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Care sînt temeiurile iubirii? 
Poate este de°ajuns sæ deschizi ochii øi sæ te în-

duioøeze chipul de°alæturi care doarme cu nasul
înfundat în pernæ. 

Un lucru pe care oamenii cæsætorifli îl uitæ ade-
sea. De°aceea ajung uneori sæ°øi întoarcæ spatele
prin patul comun. 

Dar ziua? 
Ziua cum uitæ sæ se særute, aøa, din senin, doar

pentru cæ existæ unul în viafla celuilalt? Mi se pare
tragicæ o astfel de singurætate... Øi totuøi ea devine
atît de normalæ.... 

Dacæ mæ scindez în douæ øi mæ gîndesc la mine
ca øi cum aø avea deodatæ, printr°un salt øtrengar
în timp, vreo 50 de ani, poate chiar 60, mæ cert
singuræ øi°mi spun aøa: „draga mea, ai fost o
proastæ, n°ai træit cum se cuvine, ai fugit de jocuri
frumoase, øi toamne melancolice, øi de iernile
inimii? Ai mai iubi bærbaflii aøtia øi femeile dacæ
n°ar fi aøa cum sînt? 

Ai mai îndrægi locul acela unde te caufli øi te
regæseøti de fiecare datæ cînd mori øi învii? Dar
stræzile? Ai mai avea amintirea tocurilor tale pe
asfalt dacæ nu le°ai stræbate noaptea flinînd de brafl
o prietenæ foarte bunæ? Sau fli°ai mai aøeza capul
pe umærul iubitului tæu cînd oboseala te cuprinde? 



Mi°e dragæ bætrînica asta care mæ trage de
urechi øi°mi aminteøte de fiecare datæ cît de ener-
vant de vie sînt pentru alflii... øi cæ aøa trebuie sæ
ræmîn. Un cumul de terminaflii nervoase care
vibreazæ la orice mi°e drag.

Iubifli pînæ la ultima suflare... pînæ la noaptea
din urmæ... 
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O noapte ploioasæ...

Cînd nu iubim prea mult, nu iubim destul
Blaise Pascal

În dragoste, prea mult, nu e niciodatæ destul
Beaumarchais

Aøa a fost øi nu regret nimic. Tot în garsoniera
aceea. 

Vreme umedæ, de toamnæ, sau doar o varæ pe
sfîrøite, sau mai multe chestii pe sfîrøite, alte aler-
gæturi de zi cu zi, sentimentul de neîmplinire al
unor ejaculæri profesionale, totul în van. întîlneam
peste tot oportuniøtii, eram atît de îngrefloøatæ de
ei øi, totuøi, stoicæ, îi suportam, cumva absentæ.
Era mai simplu aøa. Dædeam din cap cu adîncæ
pricepere øi le ofeream iluzia cæ au dreptate. De
fapt, nu°mi pæsa. Era amar gustul conversafliilor
purtate, în final îmi dædeam seama cæ tofli erau
duøi de aceleaøi filosofii ieftine, decupate din cærfli
sau din filme cu scopul de a epata. 

fiin minte cît de mult îmi doream sæ ajung
acasæ dupæ astfel de discuflii, mai ales azi sæ scap
de hainele reci, sæ mæ arunc în baie øi apoi sæ
dorm. Sæ mæ cuibæresc în braflele iubitului meu,



la cældura unui trup cunoscut øi sæ moflæi ca o
pisicæ. Braflele lui primitoare. Piciorul meu leneø
aruncat peste trupul lui. Greutatea mîngîierii cu
care adormi în minte, ræsuflarea fierbinte atît de
aproape de urechea ta. 

îmi rupsesem un toc de la pantof, într°un grilaj
anapoda ieøit în calea mea. Alergam øontîc°øontîc
øi ploaia mæ udase pînæ la piele, parcæ eram un cîine øchiop øi
amærît în cæutare de culcuø, dar cel puflin øtiam
cæ mæ aøteaptæ cineva sus, la etajul opt.

Liftul nu mergea.
M°am descælflat øi am aruncat în prima ghenæ

pantofii, nu mai erau buni de nimic. Am urcat re-
pede, tot mai repede, cu ræsuflarea tæiatæ, simflind
sub tælpi ræceala cimentului. Pe la etajul patru
m°am oprit sæ°mi trag sufletul. Apoi am continuat
sæ urc în vitezæ, cu paøi mærunfli, læsînd urme
umede de cælcîie pe trepte. Acolo sus øtiam cæ e
cald øi cæ am un coniac tare, cu aroma perfectæ.

L°aø fi bæut în baie. Simfleam deja în stomac
fierbinfleala bæuturii, iar în næri mirosul spumei
în care aveam sæ mæ arunc. 

Dar cînd am pus degetul, victorioasæ, pe buto-
nul albastru al soneriei, am auzit voci. El mai era
cu cineva. Un prieten comun foarte bun. Mihai
mi°a deschis vesel uøa, îmbræcat în halatul de casæ
pe care i°l dæruisem de ziua lui, cumva înflæcærat
(puflin abfliguit) de aroma unui vin. Nu mai flin
minte ce vin era. Probabil unul demisec, aøa cum
îi plæcea lui. 

M°am bosumflat brusc, încæ din uøæ, øi i°am
întins rece obrazul sæ mi°l særute. S°a înnegurat
puflin. Ne cunoøteam îndeajuns sæ ne dæm seama
dacæ ceva nu ne convine unul la celælalt, dar destul
de puflin sæ prevedem anumite furtuni. 
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Øtiu cæ aveam acea privire care stricæ oricui
cheful de viaflæ. Mæcar de m°ar fi anunflat sæ nu
mai alerg atît pe stræzi în speranfla unei nopfli
liniøtite. Domnul meu nu avea obiceiul sæ sune
pentru astfel de fleacuri, în schimb m°a apostrofat
din uøæ: 

— De ce umbli desculflæ?
— De°aia! i°am zis arflægoasæ øi m°am strecurat

pe lîngæ el. 
Øi færæ sæ°i salut companionul am intrat în baie.

Ar fi trebuit sæ zbier din hol, spre camera princi-
palæ, sæ°mi fac simflitæ drægælæøenia, dar nu aveam
chef de aøa ceva. Saluturile de bun gæsit sau de
bun ræmas nu fæceau parte din arsenalul meu.
Figuri de femeie dezamægitæ! 

Imediat ce°am închis uøa øi°am dat drumul apei
calde în baie, mi°a pærut ræu, fiindcæ vocile lor îøi
pierduseræ veselia. 

— Poate ar fi mai bine sæ plec! a spus liniøtit
prietenul nostru øi°am auzit trupul lui ridicîndu°se
din pat. 

O voce guturalæ, joasæ, baritonalæ. Mi°a pærut
øi mai ræu. Era øi prietenul meu, iar în alte împre-
juræri rîsesem ore în øir împreunæ, færæ sæ sim-
flim curgerea timpului. N°am vrut sæ se simtæ
alungat din pricina unei toane øi am strigat din
baie, poruncitor. 

— Nu pleci nicæieri, Dragoø, ræmîi acolo, bem
un pahar împreunæ. 

Mi s°a pærut c°a sunat al naibii de stupid fraza
asta, dar deja pusesem un picior în apa fierbinte
øi începeam sæ mæ simt mai bine. 

Nu, nu vroiam sæ plece, dar øi ca sæ evit dupæ
aceea o ceartæ despre comportamentul meu care
lasæ de dorit, despre cum îmi jignesc eu prietenii
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cu atitudinea mea uneori scîrboasæ øi bla bla bla,
intru în cadæ, torn toatæ sticla cu spumæ, un iz
chimical de trandafiri sau miere mæ învæluie, mæ
afund în apæ fierbinte, închid ochii, aprind o fligaræ
øi încerc sæ uit ziua care tocmai trece, întîmplærile
nu prea fericite, stræzile deloc frumoase, rutina
asta de luni de zile. 

Mæ relaxez uøor, mæ întind leneøæ pe sub apæ,
ploaia ræpæie în surdinæ, undeva pe°afaræ, o aud
cloncænind pe la geam øi trosnind în canatul în-
muiat al ferestrei. Aici, la mine, e cald. E cald øi
în gînduri. N°are decît sæ scuipe vremea dincolo,
în stradæ. Sînt din ce în ce mai moleøitæ øi vocile
bærbaflilor din camera alæturatæ îmi fac bine, îmi
dau o anumitæ siguranflæ.  

Mi°am privit la un moment dat miratæ mîinile
øi m°am simflit incredibil de vie, de a mea, cu pærul
øiroindu°mi pe spinare, øi genele umede. L°am
rugat pe Mihai sæ°mi aducæ halatul øi sæ°mi aprin-
dæ lumînærile din baie, nu suportam lumina, era
prea puternicæ. A venit, m°a særutat pe frunte: 

— Ce faci, ræfluøcæ, te ræsfefli? m°a întrebat. 
— Mac, mac! m°am prostit dînd din picioare

prin apæ. 
L°am privit cum aprinde una cîte una lumî-

nærile. Recunoscætoare, i°am zîmbit. Mi°era drag
în clipa aceea. 

— Ai grijæ sæ nu le stropeøti cæ o sæ ræmîi pe
întuneric. 

— Øi ce dacæ! Te chem din nou sæ le aprinzi. 
— Nu mai vin! m°a ameninflat el. 
— O sæ flip! Va trebui sæ vii. 
— Eøti o micæ øantajistæ... 
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— Dap, sînt! am zis. Mac, mac... mbine, du°te
la Dragoø, mæ pæræseøti pentru un bærbat, am fæ-
cut eu pe supærata. 

A chicotit øi a închis uøa în urma lui, læsîn-
du°mæ în semiîntuneric. Apa curgea alene printre
coapse, clipocitul vesel, sfîrîitul lumînærilor,
lucrurile familiare de pe etajeræ, uleiurile, cremele,
toate tîmpeniile mele, cele douæ periufle de dinfli,
aparatul lui de ras, toate acestea îmi dædeau acel
sentiment de siguranflæ øi afecfliune. Un val plæcut
de moleøealæ mæ înfæøura într°un extaz blînd,
necunoscut, o stare de calm øi beatitudine, nu mai
simflisem niciodatæ pînæ atunci o astfel de dulce
tærægænare a timpului. Mæ miøcam în reluare, de
parcæ altcineva fæcea acfliunile în locul meu, cineva
mai puternic decît mine, cineva care øtia mai bine
decît mine cum stau lucrurile în acest univers... 

M°am ridicat într°un final øi, dupæ ce mi°am
pus halatul, totul a intrat în normal. Am deschis
uøa încæperii în care cei doi bærbafli încælzifli de vin
vorbeau øi m°am aøezat între ei. Am intrat în spa-
fliul lor viril, moleøitæ toatæ de cældura apei. 

Ce bærbafli frumoøi, mi°am zis în sinea mea.
Mihai era brunet øi avea un corp de atlet, un trup
care fremæta tot timpul, chiar øi cînd era în stare
de repaos, i°l studiasem luni în øir, parcæ era un
pur sînge arab, færæ stare, iar buzele alea ale lui
cærnoase øtiam prea bine de ce sînt în stare. Din
cînd în cînd îøi læsa deasupra buzei superioare sæ°i
creascæ mustafla aspræ, îl priveam uneori în oglin-
dæ cum øi°o bibileøte sæ nu°i ræmînæ vreun fir ræz-
leflit, cum øi°o piaptænæ cu degetele øi°apoi cum
aøteaptæ de la mine confirmarea dacæ e ok sau nu.
De fiecare datæ dædeam încîntatæ din cap. 
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— Eøti cel mai frumos bærbat, îi spuneam. Øi
da, în clipele acelea altul mai frumos nu exista
pentru mine. 

Acum mi°a spus ceva, dar ce mi°a spus oare?
Nu mai øtiu. Aveam minflile împræøtiate de atîta
lene. Blank. Mi°a întins paharul cu coniac, m°a
atras culoarea aceea sîngerie, am înmuiat buzele
øi printre genele încæ umede, l°am privit pe celæ-
lalt, pe Dragoø. Avea niøte mîini frumoase, cu
degete lungi, scheletice. Vedeam pe sub piele cum
venele îi pîlpîie de atîta tinerefle, îi urmæream
miøcærile de felinæ, un bærbat calm, øi nu un calm
de suprafaflæ, totul era împæciuitor în felul lui de°a
fi, vocea lui spunea poveøti træite cu lentoare, dar
la intensitæfli de o cruzime incendiaræ. Avea o bær-
biflæ blondæ, moale, i°o simfleam de fiecare datæ
cînd se apleca spre mine sæ°mi særute obrajii
atunci cînd ne întîlneam sau ne luam ræmas bun. 

Întreaga atmosferæ era decupatæ dintr°un film,
ce film oare?, un film væzut de curînd. Parcæ The
Dreamers. 

— Mai vrei? mi°a arætat sticla de coniac Dragoø. 
— Da, mai vreau puflin, øi am simflit cum sto-

macul îmi arde. 
Am început sæ chicotesc. 
— Ce facefli, voi, aici? Ce mai punefli la cale? 
Brunetul meu mi°a dat o øuviflæ umedæ la o

parte. Îmi cæzuse peste ochi. 
— fii°ai mai revenit un pic? 
— Un pic, da. 
Se aøezaseræ pe covor øi jucau table. Zarurile

zbîrnîiau pe tabla de lemn la intervale neregulate.
Dragoø stætea turceøte pe douæ din pernele mele
cæræmizii, mîngîia ciucurii în timp ce°øi aøtepta
rîndul la zaruri, iar Mihai se întinsese cît era de
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