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(Simptome)

Endodonţie1 I
Unul dintre laitmotivele incontestabile ale vieţii lui
Patrocle este abcesul dentar. Datorită scârbei sale faţă
de dentişti şi a unei relaţii cât se poate de tulburate
cu propria gură, a avut onoarea de a se confrunta cu
nenumărate şi variate abcese pe durata celor douăzeci
şi nouă de ani ai săi.
Când era mic, abcesele dentare tindeau spre exterior,
spre lume şi când se uita atunci la faţa sa mică, umflată,
deformată de puroi, avea întotdeauna impresia că
ceva străin, care se rătăcise prin corpul lui, îşi mânca,
încetul cu încetul, drumul spre libertate. Un fel de
alien care era pe punctul de a erupe la viaţă din el.
Acum simte puroiul săpând spre adâncimile trupului
său. Simte cum îi mănâncă oasele, cum îi roade carnea
şi gândurile. Acum se uită în oglindă şi simte durerea
cum curge prin toate circuitele trupului său, ca un fel
de energie întunecată care-i încarcă, încetul cu încetul,
creierul cu moarte, deşi pe faţa lui nu vede nici o
umflătură, nici o grimasă, nici o urmă. Doar aceeaşi
faţă jerpelită pe care o poartă în fiecare zi.
Bolile copilăriei doresc să fie văzute, urmărite,
depistate. Îţi bălăngănesc moartea prin faţa ochilor ca
pe nişte ţâţe imense de stripteuză pe care n-ai voie să le
atingi. Îşi lasă amprentele pe tine ca un ucigaş în serie
care vrea să fie vânat şi, într-un final glorios, arestat.
Bolile maturităţii, în schimb, sunt nişte bancheri, nişte
manageri sau antreprenori care lucrează în tine cu
profesionalism, cu eficacitate perfidă, şi sapă în tine
după moarte de parcă ar săpa după aur.
1 Tratamentul endodontic este efectuat atunci când se infectează şi/sau
se inflamează dintele din cauza unor carii adânci. În limbajul comun acest
tratament este cunoscut sub denumirea de „omorârea nervului”.
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Extracţie
Patrocle îşi ia în mână gâtul ca o aţă
şi îşi lasă capul plin de aer cald să plutească
pe deasupra lumii ca un balon,
trece pe lângă oameni
şi ei cred că e cu nasul pe sus,
dar el ştie că e doar cu capul în nori.
cu un marker negru
îşi mâzgăleşte un rânjet pe faţă
şi-şi dă aţă liberă spre cer.
vede chelii înflorind
mătreaţă plutind în vânt
şi oameni 2D cu nasul ascuţit spre sens
vede prin ferestrele blocurilor
oameni care se lasă văzuţi
şi oameni care se uită înapoi.
vede oraşul ca o hartă,
se simte ca un turist
şi simte nevoia să întrebe pe cineva încotro,
când aerul se subţiază
pământul se scapă în orizont
şi Patrocle se vede brusc ca pe un altul,
îşi vede trupul rătăcind prin lume
gâtul ca o gumă de mestecat întinsă spre necunoscut
şi capul plutind printre sateliţi, staţii spaţiale, ozn-uri
					
şi deşeuri interstelare,
îşi vede aproapele cum i se caţără pe gât,
pensionari cu punga de cumpărături între dinţi,
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adolescente cu fuste scurte fluturând în vânt
şi poşetuţe la subţioară,
oameni de afaceri cu servieta legată de cravată,
copii cu ghiozdane întredeschise din care plouă cu
rechizite,
femei cu bebeluşi în cârcă, puştani cu mingi
de fotbal pe sub tricou,
preoţi cu câte un păcătos mai subţirel sub sutană,
bunicuţe cu gurile pline de medicamente compensate,
boschetari cu toată casa-n spinare, ca melcii care se suie
pe-o floare,
politicieni şi studenţi la litere,
vegetarieni şi cocalari,
dentişti şi controlori RAT,
martori ai lui iehova şi bibliotecare,
intelectuali şi orfani,
ţinându-i-se de nodurile din gât
urcându-i-se în cap pe gâtul ca o aţă
încercând să scape din lume.
şi-l gâdilă.
şi-şi vede corpul intrând într-un KFC
şi-şi vede corpul punând mâna pe un cuţit de plastic
şi vede trupuri picând din cer ca stelele căzătoare
şi pe sine, deasupra şi foarte departe.
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Proteus vulgaris
dr. Cocoradă Sorin se trezeşte ca-n fiecare zi în pielea
unui om care se trezeşte. îşi întinde demonstrativ
muşchii amorţiţi, îşi freacă ochii şi se scarpină gentil
între picioare. încet, voalul inconştienţei se ridică şi
corpul îşi asumă rolul de Cocoradă. cască gura ciuruită
de carii şi simte mirosul de Cocoradă. îl simte şi e
mulţumit. îşi preia subit funcţia de om căruia-i pasă de
igiena personală şi prestaţia lui e, ca-n fiecare dimineaţă,
impecabilă. mâinile lui îi alunecă pe faţa palidă ca
o patinatoare pe gheaţă, albul săpunului pe chipul lui
somnoros îi conferă o alură de clovn trist şi, considerând
această ipostază inadecvată, dr. Cocoradă îşi scoate
ghiduş limba. publicul din oglinda bine luminată se
cocoşează de râs. mişcările cu care se spală pe dinţi sunt
mişcările unui om care se spală pe dinţi. publicul din
oglindă le recunoaşte, e mulţumit şi aplaudă emoţionat
din pleoape. gata, se gândeşte Cocoradă, corpul e curat,
neted ca un poponel de bebeluş, e gata acum să se
muleze după orice şi oricine.
se îmbracă în hainele de casă şi-l cuprind
responsabilităţile unui om care se îmbracă în hainele
de casă. gesturile mimează parfumurile bucătăriei,
recreează fidel actul gătitului. Cocoradă gătind e
mulţumit că seamănă cu un om care găteşte. îşi joacă
rolul conştiincios şi soţia lui îl recompensează cu un
sărut pe obraz. în acest moment Cocoradă îşi reglează
dispoziţia la călduţ. rolul de soţ îi provoacă cea mai
mare plăcere chiar dacă soţiei lui nu. atingerile lui se
scurg pe pielea ei ca laptele acru în cana de porţelan,
cuvintele lui îi vopsesc buzele ca marmelada pâinea
uscată. Cocoradă îşi dă seama că joacă iar exemplar.
publicul din partea cealaltă a mesei aplaudă impresionat
din sâni. dar ziua e lungă şi Cocoradă e mic.
Cocoradă circulă mai întâi prudent pe stradă, ca un
om care circulă prudent pe stradă, ajuns în cabinetul
său joacă rolul unui dentist, apoi rolul unui dentist care
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urinează fluierând delectat La fille aux cheveux de
Lin, apoi joacă rolul colegului, apoi pe cel al
mentorului. în pauza de masă, joacă rolul poetului
de recreaţie, care tastează versurile, adunate pe
parcursul zilei de pe străzi şi de prin gurile altora,
pe telefonul lui Nokia 1110, pentru a le salva apoi ca
ciorne. atunci joacă rolul fumătorului care fumează
o singură ţigară pe zi şi doar după o treabă bine
făcută, rolul omului căruia îi pasă, rolul omului care
zâmbeşte forţat, rolul omului care susţine că nu e
stresat, rolul omului care pune o întrebare retorică,
rolul dentistului care susţine că pacienta Alina nu îl
incită, apoi rolul clientului fidel, apoi iar pe cel al
pasantului şi rolul celui care iubeşte tot cu o măiestrie
instinctuală.
după-amiază Cocoradă se decide să joace rolul
unui om cult. se duce la teatru. se joacă Huis clos,
dar punerea în scenă e jalnică, fiindcă actorii preferă
să se uite sensibilizaţi la interpretarea lui Cocoradă,
a omului care se uită sensibilizat la o piesă de teatru:
câtă fermitate,
ce ochi hotărâţi să vadă,
ce postură,
ce faţă desfigurată de gânduri.
iar Cocoradă e mulţumit.
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Biofilm
e primăvară şi pretutindeni
morţii încolţesc şi înfloresc.
oamenii îşi părăsesc blocurile,
se plimbă mână-n mână printre ei,
se aşază în parc la soare
şi-şi lasă zăpada
care li s-a depus între urechi
să se topească în timp
ce albinele zboară de la mort la mort,
le sug nectarul,
se scaldă în ei
şi îi împrăştie în zbor prin lume.
de la atâta moarte în aer
cetăţenii hipersensibili
se strănută violent pe asfaltul oraşului.
e primăvară şi pretutindeni
morţii încolţesc şi înfloresc.
copiii aleargă pe câmpii,
îi calcă în picioare,
se tăvălesc printre ei,
îi rup de la brâu în sus, îi miros,
îi împletesc într-o coroană
şi-i culeg pe cei mai frumoşi dintre ei
pentru a-i pune acasă în vază.
iar părinţii îi privesc mulţumiţi în timp
ce un mititel se arde singuratic pe grătar
şi fumul se ridică mut spre cer.
e primăvară şi pretutindeni
morţii încolţesc şi înfloresc.
şi undeva, la colţ de stradă, un copil
vinde morţi cu capul plecat:
trei la cinci lei.
şi undeva el o surprinde pe ea
cu un buchet de morţi de ziua ei
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şi undeva cineva bea un ceai de mort
şi undeva cineva fură un mort din grădina altuia
şi undeva cineva se dă pe faţă
cu cremă de mort ca să rămână pururea tânăr
şi undeva pe o pajişte morţii intră
pe o parte a vacii şi ies pe cealaltă
şi undeva cineva suflă cu toată puterea într-un mort
şi îşi pune o dorinţă în timp
ce îi vede toate mădularele plutind în jurul lui
şi undeva cineva pescuieşte un mădular din vânt
şi-l bagă în decolteu ca să îi poarte noroc
şi undeva cineva îngenunchiat
cu un mort între dinţi
cere în căsătorie pe altcineva
şi undeva o fetiţă cu un mort în păr
îşi linge mulţumită îngheţata.
e primăvară şi-n cimitirul din bartolomeu
tatăl meu încolţeşte şi înfloreşte
aşteptând, ca-n fiecare an,
să încolţesc şi să înfloresc împreună cu el.
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Cerul gurii
într-un hipermarket G. Gabriela se holbează cu gura
căscată la un zid policrom de absorbante şi tampoane
Sensitive ultra plus roz 10 buc. 570 lei, Ultra night
duo albastru închis 14 buc. 1140 lei, Zilnice tanga slim
negru white panty 20 buc. 350 lei, Normal wing ultra
duo invisible mov 20 buc. 929 lei, Tampoane original
normal albastru-deschis 16 buc. 1146 lei, Natural care
ultra normal duo verde 20 buc. 1330 lei
până când îi cad ochii în gură şi începe să îi plimbe
cu limba pe sub cerul gurii, pe care lumea extrabucală
se proiectează răsturnată.
îşi înghite ochii, şi e iar acolo, în ieri, în patul ei,
sub Patrocle care încearcă să înoate în ea ca un bebeluş
cu colăcel, pentru prima dată, într-o baie comunală.
înghite iar şi o vede pe mama ei dezbrăcată-n apă,
încercând să o-nveţe să înoate în aceeaşi mare în care
alte zeci de trupuri goale pluteau spre orizont şi vede
valul care a împins-o la fundul mării şi se vede pe ea sub
apă văzând acel fir roşu care îi creştea mamei ei dintre
picioare.
înghite iar şi se vede în faţa clasei, cu şliţul conştiinţei
larg deschis şi chiloţeii uzi, cu mâinile înroşite întinse
spre zâmbetele colegilor, aşteptând următoarea lovitură
de curea de bărbat.
înghite iar şi simte cum ochii i se strecoară prin
uter, prin cervix, până în vagin unde puţa pleoştită a
lui Patrocle arată ca un vierme din Dune care încearcă
disperat să îşi roadă drumul prin deşertul ei.
îşi sughite ochii înapoi în orbite şi vede în faţa ei o
meclă de adolescentă care se străduieşte să întreţină un
zâmbet forţat din spatele căruia răsună un
pot să vă ajut cu ceva?
G. Gabriela îşi aruncă ochii peste cap până la raionul
de mezeluri unde o tanti cu decolteu imens le taie
consumatorilor masculi respiraţia în felii supersubţiri,
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unde gospodine îşi bagă în gură cubuleţe de carne
de bivol, în speranţa că or să poată să îşi surprindă
bărbaţii diseară cu ceva nou.
coşurile arhipline şi mândria ostentativă de
pe feţele cumpărătorilor îi aduc aminte Gabrielei
că mâine e ajunul crăciunului. simte cum postul
le ciuguleşte stomacul şi cum portofelul le stă pe
creier. se holbează în coşurile lor şi vede tot felul de
leacuri împotriva fricii de a fi singur, carne proaspătă
de porc, 2 peturi de cola, 4 de bere ciucaş, feţele
celor dragi, castraveţi muraţi, 3 franzele, portocale,
speranţa unui an nou mai bun, slănină, nouă ouă de
prepeliţă, golul din sine, cuvinte semi-preparate, un
pachet de triferment, unul de ibuprofen şi undeva la
fundul coşului, un urlet învelit în foi de varză murată.
deodată muzica leşinată de sărbători se opreşte
şi o voce exagerat de suavă răsună din boxe
rugăm doamna Gabor Gabriela să se prezinte
urgent la recepţia clienţi unde o aşteaptă
fiica ei care a fost găsită rătăcind singură prin
hipermarketul nostru. vă mulţumim
prin Gabriela trece conştiinţa faptului că ea nu are
copii la fel de repede, zgomotos şi urât mirositor ca
ceaiul diuretic pe care îl bea în fiecare dimineaţă de
când o colegă i-a zis că s-a îngrăşat.
îşi imaginează că Patrocle reuşise cumva ieri
seară să o lase gravidă, deşi petrecuse doar câteva
minute în ea înainte să se înmoaie, că fetusul crescuse
peste noapte mare în întunericul ei şi se furişase
din ea dimineaţă, înainte ca ea să se trezească, că a
urmărit-o toată ziua, imitând gesturile ei, învăţând
din faptele ei, luând cuvintele ei în gură, şi că acum o
aşteaptă, gata să fie culeasă, gata să fie iubită, gata să
îi ţină de urât.
Gabriela se îndreaptă spre recepţia clienţi şi are
impresia că toţi consumatorii şi angajaţii se uită urât
la ea, că o judecă pentru faptul că şi-a pierdut singura
fată despre care abia aflase că există.
odată ajunsă la recepţie vede o fetiţă care îi
poartă ochii, care îi poartă nasul, zâmbetul şi părul în
două codiţe lungi. se vede pe sine copil şi vrea să se
17

îmbrăţişeze când o altă femeie, mai în vârstă, cu lacrimi
în ochi, o strânge pe fetiţă în braţe înaintea ei.
Femeia se uită urât la Gabriela iar domnişoara cu
voce suavă se uită cu nedumerire şi un strop de dispreţ
la ea şi o întreabă
pot să vă ajut cu ceva?
Gabriela îşi aruncă ochii pe faianţa albă, proaspăt spălată
a hipermarketului şi încearcă să se sustragă situaţiei
când aude un chicot de copil în spatele ei şi un
da laaasă-mă!
o vede pe fetiţă la picioarele ei, uitându-se în sus la
ea. o vede băgând o mânuţă în gură. o vede rupându-şi
doi dinţişori de lapte de sub cerul gurii şi întinzându-i
Gabrielei şoptindu-i sâsâit
ştiu că dinţii de lapte sunt dulciurile tale preferate.
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Cum se cade
etajul 21
Patrocle este o fiinţă cumsecade. Dincolo de această
sentinţă cât se poate de facilă, în sferele mai alambicate
sau poate, cine ştie, chiar mai tenebroase ale lui
Patrocle, nu era nimeni interesat să se aventureze, cu
atât mai puţin Patrocle însuşi.
etajul 20
Probabil că cea mai intensă expediţie în catacombele
sinelui o făcu Patrocle la 17 ani, când, ghemuit
deasupra unui veceu de liceu, scrupulos împodobit
cu fecale proaspete de adolescent, îl auzi pe un coleg
de-al lui vociferând la o ţigară următoarea părere
despre el:
Bă, pariez că ăsta noaptea nu are nevoie de
plapumă – se înveleşte cu el.
Deşi în mod normal această afirmaţie n-ar fi trebuit să
conteze mai mult decât orice altă aluzie răutăcioasă
la corpolenţa lui, ea se năpusti ca un adevărat val
de introspecţie asupra lui Patrocle, care, surprins de
atâta sentiment, strânse involuntar din anus, punând
un capăt prematur defecării şi un început inoportun
defulării sinelui.
etajul 19
Se văzu pe sine într-un pat, într-o cameră cu geamuri
în fiecare din cele trei colţuri ale ei. Se juca cu
umbrele corpului său, pregătit să părăsească orice şi
pe oricine, cu o singură culoare ca provizie de drum:
negru-ombilical. Se simţi amorţit de sine, într-o
stare de paralizie autosuficientă, inexplicabilă, din
care singura evadare pe care o avea la îndemână era
înecul. Înecul e şi el o călătorie, se gândi Patrocle şi
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îşi înşurubă mâinile în piele, îşi trase cutele de grăsime,
una câte una, ca pe nişte valuri de carne, peste faţă până
se sufocă înapoi în realitate. Acolo, pereţii cabinei de
veceu străluceau noi în toată policromia înjurăturilor cu
care fuseseră decoraţi de-a lungul anilor.
etajul 18
Aceasta este amintirea pe care o înghiţi Patrocle,
plictisit, în timp ce liftul în care se afla urca inevitabil
spre etajul 21, spre cutia de carton în care îşi petrecuse
existenţa lui muncitorească din ultimii şase ani.
etajul 17
Patrocle se născuse într-o dimineaţă sherlockholmesiană,
îmbibată în ceaţa roşie a răsăritului. Cel puţin aşa îi
descrisese culisa genezei un reporter mai inspirat dintre
cei nenumăraţi care îşi hrăniseră carierele cu respectivul
incident. Lui Patrocle nu îi plăcea să vorbească despre
acest moment de glorie dubioasă. Când cineva îi
recunoştea numele (şi într-adevăr, Patrocle Truţă este
un nume greu de uitat), el obişnuia să reacţioneze cu un
zâmbet sfios şi cu un bine pregătit
Mdaa…
cele 15 minute de faimă
dar atitudinea lui sarcastică era – cum nici nu era de
aşteptat, altminteri – o mască. Circumstanţele naşterii
lui îl preocupau. Şi cu atât mai mult în ultima vreme,
îşi dădu seama Patrocle în timp ce liftul ajunsese deja la
etajul 17, unde fără îndoială că Gabriela era la ora asta
deja la biroul ei, transpirându-şi dorinţele altora prin toţi
porii.
etajul 16
Lui Patrocle îi plăcea de Gabriela. De aceea într-o zi,
în timp ce mâncau împreună un sandwich (fabricat
chiar în acea dimineaţă cu maximum de meticulozitate
şi seriozitate de Patrocle tocmai în scopul de a i-l oferi
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Gabrielei, despre care ştia că niciodată nu îşi aduce de
mâncare la muncă) îi mărturisi, cu o doză însemnată
de satisfacţie şi de pudoare nelalocul ei, povestea
naşterii lui.
etajul 15
Adevărul este că mama lui Patrocle nu văzuse în
acea zi răsăritul descris atât de poetic de jurnalişti,
ci doar ceaţa. Înconjurată de un întuneric lăptos,
pătruns de lătrat de câine şi de fiare vechi şi noi care
pluteau prin el ca nişte aisberguri falice, mama lui
Patrocle ajunsese, cu Patrocle greu în ea, la rampa
din faţa staţiei de reconservare a bazei de rulmenţi
din Braşov la ora şase fix, ca în fiecare zi muncitoare
a maturităţii ei. Era, ca întotdeauna, prima. Aprinsese
luminile halei, aceasta începuse îndată să pulseze
în burta ei cu toate polizoarele şi macaralele, cu
maşina de balotat colete, cu transpaleta ruginită, cu
bazinul de tricloretilenă, şi toate reuşeau totuşi cu
greu să îşi păstreze concreteţea. Dar despre aceste
momente mărunte, pierdute prin buzunarele găurite
ale timpului, Patrocle nu avea cum să ştie.
etajul 14
Astfel, povestea pe care o auzi Gabriela începea cu
imaginea mamei lui Patrocle, care, gâfâind şi stacojie
la faţă, curăţa cu o perie de sârmă rulmenţii ruginiţi
pe care o maşinărie îi scuipa periodic, cu o scârbă
mecanică, pe banda rulantă care se termina în faţa
ei. Marilena (pentru că aşa o chema pe mama lui
Patrocle) simţise atunci o durere insuportabilă în
pântece, de parcă cineva încerca, cu disperarea unui
condamnat la moarte, să se desfacă din ea. Marilena
îşi ridicase privirea de pe rulmentul pe care îl lustruise
cu atâta delicateţe şi îşi dăduse deodată seama, privind
de-a lungul maşinăriei, că nu putea să desluşească
în niciun chip punctul de unde pornea. Acel punct
magic, unde ceva cu totul deosebit de produsul final
pe care ea îl avea în acel moment în mână, pornise pe
calea schimbării. Acest gând îi răsunase ca un ecou
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prin fiinţă, în timp ce la picioarele ei, o baltă străvezie îşi
imprima încet existenţa pe cimentul erodat de greutatea
corpurilor muncitoreşti.
etajul 13
Portarul Atanasie Groparu, care venise într-o vizită
neoficială la Magda – una dintre fetele de serviciu –,
se trezi şi el că ia parte la această realitate pătată de
lichidele Marilenei: execută îndată un salt demn de un
balerin şi apăsă pe butonul roşu, care, la rândul său,
opri banda rulantă. Marilena, consternată de acest gest
impulsiv al lui Atanasie, reuşi să zbiere că
nu e vina mea
înainte ca dl. Groparu să o ia în braţe şi să o întindă
ca pe o cârpă umedă pe suprafaţa încinsă a benzii care
acum nu mai rula.
Patrocle se născuse pe această bandă rulantă industrială
redusă la nemişcare.
etajul 12
Ca să o facă pe Gabriela să râdă, Patrocle îi povesti că
primul lucru pe care îl simţise după venirea lui pe lume
fusese forţa proletariatului, întruchipată de palma grea
a portarului Atanasie Groparu, pe fundul lui. Gabriela
izbucni în hohote de râs. Pe Patrocle îl cuprinse un
instinct de stand-up-comedian şi avu pe moment intenţia
de a ieşi din cameră cu mâinile ridicate spre tavan, ţipând
mulţumesc… mulţumesc, sunteţi un public fantastic.
Dar rămase, cu un zâmbet artificial pe buze, aşezat în
condiţia lui de povestelnic prozaic şi continuă.
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etajul 11
Doar la o jumate de oră după ce Patrocle trăsese
prima gură de aer în plămâni, primul jurnalist (care
probabil primise un pont de la cineva) ajungea la
faţa locului. Marilena, înconjurată de tot colectivul
muncitoresc, zăcea încă epuizată pe banda rulantă, cu
micul Patrocle în braţe, înfăşurat în cârpele folosite
altminteri pentru lustruirea rulmenţilor. Jurnalistului
îi sclipiseră ochii şi fără să scoată un cuvânt se
apucase să imortalizeze de nenumărate ori momentul
pe celuloid. Abia după ce portarul Atanasie Goparu
îl trezise din frenezia lui, ţipând la el cu vocea lui
înecată-n ţuică, se recomandase, bâlbâindu-se de
bucurie:
A… A… Aurelian Agache… Scânteia,
e la ziarul Scânteia… vreau să zic.
etajul 10
Între timp, liftul în care se afla Patrocle urca mai
departe cu o nepăsare tulburătoare, de parcă amintirile
lui care umpluseră cabina erau cu desăvârşire lipsite
de greutate. Gândul acesta îl făcu să sară în sus, adânc
în aerul constipat al liftului, şi după aterizare, după ce
constatase că nimic nu se schimbase şi liftul urca mai
departe flegmatic spre destinaţie, zâmbi un zâmbet
pe care îndată îl recunoscu ca fiind al Gabrielei. O
văzu atunci ascultându-l cu faţa aprinsă de râs, cu
ochii larg deschişi, fixaţi pe buzele lui şi ştiu că era
iar martorul celui mai frumos moment din viaţa lui.
etajul 9
Nu că Patrocle nu ar fi avut alte surse de desfătare.
El iubea listele, şi în general orice metodă de a-şi
cataloga existenţa. Ţinea liste cu filmele şi muzica lui
preferată, cu citate şi imagini, dar şi cu momentele
predilecte pentru rosul unghiilor, cu situaţii care
îi făceau pielea-găinii, obiecte cu umbre ciudate,
cuvinte pe care le pronunţase numai o dată în viaţă
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în faţa altora şi despre care era sigur că nu o să le mai
ia în gură niciodată, cu vise despre care avea impresia
că aparţin altora, fecale memorabile, lucruri mici care
ar fi trebuit să fie mari, cu cele mai tari senzaţii de leşin,
cu morţii cei mai dragi, cu fapte şi evenimente uitate de
alţii, dar ţinute minte de el, cu diferitele forme pe care
soarele le-a gravat de-a lungul timpului pe pleoapele lui
închise şi aşa mai departe. Dar nici una dintre aceste
liste, cât de exacte şi de complete ar fi fost ele, nu i-au
produs vreodată atâta plăcere precum acele câteva
minute în care se povestise Gabrielei.
etajul 8
Deşi liftul continua să urce cu aceeaşi nesimţire, lui
Patrocle i se păru că se află în plină cădere. Îşi trecu
mâna prin păr până la ceafă şi de acolo se trase violent
înapoi în trecut, unde se regăsi din nou fericit, unde
Gabriela îşi râcâia curiozitatea din degete, aşteptându-l
pe Patrocle, care tocmai îşi ştergea neastâmpărul de pe
frunte, să continue.
etajul 7
A doua zi după naşterea lui Patrocle, ziarele şi minţile
naţiunii erau gravide cu povestea lui. Patrocle devenise
peste noapte un simbol al clasei muncitoare şi metafora
preferată a partidului comunist. Era faţa umană a
maşinii, era producţia încarnată, progresul materializat,
iar chinurile prin care trecuse mama lui – truda eroică
a proletariatului. Mai mult decât atât, numeroşi martori
ai evenimentului chiar susţinuseră în faţa presei că
Patrocle se născuse cu pielea roşie. O adevărată minune
laică, care fusese apoi deconspirată ca fiind o simplă
halucinaţie în masă provocată de soluţiile toxice din
uzină, folosite în ziua respectivă deopotrivă la curăţarea
rulmenţilor de rugină şi a nou-născutului de sânge.
etajul 6
Patrocle se simţi acum complet înstrăinat de liftul care îl
purtase zi de zi şi zi după zi în sine, înspre orele cele mai
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reale şi îmbibate cu sens pe care mai era în stare să
le trăiască. I se păru că era pe punctul de a-şi pierde
priza asupra lumii, se simţea prizonier într-o scenă de
film sau, mai rău, că-şi ducea viaţa pe înregistrarea
unei camere de supraveghere. Realul era pe fugă, şi
el rămăsese în urmă.
etajul 5
Simţi mai întâi liftul în jurul lui ca pe un uter care
abia mai putea să îi cuprindă corpul prea mare fără să
plesnească, apoi ca pe un coşciug pătruns de lumina
unui neon în care miroase a transpiraţia altor oameni.
Lovi disperat cu pumnii în uşa liftului şi când aceasta
se deschise, mâinile îi căzură parcă lipsite de viaţă pe
lângă trunchi.
etajul 4
Îşi ridică încet capul şi văzu, în locul acelei ferestre
luminate de răsărit care îl întâmpina în fiecare dimineaţă
muncitoare, o siluetă neagră cu mâna dreaptă încleştată
în jurul unei serviete şi cea stângă adâncită cu o
naturaleţe violentă în buzunarul de la pantaloni.
etajul 3
Patrocle o rupse la fugă. Silueta neagră căzu pe
jos, îşi scăpă servieta din mână şi din adâncimile
întunecimii sale se auzi un
lua-te-ar dracu
care îl ajunse din urmă pe Patrocle exact când trupul
lui se afla, încă în fugă, între intrarea spre locul lui
de muncă şi toaleta doamnelor. Uşi închise pe care
Patrocle le văzu pentru ultima dată din colţul ochilor.
etajul 2
La câţiva centimetri de geamul străpuns de lumina
dimineţii, Patrocle avu impulsul să se oprească din
fugă. Dar era prea târziu. Dinamica disperării îl
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împinse dincolo de orice posibilitate de întoarcere şi se
simţi brusc mai liber ca niciodată. Astfel, în loc să se
oprească, îşi grăbi paşii.
etajul 1
în timp ce se prăbuşea prin geam spre banalitatea urbană
a unei zile de luni îl străpunse o senzaţie de Zhora din
Blade Runner. Parcă toată viaţa lui ar fi căzut numai
prin sticlă fără să-şi dea seama
parter
iar în cădere simţi cum plouă din pământ spre cer, şi
cum ploaia îi rupea încetişor, strop după strop, viaţa din
carne.
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(Săli de aşteptare)

Endodonţie II
Patrocle încearcă să nu aştepte în sala de aşteptare,
dar nu reuşeşte. Apucă nişte reviste, se uită prin ele
spre ceilalţi aşteptători şi aşteptătoare şi le citeşte
durerea de pe feţe cu aceeaşi nepăsare intruzivă cu
care dr. Cocoradă Sorin îi va citi în curând istoria
bucală. Scoate din buzunar un şerveţel şi îşi suflă
nasul în el, chiar dacă ştie că nu are niciun muc demn
de suflat. Îşi scoate telefonul, începe să-l butoneze,
şi cu fiecare apăsare are impresia că aşteptarea lui
câştigă în semnificaţie, până când simte privirea
adolescentului cu freză de Justin Bieber (care zace
lângă el ascultând heavy-metal în căştile de proastă
calitate) picând pe ridicolul situaţiei în care se află.
Ascunde telefonul şi îşi aruncă ochii pe flatscreen-ul
suspendat de peretele în spatele căruia, cu siguranţă,
cineva cu gura căscată aşteaptă umil durerea.
Încearcă să uite de carii, de adâncimi şi se
holbează la suprafaţa televizorului de parcă viaţa
lui ar atârna de această privire. Vede nişte oameni
semi-goi pe o plajă parcă scoasă dintr-o reclamă
turistică. Survivor. O insulă, 16 oameni, 39 de zile
şi un milion de dolari ca recompensă pentru ultimul
supravieţuitor. Se gândeşte la Darwin, la acea poză
în care arată ca un preot deziluzionat şi trist, în timp
ce undeva în gingia lui durerea-i înfloreşte petală
după petală. Uită de durere imaginându-şi un sezon
de Survivor stomatocentric. O sală de aşteptare, 16
oameni cu probleme dentare, 39 de zile şi un dentist
ca recompensă pentru ultimul supravieţuitor.
La început va fi prietenie între toţi.
Îşi vor rosti pe rând numele şi apoi
fiecare îşi va deschide gura în faţa fiecăruia
pentru a cunoaşte şi pentru a se lăsa cunoscut.
Prima noapte vor sta toţi la lumina caldă a televizorului
şi vor povesti
despre cum şi-au pierdut dinţii de lapte,
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despre ruşine şi durere,
glume porcoase cu dentişti,
despre tot ce a fost înghiţit şi scuipat,
despre estetica urâtului,
despre privirea-n oglindă,
despre dentişti incompetenţi şi asistente hidoase,
despre dinţii lui Sartre şi buza lui Freud,
despre arta de a vorbi cu gura închisă,
despre dreptul danturii cariate de a zâmbi,
despre săruturi şi priviri,
amintiri legate la gură.
Dar apoi noaptea îi va separa şi dimineaţa câţiva
vor ceda durerii.
Vor părăsi jocul cu cariile şuierând în vântul rece
al eşecului.
Apoi proviziile de pastile se vor sfârşi,
săpunul şi hârtia igienică din baie se vor sfârşi,
toţi vor şti revistele pe de rost,
vor fi bătăi pe telecomandă,
şi pentru a păstra pacea, televizorul va fi stins
pentru totdeauna
şi sala de aşteptare va fi bântuită de ţipete, plictiseală
şi gelozie,
de duhoarea corpurilor şi gurilor nespălate.
Unii vor încerca să îşi rezolve problemele singuri,
cu o aţă şi o clanţă,
în timp ce alţii vor cere o mână de ajutor,
se vor crea alianţe în funcţie de cine i-a scos dintele cui,
gingivitele vor conspira împotriva discromiilor,
abcesele vor fraieri traumatismele,
edentaţiile vor defăima taurodontitele,
ibuprofenul va fi noua monedă,
halenele se vor încăiera cu pericoronaritele,
dinţii învaginaţi îşi vor bate joc de cei envaginaţi,
antibioticele vor deveni noua hrană,
andodontiile vor fura de la meloclozii,
retracţiile gingivale vor minţi cariile,
necrozele pulpare vor discredita parodontitele,
inconştienţa va fi noua odihnă.
Şi în faţa micilor ecrane
o naţiune întreagă va aplauda
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fiecare strop de sânge,
fiecare invectivă,
fiecare act de violenţă,
fiecare dinte rupt din mecla cuiva,
fiecare act de ticăloşie,
fiecare minciună,
fiecare act de umilire,
fiecare lacrimă în timp
ce în spatele peretelui cu flatscreen
dr. Cocoradă Sorin va comenta tot,
va exprima opinii,
va condamna,
va lua în râs,
va aprecia,
va desemna favoriţi,
va simpatiza,
până când unui singur supravieţuitor
jegos, umilit şi nebun,
rătăcind printre fecale, sânge şi dinţi,
i se va rosti numele
şi i se va deschide uşa spre un zâmbet dezinhibat.
Un

şi fără lapte, alcool şi ţigări, vă rog

autoritar îl readuce pe Patrocle în aici şi acum. E
dr. Cocoradă Sorin care îi dă ultimele indicaţii unei
paciente umflate de uşurare şi gratitudine. Patrocle
mai aruncă o privire spre televizor şi constată cu
mulţumire că e aprins. Îşi trece limba o ultimă dată
peste dantură, îşi dezlipeşte fundul transpirat de pe
scaun, întâmpină mâna întinsă a dr. Cocoradă Sorin
cu un zâmbet sfios şi în spatele lui uşa se închide fără
niciun sunet.
Undeva în sala de aşteptare, o blondă îşi plimbă
strategic pierce-ul din limbă prin gură în timp ce
încearcă să cunoască pantoful în sine uitându-se din
toate unghiurile la stiletto-urile ei cele noi.
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Literatura are dreptul la copii
pe Republicii într-o duminică
dr. Sorin Cocoradă
dentist în timpul săptămânii
şi poet de provincie în weekend
mănâncă o amandină ca un maharadjah
într-un palat de sticlă.
afară e o machetă înzăpezită,
epave eoliene se scufundă-n ochi,
se depun pe retină, se transformă
în priviri, apoi se risipesc în zare
iar aici miroase a alune prăjite şi-a
naftalină, aici oglinzi se admiră-n
oglinzi, cuţitele taie buze-n zâmbete
şi ţipete de cucuvea
răsună din beregatele tinere,
ce cauţi aici, bătrâne?
mustaţa lui hieratică e un cimitir de firimituri,
în ea, din când în când, se mai agaţă câte un gând,
o amintire şi uneori mai atârnă şi câte-un vers,
o sclipire şi ciorba de alaltăieri.
în chelia lui se oglindesc oglinzi,
se despică zâmbete,
sub unghiile lui gheboase curg
fibre de pământ şi din ele răsar
stejari, se-aştern şosele, se nasc stele
şi cartiere de locuinţe confort 2, unde
dacia 1300 doarme în pace şi tramvaie,
motociclete, butelii şi sifon şi peco,
dealuri şi nori, soare şi picături de ploaie
şi cofetării din sticlă şi oase
şi cofetării din sticlă şi oase.
acum se uită în oglinda
de lângă el, urmăreşte
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atent cum limba-i alunecă
printre dinţii cariaţi, înghite
ultima bucăţică cu grijă,
să nu se înece, se şterge
şi privirea lui se aruncă
în zăpadă, se pierde.
în spatele lui, eu
mănânc o savarină
şi mâna mea stângă scrie
peste mâna mea dreaptă
cu litere inegale:
una dintre noi îi va împrăştia
cenuşa peste şosele şi
motociclete, peste stejari,
peste stele, tramvaie şi butelii
şi sifon şi peco şi dacii
şi dealuri, nori, soare şi-apoi
peste
cartiere din sticlă şi oase,
cartiere din sticlă şi oase,
unde copii cu gurile
deschise spre cer îl vor
pescui din aer, îi vor juca
trupul pe limbă până se va topi,
se vor arunca în zăpadă
şi se vor pierde.
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Nictofobie
când te-ai trezit erai plin de întuneric. ţi se scursese din
pupilă de la atâta moarte în cap şi acum ţi se închega
între pleoape, împiedicându-te să le deschizi. încercai
să-ţi mişti mâna ca să te freci la ochi, dar degeaba,
lumea se aşezase pe tine cu toată greutatea ei şi acum
zăcea pe corpul tău, obeză, nepăsătoare şi parcă toate
acestea nu ar fi fost de ajuns, simţeai cum întunericul o
minţea, încetul cu încetul, pe bunica ta din mormânt tot
mai aproape de tine, adâncită într-un somn de muşeţel.
cum născoceşte certitudinea unei încăperi negre,
spatele ei rece, obrazul tău mic lipit de el, cum există
frica şi frica e o casă într-un sat anume, într-o noapte
anume, cum încerci să te îndoieşti de câmpii, să
contrazici proximitatea grâului, să negi ascuţimea ierbii
din gât şi pasul greierului pe obraz, cum o iei pe bunica
de ureche pentru a nu te prăbuşi şi atârni balansândute în noapte ca un pendul deasupra unei prăpăstii, cu
un ceas în stomac care ticăie şi ticăie ostentativ până
te regăseşti iar ca atunci când ţi-a căzut faţa-n supă şi
încercai cu urechea bunicii tale în loc de lingură să ţi-o
recuperezi din zeamă.
dar degeaba, urechea avea o gaură prin care ai
văzut masa cum se întindea în depărtare şi cum ţâşnea
printre stele deasupra ta
ca o arcadă înspre pustiu. la capătul mesei stăteau
mama şi tata,
faţă în faţă. unghiile căţărătoare le creşteau unuia
spre celălalt,
părul le acoperea faţa, le cădea între picioare şi
se îmbârliga sub
masă.
se topeau încet ca două cuburi de carne îngheţată
în timp ce tu te holbai la ei cum se scurgeau pe masă
spre tine, vărsându-se în supa în care faţa ta încă muşca
după aer.
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Panopticul CFR
Patrocle îi vede pe toţi,
aceeaşi
carne vagabondă
îmbălsămată-n acum,
se leagănă încet
unii lângă ceilalţi
în răbdare, în somn,
într-un imediat
fetişizat, plimbând
molcom cu limba
acel punct negru de timp
de la o carie
la alta, şi râcâind
gând după gând în
pielea uscată a lumii.
aşteptarea lor îi creşte
lui Patrocle ca o floare din piept.
încercă s-o ascundă
dar banalul e o căţea
căreia-i place să miroasă tot
şi să urineze pe unde eşti
tu mai frumos.
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Zugzwang

			 pentru Gabriela

ajung în patul tău
lângă somnul tău întors cu spatele.
îţi iau lobul urechii stângi
în mână şi mă frec gentil cu el
pe o stradă unde câinii mă latră,
pisicile mă scuipă şi maşinile
îmi fac semne cu farurile,
până îmi dau seama că te am
încă de ureche,
că te târăsc cine ştie
de când după mine tocită,
dezumflată, translucidă ca
un prezervativ folosit.
cineva chiar ţi-a făcut o
fundă în gât ca să nu te verşi
peste oraş, în beri
răsuflate, în guri căscate,
pe telefoane scumpe
şi trupuri bronzate,
peste mâini proaspăt spălate
şi ţigări proaspăt aprinse,
prin cuiburi de pasăre,
conturi personale, cărucioare,
supe sănătoase şi zâmbete forţate,
peste parbrize, vitrine şi ecrane,
de-a lungul unor
vieţi de zi
cu zi.
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(Tratament)

Endodonţie III (Morala)
Domnule Patrocle, eu cred că dumneavoastră vreţi
să mă luaţi peste picior, vreţi să mă faceţi de râs aici
în faţă domnişoarei asistente... nu? Chiar vreţi să vă
cred că fostul dumneavoastră stomatolog a dat colţul,
aşa, în faţa dumneavoastră, în timp ce încerca să vă
scoată un dinte?
...
Deci aşa, a fost dată şi la televizor toată treaba. Păi
atunci îmi înghit îndată cuvintele pentru că trebuie
să fie adevărat ce ziceţi. Vedeţi cum e viaţa? Acum
meştereşti în gura cuiva şi în clipa următoare –
Zbang! Ai picat în freză şi nu te mai ridici. Deci ar
trebui să înţeleg că m-aţi ales pe mine ca următoarea
dumneavoastră victimă. Vedeţi? M-am prins eu care-i
şusta, domnule Patrocle! Vreţi să ne luaţi aşa pe rând,
stomatolog după stomatolog, să ne daţi infarcte şi
atacuri cerebrale, să ne exterminaţi sistematic, să
puneţi un capăt prematur epocii de glorie a dentiştilor.
...
Nu mă luaţi în serios. Deschideţi gura, vă rog. Sunt
aşa mai glumeţ eu de fel. O să vă obişnuiţi repede.
Gura mai mare şi nu vă mişcaţi. Ştiţi, când eram mic
am vrut să mă fac clovn, dar mama a vrut să fac ceva
mai serios, deci am decis să fac oamenii să plângă
în loc să râdă şi să devin dentist. Clătiţi şi scuipaţi,
vă rog. Da, mama, mare Femeie. Nu, sincer, era o
femeie MARE de tot, avea un gât cât un taur, şi mâini
de handbalist. Când făceam câte o boacănă, mă lua
în braţele ei de ursoaică şi îmi rupea unul după altul
firele de păr din cap până nu îmi mai simţeam scalpul
de durere. Doare dacă fac asta? Îmi zicea atunci
mama că îmi rupea câte un fir de păr pentru fiecare
lacrimă pe care a vărsat-o din cauza mea. Vă rog,
nu vă mişcaţi, că ne alegem cu o tragedie bucală!
Când am împlinit 18 ani a venit la mine, m-a luat
în braţe, mi-a zis că mă iubeşte şi mi-a făcut cadou
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nişte şosete ţesute din părul pe care mi l-a rupt din cap
pe parcursul anilor. Puteţi închide gura.
...
Domnule Patrocle, trebuie să vă felicit. Aveţi una dintre
cele mai minunate guri pe care le-am văzut în ultimul
timp. Nu am putut depista niciun dinte care să nu fie
cariat, gingia dumneavoastră are o tentă roz-violacee
absolut splendidă, limba dumneavoastră arată ca un
biotop perfect pentru tot soiul de bacterii şi gura vă
miroase a viaţă şi moarte şi selecţie naturală şi a nu ştiu
ce apă de gură cu gust de lămâie. Dacă îmi daţi voie,
aş vrea să fac o poză cu gura dumneavoastră. Ştiţi, am
o colecţie întreagă de guri speciale acasă, constând din
poze, amprente şi mostre, am chiar un blog antidentite.
ro unde puteţi explora aceste guri extraordinare.
...
Nu vă uitaţi aşa de perplex la mine, domnule Patrocle,
vorbesc serios. Ştiu că sunteţi obişnuit cu dentişti care
în momentul acesta v-ar face morală, care v-ar băga
senzaţia de iresponsabilitate şi ignoranţă pe gât, care
v-ar face să vă simţiţi ca un copil dojenit de tatăl lui,
ca un animal de casă bătut pentru că s-a căcat unde nu
trebuie, care v-ar înjosi până aţi fi în stare să vă vindeţi
soţia ca să puteţi plăti pentru un set nou de dinţi.
...
Eu nu sunt aşa, domnule Patrocle. Dacă vă uitaţi pe
lista mea de preţuri, o să vedeţi că eu nu prestez aşa
numitele activităţi de estetizare şi cosmetizare dentară.
Eu m-am făcut dentist pentru că cred în frumuseţea unei
guri naturale. Eu sunt activistul greenpeace şi dinţii
dumneavoastră cariaţi sunt pomii de care mă leg ca să îi
salvez de buldozere.
...
Domnule Patrocle, aveţi un ecosistem complex şi
fascinant în gură: lumea întreagă în miniatură, ce mai.
Ca dentist, eu am sarcina de a îngriji, de a păstra în
viaţă această minune a naturii şi nu de a o transforma
44

într-un deşert de plastic şi ciment. Povestea gurii
dumneavoastră ar putea să fie fără probleme cea a
întregului univers. Gândiţi-vă la asta data viitoare
când vă uitaţi în propria dumneavoastră gură şi
simţiţi ruşinea urcându-vă pe gât ca voma.
...
Dar să lăsăm filosofia şi să trecem la treabă. Gura
mare, vă rog! Un alt dentist v-ar scoate dintele
distrugând tot acest relief. Eu doar o să vă omor
nervul, ca să puteţi avea mai departe experienţa
acestui dinte extraordinar, dar fără durere. În câţiva
ani, dintele va fi mâncat de tot de lumea care îl
înconjoară, ca orice lucru care există pe Pământ. Şi
în locul lui va rămâne un mormânt peste care resturi
de mâncare se vor aşterne ca florile de mucegai.
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Awesome Mix 28/ La dentist
(Patrocle rareori a putut să suporte viaţa trăită nemijlocit. În
copilarie nu putea să adoarmă fără să simtă salturile blânde ale
puricilor tv pe faţa lui, în adolescenţă şi-a tras ochelari de vedere
deşi avea văzul brici, şi cu ei pe nas a rămas, la team drinkingurile
organizate odată la două luni de management, se oferea
întotdeauna să fie ză dezigneited filmăr, adică cel care filmează
excesele corporatiste pentru viitoare întrebuinţări facebookiene,
în loc să participe la ele, nu a reuşit niciodată să aibă o erecţie în
timpul actului fără să se uite, pe furiş în baie sau împreună, dacă
ea era dispusă, la o revistă sau un film porno sau să râdă fără să
imite râsul altcuiva. În liceu începuse să îşi pregătească playlisturi
cu muzică pentru fiecare dintre tortúrile sociale necesare cu care
trebuia să se confrunte. În scurt timp, această practică a devenit
una centrală în cadrul vieţii de zi cu zi a lui Patrocle şi astfel,
pe parcursul anilor, el îşi pregătise mixuri, întâi pe casetă, apoi
pe CD şi, în final, pe Ipod pentru: mersul cu autobuzul, treaba
mare la veceu public sau la muncă, mersul la cumpărături, plata
taxelor, mersul la biserică, sex neprevăzut, munca de birou, sex
prevăzut, mersul la plajă, la bibliotecă, la doctor, întâlniri de
familie, mâncatul în public şi desigur, printre multe altele, pentru
mersul la dentist.)
-

Da, domnu Patrocle, puteţi să ascultaţi muzică. Dacă
vă face experienţa mai plăcută şi memorabilă nu aş
avea de ce să mă împotrivesc. Dar nu daţi prea tare,
vă rog, ca să auziţi totuşi ce vă povestesc. Vreau să fiţi
conştient şi să înţelegeţi fiecare mişcare pe care o fac în
gura dumneavoastră.

1) John Cage – 4’33’’
Gen: metaminimalism conceptual
Descriere: Patru minute şi treiştrei de secunde de tăcere
expresivă ca să poţi să te prefaci că îl mai auzi pe dr. Cocoradă.
-

Bine, gura mare... aaaşa şi vă rog să vă ţineţi limba în
frâu, vă pun aspiratorul sub limbă, deci nu trebuie nici
măcar să înghiţiţi. O să mă aventurez întâi mai adânc
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în gura dumneavoastră cu oglinda mea dentară din
titan... da, titan... şi excavatorul meu pentru a vedea
exact care e treaba.
2) ZalSMOKEdis - Reverberaţie
Gen: Hip-Hop socio-critic cu influenţe melodice din folclorul
românesc
Descriere: mizantropie curată/degetul lui Cocoradă pe limba mea
am văzut cele mai bune minţi ale generaţiei mele
împotmolite
în unsoare pixelată, cu un pa şi pularevedere în gând
şi un ecran înfipt în ochi, umblând printre
fantome fosforescente, pe străzi scuipate, pe căi bătute,
cu bărbii de bărbat, peste maldăre de eu,
înregistrate,
catalogate, mamifere expresive cu unghia în gât
contemplând infinitul da,
care da, într-adevăr au trecut prin Facultate S.r.l. înghesuiţi
în cămine ca nişte evrei în tren spre Auschwitz,
hipsterarlechini sfinţi cu cearcăne kafkanii şi părul
duhnind
Parliamentiu recitând Budila lui Muşina în toaleta sexului
opus,
care s-au aruncat cu capul înainte în baruri subpământene
în care plăteşti două spintecături de visa extra ca să îl ai
pe neonnietzsche spânzurat pe perete în timp ce-ţi sorbi
încet mai-tai-ul şi asculţi un îngeringiner vorbind ceva
despre cum sub haine suntem cu toţii goi,
care au fost reduşi
la tăcere pe străzi de jandarmi care păzesc nimicul
pentru că restu-i deja vândut, şi discută carnea
de vită gătită de soţii standard, cu freze standard,
cu sânii standard, cu gânduri standard
cu o felie de pâine în loc de inimă
şi-o lamă între picioare,
poeţi ai cuvântului înghiţit
fecundând trotuare cu gândul la falimentul
dentar, la cum înecul e şi el o călătorie,
la clickul lubric facebucal, la dacii tamponate
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şi fiecare duminică la tampoane dacice,
conştiinţe xxl în ale căror morminte-s deja doi sau trei
ale căror suflete sunt mobilate ikea, în ale căror nări
cântă ode
toilet, la mare, la soare, destinşi, extinşi
vibrează kitsch pe o terasă printre reclame, fac piş
stând la rând, aşteptând o zi mai plină, cu castraveţi
mai frumoşi de la piaţă,
şi care fac fac fac
pe lume copii
legalizaţi, acreditaţi, hârtii ştampilate
impermeabile dorinţei vii, care ard
întreprinzător, tehnicolor în faţa necroindustriei banalului glorificat, râcâindu-şi
bucuria din corp, somatic, tactic pe
peluza socialului hipertrof,
antreprenori
ai deşertăciunii conectaţi la cacofonia
râgâitului interstelar al consumatorului-petardă
juisând iubire peste chipul slut al sărăciei tip
care apoteozaţi în 3D îşi joacă adânc
prezenţa opulent-virtuală atotbârfitoare
pe pânza minciunii imediate,
apologeţi-begeţi care dau când nu li se cere
care au când nu îţi trebuie, care adoră şi
preferă şi poftesc, au opinii de cheltuit şi sunt
bogaţi în puncte de vedere quasioameni dar macroidentităţi.
care mână în mână aruncându-se din apartament
în apartament, în nopţi în care
întunericul ningea prin tine şi
rupea puţin câte puţin câte un
zâmbet împrumutat viitorului,
au vibrat tumefiaţi sub priviri
străine orb-entuziasmate de
firescul adevărului ici şi colonializatpersonalizat, cărora
călare pe sens le-a răsărit
soarele din fund, aspirând la
excelenţă, la bine, la civil,
50

la filosofic şi scatosimpatic, la
faimă autocolantă, la corp şi la fuste,
la munţi înalţi, la sofistisimplitate,
care au râs ironic, care au fost poznaşi
în conversaţie, care au vomitat
ziua de mâine din ei şi şi-au şters
delicat autosuficienţa de pe buze
încercând, gigantici, să încapă în real
ei care singuri singuri singuri
departe de ei, visând la termopane şi
televizoare plate au muşcat din
shaorma mixtă a fericirii, în timp
ce undeva un pseudoraper popsternat
îi cânta încet tot mai departe de sine.
-

Sper că nu vă deranjează că nu port mănuşi
chirurgicale. Vă asigur că mâinile mele goale
sunt mai bune pentru gura dumneavoastră, decât
prezervativele ălea pentru degete. Vreau să vă simt şi
vreau ca dumneavoastră să mă simţiţi pe mine, doar
aşa putem stabili o relaţie dentist-pacient autentică...
înţelegeţi?

3) Vomă-n-Vamă – În Vamă
Gen: Rock alternativ estival
Descriere: defulări bucale/ dr. Cocoradă devine intruziv
un câine mişună
pe lângă noi subiectivităţi
decoltate, ne mănâncă gândurile
căzute din cerul gurii
sub şlapii fosforescenţi
ai transgresiunii bronzate.
hic bibitur răsună dintr-o
barbă împletită înspre
miezul lucrurilor, şi-s doi
la mal care îşi expiră timpul
unul în faţa celuilalt,
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şi-s zeci transpirându-şi
solipsismul din pori iar
barmanul aici e aici şi
îşi ascunde dispreţul
în mâna stângă,
la spate, în timp
ce-mi zâmbeşte 50
de vodcă-n pahar.
excesul există, el încolţeşte mahmur
pe o terasă unde clientela poartă
genitale în loc de timpane,
unde punkeri se dau pe caruselul
abundenţei
imediate, unde pielea e
o trambulină spre un cort duhnind
a mutra nopţii trecute, unde sărutul e
un candelabru de care te agăţi eroic
ca să te arunci în mulţimea privirilor
canibalice, unde te minţi în amintirile
celorlalţi – un spân alcoo-estetic,
unde citadinul se caramelizează
sublim
într-un karaoke, unde te uiţi
azi printre ei ca să fii
găsit mâine gol.
iar eu acum unul de-al lor
mă piş şi eu în mare sub
luciul aseptic al lunii
simt cum te apropii din spate şi mă
iei
în braţele tale tatuate, cum îmi
sugrumi singurătatea în răsuflarea ta
tequilasubversivă.
haide, iubito, strânge-mă şi
fredonează-mi o revoluţie-n ureche,
gâdilă-mi individualitatea,
ciupeşte-mi teribilismul,
calcă-mă pe indecizie,
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pune limba pe rana fericită,
până când valurile în care mă vărs
vor urla în cor înspre uscat
« ceci n’est pas un anarchiste. »
-

Clătiţi! Aşa, acum izolăm dintele problematic astfel
încât să nu ne deranjeze saliva, mâncarea pe care
o mai aveţi între dinţi sau alte substanţe care ar
putea compromite succesul acestui tratament. Diga
dentară este cea care ne va permite izolarea corectă
a dintelui. Iat-o, arată ca o coroniţă, o coroniţă
pentru prinţesa dinţilor... hihihi.

4) Mădă & the Dark Shrews – E. Ripley
Gen: Death metal melodic feminist
Descriere: Infuzie violentă de estrogen/ asistenta Angela îmi
şterge saliva de pe gură
o simt viermuind
printre coaste, o femme
fatale jucând pe ritmuri
catifelate, încolţeşte,
îşi scobeşte-un cămin
din carne vie.
azi am o bucătărie unde ieri
îmi erau plămânii şi expir
aburi de ciorbă
de burtă simţind
cum ea mătură viaţa
din mine afară.
într-o bună zi,
gospodina fricii mele
cu o lingură de argint
îşi va săpa tunelul
prin mine şi
rupându-mă-n două
se va înălţa
cu adevărat la cer.
53

-

Acum vă voi lărgi mecanic canalul, un proces care se
realizează cu ajutorul unui micromotor VDW, cu freză
diamantată 852. Incorporat în micromotorul VDW e un
aşa numit apex-locator, care îmi va da voie să măsor
lungimea canalului dumneavoastră, în timp real. Mişto
nu? Clătiţi şi scuipaţi!
5) Joint Ventures – Ontos on
Gen: Raggae psihedelic cu influenţe shoegaze
Descriere: aici îmi iau dinţii-n spinare şi adio
îşi aprinde jointul cu o prudenţă febrilă. trage
un fum şi îl simte
cum îi creşte-n plămâni, cum îşi lasă
rădăcinile prin carne şi-i înfloreşte prin minte;
expiră şi împreună cu fumul
maroniu îi ţâşnesc din gură toată frica
şi pofta şi durerea care se depuseseră în trupul lui
de când de-când-de-când nici
nu-ndrăzneşte să se gândească până la capăt;
mai trage repede un fum şi gândul
se topeşte prin el ca un bidon de plastic
aruncat în foc, ca îngheţata de căpşuni
pe limba unei fetiţe blonde, prin a cărei rochiţă
alb-străvezie sclipeşte bronzul
impecabil pe care l-a dobândit la joacă – doar
prin joacă – şi prin fugă sub soarele
arzător al unei duminici molcome, ca untul
proaspăt pe un croasant fierbinte, ca
dorinţa de a-l mânca.
imaginile îi curg prin faţa ochilor şi e mulţumit.
viziuni-clişeu împrumutate
unui imaginar comercial de mult uitat,
de-a dreptul ridicol, dar sunt tot
ce mai are în el, tot ce mai poate imagina
fără fără fără –
şi în timp
ce mintea i se împotmoleşte
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în fum simte brusc cum ochii îi alunecă
din orbite şi-i cad pe podea.
ochii îi sunt
pe podea, ochii îi sunt departe de el,
ochi frumoşi şi independenţi care se holbează
la corpul din care au căzut cu un dispreţ
latent şi-un sentiment tainic de ruşine, ochi care
se rostogolesc prin mizeria colcăitoare, fecundă;
ochi-din-cauciuc-fierbinte, ochi-carusel, ochi care
se opresc în faţa unui cablu negru care duce
duce – duce undeva, ochi care călăresc cablul
ca pe o iapă neîmblânzită, până ajung
la o mufă roz-strălucitoare pe care scrie:
Introduceţi chipul aici
corpul cântă ca descreierat deşi e doar
deochiat de plăcere când o vede ţipă ritmic
orgastic până ce ochii îi încreţesc fruntea îi
înjunghie creierul aruncându-se pe sine iar
pe mufa lubrică trupul cade în tăcere cade
adânc în sine până îşi poate lua avânt să se
ridice de pe fotoliul verde-putred înspre
cablul plastico-falic spasmodic înaintează
ca un zombie angelic ca o copilă virgină
spre mufa roz-exacerbată îşi apucă ochii
între degetele de la picioare îi azvârle
acrobatic în gură şi gura-i înghite înapoi
în orbite se prăbuşeşte pe podea cu o grabă
canonică bună adevărată până la măduvă
îşi deschide clapa de piele care-i ascunde
intrarea din centrul gurii c-o mişcare-pistol
îşi înfige mufa în ea şi faţa i se deschide
lumii ca
două picioare
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-

Acum trecem la cea mai frumoasă parte a tratamentului,
la obturarea 3D a canalelor. Am putea să o numim
chiar 4D, că doar implică şi timp, nu? Hihihi... ştiu că
aţi râde acum dacă nu aţi avea mâinile mele în gura
dumneavoastră. Pentru obturarea tridimensională
corectă a canalelor radiculare avem nevoie de heat
carrier-ul pentru obturarea apicală a canalului şi gunul pentru back fill, inclus în dispozitivul Beefill 2 în 1.

6) Taraful de la Berceni - Într-o bună zi am să mă spânzur
Gen: Post-manea/Manea experimentală
Descriere: Amprenta dinţilor mei pe gâtul ei
Într-o bună zi am să mă spânzur
de gâtul tău
şi atunci mă vei legăna
prin zilele tale
deasupra decolteului tău
un medalion de carne stricată
şi am să mă frec cu tălpile
de sânii tăi ca de asfalt încins
şi între degetele de la piciorul stâng
o să îţi prind sfârcul drept
când se va lăsa noaptea şi frigul
pe pielea ta.
Într-o bună zi am să mă spânzur
de gâtul tău
o lesă din piele de om
şi atunci te voi plimba
prin parcul trandafirilor
aşteptând
să te lingi între picioare
să te tăvăleşti prin iarbă
să fii mângâiată de străini
să adormi în praful încălzit de soare.
Într-o bună zi am să mă spânzur
de gâtul tău
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şi atunci n-o să ai voie să ieşi fără mine
în spatele blocului
să fugi de baba oarbă şi de omul negru
să vorbeşti la telefoane fără fir
să te joci de-a mama şi tata
să faci pipi pe muşuroaie
să faci mâncare din noroi şi azbest
să te joci prinsea prin ploaie
să-ţi lingi sângele de pe julituri
să-ţi arăţi sexul băieţilor pe după garaje
şi n-o să ai voie
să mă pierzi ca pe o cheie din os de om
care nu va mai deschide
care nu va mai deschide
nimic
nimic
-

Observ că vă cam chinuiţi. Nu e bine, nu e bine
deloc! O să vă fac o anestezie totală şi o să termin
apoi tratamentul. Nunu... nici vorbă, aşa facem...
aveţi puţintică încredere în mine dom’le. Clătiţi!
Într-adevăr, nu e neapărat nevoie de ea, dar nu vreau
să vă asociaţi gura cu ideea de durere sau suferinţă.
Mai degrabă dormiţi un pic şi vă treziţi apoi ca nou,
împăcat cu gura dumneavoastră. Puneţi-vă, vă rog,
această mască şi număraţi până la 10.
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Endodonţie IV (Visul)
Deschizi uşa apartamentului, te întâmpină un miros
greu de picioare şi ştii că tatăl tău e acasă. Te duci în
bucătărie unde mama ta taie o ceapă ca să nu se observe
că plânge. După câţiva dracu şi cristoşii mă-tii începe
să râdă în hohote. Aşa face mereu. Înjurăturile o fac
fericită pe mama ta. Vine la tine şi îţi trece mâna prin
păr şi se încâlceşte în mizeria cuibărită acolo.
Atunci schimbă gestul cu unul mai puţin duios
şi te trage de păr înspre baie. Bate la uşă şi-l întreabă pe
tatăl tău dacă poţi să intri cu el în cadă. Auzi ceva mare
ieşind din apă şi apoi linişte, până când se deschide
uşa şi el se uită la tine de sus, din turnul său de carne,
zâmbind. Îi trebuiseră câteva secunde ca să îşi acopere
goliciunea cu un prosop. Acum e gata să te primească
în cadă.
Te dezbraci şi te scufunzi în apa cenuşie de jegul
lui de la serviciu şi tatăl tău începe să te spele. Mai întâi
capul, care e, ca de obicei, cea mai murdară parte a
trupului tău. Apoi spinarea, braţele şi coşul pieptului. O
ceaţă groasă se formează în baie. Respiri aburii şi ţi se
lasă oboseala pe pleoape. Brusc ai impresia că apa din
cadă te taie în două, pentru că nu poţi să-ţi vezi partea de
jos a trupului de murdăria care se adunase în ea.
E cât pe-aci să adormi; tatăl tău se prinde şi
începe să te gâdile. Îl gâdili şi tu şi în zelul jocului îl
muşti cât poţi de tare de braţul drept. Dinţii ţi se înfig
în carnea lui, simţi cum îi străpung pielea. Nu dă nici
un semn că l-ar fi durut sau că s-ar fi supărat pe tine.
Zâmbeşte. Îţi scoţi dinţii din braţul lui, dar un dinte de
lapte îi rămâne înfipt în rană. Sângele tatălui tău picură
încet în apa murdară şi aburii te fac tot mai somnoros. De
prea multă emoţie faci pipi pe tine şi te uiţi cum sângele,
urina şi murdăria se amestecă şi se varsă împreună cu
tine în întunericul din gaura de scurgere.
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(Post-tratament)

Endodonţie V
Patrocle, încă buimac de la anestezie, umblă
cu un bon de plată în mână printr-o lume galbenverzuie înceţoşată de lapsusuri, gânduri doar pe
jumate mestecate şi amintiri orfane.
Patrocle este nasul înfundat al trotuarului.
Privirile trecătorilor îi tund părul, îl lasă chel şi
soarele îi arde creierul.
Patrocle e un fluture pe pielea transpirată a lumii.
Se urcă într-un autobuz, e prins de controlori fără
simţ al timpului şi spaţiului şi primeşte o amendă de
200 de lei.
Pe stradă Patrocle e unghia roasă a oraşului.
Are impresia că se află într-o scenă de film. Se duce
spre punctul din care e filmat cadrul în care e închis,
şi se uită drept în obiectiv. De undeva se aude o voce
care ţipă la el, îndemnându-l să nu se uite la cameră,
să se comporte natural.
Patrocle este un fir de păr pe rola de film a
străzii. Vrea să îşi scoată bricheta din buzunarul de la
pantaloni şi scoate din greşeală imaginea dintelui său
de lapte înfipt în rana tatălui său. Îşi aprinde ţigara cu
această amintire şi o trage în piept.
Vede cum dintele îi intră sub piele tatălui său,
cum se târăşte ca un vierme prin vene, şi ajuns în
inima lui, cum prinde rădăcini şi înfloreşte şi creşte
acolo până îi rupe inima în bucăţi.
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G. Gabriela
Nici nu a reuşit bine să îşi anunţe plecarea şi este deja
asaltată de buze avide, de îmbrăţişări neîndemânatice şi
de câte un
			

hai mai stai!

despre care nu are cum să ştie dacă e sincer sau nu. Îşi
simte faţa deformată de săruturi, fruntea grea, stomacul
revoltat de cantitatea industrială de alcool care îi apasă
întunericul şi trupul pasat de la un set de mâini la celălalt
până se regăseşte singură în holul apartamentului. Îşi
tuşeşte pasul până la uşă şi înainte să o deschidă se
opreşte ca să asculte sfârşitul cântecului pe care i l-au
dedicat siluetele cu care şi-a petrecut noaptea.
Fredonează
Whispering
Morning, keep the streets empty for me
Uncover our heads and reveal our souls
We were hungry before we were born
…şi iese.
În casa scării Gabriela se gândeşte la casa scării şi
stabileşte că se află acum în casa în care locuieşte scara.
E cinci dimineaţa şi scara cel mai probabil doarme la
ora asta, visând la senzaţia tălpii goale pe betonul ei, la
cutremure şi la petele de lumină care îi încălzesc pielea
rece în dimineţi însorite.
Gabriela, nevrând să trezească scara din somnul
ei binemeritat, îşi aşază fiecare pas cu cea mai mare
grijă pe corpul acesteia şi coboară tiptil până la ieşire.
În timp ce coboară are chiar impresia că simte
scara răsuflând, că este legănată prin aerul sterp al
blocului pe ritmul unei respiraţii. Ieşind pe uşa blocului,
îşi înghite greaţa acumulată pe durata coborârii şi faţa
ei palidă întâlneşte noaptea. Gabriela aruncă o privire
pe ceas şi închide un ochi ca să poată să îl şi vadă cu
celălalt. Îşi dă seama că în numai două ore trebuie să se
64

prezinte la muncă şi decide că nu mai are nici un rost
să treacă pe acasă. Se gândeşte că o plimbare lungă îi
va limpezi mai degrabă mintea decât o jumate de oră
de somn, că îşi va cumpăra o apă minerală pe care o
va bea pe drum, că va trece Dealul Melcilor, că mai
are nişte gumă de mestecat în biroul ei, că va ajunge
prima la muncă şi va avea destul timp să se aranjeze
la baie, să bea o cafea şi să fumeze o ultimă ţigară
înainte să dea bot în bot cu prima mutră cunoscută
a zilei.
Planul e pus la punct, e de-a dreptul infailibil
şi pe Gabriela o cuprinde un fior de satisfacţie. Mai
lipseşte doar coloana sonoră. Îşi scoate ipod-ul din
buzunar aşa cum un cowboy îşi scoate pistolul din toc
şi începe să caute albumul adecvat pentru experienţa
pe care e pe cale să o trăiască. În timp ce degetele ei
alunecă peste un album mai nepotrivit decât celălalt
urechile ei se ascut înspre tăcerea deplină care o
înconjoară.
Îşi ridică privirea şi vede. Privirea îi fuge
împleticindu-se peste cimentul biciuit de scuipături,
paşi grăbiţi şi gunoaie orfane, din ale cărui cicatrici
cresc tinere fire de iarbă, sare peste maşini care
aşteaptă cu nerăbdare trezirea stăpânilor lor, se
izbeşte de nişte blocuri speriate de noapte, după
ale căror pleoape închise viaţa se-ascunde pe sub
cearceafuri, şi cade în fund în grădini improvizate, în
care fantomele locatarilor defuncţi stau pe buturugi la
mese de plastic şi aşteaptă ca unul dintre ei să câştige
odată la jocul de trombon. Îşi aprinde o ţigară, îşi
trage privirea înapoi în piept şi o cuprinde o senzaţie
de Neutral Milk Hotel. Degetele ei apasă i-n-t-h-ea-e-r-o-p-l-a-n-e-o-v-e-r-t-h-e-s-e-a şi mintea ei ia
lumea la dans:
King Of Carrot Flowers Pts. 1-3
în staţia de autobuze oamenii
cresc ca morcovii din trotuar.
aşteptând de prea multă vreme
să fie culeşi
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le înfloreşte tăcerea în gură.
unii o scuipă pe stradă
încercând să schimbe o vorbă sau două,
alţii o înghit
cu prima duşcă de ţuică a zilei,
şi iarăşi alţii se îneacă cu ea,
mor neobservaţi în mijlocul celorlalţi
şi trupul lor este călcat în asfalt
până rămâne din ei numai floarea
din care se nasc copii ai străzii
care îşi plâng trecutul prin autobuze
In the Aeroplane over the Sea
soarele apare în spatele unor blocuri,
parcă urcat de locatari
treaptă după treaptă
din beci până pe cer.
fantomele nopţii se topesc
şi se varsă în canalizare.
visele adorm în haine de iarnă
ca boschetarii ghemuiţi
la gura canalului
şi oamenii trec pe lângă ele,
dau dispreţuitor din cap
îşi trec privirea ruşinaţi pe trotuarul celălalt,
cheamă salvarea crezând că sunt pe moarte
sau le aruncă pur şi simplu
o bancnotă de un leu lângă cap,
deşi ştiu că tot pe băutură şi ţigări o să se ducă.
pe cer undeva trece un avion
ai cărui pasageri nu văd
nici fantome, nici oameni, nici vise,
ci doar o mare de nori albi.
Two-Headed Boy
pietonii plutesc
în lumina dimineţii
ca nişte fetuşi deformaţi
într-un borcan cu formol,
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aşteptând ca ziua
să îi aducă pe lume.
Fool
trece viaţa pe lângă tine
şi te salută zâmbind.
tu nu o recunoşti,
doar dai nedumerită din cap
şi scoţi un bndnţ
stângaci pe gură
încercând să îţi aminteşti
de unde naiba o cunoşti.
când îţi pică fisa
e deja prea târziu
şi nu mai are rost
nici să ţipi, nici să fugi
după ea.
Holland, 1945
sunt murdară, spală-mă
vezi scris în praful care s-a depus pe o maşină
şi te apucă o tristeţe cum nu ai mai simţit niciodată.
îţi vine să îmbrăţişezi maşina, să o duci în braţe acasă
şi să o speli într-o văniţă de plastic ca pe un nounăscut. din colţul ochilor vezi o femeie care îşi pune
mâna pe umărul tău şi te întreabă:
aţi păţit ceva, domnişoară?
aparent stai de minute bune înlemnită-n mijlocul
trotuarului şi te holbezi la maşină cu faţa surpată
şi ochii în lacrimi. ridici mâna dreaptă, arăţi spre
maşină şi citeşti:
sunt murdară, spală-mă
femeia îşi dă ochii peste cap spre lucruri mai reale
decât tine şi pleacă iar tu rămâi îngropată de vie în
smoala dispreţului ei.
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Communist Daughter
dimineaţa blocurile gri se termină în tine
şi elimină femei nemachiate cu bigudiuri în păr, rufe
nespălate, resturi de mâncare, televizoare stinse, bărbaţi
nebărbieriţi cu părul cleios, fiare de călcat, paturi
nefăcute, ziare de ieri, copii înfometaţi şi nespălaţi pe
dinţi, animale de casă, albume cu fotografii alb-negru,
veceuri netrase, cuvinte nespuse
în întunericul tău.
Oh Comely
te taie pişarea şi te ascunzi după o dacie papuc.
genunchii îţi trosnesc în timp ce te ghemuieşti peste o baltă
şi îţi dai drumul zgomotos în ea.
urmăreşti cum un muc de ţigară călăreşte valurile pe
care le faci şi numeri stropii care îţi sar pe fund,
auzi un zgomot şi îţi arunci privirea în sus,
undeva între tine şi cer o băbuţă
se uită la tine molfăind ceva.
strângi din tine încercând să te opreşti
dar jetul e prea tare şi te laşi în voia lui
ca un copil pe care îl apucă în timpul orei.
dar apoi ai impresia că băbuţa îţi zâmbeşte,
că înţelege situaţia, că e şi ea ca tine, că e bunica ta,
mama ta, sora ta, că e toate deodată, că vă leagă – ce mai?
o solidaritate feminină care transcende timpul,
spaţiul şi ridicolul momentului până când
îi vezi gura bunicuţei ascuţindu-se
şi o flegmă imensă se prăbuşeşte spre tine.
e frig
şi undeva în depărtare sperma încă pătează vârfurile munţilor.
Ghost
în maşini şoferii sunt tot atâţia fluturi
prinşi în borcane motorizate
aşteptând ca soarele să îi usuce
într-o poză cât mai avantajoasă.
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[untitled]
intri în lift şi el se închide în jurul tău.
apeşi pe nr. 17 şi aştepţi acea senzaţie
de decolare pe care eşti sigură că stomacul tău
nu o să poată să o înghită de data asta,
dar ea nu vine.
apeşi încă o dată şi tot nimic.
observi un buton roşu clipind pe care scrie
overcrowded
gândul că nu ai cum să te fi îngrăşat în halul ăsta
se încinge în creierul tău, dar se răceşte subit
când te uiţi în oglinda liftului şi-ţi vezi
toţi morţii în jurul tău.
îţi vezi bunica cum îşi ţine tumoarea în mâna dreaptă
şi o mângâie cu cea stângă ca pe o pisicuţă răsfăţată,
tatăl căruia-i bate inima în gât şi îi e frică să înghită,
bunicul tău care nu mai ştie cum te cheamă
şi tremură de ai impresia că dansează,
şi-l vezi pe Kafka, motanul tău, care vomită viermi
în timp ce toarce.
ieşi din lift şi laşi uşile să se închidă în jurul lor.
te uiţi cum numere roşii se aprind şi se sting până la 21
şi-o iei pe scări.
Two-Headed Boy Pt. 2
Gabriela urcă scările şi greaţa îi urcă treptat la cap.
Ajunge în sfârşit la locul ei de muncă şi plămânii ei
fluieră un cântec al morţii în mijlocul tăcerii care o
înconjoară. Se uită în jur şi vede doar particule de praf
plutind în raze de soare acolo unde altă dată vedea
oameni storcându-şi creierii prin orificii. Se aşază peun scaun în faţa peretelui de sticlă prin care soarele
dimineţii inundă încăperea şi privirea ei cade obosită
pe oraş în timp ce Jeff Mangum îi urlă în ureche:
Two-headed boy, she is all you could need
She will feed you tomatoes and radio wires
And retire to sheets safe and clean
But don’t hate her when she gets up to leave
73

Vede lumea ca o gură în care oamenii mişună ca
bacteriile prin saliva zilei, blocurile ca nişte dinţi înfipţi
în gingia de asfalt a oraşului şi fiecare geam ca o carie
prin care îi poţi vedea pe oameni mâncându-şi viaţa
înconjuraţi de ciment. Din propria ei carie săpată într-un
incisiv central ea se uită în gura lumii şi urmăreşte cum
oraşul alunecă încetul cu încetul pe gâtul pământului –
dar aici muzica i se termină în urechi şi o umbră de om
trece prin faţa ferestrei. Gabriela se repede la geam: jos,
pe trotuar, e un bărbat rupt în două, căzut tocmai din
cerul gurii.
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Epitaf
aici odihneşte Patrocle Truţă
care nu a zburat niciodată în viaţa lui,
care nu şi-a lăsat niciodată părul să crească lung,
care nu a văzut pe nimeni murind,
care nu a învăţat niciodată să înoate,
care nu a văzut niciodată o stea căzătoare,
care a fost prins de trei ori în flagrant
mâncându-şi un muc proaspăt excavat din nas:
odată când era mic de bunicul său schizofrenic,
odată într-o toaletă publică de un bărbat străin şi
odată pe stradă de un copil pe o tricicletă,
care a fost implicat odată într-un pogo
şi în loc să îşi dedice trupul masei s-a
făcut ghem pe podeaua rece a clubului
aşteptând să fie recuperat de prietenii săi.
care a zâmbit întotdeauna cu gură închisă,
care a vorbit întotdeauna cu capul plecat,
care a avut 13 prietene în viaţă lui
dintre care 3 i-au plăcut:
una grăsuţă care se îmbăta cu coca-cola în fiecare zi,
avea un sân mai mare decât celălalt şi un IQ de 160,
una creaţă căreia îi plăcea să mănânce zăpadă,
să se zâmbească sub pielea altora şi să
fie ţinută în braţe ca un nou-născut,
una care avea o aluniţă pe nas şi picioare mici de copil,
care picta şi ale cărei mâini întotdeauna miroseau a culori
şi tutun,
căreia îi plăcea să adoarmă pe Patrocle ca pe o saltea de piele.
care a urât:
să vorbească cu secretare, să îşi taie unghiile,
să calce din greşeală pe melci în dimineţi ploioase,
să îşi semneze numele, să se cace în veceuri străine,
care a urât dentiştii, matematica, întunericul, zăpada murdară,
să mănânce în public, să meargă la bibliotecă,
să fie gâdilat, să i se ceară ora,
care a purtat 34 de perechi de pantofi pe durata vieţii lui
dintre care trei perechi au însemnat ceva pentru el:
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adidaşii mov pe care i-a purtat în generală şi
care scoteau un sunet strident când aluneca cu ei pe holul şcolii,
bocancii pe care îi îndesa în clasa a 9-a
cu foi rupte din cărţi pentru a părea mai înalt,
şi pantofii pe care i-a cumpărat cu o zi înainte să se sinucidă.
care a făcut dragoste în pădure într-o zi de primăvară
în timp ce o căpuşă îl muşca de fund,
care s-a uitat la soare fără ochelari de protecţie
în timpul unei eclipse solare,
care şi-a scris la 12 ani testamentul într-o noapte
în care era sigur că o să moară
şi i-a lăsat tot ce avea motanului său.
căruia i-a plăcut:
să se scobească cu beţişoare de ureche în ureche,
să umble desculţ pe trotuarul încins de razele soarelui,
să joace fotbal iarna, să se caţere în copaci,
să vorbească despre cărţi pe care nu le-a citit de parcă
le-ar fi citit,
să se uite la dansul farurilor de pe bancheta din spate
a unei maşini,
să vorbească cu străinii şi să pretindă că e complet altcineva,
să meargă pe stradă lângă o persoană care ascultă
un cântec pe care el i l-a sugerat,
să se uite la focuri de tabără, să fure brichetele altora,
să îşi roadă unghiile, să fugă prin ploaie.
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Camera Obscura
(sau Alekhine’s Defence)
e4
alt spaţiu alt sens alt abis
Cf6
balconul lui Patrocle
odată cu ea dezbrăcată în mijlocul lui.
Patrocle îşi mai văzuse mama goală,
dar nu acolo, nu odihnindu-se, doar
în graba dintre două rochii. acum
hainele-i sunt doar nişte ochelari
de soare. două umbre adâncite-n ochi
care o protejează de raze grele
care luminând păienjenişuri
cu gândaci spânzuraţi
mucuri de ţigară şi firimituri
de pâine, se lasă din soare
în cele mai mici fisuri
ale balconului.
în afară de aceste rămăşiţe
ale unei vieţi pe jumate trăite balconul e
gol, un spaţiu în care se refugiase
pustietatea pe care zilnic o mătura
o familie din viaţă
şi din apartament, şi care
în dinamica izgonirii ei reuşise
să mai smulgă din ei câteva bucăţi
de sens, pe care le purta
pe betonul ei rece ca pe nişte trofee.
e5
ea şi-a lungit nonşalantă pielea
peste toate acestea, sau
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cel puţin aşa îşi închipuie Patrocle
acel moment al atingerii care
i-a precedat prezenţa, o alunecare
succintă, sfidătoare şi plină
de satisfacţie într-un spaţiu
acolo unde s-a adunat tot ce a fost uitat,
ce a rămas neformulat, ce a fost
ascuns, tăcut şi absent, cele întrerupte,
înghiţite, pierdute, neconsumate,
interdicţiile, transgresiunile, acel vis
singuratic şi conştiinţa morţii pulsează acum
în prezenţa ei. corpul ei nud e
dansul nemişcării şi privirea lui
îi arde între picioare în timp
ce în aer pluteşte praful apartamentului
şi în capul lui Patrocle suspiciunea că umbrele
din ochii mamei lui sunt doar minciuni în ţeastă,
măşti după care îşi ascunde văzul,
care se holbează la el holbându-se la ea.
dar frica dispare în nemişcare iar poftele Patrocle
încă le mai poartă pe piele şi nu
ghemuite în gât.
Cd5
în jurul lui cercul de blocuri e o oală
de beton, în ea carnea fierbe în cuburi mici
de obscuritate iar în jurul degetelor ei roşii de ojă
se lasă orbirea şi-atunci Patrocle observă
că vecinul priveşte.
vecinul de după perdea priveşte, vecinul nu are
nume, dar are o faţă din perdea
ciopârţită de un model floral kitschos.
Patrocle o vede pe mama lui tăiată în bucăţi
de privirea vecinului,
un mozaic din carne pe care faţa din perdea
şi-l coboară, cu o crispare a mutrei, între picioare.
Patrocle simte vecinul cum îşi dă drumul
în ea, îşi dă drumul în el,
pe coaja amorţită a blocurilor,
pe grădinile mizere ale coabitanţilor parteroizi,
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pe pisica uscăţivă care mişună prin praful parcării,
pe George, care taie undeva cu un ciob o furnică
în două,
pe nea Matei, care se caută pe sine sub capota
daciei sale,
pe tanti Maricica şi zâmbetul ei cariat înfipt într-un măr,
pe beton, pe pământ, în sânge
şi în ţeasta lui Patrocle se scurge vecinul, din
apartamentul lui.
efortul depus şi zăpuşeala de după perdea îi storc
în final singurătăţile din frunte,
îi curg apoi prin riduri şi
i se revarsă în umoarea ochilor.
d4
iar peste toate acestea se aşterne
tăcerea goliciunii ei clocotind în oala
de beton. corpul i se întinde prin Patrocle
ca un elastic de care îţi este frică să nu se rupă
şi să îţi sară în ochi.
lui Patrocle i se pare că lumea se topeşte în jurul lui
şi îl îghite ca un şarpe.
ameţeala îi trece prin frunte
ca un vânt şi leşinul se depune
ca o zăpadă sub corpul lui.
în cădere, un zgomot adânc cade
înspre el din cer, o urmă de avion
despică orizontul în timp
ce el se îneacă în gândul
că văzuţi
de acolo
de sus suntem
cu toţii
unul şi-acelaşi
mort.
d6
Patrocle se trezeşte, în jurul lui e dimineaţă
şi pielea-i pute a transpiraţie şi alifie.
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întunericul încă sclipeşte
din lucruri şi camera doare
în pieptul lui. e în patul ei, ceea ce înseamnă
că tatăl lui iar nu venise acasă.
e în patul ei singur ceea ce înseamnă
că ea e la muncă, transpirându-şi
fericirea altora din piele. de trei nopţi
tatăl lui nu a mai venit acasă. acest gând
i se împrăştie cu un gust de fier
prin gură. pe masa din faţa patului
un bibelou se holbează la el.
e un pescar, cu doi peşti atârnând
de o undiţă, imobilizat într-un pas
spre Patrocle. are degetele grele
şi încheieturile pline de aer.
îşi ridică corpul pe linoleumul
rece. se uită afară, dar în loc să se uite
pe geam se uită spre sine.
se priveşte din spate prin ecranul stins
al televizorului despre care ştie că e
acolo, care e întotdeauna
acolo. în cameră Patrocle e
o silueta tăiată de la mijloc în jos
care vibrează pe fondul unei ferestre
de lumină. gândul acesta îl face
să se întoarcă spre televizor
şi să vadă că din faţă arată
cum se închipuise din spate
şi are chipul ca o ceafă.
Ng5
când tatăl lui Patrocle îi lăsa
nopţi în şir singuri, mama lui obişnuia
să îi şoptească în ureche că el
se strecurase iar în cartea lui,
că doarme în ea ca într-un hamac,
că se va întoarce când
scrisul nu
îi va mai putea
suporta greutatea
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şi că atunci
se va prăbuşi
înapoi în locuinţa lor.
dxe5
în bucătărie, mama lui Patrocle îi lăsase
două tablete de calciu pe masă.
era ceva obişnuit în familia lor
să îşi gândească slăbiciunile corpului
departe de ei. tatăl lui zicea
câteodată la băutură:
toată ţara suferă de lipsă
de calciu, copile, în loc de spinare
ne ţine pe toţi
o ruină.
dxe5
Patrocle ia tabletele-n gură, se duce
la geam, şi lasă calciul semidizolvat
să picure în stropi grei de salivă
pe pervazul vecinei. urmele arată
ca un căcat proaspăt de pasăre.
atunci cineva deschide geamul care ţine
de pervazul proaspăt profanat
cu aceeaşi viteză cu care Patrocle
îşi trage capul înapoi în apartament.
privirea lui Patrocle i se fixează pe uşa
deschisă a bucătăriei, înspre
adâncul holului, dar tot ce vede e geamul
sub care stă ghemuit ca un şliţ
de întuneric în ochii celei care deschisese
fereastra. rămâne aşa cât timp
de jos se mai aud cuvinte ascuţite.
lumina de afară se ghemuieşte şi ea
în faţa lui pe covor, în forma geamului.
când, în sfârşit, se face linişte, Patrocle se culcă
în pătratul de lumină şi simte
covorul încins de soare pe piele
ca o altfel de piele.
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Cc6
Patrocle cade în pătratul de lumină,
se trezeşte pe tavan
şi ştie că blocul acum e pe dos,
cu fundul în sus
şi cu capul înfipt în pământ.
ştie că porumbeii care îşi creşteau puii
pe acoperiş au fost striviţi,
că cerul duhneşte acum a ţuică subterană
şi a transpiraţie bătrână de beci.
ştie că de pe fundaţia acum înălţată-n aerul
cald al dimineţii şobolani dezorientaţi
se aruncă ca bizonii în prăpastie.
Patrocle se uită în jur şi vede
fisuri împodobind încetul cu încetul pereţii,
vede cum dreapta trece pe stânga,
cum sus devine jos,
cum blocul se rearanjează ca un imens cub rubik
şi cum toate bucătăriile, dormitoarele,
sufrageriile, balcoanele, veceurile vecinilor
trec pe rând prin faţa lui.
Nb5
Patrocle îşi deschide ochii vede
că pătratul de lumină s-a mutat între timp.
acum îi taie corpul în două şi-şi
aminteşte cum ochelarii
de soare îi tăiau ieri mamei lui faţa în trei.
ia ochelarii de pe noptiera ei şi se duce
pe balcon, unde se dezbracă şi se culcă
pe betonul murdar.
îşi pune ochelarii de soare
şi odată cu ei spaima îi încheagă aerul în plămâni
ca nişte cuburi de noapte. şi apoi
sensul cade din lucruri.
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Nf5
undeva cineva trânteşte o uşă, voci
răsună prin apartament şi Patrocle
se trezeşte din frica lui în real,
îşi dezlipeşte trupul de pe betonul balconului
şi fuge, împleticindu-se,
spre dulapul masiv din stejar pe care
bunicul îl confecţionase
cu mâna lui
pentru bunica, după nuntă.
bunica lui Patrocle detesta
acest dulap. zicea că i se pare
pur şi simplu ca un coşciug.
Cf3
în afară de o rază fină de lumină
care pătrunde prin gaura cheii
dulapul în care se ascunde Patrocle
e un întuneric compact
cu haine spânzurate de el. vocile
din apartament devin
voci în cameră şi după un timp
un chicotit şi un geamăt în pat.
Cb4
Patrocle se uită în raza de lumină
şi-şi vede tatăl
care căzuse iar din scrisul lui
în apartamentul lor.
dar de data asta nu singur.
o femeie goală zace sub corpul lui
şi îi suflă plăcere prefăcută
în faţă. Patrocle se îndepărtează de gaura
cheii, dar lumina zilei proiectează
camera prin ea şi goliciunea lor
licăreşte pe faţa lui şi prin pori
i se varsă în cap. aerul
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se mototoleşte iar în plămânii lui
şi camera îi arde pe piele.
Patrocle se vede în dulap atârnând
de un umeraş, un înveliş
gol, un costum de om,
ai cărui ochi pironiţi îl privesc şi văd
un copil înfricoşat în noapte,
pe al cărui chip realitatea
se derulează ca un film.
Ca3
străina pleacă şi tatăl lui doarme
în pat sforăind fericit. Patrocle iese
din dulap şi intră în lumină.
se pune lângă tatăl lui,
încearcă să îl ia în braţele lui mici
dar nu reuşeşte şi adoarme cu el.
aşa îi va găsi peste câteva ore
mama lui şi soţia lui
când se va întoarce de la muncă:
goi şi dormind.
Dxd1+
naponta földet nyelünk
ès nèzd elfogyott a bör
most a belünkön csuszunk
ès arcunk egy nèma szo
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