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În garsoniera confort I, situată la etajul zece al unui bloc de 

pe bulevardul Soveja, se făcuse o căldură greu de imaginat. 

Marian se ridică într-un cot şi privi ceasornicul de pe noptieră: 

6.25. Înjură în gând că s-a trezit iar înainte de-a auzi 

deşteptătorul, dar pur şi simplu simţea cum i se tăiase respiraţia 

de la zăpuşeală. Fusese o noapte cu cer închis, fără nici o adiere 

de briză, chestie rară în Constanţa chiar dacă era luna august.   

Se ridică cu greu în fund, scoţând nişte sunete guturale   

care-o făcură pe Simona să se întoarcă în pat de pe o parte pe 

celalaltă. 

— Ce faci? şopti ea pe jumătate adormită 

— Ce-aş putea face dragă, spuse Marian,  încerc  să  mă  pun 

pe picioare. Ţi-am zis că trebuie să fiu până la unşpe'  în 

Bucureşti. 

— Îhî… 

— Mama ce mă enervezi,  zise el,  nu ştiu cum poţi să  dormi 

aşa de mult… şi bine. 

Simona zâmbi cu ochii închişi. 

— Ai dormit bine? 

— Pe dracu.  Ce nu mi-aş dori şi eu un somn liniştit.  Iar  am 

avut visul ăla. Cred că de la căldură. 

— Aha. Care, ăla cu extratereştii ? 

— Nu, visul cu porcii pe autostradă.  Ce, nu ţi  l-am  zis?  Că 

mă-nebuneşte în ultima vreme. 

— Aaa,  nu  cred,  zise ea în timp ce îşi întindea picioarele să 

se dezmorţească. 

— Pe  bune?  E ăla când plec cu maşina spre Agigea să-i duc 

lui tanti Nuţi de mâncare. Când ajung la bifurcația cu autostrada, 

parcă nu ştiu ce mă apucă şi fac la dreapta pe bretea. Autostrada 

e goală şi am aşa un sentiment mişto de libertate. Bag forjă la 
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motor şi o iau tot înainte. Merg ce merg, apoi încep să văd pe 

partea dreapta nişte semne de avertizare ciudate cu un triunghi 

verde şi un porc roz în mijloc. Măi să fie îmi zic, da' merg 

înainte. Când ajung la pod la Cernavodă, senzaţie totală: în loc 

de bariere sunt porci. Auzi mă, porci roz, curaţi, mari care se 

uită la mine cu ochi ameninţători. 

Simona râse, apoi se întoarse pe cealaltă parte. 

— Stai aşa,  că nu-i de râs.  Încerc  să văd dacă la ghişee nu-i 

nici un om care să ia taxa de pod, dar surpriză. Şi la ghişee tot 

porci. Îmbrăcaţi elegant şi purtând ochelari de soare. Apoi  totul 

se precipită: purceii barieră se reped către mine şi încep să 

arunce cu pietre în maşină până când o acoperă cu totul. Apoi 

realizez că nu sunt acolo; de fapt stau în faţa blocului nostru şi 

moş Pandele cu o franzelă în mâna îmi spune hâtru: „Ţi-am zis 

băiete să nu te bucuri la o bucată de friptură, că o să dea porcii 

în tine cu pietre”. Da ce să fac nea Pandele, întreb eu nedumerit. 

„Fă-te vegan”, zice Pandele, apoi dispare. 

— Bărbate,  tu  nu  eşti  cu  toţi  nervii  capului pe acasă, zise 

Simona. Hai mă, lasă-mă şi pe mine să dorm. Du-te odată la 

baie. 

Marian bodogăni ceva, apoi ieşi din cameră. În baie se opri 

în faţă oglinzii şi îşi privi cu atenţie faţa. Ce naiba se schimbase 

la el în ultimul timp? Ridică mâna dreapta şi-şi analiză cu grijă 

trăsăturile ca şi cum ar fi vrut să delimiteze o zonă anume pentru 

o operaţie complicată. În cele din urmă mâna îi ajunse la ridurile 

de sub ochi. Asta e, îşi spuse el. Ai dracului ani cum te păcălesc. 

Stai liniştit şi-ţi vezi de viaţa ta de zi cu zi şi deodată îţi dai 

seama că arăţi că un strigoi. Supărat deschise robinetul cu apă 

rece şi se spală pe faţă. Reveni în cameră cu o faţă nemulţumită. 

Simona se ridică într-un cot şi întrebă: 

— Haide mă, iar te-ai trezit cu faţa la pat?  Nu  poţi  şi  tu  să 
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pleci vesel la muncă într-o zi. 

— Mă  laşi,  frumuseţe.  Uite cine s-a găsit să-mi facă  teoria 

chibritului dis-de-dimineaţă.  

— Ce  vrei  să  zici?  Cred că ai uitat că şi eu am un serviciu. 

Vrei cumva să mă scuz că azi am liber? 

— Mda,  ce  să  zic.  Mai bine vorbeşte şi tu să-ţi mai crească 

salariul, că în ritmul asta ne mutăm la două camere în două vieţi. 

Simona se ridică nervoasă din pat. 

— Hai sictir.  M-am  săturat  să mă tot baţi la cap cu asta. Ce 

vrei acum să mă apuc de videochat sau să agăţ puşti de bani gata 

la Mamaia pe ştrase. Păi zi aşa flăcău, să ştiu şi eu să îmi 

updatez garderoba. Ceva mini, ciorăpei de plasă, chestii, gen. Te 

plângi de job-ul tău de zici că urci pietre până la etajul 7. Mare 

şmecherie, mă. Te plimbi pe nu ştiu unde cu maşinuța ta de 

serviciu şi faci comisioane. Grea treaba, nene. Ia să stai tu în 

picioare doisprezece ore pe tură să serveşti toţi idioţii de clienţi 

cu mâncare şi să înghiţi rahaturi de genul „Nu se poate aşa 

domnişoară, te rog să-i spui bucătarului că nu aşa se face ciorba 

de burtă”. De parcă eu ar trebui să-l şcolarizez pe bucătar sau … 

Hai, lasă-mă. Good bye. Sună şi tu să-mi zici dacă te întorci azi. 

— De ce păsărică?  Vine  amantul  pe la noi şi nu ştii până la 

ce ora să-l ţii? 

Simona se duse spre baie şi trânti uşa. Se auzi un „Sictir” 

înfundat. Marian continuă să se îmbrace apoi îşi lua telefonul 

mobil şi geanta cu laptopul şi ieşi din casă. În faţa blocului dădu 

peste nea Pandele. 

— Aoleu, nea Pandele, îl salută el jovial.  Să ştii că iar te-am 

visat azi noapte. 

— Mă băiete, tu ești cam zevzec.  Zi tălică, te-a văzut vre-un 

doctor? 

Moşul râse hâtru, apoi continuă în zeflemea. 
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— Auzi  bă,  ar trebui şi tu să mai combini câte o fată că o să 

ajungi să te întrebi în curând la ce dracu-ţi mai serveşte 

furtunașul din nădragi. Hai că băiat drăguţ încă eşti, ai maşină, 

ai benzină, ce mai aştepţi? 

— Păi bine nea Pandele,  aşa  dai  matale  sfaturi tineretului? 

Tu nu ştii bre că am nevastă. Unde dracu să mai fug? 

— Păi vezi că eşti prost.  D-aia  îţi  şi spuneam.  Eşti  însurat, 

eşti rezolvat. Acum du-te şi fute băiete că anii trec cât ai zice 

pește. Bă, când eram io de vârsta ta aveam trei gagici. Auzi? Nu 

una, nu două. Trei. Cu Nati mă vedeam când scăpam de la 

muncă, pe Camelia o combinam seara şi cu Geta sâmbăta că era 

prostul de bărbată-su plecat. Aşa să ştii, bă. Aşa se face. Ascultă 

tu un om bătrân, nu vezi că am părul alb şi sunt deja cu un picior 

în groapă? 

— Ce caterincă de om mai eşti şi tu, nea Pandele.  Hai că mă 

grăbesc, te scot mâine, poimâine la o bere să mai combatem. 

— Da  mă,  sigur.  Și  eu sunt prost  să te cred.  Parcă  sunteţi 

vorbiţi cu toţii, ce crezi că nu ştiu? Hai să văd eu ziua când mi-

oi da tu mie o bere şi jur că mă duc la biserică să mă spovedesc. 

Râse. Hai du-te, ce nu văd că n-ai stare? 

Marian îi făcu semn cu mâna, apoi o luă spre parcare. Se 

urcă în Renault-ul Megane primit de la firmă şi demară cu 

zgomot. Nu se simţea deloc în apele lui. Firma la care lucra avea 

birourile la intrarea în Mamaia şi tare i-ar mai fi plăcut să tragă 

o fugă până la plajă, doar aşa de-o baie scurtă în mare. Din 

păcate, nu avea timp. Parcă maşina şi intră în birou abordând o 

mină jovială. 

— Neaţa fetelor,  mi-aţi  pregătit  dosarele  pentru Bucureşti? 

Ora 8. Ioana îl privi cu un aer obosit.  

— Ţi  le-am pregătit.  Sunt  pe biroul tău.  Ia-le  şi  dă-i  bice 

băiete că întârzii şi o să te rupă şefa în două. Ştii că a zis ora 11. 
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Şi dacă nu ajungi o să mă toace pe mine la cap cu telefonul. Aşa 

că drum bun, nenicule. 

— Nici o cafea, ceva? glumi Marian 

— Pe drum băiete. Când bagi benzină la OMV ai voie să ceri 

şi o cafea. Haide pa. 

— Ciao frumuseţe, zise Marian zâmbind. 

Îşi puse geanta şi dosarele în portbagaj apoi porni încet spre 

ieşirea din oraş. Ca întotdeauna o luă pe lângă gară spre ieşirea 

de Agigea. Nu prea era trafic la ora aceea aşa încât se opri la 

prima benzinărie, făcu plinul şi îşi lua o cafea mare. Întors în 

maşină rămase parcat cu uşa deschisă atâta vreme cât îşi bău 

cafeaua şi fumă două ţigări. Încerca să se lase de vre-un an de 

zile de fumat, dar nu-i ieşea neam. Enervat stinse cea de-a două 

ţigară, apoi trase uşa maşinii şi porni la drum. Înainte de pod o 

luă dreapta spre autostradă, apoi aduse maşina la viteza de 130 

la ora. Îşi cercetă ceasul de la mâna şi ajunse la concluzia că 

undeva pe la 10.40 ar fi trebuit să ajungă la firmă. Ce chestie 

stranie şi cu ceasul ăsta de mână. O groază de lume îl poartă 

degeaba. La ce dracu să-ţi folosească atâta vreme cât ai ceasuri 

peste tot, la telefon, pe bordul maşinii, în casă şi la birou.  

„Tic, tac, tic, tac”, spuse asta cu voce tare ca şi cum ar fi vrut 

să se asigure că timpul se scurge în mod corect. Ajunse 

comform programului stabilit la Feteşti la bariere. Plăti taxa de 

pod unei puştoaice cu ochii mari, apoi o întrebă: 

— Drăguţă, ştii cumva dacă Vlad a ieşit din tură? 

— Care Vlad? P uştoaica se uită la el ca şi cum de-abia acum 

l-ar fi văzut cu adevărat. Vlad Dobra? 

— Da. El. 

— Vezi că e pe aici.  A, uite-l după bariere pe dreapta. Stă de 

vorba cu şoferul din Mazda aia roşie. 

— Mulţam' drăguţă. Tură uşoară. 
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— La naiba, zise fata.  De-abia ce am început-o.  Mai  am de 

stat. 

Marian trase maşina în spatele Mazdei şi dădu un claxon. 

Vlad se întoarse. 

— Ce faci omule? Nu te mai vede lumea la faţă. 

— O, salutare bătrâne, nu te-am văzut.  Scuză-mă, vin acum. 

Se întoarse spre şoferul Mazdei şi-şi luă rămas bun de la el, 

apoi veni spre maşina lui Marian. 

— Salutare, salutare. Ce faci? Încotro? 

— Hai că asta e bună. Da unde crezi că duce autostrada asta, 

boierule?  

— Ai treabă la capitală? 

— Da,  m-au  trimis  să duc nişte acte la firmă.  Cică  e  mare 

audit şi vor să vadă ce rahat le-au făcut toate sucursalele. Mă 

aşteaptă şefa până la 11, sunt cam pe grabă. 

— Şefa? Cum e gagica? Bună? 

— Da, da.  E bună omule,  da'  nu-i de nasul pârliţilor ca noi. 

Mor ăia pe la sediul central să-i între în grații. Adică pe sub 

fustă, mă-nţelegi tu. 

— Mda. Greu  tată.  Hai, te las la drum,  c-abia  am  ieşit  din 

tură şi sunt spart. Mă duc să mă culc. 

— Stai mă că nu mai ştiu nimic de tine.  N-ai mai trecut pe la 

noi de ceva timp. Când bem o bere? 

— Te-ntorci azi la Constanţa? 

— Băi,  nu cred.  Aş  vrea  să  mai  rămân  prin  Bucureşti,  o 

terasă, ceva, că-i a mea cu fundul în sus şi n-am chef de discuţii. 

Da' de mâine seară sunt omul tău. 

— Hai că vorbim. Drum bun. 

Vlad îi bătu cu palma în capota maşinii în semn de rămas 

bun apoi se întoarse şi plecă spre bariere. 

Marian demară în trombă. Văzu borna de pe drum: 
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kilometrul 143. Băi ce chestie, îşi zise el, de ce naibii şi dacă vii 

de la Bucureşti şi dacă vii de la Constanţa, aici e tot kilometrul 

143. Adică ce, noi suntem mai fraieri decât bucureştenii? De ce 

să se calculeze kilometrii numai de la ei? Adică vezi tu nene, ai 

ajuns în Bucureşti e kilometrul zero, ce să-ţi zic. Trebuie să fac 

un mişto cu Vlad pe tema asta când ne-om vedea. 

Drumul curgea liniştit. Marian verifică kilometrajul: o sută 

treizeci la oră. Perfect, îşi spuse. Până la 11 ajung. 

 

*** 

 

" Să mă săruţi dulce, dulce până la sânge,   

Sau să mă respingi grav atât de dur, cu urlet.  

Să mă săruţi dulce, dulce până la sânge…" 

 

Radioul cu ceas deşteptător pornise fix la ora 10 dimineaţa. 

În pat, Simona se întinse leneşă şi zâmbi. Ia te uită ce m-au 

nimerit în dimineaţa asta cu melodia, îşi spuse ea şi continuă să 

fredoneze cântecul ţinându-le isonul celor de la Carla's Dreams. 

Întinse mâna după telefonul mobil şi deschise facebook. În acea 

dimineaţă simţea că are chef să dea o groază de like-uri 

prietenilor. Telefonul sună. 

— Ce faci dragoste? se auzi în receptor. Te-am trezit? 

— Nuuu puişor, se alintă ea.  Tocmai ce-a sunat  ceasul.  Ştii 

cu ce melodie m-am trezit? Cu melodia noastră, iubire, continuă 

ea. 

— Ce-ai făcut, te-ai culcat la loc după ce a plecat Marian? 

— De unde ştii asta, dragule?  Eşti  oracol  şi  eu  n-am  aflat 

până acum? 

— M-am întâlnit cu el la Feteşti. Cică rămâne în seara asta în 

capitală. Băi ce bou, îmi zicea mie cum te-ai trezit tu cu fundul 
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în sus şi nu vrea să se întoarcă în Constanţa diseară ca să nu aibă 

discuţii cu tine. Râse zgomotos. Ce cretin, iubire. Auzi că de ce 

nu am mai trecut pe la voi la bere şi să ne mai vedem şi noi. Îmi 

stătea pe limbă să-i zic: păi, băi nenicule, eu am mai trecut da' n-

ai fost tu pe acasă. Râse din nou. 

— Hai nu fii  al  naibii.  Ce-ţi  mai  place  să-ţi  dai  filme  de 

macho men. Mai bine vino la iubita ta că am chef să te 

smotocesc un pic. 

— Doar un pic? 

— Un pic mai mult.  

— Te sărut şefa. Mă prezint la raport. 

— Te aştept. Nici nu mă dau jos din pat până ajungi. 

— Aşa să faci. Vlad râse. Puuup.  

Simona îşi întinse mâinile şi picioarele şi scoase un sunet 

ciudat ca al unei pisici care toarce. Se simţea veselă şi relaxată. 

Vlad nu era decât un dobitoc, dar fusese tot timpul atrasă de el 

într-un mod pe care nu şi-l putea explica. Adevărul era că în pat 

făcea adevărate minuni cu ea. Zâmbi acru gândindu-se la sexul 

cu Marian. Era o vorba din popor: un, doi, trei… la perete. 

Marian nu a ştiut niciodată s-o facă să se simtă ca o prinţesă.  

Nici nu mai ştia de când nu mai avusese un orgasm cu el. Mai 

făcea ea gălăgie aşa, cum s-ar zice, de ochii lumii, că mai era şi 

gelos pe deasupra. Dar defapt nu mai simţea nimic pentru el. Se 

ridică în fund pe marginea patului, întinse mâna şi scoase din 

noptieră o cutie mică de carton unde păstra câteva poze din 

liceu. O deschise zâmbind şi se uită la ele memorând acea 

perioada frumoasă. Îşi aducea aminte perfect: se îndrăgostise de 

Vlad dintr-a noua. Vlad şi Marian erau cu doi ani mai mari 

decât ea. Cât nu s-a chinuit să-i atragă atenţia lui Vlad în acea 

perioadă. S-a dat rockeriţă, se îmbrăca în negru şi se farda 

violent, de era s-o dea directorul afară din şcoală. Totul numai 
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ca s-o remarce, dar el nimic. Adevărul este că Vlad nici nu 

ducea lipsă de admiratoare. Toate colegele ei erau moarte după 

el. Şi ca în fiecare şcoală circulau o groază de bârfe; nu puţine 

erau tipele care susţineau că şi-au tras-o cu el şi cât de bun e la 

pat. Din păcate Vlad nu se uitase la ea mai mult decât la o 

puştoaică. Alte tipe îl interesau pe-atunci. Şi uite aşa s-a apucat 

ea să se dea la Marian care era prietenul lui. S-a gândit că aşa o 

să se facă remarcată. A sfârşit însă într-o relaţie cu Marian care, 

de la an la an, a devenit mai serioasă până au ajuns să se 

căsătorească. Ce proastă am fost. Nu puteam să stau dracului în 

banca mea? Cam asta era povestea lor. La petrecerea de nuntă a 

apărut şi Vlad. Şi ea bineînţeles că nu şi-a putut lua ochii de la 

el. La un moment dat Vlad era pe terasă şi ea a venit lângă el. 

Vlad o întrebase: 

— Care-i  povestea  Simona?   Ce-i  cu  tine,  fată?   Emoţiile 

nunţii? 

— Emoţii pe naiba, îi spusese ea.  

Apoi îşi făcuse curaj, pentru prima dată, cumva parcă rochia 

albă de mireasă îi conferea o putere de nedescris. Se uitase la 

Vlad şi spusese: 

— Pe tine te iubesc Vlad.  Ce dracu,  eşti  chior?  Nu ţi-ai dat 

seama că sunt leşinată după tine încă din liceu? 

— Pe bune? replicase el râzând.  Taci mă din gură  că ne mai 

aude cineva.  

Se uitase apoi în stânga şi în dreapta apoi o luase de mână şi 

zâmbindu-i complice o trăsese după el în curte. 

— Ce faci? întrebase ea. O să se prindă oamenii. 

— Pe  naiba,  spusese  Vlad.   Mai   durează  până-ţi  observă 

cineva lipsa, apoi am să vin eu şi-am să pretind că te-am furat. 

Hai gagicuțo, intră în joc, dacă eşti aşa tupeistă. 

— N-ai tu habar cât sunt, îi spusese ea. 
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Apoi se-nchiseseră în toaleta de la parterul restaurantului şi 

făcuseră pentru prima dată sex. Vlad era un animal, nici măcar 

nu îl interesase să şi-o scoată când îşi dăduse durmul. Ejaculase 

direct în ea. După care o lăsase acolo şi plecase relaxat să-şi 

ducă la îndeplinire planul. Ceea ce a şi făcut într-un mod absolut 

genial. Cum se zice, futuse mireasa şi primise şi o ladă cu vin de 

la mire în chip de răscumpărare. Ei însă îi plăcuse asta la 

nebunie. Pentru prima dată simţise că făcuse sex cu un bărbat 

adevărat. De atunci relaţia lor mersese tot înainte. Când şi când. 

În special în perioadele în care Marian pleca în deplasări. 

Mulţumesc cerului că are serviciul asta, gândi ea. Altfel nu prea 

ştia cum ar fi scos-o la capăt. 

Toate gândurile acestea o încinseseră rău. Şi pe deasupra mai 

era şi vară, deja căldura năvălea în garsonieră. Simona se 

îndreptă spre baie. Simţea nevoia unui duș rece.  Îşi aruncă 

neglijentă tricoul şi chiloţii pe gresie, apoi intră sub duș. Apa 

rece îi biciui trupul şi ea ţipă uşor. 

Revenind în cameră se îmbracă într-o lenjerie neagră primită 

cadou de la Marian în primul an al căsniciei lor. O păstra pentru 

ocazii speciale şi acum n-ar fi vrut ca Vlad s-o vadă îmbrăcată 

în ţinuta ei normală de noapte. Adaugă la combinaţie două 

pufuri de parfum, nişte ruj şi puţin fond de ten, apoi se privi în 

oglindă. Eşti mortală gagico, concluzionă ea. Plecă în bucătărie 

să pregătească o cafea. Era convinsă că Vlad este obosit după 

tura de noapte dar ştia că dacă îi dă o cafea bună la sosire îl va 

băga în pat cu ea destul de repede. 

 

*** 

 

Pandele se aşezase pe banca din faţa blocului şi scoase 

tacticos din pungă ziarul Cuget Liber.  Aruncă ochii pe titluri 
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apoi înjurând de mama focului îşi caută ochelarii. Găsi cu 

ocazia asta şi termosul cu cafea şi asta-i aduse un zâmbet pe 

faţă. Îşi turnă un pahar apoi începu să citească ştirile. Treaba 

asta cu cititul ziarului era principala ocupaţie a lui nea Pandele 

în zilele de vară. Intra în casă numai pe la prânzişor să mănânce 

câte ceva şi să tragă un pui de somn. În rest era la post. Cei care 

nu-l ştiau se gândeau ce-o fi găsit Pandele atâta de citit într-un 

amărât de ziar. De fapt ziarul era pretextul pentru orice fel de 

conversaţie. Cum apărea un vecin sau chiar un necunoscut ce 

voia să intre în scară, Pandele îl interpela amabil folosindu-se de 

câte o ştire de senzaţie. Ceva gen: auzi puiule ce au făcut ăştia 

cu salariile... Interpelatul se întorcea întotdeauna aşteptând o 

explicaţie. Şi aşa începea treaba. Chiar şi pe cei mai posaci 

vecini Pandele reuşea să îi ţină la o discuţie măcar două, trei 

minute. 

Acum, cu toate că părea cufundat în lectură, ochii lui scanau 

intrarea în scară în aşteptarea unui interlocutor. Îl văzu pe Vlad 

grăbindu-se spre uşă. Moşu' ştia că nu mai locuieşte aici de ani 

buni.  

— Ia te uită la el, nenicule.  Nu  mai  ştie  să  zică  nici  bună 

ziua. Aoleu taică, ce vremuri pe noi. Păi bine mă Vladuțe, treci 

aşa pe lângă moşu... Nu tu un „Bună ziua”. Zi mă atunci măcar 

un „Pupă-mă în fund”. E bun şi ăla taică pentru un om bătrân ca 

mine. 

Vlad se întoarse din drum. Încercă s-o dea la pace cu el.  

— Ooo, să trăiască nea Pandele. Da' iartă-mă taică, sunt frânt 

de oboseală, nici drumul din faţa mea nu-l mai văd. 

— Da'  ce-ai  făcut  băiete,  păcatele  mele?  Ai  făcut  prostii 

toată noaptea? Ai fost la gagici, recunoaşte. Zi şi lui moşu' să se 

bucure şi el pentru tine. 

— Mă  laşi  cu  prostiile  astea,  nea Pandele.  Care  fete?  Ce 
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aiurezi? Am fost la muncă, nu ştii că lucrez pe ture? 

— De  unde să ştiu eu, măi Vladuțe, ce şi pe cine mai lucrezi 

tu. Mai băiatule, umblă vorba că plecasei la Feteşti. 

— Nu.  Bârfe,  şefule.  M-am  angajat la ăştia cu drumurile şi 

m-au detaşat cu munca la Feteşti. Am vrut să mă mut da' nu mi-

a convenit, că trebuia să plătesc chirie. Aşa că fac naveta şi stau 

tot la ai mei în Constanţa, că e gratis. Hai te las, nea Pandele. Ne 

mai vedem noi. 

— Da' la cine mergi acum în bloc, tată? 

Vlad răspunse, roșind ușor. 

— Păi, la Marian.  Că  nu  l-am  mai  văzut  de ceva vreme şi 

vroiam să-l rog ceva. 

— Apoi ai nimerit prost puiule.  L-am  văzut  pe  Marian acu 

vreo două ore, pleca spre Bucureşti. Nu-l găseşti acasă. E numai 

curva aia de nevastă-sa. 

— Aoleu,  pe bune?  Ce dracu nu l-oi fi sunat înainte, zise el. 

Mersi, uite că urcam degeaba. 

Se întoarse şi plecă.  

 

*** 

 

Simona deschise ușa apartamentului. Vlad aștepta cuminte 

ca un cățeluș. Îl auzi cum respira greu, ca și cum ar fi alergat o 

tură de stadion. O pufni râsul când îl văzu cum plescăie de poftă 

uitându-se la ea. 

— Ce-i  puişor,  ţi-a mâncat  mâța limba?  spuse ea.  Ce-i  cu 

tine așa transpirat? 

— Mamă, cât de bună eşti! 

Vlad intră şi închise uşa după el cu zgomot. Apoi sări pe ea 

şi o luă în braţe proptind-o de perete. O sărută cu poftă, apoi se 

linse pe buze. Simona putea să-i simtă erecția tare prin 
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pantaloni. 

— Mamă, cât de bună poţi fi, prinţesă. Să mor eu, dacă te 

ţineam minte c-ai fi atât de bună nu mai plecam de la tine 

niciodată. 

Simona nu-și mai încăpea în piele de fericire. Îi plăcea la 

nebunie să simtă că-i dorită cu disperare de un bărbat. 

— Ce mâncător de rahat poţi fi când vrei tu,  măi Vlade.  Ce, 

ţi s-au umfat pantalonii când m-ai văzut în lenjeria asta? 

— Păi cum altfel, dragoste?  Tu  nu  te  uiţi la tine cum arăţi? 

Ar trebui să ţi se dea interzis să părăseşti locuinţa, că se omoară 

bărbaţii pe stradă între ei pentru una că tine. 

— Hai,  hai,  că  te-ntreci  cu gluma.  Vino,  ţi-am  pregătit  o 

cafea, să nu zici că nu sunt o gazdă bună. 

— Dă-o dracului de cafea, icni Vlad. Vreau să te am acum. 

O duse în braţe până în camera, apoi o azvârli în mijlocul 

patului şi se urcă pe ea. 

— Uşor, uşor, animăluțule, râse ea. 

Vlad, în mitocănia lui, era singurul care-i satisfăcuse latura 

masochistă. Îi plăcea să se simtă posedată brutal de un bărbat 

puternic. Era atât de excitată încât, chiar dacă Vlad termină 

destul de repede, ea avusese deja două orgasme. Vlad rămase 

întins pe pat cu o mutră satisfăcută. Îşi caută pachetul de ţigări şi 

îşi aprinse una. Apoi, uitându-se galeş spre Simona: 

— Dai şi tu acum o cafea, frumoaso? întrebă el 

— Ce nu fac eu pentru tine. 

Se aplecă şi-l sărută pe buze făcându-se că nu vede uşoara 

lui grimasă de plictiseală. Ştia că-l enervează chestiile 

romantice, dar aşa era ea, nu se putea abţine. Se ridică şi aduse 

ibricul cu cafea şi două ceşti. Vlad se ridică în fund şi luă 

ceaşca. 

— Auzi mă, ce fază a fost azi,  când  am  venit  la  tine.  M-a 
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oprit boul ăla de moş Pandele şi m-a ţinut de vorbă. Ce crezi că 

m-a întrebat? Auzi, că unde merg? Şi ca boul — că îmi vine să 

mă iau la palme — îi zic că merg la Marian. 

— Şi? Simona îl privi cu atenţie. 

— Mi-a  zis  că  Marian  e  plecat  şi  asta  e.  L-am  făcut  pe 

prostul, am plecat şi am intrat prin spate. Stai liniştită că nu m-a 

văzut nimeni. 

— Băi, ai grijă că nu vreau scandal cu al meu. Ieşi cu atenţie. 

Ieşi mai bine tot prin spatele blocului. 

— Da mă,  am  ajuns  să  mă  feresc  de-un  moş  ca Pandele. 

Paştele mamii lui. Trebuiau să-l ia ăia de la SRI la cât de curios 

e. 

— Dă-l dracului.  Nu te mai enerva şi tu.  Fii  mai  atent  altă 

dată şi gata. 

— Auzi Simo? 

— Ce? 

— Nu, nu, lasă. 

— Ce vrei mă? Zi odată. 

— Nu mă, lasă.  Voiam  să te-ntreb  dacă mă poţi împrumută 

cu vreo cinci sute, că sunt pe sponci cu banii. 

— Păi nu luai de la ai tăi? 

— Nu mai vrea maică-mea să-mi dea. Cică dacă nu-mi ajung 

să-mi iau al doilea job. De parcă plouă cu joburi bine plătite. Da' 

am decis cu un tovarăş să ne apucăm de ceva combinaţii. În 

curând o să pun multi bănuţi deoparte. 

— Ai mă grijă că  tu  eşti  cam  poet  cu  banii.  Te  mai  face 

tovarăşul tău la dinţi şi rămâi în cine ştie ce rahat, că n-ar fi 

prima dată. 

— Uite, d-aia nu vroiam să-ţi cer ţie bani.  Ce-ţi mai place să 

fuţi omul la icre. Lasă-mă naibii în pace, că nu eşti maică-mea. 

— Bine mă, îţi dau.  Să nu zici că nu sunt fată bună. Da' fă şi 
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tu ceva cu viaţa ta, că ai treizeci și de ani. 

Se ridică şi scoase din dulap cinci hârti de-o sută, apoi i le 

dădu lui Vlad. 

— Mersi, prinţesă,  zise el.  Ţi-i  dau  înapoi  cel  târziu  luna 

viitoare. 

— Stai liniştit, că mă descurc.  Uff,  Doamne,  hai  mă Vlade 

apucă-te şi tu de ceva ca lumea. Că dacă ai avea şi tu ceva bani, 

poate ne-am strânge cu ce mai am şi eu şi am putea să plecăm 

undeva numai noi doi. 

— Ce zici?  A,  da,  mă iubire.  Păi  nu  aşa  am vorbit?  Cum 

strâng ceva te răpesc de la prostul ăsta şi plecăm. În Spania sau 

în Italia. Ţi-am zis că am tovarăşi peste tot care să ne ajute. Da' 

nu mă mai presa şi tu cu asta. Ai răbdare că o rezolvăm. 

— Doamne, cât mi-aş dori să te cred,  Vlade. Aş pleca azi cu 

tine, crede-mă. M-am săturat de magherniţa asta, m-am săturat 

de Marian, de prostiile lui cum că să avem copii, de munca la 

cârciumă, de tot, mă înţelegi? Spune, mă înţelegi iubitule? 

— Da, da, ştii că te înţeleg, pisoi.  Hai, fii fată cuminte şi stai 

chill. 

Vlad îşi stinse ţigara şi se ridică. Îşi trase pantalonii pe el 

apoi se întoarse spre Simona care stătea cam abătută. 

— Prinţesă,  plec,  nu  te supăra pe mine.  Sunt rupt de somn. 

Te sun zilele astea. 

— Te iubesc. 

— Da, mă.  Și eu.  Mulţumesc pentru bănuţi.  M-ai  scos  din 

mizerie, spuse el. 

— Bine iubitule. Ai grijă de tine.  

Simona zâmbi şi-l conduse la uşă. După ce Vlad plecă se 

întoarse în pat apoi începu să plângă cu lacrimi mari. Se ura că 

se lăsase convinsă atât de uşor de Vlad să-i dea bani. Habar nu 

avea ce făcea el după ce ieşea de la ea. Poate se ducea la plajă 



Andrei Spirtaru 
 

17 
 

sau prin cluburi cu alte fete. Cu banii ei. Simţi cum o mănâncă 

gelozia. Cu banii ei, pentru care îndura atâtea rahaturi în fiecare 

zi. Se gândi cum ar fi să-l vadă cu o altă femeie. Probabil că i-ar 

rupe în bătaie pe amândoi, gândi ea. Telefonul sună. Marian. 

Simona dădu ochii peste cap; exact în acest moment sună şi 

ăsta. Răspunse cu un „Da” sec. Marian îi spuse c-o să rămână 

seara asta în Bucureşti. Simona consimţi fără să-i pună întrebări. 

Defapt, nu era prea rău. Ar putea să-l urmărească puţin pe Vlad. 

Să vadă şi ea ce face iubitul ei după ce pleacă de la ea rezolvat. 

Simţii că acest gând o reconfortează. Se ridică în picioare, apoi 

se duse la baie şi se spălă cu apă rece pe faţă. Spuse cu voce 

tare: „Ştii ceva, scumpa mea? Hai la plajă că altfel o să 

clocoteşti în cocina asta de garsonieră. Să mai vedem şi noi 

cine-şi mai dă ochii peste cap pentru tine, fată dragă. Te faci 

frumoasă aşa cum ştii tu şi hai la vânătoare de masculi”.  

Îsi zâmbi in oglindă. Brusc se simţea mult mai bine şi-avea 

din nou chef de viaţă. 

 

*** 

 

Marian se uită la ceasul de mână: 10.55. Zâmbi scurt. Îi 

plăcea să se prezinte acolo unde era aşteptat la oră fixă. Îi 

aducea aminte de tipul ăla, Phileas Fogg, din Ocolul Pământului 

în optzeci de zile. Îi plăcuse faza cu punctualitatea. De-atunci 

spunea oricui că un gentleman nu întârzie niciodată la întâlniri. 

Păşi în secretariatul firmei şi-o salută pe Maria. 

— Săru' mâna, frumuseţe. Au venit dosarele de la Constanţa. 

Unde o găsesc pe şefa? 

— Punctual că întotdeauna, Mariane. E în sala mare. Împarte 

sarcinile de serviciu echipei, că luni apare Dietrich cu nemţii şi 

trebuie să iasă totul la marele fix dacă ne mai vrem salariile. 
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Băăăi, ce bronzat poţi să fii. Mă scoţi din minţi. Ce băftoși 

sunteţi voi constănţenii s-aveţi marea la nas. 

— Ha, ha, ha. Ce bună a fost asta.  Păi tu nu ştii fată dragă că 

cizmarul nu are opincile pingelite. Ce folos că am marea la nas 

dacă ajung la plajă mai rar decât tine? Pe bune. 

— Hai că te-ntreci cu gluma.  Să  nu-mi  zici că te-ai bronzat 

aşa în somn. Fugi la şefa și mai stăm la o vorbă după aceea. 

Marian bătu politicos la uşa de la sala mare de consiliu, apoi 

intră. 

— Se poate? 

— Hai Mariane odată. Să vedem ce ne-ai adus. 

— Să trăiţi, am înţeles, şefa. Puse dosarele pe masă lângă ea. 

Corina era o tipă trăznet. Înaltă cam la unu şaptezeci, păr 

negru, slabă şi cu nişte sâni mari. Gura lumii zicea că erau 

tunaţi, de parcă mai conta acest amănunt. Pe deasupra mai era şi 

foc de deşteaptă, rea de gură şi cu un super tupeu. Ce mai, exact 

genul de femeie pentru care fugi de acasă şi îţi faci viaţa praf. 

Problema era că, aşa cum îi spusese şi lui Vlad de dimineaţă, 

Corina nu prea se uita la tipi ca el. Stăteau la coadă pentru ea 

bărbați cu foarte mulţi bani incluzându-l şi pe Dietrich, şeful cel 

mare din Germania. Toată lumea ştia că atunci când Dietrich 

vine în ţară, Corina îi face programul prin Bucureşti, la mare sau 

la munte. Cât şi până unde mergea relaţia dintre ei nu ştia 

nimeni, dar puteai să presupui că nu e numai platonică. 

— Scuteşte-mă tipule de titulatura asta. Nu mai e la modă de 

pe vremea lui Nea Nicu. Faptul că sunt şefa ta şi a sclavilor pe 

care-i vezi în jurul nostru nu exclude c-am şi un nume. Ne-am 

înţeles, honey? 

Îl privi încruntată şi Marian lasă involuntar privirea în jos, 

roşind. Corina pufni în râs. 

— Băi, cât îmi place să fac asta.  Nu-mi vine să cred c-ai pus 
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botul. Continuă să râdă cu poftă. Stai mă liniştit puişor, continuă 

ea ironică, poţi să-mi zici şi şefa, îmi place să fiu pupată în fund 

de angajaţii mei fideli. 

Marian ridică ochii şi râse şi el, puţin cam forţat. Se fâstâcea 

îngrozitor când Corina îl lua peste picior şi asta nu din cauză că 

i-ar fi fost frică pentru postul lui. Adevărul era că îi plăcea 

femeia din faţa lui peste măsură. După fiecare deplasare la 

Bucureşti când o întâlnea avea diverse vise erotice în care ea era 

personajul principal. Constatase mai demult că femeile 

puternice îi creau o senzaţie erotică de abandonare totală. Visa 

să fie preşul unei astfel de femei, dar, ca orice bărbat care se 

respectă, negase asta întreaga lui viaţă. 

Corina luă dosarele de lângă ea şi le răsfoi gânditoare.  

— Cifrele arată  foarte  bine,  spuse ea încântată.  Ce  să  mai 

spun, anul acesta întreagă firmă sa descurcat de minune. 

Felicitări. Dietriech o să mai deschidă fără probleme filialele în 

Iaşi şi Craiova. Acum, vă rog, atenţie toată lumea. Am să 

recapitulez ce aveţi de făcut până luni. Contabilitatea preia toate 

datele financiare din dosarele de la filiale şi mi le centralizează. 

Vreau o prezentare excepţională a exerciţiului financiar. Nu 

faceţi economie la hârtie. Vreau spreadsheet-uri în excel, 

grafice, tot tacâmul, mă înţelegeţi. Cei de la marketing să aibă 

terminat raportul despre oportunitatea deschiderii filialelor în 

Iaşi şi Craiova. Studiul de piaţă să fie pus la punct. Anca să 

aducă materialele publicitare comandate. Azi. Şi Marian, dacă 

tot e pe la noi, să vorbească la secretariat de ce este nevoie să fie 

cumpărat pentru luni. Sucuri, snacks-uri, cafea, şerveţele, 

farfurii, tot. Ne vedem luni la 10 dimineaţa. 

Se ridică în picioare şi făcu câţiva paşi prin încăpere. Era 

îmbrăcată într-o bluză cabrată ce lăsa să i se vadă cu 

generozitate formele atrăgătoare şi o fustă neagră, dreaptă, gen 
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office. Răspândea în jurul ei un parfum suav de verbină. Marian 

înghiţi în sec. 

— Sper că ne-am înţeles, continuă Corina. Ştiu că unii dintre 

voi nu veţi termina treaba azi. Vreau să ştiţi că nu îmi face nici o 

plăcere să vă pun la muncă în weekend. Este însă absolut 

important ca luni să ne prezentăm impecabil. Dacă se aliniază 

stelele pentru mine, toţi oamenii care m-au ajutat vor avea de 

câştigat. Mă refer la salarii mai mari, drăguţilor. Aşa, înghiţiţi în 

sec şi puneţi mâna la treabă, urgent. 

Corina se întoarse în biroul ei, îşi lua poşeta şi geanta cu 

laptopul apoi se îndreptă spre uşa de ieşire. Se întoarse în 

ultimul moment cu un zâmbet cinic pe faţă. 

— Vă  pup  sclavilor.    Regina  voastră  pleacă  la  mare.  Ne 

vedem luni. 

Fiecare dintre angajaţi îşi ocupară posturile de lucru. Nu 

păreau în apele lor având în vedere că, probabil, trebuiau să vină 

la muncă şi sâmbătă, dar nu prea aveau ce face. Corina nu 

glumea cu treburile importante şi ei învăţaseră asta bine. Marian 

se întoarse la secretariat şi se aşeza pe scaun în faţa Mariei. 

— Ia  zi  fată,  cu  ce  te  ajut?  Şefa  a  zis  să  mă  duc  eu  la 

cumpărături. Sucuri, cafele şi alte alea. Zicea că îmi faci tu o 

listă. 

— Pe bune?  Şi  eu  care  ziceam  că am  motiv s-o şterg mai 

repede din firmă, râse Maria. Când colo, uite că vine scumpul 

meu constănţean şi îmi fură îndatoririle de serviciu. 

— Cum adică? Marian abordă o mină nedumerită. 

— Păi da. Plecam pe la 12 după cumpărături şi le aduceam la 

birou luni mai de dimineaţă. Asta era, veneam la 8 în loc de 9 şi 

totul era gata aranjat până veneau şefii. 

— Da' ce voiai să faci azi? 

— Nu ştiu.  Avea  şi-al meu liber şi ne gândeam să o ştergem 
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pe undeva în afara oraşului. 

— Sper că nu la mare? Corina zicea ceva că merge acolo. 

— Şi de ce nu?  Ai o impresie greşită despre Corina. E o tipă 

super mişto iar când nu suntem la serviciu se comportă ca cea 

mai bună prietenă. M-am întâlnit odată din întâmplare cu ea şi 

cu Dietriech într-un weekend la munte. Vreau să-ţi spun că au 

fost incredibili. Parcă erau alţi oameni decât la birou. Ne-au scos 

la masă, am râs, am glumit, nu-ţi mai spun că neamţul nici nu a 

vrut să audă să ne plătim partea. Apoi a doua zi ne-au luat cu ei 

la un centru de echitaţie. A fost grozav. Sunt foarte relaxaţi şi nu 

te fac să te simţi prost cum că ei ar avea mult mai mulţi bani. 

Chiar m-am gândit dacă să nu ajung în Vamă sâmbătă. 

— Doamne Dumnezeule, chiar mergeţi cu toţii la mare?  Am 

ajuns să vă invidiez. Tu crezi că e o glumă, nu-i aşa? Uite, de 

exemplu azi dimineaţă, înainte de a mă duce la birou să iau 

actele, mă gândeam cum ar fi să mă opresc la plajă. Aşa, doar 

pentru o baie scurtă. Nici nu mai ţin minte de când nu am mai 

făcut chestii din astea. La începutul relaţiei cu nevastă-mea cam 

aşa stăteau lucrurile. Ne opream înainte de muncă la plajă şi 

furam măcar o ora de baie şi trândăveală. 

— Păi şi acum de ce nu mai faceţi asta? 

— Chiar  vrei să discutăm subiectul asta?  Pe  bune?  Simona 

mea s-a schimbat mult în ultimii ani. Nu ştiu ce e cu ea. M-a 

înnebunit să schimbăm garsoniera cu un apartament cu 2 sau 3 

camere, are chestii din astea că eu câştig prea puţin, că nu am 

ambiţii… De unde să fac rost de câteva zeci de mii de euro? 

Crezi că eu nu mi-aş dori să ne mutăm într-o casă mai 

spaţioasă? Da de unde să fac rost de bani? Să-i fur? Ea nu prea 

aduce bani în casă, zice tot timpul că nu câştigă prea bine la 

restaurant, că nu au mers bacșișurile cum trebuie. Eu mai mult 

de o sută de euro pe lună nu pot să pun deoparte. Şi banii care se 
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strâng într-un an îi cheltuim pe câte un electrocasnic mai dihai 

sau câte o vacanţă. Şi ca să-ţi spun tot adevărul, mai e ceva care 

mă supără. O bat la cap de ani de zile să facem şi noi un copil. 

Aşa aş mai înţelege să mă dau peste cap să găsesc o variantă 

pentru a ne muta.  

— Şi ea nu vrea asta? 

— Nu vrea,  nu poate,  nu ştiu.  Uneori  cred  că  mă  duce cu 

zăhărelul. 

— De ce-ar face asta? 

— Ştiu şi eu, Marie?  Poate  că  s-a  săturat  de  mine. Sau de 

sărăcie. Sau, cine ştie? 

— Și voi vorbiţi chestiile astea? 

— Mai  vorbeam.   Acum   dacă   deschid   discuţia  ajungem 

garantat la ceartă. Îţi spun sincer că mi s-a şi urât. Uite, am ajuns 

să trag de timp prin deplasări doar că să nu stau mult pe acasă. 

Că invariabil ajung la discuţii şi crede-mă nu mai am energie 

pentru asta. Prefer să mai stau la birou sau să pierd vremea pe 

nu ştiu unde. 

— Ai pe altcineva? 

— Nu. Ştii, nu prea sunt genul. Adică, mă-nţelegi, îmi plac şi 

mie femeile frumoase, ca oricărui bărbat. Mă uit după ele pe 

stradă, salivez, dar merg mai departe. Nu ştiu, mi se pare o 

oboseală inutilă. În afară de asta eu încă o iubesc. 

Maria se ridică de la birou şi se îndreptă către maşina de 

cafea. 

— Bei un espresso? 

— Scurt. Fără lapte, te rog. 

— Zahăr? 

— Un pliculeţ. 

Îi aduse cafeaua şi se aşeza pe un scaun lângă el 

— Mulţumesc. Eşti o mare doamnă. 
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— Sunt, ce mai vorbă.  Zâmbi.  Băi  Mariane,  tu  eşti  ca  un 

copil mare. Cred că d-aia te şi simpatizează toţi oamenii. 

— Care oameni? 

— Nu ştiu.  De exemplu  ăştia care-ţi suntem colegi. Ai aşa o 

atitudine pozitivă de fiecare dată and apari în birou. 

— Păi ce să fac? Să plâng? 

— Nu mă.  E chiar bine ce faci. Doar că la nivel emoţional şi 

relaţional eşti rămas în adolescenţă. Sau nu, mai degrabă cred că 

eşti un romantic. Ţie îţi place încă să te plimbi cu caleaşca 

atunci când toţi ceilalţi din jurul tău îşi iau bilete pentru avionul 

cu reacţie. Cred că ar trebui să te trezeşti. 

— Pe bune?  Chiar  crezi  asta?  Şi-n  ce  ar  consta,  mă  rog, 

această trezire? 

— Uite, lasă-mă să-ţi explic.  De  pildă  relaţia ta cu Simona. 

Se vede clar că nu mai merge. Tu vrei copii. Ea vrea bani, o 

casă mare, poate carieră. De ce te încăpăţânezi să stai prins în 

capcană? De câţi ani sunteţi împreună? 

— O-la-la. Din ultimul meu an de liceu. Eram nişte copii. 

— Despre asta vorbesc.  Atunci  când  v-aţi  cunoscut, trăiaţi 

probabil aceeaşi poveste. Acum poveştile voastre sunt diferite. 

Mă întreb cât mai ştiţi cu adevărat unul despre celălalt. 

— Şi ce ar fi, mă rog, de făcut? 

— Nu ştiu,  psiholog. Eu doar îţi spun că se aude un scârţâit. 

Ia vizualizează asta: tu stai în punctul A şi ea în punctul B. 

Adevărurile tale sunt mai aproape de tine decât de ea. La fel şi 

adevărurile ei sunt mai aproape de ea decât de tine. Fiecare 

dintre voi ar trebui să parcurgă o distanţă considerabilă pentru a 

ajunge la adevărurile celuilalt şi ca atare să-l poată înţelege. 

Pricepi? Nu este o relaţie emoţional stabilă în care adevărurile 

cuplului stau exact la mijloc între cei doi. 

— Pricep, dar nu pricep  ce-aş putea face.  Tu cum procedezi 
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cu relaţia ta? 

— E greu de comparat. Eu sunt încă în faza de îndrăgosteală. 

Nu cred că are prea mare importanță pentru mine sau pentru al 

meu ce va fi mai târziu. Ne bucurăm de moment. 

— Şi când această îndrăgosteală va lua sfârşit? 

— Îţi voi răspunde profund filozofic.  La  acest  lucru mă voi 

gândi atunci.   

— Eşti o fată deşteaptă. 

— Da,  sunt.  Şi-mi  place să cred că atrag lângă mine bărbaţi 

deştepţi. 

— OK, am înţeles punctul tău de vedere. Ce crezi că aş putea 

face? 

— Marian,  termină  cu  întrebările.  Pur  şi  simplu  fă  ceva. 

Orice. Nu ştiu. Ceva nebunesc. Toarnă-ţi o găleată cu apă rece 

în cap. Intră în vorbă cu o puştoaică pe plajă. Bea tequila până 

cazi pe jos. Apoi trezeşte-te şi pune lucrurile cap la cap. 

Reconstruieşte-te. După o nebunie îţi va fi mai uşor să descoperi 

ce vrei de fapt. 

— Ha. Ce să zic. 

— Mergi  în  Vamă.  Acum.  După  ce  aduci  cumpărăturile, 

suie-te în maşină şi pleacă în Vamă. Pun pariu că ştii ceva lume 

pe acolo. Du-te, bea nişte beri, stai pe plajă, intră în vorbă cu 

lumea. Nu te uita la ceas. Asta e cel mai important.  

— Nu-mi  prea  vine.   Dacă   dau  nas  în  nas  cu  Corina  şi 

neamţul? 

— Şi ce dacă? Ţi-am zis. Sunt super OK, stai liniştit. 

— E, nu de asta. 

— Hopa. Stai că m-am prins. Stai așa. 

— Ce zici? 

— Ţie-ţi  place  de  Corina?   Păi  spune  măi  băiete  aşa.   Și 

proasta de mine care-şi imagina că eşti deja mort. Râse. Păi ce 
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mai aştepţi atunci? 

— Cum adică? Nu înţeleg o iotă din tot ce zici. 

— Fugi măi băiete în Vamă.   Apropo, stă  la  Amfora.  Râse 

cu lacrimi. Nu că te-ar interesa informaţia asta, dar aşa… 

— Hai mai lasă-mă cu băşcălia.  Mulţumesc de cafea. Dă-mi 

lista de cumpărături că se face târziu. 

— Bineînţeles, dragule.  Hai mai repede că se răceşte nisipul 

în Vama Veche fără tine. Îi dădu lista. 

Maria continuă să râdă în timp ce Marian pleca din încăpere. 

 

*** 

 

Simona ieşi din lift şi se îndrepta spre ieşirea din bloc. Dădu 

peste Pandele care urca târșaindu-şi picioarele către apartmentul 

său. 

— Săru' mâna vecinică. Săru' mâna. 

Simona îl fulgeră cu privirea. O enerva moşul la culme, 

ajunsese să considere de rău augur orice întâlnire cu el. Dădu 

din cap a salut, fără a spune ceva.  

— Ce frumoasă este vecina.  Ptiu, să nu fie de  deochi.  Unde 

mergi, Simona? La muncă? continuă Pandele insinuant. 

— Da. Mă scuzaţi, am treabă. O zi bună. 

Ieşi din bloc. În urma ei, moş Pandele zâmbea hâtru. I se 

păru că-l aude cum șoptește în spatele ei  „Curva dracului”. Îi 

veni să se întoarcă să-i dea o palmă, dar nu-i ardea de scandal. 

Merse fără grabă până-n staţia de autobuz. Aşteptă preţ de 

câteva minute, apoi brusc simţi cum o cuprinde enervarea. Este 

atât de cald şi ea trebuie să aştepte autobuzul ca ultima ștoarfă. 

Când ar fi putut atât de uşor să se combine cu un tip plin de 

bani, cu o maşină mişto, care s-o plimbe pe unde avea ea poftă. I 

se părea frustrantă situaţia în care se găsea. Îşi soase portofelul 
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şi văzu că mai are în el trei sute de lei. Zâmbi acru şi ridică 

mâna să oprească un taxi. Taximetristul avea un aer de fante 

bătrân. Pe drumul până la Mamaia nu conteni cu complimentele 

şi în mod bizar Simona descoperi că asta-i face plăcere. Simţea 

nevoia unor confirmări indiferent de unde ar fi venit acestea. 

Opri în faţă la hotel Flora, plăti fără să lase nici un bacşiş (moşul 

dracului s-a uitat destul la o bunăciune ca mine) şi plecă agale 

către plajă. Şi-ar fi dorit să meargă în Mamaia Nord dar se 

gândise că dacă nu dă peste un prost să-i plătească consumaţia 

putea să cheltuie cam mulţi bani. Intră pe plajă la Crema. Nu-i 

plăcea să meargă pe podeaua de lemn aşa încât îşi scoase 

sandalele şi păşi prin nisipul arzător. De mică îi plăcuse această 

senzaţie. Când ştii că dacă nu ajungi la mare mai repede o să-ţi 

ia foc tot corpul începând de la tălpile picioarelor. Totuşi, 

senzaţia îndurată cu stoicism îi producea un soi de plăcere 

ciudată, masochistă. Se opri la primul rând de umbrele. Plaja era 

destul de plină dar se mai găseau locuri suficiente. Săracii 

mergeau la plaja de alături unde şezlongul era douăzeci de lei în 

loc de treizeci ca aici. Norocul îi surîse din plin. Băiatul cu 

şezlongurile îi făcu ochi dulci şi-i oferi unul în zona din mijloc. 

Simona mulţumi, apoi se aşeză cu graţie. Ştia că dacă-şi 

studiază mişcările suficient de bine va atrage în mod clar câteva 

perechi de ochi. Întinsă lasciv pe spate, scoase din poşetă o carte 

subţirică şi şi-o poziţionă în faţa ochilor. Metoda, cu toate că era 

veche de când lumea şi pământul,  funcţiona în continuare cu 

succes la fraieri. Se gândi amuzată că ochelaristele erau cele mai 

vizate de masculi. Păreau, vezi Doamne, cele mai intelectuale. 

De ce dracului i s-o scula unui bărbat când vede o femeie despre 

care îşi închipuie că este deşteaptă mai abitir decât atunci când 

vede o femeie frumoasă, gândi ea. Nebănuitul abis din creierul 

masculului. 
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— Bună,  auzi  ea,   nu  vreau   să  par  îndrăzneţ,   dar  am  o 

întrebare. Ridică ochii. Un exemplar de rasă. Înalt cam la unu 

optzecisicinci, bine clădit, blond, ochelari de soare RayBan. 

Dădu din cap a salut. 

— Spune-mi,  te  rog,   a  răsărit  soarele,   sau  tocmai  mi-ai 

zâmbit? spuse Don Juan-ul de Mamaia. 

Simona izbucni în râs. 

— Ce Dumnezeu,  n-ai aflat că replica asta s-a fumat de vara 

trecută? Acum dacă vrei să agăţi o tipă o întrebi cam aşa: "Poţi 

să-ţi fac o poză? Vreau ca Moş Crăciun să ştie exact ce-mi 

doresc de sărbători." Te-ai prins? Arată seriozitate şi are bătaie 

pe termen lung, glumi ea. 

— Uau. E bună de reţinut. Cum te cheamă? 

— Ia te uită la el ce băiat curios.  Nu  te-a  învăţat  mămica ta 

să nu intri cu picioarele în viaţa doamnelor? Mai uşor, tinere. 

Am să-ţi destăinui acest secret dacă reuşeşti să îmi menţii 

atenţia trează minim o oră de-acum încolo. 

Din spatele ei se auzi o voce nouă. Simona se răsuci pe 

şezlongul de plajă să privească interlocutorul. Un tip înalt, 

slăbuţ, c-un aer distrat, ţinând în mâini două pahare ce conţineau 

probabil mojito, dacă era să se ia după frunzele de mentă din 

băuturi. 

— Scuză-mă,  probabil  amicul  meu  te-a  abordat cu faza cu 

soarele, nu-i aşa? 

— Îhî, zâmbi Simona. De unde ai ştiut, oracole? 

— Trebuie să-mi cer  scuze  în numele lui.  Încerc  să-l  învăţ 

cum să cucerească o femeie frumoasă, dar se pare că e un 

student jalnic. Drept pentru care nu o să-i dăm nici o băutură, 

nu-i aşa? 

— Corect. Îmi place cum gândeşti. 

— Eu sunt Alex, încântat de cunoştinţă. 
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Simona ezită preţ de câteva secunde apoi îi întinse mâna. 

— Eu sunt Ana. 

— Nu te cred, dar nici că mă deranjează acest amănunt. 

— Şi de ce nu m-ai crede? 

— Uitându-mă  cu  atenţie  la  degetul  inelar,  văd o urmă de 

verighetă. Aş zice că Ana e doar un nume pentru… plajă. Zâmbi 

frumos. 

— Rar mai găseşti un băiat deştept în ziua de azi. 

Prietenul lui Alex se dădu la o parte lăsându-i acestuia 

şezlongul. Porni către mare să se răcorească. 

— Meci pierdut prin abandon,  strigă Simona  după el.  Gata, 

ai renunţat? 

— Nu,  frumoaso,  se   întoarse   el  zâmbind.   Doar  că  simt 

nevoia să mă răcoresc puţin. Câteva minute lângă tine mi-au 

aprins imaginaţia. 

Simona se simţea minunat. Flirtul i se părea o activitate 

absolut delicioasă, parcă făcută pentru zilele lungi de vară. Se 

gândi că nu-şi pierduse dexteritatea în a face conversaţie, iar 

Alex şi prietenul său păreau o companie foarte plăcută. Sorbi 

din pahar şi se pregăti să-şi reia atacul. Deodată, privirea îi 

alunecă spre mare şi rămase ca trăznită. Prin faţa ei, la nici 

patru, cinci metri, se plimba romantic Vlad cu o roşcată căreia 

cu greu puteai să-i dai mai mult de douăzeci de ani. Simona 

simţi cum se îneacă de gelozie şi furie. Nu-mi vine să cred, 

gândi ea, nemernicul îl făcea pe obositul la mine şi acum ce să 

vezi, i-au revenit puterile. Se pregătea să se ridice şi să meargă 

spre ei când brusc o străfulgeră un gând. Zâmbi răutacios şi se 

întoarse către Alex. 

— Uite Alex, ce-ai zice să jucăm un joc? Eu îţi dau o sarcină 

simplă de îndeplinit, tu o duci la bun sfârşit şi câştigi premiul 

cel mare. 
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— Care e sarcina, dragă… Ana? 

— Întrebarea corectă este care e  premiul.  Premiul  cel  mare 

sunt eu. Voi face sex cu tine până o să te las lat. Chiar azi. Asta 

voiai, nu? 

— Nu pot  să zic nu.  Totuşi,  care  este  sarcina?  Presimt  că 

pentru un aşa premiu va trebui să fac nişte lucruri nu tocmai atât 

de simple pe cât le-ai prezentat tu. 

— Greşit, dragul meu.  Uită-te în faţa ta.  Vezi  tipul ăla bine 

făcut, cu moacă de ţăran, ce ţine de mâna fufa aia roşcată? 

— Mda, ce-i cu ei? 

— Îţi spun imediat.  Idiotul e iubitul meu.  Ştiu, ai să-mi spui 

că nu prea am gusturi în materie de bărbaţi. Sunt perfect 

deacord, dar n-am ce face; în secret îţi spun că omul fute bine. 

Cretinul a plecat de la mine azi dimineaţă spunându-mi cât e de 

obosit, mi-a mai cerut şi împrumut nişte bani şi pare-se că 

motivul acestor acţiuni nu era altul decât să ducă la plajă 

panarama din imagine. Aşa că vreau să i-o trag. 

— Şi ce vrei, să-l bat? 

— Nuuu.  Nicidecum.  Vreau  să-i  sufli  gagica. Să-l laşi cu 

ochii în soare. Să crape de ciudă şi să rămână cu ouăle umflate. 

Ce zici, poţi? 

— Ştiu  şi  eu?   Cred  că  da.   Şi  după?   Cum  îmi  colectez 

premiul? 

— Eu mai rămân pe aici câteva ore,  aşa  că  ai tot timpul din 

lume. După ce treci cu ea pe aici şi o săruţi în faţa mea poţi să îi 

dai un şut în fund şi să vii la mine să te răsplătesc. 

— Gata, şefa.  Numai  c-o să-l iau cu mine la vânătoare şi pe 

prietenul meu şi-o să agaţe el tipa. Eu mă păstrez pentru tine. 

Zâmbi cu subînțeles. 

— E bine şi aşa. Dă-i drumul că-i pierzi. 

Alex alergă spre mare şi schimbă câteva vorbe cu prietenul 
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său. Râseră amândoi, apoi plecară în viteză după cuplul ce se 

îndepărta pe plajă. Simona încercă să-i urmărească cu privirea, 

dar îi pierdu în mulţimea de oameni. Așa încât se întinse 

confortabil pe şezlong şi îşi aprinse o ţigară. O fumă pe îndelete 

savurîndu-şi cocktail-ul. Totuşi curiozitatea nu-i dădea pace. 

Ce-or face băieţii? gândi ea. Hotărî să se ducă după ei, să vadă 

ce s-a întâmplat. Merse preţ de câteva minute apoi îi zări. Erau 

la malul marii, Alex, prietenul, roşcata şi ticălosul de Vlad. Se 

jucau cu un frisbee şi băieţii îl tot fentau pe Vlad să nu-l prindă. 

Roşcata râdea cu tot corpul ei de panteră tânără şi se uita mai 

mult la băieţi decât la săracul Vlad, care alerga de colo până 

colo ca un ogar. Aşa-ţi trebuie boule, zâmbi Simona satisfăcută. 

După o vreme i se păru că Vlad se ceartă cu cei doi, se dădu 

înspre Alex apoi spre celălalt, dar ei fugeau râzând. La un 

moment dat Vlad se duse înspre roşcată şi o prinse de mână, dar 

ea se smuci şi fugi în braţele lui Alex. Vlad aruncă frisbee-ul pe 

jos, se-ntoarse cu spatele şi plecă gesticulînd nervos în timp ce 

trio-ul nou format se amuza copios. Simona îl urmă pe Vlad să 

vadă unde merge. Acesta se opri la o terasă de plajă şi-şi luă o 

bere. Era vizibil iritat şi-și bea berea cu înghiţituri mari, parcă 

spre a-i mai potoli zăduful. Rămase pur şi simplu mască atunci 

când o văzu în faţa lui. 

— Vai, ce surpriză.  Ce faci Vlad,  credeam  că  eşti  acasă la 

mămica şi dormi, puişorul meu drag, spuse Simona 

— Tu ce dracului cauţi aici? 

— Îţi amintesc că azi e ziua  mea  liberă.  Soţul  mi-e  plecat, 

iubitul la fel. Ce ar putea să facă o fetiţă cuminte altceva decât 

să se ducă la plajă? 

— Hai, lasă-mă cu miştourile tale. Cum ai dat de mine? 

— Ei, tare te mai crezi, măi bărbate. Ce, crezi că te urmăresc 

femeile prin oraş? Nu, puişor. Te-am văzut aici la terasă şi-am 



Andrei Spirtaru 
 

31 
 

crezut că o să-ţi facă plăcere să bei o bere cu mine. Ia spune,  

ce-i cu tine? Eşti abătut? Te-o fi părăsit vreo gagicuţă de eşti aşa 

îmbufnat, sau ce, mă rog? 

— Băi Simo, n-am chef de discuţii. Vrei să stai la masă, stai. 

— Ştii ceva dragule?  Cred că  nu  mai am chef  să  mai  stau 

cu tine, nici la vre-o masă, nici în vre-o cameră. Cred că mi-a 

trecut crash-ul ăsta, care l-am avut pentru Vlad. Tu băiete ar 

trebui să te maturizezi în primul rând. 

— Auzi cine vorbeşte.  Tu-mi dai sfaturi,  mă?  Tu, care te-ai 

dat la mine la propria ta nuntă, ca ultima curvă? Nu-mi vine să 

cred. 

— Ai  dreptate.   Ai  auzit  bine,  ai  dreptate,  băiete.   Sunt o 

curvă. Numai că am fost curva ta, prostule. Şi dacă nu ţi-ai dat 

seama de asta până acum, ei bine, e paguba ta. Du-te la mă-ta şi 

văicăreşte-te ce rea e lumea cu tine. Eşti un ratat, Vlade. Ce 

proastă am fost să-mi închipui că pot avea un viitor lângă tine. 

Nu eşti în stare de nimic, nici să te ţii de o relaţie, nici să faci 

bani. De ce dracu mi-aş mai pierde vremea cu tine? 

Vlad se ridică furios de la masă, o împinse la o parte şi plecă. 

Simona strigă în urma lui. 

— De ce, măi amărâtule? De ce? Spune-mi. 

— Să-ţi spună prostu' de bărbată-tu.  Lasă-mă  naibii  în pace 

de isterică. Numai de încă o proastă n-aveam eu nevoie. Şi plecă 

hotărât mai departe, fără a-şi mai întoarce privirea. 

Simona privea ţintă în faţă şi simţi cum lacrimile începură să 

îi curgă pe obraji. Se şterse în grabă apoi plecă înapoi spre locul 

de plajă unde avea lucrurile. Pe drum încercă să se calmeze  

intrând în apa mării. Valurile îi loviră trupul şi se destinse brusc. 

Hotărî că era vremea să nu se mai lase prostită de nici un bărbat. 

Ieşi din apă şi păşi zâmbitoare spre şezlongul ei. Acolo se şi 

strânsese gaşca veselă: Alex cu prietenul şi roşcata. Începu să-şi 
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strângă hainele. Alex o privi uimit şi o întrebă: 

— Încotro,  prinţesă? Nu  rămăsese  să  ieşim  azi  împreună?  

Ce-i cu tine, eşti supărată? 

— Auzi Alex, ai maşină? 

— Normal. Ce întrebare e asta? 

— Ia tu cheile atunci,  strânge-ţi  lucrurile şi du-mă  în Vama 

Veche. Mi s-a luat de Mamaia şi de toţi mucoşii de aici. 

— Prezent la apel, râse el. 

Se ridică şi începu să-şi strângă şi el lucrurile. Prietenul şi 

roşcata protestară mai mult de formă. Alex o luă pe Simona de 

mână şi se îndreptară spre parcare. Deschise portiera unui Audi 

cu număr de Bucureşti, mai vechi, dar care arăta încă foarte 

bine. Simona se instală pe locul din dreapta şi-şi aprinse o 

ţigară. 

— Băi, te rog, nu fuma în maşină. Se impregnează mirosul. 

— Auzi, mai comentezi mult? Mă duci sau nu? 

Vizibila ei schimbare de comportament îl deconcerta pe 

Alex. Fără să mai spună nimic, porni maşina. Drumul spre 

Vamă decurse excelent  — pe şosea nu erau prea multe maşini, 

lucru destul de straniu în acea perioadă. Cum intrară în Vama 

Veche pe stradă principală Alex întrebă: 

— Unde vrei să ne cazăm? 

— Opreşte acum te rog, spuse ea. Alex opri motorul. 

— De ce? 

— Eu cobor aici. 

— Cum adică? Credeam că mergem împreună. Lui Alex nu-i 

venea să creadă. 

— Te-am întrebat dacă mă duci în Vamă  şi mi-ai spus că da. 

Asta e tot, zâmbi crud Simona. 

— Cum adică tot?  Nu ne înţelesesem la un premiu?  Hai mă, 

ce-i asta? 
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— Ce   să   fie.    Ţeapă.    Cunoşti    termenul,   domnule   de 

Bucureşti?  

— Pe  bune?  Adică vorbeşti serios, tu m-ai târat până aici că 

să-mi dai papucii? 

— Exact.  Te  pup,  eşti  un  dulce.  Da'  nu mai lăsa fetele să 

profite de tine. Că ele sunt rele, să ştii. Plecă, râzând în hohote. 

Tipul rămăsese perplex. Simona plecă în timp ce mașinile 

strânse în spatele lor claxonau de zor.  

 

*** 

 

Marian descărcase toate cumpărăturile la firmă şi se pregăti 

de plecare. Salută a rămas bun şi ieşi pe uşă. Deschise portiera 

maşinii dar rămase în picioare, fără a se putea hotărî ce avea de 

gând să facă. Ar fi băut o bere, dar nu putea încă. Nu avea nici 

un chef să-şi rişte permisul auto. Se sui în maşină şi opri la 

prima benzinărie. Îşi lua o cafea mare şi o apă plată şi le savură 

pe îndelete. Se gândi foarte serios dacă nu ar fi fost mai bine să 

rămână la apartamentul de serviciu al firmei. Putea să iasă în 

oraş, să bea o bere, două, să mai vadă Centrul Vechi, dar parcă 

nu prea avea chef. Se gândi mai bine să o ia înapoi spre 

Constanţa. Îşi privi ceasul: trei după amiaza. După calculele sale 

la maxim cinci şi jumătate ar fi ajuns acasă. Nu-l amuza prea 

tare seara cu Simona, dar până la urmă se putea uita la televizor 

şi să bea câteva beri. Urcă în maşină şi porni spre autostradă. 

Oraşul părea gol, îi luă mai puţin de un sfert de oră până la 

ieşirea pe A2 după care începu să meargă cu o sută treizeci. Se 

simţea abătut. Toată discuţia asta cu Maria îi adusese în prim 

plan problemele relaţiei lui cu Simona. Ştia că ceva nu mergea 

bine, dar îi era greu să admită. Atunci când cunoşti pe cineva 

încă din liceu ai senzaţia că ai stat de o viaţă lângă acel om. 
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Simona îl acuza acum făţiş că nu aduce suficienţi bani acasă. 

Chestia asta nu fusese de la început. Trăiseră ani buni lipsiţi de 

problemele materiale. Se mulţumiseră cu puţin şi el era perfect 

conştient de acest aspect. Lui îi era suficient să aibă ce să pună 

pe masă şi din când în când să iasă cu Simona în vacanţă. 

Începuse de câţiva ani să-şi dorească un copil. Poate şi datorită 

faptului că mulţi dintre prietenii lui aveau deja şi îi era dificil să 

se mai întâlnească cu ei. Întotdeauna familiile cu copii caută să 

se întâlnească cu alte familii cu copii. Aşa încât rămăseseră cam 

pe dinafară. Simona, însă, nu părea să-şi dorească asta. Vorbea 

din ce în ce mai des de bani, de a se muta din garsoniera lor într-

o casă mai mare. Ba, colac peste pupăză, de ceva vreme spunea 

că s-a săturat de ţara asta şi-ar vrea să plece în afară să câştige 

bani adevăraţi. Asta făcuse ca relaţia dintre ei să se cam 

răcească. Nici sexul nu mai funcţiona că odinioară. Dacă fusese 

o perioadă în care fiecare ceartă se termina cu un futai pe cinste, 

acum se cam terminau cu amândoi în faţa televizorului, privind 

în gol. Nici măcar n-aveau unde să stea despărţiţi, ăsta e necazul 

când ai o singură cameră. Îşi aduse aminte că citise un articol în 

care un deştept susţinea că familiile care au în casă mai puţine 

camere decât numărul de membri au şanse mari să ajungă la 

divorţ.  

Kilometrii treceau unul câte unul. Soarele puternic îl obosea 

şi la un moment dat se gândi dacă n-ar fi bine să tragă la o 

benzinărie să lâncezească puţin.  

Ajunse la barieră şi se aşeză la coadă pentru a plăti taxa de 

pod. La ghişeu era un bărbat gras şi plictisit pe faţa căruia se 

prelingeau stropi mari de sudoare. Arăta literalmente ca un porc. 

Îşi aduse aminte visul din noaptea precedentă şi pufni în râs. 

Tipul îl privi greţos. 

— Treisprezece lei. 
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— Ştiu, spuse Marian.  Scuze,  mi-am  adus  aminte  de  ceva 

comic. Îi dădu o hârtie de cincizeci. 

— Cum zici tu. Poftim restul. 

Depăşi bariera, apoi trase de volan înspre dreapta.Opri la 

marginea drumului şi se dădu jos din maşină. Soarele ardea ca 

naiba, nu mai era nici o picătură de aer în atmosferă. Dădu din 

mâini, îşi scutură puţin picioarele, apoi urcă la loc şi porni la 

drum. 

Ajunse în Constanţa pe la cinci şi un sfert. Îşi luă din 

portbagaj geanta şi laptopul şi-o luă la pas spre intrarea în bloc. 

Nea Pandele aştepta, ca de obicei, pe bancă. 

— Salutare, salutare, spuse Marian 

— Ce faci puştiule, gata treaba? 

— Da.  Am terminat mai repede şi-am zis  să mă întorc.  E  o 

căldură de mori, în Bucureşti. 

— Şi aici, taică.  Nu mai stă nimeni la bloc.  Toată  lumea  la 

plajă, băiete. Numai tu, muncă şi acasă. O să sfârşeşti rău băiete, 

ascultă la moşu. Mai ia şi tu o pauză. 

— Hai mă, nea Pandele, că mă înebunești.  Te las. Sunt fiert, 

mor dacă nu fac un duș repede. 

— Şi berea pe care mi-ai promis-o? 

— He, he, ce ținere de minte ai. Pe bune, io şi uitasem. 

— Păi normal.  Dacă  aveam  eu să-ţi dau o bere şi nu invers, 

uitam şi eu. Moşu râse, arătându-şi dinții lipsă. 

Marian îl găsea simpatic pe Pandele. Ştia că lumea îl cam 

ocoleşte dar pe el îl binedispunea de fiecare dată. O luă spre 

intrarea în bloc. Pandele îl strigă chiar înainte să pună mâna pe 

uşă. 

— Auzi, era să uit.  A trecut pe la tine  tipul  ăla,  Vlad.  Care 

ieşea cu tine când eraţi puşti. Mie nu mi-a plăcut niciodată 

băiatul ăla, să ştii. Nu ştiu de ce te înhăitaseşi cu el şi i-am zis 
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asta şi lui mă-ta da' nu a vrut să mă asculte. 

— Da? Când a trecut? întrebă Marian 

— Dimineaţă, pe la zece.  I-am zis că eşti plecat şi că trebuia 

şi el să te sune înainte. 

— Şi? 

— A plecat. 

— Ciudat, zise Marian. 

— De ce taică? 

— Aşa, nu-ţi face matale griji. 

Se întoarse şi intră în scară blocului lăsându-l pe moş 

Pandele să fiarbă de curiozitate. Urcă în grabă până la lift, apoi 

până la etajul 10. Verifică uşa – închisă. Deschise cu cheia. 

O strigă pe Simona, dar nu primi nici un răspuns. Deschise 

uşile de la baie şi bucătărie — nu era nimeni. Paştele măsii de 

femeie, gândi el. Îl preocupa de ce dracu l-ar fi căutat Vlad de 

dimineaţă când ştia clar că e plecat la Bucureşti. Doar se 

văzuseră la barieră când ieşea el din tură. Se dezbrăcă şi intră la 

duș. Dădu drumul la apa rece și după cinci minute de chin ieşi 

răcorit. Se gândea ce naiba să facă. Ar fi sunat-o pe Simona să 

vadă pe unde e. Se aşeză pe marginea patului şi scoase 

telefonul, dar parcă ceva nu era în regulă. Sub un impuls 

neaşteptat trase acoperitoarea patului şi privi cearceaful de 

dedesubt. Simţi cum i se urcă sângele la cap. Atinse cu mâna în 

scârbă câteva pete mici. Spermă. Bănuia de ceva vreme că 

Simona îl înşeală, dar de data asta avea şi dovadă. El nu mai 

făcuse dragoste cu ea de peste o lună aşa încât petele proveneau 

de la altcineva. Încercă să pună informaţiile cap la cap şi îi trecu 

prin minte că tipul ar putea fi chiar Vlad. Nu-i venea să creadă, 

dar evidenţa era ucigătoare. Puse mâna pe telefon şi o sună pe 

Simona. Degeaba. Telefonul ei era închis. 

— Tu-ţi neamul tău de curvă. Cât sunt de prost, are dreptate 
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Pandele, sunt ciuca proştilor. Să crezi tu că scapi basma curată 

şi de data asta, nenorocito… 

Se îmbracă în grabă şi ieşi din bloc. Urcă în maşină apoi o 

luă spre Vama Veche. Ei, dacă tot îmi umblă nevasta prin 

coclauri ar fi cazul să mă îmbăt şi eu, își spuse el nervos. Încet, 

încet, încercă să-şi domolească furia. După ce depăşi podul de la 

Agigea îi mai rămăsese doar o mare tristeţe în suflet după anii 

pierduţi. Ajunse în Vamă, îşi parcă maşina şi se duse direct pe 

plajă. Aruncă hainele pe nisip, apoi sări în mare. 

 

*** 

 

Panoul de afişaj din terminalul sosiri al aeroportului Henri 

Coandă arăta că zborul Tarom dinspre Berlin tocmai aterizase. 

Corina se apropie de bara din faţa ieşirilor şi adoptă o poziţie 

comodă. Era îmbrăcată cool, ca scoasă dintr-o revistă de modă 

de la secţiunea Cum să te îmbraci când pleci la mare. 

Oamenii începeau să iasă pe porţi, Corina le putea vedea 

etichetele de pe bagaje ce arătau că au călătorit cu acea cursă. 

Dietriech, însă, întârzia să apară. Ce enervant este să aştepţi pe 

cineva aici, gândi ea. Toţi oamenii ăştia care trec pe lângă tine şi 

sar în braţele persoanelor care îi iubesc. Buah, mă ia de la 

stomac, îşi spuse ea. 

După mai bine de jumătate de oră de la aterizare Dietriech 

încă nu apăruse. Corina scoase enervată telefonul şi-l sună să 

vadă pe unde este. Poate nu i-au sosit bagajele? se gândi ea. 

— Bună  Corine,  ce  faci  draga  mea?   se   auzi   vocea   lui 

Dietriech 

— Pe unde eşti,  Karl?   Au  ieşit  aproape  toţi  oamenii.   Ai 

probleme cu bagajele? 

— Schaisse.  Rahat,  cât de prost pot să fiu.  Nu  ţi-am  trimis 
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mesaj, nu-i aşa? 

— Ce mesaj, scumpule? 

— N-am  mai putut  să plec  azi.  Probleme.  Vin  direct  luni 

pentru întâlnire. Am zbor la şase dimineaţa. 

— La naiba, ce om mai eşti şi tu. Ştii c-am rezervat camera 

în Vama Veche pentru weekend. 

— Nu te supăra, Corine. Ştii că te iubesc. 

— Şi ce probleme a avut domnul de nu a putut pleca? 

— Hai că vorbim luni. 

— Luni vorbim despre muncă,  dragule.  Azi  vorbim  despre 

noi. 

— Scuză-mă,  am  avut  nişte  discuţii acasă.  Nevasta-mea  e 

supărată că n-am stat prea mult cu copii în ultima perioada. Hai 

mă, nu pune la suflet. 

— Aha. Bine. 

— Ce vrei să spui? 

— Nimic. Bine. Ne vedem luni. 

— Corine… 

— La revedere Karl. 

Corina închise telefonul, nervoasă. Nu că i-ar fi păsat prea 

mult de problemele neamţului, dar o enerva teribil să fie luată de 

proastă. Aşa e atunci când combini afacerile cu plăcerile, îşi 

spuse ea. Ajungi să nu mai poţi să înjuri un tip atunci când îţi dă 

ţeapă. Asta e, hai fată în Vamă că n-au murit toţi bărbaţii. S-o 

mai găsi ceva şi pentru tine. 

Îşi luă un suc de la automatul de băuturi, apoi părăsi 

aeroportul. Abia aştepta să iasă pe autostradă. Simţea nevoia să 

bage adânc piciorul în acceleraţie. Minut după minut. Kilometru 

după kilometru. Porni radioul la volum maxim şi începu să 

cânte. 

Nici nu realiză când ajunse la barierele de la Fetești. Coada 
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era destul de mare dar Corina era o tipă calculată şi-şi plătea 

mereu taxa de pod în avans când pleca spre mare. Trecu de 

bariere şi merse mai departe cu viteză. Adevărul este că i se cam 

rupea de Poliţie. Ştia că dacă au radar îşi ia amendă dar nu o 

interesa. Condusul în viteză era una dintre plăcerile ei la care nu 

voia să renunţe. De mică era înnebunită după maşini. Cea mai 

mare bucurie a ei era când taică-său o lăsa să se joace de-a 

şofatul în maşina familiei. În adolescenţă fusese un timp şi la 

karting; participase în nişte concursuri mai puţin importante 

până când maică-să hotărâse că ăsta nu era un sport potrivit 

pentru o domnişoară. O pufnea râsul, ai ei erau de modă veche 

şi crezuseră tot timpul că au o fată prinţesă când ea, de fapt, era 

o adevărată amazoană. Oricum, ajunsese de mică la concluzia că 

dacă le hrănea speranţele primea cam tot ce îşi dorea, aşa că-i 

lăsase să trăiască având această impresie. La optsprezece ani îşi 

luase carnetul de conducere şi mai mult decât atât, viaţa în 

mâini. Cum era o studentă foarte bună, părinţii o lăsaseră în 

pace. La nouăsprezece ani primea un apartament numai al ei şi o 

maşină puternică. De atunci Corina începuse să lucreze în 

paralel cu facultatea pentru a avea suficienţi bani şi în câţiva ani 

ajunsese să poată spune că avea un viitor asigurat. Întrucât 

rămăsese la atitudinea de amazoană, relaţiile cu bărbaţii nu o 

afectaseră prea tare. Aflase cum poate folosi un bărbat pentru a 

obţine ce dorea de la el şi asta o făcea să se simtă o fiinţă 

superioară. 

Ieşi din autostradă şi încetini. După ce trecu de Agigea i se 

părea că a şi ajuns cumva. Începu să se gândească la chefurile 

din Vamă de-acum câţiva ani. Doamne, ce vremuri, îşi spuse ea. 

Mă mir c-am scăpat cu viaţă. Râse cu poftă. 

Ajunsă la destinaţie se opri direct la cazare. Îşi luă camera în 

primire, strâmbă din nas când văzu că nu se prea mai făcuseră 
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renovări şi se certă cu recepţionera pe tema asta, cam fără 

motiv. Totuşi şi asta făcea parte din micile ei bucurii atunci când 

venea la mare. Deschise bagajul, dar nu avea chef să-şi aranjeze 

hainele. Puse costumul de baie cumpărat în primăvară din Nisa, 

se admira în oglindă apoi o zbughi către plajă, târând după ea o 

sacoşă cu diverse lucruri mai mult sau mai puţin necesare. Se 

făcuse destul de târziu, era ora şapte şi jumătate seara, dar 

vremea caldă de afară păstrase plaja plină de suflete. Îşi luă în 

primire un şezlong apoi ceru să i se aducă un Cuba Libre cu 

multă gheaţă. Nu era decisă dacă să între în apă sau nu. Hotărî 

mai bine să se bucure de ultimele raze de soare întinsă pe 

şezlong. 

Plaja era într-o continuă mişcare. Începând de la copii cu 

părinţi, adolescenţi care încă răsfirau pe acasă reviste porno, 

până la cupluri tinere înlănțuite şi backpackerii trecuţi de şaizeci 

de ani, clienţi fideli ai Vămii încă de pe vremea când aceasta era 

un sătuc uitat de lume. Corina nu putea spune dacă-şi mai găsea 

sau nu locul în această lume pestriţă. Pe vremea când era o 

puştoaică, venea la cort cu gaşca ei de rockeri. Erau toţi 

îmbrăcaţi în negru şi cu bocanci înalţi şi-şi aducea aminte cum 

murea de cald în această ţinută dar nu s-ar fi schimbat pentru 

nimic în lume. Aveau în cap numai Metallica şi ACDC şi se 

mândreau cu asta. Plictisită, se ridică de pe şezlong şi se apropie 

de mare privind cu atenţie pe jos ca să nu calce în cine ştie ce 

piatră ascuţită sau ciob. Se mustră în gând că se grăbise să 

ajungă la aeroport şi-şi uitase acasă espadrilele de plajă. Ajunsă 

în faţă apei ridică ochii şi privi încântată orizontul. Cerul se 

înnegura treptat pe măsură ce soarele devenea tot mai puţin 

puternic.  

Atunci îl văzu. Marian, purtând un costum de baie albastru 

ieşea din mare privind undeva dincolo de ea. Profitând de 
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neatenţia lui îl analiză mai bine. Băiatul era bine făcut, se vedea 

că făcuse ceva sport, era suficient de înalt, cu o statura plăcută. 

Se gândi că-i place de el, mai ales acum, când aborda o faţă 

tristă. Veni până în faţa lui, curioasă dacă o va vedea sau pur şi 

simplu se va împiedică de ea în drumul lui hotărât înainte. 

— Bună,  străinule.  Ce faci,  te-ai  transformat  în  omul  din 

Atlantis şi ţi-au mâncat peştii limba? glumi ea. 

Marian, mai că se împiedică. Sub nici o formă nu se 

aşteptase la aşa o întâlnire. Fără doar şi poate că venise în Vamă 

mânat cumva de gândul că ar putea s-o întâlnească, dar în nici 

un caz nu s-ar fi aşteptat la asta. 

— Corina, spuse el. 

— În carne şi oase. Ce-i cu tine pe aici. Parcă ziceai că rămâi 

în Bucureşti. 

— Ha.  E  o  poveste  lungă.  Nu  vreau  să te plictisesc.  E  şi 

domnul Dietriech la plajă? Ar fi frumos să îl salut. 

— Stai liniştit.  Am să-i transmit eu salutările tale.  Karl nu a 

ajuns în România azi. Se pare că va veni direct luni la întâlnire. 

— Păi nu plecasei să-l iei de la aeroport? 

— E o poveste lungă.  Nici  eu  n-am  să  te  plictisesc  cu ea. 

Spune-mi mai bine despre tine. Unde stai în Vamă? 

Marian râse fâstâcit. 

— Nicăieri.  M-am  hotărât  aşa,  ad hoc, să vin în seara asta. 

Din Bucureşti am ajuns în Constanţa, dar, nu ştiu cum, parcă m-

a tras aţa să vin în Vamă să beau câteva beri. Nu mi-am luat 

cazare. Dimineaţa am să dorm câteva ore în maşină, apoi o iau 

spre casă. Nu-i drum lung, aşa că n-am grijă. 

— Ia te uită  la  el,  ce aventurier.  N-aş fi zis Mariane că ai fi 

genul asta de om. Te vedeam mai cumpătat, mai familist, ce să 

spun. 

Ajunseră în faţă şezlongului ocupat de Corina. 
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— Ia loc, spuse ea. Ai zis că ai bea o bere, îţi fac eu cinste cu 

prima. Făcu semn ospătarului să vină să le ia comanda. 

— Mulţumesc, eşti foarte drăguţă.  Nu trebuia.  Nu  vreau  să 

te deranjez. 

— Dragul meu,  eu  fac  parte dintre femeile care atunci când 

sunt deranjate de ceva ţi-o spun în faţă. Aşa că n-ai grijă. E OK. 

Mi-a făcut plăcere să te întâlnesc. Chiar stăteam să mă gândesc 

ce să fac în seara asta. Nu mai sunt obişnuită să vin singură în 

Vamă. 

— Super.  Nici eu  nu prea  ştiam  ce să fac.  A  trecut  multă 

vreme de când nu am mai ieşit la plajă. Paradoxal, nu? Sunt 

constănţean, stau la o aruncătură de băț de mare, dar n-am timp 

niciodată să o văd. Te-aş putea însoţi diseară? 

— Păi  să  vedem  ce spun  stelele,  zise  ea  serioasă.  Ridică 

ochii spre cer, apoi râzând. Da, Mariane. Stelele spun că ne vom 

îmbăta împreună. Stai însă puţin să mă arunc şi eu în mare până 

nu apune soarele de tot. Asta mi-a intrat în sânge: cum ajung pe 

o plajă trebuie să am contact cu apa mării încă din prima zi de 

vacanţă. 

Fugi spre mare, lăsându-l pe Marian să-şi bea berea, uşor 

perplex.  

Corina se întoarse, cu apa şiroindu-i pe trupul frumos 

bronzat. Arăta de parcă Venus în persoană se hotărâse să iasă 

încă odată din spuma mării. Marian o privi cu ochii ieşiţi din 

orbite. Nu mai putea să spună nici un cuvânt. 

— Ai  de  gând  să  stai  acolo mut sau pot să te rog să-mi dai 

prosopul? 

— Scuză-mă, bîngui el 

— Uite, e ora opt.  M-aş  duce  să fac un duș la mine şi să mă 

schimb şi îţi propun să ne vedem la nouă la Şoni să mâncăm 

ceva. Ce zici? 
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— Super. Mai pierd vremea pe aici până eşti gata. 

— Auzi, da' tu ce faci, rămâi aşa cu sarea asta pe tine? 

— N-am  unde  să  fac  duș.  Ăsta  e  dezavantajul  când  n-ai 

cazare. 

— Hai, ia-ţi hainele şi vino cu mine. Cred  că-n seara asta m-

am hotărât să fiu o bună samariteană pâna la capăt. Te las să faci 

şi un duș. 

— Eşti sigură că nu deranjez? 

— Hai odată, mai termină cu scuzele astea că devii patetic. 

 

*** 

 

Corina deschise uşa camerei şi intră, apoi îl pofti pe Marian. 

— Nu trage cu ochiul,  că  mi-am  aruncat  hainele  peste tot. 

Hai, poţi să intri la duș cât stau eu la o ţigară pe balcon. 

Marian intră în baie. Se dezbracă încet gândindu-se că 

lucrurile o luau razna în jurul lui. Până la urmă Corina era şefa 

lui şi mai era combinată şi cu boss-ul cel mare din Germania. Se 

spălă bine în timp ce gândurile i se învălmăşeau în cap. Luă şi 

un pliculeţ cu şampon şi îşi spală părul. Închise ochii apoi și îşi 

puse duşul deasupra capului. Rămase cu ochii închişi o vreme 

apoi, auzind un scârţâit uşor, îi deschise brusc. Corina stătea în 

uşa băii, goală, superbă ca un tablou, prinţesă adevărată având 

culoarea caramelului. Fără să se poată controla Marian avu o 

erecţie spontană. 

— Hmm, zise Corina. Se pare că nu m-am înşelat. Am 

presupus că ai un sex frumos şi uite că am avut dreptate. Ia zi, 

cât ţi-ar mai fi luat până să-mi spui că eşti în limbă după mine? 

Marian roşi. Involuntar caută un prosop cu care să se 

acopere. Corina îi arată prosopul din mâna ei. 

— Asta cauţi? 



Kilometrul 143 

44 
 

— Corina, eu, scuză-mă, ştii eşti atât de frumoasă şi nu… 

— Şi nu ce?  înfipse ea cuţitul, zâmbind cinic. Şi nu mă vrei? 

— Aoleu Doamne,  nici  gând  de  aşa  ceva,  răspunse grăbit 

bărbatul. Sunt nebun după tine Corina, doar că n-am ştiut că şi 

tu m-ai vrea. 

— Să ştii că n-am premeditat, spuse ea. Nu se mai putea opri 

din râs. Ca să zic aşa Mariane ai fost omul potrivit la locul 

potrivit. Pentru o partidă de sex, vreau să spun. 

După ce coborî din cada de baie, apucă prosopul şi se şterse 

în grabă. Fără să mai spună ceva o luă pe Corina de mână şi o 

împinse în cameră. Năvăli apoi asupra ei cu o poftă dezlănţuită. 

Corina se lasă adulată de el cu ochii închişi şi un zâmbet 

întipărit pe figură. Nu luă nici o iniţiativa, îl lasă numai pe 

Marian să o posede în toate poziţiile dorite de el, răspunzând 

languros la stimulii primiţi. Marian era de-a dreptul înnebunit. 

Fiecare atingere a fiinţei dorite îl aducea în pragul orgasmului. 

După un timp, n-ar fi putut spune cât, ieşi din ea şi ejaculă 

alături, cu grijă să nu o atingă. Corina se ridică fără a spune ceva 

apoi se duse la baie. Pentru câteva minute se auzi numai apa 

şiroind apoi apăru înfăşurată într-un prosop. 

— Aprinde-mi o ţigare dragule, spuse ea. 

— Corina, wow, a fost fantastic. Eşti incredibilă. 

Corina zâmbi amuzată şi aruncând prosopul de pe ea începu 

să-şi caute nişte haine prin bagaj. 

— Ce drăguţ eşti Marian.  Ca o bomboană.  Eşti  dulce.  Ştiai 

că n-am mai mâncat de mult o bomboană? întrebă ea, ridicând 

faţa spre el. 

Marian îi aduse ţigarea aprinsă apoi o sărută pe umăr cu o 

privire recunoscătoare. 

— Vai, săracul băiat e îndrăgostit. Ce să ne mai facem cu el? 

Hai fuga la băiţă şi după aceea la îmbrăcat că mi s-a făcut o 
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foame de speriat, tigrule. 

— Ţi-a plăcut? întrebă el gâtuit de emoţie. 

— Normal că mi-a plăcut,  râse ea.  Ce crezi că altfel stăteam 

aşa? Te luam la alergat băiete dacă nu prestai bine. Hai lasă 

romantismele. Ce? Am pus botic? Hai, vino să-ţi dau un pupic, 

să nu zici că sunt fată rea. 

Îi lua faţă în mâini şi privindu-l cu ochii ei verzi brusc 

deveniţi serioşi îi spuse. 

— A fost foarte bine, tontule.  Nu mai căuta confirmări peste 

tot. Ai şi tu puţină încredere în tine. 

Apoi îl sărută apăsat pe gură după care îl împinse spre baie. 

Marian îşi făcu duşul de parcă era drogat. Nu mai ştia bine pe ce 

lume se află. Nu-i venea să creadă că tocmai făcuse dragoste cu 

şefa lui, Corina, femeia după care toţi colegii lui de muncă 

salivau ca nişte căţeluşi. Se simţi încântat şi începu să fredoneze 

încet o melodie în timp ce se spăla. 

Plecară la pas către Papa la Şoni. Micile tentative ale lui 

Marian de a o prinde pe Corina de mâna fură respinse într-un 

mod cât se poate de ferm. Ajunşi la cârciumă, lui Marian nu-i 

prea ardea de mâncare. Luă pentru el o porţie de hamsie, desigur 

fără binecunoscutul mujdei de usturoi şi o bere Ciuc. Corina 

însă îşi comandă o salată şi un pește. Părea într-adevăr să-i fie o 

foame de lup. După ce mâncară, discutând verzi şi uscate, 

Marian atinse problema care îl preocupa în mod vădit. 

— De ce Corina?  Nu înţeleg.  De ce  m-ai ales pe mine când 

puteai avea orice bărbat din Vamă? 

— De ce?  De ce?  Eterna întrebare.  Eşti  un  copil,  Marian. 

Uite, am să fac o excepţie de la regulă şi pe lângă şansa de a 

face sex cu mine am să-ţi ofer şi explicaţii. Sunt o femeie 

independentă. Iau din viaţă ce îmi place. Nu ştiu cum va 

poziţionaţi voi ceilalţi ca relaţional dar eu nu sunt dependentă de 
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nimeni. Din păcate oamenii nu pot să înţeleagă asta. Toţi 

bărbaţii care se învârt în jurul meu nu vor decât un singur lucru: 

să mă subjuge. Paradoxal sunt atraşi de independenţa mea, de 

succesul şi de banii mei, dar nu doresc decât să mă transforme 

într-o casnică. Băi, voi sunteţi chiar proşti? Există în lumea asta 

toate tipurile de femei. Dacă vreţi ceva anume, atunci de ce nu 

căutaţi acel ceva? Vrei casă şi copii, caută genul ăsta de femeie, 

vrei aventuri şi distracţie, există şi femei în genul ăsta, vrei o 

romantică, exista și ea, înţelegi băiete? Caută ceea ce vrei. Nu 

căuta opusul ca ulterior să-l schimbi, că doar nu suntem 

personajele din Pygmalion. 

— Tu  chiar  n-ai  simţit  nimic  pentru  mine  când  am făcut 

dragoste? 

— Scuză-mă,  trebuie  să  precizez.  Corect  se  numeşte  sex, 

asta am făcut. Ba da, am simţit că eşti un băiat dotat care m-a 

făcut să mă relaxez. Mulţumesc, dragule. Cam la asta se rezumă 

tot. 

— Atunci,  ce  să  spun,  cred  că  mai  bine  ar  fi să plec. Nu 

te supăra, dar pentru mine a fost altceva. 

— Nu  mă  supăr.  Nu eşti  nici primul, nici ultimul dintre cei 

care nu înţeleg nimic. E OK. 

Marian se ridică şi plecă de la masă mişcându-se ca un om 

beat. Nu-i venea să creadă cum fusese concediat de către femeia 

care acum câteva ore îl băgase în patul ei. Simţi că a venit 

momentul să se îmbete înfiorător. 

O luă pe principală prin Vamă oprindu-se în fiecare bar 

pentru câte o bere. La un moment dat simţi că nu-l mai satisface 

berea şi începu să bea cele mai ciudate shot-uri. I se făcu foarte 

rău, totul începu să se învârte cu el  şi simţea că o să vomite în 

curând. Alergă spre malul marii şi acolo i se păru că o vede pe 

Simona dansând în mijlocul unui grup de oameni beţi. Strigă 
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după ea, dar nu-i răspunse nimeni. Încercă s-o urmărească însă 

picioarele nu-l mai ascultau. La un moment dat simţi că i s-a 

prăvălit tot cerul plin de stele în moalele capului şi căzu lat pe 

nisipul rece şi ud. Cu o ultima vlagă o mai strigă pe Simona. 

Apoi i se făcu negru în faţa ochilor şi leşină. 

 

*** 

 

Marian icni şi deschise ochii speriat. Sudoarea îi curgea pe 

faţă, intrându-i în ochi. Văzu tavanul camerei sale, patul cu 

cearceafuri albe, apretate şi-n stânga lui pe Simona care 

deschisese ochii, probabil uşor speriată de zgomot. Atinse cu 

atenţie cearceaful cu podul palmei pentru a se asigura că este 

acolo şi totul e real. 

Simona se întoarse zâmbind către el şi se mângâie pe burtica 

împlinită în cinci luni. 

— Ce faci dragule?  M-ai  speriat.  Toată noaptea te-ai foit şi 

te-ai învârtit în pat. Bolboroseai despre noi, despre şefa ta, 

despre colegii de liceu şi altele, câte şi mai câte. Ce Dumnezeu 

ai visat? 

— Ce, ce spui? Ce am visat? 

— Da, măi omule. Ţi-am spus eu că e de la căldură. Şi mie o 

să mi se facă rău la un moment dat dacă nu luăm un aer 

condiţionat. Ştii că doctorul a spus că nu este bine pentru copil 

să stau la temperaturi prea ridicate. 

Brusc, Marian începu să-şi amintească tot visul: adulterul, 

fuga Simonei, aventura cu Corina, noaptea nebună din Vamă, el 

prăvălit pe nisipul rece… Doamne, totul părea atât de real. 

Închise ochii. 

— O iubire,  ce nebunie,  spuse el.  Apoi  începu  să  râdă  cu 

poftă. O mângâie pe Simona pe burtă. 



Kilometrul 143 

48 
 

— Aşa,  aşa,  să  simţi  şi  tu  cum  îţi dă mânzul din picioare, 

spuse ea zâmbind. 

— Am visat că… Vru să îi spună, dar îşi dădu seama că toată 

povestea ar putea s-o rănească. Râse din nou. Am visat că m-au 

răpit nişte extratereştri. Direct de la firmă. S-au pus cu naveta 

spaţială deasupra biroului meu şi m-au ridicat cu o rază 

gravitaţională. 

Simona râse cu poftă. 

— Şi  moş  Pandele?   El  nu  ţi-a  apărut  în  vis?   întrebă ea 

curioasă. 

— Oh, ba da, desigur. Nea Pandele îmi tot spunea să mănânc 

mai mult la prânz, să mai cresc în greutate, ca să nu mă mai 

răpească ăştia atât de uşor. 

— Iubire,  ai aşa  de multe prostii  în capul ăla că ar trebui să 

te apuci să scrii scenarii pentru filme de categoria B. Hai acum 

la baie şi să ne îmbrăcăm. Sper ca n-ai uitat, azi mergem la 

ecografie.  

 

 


