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Poeme de Angela BACIU 
 

 cine sunt? 

                     Haya. 
                      numele meu e Haya zici, ce înseamnă? 
                       viața. 
 
       *  ieri n-am vorbit atât de mult la telefon, slavă-Domnului! a fost o 
zi mai liniștită. astăzi au mai căzut gradele din telefon, scuzați, din 
termometru! ați văzut? deja telefonul a devenit o obsesie. cu ceva 
vreme în urmă am avut o problemă la gât, am mers la ORL-ist și în 
ce credeți că a constat tratamentul? pe lângă niște pufuri nazale… 
repaus vocal! adică să nu mai vorbesc la telefon! un soi de post al 
tăcerii de-am face toți asta din când în când, ne-am auzi gândurile 
pădurile tăcerile bătăile inimii. și în timp ce mă tot gândesc la asta 
m-am apucat să fac curățenie în dulapul mare din bucătărie. de ce e 
mare? pentru că acolo în dulap mișună tot felul de creaturi. aspiratorul 
cu toate accesoriile lui: filtru, saci, perie universală, alți saci de 
hârtie, alimentator, furtun, adaptor, set perii duze, filtru de schimb 
și un cablu de rezervă, nici nu știam că am atât de multe lucruri în 
dulap 
 
 
  * la ora asta nu îmi vine să scriu nimic n-am chef de nimic nici de citit 
cartofi prăjiți nici de mopul ud din balcon îl cheama țvetcov stă acolo 
pitit de ieri vrea spălat ești egipteancă? 
să se spele singur. ce, moartea își spală în fiecare zi coasa? 
 
  

* în egiptul meu mă privesc într-o oglindă de bronz cândva înaintea 
erei noastre scrijelită murdară pe spate e un desen indescifrabil (sau 
nu înțeleg) nu mă văd doar forma feței goală fără ochi buze nas dar 
sunt acolo! 
 
            * și stați că n-am terminat. mai am…pungi. da, pungi. și la voi se adună 
pungi? mă apuc cu mâinile de păr. le scot pe toate odată și le așez pe 
masă. o piramidă uriașă dă să mă înghită în propria casă. sacoșe în 
tot felul de culori și modele de la piață, Profi, Billa, Kaufland, Mega, 
Lidl. în altă pungă sunt punguțe mici de la farmacii, magazine de 
cosmetice și suveniruri, librării, prăvălii. urmează o pungă mare cartonată 
în interiorul căreia sunt alte pungi-cadou: cu flori, inimioare, 
scoici, ouă de Paște, Crăciun și 8 Martie „special pentru mama”. apoi 
sunt pungile de rafie pentru cartofi, morcovi, varză, gulii și alte leguminoase. 
urmează cele transparente pentru orice: depozitat fleacuri, 
medicamente, ceva pentru frigider sau congelator...am obosit trag 
aer în piept și încep să le împăturesc. mă gândesc să fac un soi de 



arhivă a pungilor, de la a la z, să mă descurc mai bine. pungile încep 
să-mi vorbească, șușotesc între ele și râd pe seama mea. de parcă eu 
n-aș ști că dulapul meu e doldora de idei păi, chiar așa, la ce mi-o fi 
trebuind atâtea pungi? gata! m-am eliberat: fără pungi! sună la ușă 
curierul îl aud fredonând: „Locuința mea de vară, e în altă țară...” mi-a 
adus o carte pe care am comandat-o de pe internet: „Cunoașterea 
omului” 
 
        * tocmai am vorbit despre fobii. știți câte fobii sunt în lumea asta? de 
pildă: acarofobie – teamă de acarieni și căpușe, acrofobie – frica de 
locuri situate la înălțimi, aerofobie – teamă de curenții de aer, agorafobie 
– teamă morbidă de spațiile goale, largi, deschise, de piețe și 
locurile publice, ar mai fi ailurofobie – teamă de pisici, androfobie 
– teamă și repulsie față de bărbați (nu mă încadrez) și astea sunt doar 
cu litera a. am mai găsit una la e: egofobie – teama de sine însuși, de 
propriile acțiuni, de conduită și gânduri proprii. firește, m-am regăsit 
și eu în odontofobie, adică teama de durerea de dinți. sper până la 
sfârșitul cărții să scap de ea…v-am spus că mă dor dinții, nu?! 
(fragmente  din volumul „Spiegel scrie peste tot”, Editura „Charmides”, 2021) 
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