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Gara de Nord nu doarme niciodată. Ea suferă de insomnii
superbe, sclipitoare, devastatoare. Zvâcneşte ca o iapă nărăvaşă,
încordată şi îndrăgostită, aşteptând.
Trenurile sunt copiii. Pleacă, se întorc, stau un timp la sânul
ei de mamă, apoi iar pleacă departe.
Eu am crescut odată cu ea. Vreo 40 de ani am trăit‑o şi m‑a
trăit, am respirat‑o şi m‑a respirat. Locuiam în apropiere şi noap
tea, din pătucul meu, îi auzeam locomotivele cum ţipă. Când
eram mică, o asemănam cu o biserică mare, vie, aurie privită
de jos, de la nivelul meu. Zgomotele ei aveau un ecou ciudat, iar
cântecul, care se auzea din când în când la megafoane, mă făcea
să fiu veselă mereu.
Azi o simt altfel. Murdară, plânsă, cu unghiile netăiate, stin
gheră, cotropită, bolnavă, pişată pe fuste…
Oamenii se plimbă prin ea ca furnicile, odată cu mirosurile
care‑i inundă din toate părţile. Pulpe de pui şi aripioare de la
KFC, plăcinte cu mere, ştrudel cu brânză, pizza, covrigi cu mac,
aurolac înţepător, fum de ţigară ieftină.
Călătorii vorbesc multe, oftează ardeleneşte, ungureşte, în
perfect simplu sau moldoveneşte, beau cafele de 1 leu de la auto
mate, mestecă pateuri cu brânză dubioasă ori scuipă, vitejeşte,
coji de seminţe.
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Gara aţipeşte, din când în când, toropită de căldură vara şi
amorţită de frig iarna. E gara mea şi o iubesc.
Pe mine mă atrage mereu şi, când nu pot să merg pe câmp
sau prin centrul Bucureştilor, mă opresc direct la ea şi‑i pri‑
vesc oamenii.
Bate un vânticel şmecher, târând după el, cine ştie de unde,
o aromă de tei. Mi‑am luat o cafea de la automat şi, bineînţeles,
am uitat să‑mi pun zahăr. E amară ca fierea. Prin faţa mea trece
un şuvoi cald de suflete. Boschetari rupţi de lume, călători
grăbiţi, înceţi, trişti, nepăsători, săraci, mai puţin săraci, supra‑
ponderali majoritatea, cărunţi, chelioşi, blonzi, bruneţi, cu negi,
cu ochelari, cucoane parfumate, cu sprâncene pictate‑tatuate şi
strâmbe, cu taioare şi încălţate cu pantofi luaţi de la NIRO, cu
tocuri înalte, femei de la ţară, în şlapi, bărbaţi care duhnesc a
alcool şi‑a ceapă, copii care plâng de sete sau de oboseală.
Linia 11. În faţă, tocmai a oprit trenul de Slobozia. Pe peron,
pe scaune, o familie de amărâţi aşteaptă ceva. Sau pe cineva?
Sunt binedispuşi cu toţii, de zici c‑au câştigat la LOTO. Afară
de un băieţel, de vreo opt ani, care doarme un somn cumplit,
cu capul dat pe spate şi gura deschisă. Parcă ar fi săpat tran
şee cu scobitoarea.
O fetiţă de nici doi ani aleargă după o mingiuţă albastră, cam
cât o mandarină. Cade, se ridică, iar fuge, iar cade. Mingiuţa
ajunge sub tren. Mi se strânge inima şi sar de pe scaunul meu,
care se hâţână. Fetiţa nu păţeşte nimic, pentru că un tip din gaşca
lor sare şi i‑o aduce. Fetiţa e fericită şi începe să morfolească
mingiuca‑ntre dinţi. Dintr‑un cărucior se dă jos un alt copilaş;
e şi mai mic. E desculţ. Îi văd tălpiţele de păpuşă. N‑are un an,
pentru că merge de‑a buşilea. Prin gară! Printre picioarele călă
torilor, pe sub scaunele de pe peron. A găsit ceva bun (aşa crede
el, săracul!), îl ia în mânuţa şi‑l duce la guriţă. E un chiştoc de
ţigară. Piticului nu‑i place, n‑are un gust bun. Îl aruncă şi pleacă
mai departe, în explorare. Se bagă pe sub scaune acum. Iar a
găsit ceva. O fi o piatră? Nu. E o linguriţă din plastic. Îi cresc din
ţii şi‑l mănâncă gingiile, precis. E nervos. Ia linguriţa şi‑o ron
ţăie mulţumit. Cineva îşi aduce aminte şi de el.
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Câteodată, când anotimpurile se schimbă între ele şi aro‑
mele oraşului, care mă ţine în braţe de atâţia ani, îşi înteţesc
puterea, în anumite colţuri ale Bucureştiului, simt cu tot omul
din mine mirosurile copilăriei pentru câteva zeci de secunde…
În părul meu, în buze şi pielea de pe tâmple. Aromele bune se
contopesc, intră una în alta, fac dragoste, se sărută şi se ţin de
mână ca la jocul Ţara, Ţară, vrem ostaşi!
Senzaţii olfactive? Până la urmă e vorba de chimie. Dar
n‑am uitat niciodată cum mirosea copilăria mea. Şi parfumu‑
rile astea stranii şi bogate se ţin după mine, de atunci. Obrazul
tatei, duminica, după ce se bărbierea şi îşi dădea cu lavandă
ieftină, ţigările lui, Carpaţi fără filtru, ziarul Informaţia, ca‑
feaua mamei, cu caimac, orezul cu lapte şi scorţişoară, pivniţa
cea înfricoşătoare, podul ademenitor şi plin de surprize pentru
o puştoaică de 5 ani, coliva făcută de mamaia, părul auriu al
fratelui meu, mirosul de prăjeală din bucătăria plină de oale
şi tigăi, apoi liliacul de pe strada Petru Maior, salcâmii, petu‑
niile, regina nopţii, muşcatele, mâţele, 7 la număr, Ciucurel,
căţelul meu negru cu alb, călcat de‑o maşină şi îngropat de
tataia Săndulescu sub un vişin, gardul din lemn pe care‑l să‑
ream de fiecare dată când eram pedepsită, smoala de pe casă,
în august, moale ca o placentă, cimitirul Evreiesc de pe Bule‑
vardul Mihalache, cu pietrele lui calde, aromele funerare şi
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trandafirii parfumaţi care ne chemau să‑i furăm, ca apoi să ne
pedepsească înţepându‑ne…
Bucureştiul meu pictat, încrezut ca un păun, schizofrenic,
dar genial, frumos şi încă tânăr, îşi etalează mirosurile, ca un
fotomodel ţoalele, pe podiumurile prezentărilor de modă. Se
îmbracă în arome, dulci, iuţi, grele, uitate, excitante, enervante,
oribile, plăcute şi neaşteptate, apoi se dezbracă la pielea goală
şi îşi aruncă totul de pe el. Bucureştiul din sufletul meu e im‑
previzibil. Acum pute ca un om al străzii care a băut ţuică din
ştrampi muraţi şi pufoaică, ca apoi să miroasă a floare de tei,
a speranţă şi a var proaspăt abia dat pe coaja copacilor.
Dar mirosurile se şi aud clar cum alergă spre mine, cu bra‑
ţele întinse. Din partea dreaptă, furisându‑se ca o mâţă hoaţă,
coboară o boare de frezie, fină şi năucitoare în acelaşi timp, îmi
mângâie obrajii, buzele întredeschise a vorbă, se duce pe după
gât, da‑da, acolo, la ureche, apoi dispare topită în damful de
carburant ars… Daaaa. mirosul Bucureştiului meu din anii 70.
Mama era ca o batistă curată, proaspăt călcată cu fierul încins.
Ea niciodată nu se parfuma, nu se farda, dar cam la două săp‑
tămâni mergeam împreună la coafor. Venea o tanti îmbăcată
în alb, de care îmi era frică, o punea pe mama sub o cască ciu‑
dată, care huruia, şi aşteptam. Înăuntru mirosea înţepător,
apăsător şi frumos, a zeci de parfumuri. Era inconştient de
frumoasă şi de naivă, mama. Când mă lua în braţe (ce bine era
sus!), mă încălzea cu obrajii ei dobrogeni, ca nişte plăcinţele să
rate şi bune la gust.
Mergeam cu ea în Piaţa Matache, aveam 3‑4 ani, şi eram
turbată să ajungem şi pe pasarela Basarab, cea veche. Nu pot
să‑mi explic de ce aveam pasiunea asta teribilă pentru poduri.
(Încă mi‑a rămas, cum văd unul, cum îmi fac de lucru pe lângă
sau pe el!). Îmi era şi teamă, pentru că din loc în loc lipseau
scândurile pe unde călcam şi se vedea totul, golul, distanţa,
liniile de tren lucitoare, moartea, dar simţeam şi‑un avât cura‑
jos, revoluţionar‑copilăresc, pentru că eram sus. „Să nu calci
acolo, că ai să cazi!”, îmi zicea mama, şi parcă era Albă‑ca‑Ză‑
pada cu o bentiţă roşie pe cap.
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