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pentru smaranda

muză și înger



we are the dead life

locked in dogfights

lost in disbelief

justin currie 

stone cold sober



moartea lui casanova

casanova iese ca o furtună din palat și trece

prin grădina de trandafiri. parfumul flori-

lor îl ameţește puţin. se oprește o clipă și

se clatină pe picioare. apoi imaginea ţigăncii

i se formează în creier și i se proiectează

pe retină. ţiganca nu miroase deloc a tranda-

firi. memoria lui scotocește fulgerător prin-

tre sute și mii de sexuri feminine umede și

reușește să identifice sexul ţigăncii și să-i

reconstituie aroma. ţiganca miroase a fructe

tăvălite prin ţărână și miere. casanova

revine abrupt din reverie și pornește mai

departe și pe faţa lui se citește disperarea.

trebuie. trebuie. trebuie s-o găsesc. tre-

buie. trebuie. casanova aleargă pe câmp și

ajunge la marginea pădurii. vede urmele focu-

lui pe care l-au făcut ţiganii în noaptea

trecută. în rest liniște. nimeni. un ţăran

trece temător pe lângă casanova. îl privește

cu respect și umilinţă și-și strânge coasa-n

mâini. casanova nu-l vede. casanova e furi-

bund. brusc sesizează prezenţa ţăranului și

face câţiva pași până la el și-l apucă de
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guler și în secunda următoare îl îmbrăţi-

șează de-a binelea pentru că se agaţă cu dis-

perare de ţăran ca să nu cadă și picioarele

i s-au muiat de tot și inima îi pulsează dure-

ros valuri de sânge fierbinte și de-abia

poate să îngaime la urechea ţăranului. unde

sunt ţiganii. unde-au plecat. ţăranul începe

să tremure și el și lasă să-i cadă coasa din

mână ca să nu-l rănească pe boier și nu știe

ce să răspundă și simte că viaţa lui e în mare

pericol și simte că viaţa lui atârnă de

răspunsul care-i va ieși pe gură și ţăranul

nu știe să mintă pentru că n-a crescut la

palat și-atunci brusc începe să plângă și

cade-n genunchi în faţa lui casanova și geme

încet îndură-te de mine boierule nu mă omorî

boierule am copii acasă boierule și casanova

își simte inima dureroasă și tâmplele

zvâcninde și-și bălăbăne mâinile în aer dar

nu mai găsește nici un punct de sprijin pentru

că ţăranul a-ngenuncheat și se agaţă cu

disperare de cizmele lui și-atunci casanova

se prăbușește fără vlagă și-și pierde cunoș-

tinţa. ţăranul stă o clipă nedumerit și apoi

își face câteva cruci și-l ridică-n braţe pe

casanova. iar casanova atârnă greu pentru că

e un bărbat în toată puterea cuvântului. un

bărbat care atârnă în braţele ţăranului ca o

păpușă dezarticulată. ţăranul își cară

povara până la palat și acolo toate slugile

îi ies în cale și-l apucă pe casanova cel in-

conștient de braţe și de picioare și-l duc în
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palat. și ţăranul e luat de valul de argaţi

și intră cu opincile lui murdare pe luciul mar-

murei din sălile palatului dar nimeni nu are

timp să observe sacrilegiul și blasfemia pen-

tru că toată suflarea e speriată de starea lui

casanova pe care l-au lungit deja pe un pat cu

așternuturi de mătase. și ţăranul își frânge

mâinile și nu-și poate lua ochii de la boier

și ţăranul își dă seama că boierul e grav bol-

nav și-n clipa următoare casanova deschide

puţin ochii și-l zărește pe ţăran și degetul

lui arătător se ridică încet și ţintește ca

o acuză mută spre ţăran și atunci toate pri-

virile slugilor se întorc spre cel la care

arată degetul și ţăranul se uită cu groază la

feţele încruntate care-l fixează și din gură

îi cad cuvintele nu eu. nu eu. eu nu i-am făcut

nimic. și acum iată că degetul se încovoaie

și-i face semn să se apropie. ţăranul șovăie

și apoi merge spre pat ca un miel la tăiere.

s-a făcut liniște și slugile se uită mirate

la ţăranul care îngenunchează lângă patul

boierului. casanova simte că moare și știe că

moare și ochii lui se umezesc brusc la gândul

că va părăsi această lume fără să mai simtă

aroma de fructe tăvălite prin ţărână și

miere. și casanova își întoarce încet capul

spre ţăran și deschide gura și rostește încet

și rar. găsește-o. găsește-o și spune-i că

n-am mai putut să respir fără să-i simt res-

piraţia. spune-i că am băut din izvorul

dintre picioarele ei și că acum apa nu-mi mai
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ajunge. spune-i că mâinile mele nu mai pot

atinge nimic din ceea ce nu e ea. spune-i că

limba mea s-a uscat în așteptarea cărnii ei

care n-a mai venit. spune-i că transpiraţia

ei a curs în mine și mi-a lăsat cicatrici în

vene. spune-i. casanova întoarce capul spre

slugile lui. daţi-i un cal. apoi închide

ochii și o lacrimă mare cât o boabă de

strugure i se prelinge de la colţul ochiului

până în ureche. ţăranul se uită la boier

și-și frânge mâinile. nu știe ce să facă. un

servitor îi face semn să-l urmeze. ţăranul

iese din camera în care casanova moare și în

dreptul ușii se mai întoarce o dată ca să-l

privească pe omul bolnav de dragoste. brusc

casanova inspiră adânc și toate slugile rămân

nemișcate și-și aţintesc ochii asupra lui și

toţi știu ce înseamnă asta și mâinile lui

casanova strâng așternuturile de mătase albă

și sângele fuge din mâinile care strâng

așternuturile și mâinile se fac albe ca

așternuturile și apoi trupul lui casanova se

liniștește și mâinile slăbesc strânsoarea și

spiritul lui casanova se ridică din trup

și-și ia zborul afară din palat și traversează

ameţitor câmpii și dealuri cu păduri și

planează razant deasupra căruţei cu coviltir

și se așază indiferent lângă ţigancă. ţiganca

simte vântul care s-a iscat de nicăieri și care

i-a răvășit părul. stă pe vine la trei pași

de căruţă și face pipi. casanova o privește

cu un zâmbet înţelegător și o lasă să termine
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ce a început. iar apoi se străduiește să-i

prindă privirea și nu reușește și-și dă seama

că e-n van așa că dă din umeri și se gândește

asta e. eu tot o să-i spun ce am de spus. și

casanova își drege vocea și-i spune ţigăncii.

vezi că o să te caute un mesager din partea

mea. să nu crezi ce-o să-ţi spună. sunt doar

cuvinte potrivite pe care le folosesc de obicei

ca să sucesc capul femeilor slabe de înger.



câine de viaţă

io stau la etaju șapte. și la geamu meu de la

bucătărie io văd un teren vilan. sau viran.

sau cum mă-sa-i zice că io nu le prea am

p-astea. adică-i un teren pe care nu e nimica.

și mă tot obsedează gându că mâine poimâine

o să vină ăștia cu buldozere și macarale și-o

să-mi facă viaţa un chin. nu știu simt io așa

senzaţia asta că n-o să mai fie liniște prea

multă vreme. noaptea stau și mă uit pe geam

și-ascult cum latră câinii. ăsta e singuru

motiv care mă face să mă bucur că o să vină ăia

cu buldozerele. că sigur poate-o să omoare

toţi câinii și-o să am și io liniște. adică

uite că tot n-o să am liniște c-o să facă ăia

balamuc până termină cu șantieru. hîm. uite

io acuma mi-am dat seama că io oricum o-ntorc

tot prost pică. adică tot pe partea necâști-

gătoare. io asta fac ca să mă calmez. mă uit

pe geam și mă prefac că uit că latră câinii

și mă uit la blocurile de departe. și e un bloc

care-i mai nou că se vede că l-au făcut acuma

că are tencuiala mai nouă așa. și ăla care

l-a făcut s-a lăcomit rău nesimţitu că l-a
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ridicat pe cinci etaje cu tot cu mansardă cu

acoperiș cu ţigle. și la blocu ăsta noaptea

nu e lumini sau așa. e numa-ntuneric beznă.

și numa sus la mansardă e decât un bec care

arde. un bec roșu. adică sigur e-o lampă roșie

fincă lumina aia roșie e-așa caldă cumva și

e singuru lucru care mă face pe mine să mă uit

la el în tot ce-i pîn jur. și io-mi închipui

așa că acolo la lumina aia roșie e-un fel de

bordel sau așa ca-n filme-așa. io cred că

acolo e-o femeie foarte tânără și frumoasă

care-nvârte bărbaţii pe degete. uite-așa.

uite-așa face uite-așa. finc-așa-mi place mie

să-mi închipui io. și uneori mă supăr că n-am

și io o lunetă d-aia cu care se uită ăia la

stele să mă uit și io mai de-aproape s-o văd
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pă femeia asta. și io știu că femeia asta ea

poate că nici nu-i acolo că poate c-o fi plecat

sau poate doarme fincă lumina aia arde numa

noaptea sau poate că și ziua numa că ziua nu

se vede fincă asta-i o lampă cu lumină mai

slabă așa cam la douășcinci de vaţi. poate c-o

fi doar o lumină pusă-așa mai la derută așa

ca să mă holbez io noaptea la ea. poate că omu

care stă acolo știe că io mă uit în fiecare

noapte în casa aia și aprinde lumina doar ca

să am io la ce să mă uit. și blocu ăsta e foarte

departe de geamu meu adică io cred că-i la vun

kilometru sau așa că daia nu pot io să văz

decât lumina asta roșie care-i foarte slabă

așa și parcă din ce în ce mai slabă că parcă

pâlpâie-așa și io când mă trezesc dimineaţa

pe scaunul din bucătărie atuncea io-mi dau

seama c-am adormit acolo cu ochii la lumina

aia. și dup-aia mă duc și io-n treburile mele

și-aștept toată ziua să se facă iar seară ca

să mă uit iar pe geam și să văd lumina aia.

fincă io știu că o să vină o zi când o s-o văd

la geam pe femeia aia și ea o să-mi facă cu

mâna și io o să cobor din bloc și-o să merg pe

terenul ăsta vilan sau cum îi zice și io am

deja pe holul de la casa mea un băţ să mă apăr

de câini și-o să iau și băţu ăsta cu mine și-o

să merg până la casa aia și poate că sigur o

să fie portar care-o să-mi zică să urc la eta-

jul cinci și să merg la mansardă și-acolo

femeia asta care e-așa superbă o să m-aștepte

numa pe mine și-o să intru la ea-n casă și-o
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