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Se numesc rozătoare pentru că rod tot ce se poate roade
mai ales când stăm în frig şi beznă.
La început, rod boabe de porumb, coceni,
vrejii uscaţi de fasole, pulovere de lână moi şi calde,
apoi trupurile de carne moi şi calde,
rod până la inimă, până la os, ba chiar şi osul.
Rod venele mici şi mari, arterele, nervii sensibili şi dureroşi,
rod şi ţesuturile nervoase la fel de bine şi insistent
cum rod preşul pe care îţi ştergi picioarele
când intri în casă. Se numesc rozătoare pentru că
ele rod în creierul şi inima ta precum roade invidia şi ura oarbă,
dar ele rod zilnic tone de invidie şi ură.
Nimic nu rămâne în urmă. Rod tumorile canceroase,
cioturile, ochii exoftalmici, negii şi aluniţele
sub forma perfectă a unui lucru sau fruct poftit de gravidă,
rod tot ce îţi imaginezi în singurătate
de frica singurătăţii, tot ce doreşti să ţi se întâmple
şi chiar ţi se întâmplă, pelicule infinite
cu filme create în frig şi beznă
doar de mintea noastră. Ele se numesc rozătoare şi rod tot
ce creşte pe pământ şi din pământ,
tot ce este materie organică sau anorganică,
rod chiar şi sufletul din tine. Şi rod tot.
Nimic nu rămâne în urmă, decât dragoste.
Doar dragoste nu pot ele să roadă, deşi asta doresc cel mai mult
cu un zel bolnăvicios şi insistenţa dementă
cu care zilnic rod şi preşul
pe care îţi ştergi picioarele când intri în casă.

| 5

Reflexe bune

ED
IT

U

R

A

C

AR

TE
A

R

O
M

ÂN

EA
SC

Ă

Aveţi reflexe bune, domnişoară! Felicitări!
Asistentul nota, zâmbea hâtru ca un actor jucând
numai roluri de bătrânel jovial, cumsecade.
Da, dar sângele, vedeţi dvs., sângele e problema.
Circulă greu!, conchise el şi buzele i se strânseră acru, circular.
Auzeam, din ambulanţa care mă transporta cu viteză
spre Locul unde toţi ştiu ce este Boala şi cu ce se mănâncă,
huruitul excavatoarelor, maşinăriilor înfipte
în pământul deschis, o crăpătură insignifiantă la scară planetară.
Aici dădeai peste comori din Evul mediu sau Antichitate,
dispăreau la fel de uşor după ce erau filmate,
dar nu în stomacul complexat şi depresiv al Muzeului de Istorie.
Neam de hoţi! Asta sunteţi!, răsunau vorbele italianului
din barul din Sassari unde obişnuiam să-mi beau cappuccino-ul.
Scoteau pământul negricios şi-l scuipau
ca pe un dumicat tare, fără gust. Scormoneau, scormoneau,
cântând pe Şantierele Patriei printre dinţi
cum se înjură când te doare până-n ficat şi vezică.
Prin fereastra din spate se vedea soarele de un galben-portocaliu
bolnăvicios. Mai repede, nu mai ajungem dracului odată,
de fapt voiam să fiu acasă şi să nu fac nimic,
să nu simt nimic, nici durerea de cap şi coloană, nici frigul,
nici măcar satisfacţia că nu au pus încă laba pe mine
să-mi scormonească prin măruntaie.
Sunteţi ca un aparat defect, domnişoară! Revizuiesc!
Nu sângele e problema, ci creierul! De data asta
îl întrecea şi pe Hannibal Lecter. Deja mă vedeam în tubul
pentru RMN, cu creierul scanat, apoi analizat în sictir
de vreun medic şpăgar. N-am nici pe dracu’!
Tonul meu ferm l-a speriat, a făcut ochi mari, apoi bulbucaţi
cât două mingi de tenis când m-am ridicat de pe targă,
i-am spus şoferului să oprească,
altfel deschid uşa şi atunci vedem noi cine pierde.
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