
 

 

 

 

Ciornă 



 
- Domnule, se zice că civilizaŃia se măsoară după cât gunoi faci. Păi ce 

vrei treabă mai dată dracului ca asta?! Auzi, cu cât arunci mai multă 

mizerie, cu atât eşti mai om! Călcăm prin tot felu’ de jeguri, respirăm şi 

mâncăm toate prostiile posibile, da' suntem cei mai civilizaŃi! 

Toată această tiradă fusese aruncată aproape dintr-o singură 

răsuflare. Redactorul-şef al editurii abia reuşi să-şi tragă sufletul, că 

vechiul său prieten şi coleg dl. Teofil Novăcescu strănută şi râse 

aproape în acelaşi timp de pe poziŃia sa de adjunct, încercând să-şi 

marcheze cumva rândul în arenă. Era un vechi obicei al său cu care 

reuşea aproape întotdeauna să-şi scoată din pepeni interlocutorii; 

bineînŃeles că domnului în cauză nu i-ar fi trecut în veci prin minte ce 

efect aveau ticurile sale asupra celorlalŃi. 

- Da' tare te mai supăraşi omule pe noi toŃi; iar generalizezi empiric? 

Poate c-altfel n-a fost să fie, punctă doct dl. T.Novăcescu, subliniind 

totul cu un zâmbet pentru galerie. 

Folosind degetul mijlociu al mâinii sale drepte, şeful îşi ridică ochelarii 

ceva mai sus pe nas şi folosi reverul. 

- Adică voi vreŃi să-mi ziceŃi mie că nu v-aŃi săturat de-atâta 

putreziciune pe străzi? Păi asta-i civilizaŃia? răsunară sec ditirambii 

şefului. Cantemir ăla sau alde Bălcescu cred că se răsucesc în 

morminte!... 

Aşa căzu sentinŃa şi părea că nimeni din sală nu mai poate face nimic. 

Secretara răsuci pixul pentru a nu ştiu câta oară, în timp ce legăna 

lasciv piciorul drept pus peste celălalt, întărâtând şi mai abitir 

imaginaŃia tuturor. Când Formeanu tocmai se pregătea să servească 

propria versiune asupra salubrităŃii traiului zilnic în cetate, uşa camerei 



se deschise larg şi zgomotos, readucând dureros în memoria 

participanŃilor la colocviul ad-hoc sunetul candid-rugos al balamalelor 

neunse de epoci; unde mai puteai să găseşti balamale de secolul al 

XIX-lea, dacă nu la o fostă instituŃie de stat, veche şi respectabilă? 

Valeriu F. rămase cu vorba suspendată undeva în aerul aiuritor de 

septembrie, în timp ce glasul voinicesc al doamnei Lucica – “agent de 

curăŃenie” la editură încă de pe vremea comuniştilor – interveni ca un 

vânt de noiembrie târziu: 

- Bună ziua şi mă scuzaŃi, domnu’ director... Femeia nu părea că lua în 

serios ceea ce tocmai zisese, asta dacă te luai după modul expert în 

care pătrunse în sala de lucru şi după felul în care indexa cu privirea 

tot personalul prezent. Tot bodogănind şi mormăind, scruta cu atenŃie 

toate ungherele, dând din cap drept răspuns la un singur bună-ziua 

primit din partea secretarei directorului. Fiecare cotlon parcă ar fi 

ascuns ceva pe care doar d-na Lucica ar fi putut să-l scoată la iveală. 

SchiŃă un gest de nemulŃumire, după care îl fixă condescendent pe 

director şi rosti cu glas onctuos: 

- Domnu' Vasilescu, mă scuzaŃi că vă zic, ştiŃi că-s femeie care a văzut 

multe la viaŃa ei – moment în care se auziră murmure şi răzleŃe râsete 

înăbuşite de uitătura teribilă cu care femeia trecu de la unul la altul. D-

na Lucica continuă apoi, pe un ton uşor mai ridicat: io trec dă trei-patru 

ori pă zi pân birouri, da' acu' vă întreb şi pă dumneavoastră, că ştiŃi 

mai bine ca mine: io doar vă ştiu oameni educaŃî; dă câte ori să trec să 

iau gunoiu', că doar ce fac turneu’ prin toate redacŃiili şi când mă întorc 

p-aci după o oră, iar e gunoi în toată regula? 

Acestea fiind zise, îşi netezi cu palma abia luată din şold halatul de 

culoare incertă şi căută un punct de sprijin în jur; figura candidă a d-lui 



Teofil i se păru de nădejde, aşa că merse mai departe cu interogaŃia. 

Păi ar trebui să stau numa’ p-aci pă la dumneavoastră, să fac 

curăŃenie în numili legii; nu-i aşa, domnu' Novăcescu? 

Dl. Teofil N. începu: 

- Păi... 

Dl. V. Formeanu în sfârşit îşi despinse privirea de pe rotunjimile 

secretarei şi apucă doar să silabisească: 

- Ei, acu'... 

, iar dl. Vasilescu, care-şi pironise ochii în varul scorojit de pe peretele 

mult mai bătrân din faŃa sa, conchise: 

- Toată săptămâna m-aŃi bătut cu asta la cap, doamna Lucica... 

După ce măcină printre dinŃi numele femeii, îşi întoarse privirea spre 

ferestrele înalte şi rămase aşa secunde bune. Afară, frunzele galben-

portocalii valsau fericite prin aerul oarecum curat. 

 

Privea cu ură conducătorul vehicolului; ceafa, spatele, mişcările lui, 

toate acestea îi creşteau adversitatea faŃă de serviciile municipalităŃii, 

pe care le critica ori de câte ori i se ivea ocazia; şi erau destule 

asemenea ocazii în ultima vreme. Şoferul troleibuzului continua să 

zgâlŃâie călătorii după propriul său ritm şi îi obliga să accepte pe 

negustate şi, mai ales, pe nemestecate modul lui de a le gestiona 

timpul. Alo, alo, să ne grăbim încet, ce dracu’!... Dar, oricât de 

îngăduitor ar fi fost el, îşi dădu totuşi seama că aici era vorba chiar de 

timpul lui, propriu şi personal. Şi căldura asta înăbuşitoare care nu se 

mai termina odată... 

Însă chiar atunci mintea îi alunecă cu repezeală pe toboganul 

memoriei şi realiză că nu mai are mult până la concediu. Îl aştepta 



aproape cu o disperare mută; îl simŃea ca pe un fel de eliberare 

lăuntrică; nu era doar ca şi cum ar scăpa pentru un timp anume de 

birou, de hârŃoage, de oameni impasibili sau arŃăgoşi, nesuferiŃi sau 

simpatici. Îi apăru iarăşi în imagine bătrâna doamnă cu cocul argintiu. 

Măcar de un singur lucru putea spune că era absolut sigur: îşi făcuse 

treaba. Imaginea bătrânei tocmai se estompă fulgurant. Treaba 

probabil că a ieşit nu neapărat în felul în care ar fi vrut şefii să se 

întâmple, însă putea fi încadrată în limitele cvasi-normale, cu toată 

rutina aferentă. Dar, mai ales, făcuse asta în mod corect. Nu ca... 

...ia uite că la piaŃă coboară multă lume; şi – ceea ce era într-un fel 

îmbucurător pentru toată populaŃia vehicolului – urcă şi mai puŃină. 

Troleibuzul dădea unele semne că devenise parcă mai aerisit. Până în 

acel moment ar fi putut jura că oamenii ăia n-auziseră încă de apă şi 

săpun, nemaiamintind de “luxoasele” deodorante! Dar uite un loc liber 

tocmai acolo în faŃă, în partea dinspre dreapta şoferului, singurul loc 

din vehicol unde i-ar plăcea să se aşeze. łinându-se de bare, se 

aburcă spre într-acolo, făcându-şi loc cu greutate în trepidaŃiile 

hurdubaiei tocmai printre aceiaşi oameni murdari, cu aceleaşi plictisite 

feŃe. Odiseea sa se apropia de sfârşit; simŃea deja în vintre 

binefacerile repaosului. …Ghinion. O bătrână cu reflexe în bună stare 

se şi aşezase acolo. Castelul său imaginar se ruină dintr-odată. Le 

caută moartea p-acasă şi babele-astea umblă cu sorcova!... 

Aproape instantaneu se mustră în gând pentru ceea ce tocmai 

declamase cu atâta siguranŃă de sine. Oare cum credea el că o să 

ajungă la bătrâneŃe? O să fie mai breaz? Ba încă, nu poŃi să ştii ce 

generaŃii or fi atunci şi or să râdă de el mai abitir ca progeniturile de 

azi, îşi spuse privind cu ciudă un adolescent cu faŃa pe jumătate 



ascunsă de păr şi care stătea crăcănat pe unul din scaunele 

autobuzului, consultând-şi preocupat smartfonul din dotare. 

Câteva staŃii mai încolo bătrâna se agită în felul ei să se ridice de pe 

scaun; o gaură din asfalt o somează să revină cu bruscheŃe pe 

scaunul de pe care tocmai se urnise cu greutate. Reluă cu obstinaŃie 

acŃiunea şi iată că, precum într-o poveste cu final aşteptat, îşi vede 

strădaniile îndeplinite. În clipa în care vehicolul se smucise printr-una 

din gropile europene din jungla marelui oraş, el se şi găsea aproape 

de locul vizat. Ghicise momentul; mai degrabă, recunoscu în forul său 

interior că îi urmărise femeii toate mişcările şi, atunci când avu 

certitudinea că aceasta se hotărâse în sfârşit să elibereze locul, se şi 

înfiinŃase lângă ea. Ba mai mult, cu o gentileŃe ivită fără preaviz, chiar 

o şi ajutase să se agaŃe de barele uşii din faŃă. Doar îşi voia propriul 

său patio în acel spaŃiu public, restrâns şi motorizat. 

Ce bine e să stai... jos... Altă staŃie: universitatea. Coboară mai mult de 

jumătate din călători. Uitându-se la oamenii aflaŃi parte pe trotuar, 

parte pe carosabil, (deh, aglomeraŃie, ce să−i faci!), recunoscu cu 

uşurinŃă câŃiva aceiaşi, veşnici şuŃi bine îmbrăcaŃi, nu cu gust (de unde 

atâta?) dar cu Ńoale bune, de mafihoŃi. BineînŃeles, se aflau în 

exerciŃiul funcŃiunii (de când se mutaseră ăştia pe linia asta? Ce de 

schimbări de decor pot să aibă loc în lume, aşa, dintr-odată!). Îi văzu 

vituperând către un moşneag ce se ruga cu ardoare de ei. Mare lucru, 

alt fraierit care-şi vrea “măcar” actele înapoi! ...simŃea că îi venea să-i 

omoare pe toŃi aceşti nenorociŃi ai lumii noastre. Gândea că le-ar face 

un bine. Lor, dar mai ales nouă, celorlalŃi (cei normali, bineînŃeles). 

Plimbându-şi privirea spre locul acŃiunii, pe negândite ochi îi fură atraşi 



de pieptul generos şi bine pus în valoare al unei dame proaspăt urcate 

în vehicol; nu se putu abŃine să-şi închipuie şi... 

...se trezi gândindu-se dintr-odată la garsoniera lor, cea mai bună din 

sutele de garsoniere câte erau în imensul bloc în care tocmai se 

mutaseră de puŃină vreme. Proprietarul ăla nu era în stare să lege nici 

două vorbe! Şi-a dat seama de asta de cum a vorbit pentru prima dată 

la telefon cu el. Cică mai voia şi bani în plus din fondul de rulment... 

Numai şmecheri în ziua de azi! Da’ nu i-a mers; ce, s-a întâlnit hoŃu’ cu 

prostu’!? Aşa l-a aranjat GinuŃa, de nu s-a văzut, fraierul. Mă rog, 

recunoaşte că el unul n-ar fi fost în stare să ridice aşa pretenŃii către 

proprietar, mai ales că găsiseră foarte greu garsoniera în perioada 

asta aglomerată a anului, când toŃi studenŃii atacă oraşul. Noroc cu 

GinuŃa, care l-a înduplecat pe proprietar să le-o dea lor, chiar dacă mai 

avea şi alte oferte. Îi stătea bine costumul de femeie de afaceri 

GinuŃei, deşi el i-a atras atenŃia de câteva ori că fusta i se pare prea 

scurtă şi decolteul e cam prea adânc pentru gusturile lui, dar ea nu l-a 

scos din gelos şi aberant, s-o lase că ştie ea mai bine să facă afaceri, 

că dacă ar fi după el ar rămâne tot fără nimic şi tot aşa. Dar e atât de 

frumoasă, chiar şi când se enervează! 

Acu', GinuŃa aflase de la o vecină de la parter că acolo a stat un tânăr 

care cică înnebunise, scrisese pe toŃi pereŃii, l-au dus legat, cică din 

dragoste, cică să te iei după ce spune lumea, nici nu ştii ce să mai 

crezi. Lăsaseră chiar la urmă şmotrul în mica debara din hol. N-a 

acordat iniŃial atenŃie celor câteva hârtii găsite (ascunse?) într-un plic 

semi-putrezit, până în momentul în care GinuŃa (ea le găsise? Da, 

parcă ea) începuse să se maimuŃărească citind din acele foi. Pe 

moment, se hârjoniră ceva-ceva, dar mai apoi se certară din cauză că 



viitoarea sa soŃie zisese ceva rău – nu mai ştia ce anume – legat de 

sănătatea mintală a celui ce scrisese “prostiile-alea”, iar el simŃise că 

trebuie să îi ia apărarea acelui necunoscut. Şi asta fără ca măcar să 

ştie de ce. Apucase doar să-şi arunce privirea pe o singură foaie şi o 

găsise destul de interesantă. Pe chestia asta Gina rămăsese 

îmbufnată până spre seară, când l-a pus să arunce “cu mâna lui” 

hârtiile la coş; văzuse ea “destule dramolete d-astea” la serviciu. 

Dar n-a rezistat. După partida de amor de cu seară verificase starea 

de somn a logodnicei sale şi tiptil, în vârful picioarelor, se dusese până 

la bucătărie, de unde scoase tot cu aceeaşi mână foile (fructe ale 

discordiei?) din gunoi. Începuse să arunce o privire rapidă peste ele; 

auzi însă la un moment dat mişcare în cealaltă cameră şi ascunse la 

repezeală hârtiile în bufet. Voia citează doar un pahar cu apă citat 

închis şi se miră că îl găsise treaz citează în puterea nopŃii citat închis 

tocmai pe el, care citează dormea ca un armăsar citat închis; se simŃi 

iarăşi (ca atunci la munte?) măgulit la această zicere, întocmai ca de 

fiecare dată (mult dorită) când o auzea numindu-l (cu pasiune?) 

“armăsar”... 

Şi iar se gândi la descoperirea lor. A lui, adică, în fond. Păreau să fie 

ca nişte pagini de jurnal; dar de ce acest jurnal apărea sub formă de 

coli şi nu pe un caiet, o agendă, acolo? Da' până la urmă, de ce le-o fi 

lăsat deoparte respectivu' sau respectiva care le scrisese? I se părea 

un mare mister, care însă se elucidă brusc, odată cu revelaŃia că poate 

nici n-avusese de gând să le arunce, poate uitase de ele, pur şi 

simplu. Le-ar fi aruncat GinuŃa încă de atunci de când le găsiseră, dar 

atunci când a citit la repezeală lui parcă îi plăcuse să creadă că ceva 

din lucrurile scrise acolo chiar semăna (credea el) cu nişte chestii 



despre care scrisese şi el, aşa dintr-o dată, într-o seară acum mulŃi 

ani, cu puŃin timp după ce o întâlnise pe cea cu care împărŃea traiul 

zilnic. ...Ce bine-i suna asta! 

Supărarea pe viaŃă, asta-i plăcea să simtă. Era parcă de acord cu cele 

scrise, deşi nu înŃelegea unele cuvinte sau expresii; în plus, 

recunoştea că nu-i plăcuseră niciodată poeziile, mai ales cele de felul 

acelora găsite în foi, dar simŃea că trebuiau să existe nişte legături 

acolo... Nu era în stare să-şi explice prea bine ce şi cum. De câte ori 

nu-şi zisese să-şi cumpere şi ei un enciclopedic sau măcar unul de 

neologisme?... 

Încă se mai gândea ce să facă cu hârtiile-alea. Bine c-a reuşit să le 

ascundă la timp, atât cât să le poată duce la serviciu şi să le încuie în 

fişetul lui. I se părea că parcă a ascuns acolo poeziile lui... Oare ce-ar 

zice ea dac-ar şti de chestiile-astea? Da' uite că am ajuns. Ce bine-i 

părea, aşa, dintr-odată! SimŃea deja pe buze sărutul ei de bun venit. 

Ce-ai făcut azi? A fost din cale-afară, mai stresant ca ieri? Puiu’ mic... 

łi-am făcut macaroane, aşa cum îŃi plac Ńie! Oricum, ar trebui să-şi mai 

schimbe preferinŃele culinare, deşi GinuŃa gătea nişte macaroane, un 

deliciu, nu alta! ...ce fată de treabă! Se gândi că avea mare noroc în 

viaŃă. O iubise parcă şi mai tare din clipa în care i-a dezvăluit că pe ea 

o interesează familia, pentru că toate prietenele ei erau deja măritate, 

iar el i se păruse foarte serios, de-aia şi acceptase să fie cu el şi nu cu 

avocatul ăla ferchezuit... Ce înseamnă să fii deschis la minte! Cel puŃin 

aşa i se părea că trebuie să simtă vizavi de ceea ce credea logodnica 

sa despre mariaj şi familie; oricum nu-şi prea bătuse el capul până 

acum cu asemenea chestiuni delicate. Dar mai ales îi plăcea cum 

sună: “doamna Vasilescu”… Normal că nu uitase nici astăzi să-i 



cumpere un buchet de flori de câmp – îi plăceau foarte mult! Aşa făcea 

în fiecare vineri, când se întorcea de la serviciu; şi gândindu-se la 

toate astea, strânse cu şi mai mare putere buchetul în mâini. 

În sfârşit, punctul terminus al traseului său de astăzi. Se extrase cu 

ceva opinteli din vehicolul uşor delabrat, având mare grijă de buchetul 

multicolor pe care-l Ńinea ca pe un trofeu preŃios. În timp ce parcurgea 

aleea umbrită de gardul viu şi de rozalii trandafiri întreŃinuŃi cu mare 

grijă de către pensionarii din bloc, mintea îi reveni pe nesimŃite şi pe 

căi necunoscute la hârtiile-alea... Normal că nu-i spusese că le mai are 

încă! Da’ credea că nici n-o să-i spună, până la urmă; nu prea i-a 

plăcut lui cum a reacŃionat Gina data trecută... Ce noroc! Găsise la 

parter unul din cele trei lifturi hodorogite şi paradite de vreme; a zis 

administratorul că luna asta vine o echipă de la firmă să le 

recondiŃioneze. Măcar de-ar veni, cât s-a mai certat cu lumea de pe 

scară pe cota parte din costul reparaŃiilor... 

Chiar în secunda în care cifra “6” străluci pe micul LCD din lift, îl 

străbătu ceva, aşa, ca un fel de revelaŃie; avu certitudinea că ştie ce o 

să facă cu poezia aia: o s-o trimită la redacŃia unde lucra Gina. Se miră 

profund cum de nu-i venise ideea asta mai devreme; e drept că ea de-

abia lucra acolo de câteva luni. Emilian-Radu încă nu se obişnuise cu 

ideea noului job al consoartei, mai ales de când aflase că singura 

femeie de acolo în afara Ginei este doar tanti care le face curăŃenia... 

BineînŃeles, ea n-o să ştie nimic. Planul îi dădu un sentiment ciudat – 

un amestec de nostalgie şi de dorinŃă, ceva pe care nu îl putea defini 

cu nici un chip, dar pe care îl simŃea cu o certitudine din ce în ce mai 

apăsătoare. 



Zdruncinătura liftului îl trezi brusc din peregrinările sale mnezice. Plin 

de elan, încercă să iasă cu lejeritate din lift, se chinui să-şi ferească 

mâna de uşa care tocmai se închidea automat, însă nu îi reuşi 

manevra până la capăt. În procesul său firesc de închidere, uşa liftului 

îi prinse o porŃiune din buchet. Şi exact atunci zări literele inscripŃiei de 

pe perete: “nu trântiŃi uşa liftului!”. Fir-ai a dracului de uşă nenorocită, 

cu cin' te-a făcut, lua-v-ar gaia să vă ducă... 

 

- Bună ziua, şefu’! zise Valeriu de îndată ce dădu ochii cu redactorul 

şef. Ceva noutăŃi? întrebă el cu o uşoară ironie în glas. Sesizând 

nuanŃa subtilă din vocea subalternului, şeful îşi ridică ochii obosiŃi din 

monitorul computerului şi îi replică în acelaşi stil, privind în tot acest 

timp interlocutorul pe deasupra ochelarilor, cu subînŃeles: 

- Păi bine domnule, nu vă gândiŃi decât la bani!? Bani, bani şi iar 

bani... Îşi coborî vocea şi continuă pe un cu totul alt ton, abordând de 

data asta şi o mină serioasă: Nimic nou pe frontul de Est; o să ne luăm 

bonusurile-alea amărâte cine ştie când... 

Valeriu, continuând jocul, arboră teatral o mină neîncrezătoare şi 

spuse mai mult pentru sine: 

- E clar, iar suntem la mâna destinului... al destinului făcut de cei de 

sus, bineînŃeles! şi râse cu poftă, subliniind tentativa de glumă pe care 

o comisese. Şeful său, după ce se amuzase copios şi forŃat, la rându-i, 

îl întrebă neutru: 

- Mai bine ia zi, ai scos ceva şi pentru mine? 

Valeriu scotoci o vreme prin sertarul biroului său, luă de acolo o 

scrisoare deja desfăcută şi o depuse reverenŃios pe biroul şefului: 



- Asta a sosit azi-dimineaŃă; puteŃi s-o citiŃi, dacă n-aveŃi altceva mai 

interesant de făcut în aceste momente grele pentru Ńară... Depuse 

reverenŃios plicul pe biroul celui în vârstă. Acesta din urmă făcu un 

gest de iritare ca şi cum ar alunga o muscă impertinentă. 

- Ca întotdeauna, replică redactorul-şef, luând scrisoarea şi 

introducând-o în geanta sa de umăr, pusă la îndemână lângă postul 

său de lucru, aşa cum o Ńinea întotdeauna: rezemată de birou. Poate 

deseară, continuă el; acum sunt alte lucruri mult mai importante de 

făcut. Se miră totuşi în sinea lui cum de mai trimit ăştia plicuri în ziua 

de azi, când ar fi fost mult mai simplu un e-mail. Adăugă uşor emfatic 

spre colegul său mult mai tânăr: În loc să-mi mulŃumeşti că te mai las 

şi pe tine să tragi cu ochiu’ la meiluri, tu vii să-mi aduci aminte că am 

de lucru o grămadă; asta Ńi-e recunoştinŃa? zise el cu o uşoară obidă 

în glas, după care continuă fără interes, ca şi cum n-ar fi dorit să fie 

pus vreodată în situaŃia de a spune cuiva acele lucruri: Trebuie stabilit 

ce facem cu planul editorial, trebuie vorbit cu centrul, să vedem ce zic 

şi cei de-acolo; aici urmă o scurtă pauză, după care se reluă doct 

transmiterea mesajului: Apoi trebuie discutate diverse chestiuni 

administrative... 

- Cum ar fi discuŃia despre obrăzniceli cu femeile de serviciu, completă 

ritos subalternul. 

- ...cu personalul de curăŃenie şi alte alea, reluă pedant, pe ultima 

parte a monologului său, redactorul-şef al editurii. MulŃumit? Puse 

mâna pe agendă şi începu să bată tacticos cu degetele. 

Valeriu făcu o grimasă – inestetică, neconformă cu ceea ce ar fi vrut 

de fapt el să exprime. 

- Toate ca toate, da’ eu cu ce umplu rubrica? Dedlainu s-apro... 



- Ca de obicei, îi tăie replica scurt şi la obiect redactorul-şef, după care 

îi reproşă în glumă subalternului său: N-ar fi trebuit să te las să te 

ocupi şi de asta, iar vii şi mă întrebi ce-i cu aia, ce-i cu ailaltă... Iar mă 

dai peste cap, de parcă nu eram eu şi-aşa de... 

- Este că v-ajut? contră prompt responsabilul logistic al editurii şi 

continuă complice, răsucindu-se pe călcâie: Ce nu fac eu pentru 

dumneavoastră... 

Redactorul-şef îşi reorientă privirea către ecranul computerului. Reluă 

vindicativ: 

- Hai cu trombonu’, ura şi la gară! VedeŃi că nu vă mai Ńine statu' 

şandramaua... 

Când pronunŃase ultima silabă realiză că era deja singur în birou. 

Vorbi atunci uşor, dar apăsat, către sine: 

- Aşa-i când le dai nas; încep să se şteargă cu el la cur. Bun, ia să 

vedem... Templeit plan editorial, semestrul întâi, insertaităl... 

 

E.-R. luă o mică pauză şi încercă să reconstituie cu memoria sa 

prodigioasă de economist profesionist (de meserie contabil) subiectul 

lecturilor comise mai demult. Liniştea nopŃii îl conjurase să retrăiască 

febrilul momentului compilatoriu de atunci. Reveni cu un oarecare efort 

asupra copiatului şi însăilă dumicaŃii epici. După ce distinse mai greu 

semnele de pe hârtia îngălbenită de vreme, ieşise cam aşa: 

“Să luăm prin urmare act de o creanŃă, 

AdormiŃi în veşnice inventare, 

TăcuŃi şi goi, citim în noi iubire 

Veştedă. Ea pare că totul e spus demult. 

Nicicum, fără cătare 



Şi obosiŃi, căutăm fără-‘ncetare 

Îndurarea, iertarea-ne... Vremile aspre, rumorile ascunse, 

Toate aceste arierate sunt doar căderi peste noi 

Ce vor spori dezamăgirea; 

Şi dorul de ea, iubirea. 

Dar ce-i aici? Pe un petec de viaŃă 

Am dat de-o creanŃă! 

Şi ce de doruri... Mai mari, mai mici... 

Neştiute, dar simŃite dobânzi în nefericire 

Plătim ăstei vieŃi hilare; iar drept credit, 

Din sacul nepeticit al iluziilor se hrănesc atavicele noastre firi, 

De necuprins avide... 

Scormonim în pripă, alergăm depărtându-ne de Ńintă; 

Perena călătorie neîntreprinsă ne umple de fiori ecstatici. 

Fals; am plătit bilet în leasing 

(Mă uit în suflet: e senin?) 

Şi am vrea, în plus chiar, de datorii să fim scutiŃi! 

Şi tot-aşa sperăm într-una 

Ca viaŃa noastră – ea, nebuna! –  

Nicicând să nu dea faliment... 

Acuma spune-mi tu: par eu decadent? 

(E.-R. Vasilescu, 21 octombrie 2013, noaptea) 

Scutură uşor capul într-o parte şi-n alta, după care ochii săi pironiră cu 

privirea nişte fantome din trecutul său despre care el credea că 

scăpase. Spre norocul său, perioada de pierdere nu dură prea mult, 

mulŃumită vecinilor de vizavi, care desfăşurau în noapte un amplu 

program erotic, cu multe Ńâpurituri, ce avură darul de a-l readuce 



printre muritorii de rând. După alte câteva momente şi întrucâtva 

mulŃumit de sine, Emilian-Radu puse colile într-un plic gălbui. 

 

Tânăra secretară îşi făcea, ca de obicei la ora asta din zi, unghiile. Ca 

de obicei, cu roşu aprins. Redactorul-şef tocmai ce ieşise cu gomosul 

de adjunct, probabil că la masă. Iar o să pună Ńara la cale, de parcă 

toată România stă în doi moşnegi. Ei, care hodorogi, că doar unul are 

peste şaizeci, iar ălălalt s-apropie... Deja nu mai suporta job-ul ăsta de 

căcat, dar n-avea ce să facă, cel puŃin deocamdată. Deh, dacă nu Ńi-a 

plăcut în publicitate, ce să-i faci. Dar acolo a fost un iad; îşi jurase sieşi 

că o să găsească un serviciu unde probabilitatea ca un coleg sau un 

şef să-i facă avansuri să fie cât mai aproape de zero. Mai bine aci, cu 

moşii ăştia, deşi găseşti ş-aci un fante d-ăsta ca Formeanu, de se 

bagă-n seamă singur, că nu le mai ajunge, porcii dracu’ şi iar îşi aduse 

aminte de Miguel şi cât de proastă a fost că n-a păstrat copilul, nu se 

mai târâia ea acum cu mormolocu’ ăla de logodnic al ei; ce să facă, nu 

prea-i convenea ei să se mărite cu unul ca el, dar măcar era băiat bun, 

făcea ce vroia din el. Acolo la agenŃie mai avea puŃin şi înnebunea; nu 

mai ştia ce să mai facă, umbla numai în pantaloni largi, numai în 

negru, poate-poate se potolea libidinosul ăla împuŃit... Las’ că nici 

ăilalŃi nu erau cruce de închinat, dar orişicât, ca oribilul ăla de 

crieitivdairectăr nu mai era nimeni p-acolo. Asta e, a trebuit să plece d-

acolo, lucrurile ajunseseră prea departe după gusturile ei. La început a 

zis că nu strică să le arate cu cine au de-a face, dar de aici şi până la 

pipăit în toată regula e distanŃă mare. Acu’, dacă am ieşit o dată la 

masă cu ăla, gata, ne-o punem? Ce dacă arăta bine tipul? SărăcuŃul 

de Emi, nu mai ştia ce să facă, tot îi dădea înainte cu sfaturile lui de 



organizare a muncii. Faci ce vrei cu el dacă ştii cum să-l iei; bărbaŃii 

ăştia! Bine că lui nu-i place fotbalul, că prin agenŃie în afară de 

treburile de serviciu, nu se discuta altceva decât fotbal, până şi cele 

câteva muieri d-acolo îşi dădeau cu părerea, să dea bine în ochii 

bărbaŃilor, leşinatele dracu’! Păi şi eu cât m-am certat cu Emi la 

început în agenŃie, cică o palmă deasupra genunchiului e mai mult 

decât suficient pentru o fustă care se vrea decentă şi se apucă să îşi 

maimuŃărească logodnicul; încă se mai strâmba când pe uşă tocmai îşi 

băgă capul colegul său Valeriu F., care n-avea nevoie să ciocănească 

la uşă, doar ştia atât de bine programul şefimii. Nu-i adresă decât un 

„ciao, drăguŃo”, însoŃit cu priviri prelungite şi admirative orientate către 

picioarele ei, de care era atât de mândră. Uşa se închise uşor în urma 

lui Valer, iar secretara zâmbi către sine şi începu să-şi aranjeze pedant 

şi cu mişcări prelungite ciorapii lycra pe mai mult ca perfectele-i 

picioruşe. 

 

Obosit, se îndreptă de spinare, după care imediat îşi spusese în gând 

că “de la vârsta asta, Dumnezeu Însuşi ne mai îndreaptă”, 

acompaniindu-şi ideile cu câteva gemete de durere. Urcă apoi cu grijă 

fiecare din treptele de la intrarea locuinŃei, aşa cum făcea de obicei în 

anii din urmă, măsurându-şi de fiecare dată paşii, atent fiind să calce 

în linie dreaptă şi fără să-şi intersecteze paşii cu liniile gresiei. După 

atâŃia ani se mira sincer de unde mai are atâta răbdare încât să repete 

operaŃiunea asta zilnic de câteva ori? Mereu, mereu la fel. Oare asta 

să fie, răbdare? Gândi că tot obiceiul ăsta tâmpit i se trage de la 

plimbările pe care le făcea săptămânal la sediul SecurităŃii. Ce chestie 

idioată, cât de bou a fost să creadă că îşi apăra Ńara. Acu’, ce-a fost a 



fost, bine că-i convinsese pe idioŃi să folosească din prima nu unul, ci 

trei pseudonime. Instinctul nu-l trădase niciodată până acum; chiar 

dacă treburile deveneau nasoale, tot ştia cum să facă. Mândru, îşi 

îndreptă statura şi deschise cutia poştală. Verifică atent interiorul 

acesteia, lucru devenit demult obişnuinŃă odată cu fiece nouă intrare în 

imobil. După cum se aştepta, găsi câteva plicuri – note de plată, 

pliante publicitare, o vedere de la mare – Delia! Pe unde o umbla 

venetica asta?! De-aia mi-a cerut cu mutrişoara ei de mironosiŃă bani, 

ia uite unde a şters-o pramatia mică?! Ia să vedem! Neptun, Vama 

Veche, Balcik, Zlatni PiasăŃi... Cam eclectică, fata asta! Bine că nu i-

am dat prea mult... Parcă o s-o aud mai încolo la telefon: “te rog, tati, 

sunt în Istanbul sau în Atena, dacă nu pe la Odessa, te rog mult, 

promit că o să fiu cuminte şi n-o să te mai deranjez”; păi da, de ce să 

dea ea un telefon, că doar e mai simplu cu ilustratele, e într-un singur 

sens... Ajuns în acest punct cu proiectarea evenimentelor ce ar putea 

să urmeze, simŃi că i se umezesc ochii; constată cu oarecare durere 

că tot nu se împăcase cu gândul că Maria nu se mai afla lângă el 

dimineŃile... Acum i-au mai rămas doar visele şi închipuirile. Şi fata, pe 

care au făcut-o destul de greu şi destul de târziu... Ce bucurie a fost pe 

ei, tocmai scăpaseră şi de Ceauşescu! Bine că a apucat maică-sa să o 

crească ceva vreme, exact atât cât să-i formeze necesarul de bun-

simŃ... Noroc şi cu munca la editură, că altfel, cine ştie... 

Ştergându-şi lacrima din colŃul ochiului drept, îşi aduse aminte de plicul 

de dimineaŃă, pe când era la serviciu. Iar mi-o fi lăsat Valer plăcerea 

să descopăr alt talent aburit? Descuie încetişor uşa, ca pe vremuri... 

Ce bine-i să locuieşti la mezanin! Parcă e din ce în ce mai bine... 

Totuşi nu se putu abŃine să nu deschidă – imediat ce intră în casă – 



plicul galben. Iarăşi se lăsă năpădit de amintiri; mereu îi spunea: ai şi 

tu grijă întâi de tine şi apoi de literatura asta blestemată! O să te 

mănânce într-o zi, ai să vezi! Şi tot ea a văzut prima. Eeh, de-ar şti 

omul ce-l aşteaptă... 

Înăuntrul plicului descoperi două coli mototolite, abia Ńinute laolaltă prin 

intermediul unei agrafe imense. Cred că am avut dreptate; alt chinuit... 

AlŃi bani, altă distracŃie; alt timp, alte vremuri... De unde atâta timp?! 

Deschise şi scrisoarea: găsi în interior o notă – aşa pare, cel puŃin. 

Silabisi dezgustat: stimată bla-bla, poate n-o să credeŃi, bla-bla, găsit 

în debara, bla-bla... Ia stai, ceva nou! S-o luăm de la început ...credeŃi 

sau nu, dar ceea ce v-am trimis mă gândisem să le-arunc, evident şi 

tipic..., dar m-am gândit că e mai bine să apreciaŃi dv. lucrul acesta. Ce 

gentil! Mi se face scârbă... ConsideraŃi aceste hârtii ca fiind 

proprietatea dv. Cu stimă, Vasilescu aşa. Ce chestie! Cum zic io, 

soartă de critic; mai bine taci chitic... 

Însă în mod oarecum curios nu aruncă hârtiile direct în coş; aşa făcea 

de obicei, nu suporta să citească pe calculator, le scotea mereu la 

imprimantă, dar le citea din ce în ce ma rar, aşa că vecinul său Gogu 

mereu îi spunea în ultima vreme: “Vecine, mai bine d-ta ai arunca 

gunoiu' direct la ăia cu materialele refolosibile. Mai faci şi d-ta un ban 

cinstit!”. Auzi, cinstit! Jalnic şi ipocrit inginerul... Dintr-odată, se simŃi 

foarte determinat, încât se miră şi el atunci când se trezi vorbindu-şi 

singur: Am să le citesc! Se uită apoi cu repeziciune la mărimea 

scrisului; răsuflă uşurat. Noroc că-s doar câteva pagini...Şi-aşa azi nu 

e nimic la televizor, nici măcar un meci, un tocşou acolo, ceva 

interesant... Hai că m-am facut curios! Ce-şi face omu’ cu mâna lui... 



Ia te uite, strofe... Românu’ s-a născut poet, e clar; da’ parcă nu prea 

sună în stilul notei; o fi şi ăsta un ofilit de postmodern mai şmecher ca 

alŃii. E clar, o să mă distrez, altfel îi bag pe gât plicul mâine dimineaŃă 

lui Valeriu. Interesantă chestie, să vedem doar noi ăştia coşproducŃiile 

astea! Măcar rămâi cu distracŃia, cică... 

Se aşeză comod în fotoliu şi luă o sorbitură din coniacul ritualic. 

Aprinse lampa, puse picior peste picior, îşi puse ochelarii şi citi 

următoarele: 

“Să luăm prin urmare act de o creanŃă, 

AdormiŃi în veşnice inventare, 

TăcuŃi şi goi, citim în noi iubire 

Veştedă. Ea pare că totul e spus demult.” 

Ajuns aici, bătrânului redactor îi scăpă o exclamaŃie dezaprobatoare, 

timp în care aproape îşi trase ochelarii de la ochi şi se uită fix în sus, 

pironindu-şi privirea pe tavan. Rămase aşa câteva secunde bune, 

tocmai cât să conştientizeze existenŃa unei (foarte) mici pete gălbui pe 

tavan. Îl înjură scurt şi gros pe vecinul său Gogu inginerul, laolaltă cu 

cel sau cea care produsese scrierile ce-i supuneau răbdarea la grea 

încercare, după care îşi repuse ceva mai greu decât de obicei 

ochelarii, din cauza tremuratului. Bătrânul domn îşi roti ochii pe pereŃi 

şi plescăi uşor din buze. După ce îşi pironi câteva momente privirea 

undeva în bibliotecă, luă o înghiŃitură consistentă de coniac şi trecu la 

rândul următor. 

“Nicicum, fără cătare 

Şi obosiŃi, căutăm fără-‘ncetare 

Îndurarea, iertarea-ne... Vremurile aspre, rumorile ascunse, 

Toate aceste arierate sunt doar căderi peste noi 



Ce vor spori dezamăgirea; 

Şi dorul de ea, iubirea.” 

Se opri iarăşi un moment şi după alte câteva clipe de repaos era cât p-

aci să renunŃe. Ce credeai, că o să fie altfel!? Nici vorbă! Stau şi citesc 

foi pe care poate că n-ar trebui să le citească nimeni!... Mai fac o 

încercare, să văd, poate-poate... încă nu mă enervez de tot; sunt calm. 

Calm: astfel îşi spuse când apucă iar foaia: 

“Dar ce-i aici? Pe un petec de viaŃă 

Am dat de-o creanŃă! 

Şi ce de doruri... Mai mari, mai mici... 

Neştiute, dar simŃite dobânzi în nefericire 

Plătim ăstei vieŃi hilare; iar drept credit, 

Din sacul nepeticit al iluziilor se hrănesc atavicele noastre firi, 

De necuprins avide...” 

Redactorul îşi scoase ochelarii şi îşi masă pupilele. Apoi îşi îndreptă 

gâtul şi îşi trecu de câteva ori mâna pe faŃă, răstimp în care exersa 

diverse mimici. Or mai fi multe d-astea, că încep să mă enervez; ba 

uite, chiar m-am enervat. Acu’, după război, degeaba te-agiŃi, Tudore, 

tu ai vrut-o... Şi-or fi chiar de acu’ cinşpe ani? Apucă cu ultima îndârjire 

hârtia. Ce meserie mi-am ales şi eu… Apoi îşi zise în gând: “Bine că 

nu mai am mult până la pensie… Lăsă în jos repezit mâna cu hârtia şi 

apucă paharul, din care sorbi o înghiŃitură zdravănă. Lăsă coniacul să 

îi ardă direct măruntaiele, plescăi iarăşi ceva mai febril şi citi mai 

departe, dar cu ceva mai multă greutate şi cu o din ce în ce mai 

evidentă urmă de dezgust întinzându-i-se progresiv pe faŃa puŃin 

prelungită: 

“Scormonim în pripă, alergăm depărtându-ne de Ńintă; 



Perena călătorie neîntreprinsă ne umple de fiori ecstatici.” 

Hait! Las-o aşa! (Deja) bătrânul redactor (şef) lăsă să-i scape un 

căscat prelung, estimp în care îşi luă încet ochelarii de pe nas şi îşi 

frecă apăsat pleoapele. La sfârşitul acestei operaŃiuni încă mai căsca 

vârtos. Gata, pîn-aci; ia uite ce poftă de somn mi-a făcut pezevenghiu' 

ăsta, cine-o fi el... Să fie la el acolo! Nu ajungem noi departe cu d-alde 

dezlânaŃi dintr-ăştia ŃanŃoşi! D-aia se întâmplă ce se-ntâmplă... Îi 

reveniră în minte scenele zărite de dimineaŃă în staŃia de autobuz din 

faŃa casei, figurile detaşate şi sigure, de asasini, ale şmecherilor şi 

figura nesigură, de om nenorocit dintr-odată, a bătrânelului pe care nu-

l ajuta nimeni şi nici nu avea cine să-l ajute. Şi el parcă ar ştiuse asta, 

dar tot n-ar fi consimŃit să facă ceva; încerca şi el, în mod resemnat, 

să-şi rezolve singur situaŃia neplăcută în care l-a pus ignoranŃa 

conştientă a oamenilor, din tagma cărora făcea totuşi parte integrantă. 

Parte era atât moşneagul păŃit, cât şi el, unul din martorii pasivi ai 

scenei (aproape tot un moşneag, gândi). 

Încercă să se ridice din fotoliu, dar rămase pironit locului. Începu dintr-

odată să se gândească la viaŃa lui fericită cu Maria. Năvalnice, îl 

năpădeau senzaŃii şi imagini crezute pierdute pentru totdeauna: 

îmbrăŃişările prelungi de la căderea serii, mirosul proaspăt al părului ei, 

bucuria venirii pe lume a Deliei, apoi primii ei paşi, primele căzături, 

grijile cu grădiniŃa, cu şcoala, cancerul ovarian, tristeŃea şi dezolarea 

generală de la înmormântarea Mariei şi de atunci parcă-i tot aşa... Îşi 

plecă privirea – toate au fost acolo şi s-au dus ca fumul... Frumoşi 

papuci! Îi am de atunci, de când... Da! Atunci când am fost ultima dată 

toŃi trei în concediu... la munte... parcă... Da! Garmisch! A fost 

frumos... a fost... Se ridică totuşi din fotoliu şi se îndreptă de spate – cu 



greutate, însă nu-şi mai zise nimic, de data asta – şi brusc, simŃi aşa, 

ca în tinereŃe, o foame de lup. Luă hârtiile, se duse direct în bucătărie, 

ridică repede capacul cutiei de gunoi şi eliberă hârtiile. Iar o să-i dăm 

motive inginerului! Nu se putu abŃine să nu revadă în gând genunchii 

rotunjori ai tinerei sale asistente; amintindu-şi freamătul lor, simŃea 

furnicături în palme. Reveni într-o poziŃie demnă şi deschise uşa 

combinei frigorifice, mulŃumindu-i în sinea sa tânărului afacerist cu 

ambâŃ şi care se visa scriitor în timpul liber. Zâmbi mulŃumit, 

contemplând plăcuta privelişte culinară. 

 

“Da, da, Valerică tată, tunde-o în cartier, la bagaboante! Na, c-am 

prins stopu’. Ce-o mai fi pe la radio? Ia să vedem aici: leşinătura asta... 

aici imbecilii ăia, lăsăm aci, că le zice bine; verde” Ce claxonezi bă 

tâmpitule? Un’te repezi? Te duci la moarte? “Mamă ce bucată 

Marilena, Mary Lou” Ce cur, ce crăcane, frate! “Ia uite cum mă face să 

vorbesc singur parapanta… Da-i bună cu spume!” Aooleu... “Bravo, 

Valerică tată, Ńi-ai tras superfemeie! ...ce vremuri, când eram io tânăr! 

Chefuri în cămine... Chiar aşa, dintre toŃi tovarăşii, numa’ io am 

nimerit-o cu facultatea; ce dacă-i dă trei ani?! E învăŃământ superior? 

E! Ce să-i faci, ne-am depărtat unii dă alŃii; chiar, ce-or mai fi făcând? 

Vasile s-a dus pă copcă, Bilă s-a scos, mare şmenar, gagiu’! Sarmale 

s-a cam însurat, Ciocan e şi ăsta şmenar prin Germania sau Austria, 

numai eu sunt om serios… Chiar aşa, nu i-am mai văzut p-ăştia de-o 

grămadă! Da’ nici n-o să-i mai văd, poate cine ştie cum...” Maamăă, ce 

animală! “Aşa, claxoane pentru bulane! Bună rău, ce mai... Aah, 

Marileno” Gagico, te prind io... Chirurgie plastică şi reparatorie! Re-pa-

ra-to-ri-e! “Toată noaptea, toată... Cine mai poate, nene, că am citit la 



scârbiciu corespondenŃă pentru toată săptămâna. Nu vine el 

uichendu’? Mă scot io atunci... Şi handicrăpatu’ ăla cu foile-alea 

murdare... Bă frate, câte unii n-au ce face! Să ne chinuie pă noi, clasa 

muncitoare!” Hai, treci tătuŃule p-a’ntâia, că eşti valoros! ‘r-eai al 

dreacu’ dă căcănar cu beemveu... “Bă, da’ care-o fi mişcarea cu 

gagica ‘sta nouă de la şefu’? O dovedesc cât de curând... Ce crăcane 

ai tu, Gina-vagina... Bă, ce noroc are bulangiu’ ăla de Ńi-o marcă la 

vizuină” Unde te bagi, inteligento, a dreacu’ şcoală dă şoferi ai făcut! 

Să vede pă faŃa ta cum ştii să conduci, urâta dracu’! Mai eşti şi blondă 

pă deasupra! “Şi să mă mai lase Mari cu copchii lu’ peşte prăjit, nişte 

ameŃiŃi, ăla mijlociu un şmenar, iar aia mare o proastă! Poate dă ala 

mic să se mai aleagă ceva” Aşa, bagă-te, futu-Ńi adineaurea mă-tii... 

“Ce-o fi la teveu diseară? Ce foame m-a luat... Mi-o fi făcut maică-mea 

ceva bun de haleală? Cred, parcă văd că s-o fi băgat şi la curăŃenie... 

Ea a vrut cheie, eu m-am luat după ea şi i-am dat. Cică mă ştie ea, că 

dac-ar fi după mine, m-ar întinde câinii. Auzi... Bă, să nu uit dă chirie, 

că iar mă ia moşu’ la treişpe-paişpe. Chiar bă, ce i-or fi făcut 

nenorociŃii ăia dă ieri lu’ moşulică ăla, săracu’? Mă grăbeam, că mă 

dădeam la ei, să moară ce-am pă casă... No, no, mai bine ce-am 

dedesubt, aia de sus e tare-n ŃâŃe, da’ se lasă greu de tot, cică-şi 

iubeşte bărbatul, te cred, că şi io mint... Te aranjez eu... Aah, Merilu, 

fata mea...” Ia... Ia uite la ăsta... Ce pula mea faci bă tâmpitule, nu vezi 

că io aveam prioritate? Intri ca bou' în intersecŃie fără să te asiguri? 

Aveai verde? Scoate dracu' casco ăla, c-altfel ai pus-o original! Doar 

ce-am scos-o din servis alaltăieri, futu-i morŃii mă-sii dă rablă... 

 

- Vai ce drăguŃ... 



Şi se gândi că avusese dreptate: n-avea cum să uite să-i aducă 

vinerea iarăşi flori; de câmp, evident. Măcar ar putea să le mai 

schimbe şi el. De unde-o fi rămas el cu impresia că-mi plac astea de 

cîmp? Da’ până la urmă, MIE îmi aduce; să vezi ce-o să se oftice 

Adriela! Dacă făceam pariu cu ea, câştigam... 

- Îmi cer scuze că s-au rupt; am păŃit ca Ńiganu’ la mal, aci la lift... 

- Nu te mai gândi la asta, lasă... 

Of, ce mototol! Bine c-au rămas câteva în regulă; vaza albastră sau 

aia portocalie? Mda, se asortează mai bine cu aia albastră. Şi pe urmă 

se împuŃesc şi să vezi miros... Îşi mai zise că piure-ul a ieşit destul de 

bun încât să nu-l facă să regrete eternele macaroane. Îi plăceau la 

nebunie. Le-ar fi mâncat cu orice. Cum o fi să-i placă cuiva 

macaroanele, oricum ar fi ele preparate? Nu înŃelegea asta nici în 

ruptul capului. 

- Da, dar... 

- Dar din dar se face rai! 

zise Gina cu un uşor zâmbet pe faŃă; se gândise, nu ştia de ce, la “trai 

pă vătrai”. Tot atunci observă şi mica pată uşor rozalie de pe gulerul 

cămăşii lui Emilian-Radu. 

 

Cum pot să declame unii cu atâta uşurinŃă că noi gândim doar 

sistemic?! Să nu te enervezi!? Auzi, eu gândesc în sisteme… Habar n-

au toŃi mamelucii-ăştia cum e să înveŃi pe rupte numai chestii fixe vreo 

şase ani, cu tot cu laboratoare şi lucrările aferente! Atunci să-i vedem! 

Păi ăştia nu-s în stare nici măcar să ajute oamenii în nevoie, ca 

săracu’ moşneagu’ ăla, bine că n-a dat în plâns; leprele-alea nu merită 

nici măcar atâta lucru să faci de faŃă cu ei. Aşa-s toŃi, care mai de care 



se laudă, şi nimic! Nimic nu fac! Dacă mai găseam încă vreo doi ca 

mine, le arătam eu cum e să te legi de oameni pentru furtişaguri… 

Necazu’ e că d-abia mă târâi cu reumatismul ăsta; nu mă lasă deloc… 

Da’ trebuie să ne câştigăm traiul cumva, răspundem prezent, industria 

românească, aia care mai e, are nevoie de noi! Chestii serioase, nu ca 

meseria lu’ peşte a lu’ Mezincescu… Şi ce mai aere-şi arogă…Mare 

boier de sânge albastru, mare sculă literară, vai steaua lui dă securist 

împuŃit! Că dă când i-a murit nevasta, zici că a dat strechea în el, face 

la gunoi cât şapte! No, că mă iau de el cât de curând; dacă nu l-oi 

pune eu să plătească tomberon separat pentru maculătură, să nu-mi 

zică mie vecinii cuŃu’! Aoleu, că iar mă ia nenorocita asta de durere… 

Nu vrea deloc să mă lase, aah… 

- Ionicoo, gata cu sticla-aia caldă? Că iar m-apucă… 

 

<<19 iunie 1999 

DimineaŃă. Trezirea…? Aşa ne place să credem, că ne-am trezit... 

PărăsiŃi – ni se pare? – de “prietenii” noştri, care probabil sunt la alŃi 

“prieteni”, brusc ne trezim cu impresia că totul este fără sens. Într-atât 

să fim centraŃi pe legătura asta inefabilă între noi şi ei? Probabil că ne-

am schimbat; bine, m-am schimbat... În rău, evident – ? –, altfel n-ar 

mai fi avut loc “ruptura”. S-ar putea ca totuşi eu să fiu cel vinovat. 

Chiar trebuie să fie întotdeauna cineva de vină? 

Tocmai am citit despre cineva care spunea că viaŃa omului se 

aseamănă cu evoluŃia frunzei în cele 4 anotimpuri, ordinea lor lăsând-o 

la (p)latitudinea cititorului. Stai să caut, cred că era în cartea 

autobiografică a lui Bergman, pe undeva spre sfârşit... Credea că n-

are talent de scriitor, se critică pe sine ca om, îşi critică propria artă. 



Tupeu pe mine să îndrăznesc să-mi închipui că m-aş putea compara 

cu Marele Ingmar Bergman. Şi, colac peste pupăză, să mai şi cred că 

am într-adevăr ceva de spus. Dar toŃi avem ceva de spus. Ceva, al 

nostru, care de-acum trebuie să fie al tuturora. 

Când ne simŃim cumva apăsaŃi, nu mai digerăm viaŃa cum trebuie, 

avem diariu... 

 

25.07.1999 

1.09 PM Un pseudo-jurnal al obrăznicăturilor antignostice, paradoxal 

antiprofane. Şi aceasta este doar o eboşă. La fel de bine poate fi nimic 

– dar ce rost mai are să decelăm forma... În fond, de ce scriu? Nevoia 

de a mă explica, de a-mi explica; o fi în piramida lui Maslow? Cred că 

apare totuşi printr-un colŃ p-acolo. 

 

1.38 PM De câte ori simt că nu sunt în acord cu felul de a fi şi a face al 

lumii în care fiinŃez, trebuie să m-apuc să scriu, să desenez, să cânt, 

să urlu... E totuşi o bucurie pentru mine – poate una din puŃinele care 

mi-au mai rămas – să scriu. Începe să-mi fie destul de clar că o să-mi 

fie din ce în ce mai greu să găsesc o întâmplare nefericită din 

exteriorul meu care să mă impresioneze puternic; asta cam miroase a 

moşnegăraie... 

Apropo, mare lucru – bătrâneŃea! Trebuie să treci prin timp, atâta doar, 

presupunându-se că ai acumulat tot ce trebuia pentru a emana 

înŃelepciune la aşa-numita “vârstă a senectuŃii”. Dar această dăruire 

perversibilă (nicidecum perfectibilă) şi care se numeşte “viaŃă” ne 

demonstrează că nu e nici pe departe aşa. 



De ce se creează, de ce există arta: un posibil răspuns: ne e frică să 

nu înnebunim pentru că noi suntem singurii care trăim ceea ce trăim. 

Sperăm că va vedea / auzi cineva, undeva, cândva, ceea ce noi am 

exprimat şi poate că va simŃi EXACT la fel; atunci, ne-am atins scopul. 

Nu mai suntem singurii nebuni care vedem şi trăim lucrurile într-un 

anume fel. Manipulatio in integrum. Poveste veche. 

 

19 octombrie 1999 

“Nicicând n-am găsit prieten mai sincer ca sufletul meu 

Nici om mai de-ncredere ca inimea mea” 

zice în “Baburnamé” Sahired-din-Muhammed Babur, undeva, între 

secolele XV şi XVI, de unde cruda realitate: fiecare se poate bizui doar 

pe el însuşi. Doar ne-am trezit aruncaŃi într-un loc şi în nişte vremuri 

asupra cărora nu ne-a fost acordată posibilitatea exprimării acceptului 

sau refuzului; nimic nu ne-ar mai putea reda iluzia că tot ceea ce s-a 

întâmplat s-ar fi putut să nu se întâmple, aşa că stăm şi aşteptăm 

iluminarea, temându-ne totodată că vreo eclipsă ne-ar putea acoperi 

fiinŃarea searbădă. Permanentizarea onaniei spirituale apare ca un fel 

de pauză publicitară inserată izbăvitor (!) în demersurile de îngurgitare 

a teoretizărilor abstracte despre “europenizare”, “globalizare” şi 

“modernizare”, despre vidul moral interior al celor plecaŃi de la rostul 

lor pământean din Ńara de baştină, despre “violenŃa simbolică” şi câte 

şi mai câte alte asemenea tipare hermeneuzânde şi pretins ezoterice. 

Suntem fără apărare unul în faŃa celuilalt, ne ostoim frica de noi înşine 

căzând ori în prostraŃie, ori în implicare inerŃios ocultată în arte, în 

meserii, în sport, în fărădelegi; dacă nu, atunci în colcăiala fiziologică 

cea de toate zilele: fetidă, ordinară, plăcută dpdv sexual, luxură… De 



parcă într-adevăr ar mai conta ceva după nenumăratele gâlcevi ale 

înŃelepŃilor cu lumea! Totul sau nimic? Asul din mânecă: uitarea. Să 

vedem lucrurile puŃin mai altfel decât ca de obicei, chiar dacă 

dreptatea nu se confundă cu adevărul, chiar dacă ne cam place să ne 

victimizăm. SuferinŃe de doi bani. Amplu egoism mascat în altruism: 

noi în locul celor mulŃi. Hristoşi de serviciu. 

...ce mai labă ideatică! Cred că am atins un fel de punct Găunos al 

fiinŃării umane, mistificant şi mizericordios, centrul plăcerilor 

intelecŃioase… Communication breakdown, it’s always the same… E 

revoltător că noi înşine am fost în stare să (ne) facem una ca asta! 

Sensibilitatea de azi a rămas să fie – postmoderniceşte spunând – un 

simplu joc: jocul de-a (ne)simŃirea… Autoamăgirea îşi continuă 

insidioasa lucrare, adormind conştiinŃele valoroase cândva… Obtuzi, 

egoişti, dar cu pretenŃii mari; persoane care stau la un centimetru una 

lângă alta, dar se află la miliarde de ani-lumină una de alta. 

Umanitatea se dovedeşte a fi un Ńel mult prea îndepărtat. 

Atunci să plecăm naviGÂND: 

“Atâta apă... unde-or mai avea loc 

Oamenii” gândi abscons un marinar 

Ce echilibru’-n orizont căta. Şi iată 

Că deîndată şi năvalnic, i se arătă Neptun 

Cu ochii sticlind ca de nebun 

Şi aspru rosti spre cel filozof recent: 

“Toate-s amare prafuri, nu sunt vânturi îndeajuns 

Să le perinde-n necuprins…” 

Acestea zise în abis 

Marcantul demnitar acvatic; şi se duse. 



Dar întrebările încă nepuse 

Se îngrămădiră-n mintea celui mus, 

Iar el simŃi al său logos dus 

Departe-n zare, acolo unde aproape stins, s-agita un tumult 

Lăuntric. Şi era mut! 

Sufletul? Pare o povară, la fel cum dulce şi netulburată 

Curge apa vieŃii, ducând cu ea Arca fiecărui Noe al Lumii. 

Dar la orizont, fatalitate! 

Ca să vezi, măi frate, 

Cum sta necuprinsul 

Reificat, de jur-împrejur, 

Într-una din cele sticle-bibelou 

Ce stau pe-al managerului birou 

Docile, în pântec Ńiind corăbii de vis şi de visare… 

 

Zice-se că ar fi vreme pentru luptă şi vreme pentru pace. Citesc şi 

slovele alunecă uşor, încep să danseze sub ochii mei, mi-e greu să le 

urmăresc, să le pun în ordinea firească; dar mă las purtat de valul 

amintirilor evocate dintr-un viitor prezumtiv, viitorul cărŃilor, realităŃile 

lor. Putem rămâne aşa o infinitate... Numai că dintr-odată, se întâmplă. 

EmoŃia îşi caută momentul; starea de lucruri, o anume constelaŃie de 

trăiri şi experienŃe – toate astea îşi găsesc cititorul la momentul 

oportun. Aşa îşi lasă Makine sufletul să jongleze cu amintirile, iar eu, 

cititorul prins în vârtejul paginilor şi care vegheam asupra cuvintelor, 

am tresărit brusc. 

„- Mai ştii că astă-toamnă am văzut un stol de păsări călătoare? – Da, 

au zburat deasupra curŃii, apoi au dispărut. – Aşa e, dar ele continuă 



să zboare undeva, în nişte Ńări îndepărtate, numai că noi, cu vederea 

noastră prea slabă, nu putem să le vedem. Aşa e şi cu cei care mor...” 

Timpul mi s-a dezvăluit astfel privirii, viaŃa a apărut clară pentru un 

moment; viitorul se zărea; iubita, copiii, familia, nepoŃii – erau toŃi 

acolo; era atât de simplu, ca întotdeauna. Aşa a fost mereu şi aşa va fi 

şi în continuare. Şi chiar de n-ar fi aşa, tot voi fi fost mulŃumit că am 

avut ocazia să fiu contemporan cu oamenii dragi mie. 

Fericirea vremelnică a vieŃii împlinite; asta – într-un moment de lectură. 

 

Şi dacă scriem, scăpăm de necazuri şi bucurii? Îşi transmit oare 

puterea mai departe? Dacă eu scriu acum asta, nu cumva mă privez 

de un posibil viitor? Sau îmi justific neîmplinirile, slaba voinŃă, lenea şi 

comoditatea, şi reduc totul la o defulare? Un univers în câteva cuvinte; 

la fel şi persoana iubită: un vast continent care se lasă descoperit pe zi 

ce trece, dar despre care ştii sigur că n-ai să-l cunoşti în întregime – 

tocmai asta îi sporeşte misterul şi atractivitatea. Vom perpetua 

împreună viaŃa în drumul nostru către purificare, aşa cum mi s-a 

revelat citind nişte vorbe spuse de către bunica unui scriitor, zidind 

instantaneu puntea către sufletele noastre: morŃii şi vii, veniŃi din 

acelaşi loc, şi care mergem pe drumul nostru. Plecăm spre a ne 

întoarce, trăim pentru a muri. Dor de iubire. 

 

Din 1971, de la Doris Lesing cetire, din “Briefing for a Descent into 

Hell”: “- Înseamnă cunoaştere. Armonie. Legea lui Dumnezeu. Asta e 

ceea ce este. Lasă-mă... lasă-mă – trebuie... lasă-mă să mă trezesc! 

(...) - Aşadar şi dumneata eşti Dumnezeu, nu-i aşa? - Şi dumneata. - 

Eu nu Ńintesc atât de sus, te asigur. - Eşti prost. N-ai încotro.” 



M-am întrebat de atâtea ori cum e cu noi şi cu universul pe care nu-l 

putem cuprinde etcetera, iar răspunsul l-am găsit în ultima zi a unui an 

destul de prost pentru omenire, dar bun pentru OM. Eram undeva, în 

Europa, pe drum, discutând cu bunul meu prieten: 

“şi dacă noi trăim veşnic aceeaşi clipă? Bing-bang-ul primordial este 

acum, aici, la nesfârşit. Cu cât ne apropiem spre centrul Universului, 

cu atât tindem către ZERO. Timpul e oprit acolo; de fapt, este în 

curgere, însă doar pentru o clipă divină. Cu cât ne îndepărtăm de 

momentul iniŃial al exploziei vieŃii, cu atât timpul curge mai mult. Ceea 

ce înseamnă că tot Universul se mişcă în acord, se mişcă în acelaşi 

timp, care curge însă altfel, în funcŃie de distanŃa faŃă de Centru. Ne 

situăm în aceeaşi clipă a facerii universului, aici şi acum. Timpul e o 

clipă de necuprins: un echilibru primordial, în funcŃie de care orice e 

(mai) Bun sau (mai) Rău, iar sensul existenŃei probabil că e spre Bine. 

În această unică desfăşurare a timpului, în această clipă primordială 

universală în care ne aflăm situaŃi perpetuu, în plin Bing-Bang, există 

un singur echilibru: eterna stare de început şi sfârşit, totodată.” 

Iar bunul meu prieten replică: 

„sună frumos, pare că te satisface, dar prea explică tot. Păi atunci, 

existenŃa liberului arbitru ăsta al nostru nu devine cam circumspectă?” 

N-am ştiut ce să zic atunci, pe moment. Nici acum nu prea ştiu. 

Hotărât lucru, nu scap în veci de paradox; e umbra mea. 

 

30 aprilie 2002 

Simt. Trăiesc. Visez că mor: visez viitorul. Aş vrea să pot spune ceva 

care să explice şi să facă să fie frumos totul, dar ştiu că n-o să 

reuşesc, pentru că sunt un om obişnuit. N-am nimic extraordinar. Dar 



aş vrea să urlu cu toate puterile oamenilor şi să fiu liniştit cât pot fi toŃi 

oamenii la un loc. Mi-ar plăcea să nu fiu pierdut. 

Era mai bine să fi fost un animal, plantă, pământ, pasăre; ele nu sunt 

rele pentru că aşa vor, cel puŃin. Visez la o lume vindecată de virusul 

uman, atât de distrugător, de făcător de rele – iată ceva imposibil: 

haosul. Început şi sfârşit. Cercul s-a închis. Tot n-am aflat ce-i cu noi, 

lumea asta plină de regi, împăraŃi şi preşedinŃi, boieri şi conŃi, nobili şi 

stăpâni, numai unul şi unul. 

Mi-am pierdut răbdarea? Scriitură homeopată, terapeutică. Scriu şi 

scap. Aşa cred eu, nu mă mai urmăresc întrebările, le las moştenire; 

eu mi-am făcut datoria să semnalez, mă opresc aici. De lene, din 

comoditate; cum să duc asta în spinare până la capăt?! Păi, 

compromisul? ViaŃa e un şir de planuri, de compromisuri, de visări, de 

speranŃe, deziluzii, de pierderi ale inocenŃei; prima dată e cel mai rău, 

după aceea te obişnuieşti, răul se face din ce în ce mai mic – crezi tu, 

adică binele se face din ce în ce mai mare – te amăgeşti şi te complaci 

în rutina “căderilor la pace”, şi renunŃi la lupta pentru valori, principii şi 

alte alea. În fond, de ce să fii principial? Eşti altfel, eşti ciudat, nu se 

poate pune bază pe tine (?) la furat, la minciuni, la participarea pentru 

tortură – cum s-ar zice, eşti dispensabil. Mori cu valorile de gât. Am 

făcut greşeala să cred că adevărul e drept şi mă eliberează, îmi face 

ordine în viaŃă. 

Aici, printre oameni, există mai multe feluri de adevăr. Unii au mai mult 

adevăr, aşa cum unii au mai mulŃi bani decât ceilalŃi. Săraca omenire. 

 

Am aruncat telefonul cât colo; nu-l mai suportam, atunci. 



Trădat? Nu cred că există un cuvânt care să exprime starea asta. 

Când eşti lăsat de izbelişte este ca şi cum n-ai mai fi în stare să 

vorbeşti, ca şi cum Ńi s-ar fi luat râsul, ca şi cum Ńi-ar fi fost lăsat oftatul 

spre exersare continuă. 

N-ar trebui să existe cineva ca mine, cei care citiŃi asta n-ar fi trebuit să 

ajungeŃi să citiŃi aşa ceva. Ăsta să fie capătul? Nici gând. Asta-i 

speranŃa mea: sigur există mai rău de atât. Un optimist incorigibil. 

Tare aş fi vrut să am putere să rup hârtia asta. 

 

1 mai 2002 

subject: Quand tu viendrai... 

Voiam sa-ti spun ca te iubesc si nimeni nu mai poate face nimic. 

Stau aici la birou de la 8.30 intr-o dimineata de 1 mai, vorbesc si fac 

poante despre gandaci cu tante care ne face curat. Noi suntem 

gandacii, parazitii acestui pamant frumos. Nu te mai agita asa tare 

acolo unde nu merita, te consumi si eu am nevoie de energia ta pentru 

noi (sunt egoist, dar eu te-am aflat, si-mi reclam proprietatea); nu pot fi 

singur, ma inec in propria-mi nebunie. Nu ca as vrea sa te inec si pe 

tine (ca paianjenul cu musca prinsa in plasa), dar imi dai o 

contrapondere, ma salvezi. Nici nu stii de cate ori m-ai inecat si de 

cate ori m-ai salvat; m-ai salvat chiar si atunci cand m-am inecat eu 

insumi, si asta imi da o responsabilitate din onoare, ca la samurai. 

Lumea e un loc frumos, dar de cand te stiu, e parca si mai frumos si 

eu asa vreau sa ramana; pentru noi. Dragostea ar trebui sa-ti aduca 

alinare, liniste, confort, pace, bucurie, fericire... Trebuie sa o iei asa 

cum e, trebuie sa le iei asa cum sunt, trebuie sa ma iei asa cum sunt, 

trebuie sa te iei asa cum esti! Te rog... Sunt mandru de ce avem noi, 



cred ca nu mai exista multi pe lume care sa aiba ceva similar noua. 

Paradis pierdut si regasit... Pe unde mi-ai umblat? 

 

10 aprilie 2003, seara 

Mi-e frică să nu cumva să ratez întâlnirea cu mine însumi. Merg pe 

culoare semi-întunecate (sau semi-luminate?), deschid uşi şi nu 

găsesc decât camere zidite, li se văd cărămizile fad colorate şi 

mâncate de vremuri, şi nici un fel de fereastră! De unde totuşi lumina 

din ele?... 

...tot alergând din ce în ce mai repede, simŃeam o vibraŃie crescândă 

în aer, o trăire re-cunoscută... Dar am obosit tot deschizând atâtea uşi. 

Zgomotul paşilor mei s-a estompat; mi-e frică să deschid şi ultima uşă. 

Un imbold necunoscut mă împinge însă. Oroare aşteptată: chiar în faŃa 

mea, pe perete tronează o oglindă spartă, murdară. Din o mie de 

cioburi mă privesc o mie de ochi, o mie de sori. 

Aşa ceva nu există; există numai unul – şi acela nu pot fi eu. 

Dar înnebunesc la gândul că aş putea fi. 

 

9.56 PM Ne construim în gând (sună mai politically correct decât 

“minte”) un discurs pe care am vrea să-l declamăm în surdină unei 

persoane la care (credem noi că) Ńinem, iar atunci când ajungem în 

situaŃia propice, parcă nu mai are sens să spunem persoanei repective 

ceea ce voiam să-i spunem: vorbele par golite de însemnătate, până şi 

sensul frazelor se aplatizează. Nu rezistăm; e foarte, foarte greu să fim 

corecŃi şi consecvenŃi. Mai ales cu noi înşine. 

Tare mult ne place să ne amăgim noi înşine, şi asta o facem cu bună 

ştiinŃă – eram să zic “credinŃă”; ptiu, drace! FinanŃele sistematizează 



asuprirea, dau dependenŃă şi măsoară destine. N-ai bani, eşti nimeni; 

îi ai, îŃi poŃi vinde propria frică şi cumpăra propria linişte. 

Eclectic vorbind, scriem pentru ca nu cumva posteritatea să ne judece 

greşit; atunci ea TREBUIE să ne vadă exact aşa cum vrem: corect din 

punctul nostru de vedere. Încerc să găsesc o (pretinsă) cale de mijloc 

pentru toată lumea, la fel ca lumina lămpii spre care aleargă fascinate 

insectele zburătoare. Dar orice ai face, tot se găseşte unul care se 

supără. Punct şi de la capăt: 

 

28 iulie 1999 

Concret, viaŃa poate fi percepută drept o suită de “de ce”-uri: de ce 

oamenii, încercând să pătrundă esenŃa lucrurilor, se opresc majoritar 

în faŃada lor? de ce pretind că încearcă? de ce se întâmplă toate 

lucrurile astea suspecte, iar toate forurile abilitate, “competente” şi toŃi 

cei implicaŃi nu reacŃionează după cuviinŃă? de ce sunt mai mulŃi proşti 

decât e cazul amplasaŃi în poziŃii-cheie din structura societăŃii? de ce 

unii sunt puşi să sufere mai mult decât alŃii – şi asta în mod inutil? de 

ce nu citesc copiii atunci când trebuie cărŃile ce le-ar face un mare 

bine? de ce prostul gust şi nesimŃirea tind să se globalizeze? de ce 

Ńara asta se zbate într-o mizerie morală şi colcăie de prostie coruptibilă 

şi de nesimŃire crasă? de ce oamenii distrug cu bună ştiinŃă habitatul în 

care trăiesc? de ce sunt oamenii egocentrişti? etc. 

Răspunsurile rămân în aer; constat o ignoranŃă atroce, mult mai rea 

decât pericolul accidentelor nucleare, de exemplu. 

 

cca. 1,03 PM Dacă s-ar fi apucat – estetic, îndeosebi – toŃi cei care au 

avut ceva de spus să acŃioneze în consecinŃă, ce fel ar fi arătat 



peisajul mondial actual? Pariez că ar fi fost cu mult mai interesant. Dar 

dacă oamenii ar spune întotdeauna ceea ce gândesc ei cu adevărat, 

exact în momentul în care trebuie? În cel mai “bun” caz, alegem să ne 

comportăm în conformitate cu ceea ce gândim, presupunând că cei 

vizaŃi vor înŃelege “mesajul”. În mod normal, se înŃelege cu uşurinŃă, 

dar cuvintele nerostite rămân. Propria noastră teamă de vorbele 

necuvântate şi care ar fi trebuit adresate celor de lângă noi îi doare 

infinit mai mult decât străveziile noastre comportamente. 

Parc-am fi mereu în căutarea inocenŃei pierdute. Conlucrăm doar de 

faŃadă, ne e frică de două ori – o dată de noi înşine (căci nu ne 

cunoaştem mai deloc, iar o viaŃă întreagă nu ne e suficientă); a doua 

oară, de interiorul celorlalŃi. Vrem să ne protejăm propriul Eu; însă la 

capăt suntem singuri, deşi înconjuraŃi de familie, prieteni ş.a.m.d.. Cum 

ar zice Moromete ăl bătârn: ce ne facem domnule? 

 

03 de august 1999 

11 şi 12 PM. SimŃim descătuşate porŃile propriei creaŃiuni atunci şi 

aproape numai atunci când mintea ni se înceŃoşează uşurel (adică: 

alcool, drog sau alte supărări). Se deschid ecluzele autocenzurii... 

Realmente, nimic nu se (mai poate) şti cu siguranŃă. Las' că vine 

eclipsa sau – mai bine? – apocalipsa. 

Lipsa de sinceritate – un apocalips viu. 

Haiku tine şi-o să crezi 

Şi n-ar mai fi tremurat 

Şi nu s-ar mai fi pierdut 

Gândul, 

Cărarea. 



 

- Da, şi nu te mai holba aşa la mine, că doar nu Ńi-am zis cine ştie ce 

tâmpenie... łin la tine şi mă enervez când văd că nu te-agiŃi p-atâta cât 

ar trebui! Bate-te şi tu, nu vezi că toŃi tâmpiŃii se bagă în faŃă!? Crezi că 

dacă stai aşa o să-Ńi fie bine? Ştii că nu ai mai nimic; trebuie să-Ńi 

strângi şi tu ceva pentru tine, altfel nu 

o să putem trăi împreună!... Mai 

termină cu idealismele-astea 

ieftine, că nu astea o să-Ńi dea de 

mâncare mâine- poimâine! Ce te dai 

salvatoarea oamenilor? Nu vezi 

că altă treabă n-au, decât să îşi fure 

căciula singuri!? Mai lasă-i în 

pace!... Mai bine vezi-Ńi de treaba ta, 

că tu oricum meriŃi mai mult decât ăia 

şi eu vreau să te văd că începi să-Ńi 

pui la treabă adevărata valoare, 

că nu mai stai să visezi la stele şi la 

pacea şi înŃelegerea între 

oameni... Gândeşte-te că 

trebuie să ai bani că să-Ńi poŃi permite să 

visezi, iar tu încă n-ai de gând să începi să câştigi banii ăştia! Fii şi tu 

mai circumspectă, nu te mai băga în seamă cu oricine şi nu mai avea 

tu grijă de treburile altora, că nu te-mbogăŃeşti aşa curând! ÎŃi zic astea 

pentru vreau să faci ceva important, să ai exact ce meriŃi, să nu mai 

depinzi de unul şi de altul... Nu te-ai săturat să trăieşti de pe-o zi pe 

alta? Vreau pentru tine tot ce este mai bun, ce e 

 

Ştiu că ai păŃit multe din 

cauza oamenilor, că mulŃi 

dintre ei te-au trădat, dar 

încearcă să vezi şi tu ceea 

ce este mai frumos în ei! 

Dacă cineva îŃi face rău, o 

să-şi facă singur rău! Tu 

încearcă să-Ńi vezi de treaba 

ta, fii bun, aşa cum ar trebui 

să fie toŃi oamenii, şi ai să 

vezi că o să primeşti ceea ce 

dai! ÎŃi zic toate astea pentru 

că Ńin la tine şi vreau să fii 

mulŃumit de viaŃa ta şi de 

tine, să ai ceea ce meriŃi cu 

adevărat! Totul este atât de 



frumos! ViaŃa merită trăită din plin, iar noi nu ar mai trebui să pierdem 

timpul... łi-am mai spus că tot ce-Ńi zic e doar pentru că Ńin la tine 

foarte mult, aşa cum n-am mai Ńinut la altcineva toată viaŃa mea, şi îmi 

doresc să ai tot ceea ce este nevoie pentru ca să putem trăi împreună 

fericiŃi! Simt că aş putea să fac atâtea lucruri cu tine... Ştiu acum care 

îŃi sunt sentimentele faŃă de mine, pot să am încredere că orice s-ar 

întâmpla, tu vei fi aici: ca să mă sprijini, ca să mă iubeşti... Nu mai 

trebuie să caut pe nimeni! Credeam că aşa ceva nu există, nu are cum 

să existe, că toate poeziile astea despre dragoste sunt simple 

baliverne, vorbe de adormit copiii... Acum însă ştiu că totul este 

adevărat! Aveau dreptate toŃi aceia care preamăreau sentimentul de 

iubire pentru celălalt: este atât de bine şi de frumos!... Simt că aş 

putea să rămân în starea asta o veşnicie, fără să mă plictisesc 

vreodată!... Te iubesc atât de mult încât aş fi în stare de orice numai 

ca să văd că totul este cât se poate de bine în ceea ce te priveşte!... 

Nu vreau să mai ajungi vreodată în situaŃia de a suferi; aşa ceva nu 

trebuie să se întâmple! Cel puŃin, de aici înainte nu mai are nici un 

sens să suferim; legătura noastră se bazează pe ceva mult mai serios 

şi mult mai trainic. Ceea ce ne leagă este mult mai puternic decât ceea 

ce ne-ar putea despărŃi... Indiferent ce s-ar putea întâmpla de acum 

încolo în viaŃa noastră, tu trebuie să ştii că eu te iubesc mult de tot şi 

n-o să te fac niciodată să suferi... N-aş putea să-Ńi fac rău; nici nu 

vreau asta... Vreau să-Ńi fie numai bine, să ai parte de tot ceea ce te-ar 

putea ajuta să te desăvârşeşti, să te împlineşti ca om! Pentru mine, din 

toate câte există, ăsta îmi apare drept lucrul cel mai important: să te 

 



văd că îŃi recapeŃi încrederea în tine, că redevii ceea ce ai fost odinioară, înainte 

ca oamenii pe care i-ai idealizat atât de mult să te rănească... Tu Ńi-ai făcut singur 

rău: ai crezut prea mult în imaginea ta despre oameni, te-ai lovit de prag şi acum 

nu mai ai încredere în 

nimeni şi nimic; ori, fără 

încrederea în tine, nu o să poŃi 

fi sigur de ceea ce vrei cu 

adevărat. Eu n-o să-mi dau nici 

atât seama de ceea ce vrei sau 

nu vrei, de ceea ce îŃi place sau 

nu, dacă nu începi să te 

accepŃi aşa cum eşti şi să ai 

încredere în tine... Fiind atât 

de deschisă faŃă de oameni am 

reuşit să te găsesc; iar ăsta 

e cel mai frumos lucru care mi s-a 

întâmplat până acum!... Am luat 

şi eu o grămadă de şuturi, însă 

mie îmi place să văd ceea ce 

este frumos în oameni; altfel, n-

aş mai putea să cred în mine; 

asta aş vrea să reuşesc şi cu 

tine: să te fac să ai încredere în 

tine, să acorzi totuşi ceva 

credit oamenilor, să te întorci în 

mijlocul lor... Mai sunt destui 

oameni pe lume, cei care duc 

greul pe mai departe! Doar 

ştii că dragostea rezolvă orice; 

este de ajuns să arăŃi bunăvoinŃă oamenilor, îŃi vor răspunde la fel... 

 

ştiu mai stăpână pe tine! N-are nici 

un rost să te subevaluezi; singurul 

efect al atitudinii ăsteia o să fie un 

şi mai mare idealism. Gata cu 

fanteziile! E timpul să treci la 

treabă, să faci ceea ce alŃii fac de 

mult! Ai să-mi zici că vreau să te 

fac mai şmecheră, că vreau să te 

stric. Nimic mai fals! Nici nu-Ńi dai 

seama cât pot să Ńin eu la tine... 

Vreau să te văd mai dură! Eşti 

nemaipomenită, trebuie să ştii asta; 

eşti în stare să faci şi tu multe, să 

faci chiar mai mult decât toŃi cârnaŃii 

ăştia care habar n-au de nimic, nu 

sunt nici pe jumătate atât de buni 

pe cât poŃi fi tu!... łi-am zis doar: Ńin 

la tine prea mult ca să văd cum se 

folosesc unii de tine şi tu stai şi nu 

zici nimic, ba chiar dimpotrivă... 



 

Aku’ nu-sh ce s mai kre’; 

C-n asta lum Mare 

Risht s t opresht 

Câne (!) s simtz kemar… 

 

05 august, anul eclipsei de România 

14.45 orice-ai face, trecutul rămâne la fel. Da’ până la urmă poŃi să ştii 

ce maşinării or mai inventa ăştia? 

Adevărul e lucrul pe care îl tot căutăm, dar ne ferim întotdeauna cu 

obstinaŃie de el atunci când îl întrezărim cât de cât. Nici nu prea 

conştientizăm acest lucru; avem impresia că alergăm după jumătatea 

noastră, după marea dragoste, după o familie, după o casă, după o 

slujbă bună, după bani, după femei, după averi, după putere... 

 

Una din marile încercări din viaŃa unui om (extrapolând, din viaŃa unor 

grupuri mai mari) este să nu repete greşelile săvârşite de-a lungul 

istoriei sale. Însă pentru a reuşi acest lucru, va trebui ca mai întâi să fie 

îndeplinită o pre-condiŃie, şi anume înŃelegerea trecutului, acceptarea 

acestuia, mergând până la împăcarea cu el. O mare eliberare de 

constrângerile raŃionalului: să uiŃi. Pentru cei mai mulŃi, chiar o 

binecuvântare. 

Ar fi ideal să putem trăi în prezent, însă predispunerea către visare e 

ca o piatră agăŃată de picioarele noastre. De altfel, prezentul nici nu 

există: fiecare clipă din aşa-zisul prezent este legătura dintre trecut şi 

viitor. Însă doar trecutul îl ştim sau credem că îl ştim. Şi cum viitorul 

depinde de trecut, iar acest lucru nu e prea bine aprofundat… Nu pot 



să eman gânduri care să fie cât de cât gânduri atunci când îl ascult pe 

Roger Waters vorbind despre finalităŃi: un optimist incurabil, ce 

probabil că deŃine marea calitate de a fi foarte bine informat... 

Aşa cum în creieri ni se derulează un refren de duzină, tot aşa stăruie 

prin mine senzaŃia că lumea se duce uşor-uşor de râpă sub privirile 

noastre, nicidecum neputincioase. Ne renegăm propria condiŃie. Dar 

ce mai, aşa cum zice românu', noi să fim sănătoşi. 

 

06 august 1999 

6: 36 PM Acu' fro' 54 de ani omenirea făcea dovada supremei sale 

nesimŃiri în faŃa propriului viitor: o bucăŃică de infern s-a abătut atunci 

asupra arhipelagului nipon, ai cărui locuitori au fost transformaŃi brusc 

în cobai... 

Mda; să revenim la cele zise “lumeşti”. La viaŃa noastră cea de toate 

zilele, adică. Care viaŃă devine dintr-odată mult mai uşoară din 

momentul în care realizăm că la un moment dat o să cam dispărem de 

pe scenă. Actori prăbuşiŃi în infinit, mici fărâme de nisip de pe Ńărmul 

unde stăm şi ne aşteptăm plecarea din acest teatru al viselor. 

“Totuşi simt că adevărul este legat de violenŃă. Adevărul este ca sabia 

fără teacă; taie din plin. Şi cu cine luptăm noi, cei care iubim adevărul 

atât de mult? Cu minciuna lumii. O minciună perpetuă”. Aşa spunea 

Henry Miller; nu ştiu cât s-ar fi bucurat astăzi, când ar fi văzut lumea. 

El şi alŃii asemenea lui parcă au făcut să nu mai rămână prea multe de 

zis. Aş încerca altfel: 

“Scurta străfulgerare din privirea femeii îi atrăsese atenŃia: observă 

atunci ochii nerăbdători, artificial pronunŃaŃi printr-un machiaj pretins 

savant, buzele-i cărnoase ce trepidau abia simŃit, talia încorsetată în 



rochia uşoară ce-i scotea în evidenŃă pieptul elastic şi cabrat armonios. 

Vârsta ei era în mod evident mai mare cu câŃiva ani buni decât a lui; 

dar pentru nimic în lume n-ar fi fost sigur ce anume îl atrăsese din 

prima în jocul privirilor lor avide de sălbăticie... Era un simplu muritor 

de rând, ale cărui pupile se dilatau brusc la vederea unei linii 

armonioase a coapsei, la vederea unor ochi mari, ce pendulează 

sprinŃar în direcŃii intenŃionat neintenŃionate, la vederea unor curburi 

lascive ce abia se desluşesc printre contururile şi faldurile unor 

vestmintelor femeieşti, pretins acoperitoare de neînchipuite taine...” 

(fragment dintr-o scabroşenie – întrerupt de autocenzură). 

Hic et nunc al fiecărei clipe în parte. Nu mai există nici trecut, nici viitor 

la care să te raportezi; precum într-una din aporiile lui Zenon: săgeata 

nu e în zbor, pentru că ea se află nemişcată în fiecare moment al 

evoluŃiei sale. Faptele noastre ne urmăresc în timp ca nişte săgeŃi; dar 

pot să jur că ele se mişcă în zbor. 

 

09 august 1999 

18,58 acum 54 ani... Prostie, trufie, perversitate, masochism, 

iresponsabilitate, ignoranŃă, RĂUTATE... 

23,35 Oriunde umblu, parcă zăresc numai îngeri decăzuŃi, plini de ură, 

de resentimente şi de răzbunare şi care – vorba lui Wolfe – nu vor să 

se întoarcă acasă. Greu să răzbaŃi în astfel de lume. 

 

ziua eclipsei totale de soare, recte 11 august 1999 

10.14 AM Fuga prin porumb, verdele lui crud, mirosul mătăsii castanii, 

pielea crestată de frunzele porumbilor mai înalŃi ca mine, mirosul 

Ńărânii aruncate în urmă, razele soarelui ivite printre frunze, hărmălaia 



insectelor... înaintez prin timp şi spaŃiu. Mirosul apei mării către 

începutul iernii, briza ce-mi flutură părul, nisipul care pare că se 

transformă încet-încet dar sigur în nămol îngheŃat, valurile întunecate 

spărgându-se de Ńărm în acorduri de orchestră simfonică, păsările ce 

par că fug din calea furtunii care n-o să vină niciodată, dar şi gândurile 

mele ce traversează întinderile nesfârşite spre haos. 

Transpirat şi gâfâind, urc printre matusalemicele pietre, urmând firul 

şerpuitor al cărării muntelui. Zăresc linia orizontului desenând stâncile 

dinspre vârful aflat la mică depărtare. Îl simt aproape; iată-l, cuceritor şi 

mândru. Lumina jucăuşă inundă vesel depărtările, simt bucuria 

reuşitei, muzica vioaie a culorilor naturii, admir zborul maiestuos al 

şoimilor prin înălŃimile văzduhului, liniştea şi pacea munŃilor... Departe 

de lumea dezumanizată, simt că sunt totuna cu natura, am certitudinea 

propriilor capacităŃi, aerul parcă-mi salubrizează sinele, începe să-mi 

fie dor de frumuseŃea ascunsă şi aproape uitată a oamenilor... 

Şi câte mai pot spune cuvintele! Doar să le rosteşti cuiva drag şi 

imediat îŃi dai seama câtă necuprinsă linişte pot înfăŃişa. 

 

12 aug. 1999 (la o zi după eclipsă) 

11.21 PM (Ec)lipsa totală de soare, un fel de mini apocalipsă; a fost 

super, naşule, da' puŃin! 

 

ŞtiinŃa s-a îndepărtat în mod paradoxal de natură, şi-a construit asiduu 

propria viziune pretins exhaustivă asupra lumii, asupra existenŃei, 

asupra creaŃiei, asuprind. 

Timpul e totul; ne fascinează, îl iubim chiar, am vrea cât mai mult din 

el, iar timpul – ne omoară. Ne place să simŃim timpul în consonanŃă cu 



trăirile noastre; prelungim această plăcere sub diverse forme ce 

converg către acelaşi fond. MinŃim pentru ca să trăim mai departe. 

Până şi ora exactă e aproximativă, tot TIMPUL e ceva în plus sau în 

minus, depinde de perspectivă. 

 

17 aug. 1999 

22.06 Azi am terminat de citit “Copilul divin” de Pascal Bruckner; am 

avut senzaŃia că văd un film de Chaplin-Forman-Altman: aceeaşi ironie 

cruntă, temele universal-valabile, acelaşi final care distruge ceea ce 

credeai până atunci, un final atroce care ne pune faŃă în faŃă cu propria 

noastră natură hâdă, marcaŃi pe veci de invidie şi ură. Ne 

caracterizează propensiunea către minciună. Cabotini, cădem în plasa 

povestirii, a cărei nevoie o simŃim din plin. De ce să nu le satisfacem 

această dorinŃă semenilor noştri? Doar suntem altruişti, nu? Ce mă-

sa... Aşa că îi ducem de nas şi ne dăm atotştiutori; ne dăm cu părerea 

până şi acolo unde n-avem habar cum merg lucrurile; dacă prindem o 

frântură de adevăr, o împopoŃonăm cu ceva detalii savante şi totodată 

picante, tocmai pentru a fi îngurgitată mai cu nesaŃ. 

FaIşi. Dar atât de reali... Nu mai pătrundem nici măcar un sens 

nepătruns încă, iar dacă se întâmplă totuşi să mai prindem un fir 

cumva, atunci n-avem voinŃa să mergem până la capăt; ori, 

henrymillerian spus, arta înseamnă să mergi până la capăt. Aici nu 

există jumătăŃi de măsură. Asta e, toate cărŃile bune se termină cumva 

prost; asta nu înseamnă că reciproca e valabilă. La început a fost 

cuvântul, iar la sfârşit a fost să fie: Au secours! Au secours! 

Ce de iluzii... Ar fi fost mai bine să nu fi ştiut atâtea? Spectacolul 

trebuie să continue; avem nevoie de show, e în noi... Dar m-am săturat 



de făcături, vreau real, vreau să ies din sală, nene Shakespeare, e 

cineva care să m-ajute să fac lucrul ăsta? E cineva? Ajutor! Ajutor! 

Jimi e aici; un blues în spaŃiul unei clipe. Amintiri plăcute Born amintiri 

neplăcute Under A Bad Sign. E real. Trebuie să zbor către lume. 

 

19 august 1999 

Lumea ca un apus violet pe cerul întunecos al toamnei reci. Facem ce 

facem, ne întoarcem la natură. Încă nu-mi dau seama (de) ce scriu. 

Probabil despre criza reprezentării sinelui în societatea globalizândă. 

 

Diverse mici dileme, tot atâtea tragicomedii. Am început să cred că 

sunt înconjurat de mutanŃi al căror unic şi bun prieten este televizorul. 

Ne mâncăm unii pe alŃii cu graŃie; după decade de tâmpenie 

comunistă, apoi naŃionalistă, capitalism sălbatic; românii nu ştiu ce vor. 

România arată ca dracu’, sluŃită de nesimŃirea locuitorilor săi. Susul e 

jos şi viŃăvercea. Oameni prea dezbinaŃi, prea fricoşi. 

 

Mi se tot repetă că ajutorarea oamenilor este pură pierdere de vreme. 

De ce să ajuŃi pe cineva care nu vrea să fie ajutat? Îmi pierd timpul 

ajutându-mă chiar pe mine; tare, asta. Ziua în care am înŃeles că 

iubirea nu este de ajuns pentru a face şi a fi bine, este ziua în care 

spiritul meu a sucombat puŃin; trăiesc, dar nu sunt viu. 

Simple vorbe-n vânt. Praf, ca noi înşine. ViaŃa se schimbă, şi noi odată 

cu ea; sau invers? Nu te poŃi împotrivi naturii. Nici măcar celei umane. 

 

“Nu merge” – mi-ai spus aproape tremurând, “Ştiu, simt şi eu asta” Ńi-

am spus şi eu, supărat. Pe mine, pe tine, pe noi. Şi mi s-a făcut aşa, 



dintr-odată, frig, iar oamenii care treceau pe lângă noi mi se păreau 

posomorâŃi şi ochii tăi erau cei mai trişti ochi din lume. 

În anul întâi de studenŃie, Ńi-aduci aminte – cel puŃin, mie aşa îmi place 

să cred: că îŃi mai aduci aminte – cum umblam atunci pe la festivalurile 

de film: tineri şi cruzi, aşa cum nu mai suntem acum, după ani de 

maturizare, creştere, durere şi încercări... Umblam unul lângă celălalt, 

cuminŃi, timizi, împăcaŃi şi nu prea cu soarta, aşteptând miracolul: 

vreun semn de băgare în seamă din partea celuilalt, a alterităŃii fără de 

care nu putem trăi nicicum. Ne pândeam mişcările, cu speranŃa că 

vreunul dintre noi va sparge gheaŃa; însă nu a fost să fie. Acum, după 

ceva ani, ne revedem oficiali şi într-un fel neînŃeleşi, ne putem uita 

doar pe furiş unul la celălalt, vorbim, glumim, ne suportăm reciproc, 

nimic nu s-a-ntâmplat, ca şi cum timpul n-ar fi îndrăznit niciodată să ne 

tulbure realităŃile. Cuvintele au rămas nerostite între noi şi nu ştiu cine 

altcineva le-ar putea vreodată rosti; ca un hotar de netrecut între două 

lumi pretins paralele. 

Fiecare fiinŃă cu curgerea ei, fiecare individ cu momentul său de glorie. 

Şi dacă timpul s-ar răzbuna pe noi, întorcându-ne favoarea de a-l fi 

ignorat undeva, cândva? Lumea probabil că ar dispărea într-o clipă. 

 

Nu mai scrisesem nimic de vreo câteva săptămâni bune, poate luni; nu 

mai aveam chef. Truda asta începuse să mi se pară zadarnică: la ce 

bun să te exhibi... Gândeam demult că cineva avea să citească 

cândva toate polologhiile astea. Curată nesimŃire: treaba asta e ca 

flatulenŃa în public: toate duhorile tale interne apar în deplina lor 

splendoare, fără nici o jenă. 



Zădărnicia dragostei, a vieŃii? Trebuie trăite; fac parte din devenirea 

noastră. Mi-aş fi dorit să ştiu despre mine că n-am reŃineri în a trăi – nu 

vreau chiar atât de mult. Poate nu vreau îndeajuns. Poate sunt un 

escroc egoist care înşeală pe toŃi şi pe toate, chiar şi pe mine însumi. 

 

La raison du plus fort est toujours la meilleure. Omul: un fel de dr. 

Jekyll & mr. Hyde revisited. Alb şi negru, bine şi rău, frumos şi urât, 

între care există o mulŃime de nuanŃe. Yin şi Yang – ce simplu apare. 

Vestul a opus omul contra naturii timp de câteva sute de ani; de aici, în 

suferinŃă a ieşit planeta noastră. După noi, potopul. 

Omenirea e în plină goană de a arăta bine ea însăşi în proprii săi ochi; 

ne-am obligat singuri să ne redefinim. 

 

Zilele mele par a fi compuse din lucruri pe care nu vreau să le uit, dar 

le Ńin tot timpul cu mine, chiar dacă mă stânjenesc; fix ce nu vreau să 

uit. De parcă aş căra în spinare mereu toate nereuşitele, temerile, 

neputinŃele şi angoasele mele, de care totuşi nu mă îndur să scap; un 

fel de “bagaj de rezervă”. Back-up. 

 

tot 19 aug., o mie şi şase sute şaizeci şi şase pe dos 21.57 Anno 

domini 1999, cu numai un an înainte de Apocalipsă: vreme caniculară, 

averse, cutremur în Turcia, mii de morŃi şi răniŃi, şi mult mai mulŃi 

rămaşi fără case, 7,4 grade pe scara Richter, Daghestan, rebeli, 

penurie de benzină, ambuteiaje, umanitate. 

...sfârşim prin supunere; încetăm treptat lupta. Monşer, nu ne 

interesează ce-o să fie după; noi să trăim bine. 

 



Totul e relativ. Avem şi noi orgoliile noastre, idiosincraziile şi nebuniile 

noastre, bucuriile, prejudecăŃile. Toate mici. Dar parcă îndeajuns de 

mari să nu ne mai lase să ne trăim viaŃa, să nu ne mai lase să ne 

încredem în oameni, să nu ne mai lase să vedem drumul. 

Poate fi posibil în altă parte, acolo distanŃa dintre idei se măsoară cu 

puterea visului, în altă dimensiune, în alt timp. Îndoiala este mai tare 

decât hotărârea, aici, acum, aproape. DistanŃa dintre om şi animalul 

din om este cu mult mai mică decât ne-am putea închipui vreodată. 

 

INTERSTIłIU: Să ştii că am încercat să fiu aşa cum Ńi-ai dorit; mai Ńii 

minte, atunci la terasa de pe malul lacului, în acel septembrie însorit, 

cum îmi creionai portretul dorit de tine? Cu toate calităŃile pe care le-ai 

fi vrut să le am, dar şi cu defectele pe care credeai tu că o să le poŃi 

suporta din partea mea… 

…ce melancolie m-a apucat acum?! Cred că e din cauza toamnei, ne 

aflăm într-o zi de octombrie, la fel de frumoasă şi de însorită ca acea zi 

când, ştii tu…  

 

De unde atâta beŃie de cuvinte? De unde atâta negustorie de imagini?  

Cum să creadă Tomii în ceva pe care nu poŃi să-l cuprinzi în mâini, să-

l numeri, să te dai mare cu el că tu ai mai mult decât altul, să îl 

foloseşti astfel încât ceilalŃi să fie invidioşi că tu ai acest ceva? 

Rostul scriiturilor, picturilor, muzicilor şi alte asemenea lor, este să ne 

liniştească, că doar ştim şi noi că lumea e rea şi viaŃa e grea, nu 

trebuie să vină d-alde d-ăştia să ne tulbure... Ne leaşi? 

Dau eu sfaturi... Cine sunt eu? Ce vreau? De unde vin? 

La muncă, la produs! 



...fiecare ne credem cel mai tare din parcare... 

E ora 04.19. Bună dimineaŃa, oamenilor! 

 

Norma de CO2! Pfui! Nu ne mai ajunge nici aerul pe care trebuie să-l 

respirăm; până şi pentru acest lucru vital ne certăm între noi: ba al 

vostru-i mai poluat ca al nostru! Aşa că, ia mai ŃineŃi-l voi p-acolo prin 

zona voastră, că – vorba ceea – noi ceştilalŃi trăim cu totul şi cu totul în 

altă parte... Oricum, las’ că vin copiii noştri şi o să rezolve ei o dată 

pentru totdeauna şi problema asta, nu? 

 

Trebuie să fii tot timpul pregătit pentru orice. Eu tai şi spânzur aici; pot 

decreta orice şi risc să fiu crezut. Uriaşă responsabilitate! Oricum, nu 

putem alege ce-i mai bun, odată ce nu putem cunoaşte tot ce există. 

Trăim un continuu paradox; să tragem dară linie 

Până aici, nimic. De-aici înainte, n-avem cu ce (de ce, cine, cum etc.). 

Succese! 

 

Şi dacă cineva relativ apropiat îŃi pune brusc o întrebare extrem de 

importantă pentru el şi tu evident că nu te aşteptai la aşa ceva şi atunci 

îi răspunzi într-o doară, oricum nu erai pe fază, iar el îŃi ia relativul 

răspuns şi-l pune la temelia autodistrugerii, dar tu n-ai de unde să ştii 

care i-a fost picătura de i-a umplut paharul răbdării, tocmai răspunsul 

tău în doi peri la întrebarea lui pe care o credeai pusă la mişto; însă tu 

nu mai ai de unde să afli, nu mai ai pe cine să întrebi şi oricum nu te 

interesa pe tine să-Ńi pui o asemenea problemă, că doar ai alte treburi 

mult mai importante, zău aşa? 



 

Acu’ cică vreme-i pentru iubire şi vreme pentru ură; calm, timpul curge, 

ştiindu-şi bine calea. Noi facem războaie, ne certăm, Ńipăm unii la alŃii, 

ne hăituim. ViaŃa e în altă parte? Iarăşi întrebarea asta fără răspuns în 

lumea de azi, de ieri, de mâine. 

Truda creaŃiei se confundă cu truda împlinirii viselor? Ne urâm unii pe 

alŃii la fel de mult pe cât ne iubim pe noi înşine? Împlinirea dreptăŃii 

înseamnă mai puŃină minciună? łelul suprem al omului ar fi iubirea 

sau contopirea cu natura într-o dragoste nestăvilită? Suntem animale 

foarte evoluate sau nişte zei foarte decăzuŃi? Sinceritatea înseamnă 

moartea dragostei? 

 

Aceste cuvinte au mai fost spuse cândva, atunci când omul era avea 

timp pentru tot. Memoria îi face câştigători doar pe puŃini. 

 

Mai 2003 

Ne învârtim în loc, centripeta de ne ameŃeşte cu sârg creierii se face 

simŃită din ce în ce mai tare; viteza creşte, nevoia de comunicare – 

aşijderea. Prea multe crize, aşadar; e normal să înnebuneşti. 

Totul e mai scurt, mai repede, mai concret. Pierderea nuanŃei s-ar 

compensa cu soliditatea şi multitudinea sensurilor, cu concreteŃea 

stilului – et voilà le style, enfin! Chiar şi într-un cablu de internet zace 

conectat o umbră de stil. Still life. 

Lumea virtuală expandată impune respect, e un loc de desfăşurare a 

forŃelor. Lumea reală e presată, dilatată; până la extrem? Nu există 

aşa ceva; chiar şi extremul e infinit. Suntem virtual din ce în ce mai 

apropiaŃi, iar în mod real din ce în ce mai depărtaŃi. ProporŃionalitate 



inversă. Matematica bunului simŃ, diateza reflexivă / trecutul în oglinda 

viitorului. Sau viaŃa ca o plată? Cine a inventat banii a revelat forŃa 

motrice a omului oricărui viitor. ViaŃă pentru bani, un schimb 

respectabil de echitabil, în termeni socio-economici, maieutica mâinii 

invizibile din buzunarele goale ale trecătorului prin Vegas-ul vieŃii 

deşertice. Banii ca oază, la pachet cu Fata Morgana, oferit cu 

discount! Ieftin, la superofertă! 

Mă dau tare în principii, dar eu tot din nisip sunt. Chemarea naturii e 

prea tare pentru urechile noastre surde? TrimiteŃi răspunsul, împreună 

cu datele dvs. personale la www.raiulpepamant.com şi puteŃi câştiga 

timp preŃios! BineînŃeles, pierzându-l pe cel folosit la scrierea mesajului 

promoŃiei sau la citirea acestor cuvinte. Punct şi de la capăt: la început 

a fost un cuvânt, doar. 

 

Blestemul orgoliului se transpune în excursuri patetice şi imprecaŃii 

egocentrice cu frazare violentă, împănate cu fade certitudini 

moralizânde cu miros de lene. Nimic altceva decât speranŃa de 

mântuire prin spovedanie singuratică, moartea autocriticii şi fantoma ei 

care bântuie. Material pentru un studiu psihopatologic. Nimic nu se 

pierde, totul se transformă. 

Din gând în gând şi din spusă-n spusă se construieşte temeinic o 

bucăŃică de infinit. Cred că arată ca un fractal, probabil. E=mc2 şi 

z≈z2+c, vechiul şi noul testament. Totul e posibil, chiar şi evenimentul 

ca omul să se descopere în sfârşit pe sine. Istoria omului e istoria 

oglinzilor pe care şi le construieşte spre a se vedea mai bine, dar cu 

cât construieşte mai multe, cu atât omul e mai neclar. Câtă pasiune în 

a se chinui pe sine, câtă pricepere şi devoŃiune în a-şi complica 



existenŃa... Mde, liberul arbitru e ispita care acoperă, la o adică, tot ce 

e făcut „anapoda”. Talitha qumi, haide bre, bagă a-ntâia! Bă boule, ăla-

i marşarieru’, netotule! Apăi, toŃi neterminaŃii şi-au tras carnet de 

condus liberul arbitru... na, că te-ai dus în decorul natural, ce făcuşi!? 

Las’ c-o rezolvi mata’, mai o clonare, mai o fisiune ceva acolo şi faci 

altă Natură, cu alŃi oameni, într-o altă viaŃă... 

 

Stăteam cu ea în acel restaurant sordid şi mă gândeam că-i puteam 

spune orice; mă rog, credeam că puteam vorbi despre orice ne-ar 

trece prin cap fără să ne facem prea multe probleme că nu s-ar crea 

spaŃiul necesar pentru dialog. 

Aşadar, iată-ne iar faŃă în faŃă. Ciudat, vocile noastre nu dădeau nici 

un semn că s-ar ralia impulsurilor raŃiunii; doar stăteam şi ne priveam. 

Tăceam împreună. 

Îmi închipuiam că viaŃa e simplă, aşa complicată cum e, dar acum nu 

se lega defel dialogul. SimŃeam că-mi pierd răbdarea. Încrederea în 

propriile mele constructe şi idei scădea vertiginos, pe măsura scurgerii 

secundelor. Totul era fluid. Totul curgea în linişte, o linişte suspectă: 

îmi puteam auzi gândurile cum se ciocnesc de-a valma încercând să 

dea o coerenŃă prezentului în care mă zbăteam. Pur şi simplu 

cuvintele nu găseau calea spre libertate, iar corpul meu, mintea mea, 

printr-o ciudată alchimie a spiritului, erau solidare cu vorbele nespuse. 

Eram blocat, dar nu voiam să accept; voiam să mă mişc, să dau frâu 

liber cuvintelor pritocite atâta amar de vreme, dar nu eram ascultat de 

către propriul hoit; eram prins în propria-mi capcană. 

 



Nostalgia începuturilor. Oamenii ar vrea să reia legăturile pierdute, să 

ia lucrurile mereu de la capăt. Mimetismul îi omoară încet, deşi văd ce 

păŃesc cei pe care-i copiază; şi totuşi, vor să înceapă iar şi iar, să 

reînceapă cât mai des posibil. Frica sfârşitului. 

Ciudat: atâtea începuturi, dar un singur sfârşit. Cică semnul apropierii 

timpului de pe urmă constă în creşterea gigantică a cunoaşterii, în 

intensificarea căutărilor adevărului. Disparat. Micile lucruri dintr-un 

întregitor Mare. AutoindulgenŃă, exaltare, diletantism trufaş, 

supralicitări inutile, micimi, neterminări şi zbucium, lumea, eu. 

Nimic uman nu mai există, nimic care să merite osteneala. Nimic, în 

afara tabloului privit. Totul se scurge în el într-un iureş nestăvilit: viaŃa 

devine un tablou, bun pentru ochiul atotcuprinzător. 

Nimic mai mult decât arătări părelnice. O tristă comédie. 

 

Prezentul pune stăpânire pe simŃurile mele; încerc să deconstruiesc 

momentul, însă rămân abstrus şi incongruent cu devenirea mea. Totul 

e spus demult, noi luăm doar ce ne convine. 

 

...luminile se reflectă aiuritor prin vitrinele oraşului fanat, care-şi retrage 

farmecele obosite către orizontul de aşteptare al unei noi zile. Noaptea 

a cuprins metropolisul ruginit, dar spoit proaspăt; lumea e dornică să 

trăiască în noapte. Atunci viaŃa se simte altfel, mai adânc, mai amplu, 

mai sălbatic. Unde vă-ndreptaŃi în noapte, oamenilor osteniŃi, dar cu 

faŃade îngrijite? Linişte, nemişcare, timpul s-a oprit. Bang! 

 

Departe, la marginea nopŃii, un surâs nu putea fi altceva decât un pur 

şi simplu surâs>> 



 

- Uşor, doamnă, să nu vă grăbiŃi... spuse plictisit şoferul. Subiectul 

remarcii sale prea puŃin curtenitoare era femeia în vârstă care tocmai 

se străduia să pătrundă în absconsul univers al unui microbuz de 

legătură între provincialul orăşel-comună uitat de civilizaŃie şi marea 

urbe capitalistă. 

- Da, mon chér, sunt de acord, dahr ce să-i faci, nu vezi că thrăim şi 

noi cum putem!? graseiă elegant mirabila reprezentantă a senectuŃii, 

aburcându-se cu greutate pe sisificele trepte de acces aparŃinând 

vehicolului cu pricina. 

Mă minunai cu mare fericeală şi oarece surprindere de felul în care 

bătrâna doamnă înŃelegea să înfrunte infernul – pentru dânsa, zic – 

reprezentat de accesul în pomenitul mijloc de transport. Aruncai o 

minimă ocheadă către venerabila persoană. Recte, nimănui nu-i păsa 

de bătrânică, dar călătorilor tare le-ar fi surâs o evoluŃie cu totul şi cu 

totul neaşteptată (!) a evenimentelor, cum ar fi: “ajutaŃi-mă să urc”, “nu 

vă este ruşine” ş.a.m.d.; aşa, ca să mai aibă şi ei parte de ceva 

distracŃie în plus pe ziua de azi, să simtă că nu trăiesc chiar degeaba. 

...după ceva vreme scursă de la pornire – să fi fost vreo zece-

cincisprezece minute – doamna în vârstă se întoarse către mine 

(ocupam a doua banchetă din dreapta, cu tot cu bagaje – mă 

întorceam oarecum stors de pe munŃii patriei) şi-mi murmură cu o voce 

subŃirică şi uşor tărăgănată: 

- Nu vă supăhraŃi, vă dehranjează dacă închideŃi puŃintel geamul de pe 

pahrtea dumneavoasthră? după care se justifică folosind un ton mai 

coborât: Am phrobleme de la cuhrent şi încehrc să mă fehresc, vă 

mulŃumesc şi scuzaŃi dehranjul, încheie solicitarea venerabila doamnă. 



Nu era atât tipicul de adresare sau neprevăzutul situaŃiei ca atare – 

cine dracu’ a mai văzut, în prăpăditul acela de autobuz, ca un călător 

oarecare să “deranjeze” alt călător cu întrebări retorice, de genul celei 

prezentate mai sus, când simŃul comun îŃi spunea să îŃi vezi de treabă 

(în sensul de a face ceea ce doreşti – nu are cum să deranjeze pe 

cineva, în fine, să revenim) – ci, mai ales modul absolut firesc în care a 

sunat această doleanŃă. PuŃin luat pe nepregătite, am încuviinŃat cu un 

gest enervant de amabil – cel puŃin, aşa îmi apare acum, când îmi 

amintesc acea zi – şi chiar mi-am reconsiderat poziŃia, retrăgându-mi 

puŃin picioarele sub propriul scaun. 

Credeam că asta era tot ceea ce puteam împărŃi în scurta noastră 

existenŃă comună, bătrâna doamnă şi cu mine. Se pare că nu era de 

ajuns. Venerabila se rasuci la 45 de grade şi cuvântă şipotit: 

- Îmi cehr iehrtahre, tinehre domn, mă înthrebam dacă nu aŃi putea să 

îmi spuneŃi unde anume ophreşte autobuzul, până să ajungem la 

capăt? sună aproape familiar glasul femeii cu părul ca zăpada. În 

acelaşi moment am zărit dintr-odată cutele şi petele de pe pielea 

nefiresc de albă a feŃei bătrânei doamne. În timp ce abia îi 

răspundeam, am remarcat strălucirile argintii ale părului, strâns 

elegant într-un fel de coc aparent neglijent; şi încă îmi stăruiau în cap, 

derulându-se continuu, cuvintele “tinere domn”, “tinere domn”...  

...până când a coborât din vehicol, doamna nu mi-a mai adresat nici un 

cuvânt. Aceeaşi greutate la coborâre, aceleaşi mişcări lente, precise. 

- MulŃumesc, domnule, penthru amabilitate. Bună ziua! 

...au fost ultimele cuvinte pe care le-am auzit din partea ei. Şi nici 

măcar nu erau pentru mine. Erau pentru şofer. Nu era chiar capătul 

destinaŃiei, oprisem într-o mare intersecŃie. După ce uşile s-au închis şi 



autobuzul a pornit, mi-am întors privirea către stradă şi am urmărit-o în 

timp ce ne îndepărtam unii de alŃii. Am privit-o concentrat cum dispare 

din cadru, iar această imagine îmi stăruie şi acum în amintire. Dar, mai 

mult decât atât, îmi apare şi mai obsedant un lucru: lumina nefiresc de 

tinerească din ochii ei pătrunzători. 

 

Cei doi adolescenŃi care sprijineau bordura băură fiecare câte o 

înghiŃitură din cutiile de bere, după care cel mai înalt şi mai slab dintre 

ei îşi ridică privirea spre blocul din depărtare şi apoi se stropşi în glumă 

către cel mai scund şi mai gras: 

- Bă idiotule, ce pula mea nu-Ńi Ńii şi tu gura puŃin, măcar să ieşim 

dracu’ din scară! 

Scundul căscă mirat ochii şi nevenindu-i să-şi creadă urechilor, îl 

împunse pe lungan în umăr în timp ce replica: 

- Ce căcat ai coaie, dă mă iei aşea la pulă? 

Lunganul îi blocă mişcarea cu antebraŃul, aplecându-se uşor în lateral. 

Fandă uşor şi zise repede: 

- Nu Ńi-am zis bă de-atâtea ori să nu mai înjuri când suntem pă lângă 

bloc? Te-a auzit în pula mea maică-mea şi... 

Vorbele îi rămaseră suspendate, pentru că bondocul abordă o mină 

slugarnic-inocentă: 

- Bă Tomi, să moară familia mea dacă... 

Slăbănogul îl contră decis: 

- Nu te ma jurea atâta, că m-a făcut dă tot căcatu’ maică-mea aseară, 

că să nu mai umblu cu tine, că i-a fost milă dă tine că n-aveai tată şi că 

te-a crescut ca pă copilu’ ei şi tu îŃi bagi pula în ea şi în morŃii ei... 



Vocea lui se înmuie puŃin cîte puŃin în timp ce derula fraza. Grăsunul 

bău din cutie, se şterse cu dosul mâinii la gură şi abordă un rânjet larg, 

trădând o vădită neîncredere: 

- Să mori tu, coaie, aşa Ńi-a zis mă-ta? Că io-m bag pula? 

Lunganul îşi flutură mâinile subŃiri ca pe nişte aripi: 

- Dă-te-n morŃii mă-tii dă bou, normal că n-a zis cu cuvintele-astea, a 

zis doar că te-a auzit cum înjurai... 

Cel mai pitic arboră o mină pe deplin încrezătoare şi decisă: 

- Io n-am înjurat-o niciodată pă mă-ta, fraiere. Nu eşti tu tovarăşu’ 

meu, ce căcat? 

Cel mai înalt bătu în retragere şi strînse mâinile, ducându-şi apoi cutia 

la gură spre golire. După care strânse bine cutia între aripi şi aruncă 

ghemotocul de aluminiu spre coşul de gunoi agăŃat de stâlpul stingher 

al aleii din marginea tentativei de parc de cartier muncitoresc. Rată. 

- Nu fraiere, maică-mea a zis că vorbeai urât şi ziceai dă iea. 

Scundul îşi privi iarăşi tovarăşul cu neîncredere: 

- Da’ ce fraiere, aşea vorbim noi, ce tu nu-Ńi bagi pula tot timpu’ cân’ 

vorbeşt’? 

Lungul privi în pământ, după care se ridică zorit de pe bordură: 

- Da’-n pula mea, abŃine-te şi tu cân’ suntem în zonă... 

Scundul rânji cu satisfacŃie nedisimulată: 

- Da’ mie mi-ar plăcea să-mi bag pula-n sor’ta, că-i bună rău! 

Lungul îi dădu în joacă un şut: 

- Şi mă-ta are ŃâŃe mari şi cur futabil... 

Scundul sări şi el în picioare, lăsă cutia pe bordură şi îl alergă puŃin pe 

cel mai înalt în timp ce gâfâia: 



- Să-i zici... lu’ sor’ta... cân’ termină cu... artistu’ pulii ăla... să treacă la 

mine... că ştiu io ce să-i fac... 

Cel înalt gâfâi şi el înapoi, însă ceva mai rar decât tovarăşul său: 

- Şi tu să-i zici lu’ mă-ta... când să satură dă beŃivu’ ăla... să treacă la 

mine... 

Scundul se opri, se aplecă înainte şi îşi sprijini mîinile deasupra 

genunchilor. Gâfâi de câteva ori, după care ridică privirea spre cel mai 

înalt: 

- Auzi... chiar aşea... să mori tu, îl batem p-ăsta... că mă enervează 

mutra lui rău dă tot!... Cred c-o înşeală pă maică-mea, să mor io... 

Lunganul spuse cu un glas surprins: 

- Pă cine coaie să raşchetăm, pă tac-tu’, nea Valeriu? 

Bondocul se încruntă şi gesticulă ameninŃător: 

- Taică-miu o pulă belită, ar vrea el, baga-mi-aş pula în morŃii şi-n 

familia lui, că altu’ n-a găsit şi nesătula dă maică-mea! 

Lunganul se hlizi cu sinceritate: 

- Ha-ha, nesătula dă mă-ta... 

Cel mai scund rămase neclinitit în gesticulaŃia sa, neluând nici o clipă 

în seamă spusele tovarăşului său: 

- Zi, coaie, îl prindem seara asta lîngă terenu’ dă fotbal şi-l aranjăm în 

morŃii lui dă muist? 

Cel mai înalt luă o poziŃie de apărare: 

- Păi bă fraiere, mie îmi place de nea Valeriu, e băieŃaş, nu-ş ce 

dreacu’ ai cu el, că-i valabil, e şi ultras pă deasupra... 

Scundul îşi plezni dintr-odată fruntea transpirată: 

- Chiar bă tâmpitule, cât e ceasu’? 

Lungul îşi manifestă preocuparea bruscă: 



- Da bă, să prindem dreacu’ tramvaiu’, că-i futere spre stadion! 

Plecară împreună mai mult în fugă, Ńinându-se de umeri şi strigând din 

rărunchi lozinci din repertoriul galeriei unei oarecare echipe de fotbal. 

 

Subject: Re: Quand tu viendrai... 

Nus tiu ce te-o fi facut asa dispeart, oricum se vede si acunm ca esti 

un egoist feroice te gindesti numai ka tine, vezi lucrurlie numai din pct 

taude vedere, la mine nu te- ai gindit, ca vrei copii  tu egoistule? Ma 

obosesti , mad eprimi. 

Numa mai cauta, n-am ce socoteala sa -ti dau si nu ma cersi atita 

dragiste, ast nu se cersete ca nu e ca atunci cind vrei banii sau 

mincare, sati fie clar. s-a terminta si gata. m-am saturat de viata TA 

vreau viata MEA 

Nu ma mai cauta. S-A TERMINAT! S-A TERMINAT! 

 

- Ce-ai păŃit, pui? Pari abătut aşa... Să nu-mi spui că te gândeşti iar la 

cine ştie ce chestie măreaŃă... 

- Nu… N-am nimic… 

- Nimic, pe naiba! Spune-i lu’ mutu’!… Auzi, nu cumva tot la foile-alea 

Ńi-e gându’!? 

- Eh, lasă, mai bine... 

- Mai bine ce? După ce că ai ascuns alea de mine, de a trebuit să-mi 

dau io singură seama că ai ceva, m-ai adus în stare să te descos eu, 

să pierd o grăma’ dă timp cu chestia asta, că dacă ar fi fost după tine, 

cine ştie ce aveai de gând să mai faci… 

- Da’ voiam să le citesc... 



- Ce să citeşti, omule?! Termină, dragă, cu prostiile!... Doar am 

discutat asta! Nu-i de-ajuns că ai făcut exact ce nu-mi place? 

- Ştiu, prinŃeso, d-aia am şi scăpat până la urmă de ele… Da’… 

- Să nu-mi spui că-Ńi pare rău după prostiile-alea! Ia uite, domnule! Nu-i 

de ajuns că două nopŃi la rând te-am prins cu ele? Am fost io proastă 

că te-am lăsat cu ele din prima... 

- Nu, nu de asta... 

- Da' de ce? 

- Aşa, ca să le înŃeleg şi eu, la o adică... 

- Ce să înŃelegi, dragă?! Ce adică?! Hai, că eşti culmea! Ia mai dă-le 

încolo!... 

- Da, da' n-am citit tot şi... 

- Hai că începi să mă enervezi, înŃelegi? 

- Hai prinŃeso, nu te mai enerva, acum a trecut... 

- Văd. Auzi, mai bine ia zi, ai luat şi unt d-aici dân colŃ, când te-ai 

întors? 

- Aoleu, am uitat complet... Iertare, stăpâne... 

- Da, bine, bine... Dă nebunelile-alea n-ai uitat, da' dă astea, da... 

- Bine, dragă, las’ că mă duc acum... 

- Ee, te duci… 

- Uite că plec. Ce mai, am plecat! 

- Vezi, ai grijă la dată, să nu fie expirat!... 

- Bine, mamă; hai că fug! 

 

Uşa se întredeschise uşor, după două bătăi scurte şi înfundate. 

Femeia se strecură aplecată, punând cu grijă tava pe măsuŃă. 

- Da, mamă, lasă, mai târziu... sună stins glasul fetei. 



- Da, cum să nu, că eu mă iau după tine! Replica puŃin Ńâfnoasă a 

femeii sparse cumva liniştea camerei. Te cunosc, de ieri, de azi, ce zici 

tu... continuă mult mai potolit glasul experienŃei. 

Femeia îşi privi fiica aşa cum adulŃii urmăresc joaca unor copii de 

grădiniŃă ce-şi închipuie că pot reconstitui scene din viaŃa maturilor. Îşi 

contemplă fata pentru câteva secunde, apoi se aşeză cu mişcări 

graŃioase pe marginea patului. Îşi cuprinse copilul pe după umeri şi îşi 

aplecă fruntea, lipind-o de cea a fetei. Îi netezi părul pe frunte, după 

care privi pe fereastră undeva, în zare, în trecut. Cu un amestec de 

amuzament şi dojană, femeia mai în vârstă îi spuse femeii mult mai 

tinere: 

- Ai să vezi c-o să-Ńi treacă... Aşa e când iubeşti... Mângâie lin braŃul 

fetei, şi oftă surd. Fata îşi luă capul în mâini şi tăcură împreună pentru 

câteva momente bune. După un timp, chicoti şi ea uşor, îşi sprijini 

bărbia în pumn şi îşi continuă dialogul cu sine, întrerupt de grija 

mamei, care îşi închipuia cine ştie ce. Măcar ea e aproape, nu ca tatăl 

său, care altceva decât nebunii lui din spital nu ştie; şi mama asta, ce-l 

mai căinează pe tata, că trebuie să fie conştientă ce înseamnă 

răspunderea unui medic, ce înŃelegătoare e ea. La ce se mai aştepta 

acum, îi spusese mai devreme maică-sa, după ce a văzut că el nu 

găsise de cuviinŃă să o anunŃe că pleacă în week-end la unchiul său? 

Mereu se duce acolo, vrea să devină arhitect, ca fratele tatălui său; e 

alegerea lui, aşa i-a spus, e viitorul lui, alegerile trebuie respectate, 

mai ales dacă vrei să faci parte din viitorul lui. Aşa o fi fiind, dar ea ar fi 

vrut să fie aici lângă ea, să-i mângâie părul, să-i şoptească dulcegării... 

Îşi aduse aminte cum l-a văzut prima dată în aglomeraŃia aia nebună 

din centru, prin puhoiul de lume care se revărsa din toate direcŃiile, 



cum împărŃea pumni derbedeilor care îl bruscaseră şi îi luară banii 

bătrânului cerşetor de pe treptele FacultăŃii de Istorie, cum lumea care 

doar se mulŃumea să asiste începuse să-l aprobe şi să-l îndemne ca 

pe un salvator, cum el îi apăra de mulŃime acum pe cei bătuŃi tot de el 

mai înainte, cum lumea a început să-l înjure şi în cele din urmă să-şi 

continue defilările de ca şi cum nimic nu se întâmplase, cum ea a 

rămas lângă cerşetorul bătrân care părea mulŃumit acum, cum tânărul 

i-a zâmbit, felul în care i s-au adâncit obrajii şi cum s-a înfiorat ea 

atunci şi acum, doar amintindu-şi. O enerva doar că el îi critica mereu 

fratele, iar ea îl apăra, deşi în sinea ei recunoştea că nu prea are mai 

nimic în comun cu Tomi. 

Femeia în vârstă a simŃit tresărirea fetei şi încercă să o aline într-un 

fel, mângâind-o uşor pe spinare. După care mama îi zâmbi fiicei, pur şi 

simplu, apoi se ridică uşor şi părăsi încăperea, închizând cu grijă uşa, 

de parcă acolo ar fi fost cineva dormind şi ea n-ar fi vrut să deranjeze. 

Fata rămase cu un zâmbet obosit privind uşa închizându-se în urma 

femeii. Groaznic de dor ce îi este şi exact acum nu-i aici; ridică privirea 

în tavan şi oftă surd. Pe când lacrimile îi ajunseră la urechi şi alunecau 

inexorabil spre gât, auzi soneria binecunoscută a mobilului şi se repezi 

ştergându-şi faŃa către telefonul aruncat pe masă. Era doar una din 

prietenele sale bune, însă acum chiar n-avea deloc nici un chef să se 

întreŃină cu ea. În timp ce anulă soneria telefonului, în minte îi stăruia 

roşul liniilor de pe testul de sarcină. 
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Extemporal la cultura civică 

 

Fiecare om trăieşte şi acŃionează după cum doreşte. Însă acest 

lucru nu se întâmplă totdeauna. De exemplu, faptul de a trăi aici şi 

acum este un dat, un fapt pe care trebuie să-l acceptăm, nu putem 

face nimic astfel încât situaŃia să fie cu totul altfel. M-am născut în 

România în 1999, şi nu în Imperiul Roman al anului 100 d.H. Tot ce 

putem schimba este felul în care trăim. Aici putem interveni oricând, 

suntem siguri de acest lucru. Problema care se pune este următoarea: 

facem ceea ce ne propunem să facem? 

Sunt oameni care îşi propun să facă un lucru anume, dar nu 

reuşesc ceea ce şi-au propus, deoarece apar unele tentaŃii cărora 

aceste persoane nu le pot rezista. De exemplu, un elev îşi propune să 

rezolve 10 probleme de matematică, convins că acesta este un lucru 

necesar. În plus, el va reuşi să mulŃumească atât părinŃii, cât şi 

profesorii, care îl vor considera un elev model. În acest scop, elevul se 

apucă de lucru, dar în camera sa televizorul este pornit, este 

programată emisiunea de muzică preferată. AtenŃia elevului este 

distrasă de la matematică, deoarece lui îi place muzica ce tocmai se 

aude. Elevul decide să urmărească un cântec, iar apoi să continue cu 

problemele de matematică. Cântecul se termină, dar începe unul la fel 

de plăcut pentru elev. El decide să-l urmărească şi pe acesta şi aşa 

mai departe, renunŃând să mai rezolve cele 10 probleme de 

matematică. Elevul nu s-a putut sustrage tentaŃiei de a asculta muzica 

preferată, chiar dacă îşi propusese să lucreze. 



Să luăm cazul nefericit al unui război; megem să apărăm Ńara, 

avem un motiv care vine din exteriorul nostru. Însă noi toŃi acceptăm 

acest lucru? AcŃionăm fiind convinşi că este lucrul pe care trebuia să-l 

facem? Aici apar situaŃiile în care un soldat care consideră că luptă 

pentru o cauză greşită poate decide să schimbe tabăra, după cum 

arăta romancierul Liviu Rebreanu în romanul „Pădurea spânzuraŃilor”: 

Aposol Bologa a preferat să moară, decât să lupte împotriva propriului 

său popor. El a făcut ceea ce a crezut şi ce şi-a propus să facă. Cu 

siguranŃă că în armata austro-ungară mai erau oameni ca el şi care nu 

au ales acelaşi drum, ci au luptat împotriva Ńării din care proveneau, 

poate chiar împotriva rudelor şi prietenilor lor. Aceste persoane putem 

spune că au dat dovadă de slăbiciune de caracter. 

Din orice lucru făcut putem spune câte ceva despre omul care l-

a făcut; aceasta este o lecŃie importantă despre om şi viaŃa în 

societate. Oamenii sunt ceea ce fac.” 

 

“Azi n-a mai trecut p-aci acceleratu', că nu s-a mai făcut poşirca, şi nici 

galbenu' din pom, nici turtureaua n-a cântatu’, Luna iar n-a mai picatu’, 

ceriul nu s-o despicatu', uiuiuuu...” lălăia ca o placă zgâriată cocoşatul 

de după gratii. Din când în când un individ masiv cu un halat de 

culoare alb jegos intervenea plictisit, spunând mai mult către sine: 

- Mai taci dreacu’ bă Dinică, iar te pornişi acilea... 

Medicul de gardă se confrunta cu foaia de observaŃie a lui Dinică, iar 

eu stau şi citesc biletul de observaŃie din seara asta, al lui, al lui Dinică 

ăsta. Ce-o mai fi vrândă? Ce i-o mai fi trecut prin creierii ăia bolnavi? 

Am auzit pe dom' doctor Vancea că ăştia-s mai sănătoşi ca noi. Şi 



Vancea ăsta, s-o fi dilit şi el de când umblă printre d-ăştia!... Da' el? El 

nu s-o fi dilit aşijderea? 

Asistentul mătăhălos se ridică alene de pe scaunul tăbăcit şi stinse 

Ńigara în scrumiera împuŃită, singura scrumieră cu picior din spitalul 

ăsta jegos, pe care eu nu-l mai suport, m-am săturat să stau după toŃi 

nebunii ăştia, dar cine i-o plăti întreŃinerea Florinelei? N-am făcut-o eu, 

nu eram acolo? Eram! Şi Mihaela asta... era o proastă şi jumătate, dar 

era simpatică, avea ceva (adică avea un serviciu mai bun ca al lui, 

lucru pe care nu l-a suportat niciodată), însă de-ar fi avut şi el puŃin 

noroc (adică un serviciu ceva mai bun), ar fi ieşit o nevastă bună. Nu 

ştia ea prea multe, dar ce ştia, ştia. Acu' iar mă duc în jegu' ăla de 

cămin să omor la ploşniŃe şi poate o ieşi şi de-o mardeală... Mâna îi 

întârzie scărpinând zona genitală, unde corpul cerea. 

Se opri brusc. Ia uite, am ajuns ca studentu' ăla, săracu', de-şi făcea 

laba de vreo cinci-şase ori pă oră, de l-am spălat cu furtunu' în fiecare 

zi! Şeful zicea că o să-l potolească duşurile reci, dar el parcă mai rău 

făcea! ...şi ce mai scria pe pereŃi, Doamne, ce de cuvinte însăilate 

anapoda, ce de floricele şi desene care mai de care mai ciudate şi mai 

complicate, fraze dezlânate, cu o densitate mare de trăiri şi 

neologisme, simptom al vieŃii nefericite şi al lipsei de afecŃiune de care 

avusese parte în scurta lui trecere prin viaŃă, că doar eu i-am semnat 

actul de deces, deşi m-am sfătuit cu Tronaru, auzi cum îi spun ăştia, 

Bossu', ca la mafioŃi, şi doar i-am zis dobitocului ăsta de Vasilică, să 

nu-l mai ridice în slăvi atâta, că doar nu-i dă salariu mai mare, ia uite-l 

cum stă şi se scarpină la coaie, are şi ăsta un sictir existenŃial în el, 

onanist perpetuu, nu ca el, care păstra o igienă strictă a organelor 

genitale, ca un medic ce se respectă îndeajuns încât să se protejeze 



de fiecare dată când merge la asistentă acasă, de-abia aştept să-i ling 

fesele Iuliei şi să-mi umble acolo jos, simultan, ea, eu, la ea, la mine şi 

nu ştiu cum să scap de ea. Doamna Vancea asta, ce i-o face lu' ăsta, 

de se Ńine aşa curat? Bănuiam eu că-i bună la aşternut, că mi-a plăcut 

atuncea când a adus-o aici, cum mişca din şoldurile-alea rotunde şi ce 

mai cur, na, că mi se scoală, şi mi se rupe de Vancea ăsta şi de 

Dinică, şi de “suntem prizonierii gândurilor noastre” de o mie de ori pe 

zi, ce l-a mai căinat d-na Vancea pe student, oare cum îl chema? da' 

oare n-are pe nimeni, da' ce frumuşel e, şi aşea trist, tare o fi suferit 

săracu' din dragoste, doar l-aŃi găsit într-o garsonieră, avea pereŃii 

scrişi, ce meserie “ingrată” aveŃi, domnule Miculescu, Ce mai faceŃi, d-

na Vancea? Ce bine vă şade ca femeie, dacă v-aş fi avut pe dvs., i-aş 

fi făcut viaŃa frumoasă Florinelei, n-aş mai vedea-o o dată pe lună, 

cum v-aş mai fi muşcat şoldurile-alea dă cucoană, da' rotunde-n draci, 

cum îl mângâia pă student pă creştet şi ce cuminte stătea ăla, ca un 

căŃel, nu ca Dinică ăsta care mă scuipă mereu: 

- Hai mă Dinică, dă-mi castronu'! Dinică se repezi lângă gratii, 

eliberându-şi sputa în direcŃia asistentului. Fir-ai al dracului dă nebun, 

gândea el şi nu mai vedea nimic în faŃă decât curu' ăla fabulos. 

 

Când reintră în scară, verifică iarăşi data abia zărită pe pachetul de 

unt. Pentru orice eventualitate îşi mai verifică – pentru a treia oară în 

acea zi – cutia poştală, lucru devenit aproape obişnuinŃă. Nu că ar fi 

aşteptat ceva anume, ci aşa, poate primeşte ceva... Mirat, printre 

multele cataloage şi diverşi fluturaşi descoperi un plic. Cum de nu-l 

zărise data trecută?! Uite că se mai întâmplă... Curios, îşi contorsionă 

degetele, nemaiaşteptând să urce sus după cheie şi extrase din cutie 



plicul. Era de la editură! Uite că l-au luat în seamă! Febril, îl deschise, 

despături nerăbdător unica hârtie conŃinută şi citi: editura, adresa, 

stimate domnule Vasilescu… ăsta-s eu… ne-aŃi scris, aşa că 

răspundem pe aceeaşi cale... da, frumos din partea lor... parcurs 

materialul pe care ni l-aŃi trimis spre publicare… Eu? N-aveam de gând 

aşa ceva! …vă comunicăm respectuos concluziile noastre: 

încercările… Încercări... destul de promiŃătoare… Te cred... mai 

trebuie exersat în privinŃa stilului… Normal! Ar fi fost culmea să nu fi 

avut ceva... a organizării desfăşurării firului narativ… Ce metaforic!... 

precum şi a completării lexicului uzual… Nu erau de ajuns atâtea 

cuvinte... deşi credem că s-ar fi putut renunŃa totuşi… Credem! Totuşi! 

CâŃi aŃi citit, nene… la cele câteva gratuităŃi… Auzi, durităŃi! Voi unde 

trăiŃi?!… Cu toate acestea, credem… Măi, să fie!… că în condiŃiile 

depunerii în viitor a unei munci susŃinute… Muncă, muncă şi iar 

muncă, întotdeauna muncă… veŃi ajunge să jonglaŃi cu uşurinŃă 

structuri diferite din punct de vedere stilistic… Te doare capu'!... fapt 

care adăugat imaginaŃiei dvs. prodigioase… Ce-ce... aiurea!... va 

conduce către realizarea unor lucruri notabile pe plan literar… Pă 

dracu'!... Auzi!... Sfatul nostru… Aşa… este să continuaŃi… Ce să 

fac!? Eu!?... perseverenŃa şi sârguinŃa dvs. fiind o garanŃie a obŃinerii 

acelui lucru pe care l-aŃi intenŃionat… Bă, ăştia n-au... Vă comunicăm, 

de asemenea, că reŃinem materialul trimis – aşa cum, de altfel, deja 

ne-aŃi menŃionat în scrisoarea dumneavoastră. Aşteptând cu interes 

viitoarele dvs. producŃii, rămân al dvs. sincer, Valeriu Formeanu, 

Bucureşti, 24 nov. 2013. Rămase cu privirea pironită în gol. SimŃi că 

mintea îi este golită de orice gând; în plus, oarecum surprins, mai 

constată că nu simŃea absolut nimic, nici măcar cea mai mică urmă de 



indignare, ceva... Nimic. Pachetul de unt îi alunecă uşor printre degete, 

deşteptându-l din transă. Reflex, strânse ghemotoc hârtia şi o aruncă 

în cutia de gunoi de la capătul holului. Apăsase butonul liftului din 

dreapta, de lângă scări. Sper că n-are prea multă apă în el. De fapt, 

am luat aceeaşi marcă de până acum, n-are cum să nu iasă. Data 

trecută nu s-a întâmplat nimic, au fost foarte bune. Da’ mai poŃi să ştii? 

Azi nu mai eşti sigur de nimic… 

 

Ştiu că arăt bine. Uite, până şi oglinda mi-o spune. Am dat cam mulŃi 

gata cu ochii ăştia… hmm, se cam văd ridurile, dar trăiască ultraliftul! 

Şi botoxul! Hai, că sunt încă bine merçi pentru patruzeci şi cinci, 

mâine-poimâine… Când or fi trecut aşa repede? Măcar sunt 

mulŃumită; am făcut în viaŃa mea tot ce am vrut eu să fac, şi nu ceea 

ce au vrut alŃii. Să fie sănătos Octav – şi era foaaarte sănătos! – dar n-

aveam sub nici o formă chef de pietre legate de gât. Nu-l prea văd 

mulŃumit acum, după ce ŃărăncuŃa aia i-a turnat cei trei plozi, de care e 

– sau, cel puŃin, era – atât de mândru… Fiecare îşi cară crucea pe 

care a ales să o care, asta doar dacă este foarte, foarte in-te-li-gent. Şi 

când mă gândesc că eram pregătită să-i zic că mă mărit cu el, dar – ce 

miraculos apare după treisprezece ani – s-a trezit că-mi vorbeşte chiar 

în – cât era? A şasea, nu, ba da, a opta oară – momentul cererii în 

căsătorie cum că el doreşte un copil de la mine încă din primul an… 

VigilenŃa, ăsta-i cuvântul de ordine! M-a salvat atunci, m-a salvat şi 

acum şi mă salvează încă. Noroc că m-am specializat în învârtitul 

bărbaŃilor pe degete, toate “colegele” mele drage şi scumpe mooor de 

oftică! Le-am aranjat, cum se mai uită toate la mine… Ca săracu’ 

studenŃaş de-a stat la şase… Când era asta? Acu’ vreo câŃiva ani, trei-



patru, nu mai ştiu… Oare ce-o fi crezând?! Pariez că şi-a închipuit că îl 

găsesc atrăgător… După câte mi-aduc eu aminte, era cam grăsuŃ, dar 

avea ochi frumoşi… Doamne, cum se mai uita, parcă nu mai văzuse o 

femeie în viaŃa lui! O femeie ca mine, bineînŃeles… Şi amărâtul ăsta, 

rablagitu’ de domn inginer s-a lăsat dus de val; auzi, dac-ar fi avut o 

femeie ca mine nu i-ar mai fi trebuit lui medicamente! Ce mai vecini 

am! Neeruşinatul… Ce să-i fac, dacă lui i-a plăcut mai mult servitoarea 

lui, cred că d-aia a şi luat-o, că-i stă la picioare netrebnicului. Măcar o 

mai iartă pe sărmana femeie de istericalele lui? Pariez că-i un 

masochist fără pereche… Of, că numai perverşi am cu mine în imobil! 

Ziaristul de la trei, mai este şi securistul de pe palier cu mine; dar ăsta 

nu prea l-am văzut sau auzit de când locuiesc aici, adică de opt 

ani…Cel puŃin, de când a murit săraca nevastă-sa... Dubios! Nu, nouă 

ani, nu opt; da, da… De nouă ani îmi duc veacul pe aici… Ce pile 

proaste! Marfă de cartier… Poate rămân fără degete… Ce vecini mai 

am? Pardon, mai am doar vecine, dame, adică! O văduvă şi o 

studentă, copil de bani gata. Nu ca noi, ce proaste mai eram, auzi, să 

ne dăm cu bere-n păr, pe post de fixativ... Ia uite, dragă, acu’ mi-aduc 

aminte şi de vremea lu’ Ceaşcă... Ce noroc au câte unii… Mai bine de 

ei, să nu se chinuie cum am… Aaah, mi-am rupt unghia, fir-ar a 

dracului de treabă cu pila şi cu marfa şi cu Ńara mă-sii cu tot… 

FrumuseŃe de unghie, doare… Tolomaco, stai cu mintea după ce-a 

fost, ca babele… 

 

- Credeam c-ai trecut tu pe la administrator... bolborosi întunecat 

secretarul editurii. Nu-şi termină bine spusele, când izbucni o 

cavalcadă de sunete, o aglomerare de consoane şi vocale 



amestecate, lovind deopotrivă pereŃii camerei strâmte şi pe secretar 

însuşi. 

- Da’ io ce crezi că fac toată ziua?! Te gândeşti şi tu vreodată, mă, da’ 

ce-o mânca şi mama aia a mea, s-o descurca singură, da’ s-o ajut şi io 

cu ceva?! Noo, tu-Ńi pui palma-n cur şi p-aci Ńi-e drumu’, nu te 

sinchiseşti tu dă mă-ta care te-a făcut... 

Aici urmă o pauză de efect, probabil neintenŃionată. Valer se opri din 

bâlbâiala care nu înceta niciodată să se manifeste de câte ori avea o 

dispută cu maică-sa. Se opri, ştia ce urmează. 

“Aşa faci mereu, că nu-Ńi mai tace gura aia spurcată, aşa l-ai îngropat 

pe bietu’ tata, numa’ din gură l-ai făcut... şi el nu zicea nimic, îndura ca 

un câine, se uita la tine ca la icoană, nu alta... normal că s-a apucat de 

băut, săracu’... Şi ce bine mă simŃeam în seara asta, mai ales după ce 

Marilena şi-a făcut treaba de minune... Bine că l-a trimis pe 

vagabondu’ ăla de fi-su să stea în vacanŃă cu tac-su... De-abia aştept 

să vină mâine seară...” 

- Eşti exact ca tac’tu, şi ăla venea cu Ńuica-n nas şi capu’-n buzunar, 

numa’ la băutură ‘i-era capu’, al’ceva nu mai ştia!... Aşa şi tu, bucăŃică 

ruptă, nu alta! îşi vărsă în continuare năduful mama secretarului. 

Şi atunci Valer răbufni. Cel puŃin, aşa i se părea: 

- Ce tot mă spurci acolo? Nu Ńi-am lăsat bani? Atâta lucru puteai să 

faci! Stai toată ziua cu babele şi căutaŃi maidanezii dă purici! Altceva... 

- Auzi, ce!? Să nu-mi zici tu d-astea, că te spăl la cur de când te ştiu! 

răsună sentinŃa irevocabilă a mamei către fiu. Înfruntarea verbală 

ajunse într-un moment de respiro; preopinenŃii îşi trăgeau sufletul, 

fiecare cum putea. 



„Iar a început, altceva nu mai ştie: băutura, banii, da’ noi ce mâncăm, 

că-mi cheltui toŃi banii cu băutura şi cu femeile, numa’ tac’tu’ te-a 

învăŃat aşa, scorpie, nu alta!” 

„Mi-aŃi mâncat zilele voi... Tac’tu mai bine nu-şi dădea drumu’, lua-l-ar 

gaia unde o fi, că altceva nu ştia, venea beat ca un porc, să scutura dă 

2-3 ori şi gata! Of Doamne, că nu-mi ajungea o pacoste pe cap... 

Blestem, nu alta!” 

- Hai dă treci la masă... renunŃă la luptă bătrâna femeie cu şorŃul legat 

într-o parte. FaŃa ei găzduia acelaşi rictus temporar, ce-şi făcea 

apariŃia atunci când tatăl lui Valer venea acasă duhnind a alcool. 

Vedem noi ce facem cu administratoru’.... Adică tu stai aci de 

mănâncă, mă duc să văd dacă-l găsesc p-acasă. Parcă l-am auzit pe 

hol adineauri... 

Cuvintele bolboroseau trist în liniştea serii târzii de sfârşit de vară. Din 

pragul bucătăriei bătrâna îşi privi cu oarecare duioşie odrasla, 

văzându-l cum Ńine furculiŃa de mijloc, la fel cum făcea atunci când era 

mic. Îi scăpă un oftat. 

Valer ridică privirea indiferent către maică-sa, apoi îşi privi scurt ceasul 

de mână: 21.25. Se gândea că ar fi mers o bere, poate chiar două. 

 

“...cum poate să fie atât de frig?” se chestionă cumva retoric dl. 

Novăcescu, de-acum un bătrân locuitor al marii citadele urbane. Era 

atât de frig încât Teofil îşi Ńinea lipite mâinile de corp, atât de lipite încât 

îi era chiar frică să le despartă – părea că altfel s-ar fi rupt ceva din el. 

Şi mai bătea şi vântul ăsta aspru... Iată că dl. T.N. se mai încălzi puŃin 

atunci când îşi zări consoarta în pragul farmaciei (locul lor predilect de 

întâlnire în ultima vreme); îi admiră hulpav umflăturile de la piept 



vizibile chiar şi prin haina groasă de vizon, gleznele fine în cizmuliŃele 

şic, mai puŃin... 

- Of, femeie, ce Ńi-ai pus cipilica asta pe cap? Mai ai douăzeci de ani 

să-mi umbli cu căpăŃâna goală?! Bine că te-ai înhăimurat în rest, zise 

Teofil N. cu o obidă invers proporŃional stinsă. Consoarta îl luă de braŃ 

şi îi replică tandru: 

- Nu mai am douăzeci, am patruzeci şi cinci şi mă simt bine cu tine, 

chicoti. Păcat că te-am cunoscut abia de curând... lăsă în aer vorba. 

Dl. Teofil replică ŃanŃoş: 

- Care curând, că s-a făcut anul? Consoarta chicoti iarăşi, ceea ce-l 

mulŃumi evident pe Teofil, care simŃi nevoia să se îndrepte de spinare. 

Consoarta continuă galeşă: 

- Lasă tu, mai bine ia zi, mergem la copii pe 24? Teofil îşi domoli ca 

prin farmec avântul revoluŃionar, privi un moment mai atent în ochii 

femeii (“cum o fi să ai aşa ochi ciudaŃi – nici bleu, nici gri, nici verzi, şi 

totuşi clari?”), apoi, căzându-i privirea pe ridurile fine de lângă urechea 

ei stângă, spuse: 

- Hai să nu-i supărăm... Dac-aşa vor ei, să mergem întâi pe la ei, apoi 

la bătrână, mai schimbăm şi noi... imediat scăpă o înjurătură în gând, 

“bătrâna” doar avea câŃiva ani în plus peste el, “bătrânul”... În timp ce 

mergea pe lângă mai-maturul său consort, femeia se miră în sinea sa 

cum reuşea să umble cu bărbaŃi atât de diferiŃi – acum zece ani era cu 

un tânăr student, acum e cu un pensionar; măcar Teo are stil; şi bani. 

Femeia chicoti uşor, ca de obicei, şi strânse mai tare mâna în jurul 

braŃului drept al consortului şi îl conduse spre mica străduŃă 

comercială din centrul istoric. 



- M-am gândit la ceva pentru copii... E cam scump, dar sigur o să le 

placă, cel puŃin lui Tomi, e ceva cu... Teofil mergea şi se uita la ea cum 

spunea, mergea mecanic şi o privea insistent, admirându-i postura în 

timp ce vorbea, mergea ca un spărgător de gheaŃă pe trotuar şi se 

holba la ea cum îşi mişca delicat capul şi cum dădea din mâna mică, 

mergea uitând de frig şi de iarnă şi de cheltuieli şi de bătrâneŃe şi de 

sărbători şi de oameni şi o privea Ńinându-l de braŃ, Ńinându-l etern. 

Atunci se produse dezastrul: piciorul drept îi alunecă pe pojghiŃa de 

gheaŃă, mâna-i stângă zburătăci disperată prin aerul îngheŃat de 

decembrie, iar întregul corp i se răsuci nefiresc într-o clipă. SimŃi cum 

lumea se suceşte cu 90°, moment marcat exact atunci când şoldul său 

drept interacŃiona cu dalele din piatră îngheŃată ale uliŃei comerciale. 

După o veşnicie auzi ca prin vis nişte glasuri (“haoleo mânca-Ńi-aş ce-a 

zburat moşu'”, “să v-ajut, doamnă, să-l ridicaŃi”) şi multe râsete. Zări 

figura consoartei sale pe fundalul unui cer alburiu (“ochii ei”, se gândi) 

brăzdat de căteva ciori; se miră apoi în sinea lui cum de s-a făcut că n-

a căzut şi ea. 

 

Îl apucară toate relele şi neterminările din urmă. Vru să zică tot dintr-

odată, de parcă istoria nu exista, lumea nu se împărŃise în nebuni, 

luminaŃi şi săraci cu duhul, iar inspiraŃia se încăpăŃâna să apară, el se 

scremea din ce în ce mai tare, ar fi vrut ca rărunchii să fie cuvinte şi 

sângele-i slovă, dar dragostea lui întârzia. Gândi că dezvăluirea 

cuvintelor din sine nu rezolvă defel ecuaŃia traiului cu tine însuŃi. Şi nu 

te ajută mai deloc, doar Ńi s-a părut că te-ar ajuta să te dezvălui Ńie, 

arătându-te celorlalŃi. Eşec total. Şi l-au apucat damblalele. 



A luat toate hârtiile scrise de mâna lui, le-a strâns cu ambele mâini şi 

le-a dus ca pe nişte corpuri ciumate către punga de gunoi. A mers apoi 

la calculator şi a şters fişierul cărŃii. 

A stat aşa un timp, gâfâind din ce în ce mai rar. Însă mai apoi l-au 

apucat remuşcările. 

A fugit repede la gunoi, a extras hârtiile, le-a îndreptat una câte una şi 

le-a strâns la un loc cu nişte inele de cauciuc. Merse după asta grăbit 

la computer şi simŃi că-şi pierde cumpătul. Dăduse direct Shift+Delete. 

După ce se mai linişti un pic, puse bine hârtiile pe undeva, prin debara. 

 

<<21 mai 2004. M-am amuzat astăzi copios pe marginea campaniei 

electorale pentru primăria Capitalei; mă gândeam cum pot unii oameni 

să fie aşa creduli şi să aleagă în necunoştinŃă de cauză. 

După ce zgomotul trece, iar furia se prelinge în murmurul înserării, îmi 

aud sufletul foşnind: oare sunt eu cel care visez? Visez că mă întreb 

singur dacă eu gândesc toate astea acum, în seara asta senină de 

decembrie, când viaŃa palpită a sărbătoare, vara dansează cine ştie pe 

unde, iar eu mă mint că deŃin secretul nemuririi. 

Ies în gălăgia nopŃii de vineri, de pe la marginea Europei. Mahalaua 

exultă; e aproape Crăciunul, prilej de chefuite, mititei, bere şi manele. 

Rânjesc şi admir femeile nopŃii. OpulenŃa, rotunjimile lor pronunŃate mă 

ademenesc, aproape că mă cheamă. Un gagiu îmi Ńine calea. 

- Şefu’, nu vrei o rusoaică frumoasă? Ieftin pentru mata. Un milion ora, 

cu to’ tacâmu’! 

ViaŃa e frumoasă şi merită trăită. Părerea mea. 


