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A  UITA,  UITARE 

 

 

                   Oare cît de mult vrem să uităm? Ne retragem 

cuminți în coșul nostru de răchită, cu ochiuri dese, împletite 

cu grijă și mărunțim realul pînă la anulare, făcînd din frică 

sentimentul nostru preferat. 

                   Să presupunem că astăzi n-ar fi duminică  

(duminica părîndu-mi-se cea mai neghioabă zi din 

săptămînă), să zicem că mă aflu în avionul care, de acolo de 

sus, tocmai îmi arată cît sînt de mică și să mai zicem – nu ne 

costă nimic - că muzica infernală de pe celălalt mal ar fi 

încîntătoare și disc-jockey-ul nu ar fi prea vorbăreț, iar 

lumina suficient de puternică pentru a-mi putea dezvălui 

gîndurile și, desigur, să mai presupunem un lucru extrem de 

important: că această noapte, la a cărei naștere tocmai am 

asistat, nu e înțesată cu umbre, voci, pași, monștri și, mai 

ales, cu liniște. Desigur, la miezul ei va sosi prințul șarmant, 

căruia îi pasă de imaginația mea și va dori să o vegheze. 

                 De fapt, să vegheze, ce?! Spaimele mele care 

sînt mai cuminți decît orice copil cuminte din lume? 

          Dar, desigur, nu asta era important, nu asta 

voiam să spun.  

                Hai să pălăvrăgim despre nimicuri, alea de ne 

umplu existența. Cum ar fi frica. (De ce trebuie să plouă?! 

Probabil că se va stinge lumina și voi fi nevoită să vorbesc 

pereților despre cît de drepți sînt și ce frumos au fost spoiți 

astă vară). 

           Nu. Lumina nu s-a stins, dar D.J.-ul a devenit 

enervant. Obositor. Ce știu ei despre oboseală? Despre timp 

și viața veșnică? Ei dansează (cum s-o fi chemînd muzica sau 

ce o fi asta?), ori , în fine, se mișcă („move your ass", zice 

cîntecul) și viața e atît de frumoasă, viața asta, bineînțeles, la 
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ce bun să se gîndească la cea veșnică, pînă una alta flirtează 

cu prietenul prietenei (ce naiba! les amis de mes amis sont 

les amis de știți voi cine), își umplu de invidie dușmanii cu 

jaca de blugi pe care și-au tras-o de la buticul din colț și, ce 

mai, o seară mișto, cool sau poate beton și atît. Nici măcar de 

cuvinte nu e nevoie, oricum ar trebui să urle ca să se audă, 

nu doar fiindcă vorbesc demult limbi diferite, dar volumul 

difuzoarelor este atît de tare, încît… Încît, ce? Ce contează. Şi 

ce voiam, de fapt, să spun!? Dar cine mai știe? Şi dacă știe, 

parcă are vreo importanță!  Ah, da!  Cît de mult vrem să 

uităm?  (Pînă să aflăm răspunsul, uităm ce-am vrut să 

uităm). 

   Eu, de exemplu, vreau să uit că dimineață am 

stat prea mult la soare și mi s-a cam făcut rău în barcă. Dar 

deloc nu vreau să uit că am văzut nuferii galbeni. Nu știu 

dacă i-ați privit vreodată, dar vă asigur că sînt frumoși. Şi 

galbeni. Ei bine și ce-i cu asta?!  (Ar trebui să-mi fac un 

carnețel în care să notez tot ce trebuie să nu uit. Sau ce 

trebuie să uit. Nu m-am hotărît încă). Depeș mod – așa se 

scrie, așa se cîntă - dîndu-se la maxim difuzoarele, proaste și, 

desigur, mici, dacă stăm să ne gîndim (și stăm) la 

distorsiunea care zgîrie timpanele. Şi stăm, stăm, ce să facem 

altceva? Dacă ar fi doar deformarea sunetului și încă te-ai 

mai obișnui cu zgomotul, dar sînt atît de multe dedicații, 

încît din muzică nu a mai rămas decît anunțul de la început. 

Şi ce dacă Iulian dedică Nicoletei această piesă, probabil 

frumoasă? Că altfel de ce i-ar mai dedica-o? Adică de ce „de 

ce"? D’aia! 

           Mai departe. Mai departe, scrie-n carte. Care 

carte și ce scrie în ea, habar nu am și nici nu mai contează.  

           Deocamdată, mă pișcă îngrozitor țînțarii. Şi se 

mai declanșează brusc și alarma de la vila firmei Ampex, 

Impex, Stirex, S.R.L., P.N.L., C.F.R., așa ceva. Parcă eu știu?! 

Parcă mă privește pe mine ce denumire are! Şuierături, 



8 

 

țiuituri și alte sinonime. Plus lumini disperate, care se aprind 

și se sting. Doar-doar or atrage atenția cuiva. Cui, Doamne?!, 

că nimeni nu trece pe acolo! Supărată pe această situație 

degradantă pentru condiția ei de alarmă, se potolește 

singură, deranjată de propriul zgomot. Oricum, cu hărmălaia 

de la discoteca de pe celălalt mal al lacului, tot nu s-ar fi 

sinchisit nimeni să alerge în ajutor, dacă cineva ar fi auzit-o. 

Poate doar eu. Poate doar vîntul. 

           Se pare că Făt Frumos nu are de gînd să mai 

vină. Așa e în basme, nu? Noroc că noi trăim în realitatea asta 

atît de reală! Şi totuși, nimic nu mă oprește să sper, mai ales 

că ar fi fost tocmai momentul potrivit. Se cîntă un blues și 

toți se strîng în brațe. Care cum apucă, el cu ea, ea cu el, el cu 

el, ea cu ei, D.J.-ul cu microfonul… Cert este că nu se mai 

aude nici o dedicație. Sînt prea ocupați. 

  Iar eu ce făceam? Îmi aprindeam (cu greu din 

pricina vîntului, nu și a țigării) un Kent style. Tușesc (din 

pricina țigării, nu a vîntului) și-mi pun la loc ochelarii pe nas. 

Să văd că mi-e frig, că-mi ascund frica și groaza că s-ar putea 

ca ploaia să nu se mai sfîrșească niciodată, să număr 

cochiliile părăsite ale unor melci cam ciudați și nucile verzi, 

încă nedesfăcute. 

  Negrilă, prietenul meu cu patru picioare și 

blana de culoarea numelui a plecat dimineață plin de dispreț 

și de salam de Sibiu. Era răcit. Sper că nu a făcut febră și zace 

cine știe prin cotețul cărei cățelușe înduioșate și mă va lăsa, 

deci, singură în această noapte. Noroc că vin gîndacii. De 

unde, poate știți Dumneavoastră. 

  O altă pagină. Pe asta cu ce s-o mai umplu?! 

(De parcă mă obligă cineva s-o fac? De parcă citește cineva? 

Cineva mai citește altceva decît bill-urile? Bill ăsta e un 

scriitor foarte bun. Scrie zilnic nenumărate chitanțe, pe care 

le pune frumos în plicuri și le expediază miilor de oameni, 

deloc fericiți că el le scrie atît de des). Revin. Să mă vaiet că 
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nu pot să sufăr fulgerele, pe care stafia apei – cred – mi le 

dăruiește din plin acum, că de aia mi-am adus aminte sau 

poate ar trebui să mărturisesc, din nou, că nu-mi place 

orezul, dar nici sarmalele nu intră în preferințele mele, că 

port 35 la pantofi și trei numere mai mult la bluze, dar asta 

nu vă privește pe voi, ci doar pe mine. Așa cum, acelui Mihai, 

care îi dedică din abundență piese (muzicale) prietenei lui, 

Raluca, îi sînt demult cunoscute numerele de la sandalele și 

fustele ei. 

  Greierașii greieresc, inofensivi. (De n-ar intra 

vreunul în casă!)  Şi totul este atît de frumos, încît regret că 

am la dispoziție doar această noapte pe care să o împart cu 

singurătatea mea. Ne iubim atît de tare. Sincer! Avionul care 

trece acum prin dreptul Carului Mare zboară - ia să vedem - 

spre Abu-Dhabi, să zicem. Ei, acolo, printre abudabidezi, 

trebuie să fie mai frumos decît aici, pe malul lacului S. 

Undeva în Europa. Sau aproape de ea. Deși... 

  Cum să vreau eu să uit? Ce să pun deoparte 

pentru amintiri și ce să arunc la gunoi? Faptul că exist ori 

neghioaba asta de frică? O țigară face bine în cazuri de-astea. 

Dar „tutunul cauzează grav sănătății”. Citesc asta pe fiecare 

pachet de țigări. De înțeles, am înțeles mult mai tîrziu, cînd 

m-am și lăsat de fumat. N-am așteptat să-mi cauzeze grav 

sănătății. 

            Şi totuși e duminică. Să recapitulăm: nimic din 

ceea ce mi se întîmplă acum nu este întîmplător. Trebuia să 

existe și această noapte, să se consume așa cum vă spun, face 

parte din amintirile mele – cele transcrise pe lista albă, cu 

litere mici, ca stelele din Marele Trei, cocoțat în partea 

dreaptă, printre picături. E ca și cum ar ploua cu stele, căci 

cu soare ar fi cam greu, la ora asta tîrzie. Oricum, nu m-ar 

mira să fie un curcubeu pe aici pe aproape. Mă uit cu atenție 

în jur. Mai nimic. Întuneric. Ce să mai fie altceva? „I want to 

break free”, zic cei de la Queen. Ploaia rămîne suspendată 
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deasupra mea. Probabil că am febră, probabil că din pricina 

asta stropii se topesc, se evaporă în jurul meu. Cu multă 

dragoste pentru Gabriela, din partea lui Marcel. Şi alt solo de 

chitară se aude distorsionat. O altă alarmă s-a trezit din 

somn, deranjată și ea de prea multul zgomot. Dedicație de la 

Gabriela pentru prietenul ei, Marcel. Nimeni nu mai aude 

altceva, decît cum o sparge liber Freddie Mercury. Săracul. 

  Frica s-a cuibărit în coșul ei de răchită, bine 

împletit, cu grijă și ochiuri dese. Eu sînt acum frica ei. Frica 

lipsei de frică. Mai bine să oferim piesa care urmează, lui 

Doctoru’. Simți cum se înfiripă? 

            Se bate miezul nopții! Cu zgomot de farfurii 

sparte și de pahare golite pe îndelete. Am nevoie de 

dragostea ta. Ești jocul meu favorit, printre lanțurile 

înfășurate în jurul bărcilor părăsite și al farurilor ce se zăresc, 

dincolo de colină, ca un apus de soare. Undeva, departe de 

neliniștea de aici, cineva își îneacă sufletul în valurile călduțe 

încă, la ora asta tîrzie din noapte, își zdrelește genunchii, 

cerînd o amînare, un regret, o uitare... Farurile se apropie. 

Cine crede în uitare? Cine nu are amintiri pe care le 

disprețuiește și le închide – atunci cînd se poate – la cîteva 

mii de leghe sub mări (poate chiar douăzeci), punîndu-le la 

colț, pe coji de nucă – nicidecum verzi, ci tocmai bine uscate 

–, cine crede că destinul e lipsit de memorie, cine mai speră 

că trenul va sosi la timp și va opri în gara în care ne așteaptă 

reușitele vieții, banii, fericirea, etc., cine mai încearcă să 

construiască vise cu floricele și avioane care ne duc la Paris, 

doar închizînd puțin ochii, fără să te doară nimic, fără să 

obosești alergînd după bilet, fără să te enervezi că îți lipsesc 

cîțiva lei ca să-ți achiți drumul, dar tu ești demult în Saint-

Cloud, cu focul aprins (ba nu, aia e în Bois de Boulogne și, 

oricum, nu este cazul). 

  S-a întors Negrilă. Deși și-a primit porția de 

mîncare și de mîngîieri, totuși îmi arată colții. Reușesc să 
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scap, furișîndu-mă-n casă. El își reia – slava Domnului – 

locul pe prag. Sper să rămînă acolo toată noaptea. Așa ne-am 

vorbit. Contractul e foarte clar și, pînă acum, respectat cu 

strictețe de ambele părți. 

           În ritmuri de cea-cea și rumba, părăsesc 

definitiv terasa, îmi iau țigările, bricheta (recuperată de pe 

fundul lacului, unde, cu o grație desăvîrșită o scăpasem), 

frica (deși, cu Negrilă alături, parcă s-a mai împrăștiat, ca 

stropii de ploaie sub mișcările monotone ale ștergătoarelor 

de parbriz) și mă pregătesc să aștept. O nouă melodie, o altă 

zi, un alt soare și o altă viață. Asta de acum mă cam 

plictisește. Am stabilit să fac un mic schimb cu Negrilă. Am 

unele obiecții asupra numelui, dar cred că se poate aranja. 

Așa s-a întîmplat și rîndul trecut, cînd cu iapa. Săraca. Jad-

ul a fost cel mai simpatic, mai ales că urma după afurisita aia 

de poveste cu orhideea. 

  Ultima noapte în pielea asta ridicolă de muiere 

prăpăstioasă e pe sfîrșite. Salvatorul n-a mai venit 

(binecuvîntată-ți fie alegerea, probabil a crîșmei, altfel, cine 

știe?, poate aș mai fi rămas să merg în două picioare prin 

această lume neghioabă). 

  Bagajul e pregătit. Cu sau fără amintiri 

liniștitoare. 

            Noapte bună. 

            Şi ce spuneați despre uitare? Cu stimă și 

respect, pentru Lavinia din Ghermănești. Să trăiești!  
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VISUL DE GHEAȚĂ 

            sau 

    Vis cu Alt eu  

 

 

 

 

            Presimțirile se țineau lanț, chiar dacă nu-și 

dădea bine seama ce vrea să însemne asta. Iar toamna nu 

venise încă. 

                     Mai întîi a fost visul acela pe care l-a ținut 

minte zile în șir, fără să-l fi notat. Avea obiceiul ăsta și nu știa 

dacă trebuie să continue să o facă sau să înceteze cît mai era 

vreme. Avea uneori senzația că încalcă legi pe care nici măcar 

nu le cunoștea pe de-a-ntregul. Poate că de asta se și 

transformau în realitate. Devenea fatalistă. De fapt era, fără 

să recunoască. Ba chiar o nega, cu un soi de violență 

necontrolată, ceea ce nu făcea decît să-i descumpănească pe 

cei din jur. Simțea că se pierde într-un vîrtej albastru-

alburiu, cu miros de ceață. Voia să se întoarcă, dar nu se mai 

putea. Ar fi vrut să fie un om normal, în fine, ca ceilalți, să 

nu-și dea seama de nimic altceva, să nu o intereseze decît ce 

o să mănînce și unde o să doarmă. La urma urmei întrebările 

capitale, de zi cu zi. Chiar dacă avem un pat, o casă și ceva 

bani de cheltuială, tot la asta ne gîndim. 

                    Visul fusese foarte clar, dar tocmai lucrurile 

simple și explicite sînt complicate sau ni se pare nouă că ar 

trebui să fie așa, încît abia atunci le încîlcim cu adevărat. Deci 

n-a înțeles nimic din ce i s-a spus atît de lămurit. Prea 

lămurit, se pare. A încercat deslușiri imposibile, 

îndepărtîndu-se de esență. A ajuns de unde a plecat. 

                    Se făcea că era în apartamentul ei, invadat de o 
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lumină puternică, argintie. Nu-i cunoștea exact sursa. Stătea 

în picioare, cu mîinile ridicate și ochii închiși, bucurîndu-se 

de liniștea ce o domina. Se lăsa înstăpînită, ea, cea puternică. 

Apoi, a auzit soneria de la ușă. Nu aștepta pe nimeni. Demult 

nu mai aștepta pe cineva. S-a speriat. Brusc, s-a făcut 

întuneric. Îi plăcea ca noaptea să nu aprindă lumina, cînd 

avea de căutat ceva într-o altă cameră. Era felul ei de a se 

simți stăpînă. Îi plăcea să știe că fiecare lucru i se supune, 

rămînînd cuminte în locul unde fusese lăsat. Ştia pe dinafară 

acele încăperi. Doar era acasă! Asta n-a împiedicat-o să 

simtă mirosul îngrozitor al fricii, care începuse să se 

împrăștie pe mobile, pe covoare, se încurcase în degetele ei, 

în părul ei, traversa încăperea aceea devenită dintr-odată 

prea mică, nu era suficient aer, o dureau ochii de atîta 

întuneric, dădea haotic din mîini, ca un viitor înecat. Frica s-

a tîrît pînă în dreptul ușii. Simțea stropii reci. Picurau din 

punga în care îngrămădise cuburile abia scoase de la 

congelator. Durerea tocmai dăduse colțul. Venea dinspre 

bucătărie. S-a dus într-acolo. Apoi a revenit. Se descălțase. 

Umbla ușor. Plutea. Cu toate astea, totul scîrțîia în urma ei. 

Şi-a lipit urechea de ușă. A auzit respirația aceea precipitată 

a omulețului cu ochelari și servieta înghesuită la subraț, care 

apăsa în continuare pe butonul soneriei. Clinchetul era de 

fapt un țipăt. Ascuțit. Enervant. Grotesc. Pînă la urmă și-a 

luat inima în dinți și s-a uitat pe vizor. Era într-adevăr el. Dar 

cine era, el? Îmi era frică (a se citi groază) să îmi amintesc. 

Vecina de vizavi stătea de vorbă cu un bărbat, în pragul 

propriei uși. Era lumină pe scară. Vecina era veselă. Ea, 

mereu pe fugă și întotdeauna, dar absolut întotdeauna, 

respingător de bosumflată. Nu există cuvînt mai potrivit. 

Credeți-mă. Ştiu bine ce spun. De data asta i-am mulțumit în 

gînd că era acasă, că sunase cineva la ușa ei, că nu-l primise 

înăuntru și că tăifăsuiau zgomotos în prag. E drept, probabil 

că ar fi fost mai bine dacă ar fi aruncat măcar o privire înspre 
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ușa mea, să-l grăbească pe intrus, dar n-a fost să fie. Oricum, 

personajul îndesat, care tachina soneria mea, își potolea cu 

greu enervarea că nu-i deschid, ca să-mi dea odată în cap și 

să plece. În fond de asta venise. Ar fi intrat el cu chei 

potrivite, dar n-a fost să fie. Calculase greșit. Vecina era acasă 

și mai avea și musafiri pe deasupra. Ce hal de musafiri or mai 

fi ăștia care stau pe la uși, nu știa prea bine, iar asta nu făcea 

decît să-i sporească iritarea. Își vîrîse și el o lentilă spre 

ocheanul din mijlocul ușii. Ce spera să vadă?! M-am speriat, 

crezînd că-mi poate distinge conturul. Avea niște rame 

oribile, din plastic negru, groase, ca și lentilele pe care le 

purta. Poate dioptriile erau de vină. Ele măriseră confuzia. 

Gheața se încălzea cu fiecare nou minut. O uram, chiar dacă 

știam că-mi face bine. Nu întotdeauna sîntem capabili să 

înțelegem paradoxul. Ne complacem în el și mergem mai 

departe. Niciodată nu ținem seama de nimic. Iar viața e plină 

de semne. Pesemne că așa trebuie să fie. 

                       M-am îndepărtat de ușă cît am putut de mult, 

dar tot am făcut zgomot. Asta l-a agasat cel mai tare. Vecina 

nu înțelegea nimic. Ea nu înțelege niciodată nimic. Așa că și-

a văzut mai departe de treabă. Treaba ei. Dacă tot făcusem 

zgomot, am închis și cu cheia de jos. Precauții inutile. Ştiam 

bine că dacă voia cu adevărat să intre, ar fi putut oricum s-o 

facă. Lumina nu am aprins-o. M-am dus în bucătărie, unde 

bezna era parcă și mai desăvîrșită. Aici s-a terminat visul. 

                       Deși trează, cu greu am scăpat de groaza care 

mă cuprinsese. În cameră era noapte și, firește, i se părea că 

aude tot felul de zgomote. Ştia că era singură. De data asta 

era sigură. Nu mai simțise prezența aceea imaterială, care își 

făcuse apariția într-o seară, pe neașteptate. Nimic. De vreo 

două zile. Îi părea și rău și bine. Trebuia să treacă prin asta. 

Din nou fatalistă. 

                       Punga, în care mai rămăsese încă apă în stare 

solidă, prinsese broboane pe fața exterioară. Desigur, 
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căldura trupului era cauza. Îi plăcea să se creadă alt „eu”. Nu 

„altcineva”. Alt eu. E drept, aveam multe puncte comune, 

însă asta nu justifica nimic. Nu comunicam prin cuvinte. Nici 

măcar asta nu justifica nimic.  Ultima oară cînd o văzusem 

era cu vreo sută de ani în urmă. Avea o spinare masivă, 

țepoasă, cu un ochi enorm în frunte și mîini noduroase. 

Încerc să-mi imaginez ce se ascunde acum după pungile cu 

gheață care o acoperă și ghipsul ce a țintuit-o la pat. 

                    Cînd mi-a povestit că, într-o noapte, vrînd să ia 

ceva din frigider, se împiedicase de cablul de la telefonul pe 

care îl trăsese pînă în bucătărie să poată răspunde repede la 

un eventual apel așteptat o viață întreagă, m-a pufnit mai 

întîi rîsul. Apoi mi-am amintit că avea același obicei ca și 

mine, de a umbla pe întuneric. Sau eu îi preluasem obiceiul 

ăsta stupid, de care nu reușesc să scap. Plus aceeași 

încăpățînare de a nu abandona tehnologiile învechite, cu 

toate că admiteam amîndouă că e mult mai comod să nu 

exite cabluri întinse aiurea. Orice devenea posibil. Nu însă și 

ce i s-a întîmplat mai departe. Fracturi multiple, ca să nu mai 

vorbesc de vînătăi și umflături. Aberația însăși. Ai fi zis că 

cineva a bătut-o, aplicîndu-i lovituri scurte și precise, iar 

totul s-a petrecut atît de repede, încît nici măcar n-a apucat 

să-și vadă agresorul. 

                    I-am promis că îi voi face o vizită. La urma 

urmei ne-am înțeles întotdeauna foarte bine, nu văd de ce aș 

ocoli-o tocmai acum, cînd s-ar putea să aibă nevoie de mine. 

                    Şi toamna încă nu venise. 

                    Trebuie să fie groaznic să stai întins, cu 

picioarele mai sus decît inima, acoperit cu gheață, pînă cînd 

ți se congelează vocea și gîndurile și sufletul. După o astfel de 

experiență, ai toate șansele să ajungi la un nou prag. Poate că 

de asta s-a și întîmplat. Eu nu merit. Eu am devenit un om 

cît se poate de normal, care nu visează nici în somn, nici în 

realitate, care se întreabă zilnic ce va mînca și unde va dormi, 
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un înțelept în felul meu teluric, fără a căuta piatra filosofală 

sau divinitatea. Nici propriul meu destin nu mă prea 

interesează, atîta timp cît nu-l înțeleg. În rest, respir, mă 

hrănesc și dorm, cum vă spuneam, oamenii mă interesează 

atít cît și eu îi interesez pe ei, adică deloc, important este să 

mai treacă o zi și apoi încă una și încă una, pînă la sfîrșit. Da, 

am să mă duc s-o vizitez. 

                    Să mă grăbesc. Sună cineva la ușă. 
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PATRU  SPRE  CINCI.  AUGUST 

 

 

 

                   Nu își închipuise niciodată că lucrurile ar fi 

putut lua o astfel de întorsătură. De altfel, nu prea avusese 

vreme să se gîndească. Şi, la urma urmei, nici nu-i păsa. Eu 

am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să ajut. Şi-apoi, la ce 

bun o liniște fără sens? Zăcea așa cam de mult. Ochiul fixa 

un punct din cerul gurii. Era acolo o anume planetă pe care 

îi plăcea să se oprească. Uneori. Obosise căutînd semne 

printre semne. Ajunsese să nu mai vadă. Privise prea mult. 

De fapt... De fapt, nu înțelesese nimic. Repet: făcusem tot ce 

mi-a stat în putere să ajut. I-am tamponat obrazul cu 

noaptea care tocmai trecuse, de care nimeni nu ar mai fi avut 

nevoie. Am crezut că sînt lacrimi. Așa am crezut. Apoi m-am 

întins alături. Era destul de tare acel culcuș. Numai bun 

pentru spinarea mea. Nu făceam nici o mișcare, cu ochii 

închiși, cum stăteam. Am început să visez. 

                   Dincolo, era ceață. Totuși, cred că eu nu 

reaușeam să văd clar. Şirul de copaci care mă însoțise în 

ultimele zile și-a reluat locul. Înaintam cu destul de multă 

greutate, precauție, mai ales, iar asta și fiindcă îmi uitasem 

pantofii în picioare. Pantofii pe care îi iubeam cel mai mult. 

Mi-i dăruise mama. Pantofii fermecați, cu care poți zbura 

oriunde pohtești. Nu pricep cum de nu-mi trecuse prin minte 

să mă descalț, dacă tot știam că doar așa trebuie să pășesc. 

Nu-i mai auzeam respirația. Am întins mîna, să-i simt 

căldura măcar. Era acolo. Mi-am continuat călătoria, fără să 

înțeleg prea bine ce ar fi trebuit să fac. Întotdeauna m-am 

gîndit că este ceva sau cineva care îmi va spune încotro să o 

apuc. Pe atunci aveam prea puțin încredere în propriile-mi 

senzații. 
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                   Şi, dintr-odată, mi-am amintit. Era ca și cum 

mă trezeam după o prelungită amnezie. Ajunsesem la 

punctul unde se vămuiau amintirile, un fel de troc, mai 

degrabă: cele noi, pe cele vechi. La fel de brusc, am știut 

pentru ce eram acolo: te așteptam. Era ziua de dinaintea 

sosirii tale. Cum am putut să uit?! Nu știu, însă, dacă așa 

trebuia să petrec acele douăzeci și patru de ore sau cîte or fi 

fost, cert este că stăteam pe ceva destul de tare, cum 

spuneam și încercam să visez, așteptîndu-te pe tine. Trebuia 

să mă fi văzut. Dar tu abia mîine aveai să vii. Așa mi se 

spusese, iar eu credeam tot ce îmi spuneau. Fiecare zi era cea 

de dinaintea sosirii tale, chiar dacă mirodenia îmbrățișării 

tale se rătăcise cu succes, undeva, în galaxia memoriei. 

Timpul își adunase ultimele puteri și bagaje, pe care le cam 

făcuse în grabă, după ce s-a ridicat, tiptil, de lîngă mine. 

Plecase încotro văzuse cu ochii. Unde văzuse el cu ochii, n-o 

să știm niciodată, așa încît era inutil să-mi fac probleme. 

Deși, probleme îmi făceam oricum. Şi mie îmi tremura 

bărbia de atîta așteptare. Şi eu voiam să scap din capcana 

unui trup de închiriat. Şi pentru mine exista un adevăr, ce se 

cerea descifrat. Găsit, măcar. Cu ochii încă închiși, am întins 

din nou mîna. Ciudat. Nu se mișcase din loc, așa cum 

crezusem eu. O umezeală stranie s-a lipit, însă, de degetele 

mele. Nimic din ce descopeream în jur nu-mi era cunoscut. 

Totul părea nou și neprietenos. Am privit, cu o vagă neliniște, 

în direcția unei presupuse inimi. Bătea, e drept, în ritm 

necontrolat. Iar sudoarea îi curgea pe frunte. Se strecurase 

printre firele de păr albit prematur (avea abia 5 miliarde de 

ani), își găsise făgaș în ridurile și ele prea devreme ivite (hai, 

14). Dar, cui îi păsa?! Poate, doar vîntul să știe. Eu așteptam. 

Mă pregătisem o viață întreagă pentru călătoria asta, doar nu 

era acum s-o ratez, fiindcă se apucase să transpire. V-am 

spus: eu am făcut tot ce mi-a stat în putere ca să ajut. Stropi 

mici și, deocamdată, inodori înaintau pînă în dreptul 
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nasului, ușor pe obraz (deocamdată cel drept). Degeaba îi 

tamponam eu fața, crezînd în continuare că sînt lacrimi.  

De data asta, își despături el un Kleenex parfumat, 

presimțind dezastrul. Şi pentru el era ceva neobișnuit.  

Își șterse fruntea. Inutil. Şi la minus 100 de grade (Celsius, 

ce altceva!?), s-ar fi întîmplat la fel. Nu e cazul acum. Sînt 42. 

Plus. Tot ale lui Celsius. La umbră. 

                   Îmi repetam că va veni și vremea amintirilor. 

Tandre. Pe celelalte le împachetasem și le trimisesem 

departe. Polul Nord. Chiar eu am scris adresa. Mi se spusese 

că atunci cînd momentul potrivit va sosi, orice întrebare va 

avea un răspuns. Ştiam. Pe golul din tine nu contasem. El 

răsturnase totul. Acum trebuia să o luăm de la capăt. Aveam 

dreptul la o singură greșeală. De unde să știu că aia erai 

tocmai tu?! Ceea ce nu știi, însă, este că mie  

nu-mi mai pasă. Dar chiar deloc. Şi din nou picăturile sărate 

țîșneau prin fiecare por. Prea mulți. N-am mai întîlnit pe 

nimeni care să transpire atît de mult. Atît de mult... Valuri. 

Ce spun?! Cascade. Niagare. Tocmai astăzi să fie ziua de 

dinaintea venirii tale? Ar fi trebuit să fie un fel de sărbătoare, 

un rămas bun fără tristeți, nici bucurii, un sfîrșit ce închidea 

în el cel mai fabulos început. Dar n-a fost așa. Revelații 

stupide îmi erau rezervate pentru acest drum. Mai bine 

rămîneam în vis. Măcar acolo ar fi fost liniște. Sînt sigură de 

asta. Pe el îl poți întrerupe cînd vrei, cînd ai obosit, cînd  

nu-ți mai place. Ce-mi pasă mie că a început pînă și Timpul 

să transpire? Sudoarea i-a acoperit ochii, ai zice că plînge, 

dacă nu ar mirosi atît de înfiorător. Multe păcate trebuie că 

are pe suflet. Ar fi mai bine să plec de aici, să dispar pur și 

simplu, iar nu să mă tot feresc de stropii pe care îi împrăștie, 

de parcă ar fi o țîșnitoare. Dar este ziua de dinaintea sosirii 

tale. Trebuie să o trăiesc, chiar dacă mi se spusese că 

lucrurile vor fi altfel. Trebuie să o trăiesc pînă la capăt. Dacă 

nu cumva va fi capătul zilelor mele. 
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                         Simt că mă sufoc. Ar cam fi cazul să plec, totuși. 

Deocamdată m-am vîrît în colțul ăsta, crezînd că sînt la 

adăpost. Același dezastru. Mă întreb cum e posibil să nu se fi 

inventat un deodorant și pentru cei ca el?! Nici măcar 

evantaiul nu-l găsesc, deși, ce-ar fi putut face altceva decît să 

mute dintr-o parte în alta același aer de nerespirat? 

Întotdeauna am avut probleme din pricina nasului meu prea 

sensibil. De zeci de mii de ori mi-am propus să educ simțul 

ăsta pe care alții ar da orice să-l aibă așa. Telefonul sună. Asta 

mai lipsea. Nu pot răspunde. Firește că nu pot răspunde. Şi 

nici nu vreau. Şi nici nu contează. Tu n-ai cum să fii. Tu nu 

vei veni decît mîine. Abia mîine. Pînă atunci, mai este o viață 

de îndurat, plus mirozna de transpirație. Poate pentru unii 

să fie, deși... Cu siguranță nu pentru mine. Tălpile îmi sînt 

acoperite de lichidul incolor, dar atît de puternic odorat.  

Mă ustură sufletul din cauza lui. Nu-i nimic de făcut. 

                         Am uitat să vă spun: e ziua mea. Cică acum nu 

știu cîți ani, secole, milenii, m-am născut. O glumă proastă, 

așa am crezut mereu. Poate ar fi mai bine dacă aș abandona 

diformul meu trup (știu asta, nu e nevoie să mi se spună) pe 

un șezlong, afară și mi-aș aprinde o țigară. Uit că m-am lăsat 

de acest viciu. Nu vă faceți griji. Nici altele nu au existat, iar 

viața s-a derulat chiar frumos în lipsa lor, așa încât vă 

sfătuiesc să încercați măcar să fiți fericiți. Iubiți-vă, pupați-

vă, faceți ceva cu viața, care, altfel, face ea ce vrea cu voi. Şi-

apoi, într-o bună zi (vorba vine) veți vedea că în suflet sau pe 

jos, în afara unei băltoace ale cărei dimensiuni cresc, precum 

cotele apelor Dunării, nu e nimic de găsit. Transpirația 

abundentă este, poate, și ea un viciu. Mult prea subtil pentru 

inteligența mea precară. 

                                                             

  Așadar, mîine vei veni. Cui, ce-i pasă?! Nici nu 

știu de ce vă povestesc toate astea. E stupid să cred că vă 

interesează sau că pricepeți ceva. Şi, la urma urmei, eu te 
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așteptam astăzi. Chiar dacă mi se spusese că vei veni abia 

mîine. Mîine poți nici să nu mai vii. E demult. E departe. Nu 

mai am răbdare. Dacă aș fi știut că Timpul transpiră atît de 

abundent, nu mai călătoream cu el în același tramvai sau ce 

o fi locul unde mă aflu eu acum. Vă jur. Fără măcar să știu 

încotro merg. Nici nu mi-am pus problema. Pe cuvînt. Am 

crezut doar că voi scurta cele douăzeci și patru de ore, care ar 

fi trebuit să treacă pînă la venirea ta. Doar că nu-mi mai pasă. 

Ţi-am spus, parcă. Așadar, am să cobor la prima stație, am 

să te las să (mă) aștepți pînă la plictis, așa precum eu pe tine, 

am să las anotimpurile să-și verse sudoarea aproape de 

inundații, ar fi bine să pregătiți vreo ambarcațiune, să vă 

strîngeți un băgăjel, ceva acolo, care să vă lase iluzia că mai 

puteți fi salvați, lătra-v-ar cîinii să vă latre, m-am săturat de 

prefăcătoria voastră, de felul în care pierdeți vremea, 

crezîndu-vă inteligenți, amînînd mereu ceea ce știți bine că 

nu se poate amîna, lăsîndu-vă păcăliți de apa sîmbetei, fără 

regrete, inutili, cum sînteți, aberanți, puerili, avortoni ce 

cred că sînt puși să-și hotărască singuri destinul, într-o lume 

croită după mintea voastră îngustă. Nu știu ce mi-a venit să 

spun toate astea. N-am voie să mă revolt, să pretind că știu 

mai multe, deși... De acolo de unde eu vin, lucrurile se văd 

exact cum vă spun. Deocamdată, însă, și eu aparțin aceleiași 

lumi cu a voastră. Cel puțin așa credeți voi. Poate chiar așa și 

este. Aparențele trebuie cu grijă salvate. Îmi amintesc cum 

am fost de acord să se inventeze absurdul. Inutil, deci, să mă 

lamentez. Nu s-a suflat, însă, nici o vorbă despre excesiva 

transpirație pe care o secretă fiecare por al Timpului. Trecut, 

prezent și viitor. Împărțirea vă aparține, că el tot nu există, 

de fapt. Sau poate cineva crede că e capabil să limiteze 

infinitul, înghesuindu-l în secunde terestre, de parcă doar 

planeta asta ar exista. Genunchii au început să-mi tremure. 

Mi-e frig la gîndul că mîine s-ar fi putut să vii. Şi nici măcar 

nu am habar cine sînt, personaj ori povestitor al unei 
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întîmplări trăite sau imaginate, prin urmare, cum aș putea să 

știu cine ești tu, care ar fi trebuit să sosești mîine? 

                         Oricum, am coborît. Calvarul nu e pentru 

mine, chiar dacă așa, cică, trebuia să se întîmple. De fapt, nici 

nu voiam să te întorci. Am ieșit din joc. Gata cu prefăcătoria. 

„Pe curînd” e prea puțin spus. „Adio” e mai aproape de 

adevăr. Adevărul meu, cel de 24 de karate transpirate. 
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ÎN  AŞTEPTAREA  LUI  GODOT,  FIUL   

 

 

 

 

                Apoi a tăcut, s-a întors și a zis: „Nu te speria. 

Tu vezi lucrurile altfel. Doar ești poet.” Extraordinar!  

Ce poet e și ăsta de care se lipesc viroze antipatice, temerile 

că-ți va fi frig peste noapte, că apa nu-i bună de băut, nici de 

mîncat, idei bune de azvîrlit la coș. Tocmai mi-a venit în gînd 

să plîng puțin pe umărul inconștienței mele, tocmai mă 

gîndeam că totul e o caraghioasă întoarcere, că totul e o 

oribilă repetare, în așteptarea lui Godot, fiul. 

                         Secretul, fiindcă în orice lucru serios există un 

secret, este să știi să pleci la timp. La timpul potrivit, adică. 

Adică să nu pierzi nici o secundă acolo unde nu te simți în 

largul tău. E la mintea cocoșului, dar cîți cocoși își uită 

mintea acasă atunci cînd trebuie să o folosească. De aceea mă 

întreb, fără a-mi face prea multe reproșuri, ce caut eu aici?! 

Viața!… Să zicem.  Căderi, spectaculoase reveniri, alte căderi 

și alte reveniri la fel de spectaculoase, pe măsura căderilor. 

Important este să-ți dai seama. La timp, pe cît posibil. 

Important este să nu-ți pese. Dar cine ține cont de semne? 

Cine nu a cunoscut siropul împlinirii și mirodenia disperării? 

Papilele noastre gustative au savurat de atîtea ori gustul 

cuvîntului ce poate ucide și am supraviețuit, noi înșine uimiți 

că o facem. Niciodată, la urma urmei, e doar o vorbă 

inventată cînd nu mai era nimic de inventat, rostită cînd nu 

mai e nimic de rostit. Ce? Şi de ce? Nu pricepeți odată? Totul 

se întîmplă așa cum tebuia să se întîmple, fără ca nimic să nu 

fie omis de la ospățul cotidian. Nu-i vorba de fatalism, cu atît 

mai puțin de resemnare. Lucrurile simple sînt cele mai 

complicate. Şi nici măcar nu am spus o banalitate, oricît de 
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des ați fi auzit-o. Pînă cînd nu treci singur prin această 

disperare, n-ai de unde să știi. Pentru că n-ai de unde. 

                      M-am întrebat de ce fac asta și nu altceva, de 

ce sînt într-un anume loc, într-un anumit timp, de ce sînt așa, 

de ce sînt altfel… Prostii. Cu cît mă gîndesc mai mult la ele, 

cu atît îmi sînt mai indiferente. În fond trăiesc. Fiindcă așa a 

vrut Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are nuiaua atît de lungă, 

încît să ne păzească mereu. Şi, cum am scăpat de sub privirile 

lui, ne repezim cu capul înainte să facem vreo prostie. Cît noi 

de mare. Uneori mai mare. De fapt, sîntem liberi să luăm 

orice hotărîre, coarda nu e foarte strînsă în jurul gîtului, cum 

s-ar putea crede, are și ea oarece lungime, numai bună 

pentru păcatele noaste. Că furnica de-i furnică, știe drumul 

spre casă. Dar noi, oameni botezaţi, ne lasă cîteodată 

cuvîntul singuri și nu știm ce să facem cu el. Cam ce-am 

putea face? Să-l rostim. Probabil. Ce altceva? 

                       Întreaga viață așteptăm să se întîmple ceva: să 

vină ospătarul să te servească, să se dea buzna sau ora exactă, 

ca să-ți fixezi ceasul pentru alte așteptări, să-ți sune cineva la 

ușă ori măcar telefonul să te trezească din amorțeală, chiar 

dacă nu se formase decît un număr greșit... Întreaga viață, vă 

spuneam, e făcută din așteptări, repetate cu o exactitate de 

invidiat. Ce-aș vrea să invidiez clipa aceea deja stabilită, cînd 

va lua sfîrșit această din urmă așteptare: ca ploaia să 

înceteze. Nu întotdeauna e suficient să rostești ceva, pentru 

ca să devină realitate. Dincolo de nori, vă jur, arde în 

permanență soarele. Şi-atunci, de ce să se oprească ploaia, 

cînd, în fond, e soare. Neînchipuit de mult soare. Trebuie 

doar să poți să-l vezi.              

      Deci, ce caut eu aici?! Fiindcă am vrut. Mă rog, 

mi s-a sugerat să vreau. Nu știu de ce mă plîng. Așa dă bine. 

Mai bine ar da soarele. Am văzut atîta ploaie, de parcă 

altceva nu ar fi fost de văzut. Poate nici nu e. Mi-au ruginit 

literele în gură, îmi scîrțîie fiecare gînd, cît despre măruntaie, 
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au început să putrezească, în viitorul secol vor fi tocmai bune 

de pus pe foc să încălzească vreun biet suflet ud pînă la piele. 

Plouă soare pe răzoare pînă la epuizarea totală. Apoi vine 

somnul, cu visele lui transcrise pe curat, la lumina zilei, fără 

uimiri sau spaime existențiale. Un mic divorț conceptual se 

impune. Coerența e și ea necesară, că altfel n-ar fi inventat-

o nimeni, dar pînă cînd?! Doamnelor, domnișoarelor și 

domnilor, pînă cînd? Bună seara. (Atenție la formulele de 

politețe, oamenii sînt atît de sensibili. Trebuie să-i protejăm. 

Bunăoară, „ce faci”?, sună banal. Însă, dacă spui „ce faceţi, 

măi dragă”?, e deja altceva, iar dacă mai adaugi și vreo 

tandreţe, de pildă numele unui animal sau chiar acest din 

urmă substantiv, e perfect. Toată lumea e mulțumită, se 

pupă, se îmbrățișează și așa mai departe). Vă spuneam, mare 

atenție la  cuvinte. Pot fi extrem de periculoase. Dacă literele 

își manifestă cumva nemulțumirea față de soarta lor (se mai 

întîmplă) încep să se revolte, strigă, urlă de-ți pocnesc 

timpanele, îți sparg capul, mintea (dacă o ai), te calcă pe 

picioare, ba, unele mai îndrăznețe, te calcă fără milă de-a 

dreptul în picioare și cui ce-i pasă, viața curge, minciunile 

rămîn, ele, literele, alcătuiesc vreun cuvînt ce face explozie 

sau chiar implozie dacă vrea și vrea, fiindcă pînă și lumea lor 

e plină de găuri negre, pînă și Dumnezeul lor are o nuia, 

posibil mai lungă, posibil mai eficientă, cine știe. Ba știm, 

căci altfel nu ne-am înțelege. Dar cine zice că o facem?!  

  Ei nu, spuneți sincer, cine poate afirma, cu 

mîna pe sufletul cuvintelor, că ne înțelegem? Probabil ploaia 

asta să înțeleagă ceva.  

                                                                                                                                       

   Cît despre Godot, oricît de mulți fii o fi avînd, 

din lipsă de inspirație, și i-a numit tot Godot. Vă jur, am 

vorbit eu cu el. Îmi promisese drept moștenire jumătate din 

împărăție și de bărbat pe feciorul lui mai mic, cel mai frumos 

și cel mai isteț. M-a lăsat doar cu jumătate din jumătatea de 
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împărăție și cu sugestia de a-l aștepta. Pe el, pe fiu-său.. Cine 

mai dă crezare poveștilor de spus la gura sobei? De parcă 

altceva n-aș avea de făcut. De parcă altceva am de făcut, decît 

să aștept. De ce-mi lăsase mie moștenirea asta? Fiindcă, 

spunea el, nimeni nu l-a așteptat atît de frumos, nici pe el, 

nici pe vreunul din fiii lui. Cinci la număr. Unul pentru 

fiecare anotimp și ultimul, pentru mine. 

                         Şi-n timp ce-afară e apă cît cuprinde, eu m-am 

deshidratat din pricina căldurii excesive din acest interior 

unde îmi odihnesc oasele bătrîne și obosite. Tot aici îmi 

tratez viroza, cu indiferență, în doze homeopatice, de trei ori 

pe zi. Nu văd alt antidot eficient. Se știe – tratată, durează o 

săptămînă, lăsată în voia ei, te ține șapte zile. M-am gîndit că 

e mai bine să o las în voia ei, cine sînt eu să nu-i permit să 

trăiască liniștită în cămările gîtului meu? Şi-așa  nu-mi 

folosesc la nimic. Corzile vocale, de exemplu. Dimineață, 

descoperind șirul indian al furnicilor ce încercau să-mi atace 

croissant-ul, am considerat necesar să rostesc cu voce tare 

expresia consacrată pentru acest gen de situație. Mi-am dat 

seama, însă, că nu pot să o pronunț corect din pricina 

răgușelii. Niște hîrîieli penibile, pe care nici măcar eu nu le-

am înțeles. Trebuie să vorbesc doar în gînd. Asta-i. 

                         Rigoare și precizie, domnilor. Să nu ne rătăcim 

în amănunte. Unde am ajunge dacă ne-am pierde cu toții în 

ceața amănuntelor, precum animalul bine cunoscut. Rigoare 

și precizie am spus! Poate nu suficient de clar. Urechile ne 

sînt sensibile, nu suportăm grosolăniile, chiar dacă le 

gîndim. Așa că, pe loc repaus! Pista e greșită. Deși, dacă stau 

să mă gîndesc (mi se întîmplă uneori), rigoarea și precizia ar 

trebui să vină de sus, vreau să spun din norii ăștia care au 

prins drag tocmai de bucata de planetă unde mă aflu eu. Cum 

e posibil să plouă așa, la nesfîrșit? E posibil, dacă sfîrșitul mai 

e și ne pe deasupra. Da, pe deasupra. Findcă pe dedesupt m-

am uitat, n-a rămas mare lucru. Totul a ieșit la suprafață, 
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toată măduva pămîntului, toată clisa din cuvinte, se alunecă 

de pe o literă pe alta, în voia vîntului, ca și cum ai fi o corabie 

cu pînze, ești ud pînă la pielea ultimului gînd, nici o amintire 

nu izbutește să te salveze. Singura plăcere este să cugeți la 

situația neplăcută în care te afli. Restul nu există. Au plecat 

cu toții să se usuce, să-și plîngă de milă, dar nu prea mult că 

se udă din nou, să-și șteargă nasul de poalele rochiei vreunei 

tinere mirese ce n-a încercat încă voalul bunicii și, deci, nici 

Tomi Plus, faimosul detergent, și așa mai departe. Cît mai 

departe de zgomotul ăsta infernal, de imaginea asta banală, 

ca dintr-un film prost sau un vis prost. Dar prost de tot. Pe 

care tocmai îl trăiești. Poate doar clopotele de la mănăstire, 

cu obsedantele lor chemări, să vă / ne salveze.  

De ce și cum anume, nu așteptați să vă spun eu. Eu nu mai 

spun nimic!  

S-au spus deja destule. 

                         Şi tot n-am înțeles, pentru ce am venit eu aici, 

la muntele transformat în mare de atîta ploaie?! (Înrebările 

revin, iată). Numai pentru a scrie ce-am scris? Ar fi absurd. 

Trebuie să fie altceva ce încă îmi scapă printre ochiurile de 

apă. Am să mă gîndesc, totuși, cîndva. Poate mîine. Poate 

niciodată. Oricum, mai tîrziu. 

                         Întotdeauna este, însă, prea tîrziu.  
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POVESTE  DE  VARĂ 

 

 

  

                          E fermecător la mare. Absolut fermecător. Ieri 

dimineață, cînd am coborît, era un soare care îmi surîdea cu 

gura pînă la urechi. Mi s-a spus că aici ar putea fi locul, că 

aici s-ar putea să apară.                                         

                           Ambarcațiunea aceea pe care o întîlnisem în 

drum, era o barcă de pescari ce întinseseră năvoade adînci, 

cu ochiuri mici și dese. Privind și mai departe, am constatat 

că marea era plină de astfel de corăbioare ce pîndeau 

momentul înserării, să-și scoată prada la mal. Puțin mai 

încolo, vreo două siluete de ambarcațiuni ceva mai mari, dar 

ele nu păreau să fie nici un pericol. Apa era atît de liniștită, 

atît de enervant liniștită, încît îți venea să umbli gol pe 

gelatina ei întinsă ca o folie de plastic. Era prea devreme 

pentru ca cineva să se încumete să apară pe plajă, mai ales că 

era încă ud nisipul, după ploaia torențială de azi-noapte. Şi 

aici se simțea aerul săgetat de foste fulgere ucigașe. M-am 

plimbat puțin, bălăcindu-mă în vaga idee de valuri care se 

străduiau să-mi demonstreze că nu greșisem cu nimic 

destinația pe care mi-o stabilisem. Apoi m-am întins pe 

plajă. Îmi place să simt nisipul, cu tot cu scoicile lui care îmi 

înțeapă spinarea. Spinarea mea atît de încercată. Nimic în 

lume nu mă tentează mai mult, decît să stau cu burta la 

soare, dimineața, foarte devreme, cînd încă nimeni nu s-a 

trezit, cînd încă nimănui nu i-a trecut prin minte cît e de 

frumoasă marea, cu tot cu valuri și scoici și melci, ba chiar cu 

pești și meduze cu tot, cît de altfel e lumina răsăritului cînd 

încă nu s-a întîmplat ceva rău, cînd nu ai nimic nici pe cap, 
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nici în cap, nimic altceva decît visele pe care vrei să le trăiești, 

dar cu ochii deschiși de data asta, gata cu visele de peste 

noapte în care totul este posibil și nimic nu se întîmplă de 

fapt. Nimic? 

   Primul care s-a hotărît să se smulgă din 

ghearele somnului este un domn. Trebuie să fie domn, 

judecînd după mărimea pîntecului pe care îl poartă mîndru, 

nevoie mare. (Ce-i drept, credeam că numai femeilor li se 

poate întîmpla asta și doar în anumite momente ale 

existenței lor mature). Se pregătește să facă genuflexiuni și 

un mic jogging acolo, de ochii netreziți ai lumii. Mai întîi 

rîgîie cu mulțumire de sine, ca un mare savant. La adăpostul 

dimineții, își poate permite și un pipi scurt, direct în valuri și 

fără a se mai chinui să ajungă în apă, măcar pînă la brîu, așa 

cum fac oamenii serioși în timpul zilei, pentru ca ceilalți 

oameni serioși – care și ei fac exact la fel cînd au nevoie – să 

nu aibă nimic de obiectat. „Nimic din ce-i uman nu-mi este 

străin”, zic ei, dînd cu bîta în baltă de cîte ori au ocazia. Şi o 

au foarte des. I-am observat de la distanță, cînd nici unul nu 

se simțea privit. Gîndurile le sînt și mai murdare, uneori cu 

mult mai murdare, chiar decît comportamentul sau hainele. 

                          Atenție! Vin copiii! Ca niște termite, atentează 

permanent la minima rezistență a falezelor, scobindu-le pînă 

dau de apă, pînă cad înăuntru, infirmînd proverbul conform 

căruia „cine sapă groapa altuia, cade singur în ea” sau poate 

că se exersau în acest sens, am mai spus-o, lucrurile astea e 

bine să le înveți de mic, mai tîrziu e întotdeauna prea tîrziu. 

Lopățele, „forme”, găletușe au invadat nisipul. Se adună 

scoici, cochilii de melci, meduze, alge și tot ce se mai poate 

aduna, spre disperarea însoțitorilor. Se țipă, se vociferează, 

se plînge, foarte puțin se rîde. De parcă asta le-ar da amețeli. 

Ca amețelile mele ce mă chinuie uneori. „Mama, uite, scoica 

asta are taine!” Mă ridic să văd cum arată copilul care a 

putut rosti minunea. Minunea nu a durat decît o secundă, 



30 

 

fiindcă îmi dau seama de gafa pe care era s-o comit. „N-are, 

mamă, carne. Carnea a fugit”. Auzi! A fugit! Unde, doamnă, 

dacă nu vă supără întrebarea? Părinții ăștia sînt bagaje 

întregi de aberații, reproșuri, palme pregătite să se lipească 

de fundul micuților, de sfaturi și iar reproșuri. Dar ce zic 

„bagaje“?!  Peroane, gări întregi de minciuni gogonate, 

oferite ca pe niște adevăruri capitale, ce trebuie urmate 

întocmai, fără nici o împotrivire. Bieții copii nu pot ajunge 

decît niște mici eretici, feriți de arderea pe rug, dar pîndiți de 

pedepse încă și mai cumplite. „Ti-am spus să nu intri în apă 

de ce nu intri în apă că de aia am venit la mare de ce aduni 

meduzele și nu le lași să trăiască fă și tu un castel acolo de 

ce faci cozonaci d'aia ţi-am luat formele ţi-am spus că 

meduzele înţeapă acoperă-le cu nisip de ce-ai pus apă în 

găletuță de ce n-ai pus” și tot așa, pînă cînd sărmanii copii 

sfîrșesc într-o enormă derută ce-i va urmări toată viața. Şi nu 

vor mai face altceva, decît să imite obiceiurile stupide ale 

părinților, excesiv de grijulii să le dea mură în gură copiilor 

tot, ca pe dumicații de mîncare pe care, dacă s-ar putea și, 

uneori se poate, i-ar mesteca  în locul lor, doar să termine 

mai repede și să se ridice să plece de la masă. „Mama, vino 

să-mi speli găletuța”! (Doamne, ce limbă au învățat oamenii 

ăștia să vorbească, la ce fel de școală?). 

  Să nu vă închipuiți că micuța e reținută de vreo 

primejdie. Stă la trei centimetri de apa care, cum spuneam, 

n-are nici măcar un val și nu vrea să facă nici un pas mai 

departe, doar e cuminte, i s-a spus să nu intre în apă, că se 

îneacă, iar copiii au un ridicat simț al conservării propriei 

pieli. „Uite, m-am băgat în apă, uite, m-am scos din apă”, 

striga, spre propria încurajare, un puști, înfricoșat de 

amenințările părintești legate de mare, practic executînd 

propozițiile de mai sus, chiar în buza malului. Mai mult 

lovindu-se de nisip, dar vînătăile făcute astfel, iar nu prin 

bătaia pe care ar fi primit-o dacă nu ar fi ascultat, îi dădeau 



31 

 

concreta iluzie a libertății pe care o va urma de-acum încolo. 

                         Cu „scăfăndrelul” e altceva. El este un butoiaș 

cam de doi ani vechime (e clar prima oară la mare) pe care 

mama și tata lui încearcă să-l convingă, prin diverse metode, 

că apa îl menține la suprafață, dacă ține gura închisă și dă 

din mîini și din picioare, cît de cît ritmic. Forța persuasiunii 

a acționat atît de bine, încît acum trebuie inventat ceva 

pentru scoaterea afară a aceluiași scăfăndrel, stîrnit în 

porecla nu prea fericit gîndită. „Nămol proaspăt și coliere 

avem. Nămol și coliere avem”, strigă o persoană cu fuste 

lungi și bogat colorate. Însă nimeni nu vrea să aibă nici 

nămol, nici coliere. Melcilor le stă bine printre valuri – atunci 

cînd sînt – sau laolaltă cu celelalte resturi de foste viețuitoare 

scuipate de apa sărată și caldă. 

                         Astăzi, cum spuneam, marea e o imensă 

farfurie cu supă. Algele, sub formă de fidea, plutesc pe 

suprafața lichidului aproape incolor, oricum foarte limpede, 

care se întinde pînă departe. Departe, departe. De-aici nu se 

vede celălalt mal. „Sînt pietre, acolo unde ești tu”?, e întrebat 

un băiat care cercetează fundul mării, dotat cu ochelari și 

labe de scafandru. Doar că nu răspunde. Ai senzația că e 

surd. Şi totuși se uită la tine, e destul de aproape. Poate n-a 

auzit. Se reia întrebarea, mult mai rar: „Sînt pietre și acolo 

sau doar aici, la mal? „Ia ne znaiu pa rumînskii”!, vine 

răspunsul și mi-am amintit brusc de bancul cu fermierul 

american și gîndacul de Colorado. „Merci”, i se aruncă peste 

umăr, ca pe un ghioc pe care l-ai ridicat crezînd că e intact și 

pe care îl trimiți în mare, constatînd că nu e. „Dă-te imediat 

jos de acolo! Ce, vrei să aluneci și să cazi”? „Da”, sosi brusc 

mărturisirea, care pînă și pe cel mai experimentat tătic îl 

descumpănește. Tăticii ăștia sînt puși să aducă argumentele 

supreme. Ei, de asemenea, prezintă gradul cel mai ridicat de 

încredere. „Tata, să nu mă îneci”! „Nu te înec, dragă. Dacă 

voiam asta, o făceam demult”, i se spune, ținînd copilul bine 
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de mijloc, lăsîndu-i libere mîinile și picioarele, ca să dea din 

ele în apa mică de tot. Asta e metoda prin care ei își învață 

„păpușile” să înoate. Adică să se țină la suprafață. Habar n-

au ce minunat e să te ții la fund. Asta învață mai tîrziu, dar 

nu de la părinți. 

                          Apoi, după ce și-au făcut datoria față de 

progenituri, tații se duc să înoate în larg, spre încîntarea 

celor mai multe neveste, care întrevăd o portiță de libertate. 

Dar marea nu-i primește chiar pe toți. Ulise a rezistat 

sirenelor c-așa a vrut Homer, care nu l-a întrebat și pe el dacă 

și-ar mai fi pus dopuri sau doape (depinde cît de „cult în cap” 

ești)  în urechi, de-ar fi fost după voia lui. Iar cînd cineva  

nu-i e pe plac – se știe – marea îl azvîrle afară, ca pe un gunoi 

care i-a provocat strănutul. Puțini sînt cei care nu se mai 

întorc. 

                          Doamne, Dumnezeule!, cum rezistă să stea pe 

plajă pînă la ora asta, cînd orice om are anumite nevoi 

fiziologice? (eu mă gîndeam la mîncare, desigur, nu știu la ce 

vă gîndeați voi). Sînt deshidratați, li s-au lungit urechile de 

foame, de căldură a început să le crape pielea, deja roșie, dar 

ei continuă să stea întinși, de preferință pe burtă, rareori cu 

o carte în mînă, mormane de carne acoperită strategic cu 

bucățele de pînză colorată. „Să profităm de soare, doar n-

am dat banii degeaba, ne-a costat o avere capriciul ăsta de 

a veni la mare”. Viața e plină de astfel de mofturi pe care 

încercăm să ni le oferim și de care habar nu avem să ne 

bucurăm. Nimeni nu face nici o mișcare, pînă și reproșurile 

s-au rărit, spre fericirea copiilor care nici ei nu știu ce să facă 

cu această fericire. Prea au fost învățați să nu miște fără să 

dea de știre, fără să fie în permanență controlați, să urmeze 

întocmai sfaturile, să se supună unui program prestabilit, 

care nu suportă nici un fel de modificare, să-și pîrască pînă 

și propriile lor năzdrăvănii, să se pună singuri la colț, în 

genunchi, pe coji de nucă uscată și zdrobită, verificată în 
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prealabil. Nici degetul nu le vine să-l mai sugă. De cînd li s-a 

permis asta, nu mai are nici un gust. 

                           În sfîrșit, e liniște. Mă rog, cîtă poate fi. Marea 

îmi surîde complice, dar, curios, de data asta nu prea o 

înțeleg. Amețelile de care mă vaiet în ultimul timp au 

reapărut. Mă învîrt în loc ca un titirez. Îmi e frică să nu fiu 

văzut. Mă scufund puțin în apă. E rece. Îmi face bine. Repet 

de mai multe ori trucul ăsta. Doar că pierd ușor noțiunea 

timpului, care, oricum, niciodată nu a fost punctul meu forte. 

                          Acum s-a întîmplat la fel. M-a trezit un miros 

înțepător care venea spre mine în rafale. Nu erau nici algele, 

nici scoicile de vină. Mirosurile astea le cunosc eu bine.  

E altceva. Mă întorc. Pe dig, un profil melancolic respiră o 

țigară. Un viciu solid instalat, se pare. Valurile de fum nici 

măcar nu se pot lua la întrecere cu cele ale mării, încă 

potolită. Mă uit după soare. Îl descopăr dînd din coate, să-şi 

facă loc printre nori, spre apus. Îmi plac apusurile. Şi 

oamenii le apreciază, ca pe un vin bun. Doar că, de cele mai 

multe ori, preferă să guste doar vinul, gîndindu-se la 

apusurile de soare. Mă apropii cît pot de mult: sper să nu fie 

o confuzie. M-am săturat de confuzii şi de gesturi 

interpretate greşit. Fata e singură. Deasupra ei zboară un 

pescăruș, care îi spune o poveste de vară. Nu-l înţelege. Ar 

vrea, dar nu înţelege. Poate reuşesc eu. Ah, iar ameţeala asta 

îngrozitoare! E frumoasă. Are părul lung şi forme delicate. 

Pentru o privire indiferentă şi fugară, ar părea mai curînd 

tristă. Dar eu ştiu ce gîndeşte, dar eu văd fascinaţia cu care 

se uită spre larg, bucuria ce o încearcă ascultînd valurile şi 

pescărușii, chiar dacă nu pricepe nimic. 

                          Cunosc bine tremurul buzelor și mișcarea 

brațelor ce caută îmbrățișarea. Le-am văzut de atîtea ori în 

adîncul memoriei mele. „Uite! Privește zidurile albe ale 

Cetății cum se reflectă pe orizont... Nu oricine reușește să le 

vadă, nu oricărui om îi este îngăduit. Le vezi? Ştiu că le vezi. 
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Sidefii, aproape roz în lumina miraculoasă a serii. Acolo 

soarele încă strălucește, acolo soarele strălucește mereu, sînt 

oaze cu verdeață din belșug și apă bună ce-ți potolește setea. 

Acolo e liniște, acolo nu se poate întîmpla nimic rău, fiindcă 

nimic rău nu există. Acolo sînt eu, dragostea mea. Acolo sînt. 

Să ne grăbim. Nu ne-a mai rămas timp decît pentru a scrie 

mesajele din sticle naufragiate pe care, probabil, nu le va găsi 

nimeni. Pe care, oricum, nimeni nu le va înțelege. Să ne 

grăbim. Dragostea mea”. 

                         Fără a lăsa vreo urmă, reală sau imaginară, 

cetatea avea să fie distrusă chiar în acea noapte, de cele două 

vase de război, care și ele se profilau pe linia subțire a 

orizontului, atunci cînd... Era o simulare a unui atac nocturn, 

un exercițiu de rutină. 

                      Şi totuși, a doua zi, aproape de țărm, putea fi 

zărită, îndesată cu ceva alb, o sticlă ce plutea la suprafața 

apei. Avea o formă ciudată și reflexe sidefii, aproape roz în 

lumina miraculoasă a dimineții. 
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ABSINTOS 

 

 

„și a căzut din cer o stea uriaşă, arzînd ca o făclie 

(…). Şi numele stelei se cheamă Absintos.  

(…) și mulți dintre oameni au murit din pricina 

apelor, pentru că se făcuseră amare”. 

(APOCALIPSA SF. IOAN TEOLOGUL – 8, 10-11) 

                                          

 

                                              

                     Era acolo. Ştia că era acolo. Sursa tuturor 

deznădejdilor, enervărilor, dorințelor mele. Acolo, în 

pîntecul muntelui de sare. Nu se vedea nimic, firește. Doar 

nu era să-l lase în văzul întregii lumi! Avea o pudoare 

exasperantă. Tocmai asta mă atrăgea la el. Eu, respirînd 

libertate, eu, mîncînd inocența pe pîine. Dintr-o mișcare, am 

reușit să ajung pînă în dreptul lui. Mă săturasem să-l tot 

privesc de la distanță, nu-mi mai era suficient să-i ascult 

respirația precipitată, bolboroseala uneori grotescă. Pădurea 

de fag este frumoasă în orice anotimp, dar mai ales acum. 

Coama încă înverzită a muntelui, îmi gîdila tălpile. Distanța 

e necesară, e atît de necesară ca să poți vedea clar, ca să te 

poți înțelege, ca să știi dacă ai priceput exact de ce și în ce fel 

timpul s-a încurcat în mădularele tale bătrîne. Pînă și 

somnul își încetinește pasul, cînd a învățat pe de rost toate 

visele lumii. Dar drumul, drumul tău, nu se oprește 

niciodată, e cu neputință să o facă, el nu știe altceva decît să 

se întindă la picioarele tale, indiferent că mărimea pasului se 

schimbă. Chiar dacă știi, te saturi repede de distanță. Îți 
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trebuie atingerea. Crezi că ai înțeles ce e cu tine, te iluzionezi 

frumos că poți merge mai departe și mergi mai departe, fără 

să fi priceput, însă, absolut nimic. Iți creezi o altă șansă, un 

alt colac de salvare, ignorînd faptul că de el atîrnă bolovanul 

regretelor tale, al neîmplinirilor pentru care credeai că nu 

contezi, al amintirilor împopoționate cu funde colorate. 

Nimic nu este adevărat. Totul este, desigur, adevărat. 

                          Mi-am șters nasul cu zgomot. Apoi am tușit. 

Voiam să-mi fac prezența vizibilă, auzibilă. Am început chiar 

să eman unul dintre cele mai rafinate mirosuri ale mele. 

Eram aproape. Ştiam. Nu-mi mai păsa de nimic altceva. 

Linia orizontului se subția, parcă ar fi venit o ploaie sau vreo 

ceață, din acelea care m-au indignat întotdeauna. Răspunsul 

meu era clar în această privință. M-am așezat cuminte, 

ascultătoare. Nici de data asta nu s-a întîmplat nimic. 

Pămîntul era la fel de cald, iarba cenușie se arcuise sub 

greutatea mea, arborii tremurau abia perceptibil sub 

atingerea degetelor mele și ele fragile. Am așteptat mai 

departe. Indiferent de condiția și realitatea în care mă aflam, 

era singurul lucru care îmi reușea perfect. Așteptarea. Mai 

departe, era tot tăcere. O ador. Cei ca mine n-ar trebui să 

intre deloc în contact cu oamenii. Ei nu înțeleg în nici un fel 

de ce ai nevoie. De exemplu, să fii singur, uneori. Habar n-au 

de ce liniștea e atît de importantă. Ei, indiferent de sex, nu 

vor decît să vorbească pînă li se năclăiește cerul gurii și li se 

împleticește limba printre dinți, nu se simt în siguranță, 

decît dacă li se preling cuvintele dintre buze, decît dacă își 

umplu gura cu ele, indiferent de cît de absurd și de grotesc e 

totul, de cît de tare și de urît le miroase apoi respirația. 

Imporant este să vorbim, cu cît mai mult, cu atît mai bine, 

cred ei. Departe de zgomotul fălcilor lor, mă simt în 

siguranță. Muntele a început să respire. Mă simt împinsă în 

sus, apoi readusă la loc. E adevărat, mișcarea e prea lentă, ei, 

acolo jos, în casele lor de piatră, nici măcar nu o percep. Sau 
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se prefac că nu văd nimic. Așa se rezolvă cele mai complicate 

situații. Am început să fiu atentă. Mi-am încordat fiecare 

fibră și m-am pus iar pe așteptat. De data asta, sînt convinsă 

că va apărea. Vorbisem atît de mult cu el, în felul nostru, pe 

tăcute, îl privisem atît de multă vreme, de departe, ce-i drept, 

i-am urmărit, ani de-a rîndul, respirația. Acum se sfîrșise cu 

toate astea. Aveam nevoie de atingerea lui. 

                         Fără să știu cum a fost cu putință, am adormit. 

Mi se întîmpla. Uneori. Nici măcar evadarea asta a mea nu l-

a păcălit. Cine păcălea, pe cine?! Cine avea nevoie de real, 

mai mult decît cine?! Cine invocase materia, trupul, cine 

propovăduise atingerea și nașterea?! Nu interesa pe nimeni, 

de vreme ce era un pariu cu o ecuație destul de simplă și cu 

o adresă foarte directă. Cum spuneam, am adormit fără să-

mi dau seama. Fără să visez. M-au trezit stropii reci ai unei 

ploi inventate cu multe zile în urmă. Toamna își cam făcuse 

bagajele. Am văzut bine conturul de gheață al celei mai 

antipatice creaturi. Cei din casele de piatră o numesc „iarnă", 

iar unii dintre ei chiar se bucură să fie prezentă, dar eu nu 

am izbutit niciodată să comunic cu ea. Tălpile îmi erau acum 

acoperite de bălți tulburi. M-am ridicat, lovind într-o parte 

rafalele ploii. Aș fi vrut să dispar de acolo, dar sorocul se 

apropia. Nu puteam rata o întîlnire pregătită secole de-a 

rîndul. Nu știu dacă trebuia să dau vina pe toamnă. Starea 

asta îmi era complet străină. Neliniștea era, însă, nelipsită. 

                         Prea multă apă, îmi spuneam, ar trebui să fac, 

totuși, ceva, să aduc vreo umbrelă, vreo pompă, să fac un lac 

sau vreo mare cu corăbii, să construiesc un baraj sau, poate, 

un glob de sticlă, sub care pămîntul să poată trăi mai departe 

liniștit, așteptînd să se întîmple ceea ce doar el și cu mine 

știam că avea să se întîmple. Ar fi trebuit, probabil, să invoc 

soarele, ar fi trebuit să-l chem pe Noe ori vreun înger păzitor. 

Nimic din toate astea. Doar ploaia. Afurisita își croșeta 

ciorapi și mănuși călduroase din firele ei transparente și din 
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enervarea mea. Era obligatoriu să mă calmez. Riscam să stric 

totul. De fiecare altă dată se petrecuse la fel. Regretele îmi 

erau pînă în gît. Prin urmare, era de dorit să nu mai ajung în 

situația aia. Dădeam din mîini, ca o marionetă rămasă fără 

stăpîn. Şi, în fond, nici măcar stăpînii ăștia nu sînt buni de 

nimic, nu te poți baza pe ei. Cînd ți-e lumea mai dragă, s-au 

și ascuns sub jupoanele vreunei tinere blonde. Sper, vopsite, 

ca să-i mai dăm o șansă, fiindcă, altfel, am auzit o groază de 

glume pe seama celor adevărate. „Curat blonde”, adică. 

Așadar, folosiți degrab' „Cromoplatin". Or „Wella". „L' 

Oréal". Nu contează care dintre ele. Aș fi vrut s-o întind, s-o 

șterg englezește, franțuzește, depinde de limba folosită, să 

spăl putina (Putin?), să simplific peisajul (cred că am învățat 

destul de bine limba băștinașilor, cu siguranţă, proximitatea 

oamenilor mi-a îmbogățit vocabularul). Aș fi vrut să rămîn 

înfiptă locului, să nu fac nici o mișcare. Aș fi vrut să arunc 

totul în aer și s-o iau de la capăt. Începusem să cred că 

așteptarea era cel mai frumos lucru care mi se putea 

întîmpla. (Am mai spus asta, știu). Mi-o doream din nou. Nu 

eram în stare să merg pînă la capăt. Nu mai eram în stare de 

nimic. 

                         Atunci a apărut. L-am recunoscut imediat. Mai 

întîi, mi-a umplut sufletul cu liniștea și fericirea lui. Apoi și-

a revărsat respirația curată în tot trupul meu. Îmi priveam 

brațele, îmi înfigeam unghiile în carne, să mă asigur că totul 

este real. Apoi s-a încolăcit în jurul picioarelor mele, de la 

tălpi, pînă la coapse. Îi simțeam căldura, mîngîierile lui erau 

minunea însăși, nu știam, nu-mi putusem imagina că este 

atît de fabulos să fii îmbrățișată, că tresărirea și bucuria 

trupului îndrăgostit pot fi atît de incredibil ireale, în toată 

concretețea lor. Îmi cuprinsese șoldurile și continua să-mi 

deseneze linia mijlocului și a sînilor, apoi umerii și buzele, pe 

care le-a copleșit cu un sărut însetat. Mă făceam din ce în ce 

mai mică sub atingerea lui caldă. Mi-era chiar frică să nu 



39 

 

dispar. Valuri de lumină îmi astupaseră ochii și părul, carnea 

și tăcerea. N-am mai putut să scot o vorbă, uimită că totul 

devenise, în sfîrșit, realitate. Mă simțeam bine în trup de 

femeie. Începeam să înțeleg de ce era atît de rîvnită această 

stare a materiei. Am privit în jos: apăruse chiar sub tălpile 

mele. Ei, oamenii, îl numesc izvor, dar ce este cu adevărat, 

doar Universul știe. Ieșea la suprafață, cu o forță care mi-a 

sugrumat bucuria, apoi neliniștea, apoi spaima. Femeia 

aceea, care eram, știa ce înseamnă să-ți fie frică. Femeia 

aceea se simțea, era, fără apărare. Femeia aceea regreta 

acum că era femeie. 

                         Ploaia se oprise, dar nici nu mai conta ce făcea 

ea. Pămîntul uitase cum este să ai copaci și iarbă și flori. Nici 

casele de piatră nu se mai vedeau. Doar muntele din care 

țîșneau valuri de agheasmă. Dacă cineva i-ar fi spus că apa 

aceea dătătoare de viață s-ar fi putut vreodată transforma în 

otravă, ar fi rîs fără să stea prea mult pe gâduri. 

                         Sunetul strident al ceasului deșteptător putea 

trezi și un gigant în hibernare. Deci, m-a trezit. Am ridicat 

pleoapele pe rînd, cu mare atenție, să nu strivesc vreun copac 

rătăcit în visul meu. Picuri incolori cădeau de sub pleoape. 

Am închis din nou ochii și mi-am amintit de muntele de sare. 

Se făcuse răcoare în căsuța mea de piatră de la poalele 

colosului ce proteja pădurea de fag. Astăzi trebuia să ajung, 

în sfîrșit, la apă. Eram aproape. Simțeam asta cu toată ființa. 

Încă două lovituri de cazma și era gata. Cu pași grăbiți, m-

am îndreptat spre poteca din fața porții. 
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    SETEA,  CA  O  SPĂLARE  PE  MÎINI 

 

 

 

 

                     Reiau: apa se oprise. Prin țevi, nu mai curgeau 

decît impresiile de dimineață, în fața ceștii de cafea, cînd 

aburul subțire se încolăcise în jurul degetelor, anchilozîndu-

le. I se făcuse sete. Întotdeauna ți se face sete, atunci cînd apa 

este închisă și cînd știi sau constați că nu mai există nimic de 

băut în toată casa. Poate ceva alcool. De parcă pe el l-am 

putea considera vreo băutură bună în situații dintr-astea! 

Dar el, oricum, nu mai lăsase nici o picătură. Bea foarte mult. 

Alcool. Cîinele, fiindcă era și un cîine, începuse să schelălăie 

și el, însetat. Aflase că prin țevile de la chiuvetă nu se mai 

întîmpla decît o mare liniște. N-ar fi fost prima oară. Desigur, 

nu avea de ce să se teamă. Doar că nimic nu se repetă în 

această enormă repetare care este viața noastră de zi cu zi, în 

care ne complacem să-i urmăm clișeele, automatismele, 

pentru care ne-am da și sufletul, cum să se schimbe ceva în 

ordinea pe care tocmai am făcut-o, în obiceiurile noastre 

mici, cît Universul?! Numai gîndul că vrea să bea apă, iar asta 

nu era posibil, devenea o spaimă. Ce să mai vorbim despre 

cel care își spunea, cu jumătate de voce interioară, că s-ar 

putea să nu mai curgă niciodată nimic prin „lebăda" de la 

chiuvetă (aflase că așa se cheamă). Mai bine și-ar fi dorit să 

se spele pe dinți sau pe mîini (Doamne, ce des ne spălăm pe 

mîini și cît de bine ne reușește!), atunci, nefiind, totuși, un 

lucru chiar atît de important, ca setea, poate că, aceasta din 

urmă, nu ar fi apărut, și acum ar fi stat liniștit. Şi cam cît de 
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liniștit poți sta, cînd nu știi nimic, nici măcar cînd vor da ăia 

drumul la apă!? Mai întîi va plescăi și va sughița, ba chiar se 

va îneca de cîteva ori, dar îi va trece de îndată ce va putea să 

tușească și să scuipe cu o presiune ce va sparge tot ce 

întîlnește în cale. Apoi, o să vomite sîngele rămas pe țevi, 

nămol și alte de-astea, pînă cînd chiuveta se va fi transformat 

într-un recipient septic, în care colcăie ființele acelea 

microscopice, altădată îngrozite de antibiotice. Da. Lecția era 

prea bine cunoscută. Trebuia multă răbdare, pînă cînd apa 

să redevină (cel puțin aparent) potabilă. Dar ce mai e potabil 

în ziua de astăzi? Alcoolul, ar spune el. El, care nu bea decît 

alcool. Cu doi de „o" și nici un strop de apă. De țigări v-am 

spus? Vă spun. Şi ele îi plac. De fapt îi place orice face rău. 

Dar, ce face bine, or îngrașă, or… Mai bine cu rău. Mergi  la 

sigur. Şi-apoi, „rău cu rău, dar mai rău fără rău", de ce să 

schimbe tocmai el un proverb atît de frumos?! Şi mai e un 

„apoi": în loc să se piardă în jocuri de cuvinte care nu au ca 

rezultat, decît o împletire temeinică a minții, omenirea mai 

bine „ar fi pus mîna să gîndească" (cum tot ea a spus). La 

ce? Păi, ce?!, nu are la ce? Găsește ea. Uite, la acordeonul 

ăsta, ce se aude tocmai prin zid, care se tînguie de inimă 

albastră, de vreo oră și jumătate! Dar, pînă și el a tăcut, cînd 

a început toaca de la mănăstire. Tot felul de chemări, semne, 

pe care, dacă vrei, te străduiești și le pricepi. Uneori te 

străduiești o viață întreagă, mori și tot nu ai priceput nimic. 

Dacă ești fericit și ai noroc, pricepi că nu pricepi, dar asta tot 

nu rezolvă problema robinetelor înțepenite în așteptare. 

Egoismul lor este feroce. Ce spun eu „feroce". Odios, de-a 

dreptul. Şi de-a stîngul. Răul se învață repede, greu e să-l 

părăsești. Vecinătatea oamenilor este întotdeauna benefică, 

în acest sens. Aș vrea să mă duc să mă plimb. Şi dacă tocmai 

atunci își face robinetul datoria și lasă să ajungă la noi 

lichidul mult așteptat? Cum să ratezi o asemenea șansă? De 

cîte ori ți se întîmplă în viață așa ceva? Vă spun eu - de multe 
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ori. Uneori chiar de prea multe ori, iar repetiția se 

transformă în obișnuință, iar obișnuința în monotonie, 

ș.a.m.d. E ora 4. Neroadă oră. Pendula își face datoria. Nu 

poate sări peste ora asta. Ea așa știe, că, după ora 3, vine cea 

de a patra. Dacă ar sări de ora patru, ea tot trebuind să existe 

(în fine, așa crede ea), 5 ar deveni 4, și ce ne-am face?!  

E posibil așa ceva? Nu. Nu-i posibil. Așadar, ora 4. 

                     Prostia mă înspăimîntă. Îmi dă mai întîi o stare 

de greață, apoi mă țintuiește locului, ca într-o veche și 

nereușită fotografie de familie. Alb/negru. Stați liniștiți, cu 

una color, se întîmplă exact același lucru: sîntem la fel de 

înțepeniți și de ridicoli, încercînd să arătăm bine, hlizindu-

ne în fața celui care ne fotografiază eternitatea de-o clipă, în 

care cu greu ne vom recunoaște, cu greu vom accepta că 

sîntem chiar noi, cei despre care aveam o impresie atît de 

bună (întotdeauna avem impresia asta despre noi). O să dăm 

vina pe fotograf, pe cel care a developat filmul, pe cel care a 

uscat filmul, care ne-a vîndul fotografiile (singurul avantaj al 

pozelor digitale, dacă aveţi vreo grijă în acest sens, este că 

pe ele le putem șterge, fără să ne doară la buzunar, că am 

ruinat cîteva „poziții” de pe filmul, care a costat bani, nu 

glumă), în fine, vom găsi pe cineva vinovat pentru faptul că 

noi, cei minunați, arătăm groaznic. Şi, firește, comentăm în 

acest sens. Asta ne place cel mai mult: să comentăm. Să dăm. 

Să cerem. Explicații. Să turuim vrute și nevute. Cu alte 

cuvinte, să bîrfim. Ne place să ne auzim vorbind. Cu voce 

tare. Fără oprire, dacă se poate. Şi se poate, fiindcă nimeni 

nu ne oprește, fiindcă nimeni nu ne ascultă, fiecare e 

preocupat să se audă pe sine, nu mai e loc, nu mai e timp și 

pentru ceilalți și, la urma urmei, ce avem nevoie să știm ce 

gîndesc ceilalți? Ce?!, pe ei îi interesează ce gîndim noi?! 

Sîntem chit! „Ei", nici nu există mai mult decît niște umbre 

ce se aseamănă, în sensul că au patru membre (două 

superioare și tot atîtea inferioare, dar de ce s-or fi numind 
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așa, doar pentru că sînt mai jos decît celelalte și nu le-am mai 

putea altfel distinge, dacă tot trebuie să poarte și ele un 

nume?!); și mai are umbra asta trup și gît și cap (uneori, deși 

chiar și atunci cînd el nu există, în realitate, tot lasă o umbră, 

acolo, pe pămînt) și cam atît, dacă n-ar fi de ajuns. Niciodată, 

nimic nu este de ajuns. De exemplu, apa care ar fi trebuit să 

fie eliberată măcar de unul dintre robinete. Ţi-ai găsit! S-a 

înțepenit undeva pe drum. Au reținut-o la șuetă filtrele, care, 

îndrăgostite fiind, uită să-și facă datoria cum trebuie și lasă 

faimoasa H doi O să treacă precum gîsca prin aceeași H doi 

O, dar ceva mai stătută. 

                     Gargară. Ar spune orice, doar să treacă odată 

timpu'. El, sărmanul, trece oricum. În fine, ceea ce percepem 

noi: secunde, minute, orele parcă urmează, ș.a.m.d.  Adică 

secole, milenii, știți voi. (Acum o să amintească de șansa sau, 

poate, pedeapsa, de a fi trăit „pragul" - așa zic ei - dintre două 

secole și, respectiv, două milenii. Era vorba de 20 - 21 și 2 - 

3, că eu nu știu voi prin ce timp sînteți acum). 

                     Gata! Gata! S-au furat cam multe și acu' vine 

scadența! Atunci să vă văd! Ce frumos o să smiorcăiți pe la 

colțuri să fiți iertați, că voi n-ați făcut nimic rău, alții v-au 

obligat, ei sînt de vină și tot restul. 

                     Ce tablou scîrbavnic! „T'as vu quand t'as bu?" 

Păi nu, că dacă te-ai fi văzut, probabil că n-ai mai fi băut 

atîta! Aiurea! El bea enorm, cum v-am spus. Pînă la comă, 

altfel n-are farmec. Oricum, nu crede pe nimeni care îi spune 

sau încearcă să o facă, despre cum, cît de grețos arată el cînd 

nu mai are nimic, decît un trup scofîlcit, hidos, tîrîndu-se 

între pat și WC. Dar la chiuvetă nu curge nici un strop de apă! 

Ăsta da pretext. Dacă era nevoie de așa ceva. Pretextul - 

mama înțelepciunii. Dar ce e aia „înțelepciune"? Şi, mai ales, 

cui folosește ea? Se poate trăi foarte bine fără, ne-au dovedit-

o generații întregi de înaintași, ne-o dovedesc 

contemporanii, viu exemplu pentru urmași. Adică, ce?! să 



44 

 

fim buni, corecți, adevărați, cu frică de Dumnezeu (cine mai 

e și ăsta?), să nu mințim, să nu furăm (aoleo! sună a cele 10 

porunci, să vezi că vrea să le înșire pe toate!), să ne spălăm 

pe dinți măcar înainte de culcare (na, că am scăpat!), să-l 

iubim pe aproapele nostru (ueh!) ca pe noi înșine (ce prostie! 

în afară de noi înșine nu trebuie să existe nimic!) și tot restul 

pe care îl știți foarte bine (s-o crezi tu!). Şi, cînd mă gîndesc 

că viața ar putea fi atît de liniștită (pe cuvîntul tău?), dacă 

invidia și ura și lăcomia n-ar mai roade ca o rugină, 

mădularele minții…  (termină, dom'ne, cu prostiile! Şi, la 

urma urmei, cine ești dumneata să dai sfaturi? Hai, valea!) 

                      Culmea ar fi ca, deschizînd acum robinetele alea 

blestemate, să înceapă să se prelingă agale șuvoiul, pînă la 

urmă incolor, inodor și insipid, așa, măcar ca să-i facă în 

ciudă. Parcă niciodată n-a așteptat cu atît de mare 

neastîmpăr sosirea a ceva. Desigur, mint (știam). Eu, care o 

viață întreagă n-am făcut aproape nimic altceva, decît să 

aștept - un telefon, nota lui de plată, pe cineva, pe altcineva, 

efecte, consecințe, poșta, minciuni, adevăruri, de-a valma, 

fără să se certe, fără să se împace, într-o continuă, 

paradoxală goană, teamă, că nu se întîmplă nimic, că s-ar 

putea întîmpla, totuși, ceva, ceva care ar putea modifica 

destinul meu de om ratat, înțelept, ratat, cu picioarele bine 

înfipte în noroi, cu mintea invadată de tot soiul de închipuiri, 

pe care și eu abia de le pricep (stai liniștit! nimeni nu are de 

gînd să te contrazică!). Așteptare. Mereu așteptăm ceva, 

chiar și atunci cînd sîntem convinși că totul este așa cum am 

vrut, că altceva mai bun nu există, că altceva mai rău nu ni se 

poate întîmpla, nu nouă, poate vecinului, cu capra lui cu tot. 

Şi atunci, de fapt, nu mai avem ce aștepta. Poate doar pe el, 

cu alcoolul lui cu tot, chiar dacă tocmai l-am dat afară din 

casă, plesnindu-l în obraz cu vorbe destul de grele, de vreme 

ce i-au rămas urme pe piele, altminteri destul de groasă și de 

întunecată. 
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                      Mi-e sete. Mi s-a uscat gîtul de atîtea cuvinte 

stoarse de orice sentiment. De altfel și ele s-au plictisit să-mi 

scoată la suprafață gîndurile, să le dea formă și glas. Se 

destramă, ca un ghem agățat de ghearele vreunei pisici, 

dornice de joacă. Mi-au murdărit covorul cu litere, degeaba 

încerc să le chem, ele au chef să stea, nu se mai lasă 

impresionate de nici o rugăminte rostită cu lacrimi sub gene, 

îmi întorc spatele, mă sfidează adică, șușotesc între ele într-

o limbă pe care eu nu o înțeleg, își șoptesc ceva la ureche, 

apoi arată spre mine și rîd, se tăvălesc de rîs, se țin cu mîinile 

de burțile lor mici, se zgîlțîie de atîta rîs și de arătat cu 

degetul spre mine.  Ei, nu! Așa ceva nu se face! S-a ridicat și, 

cu ghetele lui înnoroiate sau cu papucii, cine mai știe?!, a 

început să le strivească, una cîte una sau două cîte două, nu 

contează, pe toate deodată, într-un ritm haotic, ca mintea lui 

care o luase razna. Privea cu satisfacție cum literele sîngerau, 

acolo, pe jos, asculta cu bucurie țipetele lor, strigătelor lor de 

ajutor le răspundea cu cîte un călcîi în gură, le cocoșa în 

bătaie fără cel mai mic regret. Apoi, cînd totul s-a sfîrșit, am 

luat fărașul și, cu o mătură știrbă, îmi aduc aminte perfect că 

am adunat resturile unui alfabet care n-a folosit nimănui, 

nicăieri, niciodată. Îmi mai amintesc că m-am îndreptat spre 

sertarul salvator, unde întotdeauna stă ascuns cîte un 

recipient cu licoarea salvatoare, despre care nimeni altcineva 

nu mai are știință și am scos la iveală o sticlă rotofeie de gin, 

că doar asta mai rămăsese. 

                   Lada de gunoi… 

                     (Hei! Alo!! Dați dom'ne odată drumu' la apa 

aia, că înnebunim dacă mai scrie ăsta vreun rînd!!) 
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Q. E. D. 

 

                 

 

                         Hotărît lucru – oricît ar fi el de primordial, 

elementul apă îmi repugnă. Apă în aer, apă pe pămînt, apă 

în noi. E deja prea mult pentru un singur suflet. Şi trist pe 

deasupra. 

                          Cu adevărat nu se întîmplă nimic: ploaie, 

mare, lacrimi și cîte altele... Doar degetele unui copil ce 

scrijelesc nisipul, încercînd să fabrice eternele castele, 

poduri și cozonaci, aceleași construcții din copilăria noastră 

și a copiilor lor. Departe, un zgomot amplificat de rafalele 

vîntului. Îmi scarpină oasele fosforescente. Le încurcă, 

scoțînd la lumină secole de amintiri de care, firește, nimeni 

nu are nevoie. Nici măcar eu. 

                         Din nou la marea asta mare. Mi se pare un 

miracol nemeritat. Chiar dacă sau tocmai fiindcă nu-l 

înțeleg. Şi nici măcar nu am aruncat vreo monedă la plecare, 

ca în superstiția legată de Fontana di Trevi din Roma noastră 

cea de toate zilele. Mi se pare un veac de cînd m-am îndreptat 

spre alte zări, acum o lună. Mi se pare că am îmbătrînit, că 

lucrurile se precipită, că lumea s-a micșorat și va dispărea în 

curînd, că distanțele s-au înmulțit și așteptările s-au înecat 

la malul oricărei speranțe. 

                         Dinastia apei. Sub semnul ei, o vară întreagă 

mi-a spus povești. Fantastic de reale. Nimeni nu știe. Nimeni 

nu crede. Soarele e pe cale să-și încheie și el conturile. Cel 

puțin cu sezonul din urmă. Plouă mărunt. În rafale. 

Spuneam, plouă. Ca și cum altceva mai bun nu ar avea ce să 

se întîmple. Marea își plimbă și ea valurile din larg spre țărm 

și înapoi, într-o enormă plictiseală. Din cînd în cînd, își 

îndreaptă spinarea și trece drept marea moartă. O iubesc. Cel 
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puțin două vieți am stat lipit cu urechea de pămînt s-o ascult. 

Cel puțin cîteva secole am privit-o, am respirat în același 

timp cu ea. Cînd stai multă vreme lîngă cineva, îi deprinzi nu 

doar gesturile, dar începi să-i împrumuți mirosul trupului, îi 

porți numele, te confunzi cu acel altcineva care devine tu 

însuți. Lumea întoarce capul și cheamă, dar nici măcar tu nu 

mai ești sigur cine trebuie să răspundă. 

                         S-a întîmplat într-o miercuri. Fără veste, 

soarele s-a pornit să strălucească în alt fel. Începe disputa 

dintre anotimpuri. Fiecare se crede stăpîn, fiecare ar vrea să 

renunțe la a plăti vama, fiecare ar vrea să nu mai treacă nici 

o vamă, să rămînă pe loc. Pînă și ele, anotimpurile, se 

complac în confuzie. Se amestecă, pînă la contopire. Un 

nesfîrșit tărîm hibrid. Cam asta ne este dat să trăim. 

Adevărul este că nu avem nici un drept să ne revoltăm, noi, 

care nu sîntem în stare să facem ordine nici măcar în propria 

noastră existență. În propria noastră confuzie. Nimic nu mai 

este normal. Nici măcar termenul nu mai știe nimeni să-l 

definească. Normal. Ce vrea să spună asta?! Normal, în 

comparație cu ce?! Mărindu-se, anormalul a devenit el 

termen de referință. Nefirescul, construind cazemate din 

firesc. Acesta este normalul în care trebuie să supraviețuim 

acum. În care sîntem nevoiți să visăm. Să iubim. Ce să 

visăm!? Ce să iubim!? Surogate. Înlocuitori. Erzaț. Asta 

sîntem. Noi și tot ce e în noi. Organe și simțuri. 

                         Nu-mi mai văd umbra. Asta mă înspăimîntă 

puțin. Nu știu dacă apa mi-a furat-o. Nu știu dacă pe ea 

trebuie s-o fac vinovată. M-am tot obișnuit să o culpabilizez 

doar pe ea. În sfîrșit, am devenit și eu un om normal. Caut 

vina în ceilalți, eu sînt inocența întruchipată. Adevărul este 

că acum de-abia îmi dau seama că nimic, dar absolut nimic, 

nu se repetă, că tot ce nu ai făcut, din indiferent ce motive, a 

rămas pe veci nefăcut, că toate cuvintele pe care le-ai amînat, 

așa au rămas și așa mai departe. Şi, de fapt, totul se repetă, 
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doar că noi nu sîntem în stare să înțelegem, să ne învățăm 

lecțiile de viață, altfel date mură în gură. Mai ales timpul se 

încurcă atît de rău în secole, încît, atunci cînd îl strigi și te 

crezi aproape de el, te-ai și trezit bătrîn, abandonat de toți, 

închis în propriile capcane. M-am ocolit, pînă cînd n-am mai 

știut unde să mă caut. Şi nici nu știu ce aștept, de fapt. 

Regrete? Compasiune? Ce fac eu aici!? Nimic mai mult, decît 

ar face alții aflați în situația mea. Adică ce ai putea să faci 

altceva, așa, cu burta umflată de sete, nemîncare și plictis, 

cum sînt eu acum, cu trupul tatuat de transpirație si de 

lacrimi, înconjurat ce-i drept de apă-ocean, de valuri și de 

năluci, pe o plajă aruncată cine știe cum sub trupul meu 

greoi, diform și urît mirositor. Nici sirenele nu se apropie din 

pricina asta. Un beau petit monstre, cum îmi spun ei. Voi.  

Pînă și spaimele m-au părăsit. Au sărit în apă. Le văd înotînd 

spre un țărm mai primitor. Inexistent. Ştiu eu bine ce zic. 

Iluzia – e cel mai frumos adevăr. Visul – cea mai palpabilă 

realitate. 

                         Încă o zi se va încheia. Nu știu a cîta. De fapt, 

nu știu cîte au mai rămas. Nu cred că prea multe, dar asta nu 

este în puterea mea să știu. Oricum, eu cred că mi-am făcut 

bine lecțiile, iar planeta asta a fost o bună gazdă. E vremea să 

mă întorc la ale mele. Îmi revin în memorie tot felul de 

amintiri. Dragi. Ele, slava Domnului, nu ne părăsesc 

niciodată. Nici așteptarea nu mai e tocmai o așteptare. Nici 

somnul. Nici nu știu dacă eu însumi mai sînt. Eu - Ea / El. 

Poate doar umbra mea, după care mă uit cu disperare. Ba 

chiar cu indiferență. Altceva nu contează. Altceva nu există.  

 

QUOD  ERAT  DEMONSTRANDUUUUUUUUUM.    
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PRESENTIMENTUL 

                          In memoriam Prof.Dr. Gheorghe Niculescu                                                      

 

 

 

                    Fusese o iarnă lungă și geroasă, cum nu mai 

trecuse demult prin acele locuri. Luase cu ea atît de multe 

destine, ca orice calamitate despre care se vorbește mult 

după aceea, dar în șoaptă, ca nu cumva să se repete. Altfel, la 

fel de frumoasă și de imprevizibilă, iarna aceea, ca o 

adolescentă. 

                    - Cum te cheamă, flăcău? 

                         - Macarie. Victor Macarie, și cuvintele i se 

sfărîmau între dinți. 

                                    Avea și acum senzația că îi tremură tot trupul, 

deși trecuse ceva vreme de atunci, deși avusese suficient timp 

să uite ce s-ar fi putut uita. 

                     „Ioana, spune, tu mă iubești, așa-i?" 

                     „Firește! Dar ce ţi-a venit?! Nu ești tu omul 

care să se teamă de singurătate. Ştii bine că n-am să te 

părăsesc pentru nimic în lume, orice s-ar întîmpla!" 

                     „Întrebam și eu așa, într-o doară! De fapt, mă 

simt foarte obosit. Îmi vin în minte imagini cumplite, pe 

care știu că nu le-am trăit niciodată, dar parcă ar fi, totuși, 

amintiri… Spune-mi, dacă aș suferi un accident, care m-ar 

mutila, cum ai reacţiona? De fapt, nu știu de ce te întreb, 

cînd eu însumi nu știu cum aș reacţiona dacă s-ar 

întîmpla?!" 

                „După trei ani de cînd sîntem împreună, ar 

trebui să știi pe cine ai alături!" 

                     „Ai dreptate, iartă-mă. Ești iubita și logodnica 
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și prietena și sprijinul meu. Nu știu ce mi-a venit! 

Examenele, apoi, faptul că va trebui să plec în armată… 

Depărtarea care va crește între noi mă sperie! Asta trebuie 

să fie." 

                     - Cîți ani ai, flăcău? 

                     - 21. 

                      Privirea și gîndurile îi erau, însă, atît de 

departe. Își amintea. Discuția lor, la gura sobei, după ce 

făcuseră dragoste îndelung. 

                      „Cine aș mai fi, dacă aș rămîne infirm?!" 

                      „Doamne ferește! Iar te-ai apucat să spui 

prostii!" 

                      „De ce „prostii"?! Se poate oricui, oricînd 

întîmpla, din nefericire! „În viață trebuie să fii pregătit 

pentru orice provocare!", îmi spunea tata. Dacă ar fi fost să 

fie, nu te-aș mai fi cunoscut. Şi-apoi, nu aș fi îndrăznit să te 

las să te îndrăgostești de mine." 

                     „De ce spui asta?" 

                     „Fiindcă, din păcate, este „normal". Tu mă 

cunoști cum sînt acum, eu vorbeam de un eventual bărbat 

infirm. Crezi că și atunci ai fi reușit să te îndrăgostești de 

mine, să mă iubești? Un astfel de individ iese aproape 

imediat din sfera afectivă a persoanelor de sex opus. 

Nimeni nu cred că și-ar dori să aibă în casă un handicapat, 

oricît de frumos, de talentat și de inteligent ar fi el." 

                    „Victor, nu vrei să vorbim despre altceva?" 

                    „Sigur! Altceva! Realitatea de acum este alta, 

ai perfectă dreptate!" 

                    - Întinde mîna! 

                    Suna a „Ridică-te și umblă!", doar că acela din 

fața lui nu era Messia. 

                    „Vreau să plec la munte săptămîna viitoare. 

Nu vii cu mine? O să schiem, o să facem dragoste, o să…" 

                     „Nu știu dacă am să pot veni. Am de citit mult 
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pentru examenul la istoria arhitecturii universale. Dar ce s-

a întîmplat? S-a amînat concertul? Nu trebuie să studiezi? 

Victor, ești sigur că îţi poţi permite o pauză?" 

                     „Concertul s-a amînat exact cu o săptămînă, 

tocmai bine, fiindcă tare mult aveam nevoie de cîteva zile 

de odihnă. Da, îmi pot îngădui o pauză. Vreau ca măcar 

două zile să uit de vioară și de muzică. Ioana, hai, vino cu 

mine, te rog!" 

                    Întinse brațul într-un gest reflex, sub privirile 

atente ale medicilor adunați în salon. Şi-a mișcat chiar 

degetele. Cu greutatea propriilor priviri și a unei puteri de 12  

V. 

                    - Extraordinar! 

                    - Fantastic! 

                    - Bravo! 

                                   Toți din jurul lui se entuziasmau, în timp ce el 

își privea noile degete cu o uimire de copil trezit după un 

somn cu coșmaruri, în care fusese mîncat de lupi și se 

scăpase pe el în pat. Le privea transparența, se uita în lumină 

la ele, înțelegînd că nu va avea niște cioturi, ci șansa de a 

putea scoate din mînecă ceva, chiar dacă acel „ceva" era din 

plastic frumos finisat. În gesturi care nu-i aparțineau, 

strîngea și deschidea un pumn cu care ar fi încercat să 

amenințe un destin potrivnic, dacă nu ar fi știut că este inutil. 

El, marea speranță a violonisticii contemporane. El, cel mai 

talentat, cel mai frumos și cel mai inteligent student al 

Academiei de Muzică! Tocmai el. 

                    - Proteza concepută în spitalul nostru, face, 

minuni! Pacientul s-a obișnuit perfect cu ea, domnule 

academician. Desigur, mai sînt necesare mici adaptări, care 

nu ridică, însă, nici un fel de probleme. 

                   - Este, într-devăr, o realizare extraordinară! Vă 

felicit! 

                   - Şi totul funcționează cu ajutorul cîtorva 
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baterii banale. 

                    În timp ce medicii se întreceau în a lăuda mai 

mult și cît mai eficient pe domnul academician, șeful lor, care 

concepuse proteza cu pricina și o adaptase „realităților" 

societății, în timp ce se ofereau date concrete, explicații 

exacte despre aparatul realizat de către specialiștii acelui 

spital, „fericitul" posesor al tehnicii medicale, își privea mai 

departe cu teamă și uimire noile degete, care, cu siguranță, 

nu vor mai atinge corzile viorii, dar, cu o altă siguranță, vor 

putea ține un pahar sau o furculiță. 

                     „Ioana, e atît de frumos aici! Hai, fă un efort 

și vino! Te rog. A început să ningă din nou, cu fulgi mari și 

blînzi, de poveste. Fără tine, însă, basmul se sfîrșește 

repede!" 

                     „Bine, bine.. Sosesc mîine dimineaţă." 

                     „Slava Domnului! Te aștept în gară. Acum te 

las. Să nu se întunece prea tare." 

                     „Nu suni de la cabană?" 

                                 „Telefonul lor e defect. Am coborît în oraș. 

Abia am reușit să ajung. E o ninsoare grozavă, o să-ţi placă! 

Te sărut. Pe mîine." 

                     - Foarte bine! Foarte bine! Însă trebuie să faci 

multe exerciții, iar, după ce te obișnuiești, o să-ți punem și 

proteza de la mîna stîngă. 

              Privirea îi rămăsese în continuare fixată pe 

degetele acelea transparente, incapabil să audă nimic din ce 

i se spunea. Era cel mai nou exponat al unui muzeu de ceară, 

doar că acesta avea și suflet, unul adevărat, nu închipuit. 

                    - De cît timp ești în spital, flăcău? 

                    - De unsprezece luni, două săptămîni și patru 

zile. 

                     Dar nu vorbea el, cu siguranță, altcineva oferea 

toate amănuntele despre existența lui. 

                    „Ioana?" 
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                    „Ar trebui să fiu supărată pe tine că nu erai în 

gară să mă aștepţi! M-am întors cu următorul tren. Ce s-a 

întîmplat? De ce te-ai răzgîndit?" 

                     „Cred că destinul s-a răzgîndit în ceea ce mă 

privește. O fi ajuns la concluzia că mi-a oferit prea mult în 

20 de ani și trebuie să-mi ia tot…" 

                    „Victor, ce s-a întîmplat! Ce vrei să spui? Unde 

ești? Unde ești?!!" 

                    „Într-un spital, Ioana." 

                    „Într-un spital?! Dumnezeule! Te-a accidentat 

vreo mașină?" 

                     „Ce bine ar fi fost. Mai exista o șansă, așa… 

Iarna m-a „accidentat". Iarna aia frumoasă, cu fulgii ei 

mari…" 

                    „Pentru Dumnezeu! Spune-mi ce s-a 

întîmplat!" 

                    „Sînt, încă, suficient de naiv să cred că voi fi 

salvat." 

                    „Ce vrei să spui? Nu înţeleg nimic! Ce s-a 

întîmplat? Despre ce tot vorbești?!" 

                     „Despre degetele mele!" 

                    „Ce-i cu degetele tale?" 

                    „Mi-au degerat." 

                    „Ce-au făcut?!" 

 „Ai auzit bine: mi-au degerat!" I-a ascultat 

lacrimile, respirația tăiată, inima bătînd foarte tare… „Te 

rog, Ioana, oprește-te! Asta nu mai pot îndura! E prea mult! 

Prea mult! Am plîns eu și pentru tine, pînă s-au apucat să 

mă îndoape cu calmante! Nu de lacrimi am eu nevoie acum! 

Mă voi face bine, trebuie să mă fac bine! O să rămîn în 

spital, sub supraveghere, un timp, nu știu cît, probabil vreo 

săptămînă, pentru tratament. Trebuie să mă obișnuiesc cu 

ideea că s-ar putea ca, un timp, să nu mai pot cînta la nici o 

vioară, iar apoi să o iau de la capăt, dar, cu tine alături, cu 
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siguranţă am să reușesc." 

Explicațiile continuau: A alunecat într-o rîpă, 

de unde n-a mai putut ieși, din pricina zăpezii abundente, 

care continua să cadă și care acoperise orice urmă de drum. 

Ninsoarea s-a oprit, dar, peste noapte s-a lăsat gerul acela 

îngrozitor, care a bătut toate recordurile din ultimii ani. Era 

singur, coborîse în oraș să dea un telefon, ne-a spus, dar de 

la cabană n-a pornit nimeni după el. Era bine îmbrăcat, dar 

își pierduse mănușile la Poștă. L-a cuprins destul de repede 

starea aceea de bucurie, de căldură, de liniște, care îndeamnă 

la somn, stare cunoscută pentru un organism care suferă un 

astfel de șoc termic. A fost găsit a doua zi, cu degetele 

degerate, la ambele mîini. Amputarea nu a putut fi evitată.    

                     - Cum se prezintă pacientul, din punct de 

vedere psihic? 

                     - Încă sub șoc, dar e tînăr, plus rezistența 

oricărui om singur. 

                     „Ioana, eu nu cred un cuvînt din ce îmi spun 

ei! Mie nu mi se poate întîmpla așa ceva! N-am greșit atît 

de grav, faţă de nimeni! Nu am nimic de plătit! Doamne, 

unde ești? Degetele mele vor trăi, voi cînta mai departe, 

Ioana, nu se poate să pleci! Tocmai acum! Te rog! Ioana! 

Voi cînta mai departe, să nu-ţi faci griji, ai să fii mîndră de 

mine, mă vor admira toţi. Mai mult chiar decît pînă acum. 

Nu se poate să pleci, Ioana! N-o să mă părăsești, nu-i așa? 

Sînt prea tînăr ca să mi se întîmple o nenorocire! Mult prea 

tînăr! Am doar 20 de ani! Ioana!" 

                    Bolnavul Macarie Victor, internat cu 

diagnosticul………….., în urma tratamentului aplicat și a 

operațiilor efectuate, se externează pe cale de vindecare.     
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      ALT  MOD  DE  A  SPUNE  NU 

 

 

 

 

 

                      Situaţia în care se afla era, oricum, mediocră, 

prin urmare nu pierdea nimic. Statutul de acel „cineva" îi era 

de acum depășit și de nesuportat. Mai mult, i se părea de 

datoria lui să încerce eliberarea din furia unui cotidian ce 

sfîrșea, de fiecare dată, în absurd. I se părea de datoria lui să-

și îngăduie o portiță de salvare, un colac de scăpare, ceva care 

să fie și pentru el. Doar pentru el. Un egoism care 

echivalează, probabil, cu banalul, chiar dacă vorbim despre 

instinctul de conservare, neglijatul, însă, instinct de 

conservare. Şi, ca un ocnaș căruia i se pierduse urma, își 

calcula revenirea la viață, cu aceeași conștiinciozitate cu care 

complotase pentru a se îndepărta. Numai că acum, lipsit de 

orice urmă de putere, nu-i mai rămînea nimic altceva de 

făcut, decît încercarea aceasta disperată de a fi, în sfîrșit, 

cineva. Nu „cineva" care a trîntit ușa sau care cumpără 

laptele în fiecare dimineață. Cineva cu adevărat. Măcar în 

ochii lui, ceea ce, în fond, este cu mult mai important. Mai 

ales că nu era vorba de a cere ceva dintr-o realitate 

„minunată, dar care lipsea cu desăvîrșire”, ci doar de o 

excesivă modestie. În plus, i se spusese de prea multe ori, 

dacă nu mereu, că nu e bun de nimic și că ar fi mai bine să 

nu se trezească a doua zi. Chiar și așa, încă nu era sigur sau, 

pur și simplu nu avea curajul să își schimbe viața, în cazul în 
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care destinul nu mai era cu putință, fiindcă, oricum, tot n-ar 

fi folosit la nimic. Nimănui. Doar să aibă un motiv care să îi 

arate drumul înainte. Cît o mai fi fost el să fie. 

                    Își amintea. Făcuse multe lucruri bune în 

monotona lui viață, de ar fi să ne luăm după ce spuneau cei 

din jur. Mai puțin ea. Ea le considera firești, prin urmare, 

trecuseră neobservate. Nici nu mai avea importanță cum se 

ajunsese la această obișnuință obositoare, în care totul era 

previzibil și nimic viu. Trecuseră atît de mulți ani de cînd își 

legaseră viața împreună. Pe atunci, cu funde colorate, acum, 

încadrată în chenar mortuar. Totul era formal. Inclusiv o 

virtuală despărțire oficială, fiindcă cea fără actele 

doveditoare se culcușise demult în patul lor. În viața lor. 

Totul era lipsit de orice logică. Mai rău este că inclusiv 

existența lui i se părea acum inutilă. O marionetă ce-și 

balansează corpul dezmembrat, cu sau fără sforile 

ajutătoare. Atît. 

                   Şi dacă ar afla că acel „ceva", care i-ar mai fi 

putut oferi o șansă, de fapt nu există? Speranță deșartă și 

nimic altceva? Şi, dacă ar înțelege, ce s-ar face atunci?!  

                    - Ce-ai spune de o plimbare la pădure? 

                    N-ar spune nimic. Oricum, știa bine că 

întrebarea era retorică. Avea nevoie de un însoțitor, care, de 

data asta, se întîmpla să fie chiar soțul ei. Coincidență. El nu 

avea, însă, nici un chef să se plimbe „la pădure”, mai ales cu 

ea alături. Dar nimeni nu-l întreba ce vrea el. Totul era o 

nesfîrșită formalitate, o prefăcătorie cu greu mascată. Nu, nu 

avea pe altcineva, așa cum credea colocatara casei în care 

locuia, care se întîmpla să îi fie soție. Deși, poate, și-ar fi dorit 

să existe un suflet căruia să-i pese de el. 

                    - Ei! N-auzi!? Ce-ai spune de o plimbare la 

pădure? 

                     Ştia dinainte răspunsul pe care avea să i-l dea, 

oricît de departe ar fi fost de adevărul pe care el îl gîndea, 
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rostit de alte buze. Însă nu înceta să spere într-o schimbare, 

care ar fi putut readuce măcar liniștea de odinioară. Chiar 

dacă odată cu timpul ce se scursese peste ei, aflase că totul 

fusese doar în imaginația lui. 

                    - Dacă vrei tu… 

                    - Vreau, că d’aia te-am întrebat! 

                     Așa era întotdeauna. Nu-și putea explica cum 

începuse această stare de fapt. Ar fi vrut să o privească în ochi 

și să-i explice ce simte el, își dorea să primească un răspuns, 

chiar dacă nu i-ar fi plăcut ce avea să audă, dar măcar ar fi 

știut ce gândește ea despre toate astea… Ar fi vrut să o facă 

de atîtea ori, dar, în ultima clipă, renunța. De ce?, era o bună 

întrebare. 

                    - E rîndul meu să conduc mașina, nu? 

                    Nu, nu era, dar, desigur, mereu era „rîndul ei". 

Putea înțelege dorința ei copilărească de a se afla la volanul 

singurei lor mașini. Nu putea accepta, însă, diabolica ei 

ambiție de a-l controla pe cel al propriei lui vieți. Ce 

importanță mai putea avea?! Se întreba, din nou, dacă între 

ei fusese, măcar la început, ceea ce se numește îndeobște 

iubire. Nu-și putea răspunde decît cu mare aproximație. 

Probabil că da, altfel, acest compromis pe care îl trăia nu 

avea nici un sens. Deși. Fusese și întîmplare și obișnuință și, 

mai ales, acel gînd sinistru, care se cheamă „speranță". Că 

pînă și cele mai inocente și fermecătoare vise se pot 

transforma în realitate. Își amintea. 

                   - Ar trebui să fumezi mai puțin… 

                   Sigur. Aici avea dreptate. Ar fi putut chiar să se 

lase înduioșat de atîta grijă, dacă n-ar fi coborît ca o 

ghilotină, continuarea: 

                    … că se împute totul în jur de la țigările tale 

ieftine! 

                    Chiar dacă și-ar fi permis unele scumpe, 

răspunsul ar fi fost același. Încercase. Iar atunci primea 
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reproșuri că aruncă banii pe fereastră. Da, sigur că, medical 

vorbind, ea avea dreptate, însă era singura lui „bucurie" care 

îi rămăsese. Nu-i nimic - de acum înainte, nu va mai fuma în 

prezența ei! Nu fiindcă ar fi ascultat-o, așa cum, desigur, îi va 

spune de fiecare dată cînd va avea ocazia, ci fiindcă voia să-

și rezerve această plăcere doar pentru el. 

                   Şi totuși, ar trebui să încerce măcar să facă 

ceva, să scape de obsesia acestei obișnuințe morbide, care îl 

anula ca om. Parcă nici nu exista altfel, decît prin reproșurile 

ei. Ele erau singurele dovezi că el este o ființă vie. În fiecare 

clipă își imagina că avea să se întîmple ceva care îi va 

transforma radical existența. Ceva „frumos", firește.  

Să poată oferi un sens, e drept tardiv, unei vieți consumate 

între certuri, învinuiri și speranța că se va putea schimba 

ceva. Se gîndea la „trenurile" pe care le ratase, la cele care nu 

veniseră niciodată, la eterna lui așteptare. Poate că tocmai 

aici a greșit. Cine știe?! Ce importanță mai avea?! Iubirea... 

                   - Da' spune și tu ceva! Mă doare gura de cît 

vorbesc! 

                    „Atunci taci!", ar fi vrut să-i spună, dar nu i-a 

spus. Continua să perceapă doar murmurul vocii ei, ușoarele 

întreruperi, probabil pauzele în care aștepta un răspuns care 

nu venea sau doar momentul în care inspira. Își amintea. 

Nici o bucurie nu o putea împărtăși cu ea, ea, pentru care 

renunțase la tot ce însemna propria lui identitate. Ca să-i fie 

ei bine. Ei. 

                   - Dacă vrei să rămîi în mașină, bine... 

                    Asta se traducea, de fapt, printr-o afirmație, un 

imperativ pe care nu-l putea anula, care nu suporta nici o 

alternativă. Dar dacă se înșela, totuși? 

                    - Eu mă duc să mă plimb. 

                    Cel puțin în acea după amiază, nu mai voia să 

fie „damă de companie". Singur sau cu ea alături, nu simțea 

nici o diferență. Ba da. Că atunci cînd nu era lîngă ea, era 
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liniștit, așa încît a preferat să rămînă în mașină și să fumeze 

în voie. Cu fereastra deschisă, ca să evite discuțiile. Continua 

să își amintească. Toate gîndurile îi repetau ce știa și el foarte 

bine, dar refuza să creadă. Nu-i ușor să-ți asumi titlul de 

ratat. Primise această distincție demult, o decorație 

strălucitoare, pe care o atîrna, la vedere, de reverul oricărei 

situații. Ca pe o scuză în care părea că se complace. Deși se 

răsplătise singur cu acest calificativ, ce, la fel de bine se putea 

aplica și în definirea relației cu ceilalți. Din nou își amintea - 

dacă ar fi acceptat acea propunere, tot asta ar fi gîndit acum 

despre el? Acea întîlnire neașteptată, miraculoasă, din anii 

nu prea mulți în urmă, i-ar fi putut schimba, oare, destinul, 

găsind, în sfîrșit în iubire, poate cea adevărată de data asta, 

calea de a se considera un om împlinit? Ar mai fi fost acum 

pus în situația de a nega aproape totul din existența lui? Atît 

de mulți „dacă" îi dădeau amețeli. Din ce în ce mai mult 

credea că destinul lui se consumase în acești termeni, fără să 

poată face nimic altceva, decît să i se supună, iar acum, pradă 

neliniștii, voia să afle unde a greșit. Fiindcă era sigur că 

greșise. Simțul ridicolului îl împiedicase să se prăbușească 

definitiv. Şi totuși, ce se întîmpla acum cu el? Întrebările îi 

zgîriau carnea, îi tăiau respirația. Răspunsurile întîrziau să 

apară. Chinul absenței lor îl îndepărta de o realitate pe care 

refuza să o accepte. Să o mai accepte. Îl durea tot ce intra în 

contact cu el, se prăbușea într-o prăpastie despre care nu știa 

mai nimic. Așa că de ce să nu mai fumeze, de vreme ce asta 

era singura mîngîiere, pentru care știa bine că va plăti, cînd 

va veni timpul? Nu acum, slava Domnului, nu acum... 

                   - Cum poți să stai în mașină, cînd e atît de 

frumos afara! D'aia ai făcut burtă! Ești nesimțit!  

                   Chiar își închipuia că îl mai interesează cum 

arată?! Da, se îngrășase, însă era un trup pe care, oricum nu 

îl recunoștea, de care nu îi păsa că sperie oglinda sau că e 

încă un lucru care îi grăbește sfîrșitul. Cu cît mai repede, cu 
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atît mai bine. Apoi, a auzit-o spunînd ceva care era în 

perfectă contradicție cu afirmația pe care o făcuse cu doar 

cîteva minute înainte, cea legată de vreme, însă nu i s-a părut 

aberant și nu i-a dat nici o importanță. Nici măcar nu a 

ridicat privirea spre cer să afle dacă e vreun nor amenințător. 

Aproape tot ce se întîmpla cu ei friza absurdul, deci, nimic 

nou pe nici un front.  

- S-ar putea să înceapă să plouă, hai sămergem. 

                   Să mergem, așadar. Cui, ce-i pasă?! Ce 

importanță avea? Soare - ploaie, ploaie – soare, totuna. 

Putea să se gîndească la orice, oriunde. La urma urmei ce mai 

conta din toată existența lui de „ratat model". Ciudat amestec 

de revoltă și de abandon. Ar fi preferat să fie în categoria 

celor „săraci cu duhul", să trăiască ce i se oferea, fără să știe 

că s-ar fi putut și altfel. Fără să înțeleagă ce se întîmplă. Fără 

să aștepte răspunsuri la inutile întrebări. Ar fi vrut să nu mai 

aibă acel zîmbet încremenit pe buze. 

                 Şi totuși, dacă ar abandona tot? Dacă ar pleca 

pur și simplu? Adică nu chiar „pur și simplu", fiindcă toți 

știau ce trăia el acasă. Dar nu era cazul să se iluzioneze că i-

ar fi luat cineva apărarea, dacă ar fi făcut, totuși, acest gest. 

Ea s-ar fi plîns, și-ar fi smuls părul din cap, dacă ar fi fost 

cazul, ar fi mărturisit ce calvar trăia lîngă el. Ea, pozînd în 

victimă. Îl pufnea rîsul. Sigur așa s-ar fi întîmplat. L-ar fi 

îndepărtat de prieteni, l-ar fi făcut de rîs pe unde ar fi apucat 

și ar fi avut grijă să apuce peste tot. Așadar, un alt fel de 

ratare, căreia nu era în stare să-i facă față. Mai bine cu acel 

rău pe care, putea, uneori să-l evite. În plus, mai făcea parte 

și din categoria celor care nu erau capabili să fie, să stea 

singuri. Lucru știut, de care se profitase cu vîrf și îndesat. 

Trebuia să-și asume acest handicap. Sau, poate, tocmai de 

aceea… Cît va rezista, va rezista. Slava Domnului că nu aveau 

copii! Atunci ar fi găsit scuza că nu-i poate lăsa fără tată. Prin 

urmare, nu avea nici un rost să se mai gîndească să plece. 
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Fără a fi (cel puțin după datele din buletin), se simțea bătrîn, 

cumplit de bătrîn. 

                   - Bagă tu mașina în garaj. Mă duc în casă 

repede, că de la ploaia asta îngrozitoare sigur mă voi 

îmbolnăvi! 

                    Se pornise, într-adevăr, o furtună de vară, cu 

stropi mari și reci, pe care îi simțea ca pe o mîngîiere. 

                   Probabil că, în afară de fumat, nu va trăi nici o 

altă bucurie. Ca și pînă acum. Un destin asumat, s-ar putea 

spune. Să îți asumi o astfel de soartă, nu-i lucru ușor, dar 

situația în care mă aflu este, oricum, mediocră, prin urmare 

nu pierd nimic. 
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CĂLĂTORIA        

 

 

 

  

                     Am senzația că s-a format undeva un gol (de 

timp, de memorie, de spațiu), despre care n-am să știu nimic 

altceva, decît că poartă numele meu. Locul din vis, poate 

chiar visul, unde pot fugi, unde mă pot refugia, știind că 

acolo nimic rău nu mi se poate întîmpla. Coșul meu de 

răchită, infinitul amintirilor mele cuminți, unde mă simt 

stăpînă, puternică, frumoasă. Ajunsesem la acel punct în 

care destinul putea fi schimbat. Aveam de făcut, însă, o 

călătorie, care va fi noul kilometru zero, dacă voi ști să o 

descifrez. Trebuia să merg spre un oraș despre care, de altfel, 

nici nu am aflat dacă trăiește în această existență. Gol, 

fiindcă nu are nimic în comun cu nicio realitate cunoscută 

sau măcar intuită. De fapt, habar nu am unde se află exact în 

Univers, dacă asta contează. Dar nu, nu contează. Important 

este că am ajuns aici, că s-a sfîrșit cu toată starea aia de 

stupidă inconștiență în care mă scăldam de cîțiva ani buni, 

că mi-am găsit locul și timpul pe care le începusem atît de 

frumos, atunci, demult, într-o vreme uitată, care, acum, o 

știu, din nou, a mea. Tot drumul, dar absolut tot timpul, 

aveam senzația de copilărie, prin imagini și schițe, neclare la 

început, apoi din ce în ce mai bine desenate contururi, mai 

persistente, prin miros, gesturi, priviri și tot. Aveam, din 

nou, aerul acela de care îmi fusese atît de dor, de copil trist și 

fragil, care putea comunica atît de ușor cu infinitul, pe care 
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oamenii, cu hidoședia lor ascunsă, îl speriau. Începeam să fiu 

eu - ce-i drept, puțin cam tîrziu, dar asta nu mai conta - cu 

chipul întors spre suflet, atât de vulnerabil și totuși fericită 

că pot fi cum vreau, cum sînt, fără măști și haine de 

împrumut, prefăcătoriile aflate la îndemîna oricui. O 

imagine dragă îmi tot revenea în minte, instalîndu-mi pe 

buze un zîmbet ușor, pierdut într-o tristețe de sfîrșit de lume. 

Aveam atîta nevoie să plec, să las baltă neprimitorul oraș în 

care trăiesc, unde totul e acoperit de noroi și să fug, 

strigîndu-mi libertatea și singurătatea, deopotrivă iubite. 

                     Drumul n-a fost tocmai scurt. Secvențele, 

repetate, cu încăpățînare aceleași, care se perindau prin fața 

ochilor mei, îmi dădeau sentimentul că alerg, îndreptîndu-

mă spre un alt spațiu, necunoscut mie, deși atît de des 

străbătut în amintirea viselor mele, la porțile căruia mă 

aștepta fetița din copilărie, cu chip trist și privire senină, pe 

care o părăsisem, o schimbasem pentru treizeci de arginți, pe 

o față grăbită, neatentă la nimic din jur, cu atît mai puțin la 

ea însăși. M-am întors, am luat fetița de mînă și am pornit pe 

străzi, aiurea, niciodată rătăcindu-mă, nemaiputînd să o fac, 

cu o ploaie de soare udîndu-mi trupul întreg. Aș fi fost 

capabilă să rămîn acolo, să mă ascund, dacă era nevoie, să nu 

mai revin decît tîrziu, cînd cu toții mă vor fi uitat bine. Asta 

urma să fac, odată ajunsă în acel loc spre care trenul alerga 

cu viteza gîndului sau a unor kilometri de pe o hartă cît se 

poate de concretă. 

                     Acum înțeleg ce s-a întîmplat cu mine în 

răstimpul în care treceam prin viață ca și cum nimic altceva 

nu rămăsese de făcut, decît să culeg flori de gheață, pe un 

cîmp de mine, fără să-mi pese ce se întîmplă cu mine, 

departe de întrebări inutile, departe de orice întrebări, vis 

sau realitatea lui prelungită într-o existență derizorie și tot 

restul. Atunci nu știam mai nimic despre cine eram, habar n-

aveam dacă eram în viață, asta pe care o vede toată lumea, 
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bănuiam sau doar mi se spusese că trebuie să fac ceva care 

să fie numai al meu, că voi răspunde pentru fiecare cuvînt, 

pentru fiecare mișcare. Şi cam atît. Nu încercam să aflu ce ar 

putea dori ceilalți de la mine. De fapt, nu cred că mi-am pus 

vreodată întrebarea. Că m-ar fi neliniștit nerăspunsul… 

Mergeam aiurea, fără să-mi pese prea mult, aveam în 

permanență senzația că sînt o reîncarnare nereușită, care, 

oricum, a greșit locul și, mai ales, timpul. Nu-mi prea plăcea 

să mă gîndesc la asta, nici la ce avea să se întîmple cu mine 

mai departe. Însă nu-mi făceam griji. Era o îndeletnicire care 

costa prea mult. Vezi bine că n-ai pierdut mare lucru nefiind 

cu mine în acea vreme. Așteptam doar să-mi îmbătrînească 

trupul, despre care nu aveam neapărat o părere grozavă, să 

pot muri, să mă eliberez de un coșmar care deja mă obosea. 

De asta îmi dădeam seama, se pare, de vreme ce înaintea 

oricărei plecări mai îndelungate, încercam să îmi las în 

ordine lucrurile, dar, mai ales, să citesc-recitesc, eventual să 

rup în bucățele paginile pe care îmi aruncasem gândurile, de 

teamă că ar putea ajunge sub ochi care, în afară de reproșuri 

și ironie, nu ar fi putut înțelege nimic. 

                    Astfel încît, cînd, în ultima vreme, au tot 

reapărut imagini, cît se poate de clare, din copilărie, nu m-

am speriat. Nu era prima oară. Era, însă, pentru prima dată 

cînd îmi reveneau secvențe foarte îndepărtate, tsunami, 

după tsunami. Mi-ai spus că, atunci cînd treci prin așa ceva, 

tu te gîndești la ce vor să prevestească acele amintiri, știind 

că nimic nu e întîmplător. Ceva din mine începea să se 

întrebe - nu prea insistent, fiindcă nu am răbdarea necesară 

- dacă, într-adevăr, se putea petrece ceva. Ceva atît de 

important, că trebuia să fiu prevenită. Pe atunci nu știam, 

însă, că lucrurile importante vin fără veste, de aceea trebuie 

să fii pregătit să le primești oricînd. Altfel nu vei înțelege 

nimic și ele nu vor mai reveni, poate, niciodată, ori poate 

cînd va fi fost deja prea tîrziu. Pe atunci nu știam mare lucru 
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despre nimic aproape. Simțeam, însă, că a venit momentul 

să învăț. 

                     Cum spuneam, plecasem într-o stare căreia 

nu-i puteam găsi nici o logică și de care nu știam cum să scap. 

Eram convinsă că nu trebuie să pornesc spre orașul acela pe 

care îl adoram, la fel de mult cum știam că este un drum care 

se cerea străbătut. În seara de dinaintea plecării, am plîns de 

ciudă, amestecată cu teamă. Din nou nu eram pregătită.  

Îmi doream să mă regăsesc, să înțeleg cine sînt și de ce sînt 

aici, dar nu eram în stare. Niciodată nu eram în stare. Bilet 

nu-mi cumpărasem, lăsasem totul pentru ultimul moment - 

bagaje, explicații, gări. Gesturi mecanice, nesomn. Cînd 

mama m-a trezit dimineață, spunîndu-mi că, în cazul în care 

nu m-am răzgîndit, trenul avea să plece peste două ore, am 

deschis brusc ochii, speriată, dezorientată, ca după o 

hibernare prelungită. Am întrebat pe un ton ciudat, 

disprețuitor, crezînd că a uitat că sînt în vacanță 

 – „Să plec?! Unde să plec?" 

   Mama, ca de obicei calmă, mi-a reamintit de 

propria-mi dorință. M-am speriat doar cînd am auzit numele 

orașului. Rămăsesem cu senzația că ideea de a pleca acolo, 

fusese doar în imaginația mea, că nu mă luase nimeni în 

seamă, deși, cum am aflat apoi, stăruisem îndelung. 

Paradoxal, începeam să mă simt altfel. Începea ceva ce 

uitasem, prin urmare continua. Aveam și mai clar în mine 

gustul și mireasma copilăriei. Ştiam că vreau să merg la 

Sibiu, fiindcă despre el este vorba, că trebuie să merg la 

Sibiu. Ştiam tot despre mine, fără a ști mare lucru. Începeam 

să-mi dau de urmă, ceea ce, de fapt, căutam mereu în 

gesturile pe care le răsfiram în jur. Cît timp irosit ca să ajung 

la locul de unde mă îndepărtasem, greșind, văzînd în orice 

nouă răspîntie pe cea de urmat. Trenurile pierdute, 

așteptările în gările prăfuite de destin, mersul paralel și tot 

restul. Palme primite, date înapoi, un joc dureros și inutil. 
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Regrete, tristeți, suferințe, amintiri. O viață, cu toate că abia 

la început, trăită cu semnul minus în față. 

                    Totul a început cînd am regăsit culoarea asta 

cu care îți scriu. Verde. Totul verde. De ce am abandonat-o, 

aflînd, dincolo, doar discordie, silă, dezgust, habar n-am. 

Poate îmi spui tu. Apoi am aflat că voi fi doar eu cu mine în 

această călătorie. Exact, dar absolut exact așa mă simțeam, 

ca personajul pe care-l schițasem nu demult, un bărbat care 

s-a săturat de tot și pleacă, cu un singur geamantan, în care 

adunase în grabă cîteva lucruri, spre un loc necunoscut, 

sperînd că, în sfîrșit, își va putea găsi liniștea. Eram la fel, 

doar că destinația mea era precisă. Gara, lipsită de 

personalitate, tocmai fiindcă prea multă lume trecea prin ea, 

aștepta. Mă apăsa o tristețe cumplită și-mi venea să rîd, 

fiindcă aveam să merg atîtea ore în șir, singură, citind „Un 

veac de singurătate", veacul meu de singurătate, și-aveam să 

stau în cel mai fabulos oraș din Univers, singură, rătăcindu-

mă pe străzi și citind „Un veac de singurătate", în căutarea 

ființei care îmbrăcase trupul meu. Ador călătoriile, chiar și 

pe cele din lumea asta reală, deși mi-aș fi dorit ca visul meu 

să fie realitatea. În compartiment, cu toate locurile ocupate, 

a fost imposibil să citesc. Ceilalți vorbeau, fiecare în parte și 

apoi toți odată. Cît despre mine, care urăsc să fac conversații 

pe timpul drumului, pentru că sînt false și ridicole, părea că 

acel alt veac de singurătate, al meu, se coborîse deja peste 

mine. Şi chiar voiam să fiu singură, să mă pot bucura pe 

deplin de minunile care mă așteptau. Asemeni stării care mă 

domina, ziua începuse prin a fi plină de ceață, dincolo de care 

mă vedeam clar, precum cerul senin care aștepta să răsară, 

cu tot cu soarele lui de primăvară. La urma urmei, asta 

începea să fie. 

                    Cum razele, în sfîrșit apărute, izbutiseră să mă 

scoată din amorțeală, iar vocile din compartiment mă 

oboseau peste măsură, am ieșit pe culoar. Măcar acolo 
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puteam să fiu doar eu cu mine. Era liniște și puțin curent. 

Lîngă geam, urmărind imaginile care se perindau ca 

fotogramele prin fața obiectivului, înainte de a fi 

impresionate, aveam, din nou, sentimentul de copilărie. 

Aproape în permanență. Chiar și tunelurile, prea 

întunecoase, prea reci, nu mai erau decît bucuria regăsirii 

soarelui, la capătul lor. Senzația că revedeam locuri pe care, 

de fapt, le vedeam pentru prima oară, că timpul se 

contractase, că trecuse peste mine, că nu înțelesesem nimic 

din zilele și nopțile care încercaseră pînă atunci să-mi arate 

drumul, toate mă trăgeau de mînecă, obligîndu-mă să mă 

gîndesc la mine ca la o ființă, vie vreau să spun, iar nu una 

pentru care amintirile sînt cel mai frumos lucru care se poate 

întîmpla. 

                    Fiecare așezare întîlnită era o secvență 

repetată la infinit a celei care abia se sfîrșise - sătucul de la 

colțul ultimului mare oraș pe care îl străbătusem, din 

mijlocul căruia răsărea, ca o rază de lună, o turlă de argint. 

De la un cătun la altul, podișul se întindea cît îl țineau 

puterile, alb cum era, presărat cu cioturi de tulpini plăpînde, 

ori smocuri de ierburi uscate. Pînă și ele îmi aduceau aminte 

de copilărie, de Abecedarul cu povești ce-mi trezeau 

imaginația. Vedeam mai întîi turlele bisericilor, atîrnînd 

rugătoare și mute spre cer, sclipind și bubuind de atîta tăcere 

răspîndită. Apăreau apoi și acoperișurile mici, identice de la 

distanța de la care le vedeam, ale caselor, în care oamenii își 

croiau sau duceau pur și simplu destinul lor de oameni. Şi 

totul se oprea brusc. Niciodată nu lăsau senzația că au ceva 

viu, ci doar certitudinea că stăpînii lor, supărați din motive 

doar de ei știute, își luaseră într-o bună zi lumea în spinare 

și le părăsiseră. Poate chiar fără motiv. Urma din nou 

podișul, atît de plat și de uniform, încît ochii fugeau dintr-un 

colț într-altul, încercînd în zadar să afle un punct de sprijin 

pe o întindere unde nici o urmă de mișcare nu se lăsa citită. 
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Şi poate că n-aș fi trăit atît de intens și atît de firesc, totuși, 

acele clipe, dacă nu mi-aș fi dat seama perfect de ce se 

întîmplă cu mine. Cu fiecare secundă mă regăseam, îmi 

recăpătam chipul, cel pierdut, îmi venea chiar să mă reped la 

o oglindă, îmi era atît de dor de mine, de tine, aveam să-mi 

continuu drumul meu, lăsat în urmă, cine știe de cînd. Nu 

mai era nevoie de așteptări, de rătăciri... 

                   În următoarea gară, aflată cam la o oră de la 

plecare, din cele peste zece de drum, trenul a oprit pentru 

mai multă vreme. Era un „nod" important, foarte aglomerat. 

Am înțeles apoi, de ce rămăsesem la fereastră, pe coridor, cu 

toate că era destul de multă agitație, mulți coborîseră, iar 

alții se pregăteau să urce. Părea un loc oarecare, cu aceleași 

ziduri vechi de piatră, cu aceeași lume grăbită, indiferentă, 

neatentă la copacii care stăteau să înflorească, la pisicile sau 

cîinii care cereau o mîngîiere. Atunci l-am zărit. Destul de 

înalt, slab, ochi mari, verzi-galbeni - n-am văzut niciodată o 

asemenea culoare, la nimeni, poate, doar la unii foarte 

speciali patrupezi - păr blondin, gesturi și priviri subțiri, 

calde. Chipul părea că n-a zîmbit nicicînd. Răspîndea în jurul 

lui o tristețe, care a recunoscut-o repede pe a mea. A apărut 

în dreptul vagonului unde mă aflam, îndreptîndu-se în grabă 

spre ușă, ca și cum știa că acolo trebuie să se urce, iar nu în 

altă parte, fără a verifica nici un bilet, nimic. În urma lui, la 

o oarecare distanță, o femeie, tot tînără, cu părul scurt, 

ochelari fumurii, sub care se afla, cu siguranță, o privire 

inexpresivă, fiindcă, mai ales atunci când nu e pic de soare, 

numai astfel de oameni simt nevoia să se ascundă sub lentile 

prin care nu-i poți descifra. Nu se putea spune că o scutise de 

cărat bagaje, dimpotrivă. Sărmană sau nu, bombănea și se 

chinuia să se urce în vagon, în timp ce el venea agale, cu ochii 

fixați asupra mea. S-ar crede un gest de mitocan, gesturi de 

mitocan, dar cine știe care era realitatea lor. A mea avea să 

urmeze. Era limpede că acel personaj nu avea nici o legătură 
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cu lumea reală, deși faptele ar fi putut spune altceva. Cele 

cîteva schimburi de priviri dintre noi, de ambele părți uimite 

au dărîmat rapid orice eșafodaj de necunoscut. Ce simțeam 

eu, era o atracție de nesuportat. El părea că este, de 

asemenea dominat de o putere pe care nu o putea stăpîni. 

Era, de fapt, o reîntîlnire, după un veac al altei singurătăți, 

de care începeam să îmi amintesc. Cu toate astea, nu 

simțeam nimic special - mi se părea totul atît de firesc. Atît 

de firesc. Era mult prea extraordinară regăsirea mea, de care 

începusem să mă bucur, înainte de oprirea trenului. Cu 

siguranță, însă, fiecare lucru petrecut în acea zi a făcut parte 

din scenariul revenirii mele la viață, doar că atunci nu îmi 

dădeam seama de asta. Iar zîmbetul tău cald mă însoțea în 

permanență. Am tresărit, totuși, cînd am auzit-o pe 

însoțitoarea lui vorbind, într-o limbă foarte ciudată, pe care 

nu o știam, care, probabil, nici nu există. Îi vorbea peste 

umăr, iar el îi răspundea foarte încet, preocupat să-mi 

descifreze chipul, să fie sigur că nu s-a înșelat. Locurile lor s-

au dovedit a fi cam în al treilea compartiment de unde mă 

aflam eu. Ea a trecut înainte. El a întîrziat trecînd prin 

dreptul meu, știind că vrea să păstreze clipele acelea. Ne-am 

privit scurt, de foarte aproape, apoi s-a îndepărtat. După ce 

s-a asigurat că e totul în ordine în compartiment, a ieșit pe 

culoar, unde a și rămas tot restul drumului. 

                          În fața ferestrei, întoarsă spre mine și spre 

ceea ce începeam să redevin, am uitat de el și de faptul că 

există. Şi, în fond, cine era?!, cum ar fi putut să mă oprească 

din drum? Simțeam că apariția lui nu era deloc întîmplătoare 

și, totuși, ochii mei lumești nu vedeau decît trupul unui 

bărbat. Ochii sufletului păstrau, încă, mari cearcăne de 

nesomn. Priveam necontenit spre departe, fără să-mi pese de 

nimic, trăind un alt timp, care nu avea nici o legătură cu acela 

pe care, îndeobște, îl numim „prezent”. Simțeam, însă, că 

sînt privită. M-am întors brusc. Era acolo. Cred că tot timpul 
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a fost acolo. Ţigara – eternul pretext – foarte albă și foarte 

subțire, între degetele lui, la fel de foarte albe și de foarte 

subțiri, părea o jucărie. L-am urmărit, o clipă. Avea un fel de 

a fuma, care îl putea defini bine. Apoi, recunosc, m-am 

complăcut în a fi privită, ceea ce, îmi spuneam, eu nu aveam 

de gînd să fac. Eram concentrată asupra imaginilor 

mișcătoare ce se perindau prin fața mea. Rareori, mă 

întorceam, totuși, curioasă să aflu ce face. Descopeream un 

chip chinuit, cu o privire rugătoare. Sau poate asta mi se 

părea mie că văd. Oricare ar fi fost realitatea, cert este că era 

întors cu totul spre mine. Nu era loc de nici o confuzie. Urma 

să descopăr de ce se întîmplau toate astea. Pe culoar eram 

doar noi doi. Stătea sprijinit de ușa compartimentului, 

pentru ca să poată vedea tot ce se întîmplă, tot ce aș face. Era 

evident. Cum evident era că nu va face nici un alt gest. Că nici 

unul dintre noi nu va face altceva decît să îi spună celuilalt 

cele mai tainice adevăruri, fără a fi auzită vreo literă. 

Alfabetul nostru nu avea nevoie de sunete. Fiindcă da, pînă 

la urmă am priceput măcar faptul că trebuie, la rîndul meu 

să îl privesc. 

                         Şi totuși așteptam. Nu înțelegeam prea bine de 

ce nu se apropie. Aveam atîtea să ne spunem. Şi totul ar fi 

fost și mai ușor dacă eram unul lîngă altul. Nu de atingerea, 

ci de apropierea lui aveam nevoie, fiindcă era din ce în ce mai 

clar că apăruse acolo pentru mine, din cine știe ce universuri 

necunoscute mie, ca să îmi spună ceva ce trebuia descifrat 

doar cu puterea inimii. Simțeam că trebuie să vorbesc, să 

eliberez toate gîndurile, senzațiile, gesturile, care mă 

sufocaseră atîta vreme. Aș fi putut să caut o oglindă. Să 

vorbesc cu ea, fiindcă știam, la fel de bine, că interlocutorul 

așteptat era unul fictiv sau, oricum, unul complet 

necunoscut. Un străin. Străinul. De fapt, aveam nevoie să 

vorbesc, nu să vorbesc cu cineva. Dar nu se întîmpla nimic. 

Speram inutil. Nu pricepeam. Eram convinsă că se va 
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apropia, încet, fără să-mi dau seama, că se va așeza lîngă 

mine și va începe să povestească. Orice. În fine, nu chiar 

orice. Departe de a avea ceva în comun cu vreun golănaș care 

e în căutare de distracții ieftine, cum nici eu nu aveam 

atitudinea celei care caută o invitație trivială, știam, simțeam 

că nu era dintre aceia care fac gesturi la întîmplare. În cazul 

în care era o simplă ființă bipedă. Așa încât putea să înceapă 

să mărturisească despre ultima lui experiență din lumea 

nevăzută sau despre viața lui printre oameni și cât de greu îi 

este să îi înțeleagă… Ei, da, am fi avut multe lucruri în comun 

pe care să ni le spunem. Nu ar fi fost nevoie nici măcar să mă 

privească, doar să se uite în continuare pe geam, departe, ca 

și mine. Dar fiind lîngă mine. Copilăria însăși ar fi fost altfel. 

Memoria ei. Zăpada, cusută cu pămînt și smocuri de iarbă 

uscată și ciulini, timpul, cuvîntul, gesturile, tăcerea. Toate ar 

fi fost altfel. Alături fiind. Noi doi. Iar cînd aș fi ajuns la 

destinație, dacă înaintea lui, aș fi spus doar „la revedere", aș 

fi coborît din tren, poate chiar fără să-l mai privesc și aș fi 

plecat pe drumul meu, știind că nimeni nu nădăjduia mai 

mult decît adeverirea adevărului că cineva înțelege, că ești 

înțeles. 

                         Sînt convinsă că și el gîndea la fel, dar, din 

motive pe care n-o să le aflu nicicînd, nu o făcea. A rămas 

nemișcat, respirînd țigări foarte albe și foarte lungi, întors, 

în mod evident, spre mine, păstrînd aceeași expresie gravă și 

tristă, cumplit de tristă. La fiecare oprire a trenului, în gări 

perstrițe și impersonale, coboram amîndoi geamurile din 

dreptul nostru. Aveam nevoie de aer, de distanță. Eliberați, 

parcă, de ceva imaginar, ne priveam capetele decapitate de 

geamurile deschise, căutînd ceva, cu totul altceva, venit din 

altă lume. Ceva ce știam că celălalt înțelege și acceptă și 

primește. Într-un sfîrșit, la o cotitură a trenului, mi-am 

aprins și eu o țigară. I-am simțit imediat privirea mirată. 

Poate chiar dezaprobatoare. Pe măsură ce timpul înainta în 
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infinitul lui de timp infinit, aveam din ce în ce mai tare 

convingerea că nu era nevoie să vină lîngă mine. Tot drumul, 

de fapt, vorbiserăm unul cu celălalt, fără a scoate nici un 

sunet. Iar ființa care știam că sînt și pe care o aruncasem în 

cotloanele trupului/sufletului meu, își făcea încet-încet 

reapariția. Acum, la distanța zilelor și nopților scurse de 

atunci, cred, cu mîna pe inimă, că, de fapt el a fost personajul 

principal în epopeea regăsirii mele. Atunci cînd, rar de tot, se 

întîmpla ca cineva să treacă pe culoar, să străbată drumul 

dintre noi, îl urmăream cu privirea, profitînd de bunul 

pretext. Chiar m-a pufnit rîsul, la un moment dat și am întors 

repede privirea, pentru a nu-l lăsa să-mi răspundă în vreun 

fel. Nu știu cum era pentru el, știam sigur că, pentru mine 

era prima oară cînd mă întâlneam cu o astfel de întîmplare 

și, firește, nu știam ce aveam de făcut. Dacă ar fi trebuit să 

fac ceva. Ca întotdeauna, amînam pentru mai tîrziu 

descifrarea. Doar de atît eram eu în stare pe atunci. 

                         Cam înainte cu o oră de locul unde eu aveam să 

cobor, a apărut un ospătar purtînd în echilibru stabil o tavă 

pe care erau așezate turnuri de portocale. De data asta 

surîzător, a cumpărat un exemplar din fructul acela pe care 

eu nu-l iubesc deloc, cum bine știi. Eram convinsă că a găsit 

pretextul pentru a se apropia, mai ales că se uita spre mine 

cu o altă expresie a privirii. Mai vesel, poate. E drept, 

povestea spune că Eva i-a dat lui Adam un măr, nu că El i-a 

oferit Ei o portocală. Dar cît de mult aș fi vrut să fie înlocuită 

povestea. După ce a schimbat cîteva vorbe cu femeia din 

compartiment, a desfăcut portocala și a mîncat-o. Savurînd 

fiecare bucățică, absorbit cu totul de acea măruntă petrecere 

a timpului. N-am nici cea mai mică idee dacă încerca să îmi 

spună ceva prin acel gest sau era doar unul automat. 

Neînțelegînd, am profitat de situație și m-am coborît din nou 

în mine însămi. Voiam să fiu sigură că ființa aceea pe care 

abia o regăsisem, era încă acolo, în trupul meu, așteptînd 
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momentul bun să înlocuiască pentru totdeauna marioneta 

care schimba măștile în funcție de ora zilei și care ajunsese 

să răspundă la numele meu. Eram chiar curioasă să aflu care 

dintre cele două trăia banala, poate și, totuși, strania întîlnire 

din trenul ca un Purgatoriu. Trebuie să-ți spun că destul de 

rar îmi mai îndreptam ochii spre el. De fiecare dată, însă, îl 

găseam întors spre mine, privindu-mă. Asta îmi era de ajuns. 

Mă simțeam protejată. Cred că starea cea nouă pe care el o 

crease în jurul meu se adăuga perfect la starea pe care o 

regăseam cu drag și dor. Nu reușeam să-mi dau seama dacă 

mă simțeam într-adevăr liberă. Cred că da. Cert este că 

trenul ăla hîrbuit în care mă aflam mi s-ar fi părut de 

nesuportat altfel. Ar fi reapărut spaima claustrării, a 

constrîngerilor. Mă simțeam atît de bine, încît îmi doream ca 

drumul meu - cel fizic, pe care îl treceam atunci - să nu se 

sfîrșească niciodată. Plecasem atît de deznădăjduită, de 

doborîtă de incertitudini. Ştii tu bine despre ce vorbesc. 

Oricît de stupidă și de mereu nejustificată mi s-ar părea ideea 

de speranță, ea este necesară, are logica ei anume, pe care, 

de cele mai multe ori, nu o înțelegem și preferăm să o 

refuzăm. Mă aflam într-o astfel de stare de grație, prin 

urmare nu-mi păsa de nimic. N-aș fi riscat să pierd liniștea 

și, paradoxal la mine, echilibrul și calmul în care mă aflam 

atunci. Din partea mea, putea să se dărîme, să se sfărîme 

lumea în mii de bucăți, să nu se mai poată reface nimic. Cu 

atît mai bine. Mă cam săturasem de vulgaritatea ei. De 

aberațiile despre care noi am tot vorbit. Poate că s-ar fi 

reclădit mai bună și mai frumoasă, mai înțeleaptă și mai 

îngăduitoare. Deocamdată, cel puțin îmi regăsisem copilăria, 

zîmbetul blînd, liniștea, libertatea pe care nu o avusesem 

pînă atunci sau de care îmi era doar frică să recunosc că 

există. 
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Curînd, mi-am dat seama că drumul spre orașul meu se va 

sfîrși, că va trebui să părăsesc acel tren, în felul lui, fantomă 

sau doar fantomatic. Mă întrebam unde va coborî el: înainte, 

după sau în același loc. Dacă această ultimă variantă era cea 

corectă, însemna că aveam să ne revedem, orașul e mic, 

șansele erau mari. Nu știam dacă mă bucura această stare de 

fapt. Cred că a simțit neliniștea mea sau, poate, doar 

apropiata despărțire. Privirile lui mă tulburau îngrozitor, nu 

mă mai puteam concentra pe nimic, riscam să rămîn în tren, 

să merg cine știe unde, pînă la capătut lumii, al vieții, al 

visului, cine mai știa?! De data asta simțeam eu nevoia să mă 

uit spre el. Am aflat aceeași tăcere și tristețe, care, probabil, 

îl defineau. Întîrziam cu ochii deschiși asupra chipului lui, 

încercînd să-i rețin cît mai mult din trăsături. Aveam clar 

sentimentul că n-am să-l mai revăd niciodată. Era limpede, 

cum, la fel de limpede era faptul că o astfel de întîmplare nu 

avea să se încheie cu un stop într-o gară. Ştiam că mă va 

însoți pînă la sfîrșitul vieții. Îmi aplecam pleoapele și 

încercam să-i reconstitui chipul, cu grijă, cu multă grijă și 

răbdare, cuprinsă de uimire și de spaimă, constatînd că nu 

reușesc. Singurul rezultat a fost că ne priveam. Continuu și 

fără să ne pese. De nimic. De nimic din jur, fiindcă ce era în 

jurul nostru era străin de noi. De ce simțeam. De ce trăiam. 

Era și teamă și deznădejde și tristețe, dar și liniște în ochii 

nostri. Pînă la urmă am reușit să-l păstrez în memorie. Sau, 

cel puțin așa am crezut. Așa am sperat. Pe atunci nu știam că 

un chip venit din alte lumi, cum sigur era al lui, nu putea lua 

forma niciunei amintiri. Aveam să aflu mult mai tîrziu că 

astfel de ființe rămîn în inima ta, prin adierea de timp pe care 

au respirat-o în preajma ta, nu prin imaginea concretă a unui 

trup și că e suficient să te gîndești la ele, ca să reapară.  

                         Mai rămăsese foarte puțin pînă la destinația 

drumului meu, dar nu izbuteam să mă desprind din locul 

acela, în fața ferestrei, unde începusem să îmbătrînesc. Apoi, 
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după ce un timp, nemișcîndu-mă din poziția în care eram, în 

mod evident voiam să îi comunic ceva, am intrat în 

compartiment. M-au ajutat să-mi cobor bagajul, m-am 

îmbrăcat și am ieșit, din nou, pe coridor, cu haina de iarnă 

pe mine și o valiză în mînă. Era tot acolo. Mă aștepta cu o 

privire care abia respira. Înțelesese că se pregătea 

despărțirea. Fizică. De data asta vădit agitat, un tremur pe 

care nu putea sau nu-l voia ascuns. Nu mă simțeam în stare 

să mă uit înspre el. Îi simțeam privirea înfiptă în fruntea 

mea, gata de explozie. Urmăream pe fereastră imaginile care 

se schimbau repede, fără să mai înțeleg nimic din ce vedeam. 

Un fel de frică inexplicabilă se instala în venele mele, în ochii 

mei. Încercam să par calmă și indiferentă. Nu știu pe cine 

încercam să păcălesc. Curînd, între noi aveau să se instaleze 

din ce în ce mai mulți călători, cu tot cu valize și amintiri, de 

parcă toată lumea cobora odată cu mine. Atît de mulți erau, 

că se făcuse umbră între noi. Se strecura cu greu printre 

gesturile celorlalți, în așa fel încît să mă poată privi în 

continuare. Avea figura unui copil care vrea să plîngă. Eu, cu 

siguranță, la fel. Trenul își vedea de viteza lui, nu-i păsa de 

disperarea noastră. Şi de ce l-aș fi făcut vinovat și de ce 

vinovat?!  Aș fi putut să mă rog să aibă vreo pană sau cum s-

o fi chemînd la tren, să trag, poate, semnalul de alarmă, asta 

mă tenta grozav, doar că era vorba de un alt fel de semnal de 

alarmă, să-l rog să deraieze, fără să se întîmple nimic grav, 

doar să se oprească, să nu ajung, încă, la destinație. Ciudat 

sau nu, nimic din toate astea nu mă preocupa. Uimitor, eram 

chiar liniștită. Fără regrete, remușcări și tot restul. Îmi 

amintesc că, puțin înaintea opririi, un individ a străbătut 

coridorul, mergînd înspre el. Cu zîmbetul pe buze, încercînd 

să maschez neliniștea acelui nou început al ființei mele, l-am 

însoțit cu ochii pe călătorul grăbit, pînă în dreptul celui pe 

care voiam, de fapt, să-l urmăresc. Ne priveam atît de intens 

și atît de frumos, încît așteptam să pornească spre noi toate 
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razele soarelui și ale stelelor. Atîta lumină era în noi, care 

cerea doar lumină. Ştiam că acela este momentul cînd 

trebuia să ne spunem „la revedere”, cînd ne-am urat drum 

bun în viață. Acum pricepeam de ce trăisem acea întîmplare, 

știam că singura creatură care ar fi putut înțelege toate astea 

și care se instalase definitiv în sufletul meu, începînd cu acea 

oprire prelungită și apariția ființei fără nume, fără glas, fără 

umbră care nu a încetat să mă privească timp de aproape 10 

ore, pînă să pot și eu înțelege că nu sînt singură, că trebuie să 

fiu mult mai atentă la semnele care mi se arată în 

permanență, nu putea fi altcineva decît cea pe care o 

căutasem cu disperare în puținele mele amintiri, de care, în 

sfîrșit, îmi dădeam seama – ființa fără vîrstă care se 

întrupase din neant, copilul fragil-puternic care pricepeam 

că sînt și care voiam să fiu, să îl las să crească. 

                     Deși fericită de această descoperire, tristețea 

mă trăgea de mînecă. Apoi, cu toate că un început de spaimă 

s-a instalat, buzele au desenat un zîmbet. Poate îmi era doar 

în intenție, cine mai știe? Nu avea importanță. Asta simțeam 

și gata. Eram fericită, îmi era drag drumul acela, călătoria 

spre sufletul meu, întru regăsirea ființei pe care doar eu o 

știam și pe care, de data asta, voiam să o arăt și celorlalți. Îmi 

era la fel de dragă privirea acelui deja personaj dintr-o 

viitoare poveste ce aștepta să fie scrisă, care nu avea să 

coboare odată cu mine și pe care nu aveam să-l mai văd 

niciodată. Cu siguranță, așa trebuia să fie. Apăruse doar ca 

să știu că lumea nu e chiar atît de respingătoare, că viața este 

minunată, dacă știi cum să o primești, să o vezi și să nu-i 

tulburi echilibrul, că atunci cînd crezi că Universul te-a 

abandonat, apare întotdeauna cineva-ceva care să te 

consoleze, să îți arate drumul, să te asigure că nu trebuie să 

îl străbați crezînd că ești singur. Eu, el, eram în orice lucru, 

în orice ființă, nu aveam de ce ne teme, va fi suficient să 

închidem ochii și să ne aducem aminte. Restul va veni de la 
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sine. Începeam să înțeleg că așa se va întîmpla. S-ar putea, la 

fel de bine, ca în viitoarea mea călătorie spre orașul ăsta pe 

care îl iubesc atît, în același tren, în același început de 

primăvară, să ne reîntîlnim. Desigur aveam să ne 

recunoaștem. Desigur, din nou, nu vom schimba nici o 

vorbă, doar un infinit de gînduri, din care cel mai important 

ar fi fost că mi-am învățat lecția care mi se arătase și că acum 

voi fi fost alta. Cea care ar fi trebuit să fiu de la bun început. 

                         Încă așteptam să se apropie. Aveam nevoie de 

un semn, o urmă din trecerea lui. Cu toate că nu mai cred 

demult în astfel de lucruri, pe care le consider inutile, cu 

toate că pricepeam bine că întîlnirea noastră era departe de 

orice concretețe derizorie, atunci aveam nevoie tocmai de așa 

ceva. Paradoxurile mele. Le știi tu bine. Firește, de fapt nu 

voiam asta. Îmi era suficientă privirea aceea pe care nu 

reușesc (a se citi „nu vreau") să o uit. Ne priveam ca la un 

început de lume sau început de sfîrșit de lume, totul se 

învălmășea în mine, numai că, uimitor, starea asta îmi dădea 

o liniște deplină. Altfel, nici un semn. În afară de tristețe. 

Schimbul de priviri era din ce în ce mai des, din ce în ce mai 

prelungit, făcînd largi acolade în jurul trupurilor noastre. Un 

alt fel de a desena cuvîntul infinit. 

                         Şi, dintr-odată, după o cotitură, trenul a oprit 

în gară. Călătoria se sfîrșise. De-acum încolo trebuia să mă 

obișnuiesc cu gîndul că acele ore vor trece în amintire, 

conjugate la timpul trecut. Sigur, puteam să mă întorc la ele 

oricînd, reconstituind imagini și stări. Timpul trăit fusese 

doar pretext pentru cel care nu mai avea să se întoarcă. Sau, 

poate avea să fie un prezent continuu. Cine știe? Din păcate, 

știu ce a fost mîine, dar niciodată n-am să pot înțelege ce va 

fi ieri. Curînd, ușa vagonului s-a deschis și pasagerii au 

coborît preocupați de bagaje. Înainte să ating prima treaptă, 

m-am întors să-l privesc, direct în ochi, fără nici un ascunziș. 

Firește, nu a fost surprins cîtuși de puțin. Ne pîndeam și 
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acum, așa cum făcusem tot drumul - să vedem mișcarea 

celuilalt, să vedem dacă înțelege. În tăcerea mea, continuam 

să-i spun atît de multe lucruri, bucuroasă că înțelege. El, de 

asemenea, se întorsese către mine cu tot trupul. Nici o 

secundă nu părăsise locul acela, nici chiar cînd culoarul 

fusese invadat de lume. Apoi am coborît. Am închis ochii și, 

cu capul dat ușor pe spate, am inspirat adînc. Aerul rece și 

proaspăt îmi făcea bine. Atmosfera insipidă a gării de acasă 

era departe, pe măsura distanței. Şi asta îmi făcea bine. 

Foarte bine. Mă simțeam cu totul altfel, decît eram cu o zi 

înainte. În dimineața aceea, chiar. Ştiam. Şi oamenii erau 

altfel - blînzi, calmi, binevoitori. Aproape uitasem de 

călătoria care abia se încheiase și de ființa aceea care mă 

aștepta lîngă o fereastră de vagon. Un fel de bucurie 

nestăpînită îmi stăpînea fața și gesturile, îmi rețineam cu 

greu dorința de a alerga, de a rîde. Deocamdată peronul. 

Atingerea lui îmi era de ajuns. Cu geamantanul în mînă și 

liniște pe chip, am pornit-o spre oraș. Ca un ultim rămas bun, 

am ridicat ochii spre geamul unde știam că sînt așteptată. 

Era, într-adevăr, acolo. Deschisese geamul și-mi urmărea 

fiecare mișcare, fiecare uimire și tresărire de bucurie. Ştiam. 

Probabil că starea mea i se transmisese și lui, fiindcă el însuși 

era cu totul altfel. Nimic din tristețea unei despărțiri. Ceea ce 

avea să rămînă era doar bucuria unei întîlniri. Sau a lecției 

care tocmai se încheia. Care tocmai fusese învățată. Eram 

fericită că depărtarea noastră avea să fie contabilizată 

începînd de la orașul acela obsesie, la care reveneam mereu, 

de care aveam mereu nevoie. 

                         Apoi s-a petrecut ceva la care nu mă așteptam 

cîtuși de puțin. Ușor aplecat înspre afară, privindu-mă 

intens, senin și liniștit, un zîmbet a crescut pe fața lui, pe 

buzele lui, despre a căror atingere nu știam nimic, o fericire 

nestăpînită că, în sfîrșit, îmi poate spune ceva și altfel decît 

prin tăcere. Apoi, cu o tandrețe infinită - deși greu poți citi 
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așa ceva într-un semn de rămas bun - a început să-mi facă cu 

mîna. Flutura gestul cu amîndouă brațele, o dovadă de 

despărțire fericită, fără regrete, fără bucurie, fără tristețe. 

Era tot ce ne rămînea. Surprinsă la început, recunosc, m-am 

oprit locului. Eram, la rîndu-mi, tot un zîmbet. Bucuroasă că, 

în sfîrșit, am primit un semn de la el, real, concret, cel de care 

aveam nevoie, pe care să-l pot descifra ca pe un răspuns, iar 

nu ca pe o fărîmă de întrebare din imaginația mea. Brațele 

mele se mișcau liber, încercînd să trimită spre celălalt ceva 

care voia să însemne bucuria regăsirii și tristețea despărțirii, 

starea ciudată aflată între uimire, tăcere și fericire sau, poate, 

toate astea împreună. A continuat să-mi facă semne și să mă 

privească, pînă cînd am coborît treptele de la pasajul care te 

scoate din gară. Eram atît de fericită. Simțeam căldura unei 

îmbrățișări, care nu era decît protecție, bucuria de a-mi 

spune că îmi dorește tot binele din Univers și că va păstra 

această întîmplare în memoria inimii, pînă la sfîrșitul 

sfîrșitului. Eu însămi știam că va fi fost să fie cea mai 

frumoasă întîlnire și cea mai frumoasă despărțire din zilele 

și nopțile care aveau să numere viața mea, ce abia își 

deschidea drumul. Dacă el a fost doar un trup cît se poate de 

real, poate eu am fost Îngerul de care avea nevoie să își 

descifreze cine știe ce întrebări ascunse, dacă nu, înseamnă 

că el coborîse în trup pentru mine, spre a mă ajuta să mă 

regăsesc și a înțelege că nu sînt singură, că nu o să fiu 

niciodată singură, atunci cînd voi avea nevoie, că, de atunci 

înainte mă va ocroti mereu. Sau, poate că fiecare aveam 

nevoie de o astfel de întîlnire. Îngerii nu fac zgomot, nu se 

bat cu pumnii în piept, dar, cum noi sîntem prea grăbiți și, 

deci neatenți, doar dacă au trup fizic le putem remarca 

prezența și, încă nici atunci nu credem, fiindcă nu am atins. 

                            

  Am coborît repede, crezînd că dincolo voi reuși 

din nou să-l mai văd, măcar o dată. Dar un zid despărțitor se 
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ridica între peron și fațada gării. Zidul, cu diferite forme și 

alcătuiri, pe care, bănuiam că aveam să îl mai întîlnesc în 

viață de încă multe ori. Apoi am auzit trenul pornind și 

îndepărtîndu-se. Am alergat după autobuz, nu fiindcă ar fi 

dat vreun semn că ar vrea să o ia din loc, ci pentru că simțeam 

nevoia acută să fug, nu de acel loc, ci pentru a înțelege că sînt 

liberă, că sînt în orașul care mi-a ajuns obsesie, că m-am 

regăsit și, deci, pot să continuu toate visele, care nu vor mai 

fi vise, că trebuie să reușesc să am ce îmi doream. Fără acea 

întîlnire, aparent ciudată și lipsită de sens, nu aș fi regăsit 

drumul spre casă, spre acasă al meu. Şi ce altceva mi-aș mai 

fi putut dori? Dar tu, draga mea copilă, știi toate astea mai 

bine decît mine, doar ești chipul din oglinda copilăriei, 

adolescenței mele, pentru care am făcut întreagă această 

călătorie. 
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LACRIMA DI CRISTI 

 

 

 

 

                   Dăm întruna vina pe Adam, care dă vina pe 

Eva, care dă vina pe șarpe, care nu mai apucă să dea vina pe 

nimeni, că dacă ar putea ar face-o, ar inventa el ceva de până 

și Dumnezeu l-ar crede, fără să realizăm nici o secundă că și 

noi am fi făcut exact la fel. Ce ne pasă de omenire, de destine 

modificate? Prostii! Totul e să-ți trăiești clipa și nu oricum, 

ci chiar oricum. Până și un copil care deschide gurița lui 

trandafirie de copil, să pună eterna întrebare „De ce?” sau să  

spună „Vreau să știu!” și  se transformă  într-un virtual șarpe 

sau Evă sau Adam. El e ultimul. Sărmanul. Bărbatul înțelept 

și pur, pretinzând că așa ar fi rămas, dacă n-ar fi apărut 

diavolița aia de Eva să-l ispitească. De parcă el nu și-ar fi 

dorit să nu fie singur. De parcă l-a obligat cineva să muște 

din blestematul de fruct oprit, care e atât de gustos. Asta, în 

mintea majorității, fiindcă eu nu prea înțeleg bine cum poate 

fi un măr gustos? Şi încă habar nu am de ce s-a hotărât să fie 

măr, fructul oprit? Am citit atâtea posibile explicații, că, până 

la urmă am cedat în favoarea acceptării a cee ace toată lumea 

s-a obișnuit să spună. Deci, să nu supărăm pe nimeni, îl 

lăsăm măr. Bine, bine, dar cum poate el să fie mai gustos 

decât un miez de pepene galben, de pildă, care și el poate fi 

groaznic la gust, dacă e încă necopt sau în plin proces de 

descompunere. Şi-apoi, de ce le e atât de dificil, ba chiar 

imposibil tuturor Adamilor din lumea asta să înțeleagă 
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faptul, atît de simplu, că sînt conduși de Eve nurlii și că, la 

orice cuvînt sau gest al lor, ei, virilii, uită pînă și de dorința 

lui Dumnezeu, ca ei să rămînă în rai. Şi cînd te gîndești că, la 

urma urmei, noi, evele, sîntem făcute dintr-o coastă de 

adam! Întotdeauna m-am întrebat care să fi fost și din ce 

parte, cea cu inima sau ailaltă, cu ficatul? Cît de caraghios 

este faptul că, tocmai noi, cele care dăm viață, tocmai noi am 

apărut din osul și din carnea unui bărbat. Sigur că Dumnezeu 

a făcut posibile toate astea, dar mintea umană nu se abține 

să nu constate ceva atît de uman. Lumea e plină de păcate și 

de, să le zicem anomalii, așa încît orice este posibil, adică atît 

putem noi înțelege. Firește, dumnealui a trebuit adormit ca 

să i se poată lua coasta aia, în schimb noi n-avem parte de 

așa ceva, fiindcă i-am putea face rău copilului (nu vorbesc de 

cezariene, ho!). Nimeni nu se gîndește la noi. Ba, da. S-a 

gîndit Bunul Dumnezeu, cînd ne-a hărăzit să naștem în 

dureri. Pedeapsă binemeritată, de altfel. O fi plîns? Cum, 

cine? Atotputernicul. El nu are lacrimi, veți spune repede, 

fără să gîndiți. Ca de obicei. Așa faceți întotdeauna. Ce, eu nu 

știu!? Sigur că plînge. De mila noastră. Nu-L putem vedea, se 

înțelege, dar putem simți asta. Cînd facem vreo prostie. Eu o 

simt mereu. Plînge pentru noi și pentru iertarea păcatelor 

noastre. Şi-n loc să ne îndreptăm, o luăm de la capăt. Dar am 

mai vorbit despre asta, n-o să mă apuc acum să mă repet, mai 

ales că o fac degeaba. Doar așa, fiindcă, recunosc, uneori îmi 

place să mă citez. Şi dacă plînge, ce?! Noi o luăm de la capăt, 

cum spuneam, El plînge din nou și tot așa. Vrednici de 

numele de păcătoși. Rușine! O să-mi răspundeți iar repede și 

înțelepți, nevoie mare, că lacrimile sînt doar o simplă reacție 

de apărare a organismului, a ochilor, că despre ei este vorba, 

împotriva eventualilor agresori străini (indiferent de 

mărime) care i-ar ataca. Da, dar și copacii plîng, tot fiindcă 

ceva le face rău. E drept, dar ei nu fac zgomot. Ei știu că 

lucrurile importante se întîmplă în liniște desăvîrșită. Ce vă 
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faceți însă cu oamenii care nu plîng? Dacă nu știați, este cazul 

să notați asta în carnețelele voastre cu întîmplări și cuvinte 

ciudate. Ah, nu. Nu plîng, nu fiindcă sînt prea demni și au 

învățat ei demult, de cînd erau mici, că nu se cade să dai 

drumul la lacrimi așa, oriunde și oricum, în fața oricărei 

persoane, mai ales uneia necunoscute, căreia i-ai putea oferi, 

dincolo de o imagine dizgrațioasă (să nu-mi spuneți că atunci 

cînd plîng, oamenii sînt frumoși, că nu vă cred, cînd li se 

înroșește fața, li se umflă nasul și pomeții obrajilor, ridurile 

li se înmulțesc brusc, buzele își modifică și ele volumul, 

secrețiile nazale le curg pînă în gură fără să le pese, mai scot 

și niște zgomote de primitivi ce nu sînt capabili să articuleze 

cuvinte, ce să zic, monștri care n-au nimic în comun cu 

ființele pe care le văzusem înainte să se declanșeze taifunul), 

i-ai mai putea, așadar, oferi acelei persoane care a avut 

neșansa să se afle prin preajmă și o nesperată satisfacție. E 

atît de reconfortant să constați că există oameni mai slabi 

decît tine. Ei bine, cei despre care începusem să vă vorbesc, 

nu plîng pur și simplu. Nu o pot face. Glandele lor lacrimale, 

punguțele alea care secretă picăturile ușor sărate, după care 

se dau în vînt amatorii de scene romantice. În fine. La ei, 

organele alea nu mai secretă nimic. Au devenit secretoase. 

Ţin pentru ele tot și nu mai vor să dea nimic afară. Tragedie 

mare! Ce ne facem? Doctori, spitale, medicamente, globul de 

sticlă… Protecție totală. Iar toate, fiindcă nu plîngem! Începi 

să faci rugăciuni, să implori iertarea, dar nu se întîmplă 

nimic. Noroc că s-a inventat ceva și pentru asta – lacrimile 

artificiale, cele care par, dar nu sînt reale. Oare romanticii 

simt diferența? Oricum, v-am spus eu: plînge El pentru noi. 

Fără să știm. Şi-n loc să-I mulțumim cum se cuvine, ne 

rugăm să ne readucă lacrimile, să redevenim normali, să nu 

mai rîdă vecinii de noi. Şi totuși, noi, ăștialalți, avem mare 

noroc cu oamenii care nu se smiorcăie. Vă dați seama ce s-ar 

putea altfel întîmpla dacă întreaga umanitate ar vărsa 
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nesfîrșite lacrimi, așa, cînd are chef, cînd te aștepți mai puțin, 

ar trebui (de cîte ori să o mai repet???) ar trebui să începem 

să ne construim plute, bărci, șalupe, ce spun eu acolo!?, 

vapoare, o arcă, așa, mai mare, să încapă oricine, ce dacă am 

fost răi și obraznici, ce dacă am dat și noi o palmă, cîți n-au 

dat, tocmai de aceea, să ne cățărăm, să ne salvăm, o să vină 

potopul lacrimilor, vor apărea mări noi, oceane, Noe a rămas 

pe țărm, lasă-l acolo, a zis că s-a plictisit de povestea asta, nu 

e doar tîmpită – zice el – dar și degeaba, lumea se reface 

exact cum a fost - zic eu - suiți-vă cu toții, de-a valma, hoți, 

preoți, înțelepți, ucigași, e loc pentru fiecare. Dumnezeu 

plînge inutil sărmanul, pentru toți, El tot speră să ne salvăm 

sufletele, El mai crede încă în purificarea noastră, e convins 

că vom dori să ne mîntuim, că va reuși să scoată diavolul din 

noi (ptiu! Vade retro!) degeaba ne scoate în cale semne, ne 

vorbește tăcînd, cine mai e dispus să asculte liniștea, să o mai 

și descifreze, cui îi folosesc toate astea, totul e sortit pieirii 

mai devreme sau mai tîrziu, sfîrșitul e unul singur (dau în 

scris că am să mor), important e cum trăim. Cît despre 

istoria cu sufletele veșnice, o să vedeți voi ce vă așteaptă, 

demult nimeni nu mai așteaptă nimic, aș putea continua așa 

la nesfîrșit, ar fi o prostie să o fac, ar fi o prostie să nu o fac, 

așa că voi gîndiți-vă la ale voastre, eu continuu să mă gîndesc 

la ale mele, tot nu înțeleg nimic, tot nu înțelege nimeni nimic, 

tot nu ascultă nimeni, toți vor să fie cineva și, cu cît știu mai 

puține lucruri, cu atît își doresc mai tare să fie sus, sus de tot, 

cu cît sînt mai găunoși, cu atît se cred mai importanți și, 

culmea, chiar sînt crezuți, chiar reușesc să păcălească, pe alți 

găunoși, desigur, ei nu știu ce înseamnă să-ți schimonosești 

fața, să-ți înroșești ochii și pielea, să-ți smulgi, eventual, 

părul din cap, habar n-au cum e să te simți singur, închis 

într-o încăpere, cu patru pereți drept martori ai disperării 

tale, așa că plîngeți, stați liniștiți, v-am spus – fie că se 

înmulțește numărul celor care nu pot plînge, fie că o să găsim 
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vreo ambarcațiune și tot scăpăm, trebuie să o luăm de la 

capăt, sîntem datori să o facem, oricum n-avem altă soluție, 

plîngeți dragilor, nu vă sfiiți, e așa relaxant, e atît de nobil (vă 

spuneam, dacă n-ați uitat deja, însuși Domnul o face, pentru 

noi), iartă-mi, Doamne, păcatele și îndrăzneala, totul curge, 

se duce pe apa sîmbetei, pe cea a duminicii, le găsești Tu, Tu, 

care le știi pe toate. Şi dacă tot le știi, zi-mi și mie, cît e 

ceasul? (Ceasul ăsta lumesc, în care am înșirat atîtea inepții).  
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     BON  DIMINÉ,  PORTITZA! 

 

 

 

 

                 E o vară ciudată. Asta pot spune cu siguranță. 

Sau, poate, așa mi se pare doar mie. Pe o plajă ca asta, venind 

a cincea oară la mare, într-un singur an, îți poți permite luxul 

de a face comentarii. De exemplu, acel obiect aproape 

discret, care apare și dispare odată cu valurile, aflat la o 

distanță destul de mică de țărm, nu mă oprește nimeni să nu-

l confund cu gîtul unei sticle, în care se află cine știe ce mesaj 

lăsat în voia soartei, anume să-l descopăr eu. Ce-i drept, nu 

știu cum aș reacționa, dacă ar fi cu adevărat ce îmi închipui 

eu, însă, oricum, lenea pe care am ademenit-o cu grijă, și-a 

luat rolul în serios. Prin urmare, nici nu poate fi vorba de a 

mă deplasa din șezlongul meu comod, în care stau aproape 

întins, privind marea. Mi-ar fi plăcut, ce-i drept, să fie cu 

mine Eli, „tînăra domniță", logodnica mea, pe care am 

cunoscut-o aseară, vorba bancului. Dar acum nu-i vorba 

despre nici o ficțiune. Mă complac în această realitate, direct 

proporțional cu spaima pe care mi-o creează. Se pare, însă, 

că „instinctul meu masculin" a bătut toate recordurile. Am 

prevăzut că promisiunile ei drăgăstoase nu au temei legal. 

Nu că aș fi intrigat sau prea tare atins în orgoliul meu foarte 

personal (și foarte masculin), dar, pur și simplu, mi-ar fi 

plăcut să fie aici, cu / lîngă mine, cel puțin pentru relaxare, 

fiindcă, altfel, mă plictisește teribil să fac filosofie de doi 

bani, mai ales de unul singur, că de unul singur ar fi fost, dacă 

stau să îmi amintesc despre mintea ei extrem de foarte 

odihnită. Mai bine stau aici, cu adevărat singur, gîndindu-
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mă la mesajele dubioase din sticle aruncate în voia valurilor, 

într-adevăr superbe în vasta lor absență. Cine știe, poate 

plutește undeva chiar un mesaj de la Eli, logodnica mea, pe 

care am cunoscut-o aseara, desigur. 

                         De multe ori mi-am imaginat plaja asta. În 

toate felurile. Şi, cum „viața bate filmul", trebuie să recunosc 

că fantezia mea nu a coincis nici de data asta cu o realitatea 

pe care încerc să vi-o împărtășesc. Nu că aș fi un individ total 

aiurit și cu capul în nori, prin urmare, dar, probabil - încerc 

eu să găsesc o explicație - mi-am dorit prea mult să ajung aici 

și să fie, tocmai de asta, un loc exact cum îl visam. Fiindcă ne 

resemnăm întotdeauna cu situația în care ne aflăm (că n-

avem altceva mai bun de făcut), am să spun iară „asta e 

situaţia" și gata. Că doar n-o să mă apuc acum să plîng sau 

să scriu romane lacrimogene. Cine să le citească? Oricum, 

cine mai citește ceva, altceva decît ziarele, eventual şi, sigur, 

chitanţele de plată ale diferitelor utilităţi. Norocul meu este 

că, uneori, doar uneori, mă adaptez extrem de repede la noua 

situație și nu mă mai deranjează nimic ce altădată m-ar fi 

scos din sărite. Dacă lenea din mine m-ar abandona (dar asta 

se va întîmpla cam greu, fiind ea însăși plină de lene) m-aș 

repezi să înot în marea asta superbă, deși e aproape lac și e 

plină cu meduze. Probabil ca să mă convingă (deși nu era 

deloc cazul) a scuipat dintr-un val anemic un șir de cîteva 

astfel de animale care n-au inventat încă vreun alphabet 

(credem noi), ca să se exprime coerent (de parcă cei care au, 

deja, așa ceva – un alfabet, adică - reușesc!). Ei, asta mi-a 

schimbat părerea despre mare, pe care o văd acum lipsită de 

orice imaginație rafinată. Așa că trag mai departe cu nesaț 

din interminabila mea pipă. Dacă aș fi fost vreun naiv și m-

ar fi afectat individa aceea, destul de dubioasă, de altfel, ca și 

numele ei (auzi! - Eli), ar fi trebuit ca pînă acum să fiu beat 

turtă, stînd pe șezlong, cu picioarele ridicate pe cort, 

dormind la nesfîrșit, într-o desăvîrșită nesimțire. Desigur, n-



89 

 

aș fi rezolvat mare lucru. Noroc că cine apucă pe calea asta, 

nu-și mai amintește decît ce i-au spus alții că a făcut atunci 

cînd nu ştia ce face. Așa măcar, sînt liniștit și nu-mi fac 

probleme decît de ordin semiliterar. 

                         Între timp (că deja s-a făcut noapte), luna, 

imensă şi roșie ca o natură moartă cu maci, s-a cocoțat pe 

cer, făcînd amor cu marea, excitată la culme (un inginer ar 

spune mai simplu - a început fluxul. Mie, însă, mi-a plăcut 

cartea și voi croșeta un pulovăr destul de călduros, din 

cuvintele aflate, altfel, la îndemîna oricui, povestind ce văd 

ochii inimii mele). Valurile îmi ating picioarele, cu toate că, 

pînă acum, era liniștită (dar cine mai are noțiunea 

timpului?!). Eu stau, în continuare, nemișcat, în turnul meu 

de lene. Caricatura de vaporaș (singurul existent în această 

zonă, singura ambarcațiune mai mare care poate fi văzută 

pînă la orizont, că mai departe nu bat, deși, slava Domnului, 

am o vedere mult prea bună), poate e un iaht luxos, unde se 

consumă frumoase povești de dragoste, nu ca asta a mea, cu 

Oli, Eli sau cum i-o fi fiind numele. Asta doar în mintea mea. 

Vaporașul, spuneam, și-a făcut și el vînt spre larg, ca în 

fiecare seară. De ce? Păi, el trebuie să știe. În fine, cei care îl 

manevrează. E aici o obișnuință semimonotonă, dacă nu știi 

să vezi dincolo de ea. Şi totuși, asta mă liniștește, îmi dă 

siguranță. Probabil de asta repetăm, în fiecare zi, 

conștiincios, aceleași gesturi. În orice caz, în căutarea banalei 

tihne, mi-am permis cîteva zile, în plină vară, în care să 

încerc să nu mai văd nimic dincolo de ceea ce există cu 

adevărat (ce există „cu adevărat"?!). Chiar și peștii, care sar 

ca nebunii din apă, îi știu și-i vreau cu buletinul de identitate 

al unor simpli pești, iar nu vedetele, cei de aur, care îți 

îndeplinesc pe loc cele trei dorințe asupra cărora n-ai căzut 

niciodată de acord și de aia nu ți s-au putut îndeplini, că 

peștișorul, așa de aur cum se află el, nu a avut timp să stea să 

te hotărăști tu și a plecat spre alții, mai deciși. Mai bine iau 
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pe loc repaus și privesc în jurul meu. 

                         Măcar zilele astea, aici, pe plaja unde aș fi vrut 

să fiu cu Eli-Oli-Ili, chiar dacă nu aș fi făcut altceva decît 

amor și filosofie de doi bani, vreau să nu mă mai gîndesc la 

mine, eventual să nu mai gîndesc deloc. Doar să privesc. 

                         E o imagine aproape fascinantă, în tot 

primitivismul ei sau, poate, tocmai de asta este atît de 

specială: pe o fîșie de nisip, extrem de îngustă, cu corturi de 

toate mărimile, formele și culorile, oamenii și-au pus 

imaginația la contribuție, cu o asiduitate demnă de orice 

Robinson Crusoe, avînd înspre stînga lac, iar spre dreapta 

mare (fireşte, ordinea este arbitrară). Înspre partea lacului 

nu este nimic spectaculos, peisajul rămîne mereu 

neschimbat. Doar senzația pe care o ai, că ești individul 

despre care povestește Bacovia (pentru cine nu știe: poet 

simbolist român, 1881-1957), cumva „la apă". Marea face, 

însă, toți banii - linia orizontului, perfect delimitată, fără 

nimic care să o întrerupă, după cum spuneam, îți lasă strania 

impresie de libertate, perfecțiune și limitare, în același timp, 

că ești parte dintr-o sferă. Mai ciudat este faptul că, în oricare 

parte a litoralului te-ai afla, dacă îți dai seama de ea, te lovești 

de aceeași senzație, așa că, pînă la urmă, ești, de fapt, centrul 

unor cercuri concentrice sau al unor sfere. Hei! Stop! Eli sau 

cum o fi chemînd-o, nu e lîngă tine, ca să faci faimoasa ta 

filosofie de doi bani!!!!!!!!!!!!! 

                         Fiecare individ își vede, în liniște, de treaba lui, 

nimeni nu e dornic să întrețină nici un fel de relații cu vecinii, 

nici măcar de „bună ziua", așa încît este, totuși, foarte ciudat 

cum, deși vezi treizeci și șase de corturi în jur (probabil), 

parcă ai fi singur, doar cu neliniștile tale și adăpostul tău 

portativ demontabil, cum îl definește Dicționarul. Mi-ar fi 

plăcut, de asemenea, să fie pe aici un far. Mint, știu că este 

unul, trebuie să fie. Prin urmare, certitudinea odată apărută, 

nu mă mai obosesc să-l caut. În plus, cu siguranță nu este 
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cum l-aș fi vrut eu, un motiv în plus să-l consider inexistent. 

Lumina lunii este, oricum,  atît de puternică, de parcă aș fi 

pe Calea Victoriei (din nou, pentru cine nu știe: vechi 

bulevard în București, capitala României, Europa), în plină 

noapte. Ce să mai vorbesc despre faptul că marea este 

fosforescentă, din pricina unor creaturi ciudate şi arată ca un 

ceas sau o broșă de prost gust, trîntită pe decolteul foarte 

larg, al unei cucuoane foarte vechi. Toate astea nu mă 

împiedică să nu mă gîndesc cum m-aș fi descurcat, dacă mi-

ar fi stat Eli pe cap (parcă așa am reținut, totuşi, că o cheamă 

pe logodnica mea, pe care, cum vă spuneam, am cunoscut-o 

aseară). E uimitor să constat cum te poate afecta (dacă te lași 

dus de ape și sînt cam multe în jur!) orice individ, dar, mai 

ales, individă, care este, de fapt, o perfectă dovadă că prostia 

nu doare, de unde se vede că pot să stau liniștit: sînt un om 

normal! Ni se întîmplă cel puțin o dată în viață să avem o 

asemenea experiență. Acum e rîndul meu. Cum, oare, o 

cocotă ca Eli, cu un trup imens, mereu spoită pe față, ca o 

pictură de Pablo Ruiz y Picasso, bună de atîrnat pe pereți, la 

expoziție, cu un creier ca o foaie de hîrtie (nescrisă), adică 

foarte odihnit, cum un asemenea specimen m-a putut face să 

umblu bezmetic după ea, o săptămînă întreagă, fiindcă de 

cînd am văzut-o în acel local de alcoolici, am pus ochii pe ea. 

N-o să pricep în ruptul capului (ce expresie inteligentă), cum 

de-am fost în stare să-i propun să stea cu mine, auzi 

domnule, tocmai aici, pe plaja asta care mi-a luxat 

imaginația ani de-a rîndul și unde am venit tocmai ca să fiu 

singur! Bine că a fost ea mai inspirată și a refuzat, altfel cred 

că ajungeam să-i dau un șut în frumoasa și  

consistenta ei parte dorsală, s-o trimit acasă sau de unde o fi 

venit. 

                         Poftim! Asta lipsea! Mi s-a stins pipa și mi-e o 

lene teribilă să o scutur, ce să mai vorbesc de umplut. 

(Vorbeam despre pipă!) 
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   Mă fac ca nu observ și privesc mai departe spre 

marea, enervată la culme de un vînt stîrnit naiba știe de 

unde. Caut luna pe cer, prin apă, dar nici măcar pe plajă nu 

o găsesc. Şi era atît de gigantică, ultima oară cînd am văzut-

o. Şi roşie. Asta-i culmea! Mi s-a făcut atît de frig, încît au 

început să-mi clănțăne dinții. Ei, da! Dacă ar fi fost Eli cu 

mine, m-ar fi încălzit cu șuncile ei spectaculoase... Dar Oli nu 

este aici, așa că trebuie să mă obișnuiesc cu gîndul că pînă 

dimineață voi îngheța definitiv, asta dacă nu cumva îmi va 

trece prin cap să intru în cort, unde, de bine de rău, este ceva 

mai bine, încălzindu-mă măcar cu gîndul la șuncile lui Eli. Şi 

cu ceva pături reale. Cum nu pot spune, încă, despre mine că 

sînt un bărbat eminamente idiot, din cauza unei insipide ca 

Ili, știu că-mi voi sfîrși noaptea în brațele unei alte june de la 

bufet, care îmi tot face semne cu ochiul de cîteva zile încoace. 

Da' dacă i se bate doar pleoapa, într-un tic, prin urmare 

necontrolat?! Ce mă fac atunci, mai mult decît de rîs?! Mai 

bine singur, în cort, încercînd să scap de coșmarul frigului ce 

se înfruptă, cu nerușinare, din oasele mele. Oricum, aici nu 

are nici cea mai mică importanță cum îți sfîrșești sau începi 

zilele. Totul este să nu gîndești prea mult, altfel riști să te 

întrebi ce cauți aici. Da, chiar! Ce dracu' caut eu aici?!        
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DENEBOLA 

 

 

 

 

                          Nu ştia exact ce trebuie să facă. Se lăsa 

dominată de o forţă pe care nu o putea controla. Asta nu-i 

plăcea foarte tare, dar, deocamdată, nu avea ce face. 

Deocamdată. Îmi sprijinisem obrazul în palma stîngă, în 

timp ce, cu mîna rămasă liberă, căutam cîteva perle. Cele 

care îmi lipseau din colecţia mea de arme, care m-ar fi putut 

ajuta să cuceresc ultimul țărm. Zborul planat din acea după-

amiază ploioasă, i-a adus brusc aminte de vara care tocmai 

trecuse, la fel de inutil ca însăşi existenţa ei. Îi spusesem că 

este doar o iluzie, dar nu m-a ascultat. Nu mă asculta 

niciodată. Acum, timpul, care a speriat-o mereu, a ajuns-o 

din urmă, pregătindu-se s-o strivească, fără nici o 

remuşcare. Oricum, nu a înţeles nimic din ce a fost rugată să 

înţeleagă. Oricum, nu ar fi făcut nici un gest pentru a se salva. 

Continua să se lase dominată de o forță care îi paraliza 

creierul, cu toate că știa bine că acolo se află întregul secret, 

chiar eliberarea ei, pe care, se pare că nu o dorea. 

                         În acelaşi punct de pe orizont, plăsmuirea roz 

a reapărut. La fel de fragilă, de lucidă şi de ispititoare. Cu 

toate astea, acum era altceva. Mereu este „altceva". Am 

învățat deja asta. Îi fac semne insistente, doar-doar o să 

desluşească şi ea aceste contururi sidefii. Priveşte în gol. Ce-

o fi văzînd?!, la ce se gîndeşte atunci?!, nu ştia nimeni, eu, cu 

atît mai puțin. În ultima vreme doar asta face. Vreau să cred 

că inconştient. Am prins de un capăt eşarfa mea 

transparentă şi uşoară, dar viu colorată, pe care o flutur 

energic. Trebuie să o vadă. Nici aşa nu mă recunoaşte. Ar fi 

trebuit să-mi dau seama că ăsta va fi sfîrşitul. Nu înţeleg de 
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ce am sperat la o revenire sau trezire sau cum s-o numesc? 

Dar nu, ea dormea în continuare. Îmi amintesc că am strigat-

o, cu numele meu, şi tot n-a răspuns.  

                          M-am întins pe spate, la soare, cu mîinile pe 

lîngă corp şi palmele ridicate spre cer. Starea aceea de bine, 

pentru care dărîmasem munţi, n-a întîrziat să apară. 

Respiram lent şi profund, în ritmul inimii. Cu ochii închişi, 

am văzut mai întîi marea, culcată lîngă mine. Peste valuri, 

plutea o creangă, pe care stăteau două păsări delicate, cu 

penajul închis la culoare şi ciocuri subţiri. Cerul era atît de 

senin, în lumina caldă a dimineţii, marea atît de albastră şi 

de liniştită, încît am deschis repede ochii, speriată de 

contururile prea clare din spatele pleoapelor aplecate. Nu 

pricep de ce mă aştept, de fiecare dată, să descopăr acolo 

imagini tulburi şi complicate, de parcă realitatea ar fi aceeaşi 

peste tot Încerc încă o dată: mă văd într-un hău, din care, 

nenumărate mîini întinse încearcă să mă tragă sus, spre ele. 

Fiinţele acelea fragile sînt îngrijorate din pricina lipsei mele 

de forţă, cu toate că vreau să ajung la capăt, la fel de mult ca 

şi ele. E ciudat că-mi revine această imagine - iată, în culori 

terne şi, de data asta, uşor în ceaţă - tocmai acum, cînd încerc 

să o salvez pe ea. Prima oară se întîmplase cu mult timp în 

urmă, cînd încercam eu din răsputeri să ating pragul de 

deasupra mea. Atunci nu pricepeam mare lucru din ce mi se 

întîmpla, doar dorinţa mea de a mă apropia, cu umilinţă, de 

adevăr. „Dincolo de noi, în tine", mi se spunea, „acolo vei 

găsi adevărul". Îmi amintesc că, la început, m-am retras 

într-un deşert, foarte aproape de cel din mine. Complicaţiile 

au dat năvală atunci cînd au început durerile acelea 

cumplite, din partea dreaptă a capului, ca şi cum acolo se 

strînseseră la taifas, toate furtunile şi mareele şi vulcanii 

lumii. Apoi nu mi-am mai simţit deloc trupul. Nu senzaţia de 

plutire, ci de transparenţă, de inexistent. Trebuia să mă 
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feresc din calea fiinţelor din jurul meu, care, nevăzîndu-mă, 

credeam eu pe atunci, mă puteau strivi în orice secundă, 

trecînd prin mine, zdrobind pînă şi părerea aceea de materie, 

care mai rămăsese din mine. Voiam să strig, să gesticulez, ca 

să pot fi percepută. Mă opream în ultimul moment. Nu 

trebuia să fiu văzută. Am aflat eu însămi asta, mai tîrziu. Pînă 

atunci mi se spuseseră mult prea puţine. Pe măsura 

înţelegerii mele limitate. Trebuia să descopăr singură cine 

sînt. Timpul cel mare era suficient, timpul meu era, însă, 

foarte puţin. Întîrziasem nepermis de mult.                   

   Poate că era rândul ei acum să treacă prin toate 

astea. Îmi amintesc cum, cu multă vreme în urmă, mă 

rătăceam în valurile şterse, ale unei mări destul de portocalii. 

Teribil îmi plăcea să fac asta, mai cu seamă că nu simţeam cît 

este de rece. Aflasem de la cărăbuşi, care se opreau să-mi 

povestească. Mă întindeam apoi pe stratul de scoici ce 

acoperea nisipul şi priveam norii. Descopeream forme 

ciudate. Copiii fac aşa. Ştiu. De asta aș vrea să nu cresc 

niciodată. Să pot comunica în orice moment cu norii, cu 

arborii, cu celelalte ființe care se află pe această planetă atît 

de frumoasă.   

                         Îmi lăsam gîndurile să dea năvală în spatele 

ochilor închişi. Nu prea reuşeam să le opresc şi, la drept 

vorbind, nici nu-mi doream. Păstram doar distanţa. Am 

revăzut plaja unde am găsit prima oara marea şi, brusc, m-

am întîlnit cu o bufniţă, care mă învăţa alfabetul. Cam tîrziu 

descoperise că am mari dificultăți în a mă înțelege cu ceilalți 

bipezi, bănuind ea că doar faptul că nu mi-am însușit la 

vremea potrivită literele și nu le-am îmblînzit împletirea, de 

asta nu reușesc să găsesc niciun punct în comun cu ei, pînă 

una-alta semenii mei. Pe urmă m-au asaltat cohorte de 

cuvinte, pe care nu reuşeam să le stăvilesc. Nu pricepeam 

nimic. Mă oboseau şi atît. Aflasem lucruri interesante despre 
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quasari şi unele boli ale peştilor, dar, pînă să se facă 

dimineaţă, era noapte cu stele multe şi strălucitoare. Trebuia 

să trec prin toate astea, trebuia să-mi însușesc lecțiile la care 

rămăsesem restantă atîtea vieți la rînd, trebuia să mă 

desprind definitiv din plasa aceea din fire de nisip, care mă 

trăgea înspre o lume pe care o voiam departe de mine, dar 

care încă era mai puternică și mă ținea legată. Înțelegeam 

câte ceva din ce mi se întâmpla, cu toate că știam bine că eu 

însămi încă aveam nevoie de ajutor. 

                        Ştia că era acel momental anului, cînd 

constelație unde era planeta ce purta numele ei se afla foarte 

aproape în Univers. Precum neprețuitul ei prieten, Micul 

Prinț, trebuia să ajungă din nou acolo. Acum era momentul 

cînd lucrul ăsta se putea întîmpla. Biletul ei de drum aștepta 

să fie înmînat controlorului, doar că, de data asta nu șarpele 

era calea, scuzele nu aveau nici un rol în povestea asta – o 

clipire ar fi fost de ajuns, o rugăciune cu lacrimi fierbinți ar 

fi rezolvat totul. Cu toate că știa bine că trebuia să se 

întîmple, clipa era în continuare amînată. Așadar, poate 

mîine. Poate niciodată. La urma urmei infinitul e infinit, 

astfel că se putea întoarce oricînd. O va lăsa pe ea să plece 

mai întîi. 

                        „Acasă" era, încă, un sentiment necunoscut. 

Timpul meu era altul, timpul ei abia începea. 

                        Cine  are  urechi  de  auzit  să audă, am spus! 
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REFERINȚE CRITICE: 

 
       În volumul „Scrisori dintr-o săptămână 
imaginară”, aveam de-a face cu un tulburător monolog (în 
proză, dar deloc prozaic!) prin care autoarea încerca să-și 
definească locul în lume prin frecventarea voluntară a 
visului, ce-i oferă „recâștigarea libertății de gândire”.  
(Titus Vîjeu) 
 
     „O harfă de nisip” e o apariţie deosebită 
prin intenţia ei lirică, prin interpolarea notaţiilor egocentrice 
în mediul contemporan din cele două lumi în care trăieşte – 
aici şi peste ocean –, prin pendularea indecisă între 
participare şi detaşare, între tristeţe şi ironie, nesimulând 
profunzimea, ci practicând-o. 
(Passionaria Stoicescu) 
 
     Cuvântul este rană a tăcerii, vedem în motto-ul 
cărţii („daniela@punct ro”) ales din Blaga. Dar Tăcerea 
rămâne Tăcere şi Cuvântul rămâne Cuvânt. El dă sens la tot 
ceea ce există. În virtutea acestei înţelegeri, Dana Opriţă 
poate exclama: „Viaţa e atât de frumoasă / trăiţi-o cu 
disperarea zilei de-Apoi”, deci cu dorinţa nestăvilită spre 
existenţa de dincolo, pentru că, ni se spune cu hotărâre, „Şi 
totuşi viaţa este şi în eternitate. / Sau mai ales atunci”, 
indicându-se aici, într-o altă apropiere metafizică, marele 
adevăr al compatibilităţii omului cu veşnicia. 
(Theodor Damian) 
 
     (…) Repere importante ale textelor sacre sunt 
reluate în „Întâia poruncă. Psalmi necanonici”, cartea 
de poeme a Danei Opriță ca izvor al unor trăiri purificatoare 
ce ne îndrumă spre ceea ce același savant, Pierre Chaunu, 
numea „o hermeneutică a textului istoriei, care consistă în 
degajarea sensului istoriei pentru că este sensul istoriei 
mântuirii ce dă la toate sens, sensul ființei și-al existenței, al 
sorții și-al libertății”. 
(Titus Vîjeu) 
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     Credem că psalmii scriitoarei Dana Opriță 
trebuie considerați o continuare a psalmilor arghezieni, 
psalmul rămânând peste timpuri specia lirică de laudă a 
Creatorului. Cu marea deosebire că Tudor Arghezi a rămas 
profundul dezamăgit de propriile căutări, cum se poate 
deduce din ultimii săi psalmi. 
(Voichița Tulcan Macovei) 
 

  Dana Oprița, autoarea  noului său volum de 

versuri daniela@punct ro (eLiteratura, 2022), este foarte 

atentă să sugereze ea însăși cititorului itinerariul tematic al 

cărții sale, structurându-l triadic și dând celor trei cicluri 

titluri semnificative, care să sugereze, în ordine, o 

introducere, un cuprins și o încheiere. (...) Este vorba despre 

o poezie reflexivă, care se adresează și minții și sufletului. 

(...) Atentă la Silabe – din care alcătuiește cuvintele tematice 

ale poeziei sale, la Gânduri – ca reflecții lirice la problemele 

condiției umane, la Aici. Acum. – prin care își exprimă 

atitudinea față de prezentul atât de agresiv la adresa 

omenescului, Dana Opriță este la fel de exigentă și la 

stilistica poeziilor sale. Caracteristica principală a stilului său 

constă, așa cum s-a remarcat, în plasticizarea noțiunilor 

abstracte. 

(Ioan N. Roșca) 

 

          „D a n i e l a @ punct  ro” este cel mai recent 

volum (2021) al poetei Dana Opriță, o colecție de versuri 

inedită și elaborată stilistic, ideatic și plastic. (…) De-ar fi să 

încercăm o analiză structurală a titlului acestui volum, fără 

îndoială, trebuie să-i căutăm sensul în manifestul poetic 

conform căruia poeta se identifică cu poezia: „Poemul meu 

sunt eu”, ne spune ea în „Poem despre poem”, o poezie din 

colecția „Silabe” - cu un titlu recursiv, auto-referențial - care 

fixează premisele poeziei și ale egoului poetic.  Prin urmare, 

volumul poartă semnificativ numele poetei, în fapt, 



101 

 

corespondentului lui biblic – profetul Daniel - cu 

semnificația originară: „Dumnezeu este judecătorul meu”. 

Deci, un nume predestinat - în toamna vieții, după 

lamentațiile iubirilor efemere, poeta aspiră - în ziua de Apoi  

- la liniștea iubirii prin credință, la iubirea Dumnezeiască. 

Titlul sugerează o adresă de internet, deci presupune o 

audiență universală, vocea poetei se vrea unanim auzită.  

Remarcăm însă întocmai absența adresei după semnul „@”  

– semn că poezia se află deja la ea acasă. Particula „ro” indică 

gazda poeziei, limba maternă – cea în care poeta simte, 

gândește și se exprimă. Tot în consens cu manifestul poetic 

este desfășurarea literală a punctului separator, deci 

anularea funcției lui sintactice, anunțând deconstrucția  

sintaxei poetice. Notăm versuri sau strofe întregi epurate de 

semnele de punctuație - în special virgula lipsește – cu 

efectul  unei  anume fuziuni și vibrații a cuvintelor. (…) 

        Volumul „daniela@punct ro” plasează 

autoarea într-o relație ludică cu propria poezie, cu care se 

identifică, se plimbă la braţ, se joacă scrabble cu 

instrumentele ei, o disecă, o renegă cu dezinvoltura și 

rigoarea unui poet autentic. 

(Roxana Pavnotescu) 

 

        Dacă în celelalte scrieri semnează ca Dana, 

cartea aceasta, „daniela@punct ro”, face aluzie directă la 

funcția danielică pe care trebuie să o aibă demnitatea de stih 

a condiției umane spre a ajunge la Poiesis. Departe de 

patrupedele strofelor „ce din coadă or să sune” actualul 

volum îl văd, spre deosebire de „buchetele” poeteselor care 

din cauza „plandemiei” s-au înmulțit precum gândacii de 

bucătărie, o tufă autentică, viguroasă și reală de trandafiri. 

        În momentul în care începem să trăim 
„departe de poezie”, iar cele ale ei reducându-se la surogatul 
„experiențelor fictive”, înseamnă că patologic busola noastră 
și-a pierdut și rolul și rostul ei. Identitatea noastră nu trebuie 
demonstrată că ea aparține unui spațiu real și a unui timp 
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bine precizat, chiar dincolo de cronologie, pentru că, dacă ea 
își pierde acea „dimineață cu miros de busuioc proaspăt 
cules”, deja diagnosticul patologic ni s-a pus. Nerenunțând 
nici la „dimineață” - timpul curat al începutului, și nici la 
busuiocul, cel prin care „se sfințește firea apelor” - deci 
spațiu sacru al lacrimei, poeta, care în alte poezii se identifică 
prin Poiesis ajunge la marea întrebare: „atunci când liniștea 
devine bolnăvicioasă/ și e vremea să întreb în sfârșit/ cine 
sunt” („Răspântii”). (..) Acest „cine sunt” din „Răspântii” 
apare ca un leit-motiv al căutării în foarte multe poezii ale 
Danei Opriță. Este acea danielizare cu care aș putea defini 
instictul de verticalitate românească, începând de la 
columna lui Traian, până la columna lui Brâncuși. (…) Titlul 
poemului oferă o cheiță absolut necesară în hermeneutica 
analizării scrisului Danei Opriță. (…)  
         Un nume deja consacrat în literatura română, 
cu un verb sprinten și scăpărător precum diamantul care se 
joacă de-a v-ați ascunselea cu lumina, cu adâncimi, cum 
numai limpezimea apelor de munte le pot avea, Dana Opriță 
prin această carte, („daniela@punct ro”), parcă i s-ar 
adresa lui Descartes: „Omule, oare nu a fost nimeni să te 
întrebe ce rost are îndoiala cu verbul a fi? A făcut-o Jose 
Ortega y Gasset, dar urechea ta părea ocupată în febrilitatea 
ei filosofică în căutarea celei a lui Vincent van Gogh.” 
(Dumitru Ichim) 
 
 
            Avem de-a face cu un stil personal, 
inconfundabil, cu o puternică încredere în rolul Cuvântului, 
al Poeziei, de a schimba lumea.  
       Hotărât lucru, Dana Opriță este o poetă 
excepțională, care mai are multe de spus.  
(Ion Haineș) 
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