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Americanii°s în erecflie, øi°øi închipuie c°au descoperit
apa cu zahær, sexul øi marele oraø, caca de bivol (nu
înfleleg expresia; „caca de câine“ ar fi mai potrivit; dupæ
cum se øtie, cæcatul de câine°i nimica, nu face decât sæ
putæ); acu’ sæ nu înflelegefli cæ serialul æla nu°i miøto de
tot; este, da’ chestia cu muierile dezlænfluite e veche de
când bunicæ-mea°øi fæcea ochi dulci cu locotenentul —
ea din balcon, el sub balcon — øi°i povestea prietenei:

— Auzi Mery, locotenentul — dracu’ øtie cum îl
cheamæ! — pe dedesubt m°a cunoscut øi m°a salutat.

Bunica n°a învæflat româna niciodatæ øi cred c°o
amuzæ sæ vorbeascæ aiurea. Væ mai amintifli de
madama aia cu arsenicu’? Bovary? Ce mare dramæ când
æla i°a ridicat fustele pe malul lacului!

— Nu mi°am înøelat niciodatæ bærbatul pânæ acum.
Bæiatu’ a gemut de satisfacflie øi°a gândit: mi se

brehæne, eu vreau sæ fli°o trag, indiferent câfli au fost
înaintea mea øi câfli or sæ mai fie dupæ.

Øi°acu’ chiar vi se pare cæ°n zilele noastre, de ars
sutiene øi chilofli cu curu’ pe°afaræ, femeile spun altceva
idioflilor de amanfli? Nu, auzi variante la care madam
Bovary ar cædea leøinatæ:

— Øtii, sînt io mæritatæ, da’ bærbatu°meu e impotent,
nu m°a futut, numa’ a încercat. De dezvirginat s°a ocu-
pat ginecologul, când m°am dus sæ°i spun cæ mæ doare
pe dreapta când urci din muntele lui Venus.

Sau:



— Øtii, bærbatu°meu e tot timpul la serviciu, cred
cæ mæ øi înøealæ, nu m°a atins cam de trei ani“.

Øi, æla, boul — amantul, vuol’ dire —, în loc sæ°i zicæ
de la obraz:

— Auzi, cucoanæ, din partea mea, poa’ sæ te fi futut
øi regimentul treiøpe de infanterie, se zgâieøte c°o mutræ
de gæinæ congelatæ, picând în admiraflia pânzelor de
pæianjen de la curu’ tipei.

Sæ fim serioøi, care°i æla de fline neapærat sæ facæ
muncæ de pionierat, sæ°øi aducæ pickameru’ øi sæ spargæ
asfaltul? S°a dus, doamnelor, era fecioriei nevinovate,
încæ de când Marifla øi°o trægea°n poartæ cu Gheorghe
øi se ducea la dinflar sæ°øi coase înapoi fecioria. Dacæ
nu s°a dus chiar dinainte de Marifla. Bærbaflii vor cel
puflin Kamasutra øi, dacæ tânæra mireasæ nu øi°a exersat
vaginul, cærând dupæ ea prin salon un dulap de mærime
mijlocie vreme de cinci luni înainte de cæsætorie, apoi,
dupæ noaptea nunflii, fuge la primu’ bordel specializat
în hamalâc øi°øi potoleøte imaginaflia sænætoasæ.

Da’ poanta aia, o øtifli?
—E prima oaræ cæ simt ce°i aia orgasm, numai cu

tine mæ simt femeie, numai tu mæ urci pe culmile sim-
flurilor, numai tu øtii sæ mæ mângâi, sæ mæ særufli, sæ
trezeøti în mine femeia...

—Pæi, fæ, vaca domnului, ar trebui sæ°i zicæ amantul,
dacæ vacæ ai fost o viaflæ°ntreagæ øi habar n°ai unde te
mænâncæ când tre’ sæ te mænânce, apoi ce vinæ are
nenorocitu’ æla care pompeazæ la tine de°o veønicie øi
tu stai ca scândura de cælcat? Æla, fæ, plæteøte mâncarea,
plæteøte îmbræcatu’, plæteøte rata la casæ, ba°fli mai
aduce øi flori de særbætori, zile de naøtere øi decesuri,
øi°n loc de asta tu, ce°i fa’? — soacræ ce eøti! Mi°l bârfeøti
mie cæ nu øtie sæ fli°o punæ ca lumea? Bæi, toanto, acu’
mi°a cæzut fisa! Am øi io nevastæ acasæ øi°aia cam zace
latæ°n sulæ, sæ vezi ce°o flocæiesc disearæ...
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Dar, ca sæ încep cu începutul: suntem trei, uneori
patru, alteori mai multe.

Yemenita Rona, neagræ ca tæciunele, subfliricæ trasæ
prin inel, cu sâni imenøi, fund cârn, picioare aproximativ
frumoase, vâneazæ orice mascul care îi iese°n cale, îl fute
temeinic øi°l aruncæ ca pe°o coajæ de bananæ, poate°poate
calcæ o alta pe el sæ°øi frângæ gâtul. Face sex oriunde,
în wc°ul public sau în grædina primæriei, în maøinæ sau
în autobuz, la filme roz sau albastre ori la ea°n casæ
atunci când apucæ sæ ajungæ acasæ.

Marocanca Tikva, blondæ, plinuflæ, c°o guræ de°ngroa-
pæ trei mahalale gen Podu’ Roøu — ghiceøte°n cærfli,
cafea øi plumb, fasole øi alte oleaginoase —, trainicæ°n
legæturi, prinde bærbafli însurafli øi°i manevreazæ ca la
circ, dupæ care începe vechea melodie, lasæ°fli nevasta,
lasæ°fli copilul, lasæ°fli cæflelul, lasæ°fli oaia (porcul nefiind
de comparaflie°n Israel); bærbatul respectiv se caræ°n
vitezæ. Tikva, plictisitæ deja de el, proflæpeøte altul øi°o
ia de la început.

Eu, Ozana — dupæ cum se vede: româncæ? Plictisitæ,
blazatæ, violentæ, vânætoare de inteligenfle øi, normal,
de sex. Amândouæ ar urma sæ fie bune°n concepflia
personalæ, dar nu prea iese aøa. Care°i inteligent, are
simflul umorului øi ai ce vorbi cu el înainte øi dupæ, nu
prea are ceva la mijloc; cel care are ceva la mijloc vor-
beøte exclusiv despre politicæ, schimbarea guvernului,
olimpiada invalizilor øi viitoarele greve. Greu de îmbi-
nat plæcutul cu utilul øi, uneori, mæ las pægubaøæ: ni-
meni nu°i perfect, oricând pofli avea doi amanfli — unul
de pat, unul de minte — totu°i sæ nu se întâlneascæ, alt-
fel devin amândoi duømani de moarte øi inimæ neagræ.

Femei, vi s°a întâmplat vreodatæ sæ vedefli cum aratæ
un mascul care nu væ e bærbat cu acte, pus faflæ°n faflæ
cu concurenfla? Unul de°æla de øtie cæ n°are dreptul sæ
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facæ scandal, sæ bage mare cu ameninflæri, sæ scape øi
el o labæ øi°o înjuræturæ ca la uøa cortului, cæ poliflia°i
pe el cât casa? Jalnic, femei, jalnic de tot! Se lamenteazæ:
„Ce°mi lipseøte mie de mæ înøeli? Ce, eu n°am pulæ? Ce,
eu nu te satisfac? Ce, eu nu°fli cumpær cadouri?“ etc.,
etc. Øi dæ°i cu bocete øi rugæciuni, sæ fereascæ Dumnezeu.

Øi imagineazæ°fli ce înseamnæ sæ fie doi, pe rând, cæ
nu pofli sæ vorbeøti cu amândoi deodatæ; de fapt, amân-
doi pæræsesc pentru început câmpul de luptæ, trântind
orice se poate trânti, apoi, dupæ câteva zile, când øi°au
fæcut ei bine socotelile, dau un telefon de palpare a
situafliei: dacæ accepfli discuflia apoi începe beleaua, dacæ
nu, insistæ; dupæ primul începe al doilea; cel mai repede
sunæ æla mai tare°n futut; intelectualul se lasæ mai greu,
stæ ore°ntregi pe wc cu ziarul în mânæ øi se gândeøte
la ræzbunæri cumplite, nu mænâncæ, nevasta°l crede bol-
nav de stomac øi°i face ceai de muøeflel, copiii umblæ prin
casæ°n vârful degetelor: „tata nu se simte bine“; în vre-
mea asta, bolnavul de înøelare priveøte°n gol ca o vacæ
gestantæ aøteptând sæ°i pice°n cap Evrika! celebræ øi
neasemuitæ. La urmæ, cedeazæ: dæ un telefon amenin-
flætor øi categoric, cæ aøa ceva, în principiu, nu se trece
cu vederea, însæ el te iubeøte øi te apreciazæ, eøti o
femeie formidabilæ°n fond øi tot restu’ de cæcaturi uzuale;
dacæ se poartæ aøa apoi urmeazæ sæ°fli bagi bine°n capu’
æla sec cæ tu eøti pentru el aia bunæ°n pat øi alta e cea
cu intelectul, probabil aia de°acasæ, aia care nu i°a mai
dat pizdæ din primul ræzboi mondial. Când ai ajuns la
concluzia asta cu patul øi te°ai enervat destul cæ nu eøti
apreciatæ pentru adeværatele tale calitæfli care diferæ de
la caz la caz, adicæ sæ fii bunæ°n pat când intenflionezi
sæ te fufli, nu când fli se fute capul concomitent, îi spui
tipului bye°bye øi la revedere, da’ nu exact cu cuvintele
astea, ci cu altele, mai din suflet, cum ar fi de°un exem-
plu: „ia mai du°te dracu’ de impotent, cæ te°am supor-
tat destul“ ori alte variafliuni pe tema datæ. Potentul,
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în schimb, dupæ ce øi°a macerat minimalizarea bærbæfliei,
o ia vesel:

— Auzi, ai chef sæ ne vorba°aia, cæ mi°e dor de tine.
Iatæ, în fond, o propunere cinstitæ øi la obiect. Asta

se aprobæ færæ rezerve, toatæ lumea a învæflat lecflia,
bærbaflii øi eu împreunæ cu ei, dar asta nu°mi ajutæ la
nimic: voi cæuta un nou intelectual pentru suflet, dar
nu mæ voi lasæ pânæ nu°l bag în pat øi°o sæ am aøa niøte
surprize de°o sæ°mi iasæ ochii prin cur. Vrefli exemplu?
Iatæ:

Pe Y l°am cunoscut pe net, pe°un grup de discuflii,
ici o frazæ, dincolo o aluzie, o glumæ, o atenflie, o mæslinæ,
din una°n alta am ajuns sæ ne dæm întâlnire, la Kapulski
— asta°i o reflea de cofetærii — urma sæ mæ recunoascæ
dupæ îmbræcæminte. Cæ, dupæ inteligenflæ, n°avea cum
acolo! Stând pe scaun, nu puteam nici sæ recit de ne-
bunæ: „Viitor de aur flara noastræ are“ øi nici sæ°mi fâflâi
curul, sæ°l vadæ cum aratæ.

3

Acuma sæ nu mæ°nflelegi greøit, nu°mi petrec tot
timpul alergând dupæ bærbafli! Nuuuu, uneori alerg øi
dupæ femei. Dupæ copii mai puflin. Sigur, deja m°afli cla-
sificat: umblu dupæ bærbafli, sunt lesbianæ øi pedofilæ°n
timpul liber! Pæi, vedefli cum suntefli? Ca maicæ°mea;
særifli sæ judecafli oamenii dupæ o primæ impresie, øi°asta
fugitivæ: æla°i urât, deci e ræu; e chel, deci e prost; are
un picior de lemn, deci are pæduchi.

Nu°i frumos, eu fug dupæ oamenii æøtia indiferent
de sex, apartenenflæ religioasæ sau politicæ, fiindcæ asta
mi°e meseria.

Îhî, eu sunt poliflistæ. De°aia cu uniforma albastræ,
dar nu merg în uniformæ albastræ decât la paradæ; øi
nici mæcar atunci nu°i albastræ, ci bleumarin. Da, am
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tot ce°i trebuie unei polifliste. Nu zic poliflist ca sæ nu°mi
cerefli o pozæ cu penis, al meu personal, cæ de°æla n°am,
da’ pot face rost, numa’ cæ nu va fi lipit de mine în partea
obiønuitæ°n mod normal. Dar am cætuøe øi pistol; am
øi de°aia, insignæ, øi am øi lanternæ, bulan; cu astea
ne°au dotat, mai nou, de la americani cetire, cæ tot ce°i
greu luæm de la ei; am øi spray lacrimogen øi aparat cu
øocuri electrice, plus telefoanele; dacæ ies cu toate astea
dupæ mine poate sæ fie infractorul olog øi sæ aibæ multæ
bunævoinflæ, tot nu°l prind; nici sæ mæ fugæreascæ el pe
mine sæ°l prind, nu°l pot prinde; singurul lucru pe care°l
pot face este sæ stau pe loc øi sæ zdrængænesc din toate
lanflurile øi aparatele mele: o staflie radar pe douæ
picioare.

De°aia toatæ povestea asta — în afaræ de pistol,
insignæ øi cætuøe — stæ°n birou; telefon celular, numai
unul, øi°æla sunæ imediat ce°aø vrea sæ tacæ.

O sæ mæ întrebafli acuma dacæ°s øi proastæ ca poli-
fliøtii; sigur cæ°s proastæ, cæ, dacæ nu eram, fæceam øi
eu o meserie, ca toate femeile; mæ fæceam profesoaræ
øi încercam sæ le bag elevilor noøtri literatura univer-
salæ°n cap sau istorie sau geografie, øi, dupæ ce încer-
cam chestia asta vreme de câfliva ani, tot omoram câfliva
øi mæ gæseafli scriindu°mi memoriile, însæ de partea
cealaltæ a gardului.

Puteam sæ mæ fac, de exemplu, asistentæ socialæ;
asta iar e o meserie bunæ pentru femei: postul de Maica
Tereza°n haine civile; care cum se ’nerveazæ, îi rade
una°n bot asistentei sociale, øi divorflatele øi ex°bærbaflii
lor øi beflivii øi drogaflii øi târfele. Nu, nu cred cæ aø fi
avut ræbdare sæ iau atâtea scatoalce peste bot, deci
alegerea mea e, totuøi, cea mai bunæ. Mæ rog, una dintre
cele mai bune, ca sæ nu jignesc pe careva.

Înainte de uniforma albastræ, însæ, øi de orice altceva
— orice, dar orice, orice altceva — sunt mama unui bæiat
care, aøa cum mi°a spus o prietenæ pe care°o citez, îmi
face cinstea sæ fie copilul meu.
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Normal, fiul meu are tatæ, care nu mai este bærba-
tul meu, dar este tatæl lui, øi ei doi se înfleleg bine; deci
eu l°am iertat cæ n°a reuøit sæ fie un sofl bun, cæ nici eu
nu cred c°am fost o soflie bunæ: amândoi suntem soi ræu,
porci de°æia mangalifla, cu botul lung de bægat în toate
gæurile.

Eu, ca øi°acuma, umblam pe coclauri dupæ tot felul
de persoane; el a umblat o vreme pe coclauri cu tot felul
de femei øi pe urmæ a început sæ le aducæ acasæ. O datæ
l°am prins, pe urmæ nu l°am mai prins în casæ; adicæ
i°am zis „Sæ nu te mai prind în casæ“ øi nu l°am mai
prins. S°a cærat, am divorflat. Cred cæ n°am fost unde
trebuia când trebuia nici unul din noi.

Acuma cæ v°am pus în temæ, aøa°n mare, cine sunt,
putem continua cu tipul æla inteligent øi glumefl, Y. L°am
aøteptat la Kapulski, ziceam; a venit, cred cæ aræta cam
nasol, aøa aratæ øi°acuma, din câte°am auzit, numai cæ
øi°a læsat øi barbæ, ceea ce poate sæ°l facæ înspæimân-
tætor, însæ compenseazæ prin inteligenflæ. Mda, com-
penseazæ.

Øi, ziceam, când a venit, parcæ a venit la masæ
Golemul, øtifli care, æla din poveste, ceva imens øi galben;
da’ de°a dreptul imens øi de°a dreptul galben — asta°i
culoarea lui —, un fel de galben. Am zis slavæ°domnului
când s°a aøezat pe°un scaun. Øi scaunul æla a gemut
mortal, da’ nu s°a præbuøit: øtiu æøtia sæ facæ scaune
pentru toate fundurile. Eu mi°am mai luat o cafea, el
øi°a comandat un ceai; ar fi trebuit sæ mæ punæ pe
gânduri ceaiul, dar nu m°a pus: multæ lumea bea ceai.
Mi°a povestit cæ°i însurat cu o doctoriflæ, cæ ea s°a con-
vertit la iudaism, cæ s°au cunoscut undeva°n Franfla, cæ
ea nu reuøeøte sæ°øi treacæ examenele de doctoriflæ aici
în flaræ øi cæ el vrea s°o lase.

Øi asta ar fi trebuit sæ mæ punæ pe gânduri; da’, deh,
proastæ ca o poliflistæ, nu m°a pus pe nimic, nici mæcar
pe gânduri, cæ ræmâneam dracu’ acolo øi de multe
chinuri mæ scuteam.
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Ne°am mai întâlnit o datæ, dupæ douæ sæptæmâni,
fiindcæ el a insistat, chiar cæ n-aveam nici timp øi nici
chef de amor — era o græmadæ de treabæ la serviciu øi
alergam cu toflii de nebuni, cam ca acuma —, dar, deh,
femeie, ochi alunecoøi, inimæ zburdalnicæ; am acceptat
sæ mai bem o cafea eu, un ceai el... øi iar numai atâta,
vreme de douæ luni, pe urmæ m°am obiønuit cu urâflenia
lui — parcæ nu°l mai vedeam chiar aøa —; ba l°am øi
læsat sæ mæ særute øi sæ°mi punæ mâna pe flâfle, da’ nu
mai mult.

Se aøtepta, probabil, sæ°l invit la mine, numai cæ eu
la mine nu invit bærbafli — pe cel de°acuma l°am invitat
dupæ un an —; oricum, relaflii de°astea de pe net nu invit
acasæ, øi°a pus pofta°n cui. Aøa credeam eu, cæ voia sæ°l
invit acasæ: mare dobitoacæ!

Mozol în maøinæ; cunoaøtefli, aøa°i? OK, asta fæceam,
ne mozoleam ca æia din liceu în maøinæ; ne întâlneam
cam o datæ pe sæptæmânæ øi nu mai mergeam la cafea
sau ceai cu el, ci ne mozoleam în maøinæ — maøina lui;
de fapt nu a lui, a firmei la care era partener, nu reflin
ce firmæ era, nici nu conteazæ —; ieøeam din maøinæ sæ
mæ urc în maøina mea absolut înflepenitæ — recunoaøtefli
cæ nu°i simplu sæ te tot suceøti pe dupæ volan —, øi nicio-
datæ nu m°am întrebat de ce nu încearcæ sæ facæ dra-
goste cu mine, îmi închipuiam cæ e de modæ veche... Sunt
o femeie normalæ, am øi hormoni care funcflioneazæ
normal, la timpul øi la locul potrivit, am væzut cæ el nu
ia inifliativa øi, într°o searæ, când deja simfleam cæ mæ
ia dracu’ i°am zis:

— Vreau sæ facem dragoste, acum!
— Pæi, øtii — mi°a zis el — eu iau pastile împotriva

tensiunii øi sunt impotent. Ar fi meritat sæ°mi vedefli
mutra!
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Mi°era groaznic de milæ; de mine însæmi, de cine alt-
cineva? înclinam sæ°mi trag un glonte°n cap, sæ nu mai
sufær, dar mi°am amintit cæ un glonte°i o chestie seri-
oasæ øi doare — am mai avut câteva —; am renunflat
øi m°am gândit sæ°l omor pe el; nici asta nu era o idee,
øi°aøa era mort øi eu am copil de crescut, meserie de
fæcut, rate la casæ de plætit.

Mi°am adunat demnitatea împræøtiatæ pe banchetæ
împreunæ cu sutienul øi°am plecat în vitezæ; n°am mai
avut un astfel de impuls de când cæfleaua mea a fugit
dupæ niøte oi øi mi°a fost fricæ — grozav de fricæ — c°a
lichidat°o pe una øi la noi în casæ nimeni nu mænâncæ
carne de oaie. Øtifli, problema nu°i sæ te bagi într°o legæ-
turæ, ci sæ ieøi din ea. Afli avut vreodatæ o legæturæ cu
un impotent? Nu domnilor, nu voi cu voi înøivæ, mæ refer
aici la doamne! Dacæ n°afli avut, væ sfætuiesc, verificafli
povestea asta înainte de°a væ bæga°n bucluc; sæ scapi
de un impotent e la fel de greu cum este sæ scapi de
acnee: chiar dacæ te°ai lepædat cu chinuri grele, sem-
nele ræmân pe toatæ viafla.

Tipul atâta s°a miorlæit, a scâncit, a behæit, a ame-
ninflat, cæ mi°a venit sæ fug din flaræ; habar n°avefli ce
propuneri de sex mi°a fæcut: sex oral, sex manual, tot
felul de aparate, raiul nimfomanelor, numai cæ eu nu°s
nimfomanæ, ci numai o femeie normalæ care pretinde,
care°øi doreøte, care cere cu tot dinadinsul ca de pulæ
sæ fie musai ataøat un bærbat. Sunæ logic? Poate da,
poate nu, însæ asta°i situaflia.

Povestea s°a terminat cumva°cumva, da’ am ræmas
cu coømaruri, mi°a fost teamæ sæ cunosc vreun bærbat
øi sæ ies cu el la o cafea færæ sæ°l întreb dacæ°i potent
sau impotent. Tipii erau øocafli — sau amuzafli —, da’
sæ le fie de bine! Bærbaflii cred cæ numai pe ei îi dor
coaiele când se°ncælzesc færæ rezultat; domnilor fifli pe
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pace, nici femeilor nu le merge mai bine. Ba chiar mai
prost. Sâni care se umflæ, sfârcuri care usturæ øi ard,
presiuni øi crampe°n vagin, ca sæ nu mai vorbim de
nervi, nervi: musai sæ°i scofli pe cine°fli iese°n cale øi, din
pæcate, în momente de crizæ°fli ies în cale cei/cele mai
bune prietene sau rudele sau animalele casei. Imediat
dupæ faza cu declaraflia publicæ de impotenflæ m°am dus
sæ beau o cafea cu Rona, øi biata fatæ a luat°o°n dinfli
færæ prea multæ vinæ; adicæ o vinæ are øi ea...

Da’ tocmai mi°am adus aminte cæ, înainte de Y, l°am
cunoscut pe G; æsta e un tip într°adevær miøto. Necazul
a fost cu mine, nu cu el. Aproximativ tot prin net ne°am
cunoscut, dar altfel; n°o lungesc. Ne°am întâlnit o datæ,
tot la Herzelia, dar în Pituah, nu la cafea øi ceai, ci la
cafea øi încæ o græmadæ de lucruri pe care eu nu le
mænânc, dar au fost pe masæ. G aratæ mereu ca un
motan care°a mâncat smântânæ øi°i fug ochii la o altæ
smântânæ, øtifli cum vine asta: ochi lucioøi, veseli, de°æia
de vorbesc øi færæ guræ; pe scurt, un bærbat care meritæ
sæ°l bagi în pat, dar, când ai hotærât s°o faci, apoi tre’
sæ fii siguræ cæ nu stæ mult acolo øi cæ urmeazæ sæ te
consolezi cu ideea cæ°i în mai multe paturi. De bæut cafea
n°am mai bæut...

A doua întâlnire ne°a dus în pat, al lui, un pat ciudat
de°æla de vedetæ de Hollywood, semæna cu un catafalc
pe care zeul mascul urmeazæ sæ°øi sacrifice victima fe-
meie spre cinstirea zeului Amor — mai exact un altar
de sacrificiu — cred cæ cearceafurile de saten erau roøii
sau negre; oricum, sæ te fufli pe niøte cearceafuri de saten
e un blestem serios! fiinefli minte chestia asta: sæ°i ducefli
celui mai duøman°duøman de ziua lui cadou cearceafuri
de saten. N°ai nici un pic de stabilitate pe ele, aluneci
în toate direcfliile pierzând controlul, ca o barcæ pe°o
mare agitatæ, picioarele°fli alunecæ°n jos, mâinile n°au
de ce sæ se apuce, în altæ poziflie genunchii°fli alunecæ°n
spate, coatele°fli alunecæ°n pærfli, chestia aia de sub tine
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se adunæ øi mai face øi cute care te sufocæ; în momen-
tele super°super, când tu vrei sæ faci ceva cu un orgasm
— adicæ bærbatul e fix unde trebuie —, cearceaful are
idei personale øi æla, masculul, o ia la vale sau la deal.
Øtifli ce senzaflie°i sæ pierzi un orgasm din cauza unui
cearceaf? Îfli vine sæ dai foc la casæ! Patul æla era øi înalt,
v°am zis: un fel de altar; în dracii pe care°i aveam de
la gimnastica satinatæ, am vrut sæ merg sæ fac un duø:
am aterizat jos din pat c°o vitezæ de cam 14 m/s. øi era
cât pe ce sæ°mi rup un organ vital, piciorul stâng. I°am
declarat lui G, cu jale°n suflet:

— Ori ne futem la hotel, în condiflii umane, ori o
læsæm moartæ. Eu, — chiar dacæ omul æla care face cu
noi antrenamente la poliflie se laudæ cæ suntem în formæ
excepflionalæ —, eu nu sunt Nadia Comæneci øi nici n°am
sæ mai fiu vreodatæ.

A treia oaræ ne°am întâlnit la hotel Dan Panorama,
în Tel°Aviv; acolo a fost ok øi cu tot dichisul — unul din
masculii buni pe care i°am avut, nu excepflionali, dar
buni —; problema era alta: nu reuøeam sæ mæ apropii
de el psihic. Pur øi simplu în afara patului mi°era absolut
stræin: asta nu°i o chestie sænætoasæ. Nu pofli folosi un
bærbat pe post de vibrator. Mai ales un bærbat ca G: are
tot ce°i trebuie ca sæ fie apreciat pentru el însuøi, nu
pentru futut. Øi iaca, nimica din tot restul nu m°a inte-
resat: nu cultura lui fantasticæ, nu simflul umorului care
dædea pe°afaræ din el în orice secundæ, nu faptul cæ este
un bærbat cæruia°i place sæ dea, fie cælduræ, fie tandrefle,
totul øi orice. G mi°era stræin, total stræin.

La hotel, dupæ ce°am fæcut sex, s°a dus în baie sæ
se spele; a început sæ recite din „Cidul“, o versiune adap-
tatæ pulii lui personale, un fel de odæ a soldatului aflat
la datorie. Fatæ dragæ, mi°am zis, æsta°i grozav, aøa cum
gândeøti, da’, la el, chestia°i organu’ øi el însuøi, nu face
nimic pentru tine, nu°l auzi cum cântæ oda spermei
pierdute? Ia, du°te tu°n durerea ta, cæ vestalæ n°ai fost
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niciodatæ øi bærbafli sunt cæcælæu! Deja°mi fæcusem pla-
nul cum sæ°i declar, cu ochi senini øi glas cald, cæ e de
preferat „sæ ræmânem prieteni“, da’ nu m°a læsat inima
atunci, pe loc. Pærea un copil mulflumit c°a reuøit sæ°øi
asambleze avionul de plastic exact aøa cum scriu in-
strucfliunile øi°n timpul cel mai scurt; am amânat. 

Ne°am întâlnit din nou, tot la el acasæ, la dracu°n
praznic; s°a îmbætat crunt, dar nu fæcea urât la beflie,
ci numa°øi povestea viafla; era mai mare ca mine cam
cu vreo 13 ani øi°øi povestea viafla: pærinfli, unchi, fami-
lie, carieræ, foste neveste — multe, de fapt —, prunci,
totul. M°a fascinat øi l°am ascultat cu plæcere, la faza
cu patul a adormit brusc øi°a început sæ sforæie. În patul
altar, marele preot a adormit cu cuflitu°n mânæ! M°a
lovit un râs c°aø fi trezit tot cartierul, habar n°am dacæ
nu l°am øi trezit, dar G sforæia°n continuare. Særacul!
Am luat în consideraflie cæ munceøte, cæ nu mai e tocmai
tânær, c°a bæut, cæ, de fapt, nici mæcar nu mai aveam
chef de futut cu el. Am alunecat din cearceafurile de
saten antipatice øi m°am îmbræcat, pe urmæ m°am cærat
cu discreflia unui spion de la Mossad care°a primit o
adresæ greøitæ øi, în loc sæ intre la teroristul arab, a
intrat peste°o babæ surdæ øi arflægoasæ.

G mi°e øi°acum prieten — de departe însæ — unul
din cei mai buni, aø zice chiar dintre cei mai dragi.

5

Dupæ fuga ruøinoasæ cu sutienul în mânæ din maøina
lui Y m°am refugiat la Rona. O femeie în cælduri cæreia
i se declaræ°n faflæ cæ nu poate fi ajutatæ pe cale naturalæ
nu se poate destæinui decât altei femei care sæ°i înfle-
leagæ umilinfla, ura øi jalea. Problema cu ea e cæ marflea°i
ziua ei de casæ, curæflenie, frecat øi lustruit, Rona°i
bolnavæ de curæflenie, casa ei e mereu ca un pahar, da’
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nu face mutre când alflii murdæresc, face mutre atunci
când nu e læsatæ sæ curefle. Tot marflea, Rona are øi vizitæ
la pærinfli; asta°i încurcæ socotelile, dar, faflæ de familia
religioasæ, musai sæ respecte tradifliile; altfel, se supæræ
tata øi se supæræ mama øi Rona nu mai poate cere bani
când are nevoie øi, cum o sæ vedefli mai jos, are mare
nevoie.

I°am sunat la uøæ cu nervi øi Rona a deschis tot cu
nervi; cred cæ era dupæ baie øi se pregætea sæ intre°n
pat cu o carte sau sæ vadæ ultimul film de desene ani-
mate porno; oricum, n°a pærut mulflumitæ de oaspefli,
dar mulflumirea ori nemulflumirea ei cædeau între
scaune faflæ de nemulflumirea mea personalæ.

— Aræfli cam ca una fututæ øi neplætitæ, se exprimæ
Rona cu economie de comparaflii, simflind cæ nu e mo-
mentul de chestii mai dure.

— Nfl, mai ales nu fututæ, cæ, la faza cu plata, nu se
pune problema.

— Aaa, æsta°i tipu’ cu o cafea tu, un ceai el; m°am
læmurit! Ia povesteøte tu la mama, ce a fæcut frumuøelul,
cæ la ceva bun fli°am spus cæ n°ai la ce sæ te aøtepfli.
Corect. Rona a prevæzut un viitor negru acestei legæ-
turi, l°a numit pe Y libidinos, scabros øi, dupæ pærerea
ei, impotent notoriu, dar eu întotdeauna sunt mai
deøteaptæ, drept pentru care mereu primesc øuturi în
fund —, cu avertisment, da’ le primesc.

Râsul ei a zgâlflâit clædirea; babele vecine, obiønuite
cu zgomote ciudate venite din apartamentul bizarei lor
concetæflene, n°au reacflionat: pærea, oricum, o schim-
bare°n bine vis à vis de gemetele øi flipetele clasice. În
hohotele de râs, dantela capoflelului pe care°l purta Rona
s°a deschis, cæzând în jos de pe umeri, pulpele, în con-
tinuarea ciolanelor, bætând în podea ritmul râsului, au
ieøit în lumina galbenæ, ca a lumânærilor — luminæ°n
care noi, femeile, arætæm cel mai bine de pe lume —,
ok, øi°n acea lumina dulce, aø putea zice, au apærut, în
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toatæ cruzimea lor, perii negri øi bæfloøi de pe umerii,
mâinile, pulpele øi picioarele Ronei.

— Bleah! Când te°ai depilat ultima oaræ, cimpanzea
hodorogitæ?

— Vaaai! face Rona un gest de°æla, adicæ miøcæ mâna
din încheieturæ, cu lehamite, un fel de „pa°pa!“, tæiat
la mijloc de°o secure homosexualæ —, øtii bine, dragæ,
cæ am plætit pentru epilaflie cu leizer; øi°acuma mæ duc
la ei o datæ pe lunæ, numai sæ°mi scoatæ tot pærul; e a
cincea øedinflæ øi bestia asta neagræ nu se ræreøte de loc;
vai de mine øi de mine, ce°am sæ mæ fac! — øi Rona
începe sæ boceascæ, punând, pudic, antebraflul la ochi.

Færæ peruca cârlionflatæ, cu pærul ei natural scurt
øi rar în creøtet, într°un început clasic de alopecie pater-
nalæ, cu corpul scund pæros øi muøchiulos, sânii mari
apærând brusc în ochii omului — toate astea dædeau o
senzaflie de suprarealism, ceva ca°n filmele unui regi-
zor spaniol pe care mereu uit cum îl cheamæ.

— Ce te holbezi aøa la mine? întreabæ Rona indig-
natæ. Trecând peste faptul cæ mæ deranjezi în ziua de
curæflenie, cæ vii sæ°mi plângi pe umær sexul ratat c°un
tip de care°ai fost avertizatæ sæ te fereøti, mai ai øi
reproøuri la adresa înfæfliøærii mele fizice færæ de cusur?
Ce, dacæ am pær? fii°am zis øi°fli repet: sunt femeie ca
øi tine, ca øi tot restul, numai cæ natura m°a bægat
într°un corp de bærbat øi o sæ°i aræt eu naturii æsteia
pe unde se piøæ peøtele!

— Faptul cæ eøti o femeie nu te împiedicæ sæ te fufli
în cur øi sæ pozezi în damæ de înaltæ societate; las°o
moartæ, cæ parcæ ai uitat sæ°fli iei hormonii, aøa te porfli!

— Daaa, sare Rona graflioasæ, am uitat sæ°mi iau
hormonii!

Fuge spre dormitor, revine cu vreo 20 de pastile
colorate øi un pahar cu apæ: înghite satisfæcutæ. Exact!
Nu trebuie sæ væ læudafli cu cine øtie ce perspicacitate,
ieøitæ din comun: Rona este Roni, næscut bærbat, dar
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