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Luni era cu George Orwell în față. Marți pe plapuma jegărită zăcea întors 
Amsterdam-ul lui McEwan. El dormea pitit sub cuvertura aia tocită cu miros 
de picioare nespălate. Miercuri se cufundase în ceva de Paler. Nu mi-am dat 
seama ce era. Joi cred că făcuse o pauză. De dimineață l-am găsit dormind. 
Seara când m-am întors era în aceeași poziție. Bârlogul emana un iz de 
aurolac și bere stătută. Făcuse o pauză bună deci.  
 
”Mie-mi place muzica mai mult decât orice căcat pe lumea asta. Îmi place 
muzica mai mult decât un pachet de țigări sau o femeie răscăcărată în fața ta. 
Gata să te aștepte. Și-ți mai face și cu ochiul. Aileu tati! Cum să refuzi așa 
ceva? Da‘ tot îmi place muzica. Poate chiar mai mult decât o masă caldă sau 
un duș cu gel din ăla de îți ia nasu‘ când îi desfaci tubul. Tu cu ce gel de duș 
te speli? Dacă-aș mai fi avut niște timp poate că ajungeam mare tati.Eu nu mă 
jucam atunci cu acordurile. Îi ascultam p-ăștia cum cântau  și .. frate te purtau 
în altă lume. Pe urmă mai erau snobii ăia care veneau tot timpul la concerte. 
Niște marțafoi îmbrăcați bine. N-ai cum să-ți dai seama niciodată care ce 
parfum are. E ca un căcat mare amestecat făcut din mai mulți căcați. Da‘ ce 
m-a enervează întotdeauna la ăștia e că sunt cu nasu‘ pe sus. N-ajungi la ei 
nici măcar dacă legi cinci prăjini și un cârlig la capăt. 
 
Când am început io‘ să învăț cu vioara nu era la modă cu lăutarii la nunți. Sau 
nu știu.. pula mea poate era… da‘ eu nu știam. Și-aveam în cap să mă fac 
lăutar. Îți dai seama mă? Lăutar care a vrut să fie profesor de română? Să 
învețe copiii cum e cu gerunziul sau infinitivul. Ce căcat! Cine pula lor a mai 
pomenit așa om? Eram tare tati. Aveam bani într-o vreme.Și? Și de ce să mint. 
Aveam cât să-mi ajungă, trăiam bine. Aveam ce mânca, beam cât era de băut 
și când mi se scula mie mai și futeam. Da‘ asta doar o dată pe lună. Era 
normal nu? La salariu‘ vine și pizda!”  
 
Sâmbătă era un soare dat naibii afară și dacă tot n-aveam ce face m-a gândit 
că o vizită n-ar strica.  
 
Avea o altă carte-n mână azi. De la distanța asta nu-mi dau seama ce e. Vede 
că vin mai aproape și pitește volumul. Îl bagă sub plapumă și se așează pe 
spate. Cuminte, ca un pui de găină. Ține ochii în sus și se face că nu mă vede. 
”Bă boule! Dacă te dă afară pe ușă tu intri pe geam. Înțelegi?Nu vii cu coada 
între picioare la mine”.Asta-mi zicea Victor acum șase ani și ceva. Când ești 



redactor șef îți permiți să arunci cu boi și puli și morți ai mamelor cui vrei tu. 
Mi se pare normal.  
 
Dacă tot mă dă afară pe ușă am intrat pe geam. ”Să trăiți! Ce faceți?”. 
Augustin stă-n stradă de un an. Pe Berthelot adică. Nu-i prima oară când face 
asta și-mi zice că-l ”doare în pulă” dacă doarme sub lună sau la hotel de cinci 
stele. Important e să fie sănătos. Știe că norocul îi stă în buzunarul drept de 
când a ajuns boschetar pașnic. Nu-i bolnav, nu-i bețiv, nu-i place să bage la 
venă sau să tragă la pungă. ”Prima oară când am tras io‘ la pungă eram la 
Victoriei. Jos acolo la metrou. Mă băgasem cu doi ciudați și ei de pe stradă să 
dăm ca băieții… una mica la plastic din ăla de supermarket. Io‘ le-am zis că n-
am mai tras până acum. Au râs cu toate cariile la mine. Așa că am zis să nu par 
prost. Am tras tati, am tras. Mi-a fost un rău după, am zis că borăsc și ficații 
din mine.” 
 
Are plapuma pentru căldură, o pernă slinoasă pentru confort, două seturi de 
haine pentru schimb, două perechi de încălțări pentru mers și alte acareturi. 
Nu-mi zice câte are și recunoaște că dacă sunt săptămâni în care n-are ce 
mânca mai vinde una două și-și ia cel mai prost salam da‘ cea mai proaspătă 
pâine.  
 
”E lux să ai pâine-n stradă. Îți spun io‘ care stau așa de patru ani. Am mulți 
prieteni care dacă primesc pâine de la lume o aruncă. Ce pula lor, ei vor bani 
nu mâncare.Că ei rezistă la foame.Da‘ n-am dat în cap niciodată pentru bani 
sau mâncare tati. Nu, nu. Mai cer când n-am ce face. Dacă omu‘ vrea îți dă, 
dacă nu îți întoarce curu‘ și pleacă.” 
 
Augustin e boschetar pașnic. Un fel de hipiot pe care nu-l motivează 
”căcaturile” zice el. A mai tras și la măsea atunci când i s-a dat ocazia. Nu se 
vede alcoolic și nici n-ar vrea să se vadă. De patru ani împarte străzile din 
București cu alți ”cetățeni liberi”. Înainte a fost mașinist la Opera Română. 
 
”Aveam șef bun tati. Era blând, era calm și niciodată nu mi-a dat vreo muie 
sau ceva de genu‘. Io știam că dacă-mi fac treaba primesc și banu. Plus că 
atunci când i-am spus că vreau să fac și eu chița-chița pe vioară s-a oferit să 
mă învețe una două. Păi ce afacere să fie mai bună ca asta? Și m-am apucat. 
Prost am fost că nu m-am ținut. Mi se aprinseseră călcâiele după una atunci. 
Asta fusese căsătorită, avea și-un copil. O fetiță de 12 ani, blondă cu ochi verzi 
da‘ nu chiar așa. Și m-am luat până la urmă cu asta. Curva dracu‘.A mers bine 
vreo doi ani. După s-a dus pulii de suflet.E lungă treaba.Nu știu dacă ai tu 
timp să asculți viața mea de căcat.”   
 



Pe la 38 de ani Augustin și-a pus pirostriile și în noaptea nunții s-a îmbătat atât 
de rău că s-a pișat în oala pentru ciorba cu potroace. Maria, fosta lui nevastă, 
era femeia dracu‘.A fost pisicuță la început după care îl tot bătea la cap. Că 
aia nu-i bine, că aia nu-i convine, că aia-n sus, că aia-n jos și omu‘ n-a mai 
putut. Ajunsese să țină la fata Mariei ca la copilul lui. Asta pentru că lui îi plac 
copiii mult cică. Alexandra a fost întotdeauna cu vorbă bună pe lângă el și îi 
spunea și ”tata”.  
 
Când s-a stricat căsnicia rău de tot Augustin i-a spart nasu‘ Mariei încât a stat 
o săptămână în spital. Avea și vreo două coaste rupte. El a avut grijă-n timpul 
ăsta de aia mică. După ce a ieșit fosta nevastă din spital l-a dat afară și i-a 
aruncat și foaia cu divorț sub nas.  
 
”Ce pula mea era să fac? Să stau în stradă? M-am dus la sora mea. Eu 
stătusem cu chirie până să mă iau cu Maria. Ea avea casa ei, eu am fost mereu 
mai mult … oaspete acolo. Și m-am dus la sora mea și aia a fost. După ce am 
stat și la asta doi ani s-au stricat treburile și aici. S-a încurcat cu unu din Italia. 
I-a făcut ăla creierii chisăliță și inima zob. Începuse străinu să vină pe la 
apartament. Mai dormea pe acolo, eu n-aveam nicio treabă cu el. Ne salutam, 
pula mea fiecare cu pizda lu‘ mămica lui. Când a devenit treaba serioasă între 
sora mea și ăsta ea mi-a spus că pleacă.Unde pleci fă?Ea cică în Italia cu vero 
al ei. Mi-a zis că vinde casa și că-mi dă și mie juma‘ debani să-mi cumpăr ceva. 
Bă..am zis că e bine așa. Și mi-am cumpărat din banii ăia o casă la țară, 
aproape de Voluntari în partea aia‘.”   
 
Augustin se făcuse țăran peste noapte și plecase deja de la Operă. Lăsase 
deoparte salopeta de mașinist și visa să fie profesor. Dar n-a reușit asta chiar 
dacă avea casă și punea roșii sau castraveți în grădină. Augustin mai și lucra. A 
schimbat vreo patru-cinci firme de pază. A fost și pe la uzina din Republica, a 
vândut și la chiosc, a făcut de toate.   
 
”Eram pe glia mea tati.Aveam casa acolo la Voluntari.Aveam liniște, aveam 
pace, era bine.Mă mai mânca în cur cu câte vreuna și o aduceam pe acasă. 
Stătea la mine o săptămână-două și după pleca. Nu știu dacă toate m-au furat 
dar două sigur mi-au băgat mâna-n bani.Am făcut calcule peste calcule și nu 
ieșeau socotelile.Era clar, mă furau femeile.” 
 
Cât a stat la casa din Voluntari Augustin s-a apucat un pic și de băut..sau ”s-a 
apucat băutul de mine”, zice el. Băga bere la pet-uri și votcă ieftină până se 
pișa pe el sau voma cărăbuși. Îl durea-n cur. A mai vorbit cu Maria despre aia 
mică dar nu-i dădea mari detalii despre ea. O dată, Augustin s-a dus pe la 



Maria să o vadă pe fosta lui ”copilă”. A urcat în bloc, a sunat la ușă și îi 
deschide o matahală de om.  
 
”Căcatu ăla cu ochi m-a luat cu TU CINE PULA MEA EȘTI BĂ? Eu am zis să fiu 
politicos și i-am spus că așa și pe dincolo vreau doar să o văd pe Alexandra. 
Plus că, îi luasem niște portocale și o cutie de bomboane de îi plăceau ei. 
Când a auzit ăsta cine sunt mi-a sărit la gât. Că io sunt ăla de a bătut-o pe 
Maria, că mă calcă pe cap și alte alea… Pula mea tati! Ne-am luat la trânte pe 
scara blocului și am ajuns la Poliție amândoi. Ne-au ars gaborii o amendă și 
aia a fost.” 
După incidental cu soțul Mariei nea‘ Augustin s-a aruncat și mai tare-n alcool. 
Trecuse la profesioniști și frecventa o bodegă de pe lângă casa lui.Avea acolo 
băieții cu care mai stătea la o tablă, la o gargară, viața era frumoasă. Într-o zi 
Augustin s-a trezit cu curu‘ la perete și a zis că el nu mai are chef de muncă. 
Așa că s-a lăsat.  
 
”Ce pula mea era să mai stau pe zece milioane? Un căcat de bani. Mi-am dat 
demisia și mi-am băgat și pula-n gura șefului. Cu asta-basta tati.Aveam casă, 
nu plăteam chirie, cultivam grădina, doar nu muream de foame, nu?” 
Augustin a stat fără serviciu vreo patru luni. S-au terminat legumele la un 
punct și nici bani de băutură nu mai existau. Decât să rabde, că viața-i scurtă, 
a zis că un mic împrumut nu strică. Și a dus-o așa un an.   
 
”Tati în viața ta să nu te împrumuți. Uite cum am ajuns eu. Un boem pe 
Berthelot. Am împrumutat la bani de la diverși. Prima oară de la prieteni, pe 
urmă de la niște țigani și după de la cămătari. Când au văzut ăia că n-am cum 
să le dau înapoi s-au gândit să mă viziteze. I-am poftit frumos în casă și ei mi-
au poftit picioare la coaste și pumni la nasometru. Păi e frumos tati?Nu e 
dracu‘.Chiar nu e!” 
 
Dacă n-avea cum să le dea banii înapoi cămătarilor Augustin a zis să-și caute 
de lucru, să dea cu porția, ca în rate așa. A găsit tot la o firmă de pază job dar 
nu a durat mult că l-au dat ăia afară. Venea beat la muncă și se mai lua și-n 
gură cu colegii.  
 
”N-am mai găsit nimic de muncă după.Plus că nu-mi mai ardea. Nu știu cum e 
tati… e așa ..ciudat când pierzi ceva și ți-e ciudă. Da‘ când pierzi în halu‘ ăsta 
îți vine să muști din bordură de nervi. Mă înțelegi nu?”  
 
Într-o dimineața când abia se trezea din beție Augustin primește vorbă de la 
un cunoscut că Alexandra aia mica s-a prăpădit. El a zis că-i o glumă dar 
treaba era adevărată. A mers la înmormântare, a plâns până ”m-am pișat pe 



mine” și am vorbit și cu Maria. Nu mai era cu tipu‘ de se încăierase în scara 
blocului.  
 
”Maria se apucase de nu știu ce pastile tati. Etnobotanico ceva ..marihuana‘ 
nu știu cum căcat. Mă rog, niște dalea, știi tu la ce mă refer. Și proasta 
pământului a adormit cu aragazu‘ pornit într-o seară. Bine..adormit zice ea da‘ 
io știu că era drogată  că nu mai știa de capu‘ ei. Camea Alexandrei era chiar 
perete-n perete cu bucătăria.A fost o explozie. Pompierii au zis că scăpare de 
gaze sau ceva. A murit aia mică cu zile și jegu‘ de Maria a scăpat tati. Eu am 
zis că o omor. Îi iau gâtu‘ ca la prepeliță că a bagat-o pe aia mică-n pământ.” 
 
După înmormântare Augustin n-a ieșit din casă trei zile. A băut cât n-a băgat 
în el toată viața. A plâns, a vrut să-și dea și cu cuțitu‘ la tâmplă dar n-a putut. 
De atunci el zice că lumea s-a schimbat pentru el. Vorbește de începuturi și 
sfârșituri și creierul îi patinează pe energii și cum încă o mai simte pe aia mică 
în preajma lui. 
 
”Eu o mai văd tati. O mai văd seara. Mai trece pe aici. Mai vorbesc cu ea. I-am 
dat și niște bomboane o dată. A rămas la fel de simpatică. Maria nu știu ce 
pula mea mai face. Sper să fi dat autobuzu peste ea.”   
 
Augustin era în căcat până la gât.Fără bani și cu datorii a zis că cel mai bine e 
să-și vândă casa.A luat preț bun pe ea și și-a găsit chirie în Pantelimon.A stat 
acolo câteva luni. Cu băutul continua pentru că era ”un sport frumos” și era și 
păcat să-l lase dacă el avea talent.  
 
”Vai de pula mea tati ce era la mine în fiecare seară. Prieteni, unii de nu-i 
știam, femei, am futut serile alea cât nu mi-am băgat-o toată viața mea. 
Aveam banii să fac petrecerile și am zis de ce nu? Când s-au terminat am cam 
dat cu capu-n menghină. De chirie mai avea pentru câteva luni.Oricum 
acoperisem și datoriile la spurcații ăia și eram binișor.Am zis să caut iar de 
muncă.”  
 
N-a mai găsit nimic de lucru și a continuat sesiunile de petreceri și băute cu 
prietenii până la punctul în care era aproape falit. Rămăsese în urmă cu chiria 
două luni și proprietarul a zis că-i vremea să plece.  
”Am rămas și fără casă. Știu că-mi luase băutura mințile da‘ când băgam 
destulă votcă reușeam să o văd mai bine pe Alexandra. Îmi zicea cum e la 
școală, ce a mai făcut și mie-mi era bine așa. În septembrie am ajuns în stradă. 
Nu mi-am luat chiar tot ce aveam că și proprietarul trebuia să-și recupereze 
banii cumva. Am lăsat frigider, televizor, mașină de spălat.Era piesă aia. Cu 
ce-am plecat atunci am și acum. Ceva de schimb, câteva cărți și inelul de la 



căsătoria cu curva aia. Am stat prima oară la un prieten. M-a ținut ăla cinci luni 
la el. Nu plăteam întreținere sau alte alea da-l mai ajutam prin curte cu 
munca. Mi s-a acrit și am plecat eu. Am stat după asta două luni prin 
Tineretului pe lângă parc. E destul de mare zona și dacă te pui bine cu ăia de 
la pază și cu gaborii ei te lasă în pace. Din Tineretului am mai stat la un amic 
care le cam avea cu futut-n cur. Mie nu-mi place s-o iau da‘ lu‘ ăla-i plăcea.  
 
 
Așa că îmi plăteam chiria și mâncarea aproape în fiecare seară. Pula mea! Ce 
era să fac? S-a stricat și la ăla treaba că și-a găsit unu tânăr cu bani. M-au dat 
afară și iar am ajuns în Tineretului da‘ n-am mai stat mult pe acolo. Mi-am 
mutat tabăra pe lângă Dristor. Urâtă zonă tati.E plin de căcănari pe acolo și nu 
prea aveam pace. La canale am rezistat doar două săptămâni. Ăia erau cu 
băgat în venă și tras la pungă în draci.Nu mi-a plăcut. Mi-am luat sarsanalele și 
am ajuns în Victoriei. Prea aglomerat. Eu vreau liniște, să pot să citesc să pot 
să mai vorbesc cu Alexandra când mai beau una mică. Da‘ n-aveai cum acolo. 
Și-am ajuns aici pe Berthelot. E bine aici. Vecinii de la case mă știu, îmi mai 
dau câte ceva de mâncare. Cu gaborii din zonă mă cunosc. Ne mai salutăm 
mai pun și ei de-un pachet de țigări, depinde de zi și stare.  
 
Oamenii-s buni tati ..da‘ doar atunci când vor ei. Nu toți sunt așa. Am prieteni 
care-s în stare să-ți dea cu cărămida în cap pentru un coltuc de pâine. Deci 
am stat pe Berthelot primele două luni după ce am fugit din Victoriei. Am 
găsit-o pe una cu inimă mare și m-a luat la ea câteva luni. Am zis că am scăpat 
și că o să fiu bine. Da de unde pula mea! Mi-a zis într-o zi că se întorc ai ei din 
SUA și că tre‘ să plec. Vaca pulii, a uitat cât o mai futeam și cât îi mai plăcea.  
 
Am ajuns iar pe Berthelot și de atunci am mai făcut doar o vizită la centrul ăla 
de noapte de pe Pallady că m-au luat unii de la Salvare cu japca. Da‘ jur de 
mai ajung vreodată acolo. Eu care mă țin cât de cât curat să iau păduchi. Păi 
ce pula mea centru e ăsta? Se fură ăia între ei acolo, se mai lasă și cu 
căsăpeală.Nu-mi place.Mai bine stau în stradă decât la grămadă cu toate 
animalele.” 
Augustin n-are speranțe mari în general. El vrea doar liniște și cărți. Ultima 
oară când m-am dus la el dormea. Cu un sforăit ca de bunic mi-a adus aminte 
de boșorogii care trag la aghioase și visează cai verzi pe pereți. Nici n-am vrut 
să-l trezesc. Dacă vorbește cu Alexandra și eu îi deranjez? 
 
 
 
 


