ofrandă adusă sieși 
pe buzele crăpate, să o mai simtă o singură 
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dată, dar aceasta se prelinse pe degetul întins 
și dispăru. Închise ochii, își acoperi cu 
palma vina de a nu fi fost niciodată ceea ce 
nu era și căzu într-un somn adânc, din care 
nu se mai trezi niciodată. Fu găsită două 
secole mai târziu de un om care mergea 
liniar pe poteca bătută: se pietrificase într-
atât, încât fu bună doar de dus la muzeu, 
unde o înghesuiră într-un colț și rămaseră să 
se gândească ce reprezintă, ca să știe ce 
plăcuță să-i pună. 
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amintiri dintr-o 
vitrină 

 
 

Raza de soare intră jucăușă prin 
geamul vitrinei și gâdilă genele lungi și 
rimelate ale fetei de porțelan, trezind-o. 
Întredeschise ochii și zâmbi, apoi căscă și se 
întinse languros. Câteva zile la rând, privise 
trecând prin fața vitrinei numai oameni 
morocănoși cu umbrele– colorate, ce-i 
drept-, iar acum era, în sfârșit, soare. Senin. 
O femeie trecu grăbită prin fața vitrinei, 
aruncând o privire fugară spre luciul 
geamului. Așa făceau toți, dar nimeni nu se 
uita cu adevărat în vitrină. Era, ce-i drept, 
doar vitrina unui magazin de țesături și 
pasmanterie, dar era, totuși, o vitrină. Se uită 
după femeia grăbită până ce aceasta dispăru 
și își dădu ochii peste cap, oftând. Dar 
indignarea îi fu scurtă, fiind nevoită să 
exclame: 

– Oh! când dădu cu ochii de femeia 
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grăbită, care se întorsese și se oprise în fața 
ei, privind-o. 

Nu-și dădu seama dacă expresia 
ei era de adâncă tristețe sau de extremă 
fericire, însă desluși în ochii femeii o 
duioșie întrebătoare. Stătură așa, privindu-
se, câteva zeci de secunde, apoi femeia îi 
zâmbi și fugi la fel de grăbită cum venise. 
Fata de porțelan simți o bătaie puternică în 
locul unde ar fi trebuit să-i fie inima și o 
fâlfâire de emoție în locul unde ar fi trebuit 
să-i fie stomacul. Nu-i venea să creadă că 
cineva chiar îi zâmbise. Un om în carne și 
oase îi zâmbise! Chicoti și își întoarse 
privirea spre locul în care, cu câteva 
săptămâni în urmă, locuise veioza ei cu 
abajur. 

– Oh, oftă cu tristețe din locul unde 
ar fi trebuit să-i fie sufletul. 

Încă nu se obișnuise cu lipsa 
veiozei, care era, de fapt, un veioz. Și-l 
imagină dormind dus, tremurându-și ciucurii 
abajurului în ritmul sforăiturilor pe care le 
intona în felul lui melodramatic și o lacrimă 
îi apăru în colțul ochiului. Asta fusese soarta 
ei mereu, să fie singură. Stătuse zeci de ani 
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în fel de fel de vitrine, pe fel de fel de 
etajere, ba, odată, stătuse chiar pe un pian un 
timp îndelungat, până ce pianistul sărăcise și 
fusese nevoit să îl vândă. 

Petrecuse clipe minunate pe pian. 
Muzica o învăluia de dimineața până seara, 
veselia la fel. Pianistul dădea petreceri 
boeme, în care el, pianul și ea erau în centrul 
atenției. Acolo admirase domnișoare 
frumoase, în rochii cum numai în vis puteau 
exista și domni nonconformiști, cu ochi 
scânteietori și mâini fine. Când pianistul 
fusese nevoit să-și vândă pianul, pe ea o 
păstrase. De fapt, o aruncase într-o cutie, 
pentru că nu-i știa valoarea, altfel, probabil, 
ar fi vândut-o și pe ea. Fusese găsită de sora 
acestuia, după moartea lui: își luase zilele 
din deznădejde și sărăcie. 

Sora pianistului era o femeie între 
două vârste, mai mult bătrână, și foarte 
bogată, care aflase cu stupoare de moartea 
fratelui ei, pe care îl credea bine-mersi, 
cântând în concerte. O luase, așadar, și o 
pusese într-o vitrină cu oglindă. În vitrină 
mai erau șase pahare de cristal nu foarte 
vorbărețe și un fel de castron măricel din 
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cobalt, plin cu pietre de jad, care se certau 
întruna în jurul unui Buddha, tot din jad, 
care se ruga toată ziua. Nu era treaba ei să 
analizeze lipsa de gust a stăpânei casei, așa 
că nici nu o făcu. I-ar fi plăcut, doar, să aibă 
cu cine vorbi din când în când. Viața în 
vitrina cu oglindă nu era rea, ci doar extrem 
de plictisitoare. Era ștearsă de praf o dată pe 
săptămână de menajera încruntată, care o lua 
cu mână fermă, o freca bine cu o cârpă 
aspră, apoi cu una moale, apoi cu un 
pămătuf de praf și o punea la loc. Într-un 
rând, o pusese la loc invers, cu spatele la 
vitrină, și rămăsese așa o săptămână 
întreagă, privindu-se în oglindă. Atunci 
văzuse că ea era, de fapt, doar un bust, deși 
se simțise mereu întreagă și tot atunci 
descoperise că era cheală, deși nu își pusese 
niciodată problema podoabei ei capilare. Se 
mirase, desigur: nu e ușor să descoperi astfel 
de adevăruri despre tine, mai ales când aveai 
cu totul altă impresie. 

-Oh, își spusese atunci mai mult în 
gând, să nu o audă ceilalți locatari ai vitrinei 
și să o ia la întrebări, apoi își inspectase cu 
ochi critic halatul de mătase roz pal și 
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bijuteriile și se gândise că întotdeauna și-a 
închipuit că are în picioare papuci fini, 
decupați, din piele albă de crocodil și pene 
moi, de struț. 

Locuise în vitrina aceea șase ani și 
începuse să se plictisească îngrozitor, când 
doamna cea bogată, sora pianistului, se 
hotărâse să-și redecoreze camera și o mutase 
pe un colț de măsuță de scris, într-o 
bibliotecă mare. Stătuse acolo mai bine de 
opt ani, citind de-a-ndoarselea scrisorile pe 
care le scria doamna și cotoarele cărților ce 
se întindeau de-a lungul și de-a latul celor 
patru pereți. Nu se plictisise niciodată în 
acea încăpere, deși rareori intra cineva. 
Biblioteca avea, însă, un iz de “acasă”, iar 
cărțile aveau mereu câte ceva de povestit. 

Îi păruse rău când, într-o bună zi, o 
verișoară rea a doamnei cele bogate 
moștenise întreaga avere, vânduse tot, mai 
puțin pe ea, și o trântise pe o etajeră, într-un 
apartament înghesuit. În anii cât stătuse 
acolo, era să-și piardă de nenumărate ori 
viața. Așa se procopsise și cu mica cicatrice 
de la umăr, pe care o purta ca pe o rană de 
război: într-o după-amiază ce părea liniștită, 
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verișoara cea rea începuse din senin o ceartă 
cu un invitat, în timp ce bea dintr-un pahar 
cu picior. Trântise paharul de pământ fără ca 
cineva să își dea seama ce se întâmplă, apoi, 
cuprinsă de furiile cele mari, gesticulând și 
urlând, o apucase ca pe un pietroi și se 
năpustise cu ea asupra invitatului, țintindu-i 
capul. Acesta reușise să se ferească, iar ea 
zbură izbindu-se de tabloul de pe peretele 
din fața ei. Tabloul scoase un geamăt surd: 
fusese lovit chiar în miezul subiectului, iar 
ea căzuse cu un zgomot înăbușit pe o măsuță 
de dedesubt, ciobindu-și umărul. Din nu se 
știe ce motive, verișoara cea rea ținea la ea, 
așa că o dusese imediat la lipit. Îi rămăsese o 
mică cicatrice, care, din fericire, era 
acoperită de halat, dar care, în amintirea ei, 
rămânea mereu descoperită. Furiile 
verișoarei se repetau adesea, astfel că fata de 
porțelan ajunsese să se teamă atât de tare 
încât, într-o noapte, vru să se arunce de pe 
etajeră și să se facă țăndări de dușumeaua 
neîngrijită. Norocul ei a fost că verișoara cea 
rea a adormit cu țigara aprinsă, casa a ars 
aproape toată, iar femeia a fost închisă într-
un ospiciu. 
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Își amintea cu nostalgie toate acele 
locuri, mai cu seamă că acum, după plecarea 
veiozei cu abajur, simțea singurătatea cu mai 
multă putere. Stătuse, desigur, în mult mai 
multe locuri, dar acestea fuseseră cele care i 
se întipăriseră în minte fie din cauza 
lungimii timpului petrecut acolo, fie din 
cauza amintirilor pe care le păstrase. În 
ultimii ani, însă, vreo douăzeci la număr, nu 
avusese noroc deloc și fusese mutată de la 
un magazin de antichități la altul. Era destul 
de valoroasă, știa, însă trecuse vremea ei. Se 
bucurase nespus când o doamnă drăguță, 
care zicea că are un magazin de țesături și 
pasmanterie, o alesese din zecile de 
porțelanuri înghesuite în magazinul de 
antichități și o dusese în vitrina ei mare și 
frumoasă, unde își întâlnise veiozul. 
Petrecuseră împreună doi ani plini de 
fericire și iubire, în care el îi spunea în 
fiecare dimineață cât e de frumoasă și o 
învăluia în fiecare seară în lumina lui caldă. 
Apoi, într-o după-amiază ploioasă, veiozul 
fusese vândut. Nu știa cui. Doar fusese luat 
de lângă ea, împachetat și dus. Fusese tristă 
de atunci și crezuse că nu-și va mai găsi 
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niciodată un loc al ei, pe cineva al ei. Dar în 
dimineața aceea, femeia grăbită care se 
întorsese și o privise drept în ochi cu 
expresia aceea neînțeleasă îi dăduse 
speranțe. 

– Oh, își dori ea, visând că într-o zi 
femeia grăbită va intra în magazinul de 
țesături și pasmanterie și o va cumpăra. 

Ea nu știa, însă, că, nefiind nici 
țesătură, nici pasmanterie, nu era de vânzare. 
Dar nu se știe niciodată: în definitiv, nici 
veiozele nu sunt țesături și nici pasmanterii. 
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amalia 
 
 

Soarele îi poleia buclele arămii, 
jucându-se auriu în jurul capului lăsat pe 
spate. Umerii îi erau mângâiați de adierea ce 
venea dinspre pădure, iar între degetul mare 
și cel arătător al mâinii drepte ținea un fir 
lung de iarbă. Aștepta noaptea. 

Era un înger. Sau un fluture. Era un 
fluture-înger, deși avea mâini, picioare și 
toate cele trebuincioase unui trai normal și 
în ciuda faptului că fusese născut dintr-o 
mamă-om. Se știe că o mamă-om poate da, 
uneori, naștere unui înger, dar nu se 
pomenise până atunci ca o mamă-om să 
nască fluturi. Dar așa era, un fluture-înger, și 
nici măcar nu știa. Mergea ca toți ceilalți 
oameni, plângea și râdea ca toți ceilalți 
oameni, mânca, bea, respira, cânta ca toți 
ceilalți oameni și, uneori, dansa cu mișcări 
atât de imperfect-grațioase, cu bătăi de aripi 
atât de ireal-perceptibile, cu ochii larg 
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deschiși atât de plini de lumină și întuneric, 
deopotrivă, încât, dacă cineva ar fi fost cu 
adevărat atent, ar fi văzut că era, de fapt, un 
fluture-înger. 

Și așa cum niciun lucru inevitabil nu 
întârzie să se întâmple, într-o bună zi, pe 
când amurgul se lăsa peste satul în care 
fluturele-înger crescuse așa cum cresc florile 
de câmp, înalte și mlădii precum zilele de 
vară, cineva a văzut. Un biet muritor. Dar 
cine nu vrea să prindă un fluture-înger? 
Muritorul, fin cunoscător al tuturor 
învățăturilor pământești despre îngeri, nu, 
însă, și al celor despre fluturi, i se înfățișă 
fluturelui-înger în chip de om fără 
Dumnezeu. Fluturele-înger fu iremediabil 
atras de acest lucru și își coborî privirile 
celeste asupra lui. 

Trebuie să știți că un fluture-înger 
poate fi foarte ușor păcălit: pentru el, 
minciuna este un acromatism, pur și simplu 
nu o vede. Așa că muritorul luă fluturele-
înger acasă, îl îmbrăcă în rochie albă de 
voal, îl puse să danseze așa cum numai un 
fluture-înger știe să danseze și îl numi 
Amalia. Lăsă, însă, fără să își dea seama, în 
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fiecare noapte, un mic felinar aprins pe 
prispa casei. 


