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PREFAŢĂ
Casa de Cultură a Studenților Sibiu poartă
amprenta unor tineri care, ȋn cel mai frumos sens al
cuvântului, nu au liniște. Această instituție le oferă
antiteza lumii ȋn care trăiesc, dându-le oportunitatea de
a-și construi o lume a lor, cu prorpiile țeluri și propriile
reguli, ȋmpletind ȋn această țesătură a realității toate
trăirile criticate sau respinse extenuant de alții. La
ȋnceput firave, trăirile devin artă, iar la suprafață se
ridică o inocență care nu a fost niciodată pierdută.
Ȋn speranța de a oferi cititorilor o nouă
perspectivă asupra literaturii contemporane scrisă de
tinerii din Romȃnia, Antologia Conexiuni reliefează
viziunea despre menirea și valoarea efectivă a talentelor
acestora. Emoțiile, amosfera boemă și pasiunea pentru
cuvinte vor cuceri cititorii și ȋi vor face să viseze la
tinerețe mai presus de orice.
Vă invităm să parcurgeți alături de noi creațiile
acestor tineri, imaginile recompuse ale călătoriei lor fiind
cu peisaje ȋn schimbare menite să reliefeze potențialul
de creativitate, autenticitatea și munca tinerilor artiști.
Liliana Georgeta Popescu
Director
Casa de Cultură a Studenților Sibiu
Sibiu, 2018
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Juriul/Comitetul Științific:

prof. univ. dr. Ion MIRCIOAGĂ
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POEZIE
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Roxana DIACONESCU
Arad
Locul I – Secțiunea Poezie

#z1
am porii deschiși-rapiţa bate cuie la întâlnirea cu
autostrada A1
mâine vor fi 30 de grade. aprilie n-a mai arătat niciodată
așa
iar soarele pare să se agaţe de gâtul maică-mii în oglinda
retrovizoare
ea nu știe ce știu eu, taică-meu nu vede ce văd eu; dă
radioul mai tare
cum? dă radioul mai tare
e mai cald.
porii deschiși aspiră particulele de praf din tabureţi.
suntem pierduţi într-un vortex;
poimâine vor fi iar 10 grade
-păstrează bocanciiîncă nu e vremeaîncă nu e vremeaîncă nu e vremea.
cine știe când ni se vor mai deschide porii,
cine știe când ne va mai fi caldse vor cristaliza particulele de praf pe florile de rapiţă.
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#z2
ai stins lumânărilenu mai e duminică.
lumânările se sting când nu e duminică
întrerupătoarele se sting când nu e duminică
ochiurile de aragaz se sting când nu e duminicăcând se vor stinge stelele va fi tot într-o zi care nu e
duminicăatunci nu vor mai fi lumânări, nici întrerupătoare, nici
ochiuri de aragaz
nici astrologi.
va fi o zi care nu e duminică
și va fi atât de multă liniște încât dumnezeu
poate
va crea iar o zi când să se odihnească.
#z3
la intersecţia dintre vene
*ai grijă la ochi
vei vrea să vezi cum s-au desfiinţat până și trecerile de
pietoni
spre casă.
#z4
pe lângă liliecii înfloriţi mașinile cu bass cutremură
ferestrele.
1, 2, pășesc pe sub ei
și doamne
ce-mi mai placnasul mă gâdilă
palme cu bășici dor
de pocnesc hotspoturile cu
apă.

12

ţi-ai luat Xyzalul azi?
nu.nu sunt alergică. nu vreau să-l iau. ignor farmaciile și
privirile de doctor. toţi se cred doctori
1,2, vine spre mine- e un domn pe bicicletă-pare ok.
mâncaţi-aș pizda- trece pe lângă minepe lângă liliecii înfloriţi mașinile cu bass cutremură
ferestrele
în zgomotul lor temeliile nu rezistă
pe mod silenţios.
#z5
între două scobitori
tigrii răcnesc.
cravatele au cucerit lumea/ ceri la abc un pachet de
ţigări- primești o cravată/bagi suta în halatul alb-primești
o cravată/iei o carte de la anticariat-poate Zenobia sau
altă femeie- primești o cravată/
în cuști
mieii sufocaţi numără cravatele-cum aleargă-cum
aleargă-cum aleargă-cum aleargă
obosesc
sunt prea multe noduri de înghiţit
e mai fain să privești maimuţe.
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#z6
poate
am tăiat cuvântul. hai să fim două scame, scaieţi, ceva
din lumea buruienilor.ambrozie.fân. hai să facem lumea
asta alergică și să inventăm un nou cod morse.
nu-i nimic.nu-i nimic.
vor fi toţi cu mucii până-n creier
-trompa lui eustachio înghite echilibrul, pocnește dopuri
de ceară
ca pe niște balonașevor simţi cum alunecă mucii pe gât
ca niște copii pe-un tobogan gonflabil la un festival de
vară.
noi vom pluti printre seminţe de păpădie
vom fi martori
vom simţi cum tot orașul intră la menopauză
#z7
parcă-i deșert acolo; pipăi cu degetul cum se scurge
nisipul ca-ntr-o clepsidră.
e o naștere-poate mai răucapcane de urși la răscrucea dintre uter și tine
am adus pe lume pietre; strălucesc ca niște giuvaere din
Cape Town pe fundul toaletei.
#z8
fandări peste fandări
tu erai mai presus

14

de Nostradamus cu tot haremul lui de manechine.
și ce-ţi mai plăceau căţeii ăia ce-alungau vampiri, hoţi,
nu prostituate
nu-ţi face griji
de data asta n-am să mai scot sticla de Dorna în prezenţa
ta
voi fi cuminte și stilată ca Audrey Hepburn.
#z9
Ciorapii ei mirositori de damă pe strada Frumoasa mănvelea cineva
iarna bezna e mai caldă
în mașină diferenţă de kilometraj *între respiraţii*
afară mișună poliţia
tu du-te-n jos centura de siguranţă e pusă
nu ne mai rămân decât 22.244 de zile de trăit și avem
mult de mers
până la capătul lumii
să gâdilăm moașele la urechea stângă
-cu gemetele și tic-tac-urile noastre(
& )
micuţa pruto s-a născut între paranteze
îi plăcea- era sigur, era cald;
iubea zilele de vară când o salutau bunicii altora- odată
unul i-a dat un măr
(și-ar fi dorit să fie de la bunicul ei alcoolic)
micuţa pruto s-a născut între paranteze
de-aia îi era frică să meargă la magazinul din colţ
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când nu o alerga Rex
când nu pierdea la șah
când nu își pieptăna părul
-se adunau cuiburi de praf printre nodururile de la
împletiturăieșea dintre paranteze
lua o gură de aer
afară era cald-se topeau gheţarii-teroriștii doborau
Turnurile Gemene
și atunci se reîntorcea
ca-ntr-un balon de la circ.
Eu nu scriu poezie
o face prea bine musca moartă de pe pervazul facultăţii
și cutia transpirată de mâncare de la cantină.
o facem și noi de jur împrejurul unei rondele de bake
rolls.
cât ne ţinem de degetele mici
și ne îmbolnăvim de sex ca de rabie.
dar nu eu. eu nu scriu poezie.
îmi las părul blond vopsit să crească până la tălpi
să mă pot învălui cu el și să ascund doar
săgeţi & rândunele
în privirea afumată de eyeliner
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1.
încurcăturile vor rămâne cele mai intense clipepalma mea transpirată palma ta transpirată
ni se vor încurca amprentele pe masa asta
plină de celule moarte
ne vor pierde urma
barmanii
amperii
strănutul meu râsul tău
se vor încurca în orașul ăsta
plin de cârduri de ciori
un nou steag să fluture
numele noastre încurcate la diferență de
o sinapsă
1.(1)
să ocolim străzile lăturalnice
nu e cazul să ne expunem
te voi duce acasă
ai băut prea mult
nu-i nimic
sunt mai drăguț când sunt beat
chopin îmi liniștește mintea
chopin e duhul din dozele de tuborg
aruncate pe podea.
chopin e străinul de care mă apropii
pe străzile lăturalnice.
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te voi duce acasă
vom încuia ușa de două ori;
vom pune lanțul
1.(11)
pe strada unirii terminațiile duc către un alifantis
boschetar
și-n acordurile lui se mai scurge încă
o sevă care nu se vede
perdeaua ce-o trag în fiecare dimineață
ușa ce-o verific la fiecare ieșire
imaginea ta luând ecstasy imaginea ta luând ecstasy
imaginea ta luând ecstasy
e-un dans techno din care
se mai ridică doar păpădii
1.(111)
copiii cred în mine
sunt un elf
poate pe jumătate
am doar o ureche ascuțită
ascult cum unii încă se mai roagă
își mai caută pisicile
după ciclonul din septembrie
copiii cred în mine- înțeleg lumea
-se duce de râpă în ritmuri grandioase de
uragane, incendii, războaie
și îi aud cum se roagă
sunt doar un elf
poate pe jumătate
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1.(1111)
într-un apartament de bloc lumina fuge
ca o șopârliță
se cuibărește după dulapuri
răspunde numai la chemarea copiilor ascunși
li se strecoară printre vene le creează palpitații
vor crede că-n junglă sângele lor contează
că vor crește mari
că vor salva lumea
1.(11111)
clădirile-n timișoara n-o să le cunoști niciodată
ne scapă detaliile
ne sufocă lupoaicele
uite-o veveriță-n sus pe clădire
și m-am uitat
și-am scăpat sticla de Schweppes Cola
de-mi amintea de centrul timișoarei
și dusă-a fost veverița pe clădirile
pe care nu le voi cunoaște niciodată
1.(111111)
martorii digitalizați
vor mai avea o reacție la arsurile din colectiv
undeva
păianjenii de toamnă se vor agăța unul
în plasa celuilalt
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Alexandru Valentin PETREA
Brăila
Locul II – Secțiunea Poezie

Antidiversitate
Privesc bucata de carne
din fața noastră;
chiar dacă ne judecă,
doarme, bea lichioruri
scumpe,
joacă la ruletă sau
înșeală eroi apocaliptici,
ea tot o să-și sufle parfumul
din ea și va fi trimisă
în vârf de munte.
Cică acolo ar fi
nemurirea, mușchiul s-ar
preface în abur înzestrat
cu nunți ori echimoze,
mâncarea nu i-ar mai
trebui nici la prânz,
iar niște medici cu
aripi și Duh Sfânt, așa cum
scrie la cărțile sacre, o
vor învăța să laude cum
se cuvine pe cel care nu
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se dă mirosit.
Totuși, nu toată lumea e
făcută pentru muntele
Olimp, acolo e congelarea
pentru globulele roșii
altădată în exercițiu,
acolo plâng masculii care
se voiau zei,
acolo, adică aici,
festivalurile sunt pentru
adularea creierului ce
a existat
cândva.
Doamna profesoară
Îmi primești odele cum
recepționează băcanul
muștarul senil și
pesmetul expirat;
să vadă și lumea cum îmi
îndrugi Mulțumesc-ul de
serviciu, născut din flori
într-o cazarmă îmbuteliată
și apoi ești liberă.
Râd prietenele tale destul și
pentru tine.
Și zidurile se machiază pentru
a nu fi dezonorate de inamicii
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care, uneori, le cruță și le
domesticesc, furnicile
slujesc o stareță care nici nu le
știe chipul și numărul, iar pe steagul
meu stă tatuat un musafir înșăuat
ce flutură din dinții granulați la
temeliile
bazarului tău.
În piața publică e mai
oacheș și slobod:
dă-le ordin icoanelor
second-hand
să mă azvârle
pe felii de chec mâncate de
Hercule și acolo, sub
intensitatea nonsentimentelor
celorlalți, să fiu biciut platonic
și nonșalant, sub privirile severe
cu care înveți ce înseamnă să
aplici legea penală în spațiu și
în timpurile când nu vom mai
exista.
Predă-mi și mie apoi, ca orice
profesoară născută din spuma mării
ca Venus cea cu țepi pe hipotalamus,
cum se
îmbracă omul în fața unei statui de
marmură ce întruchipează aiurea
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o femeie frumoasă din Obcinele
Bucovinei, cum râde ursul în
realitate de pietrele ce-l
parodiază.
Nu râde nimeni de poveștile dârze,
stai liniștită!
Iarba ca pretext
Eu în vârf de bloc, tu în vârf de brad;
așteptam să se spargă geamuri,
poate voiai capace de bombă
pentru joaca cea de dintâi,
o Cină cea de taină zgârgită,
interpretată cu
patimă de ielele răspopite
cu care
măsori munții când pe
cer diavolul își
arată stelele.
Te așteptam să
strivim buruieni,
eram în curtea unde
sclavul tocmai își toca
mușchii și grumazul,
însă tu nu
trebuia să știi de nimic,
era nevoie doar să calci
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peste păpădii și moțan din
ăla botezat de
haiduci necuvântători,
căci pe spini mi-i dăduse
Doamne-Doamne mie
în concesiune,
să fac analize phihologice și
volume de haiku pe spatele
lor nerecunoscător.
Pregătisem eu drumul,
nu era nici aici grijă,
totul era cu geometria pe
catedră, nu
greșise Eratostene niciun
calcul,
era calea mediocră luată
din bazaconiile
lui Horațiu,
așa și așa,
între
libertatea mea docilă,
spitalizată,
ermetică și mâinile tale
cu care nu știu nici
acum
ce vrei să faci.

24

Biserica goală
(Către un artist din Vaslui)
Am adus şi statuia înjurată
adineauri, o prinţesă cu
arfe de mâţă, născută
parcă din flori din amorul
ghebos al unui Michelangelo
mâncăcios cu propriile sale
cratere, tabieturi ale unui
artist predestinat să se
scufunde doar odată cu
opera sa.
Religie îi facem, furăm tâmăie
ca să trăim, clefăim cântece
pentru a putea bea dintr-un
izvor prea cunoscut în urechile
şi nasurile foştilor zei, crestăm
păcate pe pieile gâturilor numai
pentru foşnetul acesta ce vine de
la stejarul pe care-l respiră toţi,
dar a cărui fotosinteză nu-i ştie
nimeni mama sau sămânța.
Şi îngenunchiem spasmodic,
plângem fals doar pentru a parfuma
nemernicia din noi, simulăm cerşitul,
apoi blestemata sete de diamant se
năruie în faţa tinichelei la care ne
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închinăm.
Şi cu ce rămânem? În ce abur ne
plimbăm prin lume?
Camera asta goală, sfârşitul ăsta al
lumii care se întruchipează el însuşi
într-un gândac, mâncarea care ni se
cere înapoi...
Geneză la pătrat
Stai liniștită, până și
Dumnezeii din mințile noastre
se vorbesc pe la
spate,
ordonându-le profeților
atotștiutori din grote să
creeze epistole
prin care să grupeze praful
dulce, ăla
din spațiile de la capăt
de Sistem solar, în
movile neptunice,
de dimineață,
adevărate biserici în care
oamenii își distilează
mâncarea și rânjetul.
Vrăjitoare cu nume de
chirpici reușesc să
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își terorizeze
propria mătură, din care
un atom poate este învelișul
scumpului
nostru Univers,
ăla în care mongolii bagă
spaima în cetăți ori
pușlamaua desenează
cu neuronii fusta unei
mironosițe.
Totuși, doar tu ești
păstorița drepturilor
de autor asupra
acestui ev mediu
deja băut,
în care pe Messenger ne
trimitem reciproc în gazdă
la Prometeu cel iubitor
de ființe vii, iar
în pustie, la adăpost de
orice-i banal, pregătim
catapulte pentru
a ne arunca șerpi boa
la gâtlej în semn de
mulțumire,
profitând de faptul că
atunci nu ne putem
privi în
ochi.
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Exercițiu
Nimeni nu-și imagina că
visătorul o să găsească în supă
molecule născute la Hiroshima,
când oamenii își aduceau pielile
și zidurile ca jertfe;
rufe murdare îi apăreau
dintr-odată în fața ochilor și se
părea că o să rămână
singur
la masă.
Dar continuă să înghită,
admițând că vremurile au
patinat(se poate și așa!)
spre zări în care doar porcii
și
porumbeii îi mai fac fericiți
pe urmașii
lui Noe,
în timp ce potopurile din computere
sting acum
fiecare incendiu
care
amenință liniștea bieților
salariați.
Totuși, pomul pe care
s-au aliniat rufele încă
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mai crește,
încă mai mângâie mânerele
cuțitelor de
bucătărie,
așteptând prilejul
de a-i vedea pe
oameni
întinși la
măcelărie.
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Mădălina OPREA
București
Locul III – Secțiunea Poezie

Prima ceartă serioasă
stă sub semnul unei foste iubiri
sta în patul nostru care a fost și ei și al lor
stă în patul tuturor certurilor serioase și despărțirilor
serioase și de tot
stă pe vine cu mâinile încrucișate
stă între noi care ne-am îmbrățișa ne-am îmbrățișa dacă
de data astă sărutul nu s-ar înlănțui cu goluri în stomac și
frică
nu vreau să plec de lângă tine vreau doar să plec să
respir aerul meu
nu vreau să plec de lângă tine dar dacă nu o fac pierd
ultimul douăzeci și unu până aproape de universitate și
ultimul șase sute unu până în regie și aerul meu și
nu plec
nu pentru că mă oprești ba din contră pentru că nu
aleg să rămân de una singură pentru ca lacrimile sunt
prea singure dacă nu sunt șterse de mâneca hanoracului
tău iar reproșul prea surd dacă nu îți e sughițat la ureche
aleg să rămân pentru că nu am curajul femeilor din filme
aleg să rămân pentru că nu pot căra patruzeci de minute
atâta amărăciune pe brațe
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aleg să rămân pentru că nu am nici timpul nici spațiul
femeilor din filme :
trei zile de urlat și secreții nazale uscate în șervețele întro singură zi de filmări pe o coloană sonoră creată special
pentru tristețile lor
eu nu am
trei zile de urlat și secreții nazale uscate în șervețele
sunt trei și se simt ca o săptămână iar coloana sonoră e
aleasă cu sau fără voia mea de la etajul cinci
camera e mică miroase a mâncare stricată gătită cu
toată dragostea de mamă și patul
patul e mic nu mă lasă să dorm iar dacă se întâmplă mă
lipesc de perete
în momentul în care renunți să te mai aperi
în momentul în care dacă vrei devine mădălina stai
în momentul în care brațele îți atârnă de corp ca alegele
de picioare vara și nu te mai înconjori cu ele de parcă ai
purta o cămașă de forță
plângi
valuri de adevăr se împresoară cu valuri de nu
se împresoară cu valuri de nu ai vrut cu valuri de am vrut
dar nu am putut cu valuri de dacă voiai și se creează o
mare
pe nisipul căreia nimeni nu se iubește și nimeni nu face
dragoste și nu e nicio lună plină
nu e decât lumina de pe hol iar singurul martor o pisică
cred că mi se trage din copilărie
cred că trece mai repede dacă te aperi suficient de bine
cred că trece mai repede dacă te prefaci că nu a existat

31

cred că la un moment dat se întoarce împotriva ta cu
mai multă forță decât iubire ai putut să simți vreodată
dacă ai simțit vreodată
îmi spui
îți cer să faci un gest sinucigaș
îți cer să iubești în prezent toate marginile firii și pielea și
nasul plin de puncte negre și buzele și palmele de prunc
și tălpile reci și șoldurile late și talia și puloverul din lână
care îmi îmbracă trupul parcă desprins dintr-o fotografie
de grup cu fete de clasa a opta
îți cer
iar atunci când auzim cum o cheie se mișcă în broască
atunci când mama ta ajunge acasă noi ne îmbrăcăm pe
fugă pentru o plimbare
sunteți bine?
suntem bine spui
după două minute de mers genunchii tăi cedează și
inima mea stă să facă la fel
ne așezăm între două mașini pe marginea unui trotuar
iar acolo plângi
plângi
nu ca mai devreme
plângi cu totul iar totul tău doare și se transformă într-o
mare
o altă mare care vrea să ne înghită
plâng cu totul la rândul meu iar totul meu se transformă
și el într-o mare
când obrajii noștri se ating când obrajii noștri se sărută
plânsetele noastre devin un ocean
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într-un univers paralel ne-am arunca dezbrăcați în el mai învăța să înot ne-am îmbrățișa pe nisip ca în pesmet
pentru ca la final să stăm asemenea unor hamsii la soare
am speriat atâția oameni, știai?
credeau că le vorbește cineva despre iubire și sacrificiu
de undeva de sub mașini
Alin
vrei să te furișezi din casa prietenilor tăi și să iei un taxi
până la mine
te avertizez de distanță dezordine gândacii care mișună
pe pernă din când în când chiar și pe genunchii mei
tu mă ameninți cu o poză în care ai surprins o pungă
plină cu dulciuri
o vei fura iar eu am să fiu nefericita purtătoare a sute de
grame de zahăr
oricum ei se pot lipsi de ele stomacul lor gâlgâie a bere
iar dacă ai amesteca și biscuiții cu cremă de cacao mâine
dimineață ar rezulta o bilă leneșă și păcătoasă care se
scurge din chiuvetă pe gresia roșie din baie
asta îmi imaginez în cele treizeci de secunde plus în care
prefac mesajul de la tine într-o alarmă de dimineață în
sensul că o ignor până nu mai pot face față
vin?
nu știu
să vină oare?
alin, nu te știu
îmi vine și să plâng nu ai înțelege
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nu îți vreau sărutul iar tu nu cunoști cum îl prefer pe al
meu
o să fie bine ai să îmi spui
am să spun da
da am să spun
prezența ta se va transforma într-un ștreang în jurul
gâtului
nu ai mai plâns de când erai mic
viața ta este pe fugă
nu teoretizezi iubirea nu simți iubirea și nu o vrei dacă te
gândești mai bine nu ai mai simțit-o tot de când erai mic
nu ai mai simțit-o de când ai plâns ultima oară
îmi răspunzi?
scuză-mă nu eram
alin, tu știi prea bine că eram chiar acolo ghemuită în pat
paralizată de greutatea unui nu
mă lași în pace
La mulți ani
la trei ani ai plâns pentru prima oară din cauza mea
eram o soră și nu un denis emanuel
o jumătate de cap dintr-o fașă roz bombon pe care
încerci să o faci pierdută în spațiul dintre noptieră și pat
la cinci ani înțelegi că sunt ceva mai mult decât
bebelușul pe care împreună îl vom reboteza sebastian
trăiesc iar dacă îmi pui perna pe față și te așezi cu fundul
pe ea mama se va supăra iar eu am să scâncesc mai tare
decât tine
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la șapte ani mergi la școală îți cade primul dinte și începi
să cunoști toate literele din care sunt făcute poveștile pe
care mi le vei citi mai târziu
tot atunci pleci să te plimbi de una singură cu bicicleta
cel mai timpuriu semn al războiului de independență pe
care îl vei purta ani de zile cu mama și cu tata
la zece ani e vară iar tu ai luat premiul doi pentru că
tanti mihaela are ambiții prea mari pentru fiica ei și nu
se poate împăca cu ideea unui premiu întâi împărțit
ai fost mânioasă după care ai fost tristă după care ai
plecat la copii să te joci
retrospectiv ai fost mult mai bună cu ei decât ei cu tine
îți furau biscuiții și jucăriile dar nu îi pârai niciodată acasă
la paisprezece îți faci buletinul pe care de abia aștepți să
îl schimbi
ești printre primii la din clasă iar de ziua ta primești o
pereche de cercei noi și blugi evazați
am sperat să te îngrași pentru a îi putea purta cât mai
repede nu când te saturi tu de ei
s-au rupt cumva și am aflat că nu trebuie să doresc răul
altuia
am continuat să o fac
mă convingi că putem supraviețui cu alocația de la stat și
punem la cale prima răscoală din sânul familiei
este înăbușită odată cu cheltuirea celor optzeci de lei în
două săptămâni pe cornuri magic cu ciocolată și lotto
pizza
la cincisprezece ani udăm coada pisicii sub birou pentru
că mama nu ne lasă să plecăm în vacanță
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ne atașăm de fiecare copil care vine să își petreacă lunile
de vară aici pentru ca la începutul lui septembrie să
alergăm după mașina care vine să îl ia înapoi acasă
cumva a devenit o tradiție și la adolescență am
împărtășit în multe nopți neputința de a ne desprinde de
oamenii care trebuiau să plece dar pe care noi îi iubeam
atât
la șaptesprezece ai fost deja îndrăgostită și ai avut inima
frântă și cusută și frântă din nou
plângi mai mult ca niciodată
ochii tăi mari arată ca două mingi de golf pe care atunci
când dormi le sărut cu toată grija de soră
ne certăm când ascund pastilele de inimă ale tatei
zădărnicești toate acțiunile mele când peste două ore le
vomiți în găleata de la marginea patului
mi-am zis că este un sacrificiu prea mare făcut pentru
iubire m-ai aprobat în momentul în care a trebuit să îmi
ștergi obrajii de primele lacrimi
îți mulțumesc
pentru că tu ai suferit atât eu nu mi-am permis să o fac
niciodată
Trenul ir15034
ochii mei dorm
ochii mei s-au transformat într-o cochilie bine
vascularizată preț de cincisprezece minute
dacă îi deschid iese tot somnul din ei
și toate gândurile care mă îmblânzesc
care mă adapă
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care mă răsfață
ca într-o îmbrățișare de mamă
*
mă găsesc alături de toți oamenii care nu mă privesc
înapoi de teamă să nu le fur somnul
cu gurile încleștate de frig
și pielea asuprită de mâncărimile puloverelor din lână
coborâm în trei colțuri diferite de țară
suntem zece numărați numai între spațiul dintre ușa de
la toaletă din vagonul douăzeci și cea de la vagonul
douăzeci și unu
la fel de urâți
la fel de puțin îndreptățiți să ne simțim atât de singuri
împreună
*
într-un univers paralel facem cunoștință iar din numele
noastre croim un fular sau o pijama uriașă din care iese
câte o pereche de brațe pentru fiecare
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Teodora VASILESCU
Pitești
Locul III – Secțiunea Poezie

1.
dragă gelu,
nu trebuie neapărat să trăiești lucrurile care ți se
întâmplă realitatea mea - ca o minge într-o minge într-o
minge - unde încerc să fiu normală să-mi imaginez că
posibilitățile sunt limitate și puterea mea de a decide
nu există
o lume în care să fim în același loc mă obișnuiesc cu
ideea că nu toți oamenii știu să cunoască să mângâie să
urască nu toți știu că a fi prezent nu implică și prezența
sau că uitarea înseamnă reamintirea sub o altă formă
puritate
atunci când te întorci cu spatele la tine
alienare
atunci când nu îți recunoști plăcerile
sunt făcute pentru alții durerile sunt făcute pentru tine
dragă gelu am visat un bloc cu zece etaje liftul se blocase
la cinci erai tu mi-ai spus că mă aștepți la jumătatea
distanței dintre mine și
cer
am urcat prin spate pe scara de incendiu te-am luat de
mână am strigat cât de tare am putut numele tău nu
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avea ecou când toate celelalte cuvinte nu încetau sa se
repete repete repete repete
albastru verde mov
disperarea e ultima șansă pentru cineva care știe cum să
fie calm a ta până dincolo de mine câmpiile asire acolo o
să fim din nou praf și scoici
2.
M
am ascuns toate jucăriile de când eram mică nu mai
păstrez decât pantalonașii roz și cămașa de noapte în
formă de clopot am ascuns
toți oamenii care au devenit cu timpul obiecte ale
plăcerii mă gândesc că nedreptatea e atunci când începi
să dai mai mult
nu mai puțin
am ascuns tot ce am vrut să fiu lângă tine blocurile par
mai înalte sau doar eu mă simt mai mică pentru tine
cuvintele nu exprimă nimic sau exprimă totul ne
întindem ne spunem ne atingem ne uităm
la cât de mult am ajuns să ne iubim distanțele atunci
când o să ne vedem pentru prima oară nu o să mai
simțim decât un mare dor un măr în loc de inimă un cal
alb care aleargă înăuntrul nostru un
pește de aur unde trebuia să fie creierul nu iubirea ne
aduce aproape ci iluzia nu ura ci disprețul pentru aceeași
oameni cu fețe diferite
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3.
unde tu unde eu
Dacă o să mă recunoști stând în camera din față cu o
carte închisă pe masă o baterie peste un cântar un
clopot un ceas o să am un tablou alb-negru în spate o
pară uriașă în loc de cap avioane de hârtie în loc de
degete o să te mângâi și o să-ți vorbesc despre urșii
polari o să-ți vorbesc despre singurătate și despre lipsa
ei dacă o să mă recunoști o să tresari la gândul că fata cu
rochie mov din colț ar putea să fie a ta dar și eu aș putea
și aproape oricine dar ai alege - nu așa cum alegi ce să
faci - ci cum alegi cine să fii te-ai uita la mine ca la un cal
sălbatic o floare de colț o păpădie un desen stradal pe
care nu-l poți defini mi-ai zâmbi atunci toată lumea te-ar
arăta cu degetul numai eu cu avioanele de hârtie o să te
pot purta unde dragostea nu are nevoie de o față anume
4.
nu (te) poți desprinde
neonul nasturii de la cămașă banca albastră ochii
injectați privirea blândă
să-i dansezi lui Lulu în ziua de crăciun dansul păcătoșilor
dansul celor care nu știu să definească plăcerea să o
iubești ca pe ultima dovadă a nevoii tale de a simți
toate momentele de abandon - poate nu există fericire
îți spui că tot ce ai trăit sunt doar alte fețe ale unor
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momente care se repetă la infinit azi e bine mâine nu e
poimâine nu mai
Ești
În tine în ea în ei universul capătă o altă
dimensiune
când spun o oră spun cincizeci de minute cu Lulu
cincizeci de minute în care îi simt corpul aproape
de corpul meu când spun iubire spun mizeria unei
alte alterative lipsa singurătății absorbția sinelui
felul în care ea mănâncă cartofii prăjiți
oricât de neatenți regretul că nu ne naștem în
același timp e mai mare atunci când știu că există
oameni potriviți care nu spun prea multe care nu
simt prea mult care sunt doar suficienți atunci
când îmi este teamă de
neputință
ziua în care Lulu a venit la tine prima oară cu haine ude
leoarcă nerăbdarea unei femei în fața suferinței ziua în
care ți-a spus sunt și eu om ai atins-o ai văzut că
e și ea om
dar nu ca tine nu cu aceleași orgolii nu cu aceleași
mijloace nu cu aceleași ore de (ne)somn diferența dintre
voi e că ea a aflat deja ce e viața tu habar n-ai
diferența dintre tine și ceilalți e că tu deja ai înțeles ce e
moartea ei
încă numără stele
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5.
Nu există iubire nu există nu există nu există nu există nu
există nu există nu există nu există
iubesc tot la tine ți-am spus mai ales mâinile mai ales
părul mai ales picioarele lungi și drepte
rimelul care îți face ochii mari îți iubesc buzele și
degetele și călcâiele și mersul tău de parcă mereu te
grăbești să ajungi undeva unde ești așteptată unde e
important mereu în alt loc mereu la alt om
iubesc tot la tine mai ales cuvintele mai ales pielea albă
mai ales părul tău mai ales picioarele tale lungi și drepte
iubesc la tine tot ți-am spus tot ce nu iubesc la mine tot
ce nu încerc să schimb
tu ești mereu aceeași te las aici te găsesc tot aici
iubesc tot la tine ți-am spus staticul sălbaticul
inconsecvența lipsa de sentimente
îți iubesc durerile aici nu o să fie nimic care o să doară
cum doare arată-mi cum e când doare îți iubesc neștiința
cum habar nu ai despre moleculele diatomice despre
shakespeare baudelaire leopardi iubesc să fiu eu cel care
te învață iubesc că nu sunt singurul om pe care îl vezi că
nu sunt primul nici ultimul mâinile picioarele lungi și
drepte părul pielea albă părul picioarele lungi și drepte
îți iubesc începutul propria ta naștere neființa lipsa
materiei carnea sângele saliva transpirația
îți iubesc lipsa mi-ai spus
la fel de mult nelipsa
la fel de mult echilibrul
la fel de mult pe tata
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Alexandru HIGYED
Șiria - Arad

Lăcătuș
Scaunul meu – negru mucegai – așteaptă gol
pe palier în fața ușii tale de-o săptămână
să ieși în rochia ta de dafin uscat
sau despuiată, cum vrei
Un set de păpuși rusești se desfac și râd
un bătrân il lovește în genunchi c-o cârjă
un câine urinează pe gresie
un adolescent își urăște familia
Scaunul meu – veteran de război – așteaptă moleșit
pe holul luminat verde fosforeșcent
alt glonte din broasca ușii tale
sau măcar o cheie, cum vrei
Să știi că i-am zis să plece
să te lase așa nevrotică
măcar până îți termini cafeaua
dar nu!
el te vrea să îi atingi spătarul
cu sânii – dune de nisip –
sau să-l cuprinzi
cu brațele – coji de usturoi –
cum vrei
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Tot acolo
în insectarul lui frank se găsesc
tot felul de exemplare de bucurii
e fericit când scote televizorul de pe mute
și copiii sunt adormiți
de anotimpurile lui vivaldi
un mixaj de revolvere sau
știu eu
își aruncă halterele de mii de tone
în intersecții și zdrobește orice drum
pe care ai pute-o lua
el merge mereu pe drumurile lăturalnice
dar știe că nu-l poți vedea acolo
multă lume vorbește despre frank
cum își mestecă heroina prin parcuri
stând pe bancă privind
liniuțele din fața semafoarelor
sau îngropând urzici pe lângă catedrală
dar nimeni nu crede. frank e safe.
nu e decât o altă specie de inadaptat
ce are obiceiul să arunce cu cătușe
peste orice a-nsemnat vreodată
pentru micul gândac hrană
până la urmă
l-am văzut și eu pe frank
e doar un creier într-o cuvă
îndrăgostit de androizi și d-astea
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Anastasia COSTE
Timișoara

Ora la care moartea-și bea cafeaua
într-o zi, toată lumea o să adoarmă
și soarele va fi un sticker răzuit la duș
atunci, mările vor izbucni din adâncuri
și terra se va umple de țipari uriași incandescenți
sufletele noastre poartă converși prăfuiți
se ascund prin dulapuri întunecate
vom face altare din ochiuri de aragaz,
invocând nume de epave și de zei marini
lumea s-a transformat într-o eprubetă plutitoare
umbrele ni se zbat pe scânduri acoperite cu scoici
e ora la care moartea-și bea cafeaua
și fiecare strop ni se scurge, încet, în palme.
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Bianca Maria BUCURENCI
Sibiu

Porumbelul de la intersecția cu timpul
M-am întâlnit cu mine la un colț de secundă
Spatele-mi ședea pe-o cărămidă goală, iar fața,
Fața-mi era așternută pe proiecția unui felinar palid,
Ce-o proteja fără a-i pune vreo-ntrebare absurdă
Era pur și preaplin și iubăreț, așa. ..ca o-mbrățișare
rotundă!
Iar porumbelul ăla ce mătura derutat cerul,
Reprofila cea mai bună versiune a mea:
Era un devorator de amintiri frumoase și simțiri,
Captând, într-un vid imaginar, tot balastul ce nenconjura.
Și-n paralel cu eul din sufletul obosit al porumbelului,
Pâlpâia neliniștită conștiința-mi, în amintiri ce mi se
reîntipăreau continuu,
Sub sloganul unora ce poate că încă, nu s-au vindecat...
Permițând existența unui cameleon în care se camuflau
toate regretele mele.
Apoi, într-un deja vu caraghios și isteț,
Cameleonul dispăru într-un paradis al speranțelor,
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În semn al inexistenței regretelor, de fapt...
Și-ntr-un ultim salut reflexiv, timorat,
mi-aminti că ,,Timpu-i atâta de efemer
încât nu merită-a mai pronunța cuvântul ăla dârz, inapt"
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Carla Francesca SCHOPPEL
Brașov

Călătoria
Noi eram ca două trenuri erodate şi singure
ce-şi împart călătoriile separat.
Miopi în faţa prezentului anodin
am rezistat întoarcerilor în propriile gări
pulsând din adâncuri raţia de îndrăzneală.
Tiparele neuronale au zvâcnit brusc;
teribile şi nesigure
ne înconjurau cu ramurile întunecoase ale închipuirii
iar frica nu mai stătea acum între noi.
Mintea ne era tulburată, ne cojea de secrete până la os
şi tremuram salvaţi de primul impuls
molecula voluptăţii îngrijorate.
Ne-am umflat ca pânza unei corăbii
am închis cercul protejaţi de toropeala fluidă
apoi am muşcat din mâna care ne-a mângâiat retractilă
şi clară
pe ascuns.
Noaptea aceea era prima şi poate ultima
în care zeii au deşertat butoiul cu sorţi bune
pe spinarea istoriei noastre comune.
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În larg
Am crezut că sensurile vor veni valuri
golindu-ne unul de celălalt prin distanţă.
Cu vintrele înmuiate de ezitare
am început să te reconstruiesc temătoare
ca pe o mică extremitate a inimii
un organ insolubil şi extins
pe care îl dezvelesc în mijlocul teatrului meu burlesc.
Ştiam că nimic din tine nu-mi aparţine
chiar dacă la tine mă întorc ca acasă.
Preferam traiul în aceeaşi celulă
numai să nu mă însănătoşesc de tine vreodată.
Înăuntru nu e pericolul de trezire surescitată
pielea nu ne mai cuprinde cu ochii
şi ne putem retrage unul în altul
fără să înceapă războiul.
În tine nu mă pot opri din alergat,
în mine secretul ne ţine singuri şi-n pielea goală
năpraznici şi însetaţi
zidiţi şi salvaţi.
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Cristina Mihaela BOTÎLCĂ
Gruiu - Ilfov

VIII
Când a venit dimineața
Ea nu a mai vrut să te vadă.
Pentru că stăteai mereu la colț
Cu o pereche de foarfece
Și îi așteptai aripile, cuminte,
Ca să se culce devreme
Și să le poți tăia după bunul tău plac.
Voiai să faci niște forme ciudate din ele,
Știu eu.
Dar azi de dimineață, nu le-ai mai găsit la locul lor.
Ai văzut geamul deschis și un fulg pe pat
Și ți-ai dat seama
Că acum trebuie să le tai pe ale tale.
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Ioana Lungu
București

Mersul la psiholog
merg la psiholog vineri dimineaţa
soarele alb, clădirea tristă,
sunt trei etaje până la el
mi-e frică să iau liftul aşa că număr desenele de pe pereţi
chiștoace albe, scrisul trist,
ajung şi dau bună ziua
îmi las haina în cuier
aş vrea să număr câte dintre bucăţile de gresie sunt
sparte
pereţii albi, mobila tristă,
şi mă așez în faţa lui,
stau lotus pe canapea
câţiva lotuși se deschid în emisfera mea dreaptă
el stă pe fotoliu
cu mâinile în poală
pantalonii albi, degetele triste,
parcă ai fi un magnet de frigider îi spun,
parcă aţi fi, scuze,
el îşi scărpină gamba
şi cască
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despre ce ai vrea să vorbim azi?
despre cât de alb şi trist e totul
despre caii albi de pe pereţii triști
şi despre micuţa mea inimă albă şi toracele trist
şi despre firele tale albe de pe scalpul tău trist
şi despre nihilism
mi-ar plăcea să vorbesc despre
cât de frică
şi cât de multă vulnerabilitate
şi despre om şi vultur
şi despre șarpe şi rândunică
despre glezna albă în papucul trist
despre ce ai vrea să vorbim azi?
repetă el,
ai futut-o pe nevastă-ta aseara?
întreb,
îşi scărpină gamba
aţi futut-o, scuze,
miere şi miez de nucă sub limbă
miezul alb, gura tristă.
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Laurențiu Alin DUMITRACHE
Pitești

Plecare
un radio de lemn
cântă în poloneză
şi mângâie
paşii de dans
ai formelor de praf
pe covorul
persan
schelete înrămate fac
ocolul lumii în razele de soare.
un alfabet timid
creşte,
infloreşte
şi deschide geamul sa devină lexicon.
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Maria Cristina PLESCAN
Italia

Dumnezeu închide cerul câteodată
Dumnezeu Închide Cerul câteodată
Căci numai rău a mai rămas aicia jos
Și ziua se întunecă cu norii laolaltă
Nu mai este pe pământ nimic frumos.
De luni de zile nu mai cad ploi
Iar solul arde sub păcatul nost,
Că e o miercuri sau e joi,
Oare mai are acum vreun rost?
Rămas doar răul printre noi
Nu mai știm sa iubim curat,
Lovim cu pietre-n alții și apoi
Să fim mai buni toți am uitat.
Dumnezeu Închide Cerul câteodată,
O face des de câțiva ani
Căci tot ce știm e să fim o gloată
De răi, meschini și huligani.
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Oana Mihaela GÎDEA
București

Dor de mamă
Mi-e dor de tine mama
Să-ți spun cât te iubesc!
Iar pentru toate astea,
Nu-ți spun doar mulțumesc!
Aș vrea să-ți zic oricând
În orice alt context:
“Esti totul pentru mine
Și d-asta te iubesc!”
N-aș suporta o zi
În care ești departe,
Să nu-ți simț mângâierea,
Să nu te știu aproape!
Tu lacrimi ai vărsat
Atunci când mi-a fost greu,
Și rugi ai înălțat
Mai sus, la Dumnezeu!
Acuma-i rândul meu
Să-ți răsplătesc cumva,
Tot chinul și durerea,
Iscat din vina mea!
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Roxana MUNTEAN
Sibiu

Două pleoape ...
Două pleoape angelice,
S-au ȋntâlnit azi cu viaţa,
Cu viaţa şi cu...moartea,
Cu binele şi răul de peste noi.
Venite ca ofrandă,
Din raiul euritmic
Să lupte pentru sine,
În cercul nostru-ngust.
Se-aud bătăi de inimi
Din pieptu-i mic şi cald
Şi foşnete de mâini ,
Ce-abia şi le descoperă duios.
Se vede rozaliu şi clar,
Arta degeţelelor moi
Ce şi le observă ȋncordate,
Ca pe un pian.
Două pleoape anglice,
Au ieşit la lumina nocturnă
Ca să vadă creaţia şi să audă
Sunetul fulgilor de nea
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Proaspăt căzuţi pe firavele sal e gene.
Stai, gând!
Gândurile sunt precum
firele de praf.
zboară până aici,
zboară până acolo…la margine de visuri!
Azi am ȋncercat să prind un gând
şi dintr-un pas aproape că l-am atins
păcat că mâinile au fost ude
şi printre degete mi s-a prelins uşor
două picături de gând s-au scurs
pe pantofii din catifea roşie
astăzi când tocmai am ȋnceput să alerg după ele
pe o vreme ploioasă
aşa cum ȋmi place, de altfel, să visez…
Plecăciuni
Şi beau cu-amărăciune a nopţii stricăciune
iar Ţie Doamne-ţi las un praf ȋn mâna mea.
Şi mă hrănesc cu pofte ce viaţa o să-mi coste
şi urma de praf ce-a ȋnceput să zboare alene-n vânt.
Înalţ o rugăciune, din suflet spurcăciuneiar lacrimi reci ȋmi cad şi nu ştiu de unde.
Iar demonii ȋn noapte, mi-aduc ȋn minte şoapte
şi tresăriri de inimi mă ţintuiesc la pat.
Iar patimi ȋncolţesc şi ce-i sfânt hulesc
şi mă ȋntorc din drumul meu cel drept.
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Încerc a abnega dar nu pot renunţa
căci mintea-mi zboară adesea ȋn ispite.
La cer nu pot privi căci mult m-ar ispiti
să ştiu că-l pot vedea pe Domnul iarăşi…
Sunt una cu pământul şi mă ȋnalţă gândul
pribeag prin vitregii…morman de rău ce sunt.
Îmi plec genunchii Ţie, izvor de veşnicie
să faci ce vrei cu mine din crunta-mi amăgire.
De câte ori cădea-voi, tu ochii luminează-mi
nu mă despart de Tine decât cu voia Ta…
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Sonia KALMAN
București

Poem cu strigăt despre noi
încă nu îți oferisem sweety dreptul de a mă ninge în așa
fel
încât nici primăvara pusă pe cântar nu ne-ar mai fi putut
echilibra
în carcasa aceasta de avalanșe ale minții și ale regnului
feminin
pe care îl numeam trup tu sălășluiai benefic și retoric
ființei mele
metaforă nedemnă de-a fi trăită într-un oraș mare doar
vinul
ar mai fi putut recunoaște faptul că noi ne știm dintr-o
altă viață
din una în care poate mi-ai supt încă de atunci de la sân
lapte
gura mea cu gura ta se știau din alte dimensiuni alte
atmosfere
intuiam filosofia curbelor brațului tău strâns de cămașa
aceea
pe care probabil tot eu ți-o cususem în alte timpuri întrun cătun
unde tu îmi cântai șezând lângă o sobă arzând în voie a
noi
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în ziua aceea te-aș fi mușcat puternic de carne precum
un câine
dornic să simtă gust de sânge cald în gura sa antrenată
te-aș fi răstignit și pictat pe o icoană pe care aș fi sărutato mereu
tăcută umilă îngenuncheată venerând puterea timpului
de-a se opri la întâlnirea dintre doi poli puternici precum
am fost.

Definiția Alemand
Oh, extensie a cărnii mele, rană pe care îmi așez păsările
să ia o gură de aer proaspăt în plămân
nu mă paraliza și tu cum obișnuia să o facă Alemand
am un leș în brațe când strâng oglinda la piept ca și cum
ar fi imposibil să facem transfer de ceruri
ala bala portocala ia tu noaptea că iau eu stelele din ea
muncă sisifică se numește actul de-a iubi un om ca tine
Alemand erai piatră care îmi deforma coloana
de fiecare dată când o căram în spate ai sfârșit prin a
mă îngenunchea și atât rămân o formă geometrică
nedefinită definiția mea erai tu

Ai răspuns, Alemand
Tu îmi ești ca o rugăciune îngenuncheată și umilă mă
întorc
refracție de material plasmatic
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ca o rugăciune îmi ești Alemand rar și plin de purificare
drum de sat în albastru de voroneț
Împreunând mâinile am creat un soi de înger mizer
portavoce energetică a șatrelor
bombastic se transformă oglinda în care eram Alemand
mi-e frică de decăderea Magdalenei
Am spart cănile printate cu noi la un magazin din Obor
mi-e dor de răspunsurile tale
n-aveau nimic de-a face cu întrebările pe care ți le
îndreptam
noaptea în timpul rugăciunii de doi
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Iuliana GRIGOROIU
Bunești - Vâlcea
Locul I – Secţiunea Proză
Spune-mi: să râd, sau să plâng?
O anatomie anomalie a sentimentelor
Actul I
Cel mai adesea, să zâmbești! Mai ții minte: gestul
ăla simplu, ai spus că ți se pare cel mai ușor exercițiu de
până acum. Din poziția obișnuită a gurii, iți ridici ușor
buzele, începi cu cea inferioară, arcuiești în sus vârfurile
(foarte important! marginile buzelor trebuie mișcate
simultan, așa vei avea un zâmbet autentic), apoi
menține-le așa pentru câteva secunde! Și ochii…mai știi,
am mai vorbit despre asta, ori ți-i relaxezi și îi strângi
doar puțin pe la capete (atunci când auzi vreun cuvânt
ca ,,bine”, ,,frumos”, plăcut”, ,,prietene”), ori ți-i lărgești
așa cum ți-am arătat, ca niște mărgele sclipitoare, așa ca
cele pe care mătușa le poartă agățate de gât. Situația
asta e mai rară, nu-ți da ochii peste cap de fiecare dată
când auzi vreun cuvânt frumos! Zâmbește cu ochii mari
doar când auzi vreun “te iubesc”, “ești extraordinar”, ori
“nemaipomenit”, ori când cineva iți spune cu aceiași
ochi că se bucură că te revede. Uită-te și tu la cel cu care
vorbești: dacă zâmbește…știi tu…zâmbetul (l-am repetat
mai devreme); eh, dacă-ți zâmbește cu ochii relaxați, făo și tu la fel, iar dacă cineva se uită la tine cu ochii mari,
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ca mărgelele mătușii, ridică-ți-i și tu cât poți și fă-i să
arate sclipitori. Nu-i o treabă grea! Ai încredere în tine,
poți s-o faci! Şşşşt…gata, gata, uite că vine! Eu trebuie să
mă retrag, de aici înainte, tu vei știi ce să faci.
Doamna învăţătoare (pășind legănat pe tocurile
nesigure, ținând strâns de un carton strălucitor, între
care se lăsau turtite niște file alb-gălbui, îndoite pe la
colţuri. Se apropie de un copil scund, destul de timid,
care privea inexpresiv spre mulțimea de oameni din
curtea școlii): Bună dimineață, copii! Și bun venit în noul
an școlar! ( zâmbetul larg îi descoperă doi dinți albi,
puțin cam strâmbi, unul împingându-l pe celălalt spre un
capăt al gurii. Obrazul se cutremură puțin în mișcarea
bruscă a buzelor, dar ochii rămân calmi, aproape
nemișcați, fără sclipire și fără a suferi vreo altă
modificare).
-Bună dimineața, doamna învăţătoare! Mă bucur
să vă cunosc! Este o dimineață frumoasă, nu-i așa? (Sau
era “ Ce dimineață frumoasă?!” Oh, Doamne, sper că nu
am greșit prea tare! Zâmbetul! Repede, zâmbetul!)
Copilul o privește fix pe femeia înaltă, îi întinde
sfios mâna dreaptă, în vreme ce pe chipu-i ușor pistruiat,
buzele, ca două fâșii rupte dintr-o petală, se alungesc
într-o mișcare cam încordată, împingând extremitățile în
sus. Ochii săi rămân la fel de inexpresivi ca acum câteva
minute când privea pierdut spre mulțimea gălăgioasă de
necunoscuți. Încearcă să-i relaxeze…să-i relaxeze? Dar
nu știe cum…
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Scena 2
-Bună! Ești destul de drăguț, cred că ai fi numa`
bun de coleg de bancă! Ia treci tu aici să te măsor!
Mama mi-a zis mereu să fiu la înălțime și eu nu vreau să
stau pe lângă vreunu` mai scund decât mine. Știi tu
…înălțimea te duce...sus! Și eu vreau să fiu sus; e prima
zi de școală și vreau să-mi aleg cel mai tare prieten! Da`
ce stai așa ca o momâie? Treci aici lângă mine să te
măsor! (Fetița creaţă și roșcovană îl apucă zdravăn pe
copil, îl trage de-o mânecă și se lipește de corpul firav în
care o inimă (ce-o mai fi și aia inimă?!) îi zvâcnește
nebună ca un ceas deșteptător1 (dacă mai există cineva
care să folosească unul).
Copilul se lasă tras, zvârcolit, măsurat, pipăit și
examinat pe toate părțile, ca și când mâinile i-ar fi
modelate din plastilină, iar picioarele două spaghete
fierte, pe care se leagănă niște pantaloni cam largi.
Capul îi e ușor plecat, iar ochii, nici mici, nici mari, stau
ca pictați pe faţa rotundă și presărată ici-colo cu pistrui.
Cu buzele nu știe ce să facă. Le-ar ridica din extremități,
le-ar strâmba ca niște paranteze, închise în jos, le-ar face
să tremure…dar nu-și aduce aminte ce trebuie să facă cu
ele. De-ar apărea Vocea…poate ar știi și el cum să iasă
dintr-o asemenea situație. Dar, cum Vocea nu e de găsit,

Obiect de dimensiuni mici, care provoacă şocuri mari; prevăzut, fie
cu un fel de ace ţiuitoare, care la orice secundă provoacă un sunet
asurzior, fie cu ecran electronic. Se foloseşte, mai ales, pentru
trezirea matinală. Avertisment: de evitat în cazul persoanelor cu
proleme de inimă; poate provoca palpitaţii.
1
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tot ce-i rămâne de făcut e să stea la fel de inexpresiv ca
până acum, evitând să supere pe cineva.
-Ești extraordinar! Pe legea mea de înălțime! Tu
chiar te potrivești cu mine! strigă creţulia roșcovană,
ridicând mâinile murdare de cerneală spre …înălțimile
cerului și înfigând în sacoul copilului o insignă colorată
pe care scria cu litere roșii :“pieten”.
Tot n-a știut ce să-i răspundă, era buimăcit de
avalanșa de cuvinte și gesturi pe care fetița o dezamorsa
la fiecare secundă. Totuși, acum știe cum va reacționa!
Căpătase indiciile de care avea nevoie: pe lângă
“extraordinar”, ochii fetiței erau bulbucați, ca două
balonașe de săpun în lumina soarelui, erau mai mari și
mai sclipitori decât mărgelele mătușii, chiar mai
fru…moși (speriat de cuvânt…frumoși) decât ochii din
exemplul Vocii.
-Bună! Vreau să fim prieteni! Tu ești un coleg (toți
sunt colegi; decât să facă vreo boacănă numind greșit
,,fată” sau ,,băiat”, Vocea l-a sfătuit să spună
simplu…,,coleg”) tare drăguț și eu mă voi purta frumos
cu tine, spune copilul, puțin sacadat, încercând să-și
amintească ordinea fiecărui cuvânt, zâmbind larg, fără ași lăsa buzele să tremure și ridicându-și ochii,
bulbucându-i în orbite.
Uhh… a fost destul de ușor! Zâmbetul e cel mai
ușor dintre toate; Vocea avea dreptate…
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Dragul meu jurnal,
(Așa mi-a zis Vocea că trebuie să încep. “Drag”,
adică un fel de prieten de-al meu, căruia îi pot povesti
tot ce fac.)
E ziua de cumpărături, când mergem la magazinul
cel mare din oraș. Mama conduce mașina roșie, muzica e
mai mereu tare și mama mă pune să cânt cu ea. Zice că
muzica iți dă mai mereu o stare de bine, iar starea de
bine e aceea care te face să zâmbești, iar zâmbetul e cel
mai ușor de făcut, așa că mie îmi place să ascult muzică
pentru că vreau să am o stare de bine și să zâmbesc. La
refren cânt și eu: ‘’Joanna give me hope…hope…Joanna
give me hope”. Nu prea știu ce înseamnă, dar mama zice
că e un cântec frumos și că o face să se simtă bine. Eu o
iubesc pe mama și mă bucur când ea se simte bine, așa
că mă străduiesc să nu o supăr şi să fiu așa cum trebuie.
La magazin salut și zâmbesc. Dacă un preț s-a
mărit, mă încrunt puțin și oftez…doar puțin; ăsta nu e un
sentiment așa de supărător. Doar dacă s-a terminat
laptele meu preferat pot să mă întristez cu adevărat.
Atunci, mama mă mângâie și îmi promite să căutăm la
alt magazin. Ce bucurie
! Mama mă iubește și eu
nu mai trebuie să fiu supărat; pot să zâmbesc din nou.
Azi s-a întâmplat ceva neobișnuit. Mama nu a mai
trecut pe la raionul de lapte și nici pe la raionul de
legume, așa cum făceam de obicei. Ne-am întâlnit cu o
doamnă înaltă care ținea de mână un copil, așa ca mine.
Eu sunt un copil pentru că merg la școală și am prieteni.
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Doamna aceea i-a spus mamei ceva, cred că a fost ceva
îngrozitor pentru că a făcut-o pe mama să plângă, apoi
mama m-a tras de mână și am plecat la casă, fără să ne
terminăm cumpărăturile. Dacă mama a plâns-și eu o
iubesc pe mama- , am plâns și eu. Mi-a fost cam greu, nam mai făcut asta de mult timp și e cel mai greu
exercițiu. Până mi-a curs o lacrimă, a trebuit să-mi fac
ochii să usture, apoi m-a durut capul foarte tare, dar
cred că am făcut-o bine, pentru că Vocea m-a întrebat
mai târziu de ce am plâns. Înseamnă că eu chiar am
plâns…deci, mi-a ieșit.
N-am știut prea bine ce să-i spun, așa că i-am zis ce
am putut auzi din vorbele acelei doamne, chiar dacă nu
am înțeles la ce se refereau: “ Copiii bolnavi nu au ce
căuta la o școală normală… copilul meu e speriat din
cauza lui”.
Ce o mai fi și asta? Am vrut să-i spun doamnei că
nu e nicio problemă, că mama îmi face ceai când sunt
bolnav și îmi trece și pot să merg din nou la școală. Și am
mai vrut să-i spun că știu și eu ce înseamnă ,,speriat”, că
e un exercițiu normal, ca oricare altul. Dacă ești speriat,
te tragi puțin în spate, ridici sprâncenele, tragi mai mult
aer în piept și iți faci inima să bată mai repede (partea
asta cu inima nu-mi iese niciodată, chiar dacă Vocea îmi
spune că voi reuși cândva. Inima asta e greu de
controlat. E cel mai greu exercițiu să o faci să te asculte.
E mai ușor să lucrezi cu faţa…pe ea pot să-mi mișc tot ce
vreau.) Da…și așa s-a încheiat o zi de cumpărături.
Partea bună e că mama tot mi-a cumpărat laptele
preferat și în plus, mi-a luat și o ciocolată. Ciocolata e
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dulce și mie îmi place să simt (adică senzația aia când e
ceva diferit în tine și trebuie să te gândești la ce exercițiu
s-ar potrivi cel mai bine) ceva dulce, mai ales dacă ține
mai mult timp. Uite un secret, dar să nu-i spui nimănui,
nici măcar Vocii: când mănânc ciocolată, și dacă mănânc
mai multă, parcă reușesc să-mi fac inima să bată altfel.
Poate că ăsta e secretul: ciocolata! O să țin mereu o
bucățică de rezervă în buzunar pentru exercițiile mai
grele, cum ar fi cel de plâns. Poate îmi face inima să bată
mai tare.

Alt act
O scenă diferită
Vocea (blândă și liniștită): Te descurci din ce în ce
mai bine!
Eu: Mulțumesc! (zâmbind calm și dând ușor din
cap) Și eu cred că am progresat. Ieri, la ora de română,
doamna m-a felicitat pentru eseul despre omul pe care îl
apreciez cel mai mult. A zis că a fost printre cele mai
bune…bineînțeles, am scris despre mama, iar mama e
cea mai bună!
Vocea: Ooo! Și cum ai reacționat?
Eu: M-am rușinat puțin, mi-a făcut un compliment,
firește, și am fost măgulit de asemenea vorbe frumoase.
Apoi, i-am mulțumit, nici scurt, nici lung, nici prea vesel,
nici prea indiferent.
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Vocea: Foarte bine! Sunt mândră de tine! Hai să ne
plimbăm…mai stăm și noi de vorbă…
Eu: E tare plăcut să știu că te am aproape! Mă
înveți atâtea lucruri!
Vocea: Acum eu mă simt măgulită, mă faci să
roșesc…
Eu: Și cum faci asta? Vreau și eu să învăț!
Vocea (oftând): Știi, dragul meu, ăsta e un exercițiu
cam greu. Să mai așteptăm puțin…hai mai bine să le
repetăm pe celelalte.
Eu (dând din cap aprobator și zâmbind - pentru că
trebuie să zâmbești când vrei să-i arăți cuiva că ești de
acord cu el): Daa (prelung), la treabă…O să merg la acea
bătrânică.
…………………..
-Bună ziua, doamnă! Vă pot ajuta cu bagajele?
(binevoitor, poziția corpului: spatele ușor aplecat spre
bătrână, brațele întinse, capul aplecat înainte, ochii
mari, zâmbetul larg)
Răspuns pozitiv: bifat!
Reacție pozitivă: bifat!
Exercițiu îndeplinit: de două ori Bifaaat!
Vocea: Hai că a fost ușor! Încearcă ceva mai dificil.
Ce zici de copilul de acolo? Ar fi frumos să vă jucați
împreună…
Eu: Da, trebuie să îmi fac noi prieteni, iar prietenii
se găsesc la tot pasul. Merg doar să îi propun, iar el sigur
va fi de acord.
…………………..
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Nu! Despre asta nu vorbesc! Vocea nu m-a felicitat
și a părut cam tristă. Așa că și eu sunt trist și nu vorbesc
despre asta.

Capitolul IV
Cartea mea
Nu mai sunt un copil, iar treaba cu jurnalul începe
să-mi pară o prostie. Vocea mi-a citit toate secretele și
apoi a avut atâtea reacții în doar câteva minute, încât
nici nu am putut să le văd pe toate, darămite să le mai și
analizez. Din cauza asta nu am știut ce simțea și nu am
putut să îi răspund în niciun fel. M-am simțit am fost
dezorientat2. Și, cum nu mai sunt un copil, trebuie să am
și eu secretele mele.
Am decis, prin urmare, să scriu, cum s-ar spune,
doar de fațadă, în acel jurnal copilăresc, așa încât Vocea
să nu intre la bănuieli, iar adevărata viață să o trec
frumos…în cartea mea!
Aceasta este cartea mea: e mai autentică decât un
jurnal, chiar dacă pe alocuri, poate să pară inventată.
Dar, pe legea înălțimii (cum ar spune prietena mea cea
mai bună) că aici e adevărul! Și promit că voi pune multe
cuvinte frumoase în ea (cuvintele frumoase iți dau o
stare de bine, iar starea de bine te face să zâmbești atât
de tare și de mult, încât, dacă o faci destul de bine, vei
ajunge chiar să iți miști inima fără să folosești bucățica
de ciocolată din buzunar).
2

Când nu ştii dacă să râzi sau să plângi

73

În cartea mea voi scrie despre o situație cam
încurcată. Voi scrie despre mine, ca băiat mare (și știu că
sunt un băiat, pentru că nu mai sunt un copil. Știu și ce
înseamnă fată: fata are părul lung, uneori poartă fustă,
are unghiile colorate și lungi și miroase dulce, adică a
flori, nu a mentă, cum miros băieții. Băieții au părul
scurt, poartă numai pantaloni și au un parfum mai tare,
ca de mentă sau ardei iute).
Situațiile încurcate sunt tare dificile, te simți ca
atunci când nu știi ce să faci, între ce reacție să alegi. La
liceul nostru a venit un nou coleg…sau colegă. Îi voi
spune coleg, așa cum m-a sfătuit Vocea când eram mic.
Eu sunt drăguț cu toți oamenii, mai ales cu noii colegi și
vreau să îmi fac noi prieteni. Eram în pauză, în părculeţul
de lângă școală, locul unde eu și prietena mea cea mai
bună (care îmi este colegă de bancă încă din clasa I)
obișnuim să ne împărțim pachetele de acasă și batonul
de ciocolată primit de la mama. Așteptam pe băncuță, ca
de obicei, dar în loc de creţulia roșcată, îl văd venind pe
noul meu coleg(ă). Se aşază lângă mine fără a scoate
nicio vorbă. Stă atât de aproape încât îi pot simți
respirația caldă izbindu-mi pielea fină de pe gât. Se uită
fix la mine și îmi spune: “Ești frumos! Vreau să fii
prietenul meu!”
Sunt tulburat, nu mai văd bine, ochii îmi sunt
împăienjeniți și capul îmi face ca un carusel stricat. Nu
știu ce e cu mine. Nu mai pot vedea. Simt ceva cald
atingându-mi buzele. E cald și umed, se mișcă încet și
simt că mă apasă. Parcă sunt două batoane de ciocolată
topite, ce se preling pe buzele mele. Sunt dulci și îmi fac
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inima să bată mai tare. Da…cred că e ciocolată și iau o
mușcătură, una mică, dar mă trezește un țipăt scurt.
Colegul se ridică brusc și fuge din ascunzătoare,
lăsând în urma sa un gust ciudat, un fel de dulce care
ustură…și simt că ustură undeva în corp, dar nu mă
doare, ci îmi dă o stare de bine. Nici nu observ că
prietena mea cea mai bună tocmai venise și asistase la
întreaga scenă pe care o numesc încurcată. Are ochii
mari și umezi, dar nu plânge. Stă lângă mine ca de
fiecare dată, dar nu își mai împarte mâncarea cu mine.
Îmi spune doar scurt, fără să mă privească în ochi: “Știi,
eu mă mai ghidez și după alte legi, nu numai după legea
înălțimii. Chiar dacă are părul lung, el nu seamănă nici pe
departe cu mine. E o treabă mai de subsol, pe care
oamenii o evită, așa că nu vom mai vorbi nici noi despre
ea. Dar, promite-mi că nu vei mai face asta niciodată…”
Care lege? Care “asta”? Nici nu știu ce am făcut.
Deși mi-a plăcut ce am simțit, cred că voi sta departe de
acel coleg cu părul lung (pentru că da, mai târziu am
aflat că este un coleg). N-aș vrea să-i stric legea creţuliei
mele roșcate.

Prima strofă
Îmi place tot mai mult să scriu, dar nu-i voi spune
asta Vocii. Ieri am compus prima mea poezie. Avea două
strofe și se numea ,,Iubirea e o ciocolată amăruie”.
Prietena mea cea mai bună mi-a spus că mă iubește și eu
i-am spus că o iubesc! Și asta nu mi-a zis Vocea, ăsta-i un
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secret, pe care nu-l scriu nici în jurnal. Când mi-a spus că
mă iubește, inima mi-a bătut mai tare, ca atunci când
mănânc multă ciocolată, dar acum, când stau departe de
ea și nu o pot auzi spunându-mi din nou acele cuvinte, în
loc de ciocolată, simt în mine un gust amărui. Și așa mam gândit să-mi numesc prima poezie. Aș scri-o aici, dar
nu mi-o aduc aminte căci, de teamă că Vocea va da
peste ea și o va citi, am ars foaia pe care o scrisesem atât
de frumos, cu litere roșii.
Tot ce-mi aduc aminte e că…
Iubirea e o ciocolată amăruie
…………………………………..

Ultimul vers
O altă zi de cumpărături, cu mama conducând
mașina roșie, cu noi ascultând muzică și cu mine cântând
la refren: “….give me hope...” na-na-naa. Acum mă simt
de-a dreptul bărbat, mai ales că mama mă ia în faţă, pe
scaunul din dreapta și nu trebuie să mai stau ca
odinioară în scaunul pentru copii. Deja am o iubită căreia
i-am compus o poezie, la şcoală am mulți prieteni, acasă
am propria mea cameră, iar mama se gândește serios la
un loc de muncă pentru mine, pe care îl numește
“special”, iar eu sunt sigur că va fi foooarte special.
E întuneric și nu știu ce se petrece. Zgomot
asurzitor, un țiuit prelung în urechi îmi taie în mii de
bucăți capul devenit atât de greu. Abia îmi pot deschide
ochii, mă doare corpul, mă apasă și nu mă pot ridica. O
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văd pe mama culcată printre bucăți rupte de tablă, iar
lume multă mișună în jurul nostru, alergând dintr-o
parte în alta. Mama…mama…ce face? Nu îmi răspunde,
pare să doarmă, dar cum ar putea într-o asemenea
gălăgie? E murdară și mama nu e niciodată murdară, are
părul răvășit pe faţă și…mamă…ce faci?
Pare a fi o situație mult mai încurcată decât cea din
cartea mea. Inima îmi bate atât de tare! Nu o pot
controla! Ce-i asta?! Eu ce fac acum? Unde e Vocea sămi spună? Voce…Vocea mea, unde ești? Spune-mi, hai,
spune-mi ce să fac! E atâta liniște în capul meu și nu aud
nimic, niciun murmur, nicio șoaptă, nicio urmă de Voce.
Liniștea din mine e mai tare decât zgomotul de afară. Nu
aud…nimic. Și inima îmi sare din piept și bate atât de
tare. Vocea nu mi-a spus niciodată cum să reacționez
când mi se întâmplă asta. Măcar de mi-ar fi spus…aș fi
știut…aș fi știu ce exercițiu să aleg; să zâmbesc, ori să mă
încrunt, să rad, să plâng…De tare ce-mi bate inima, cred
că e ceva bun, căci doar când mănânc ciocolată mai simt
așa, din când în când câte-o mișcare mai săltăreață…și
atunci zâmbesc. Deci, dacă îmi bate inima, hai să
zâmbesc. Dar, bate tare…așa că ar trebui …să zâmbesc și
eu mai tare și mai tare și …dacă zâmbesc atât de tare,
sigur trebuie să râd! Râd! Da, râd tare și cu sughițuri, în
ritmul bătăilor ăstora nebune de inimă. Ce bine că nu
trebuie să plâng! Plânsul e un exercițiu greu care îmi dă
dureri de cap și în plus, mai e și treaba cu lacrimile. Ai
idee cât de greu e să faci ochii să curgă? …. Așa, e mai
simplu să râzi: pornești de la un zâmbet, iar zâmbetul se
obține dintr-o unduire de buze, apoi exersezi tot mai
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multe zâmbete, unele mai largi, altele mai scurte, până
iți iese râsul.
Unde e Vocea când ai nevoie de ea? Tăcerea asta
surdă… mai bine o umplu cu o poezie!
Epilog
Nu mă-ntreba ce ai citit. Dacă vrei neapărat să știi,
întreabă-ți Vocea…sau încearcă să simți chiar tu însuți!
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Elena-Cristina SIMION
Tutana - Argeș
Locul II – Secţiunea Proză
Reîntoarcerea
Am lăsat tristețea să mă acapareze și am ales să
plec.
Îmi amintesc că eram o fată drăguță, prietenii îmi
spuneau că sunt amabilă și prietenoasă, cred că aveam
unele calități, dar mi-a lipsit mereu încrederea în mine,
m-am lăsat influențată de cei din jur și mi-am semnat
singură sentința la deznădejde și suferință. Aveam
pasiuni care mă motivau și eram fericită atunci când
reușeam să îmi îndeplinesc obiectivele. Când eram mică,
găseam bucuria în lucruri mărunte, atunci când un copil
îmi zâmbea pe stradă, atunci când simțeam parfumul
florilor după o ploaie de vară, când îi povesteam mamei
ce roman interesant am citit sau atunci când fredonam
neîncetat melodiile mele de suflet. Îmi amintesc că mă
întâlneam cu prietenii și îmi spuneau că mi se luminează
ochii când vorbesc despre visul meu și că reușesc să le
transmit și lor încredere și speranță. Îmi plăcea să
zâmbesc și să îi văd fericiți pe cei din jurul meu și
încercam să aduc mereu bucurie în viața apropiaților.
Eram foarte legată de satul natal, mi se părea că
doar acolo pot fi eu, mă simțeam eliberată atunci când
alergam prin curte, vorbind singură, atunci când auzeam
păsările cântând, când treceam râul pentru a merge în
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grădină, când mergeam cu bunica mea la fân, când îmi
spălam la mână hainele murdare după o zi de joacă în
nisip cu vecinii. Nimic nu mi părea greu și nici imposibil,
simțeam cum îmi luam energie din toate acele lucruri
simțindu-mă de neoprit. Aveam un vis și voiam să lupt
pentru el. Îmi doream să cresc, să merg să studiez la
oraș, să ajung cineva, să aduc bucurie în viața părinților,
să fiu realizată din punct de vedere profesional și să îmi
întâlnesc sufletul pereche. Îmi imaginam cum mă voi
întoarce la sfârșit de săptămână acasă, cum mă va
aștepta mama cu masa pusă, dornică să îi povestesc tot
ce mi s-a întâmplat peste săptămână. Mă gândeam apoi
la momentul în care o sa am copii și o să îi duc în vacanțe
la țară, retrăind alături de ei minunata mea copilărie.
Eram o visătoare, mă hrăneam cu iluzii și cu proiecțiile
mele de viitor. Eram o visătoare fericită.
Mă privesc acum și mă întreb unde a dispărut acea
fată. Mă uit în oglindă și nu mă recunosc. Am mâinile așa
de bătrâne și fața așa de trecută, deși încă nu am
împlinit treizeci de ani. Mă întreb unde și când am
pierdut bucuria de a trăi, dorința de a face lucruri, dar
mai ales unde mi-a dispărut zâmbetul. Mă caut de ceva
timp, dar nu mă regăsesc. Nu mai am putere nici să îmi
pun întrebări, iar ochii mi-au secat pentru că am plâns
râuri de lacrimi de-a lungul timpului. Nu mai simt durere,
nu mai simt deznădejde ci doar un gol imens în minte, în
suflet și în inimă. Îmi dau seama că nu am fost niciodată
puternică și, de-a lungul vieții, nu am reușit să mă
cunosc îndeajuns, nu am reușit să îmi dau seama cine
sunt, ce vreau, unde mă îndrept. Îmi dau seama că am

80

trăit într-o lume ideală, pe care mi-am creat-o pentru a
fugi de frământările lăuntrice. Mi se părea că acel
refugiu mă ajută, dar, de fapt, acel refugiu m-a
dezorientat și mai tare și m-a dărâmat. Încerc să fug din
nou în acea lume pe care mi-o creasem în copilărie și
unde mă ascundeam, atunci când se întâmpla să am
vreo tristețe sau vreo problemă. Dar asta nu mai
funcționează și simt cum mă arde trupul și sufletul. Mai
mult, conștientizez că tocmai refugiul în acea lume ar
putea fi originea prăbușirii mele sufletești, că întâlnirea
cu realitate mi-a fost aproape fatală, iar de atunci a
început lungul meu șir de suferințe.
Mă gândesc că acest chin a început în momentul în
care am părăsit satul natal, unde mă simțeam fericită și
protejată. Cred că nu eram pregătită să fac cunoștință cu
adevărata lume, având în vedere că trăisem în lumea
mea magică, plină de iluzii și speranțe. Atunci mi-am dat
seama că nimic nu era așa cum mă așteptam, așa cum
îmi imaginasem cum o să fie. Nu am știut cum să
reacționez și am început să rătăcesc. Anii au trecut, iar
eu eram la fel de pierdută, fără să știu care este drumul
pe care trebuie să îl urmez, disimulând însă, că totul este
bine, așa că m-am lăsat pradă deznădejdii și
incertitudinii. Am încetat să mai visez, să îmi mai propun
obiective, m-am lăsat purtată de voința celorlalți.
Am cunoscut, însă și persoane bune, care mi-au
dăruit iubire pură, care m-au înțeles și și-au dat seama
ce se întâmplă cu mine, care au vrut să mă ajute. Nu am
crezut însă în ele, așa cum nu credeam nici în mine. Nu
am știut să văd și să accept că au intenții bune.
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Înainte îmi doream să am puteri magice și să întorc
timpul, dar îmi dau seama că aș fi acționat și reacționat
la fel de fiecare dată. Mi-aș dori să am puterea de a privi
spre viitor, mi se spune că încă sunt tânără și că mai pot
face multe lucruri, dar eu simt că nu am puterea și că am
ajuns la capătul drumului. Sunt conștientă că îmi neg
ultima șansă și că aleg drumul cel mai ușor. Nu sunt,
însă, capabilă să iau nicio decizie, mi-este foarte teamă,
așa că dăinui în incertitudine și suferință.
Uneori, mi se pare că m-am mințit pe mine însămi
întreaga mea existență, că niciodată nu am fost o
luptătoare ci că totul a fost doar în mintea mea. Dacă aș
fi fost cu adevărat o fată puternică nu aș fi renunțat așa
ușor la lucrurile care mă făceau fericită și nu mi-aș fi
negat bucuria de a trăi.
Atunci când am plecat din sânul familiei, a început
o adevărată dramă și niciodată nu am mai găsit liniștea
de acasă. Din vremea copilăriei, nu am mai trăit nicio zi
liniștită, pentru că mă stresam din orice lucru și aveam o
înclinație spre a face din orice lucru o dramă. Chiar și
așa, au fost momente în care reușeam să mă controlez
și, după o avalanșă de lacrimi și suspine, mă ridicam, îmi
dădeam seama că nu aveam niciun motiv să mă simt așa
și continuam să zâmbesc și să fac lucrurile care îmi
plăceau. Privind acum în urmă, îmi pun întrebarea dacă
nu cumva am fost bolnavă, pentru că îmi schimbam
foarte mult starea de spirit, mă lăsam dominată de
sentimente puternice și cu greu îmi regăseam echilibrul.
Cei din jur îmi spuneau că nu mă înțeleg, dar nici eu nu
mă înțelegeam și mă surprindeam de fiecare dată.

82

Aveam o scăpare atunci când citeam romane, pentru că
reușeam foarte ușor să mă transpun în pielea
personajelor și să trăiesc poveștile lor de viață, iar acest
lucru mă ajuta pentru că, astfel reușeam să suplinesc
golul din inima mea și setea de experiențe noi. Cred că
m-am născut cu acest gol în suflet, niciodată nu am fost
fericită pe deplin, dacă stau să mă gândesc mai bine.
Reușeam să mă bucur de lucrurile din jur, dar acea
fericire era efemeră, mereu îmi doream mai mult și
eram drastică cu mine însămi. Tind să cred că am fost cel
mai mare dușman al meu, că eu m-a autodistrus, toți miau vrut binele, dar eu m-am autopedespsit de fiecare
dată, mi-am negat liniștea, am căutat probleme, am
așteptat un final dramatic inevitabil, chiar dacă aș fi
putut să lupt, să fiu fericită, să zâmbesc, să cred, să sper.
Aveam prieteni care spuneau că sunt expresivă și
plină de viață, că le transmit emoție și sensibilitate. Ei
aveau încredere în mine, așa cum eu nu am avut
niciodată, ei mă iubeau așa cum eu nu m-am iubit
niciodată. Nu e de mirare că își făceau griji pentru mine
atunci când am început să îmi pierd zâmbetul, atunci
când am renunțat să mai ies, atunci când am renunțat la
visul meu, atunci când mi-am închis singură ușile fără a
încerca măcar a le deschide, atunci când mi-am
spulberat singură speranțele și m-am condamnat la
suferință. Treptat, s-au îndepărtat de mine, văzând că nu
vreau să îmi fie aproape, văzând că le ascund lucruri și că
nu accept ajutorul lor, un ajutor pe care erau dispuși să
mi-l acorde necondiționat, în numele prieteniei care ne
unise.
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Îmi spuneau că sunt rău și că am nevoie de ajutor,
că mai am o șansă, că sunt tânără și frumoasă și că viața
merge înainte. Încercau să mă convingă de puterea care
zace în mine, de faptul că trebuie doar să o găsesc și să
mă ridic și să lupt. Nu i-am ascultat și am vrut să scap de
ei, de cuvintele lor, mi se părea că m-au amăgit cu
prietenia lor, că niciodată nu mi-au vrut binele, că se
bucură să mă vadă la pământ, slăbită de frământări și de
situațiile pe care eu le vedeam fără ieșire.
Am început să îi urăsc, deși nu aveau nicio vină. Îi
uram așa cum mă uram pe mine, mi se părea că îmi
irosisem întreaga viață, că nu am niciun dar, că nimic nu
îmi merge bine, că aduc ghinion în viața celor dragi, că
iubirea mea era otrăvitoare și că făcea rău celor cărora
le-o dăruiam. Niciodată nu învățam din greșeli și, de
fiecare dată, repetam aceleași erori, sufeream din
această cauză, iar apoi le aruncam într-un colț al minții,
crezând că astfel mă protejez și mă feresc de alte
suferințe.
Aveam lângă mine un om așa cum multe femei șiar fi dorit, un om care mă iubea necondiționat, care mă
accepta așa cum eram, cu tot zbuciumul meu lăuntric și
cu firea mea schimbătoare. Mă îmbrățișa atunci când mă
vedea tristă, plângea atunci când mă vedea la pământ,
care se mulțumea cu puțina afecțiune pe care i-a arătam
atunci când mă simțeam mai bine, care nu îmi reproșa
niciodată nimic și care îmi spunea că unica lui dorință e
ca eu să fiu bine și fericită. Dar eu eram oarbă, nu voiam
să văd, nu voiam să cred, nu acceptam iubirea lui, eram
prea încăpățânată spunând neîncetat că nu m-am născut
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să fiu fericită și iubită, că nu merit să fiu iubită, că nu
merit nimic bun. Începusem să mă consider ca fiind
călăul celor care mă iubesc și așa s-a născut în mine
gândul de a fugi.
Dar chiar și așa, nu reușesc să înțeleg motivul
pentru care am dat cu piciorul fericirii, nu înțeleg ce s-a
întâmplat în acea dimineață în care m-am trezit, mi-am
luat rucsacul, am ieșit pe ușă, fără să privesc în urmă,
gândindu-mă că nu mă voi mai întoarce niciodată.
Cred că eram fericită, adică orice om normal ar fi
fost fericit în locul meu, aveam alături un om care mă
iubea și mă proteja, cred că munceam din pasiune și cu
pasiune, nu aveam timp să mă plictisesc, căci tot timpul
aveam parte de experiențe noi si frumoase. Aveam
poate ce multe alte persoane și-ar fi dorit, dar chiar și
așa nu mă simțeam împlinită, acel gol din suflet nu îmi
dădea pace și mă lăsam pradă demonilor introspecției,
punându-mi mii de întrebări fără răspuns și creând alte
mii de scenarii dramatice, căutând și așteptând
suferința.
Îmi dau seama că am fost o persoană egoistă și nu
m-am gândit deloc la cei care mă iubeau. Nu m-am
gândit că i-am făcut să se îngrijoreze, că sufereau
neștiind nimic de mine, că le-am frânt inima.
Am vrut să rup orice legătură cu trecutul, nu miam asumat faptele, aruncând vina pe umerii lor. Am
hoinărit singură pe drumuri necunoscute timp de
săptămâni, fără să știu unde sunt, fără să știu unde mă
îndrept. Nu mai eram stăpână pe mine, mi se părea
uneori că am înnebunit, dar paradoxal, eram mai lucidă
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ca niciodată. Eram eu cu frământările mele, simțeam
cum mă copleșesc, simțeam cum îmi arde trupul și
sufletul. Mergeam neîncetat, dorindu-mi să mă obosesc,
să rămân fără puteri, dar, paradoxal, nu eram obosită
fizic, părea că sunt un izvor de energie, o energie cum nu
mai simțisem niciodată.
Nu știam încotro mă îndrept, dar nu îmi era frică.
Îmi era de ajuns să văd oceanul în stânga mea și mă
simțeam oarecum în siguranță. Uneori. Alteori, mă lua
spaima gândindu-mă că aș putea să cad în valurile ei și
să dispar pentru totdeauna. Atunci, îmi dădeam seama
că nu vreau să dispar definitiv și că este doar o fugă
disperată, mi-era teamă că mi s-ar putea întâmpla ceva
și că cei dragi nu vor afla niciodată ce s-a întâmplat cu
mine. Tot timpul spuneam că nu îmi este teamă de
moarte, că nu mă sperie ideea de a părăsi acest pământ.
Au fost momente în care îmi doream să se termine totul
și să devin doar o amintire. Mă mințeam, așa cum o
făceam întotdeauna, așa cum mă obișnuisem. Nu am
vrut să accept lucrul acesta, deși în adâncul inimii știam
exact că mă sperie ideea de moarte, prefeream să sufăr,
dar parcă tot nu voiam să mi se termine viața. Mi-am dat
seama în ziua aceea apocaliptică, în care am mers pe o
ploaie rece aproape o zi întreagă, fără să știu dacă sunt
pe drumul bun, fără să pot vedea nici măcar câțiva metri
în față sau în spate, fără să mă întâlnesc cu țipenie de
om sau vietate, auzind doar vântul și simțind stropii reci
de ploaie care, surprinzător, păreau că mă ard atunci
când îmi atingeau pielea oricum distrusă.
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Atunci am simțit că, în sfârșit nu mai am forțe, miam simțit picioarele moi, eram foarte amețită și mi-am
dat seama că o să leșin. M-am trezit într-o casă, fără să
îmi dau seama unde mă aflu cu exactitate. În jurul meu,
mai multe persoane mă priveau cu milă. Nu pot să uit
acea privire, care m-a făcut să mă întreb cum am fost în
stare să îmi fac atât de mult rău. Aș fi vrut atunci să mă
ridic și să fug, dar de data acesta chiar eram sleită de
puteri. Acele persoane erau foarte amabile și doreau să
mă ajute, dar chiar și așa, continuam să mă pedepsesc,
refuzam să mănânc și să le privesc în ochi. Și așa s-au
scurs câteva zile, sau poate ore, nu știu exact, pentru că
pierdusem oarecum noțiunea timpului.
Stăteam întinsă în acel pat, privind în gol și
gândindu-mă la aceleași lucruri care nu îmi dădeau pace
când una dintre persoane s-a apropiat de mine și m-a
mângâiat ușor pe frunte. Am tresărit atunci din toate
încheieturile, m-au trecut fiori calzi și reci în același timp,
am plâns și am râs isteric. Iar apoi mi-am dat seama ce
făcusem, am fost conștientă de faptele mele și de
persoana mea. M-a privit cu drag și cu îngăduință și mi-a
spus să mă liniștesc și că va fi bine.
Peste puțin timp, i-am văzut pe toți cum se
pregătesc să plece și, pentru prima oară, după ceva
timp, m-am temut de singurătate. Nu voiam să rămân
singură. Ploaia încetase, părea că o să iasă soarele, am
încercat să mă adun și i-am urmat. Multă vreme nu am
fost capabilă să țin pasul cu ei, asta pentru că nu aveam
energie. Și-au dat seama și am făcut un scurt popas,
prilej cu care am mâncat. Am simțit din nou plăcerea de

87

a mânca și, mai mult, am simțit cum căpătam puteri.
Începuse din nou să plouă, iar când a început furtuna,
ne-am adăpostit într-o casă de lemn unde am cunoscut
și alți peregrini. Nu știu dacă era din cauza mea, dar
nimeni nu vorbea. Eu eram liniștită că nimeni nu vorbea,
nu aș fi știut ce să spun și mi-era teamă de eventuale
justificări și explicații. Ne-am continuat drumul pentru că
știam că ploaia nu o să se oprească prea curând.
Mi se părea incredibil că nu răcisem după atâtea
zile de hoinăreală prin ploaie și frig, eu care, mă
îmbolnăveam la orice mică schimbare de vreme. Dar mai
interesant mi se părea că nu mai auzeam vocile din
mintea mea, că nu mă mai simțeam vinovată, că nu mai
simțeam o durere asurzitoare. Nu eram liniștită pe
deplin, dar mă simțeam oarecum eliberată de anumite
griji și de unele sentimente distrugătoare. La un moment
dat, m-am gândit să sun acasă și să le spun măcar că
sunt bine fără să le dau prea multe explicații, dar nu am
avut puterea. M-am speriat apoi gândindu-mă că s-ar
putea ca ei să mă uite pentru totdeauna sau să se
resemneze cu gândul că nu mă vor mai vedea vreodată,
așa că am scris un scurt bilet cu mesajul “Sunt bine. Nu
mă uitați”. Atunci am făcut primul pas și am înțeles că
nu eram pregătită să părăsesc lumea și nici să ies din
viața lor. Nu știam când și dacă mă voi întoarce, nu știam
cum mă vor primi ei și dacă mă vor ierta, dar știam că nu
eram pregătită să dispar și să îi las în urmă. Acest lucru
m-a ajutat și am început să mă recapăt. Mai mult, am
început să vorbesc, iar senzația a fost incredibila atunci
când m-am auzit vorbind cu voce tare după mai bine de
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o lună. Mi s-a părut că am o voce lină și liniștitoare în
comparație cu zbuciumul care nu îmi dăduse pace atâta
timp. Apoi, în zilele următoare, am regăsit plăcerea de a
cunoaște oameni, de a afla povești și a împărtăși povești
de viață. Mi-am dat seama că aveam puterea de a
asculta, eu cea care, obișnuiam să vorbesc neîncetat,
care îmi doream ca toată lumea să mă asculte și să mă
consoleze. Mă surprindeam pe mine atunci când le
dădeam sfaturi celor care își deschideau sufletul în fața
mea. Când ei îmi luau mâna și îmi mulțumeau pentru că
îi ascultasem, deveneam mai îngăduitoare cu mine.
M-am trezit într-o dimineață și, după mult timp,
m-am privit în oglindă. Nu mă mai vedeam dizgrațioasă
și nici bătrână, chiar dacă zilele de hoinăreală își
puseseră amprenta pe chipul meu. Am fost extrem de
uimită să văd că îmi crescuse părul până mai jos de
umeri. Nu înțelegeam cum e posibil, în trecut
încercasem atât de multe tratamente și niciunul nu
avusese niciun efect pozitiv. Am zâmbit.
Zilele treceau și ne apropiam tot mai mult spre
destinație. Știam că nu rătăcesc, știam exact unde vom
ajunge și parcă nu voiam ca acel drum să se termine așa
de curând. Tot mergând, mi-am amintit din nou de
copilăria mea, de emoția pe care o trăiam în fiecare zi, în
jurul orei 16, când mama trebuia să se întoarcă de la
lucru, iar eu fugeam nerăbdătoare spre stația de
autobuz. Aș fi dat orice în acel moment ca să mai simt
încă o dată mângâierea ei, sărutul cald și dulce. Am
închis ochii și am simțit cum cineva mă ia de mână. La
început am crezut că imaginația îmi joacă feste, dar
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deschizând timid ochii, am văzut că acea persoană care
mă mângâiase în casă, se apropiase timid de mine,
oferindu-mi acea strângere de mână de care avea m
nevoie. Mi-a zâmbit sufletul.
După săptămâni de ploaie, ieșise în sfârșit soarele
și ne puteam bucura din nou de priveliști incredibile, de
oceanul nesfârșit, de cerul albastru care se unea cu
oceanul la infinit, de verdele pădurilor și de mirosul de
iarbă proaspătă. Cred că niciunul nu era pregătit ca acest
drum să se termine, așa că am început să facem
popasuri tot mai dese, să stăm tot mai mult întinși pe
iarbă, cu ochii închiși. Îmi era imposibil să mă gândesc la
ceva concret, la trecut, la faptele mele, la probleme,
eventuale soluții, la motive sau justificări. Îmi era la fel
de greu să mă gândesc la viitor, la ce va fi, la cum vor
evolua lucrurile, la ce o să fac, dacă și cum mă voi
întoarce acasă. Pentru prima oară în viața mea, trăiam
prezentul. Mă gândeam doar la acel moment, mă
bucuram de natură și simțeam cum îmi recăpătam
energia, cum mi se vindecau rănile sufletului. Începeam
să mă iert, să nu mă mai învinovățesc, mă încercau
sentimente de bucurie copilărească, stăteam cu ochii
închiși și râdeam singură. Pentru prima oară după mult
timp, reușeam să îmi spun pe nume, să vorbesc cu mine
și să simt că vorbesc cu o persoană drăguță. Începusem
să mă încurajez, să îmi spun să nu îmi fie frică de nimic,
să stau liniștită că totul are o soluție, că mă așteaptă
lucruri bune, că o să am o viață frumoasă. Îmi mângâiam
fața, amintindu-mi de mângâierile celor dragi, dorindumi din tot sufletul ca ei să fie lângă mine și să îmi ofere
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iubirea necondiționată, pe care aș fi acceptat-o fără a
pune la îndoială sentimentele lor.
Am găsit apoi puterea de a mă înțelege, am
încercat să identific sursa și rațiunea faptelor mele fără a
mă învinovăți și fără a arunca vina pe ceilalți. Am înțeles
și am acceptat acțiunile mele, fără a mai reveni apoi de
nenumărate ori la același episod așa cum făceam
înainte. Mă simțeam eliberată.
Am poposit într-un sat de pescari și am rămas
peste noapte la o familie foarte amabilă, care ne-a hrănit
și ne-a tratat extraordinar. Aici, am urmărit cu atenție
cum fetița aproape un an încerca să facă primii pași. Mi
se părea incredibil ce voința avea acea mânuță de om,
cădea și se ridica de fiecare dată, luptând cu zâmbetul
pe buze. Și atunci mi-am dat seama că puterea stă în
mine, că doar eu mă pot salva, că doar eu mă pot
transforma din demon în înger salvator. Am început să
cred cu tărie că mai am o șansă și că mă pot ridica din
propria cenușă. Din momentul în care am înțeles acest
lucru, divinitatea și-a făcut partea, iar speranța s-a
cuibărit din nou în sufletul meu. Nu mai aveam răni, nici
dureri, nici întristări. Aveam din nou speranțe, idealuri,
dorințe, obiective. Dar, mai presus de toate, aveam din
nou iubire nesfârșită și ardeam de nerăbdare să o
împărtășesc. Mă simțeam din nou copilă, uitasem de
toate suferințele, de toate lacrimile și simțeam că viața
mea abia începea.
Ne-am trezit dimineața un pic triști, știind că este
ultima noastră zi ca peregrini. Am pornit la drum, un
drum care mi s-a părut extrem de scurt în ciuda faptului
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că ne ardeau picioarele de la bătături și ne dureau
umerii de la rucsac. Nimeni nu scotea nicio vorbă,
fiecare cu gândurile și speranțele lui. Din când în când,
ne mai aruncam câte o privire și un zâmbet.
Ajunsesem la destinație, Fisterra ne întâmpina
oceanul nesfârșit și un apus superb, cerul părea că luase
foc, în orice alte circumstanțe aș fi crezut că este
sfârșitul lumii, dar în acel moment am simțit că universul
salută revenirea mea. Oceanul era extrem de liniștit și
nu puteam să cred că, după atâtea zile de ploaie și
furtună, ne puteam bucura de un apus călduros.
M-am așezat pe o piatră și am simțit că am
puterea să nu mă mai ascund de mine, că în sfârșit, pot
să îmi dau seama care a fost sursa frământărilor și că
nimic nu este atât de dramatic pe cât credeam. Mi-am
dat seama de greșeli, dar am înțeles că trebuie să le
depășesc, pentru că nu mă ajută cu nimic să mă
învinovățesc și să trăiesc în amărăciune. Am înțeles că,
înainte de a dărui iubire și înțelegere celor din jur,
trebuie să mă iubesc și să mă accept pe mine însămi așa
cum sunt, cu bune și cu rele, cu calități și defecte, cu
schimbările mele de comportament și de umor. Mi-am
dat seama că fiecare suntem diferiți în felul nostru și că
nu mă ajută cu nimic să mă compar cu alții. Am înțeles
că trebuie să mă port frumos cu mine și cu cei din jur, să
zâmbesc din nou lumii, pentru ca, la rândul meu, să
primesc și eu multe zâmbete și momente de afecțiune.
Nu simțisem vreodată o așa eliberare, o așa bucurie de a
trăi, o dorință atât de arzătoare de a profita până în
ultimul moment de darul cel mai de preț, viața, de
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oamenii care mă iubesc, care mă cunosc, dar și pe cei pe
care urmează să îi cunosc. Simțeam că aveam să trăiesc
multe experiențe, că mă așteptau lucruri bune. Simțeam
iubirea și energia pozitivă a celor de acasă, motiv pentru
care nu îmi era deloc frică de reîntoarcerea mea, știam
că mă vor ierta, că mă vor înțelege, că mă vor accepta și
mă vor primi cu brațele deschise în viața lor. Și ardeam
de nerăbdare ca acel lucru să se întâmple cât mai
repede.
Am rămas mult timp pe acea piatră, pierdută întrun proces de introspecție atât de profundă, fără să fiu
atentă la ce se întâmplă în jurul meu. Se întunecase, dar
nu îmi dădusem seama căci focul imens lumina puternic
în noapte. Mirosul hainelor arse m-a trezit din reverie,
iar grupul cu care călătorisem s-a apropiat de mine,
oferindu-mi un schimb de haine și spunându-mi că este
timpul să îmi iau adio de la hainele ponosite cu care
făcusem el Camino de Santiago.
Am simțit o ușurare incredibilă atunci când le-am
aruncat în foc, am simțit cum renasc din acele flăcări,
cum orice amintire urâtă dispare din viața mea, cum mă
vindec de ultimele dureri, de ultimele neliniști, cum
devin mai bună, mai înțelegătoare, mai profundă, mai
încrezătoare. Atunci persoana care mă mângâiase, s-a
apropiat de mine și mi-a spus de nume, salutând
reîntoarcerea mea. Mi se părea incredibil că îmi știe
numele, deși nu mă prezentasem niciodată, deși
vorbisem întotdeauna doar din priviri. Mi-a spus că e
timpul să ne reîntoarcem, așa că, am pornit din nou la
drum, de această dată cu hainele curate, fără rucsacul
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greu în spate, dar mai ales cu sufletul ușor și eliberat de
păcate, de frici, de temeri, de neîncredere. Îmi doream
să zboare timpul, să am puteri supranaturale pentru a
ajunge cât mai repede în orașul unde mă așteptau
persoanele cele mai importante.
Mi-ar fi plăcut să îi însoțesc, să hoinărim din nou
împreună, dar nu mai aveam răbdare și voiam să mă
întorc cât mai repede în brațele celor de care fugisem,
celor pe care îi rănisem. Am dormit tot drumul, așa cum
nu dormisem niciodată, fără să mă trezesc, fără să am
vreun coșmar, fără să mă încerce sentimente de frică.
Când am deschis ochii eram deja acasă și abia acum
înțelegeam că acel oraș pe care îl detestam, care mi se
părea frumos doar pentru că are mare și plajă, însemna
pentru mine acasă. M-am descălțat, dorindu-mi să simt
nisipul sub picioarele mele, chiar dacă era ud și rece.
Valurile erau mari și mi-am dat seama că este o zi bună
de surf, așa că, fără să stau pe gânduri m-am îndreptat
spre plaja unde obișnuia el să fie. Eram emoționată la
gândul reîntâlnirii cu el așa cum nu fusesem niciodată.
Deși nu eram departe, mi s-a părut că nu o să ajung prea
repede pe acea plajă. M-am liniștit atunci când i-am
văzut prosopul și șlapii pe roca unde își punea lucrurile
de obicei. L-am căutat cu privirea, dar mi-a fost greu să îl
găsesc, așa că l-am așteptat acolo, pe rocă. Nu
înțelegeam de ce renegasem sentimentele pe care le
aveam pentru el, de ce nu avusesem încredere în relația
noastră, pentru că dragostea lui era sinceră. Îmi dădeam
seama cât îl rănisem prin faptul că nu îi împărtășisem
niciodată această iubire, când îl rănisem prin felul meu
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indecis de a fi, prin faptul că mă lăsasem influențată de
oameni care nu ne voiau binele. Nu mai aveam regrete,
nu mă mai învinovățeam, ci mă simțeam norocoasă că îl
întâlnisem, că aveam iubirea și respectul lui, dar mai ales
iertarea lui.
L-am văzut ieșind din apă și, fără să stau pe
gânduri, am alergat în brațele lui. L-am privit în ochi și
am înțeles că este sufletul meu pereche. Rătăcirea mea
luase sfârșit. La fel și suferințele mele. M-a îmbrățișat,
m-a mângâiat pe păr și mi-a spus: „Să mergem acasă...”.
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Teodora VASILESCU
Pitești
Locul III – Secțiunea Proză
Hilda
Am crescut doar cu mama până la zece ani. Spunea
de fiecare dată că Hilda ei e cea mai frumoasă fată, cea
mai deșteaptă. Când am împlinit nouă ani, m-a luat de
mână și m-a dus să-l cunosc pe tata. 'E înalt și brunet'.
Asta e tot ce mi-a spus vreodată despre el. De aici
pornise și frica pe care o simțeam când pe stradă trecea
pe lângă mine un bărbat înalt și brunet. Oricare ar fi
putut să fie tata, iar eu aș fi putut fi oricine. M-a
îmbrăcat cu o rochiță roz, o țin minte și acum. Mi-a prins
părul într-o coadă la spate și mi-a pus la mână o brățară
din niște mărgeluțe verzi pe care le câștigasem la
pufuleți. Mama era mult mai emoționată decât mine, nu
o mai văzusem niciodată să alerge peste tot prin casă și
să transpire, să-i tremure vocea. Mă uitam la ea și nu
mai recunoșteam nimic din femeia puternică și hotărâtă.
Așteptam să-mi spună că nu trebuie neapărat să plecăm,
dacă nu voiam. Așteptam să-mi spună că o să fie bine, e
doar un om. Ca atunci când m-a dus în prima zi la
grădiniță și mi-a zis Să-ți faci cât mai mulți prieteni,
Hilda, să vorbești cu toată lumea și să nu te închizi în
tine.
- Mama?
- Da.
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- Ce trebuie să zic când îl văd?
- Îl saluți și o să te salute și el. Apoi o să fie totul
normal. Hai să mergem.
Îmi imaginam că o să vină îmbrăcat cu o cămașă cu
mâneci scurte și cu niște pantaloni deschiși la culoare.
Vedeam un om cu părul scurt și cu niște mâini muncite.
Mă așteptam să fie dur, să aibă o voce care să mă sperie.
Mi-l imaginam țipând. Mi-l imaginam gesticulând mult,
cu fața roșie și vene pronunțate pe tâmple. Ar fi zis
câteva vorbe și mama ar fi început să devină din ce în ce
mai tăcută. O uram pe mama când nu vorbea cu mine.
Nu cred că înțelegeam de ce, o luam ca pe o pedeapsă.
Se închidea în dormitor și stătea acolo cu orele. Mama,
mi-e foame. Mama, mi-am făcut temele. Când auzeam
că descuie ușa și alergam s-o văd, de fiecare era mai
veselă și mai liniștită. N-am înțeles nici de ce plecase
tata, nici de ce mama se închidea în cameră și nu mă lăsa
să o văd. N-am înțeles nici de ce trebuia neapărat să-l
cunosc pe străinul ăla înalt și brunet. Simțeam doar că
sunt prinsă undeva la mijloc. Devenisem dintr-o dată
doar un motiv. Motivul întâlnirii, motivul plecării,
motivul pentru care mă duc în fiecare zi la ora unu să iau
copilul de la școală, îl duc acasă, îi dau să mănânce. Dacă
copilul nu e mulțumit, am eșuat ca părinte. Dacă copilul
s-a îmbolnăvit, din nou, am eșuat ca părinte. Nu existam
eu, Hilda, zece ani, blondă, ochi verzi, clasa a treia. Eram
micuța Hilda, vai de ea, crește fără tată. Și mai era și
mama, săraca Vera, trebuie să muncească cât pentru doi
și e mereu obosită. Nu-și găsește pe nimeni.
Comentariile de genul ăsta mă enervau, nu pentru că nu
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ar fi fost adevărate, dar nici mătușa Ana, nici bunica nu
știau că eu si mama eram foarte fericite așa. Nu mă
plângeam niciodată de lipsa unui tată, nu prea știam
cum să mi-l imaginez ca să știu clar dacă îmi doresc unul.
Ce trebuia să facă un tată? Cum arăta? Ce mânca? Unde
ar fi stat? Îmi puneam de fiecare dată întrebările astea,
nu eram în stare să găsesc o definiție, iar să o fi întrebat
pe mama, cred că era cea mai proastă idee. Se uita lung
la mine pentru câteva secunde, după care schimba
vorba. Apoi m-a pus în fața faptului împlinit.
Ne-am întâlnit cu el la intrare în Cișmigiu. N-o să
uit niciodată momentul ăla. Era, într-adevăr, un bărbat
înalt și brunet care stătea cu spatele, cu brațele
încrucișate. Nu avea cămașă cu mâneci scurte, ci un
tricou roșu și niște blugi închiși la culoare.
Când s-a întors cu fața mi-am dat seama că nu era
nimic din ce îmi imaginasem, avea pielea extrem de albă
și niște ochi mari, verzi. Părea un om bun. Mi-a dat o
ciocolată și mi-a întins mâna, a zis Eu sunt Gelu, sigur mă
mai cunoști din povești. Am dat din cap și nu am putut să
spun nimic. El și cu mama au început să discute despre
lucruri banale. Părea calmă. Nu mai era femeia agitată
care nu putea sta locului. Ne-am dus spre mașină și apoi
la un fel de restaurant care nu mi-a plăcut deloc. El tot
încerca să scoată vorbe de la mine, dar nu eram în stare
să spun nimic.
- Hilda. Știai că eu ți-am ales numele ăsta? Mama
ta era sigură că o să nască un băiat, nici prin cap nu-i
trecea că ar putea să fie fată, a râs
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Eu n-am avut nicio reacție. Mi-a spus pe un ton
calm:
- Sunt aici ca să te cunosc, de acum o să petrecem
mult timp împreună.
- Ăăăă...
- Ce ai spune tu dacă te-ai muta pentru o vreme cu
mine la Cluj?, mi-a zis
Venise special să mă ia cu el. Bărbatul înalt și
brunet care pretindea că e tatăl meu voia să mă ia cu el
la Cluj, nici măcar nu știam unde era locul ăsta pe hartă.
M-a prins de mână, mi-a spus că totul o să fie bine.
Începusem să mă simt ca un câine pierdut pe stradă,
mama nu avea nicio reacție, m-am uitat la ea și a dat din
cap aprobator. Cum adică?
- O să-ți placă acolo, o să ai o groază de prieteni
noi.
- Și de ce trebuie să plec de aici?, am întrebat-o pe
mama
- E mai bine așa o perioadă, Hilda. Ai încredere în
mine.
Ai încredere în mine. Am plecat la Cluj chiar în ziua
aia. După zece ani, abia am mai auzit de mama de cinci
sau șase ori. După ce am plecat, n-a mai așteptat o
săptămână și s-a dus să trăiască cu un italian. Din nou,
tot un motiv am fost, doar că la zece ani lucrurile arată
diferit față de cum arată la douăzeci. Când nu ai habar
de ce se petrece în jurul tău, multe lucruri arată cât se
poate de bine de la nivelul de la care le privești. Mama
mi-a marcat cei mai frumoși ani de adolescență, acum
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am ajuns să o accept. Să fii fericit e o alegere personală,
motivele nu-și au de fiecare dată locul.
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Teodora MITEA
Sibiu

Acolo unde femeile sunt făcute din ametist
Ploua din nou. Maura privea picăturile și se
pregătea să își pună cizmele, când observă că umbrela
nu era la locul ei în cuier. Își privi, dezorientată,
garsoniera din care lipsea orice urmă de eleganță sau
spirit artistic și se hotărî că nu avea nevoie de umbrelă.
Se grăbi să își golească cutia de bijuterii de cele câteva
lănțișoare pe care le mai păstrase și alergă în fața
blocului. Pelerina de ploaie era găurită și vântul o
distrugea şi mai tare, dar nu conta. Așteptă până când
cutia se umpluse de picături de apă. Apoi urcă, așeză
cutia într-un loc sigur şi observă, cu stupoare, că
umbrela era, totuşi, în cuier. Se îmbrăcă în rochia ei
cafenie, care mai că o ştergea de tot din peisaj, îşi alese
broşa roşie cu o broască şi îşi privi părul în oglindă. Nu,
nu aşa trebuia să arate o femeie. Îşi lăsă părul roşu să îi
cadă pe umeri, apoi şi-l îndesă în eşarfă şi plecă.
Bijuteria la care lucra Maura era faimoasă în micul
sătuc Ludus, în mare parte pentru că era singura, dar şi
pentru că nimeni nu îşi amintea când a apărut sau cine a
înfiinţat-o. Pur şi simplu, părea că era acolo dinainte de
toţi, fără să aibă un început consemnat în mintea
vreunui locuitor. Maura se plimba prin bijuterie încă de
când era mică, fără să i se dea vreo importanţă. Acum,
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ea deţinea micul magazin la care visase de ani de zile.
Era singură şi nici nu voia angajaţi. La urma urmei,
clienţii nu erau frecvenţi sau diverşi, iar ea nu simţea
nevoie de companie. Ajunse la muncă puţin mai târziu
decât de obicei datorită ploii care începea să se
agraveze. Nu credea că asta va fi o problemă, din
moment ce oricum nu avea vreun client anunţat pe
dimineaţă. Surprinzător, în momentul în care ajunse în
faţa bijuteriei, observă o figură scundă, îndesată, într-un
palton portocaliu aprins şi cu o umbrelă stricată, privind
orarul. Alergă înspre potenţialul client, încântată şi
jenată în acelaşi timp. Ajunsă în dreptul bijuteriei, se
prezentă şi se holbă, într-un mod grosolan şi lipsit de
subtilitate, la oaspete. O faţă rotundă, de un rozaliu
accentuat de fardul de obraz, cu o frunte mică acoperită
de un breton incert îi zâmbea larg, arătând dantura albă,
din care lipseau dinţii din faţă, conturată de nişte buze
roşii. Invită clientul în magazin şi, chiar când se pregătea
să îi prezinte ultimele colecţii, acesta o întrerupse:
- Am o bijuterie şi o vreau evaluată, dacă se poate,
iar buzele roşii se contopiră într-un rânjet mai mult
înfricoşător decât simpatic.
Maura acceptă propunerea fără prea multe dubii,
dorind să scape cât mai repede de oaspetele surpriză.
Dintr-o geantă ce părea a fi piele de şarpe, scoase un
inel cu o piatră mare în mijloc, dar deloc bine echilibrată
de restul metalelor. Bijuteria i se părea de prost gust
Maurei la prima vedere însă, cu cât se concentra mai
mult pentru a identifica piatra, măiestria detaliilor i se
dezvăluia. Voia să întrebe de unde e acest inel, acum
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fascinată complet de el, dar se abţinu cu greu, nevrând
să iniţieze o conversaţie care nu era necesară.
- E ametist, îi spuse Maura după câteva minute
care păreau secunde pentru ea, dar deveneau o
eternitate pentru client.
Buzele roşii formară atunci un zâmbet larg până la
urechi, iar ochii îşi schimbaseră privirea plictisită într-una
puternică, dar fără să trădeze vreo urmă de surpriză,
lucru care o dezarmă pe Maura de toate barierele,
lăsând loc curiozităţii pe care oaspetele i-o insuflă încă
de la momentul întrunirii.
- Mă scuzaţi, spuse ea, vestea nu pare să vă
trezească nicio surpriză. Ştiaţi că e ametist?
- De unde vin eu şi zâmbetul îmi e făcut din
ametist, iubito. Ametistul e un nimic acolo. Sperasem că
am găsit ceva mai special.
- Vă asigur că aţi găsit, deşi nu credeţi. E, întradevăr, special! Aici, la noi, nu prea vedem pietre
preţioase şi dumneavoastră aveţi un exemplar superb!
Cel mult, vin oameni cu aur şi argint odată la ceva timp.
- Crezi că e superb?
- Fără vreo urmă de îndoială!
- Ah, şi atunci vrei să îl cumperi?
Abia atunci Maura realiză capcana în care s-a prins
singură. Clientul nu era nimic altceva decât o simplă
cacealma. Şi totuşi, privind mai îndeaproape inelul,
trebuia să recunoască unicitatea exemplarului. Câte alte
şanse ar mai fi avut de a i se oferi o bucată veritabilă de
ametist pur?
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- Nici măcar nu e nevoie să mă plăteşti, drăguţo.
Putem să facem un schimb, dacă ţi se pare mai ofertant.
- Un schimb? Şi ce v-aş putea da eu pentru o
bucată de ametist?
- Să vedem.. vreau.. vreau umbrela ta.
- Îmi vreţi umbrela?
- După cum ţi-au auzit urechile, da, îţi vreau
umbrela. Ai văzut doar, a mea s-a stricat şi nu am din ce
să îmi fac una nouă. Îmi place umbrela ta, e roz, îmi
place rozul.
- Eh, vă rog, lăsaţi ridicolul deoparte!
- Dar când l-am avut la mine? Vreau o umbrelă, pur
şi simplu. Am drum lung de făcut şi nu vreau să îmi ud
părul. Acum, îmi pierzi timpul cu gândirea ta lentă.
Accepţi sau nu?
Năucită de sinceritatea deloc naivă a oaspetelui,
Maura acceptă. Îşi luară adio şi Maura privi inelul, încă
fiind confuză de întâlnirea ce avusese loc acum câteva
minute. Luă o cutie de carton roşie şi puse inelul în
siguranţă, fără să îl mai admire, pentru că tocmai intrase
cineva în bijuterie. De data asta, persoana nu o mai
înspăimânta, dar trebuia să admită că părea cel puţin
străină. Avea o mantie turcoaz şi nişte cizme galbene, cu
o pălărie neagră, găurită pe margini. Nu a avut însă timp
să analizeze nou venitul, pentru că a trecut direct la
subiectul discuţiei.
- Uite, începu, am aici o brăţară, e ametist, poţi să
verifici, dacă vrei. Pe scurt, vreau un schimb.
- Sunteţi deci împreună!
- Cine?
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- Dumneavoastră şi.. ştiţi, a venit înainte..
- Eu şi gluma aia? Nici în cel mai adânc dintre iaduri
nu există aşa coşmar!
- Şi atunci, de unde aveţi atâta ametist?
- L-am născut. N-am timp de întrebări idioate,
puştoaico. Accepţi un schimb sau nu?
- Nu am nimic ce aş putea să dau pentru ametist,
chiar nu am.
- Vreau o umbrelă, ai o umbrelă?
- O umbrelă?
- Da, o umbrelă, ştii ce e aia o umbrelă?
- Nu, nu mai am nicio umbrelă..
- Ah, la naiba! Să vă ia naiba pe voi cu umbrelele
voastre inexistente! Eh, şi acum ce aş putea eu să vreau
de la tine dacă nu ai o blestemată de umbrelă? Bine
atunci.. vreau.. vreau o eşarfă. E frig afară şi nu am din
ce să îmi fac o eşarfă.
Aşadar, schimbul se făcu fără nicio problemă.
Maura nu înţelegea pe deplin ceea ce i se întâmplasepunea totul pe seama unor coincidenţe strainii, întradevăr, însă nu inexplicabile. La urma urmei, norocul nu
îi era complet străin şi, era nevoită să admită, devenise
chiar un obicei de când cu ploile frecvente. Restul zilei şil petrecu fără alte surprize, privind ploaia. Se gândea la
toate picăturile pe care le-a strâns de dimineaţă şi de
abia aştepta să ajungă acasă, ca să le verifice. Oare ce se
întâmplase cu ele? Spera că sunt în siguranţă.
În momentul în care se pregătea să închidă
bijuteria, privi oceanul . Nu părea extrem de agitat, lucru
neobișnuit pentru vremea asta. Luptându-se cu orice
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gând raţional care o sfătuia să plece direct spre casă, se
îndreptă spre plajă. Apa o atrăgea în moduri pe care
mintea ei banală nu şi le putea explica. Şi totuşi, încerca
din răsputeri să se împotrivească dorinţei pe care o
simţea acum ca o nevoie de a se arunca cu totul în apa
învolburată, de a lăsa valurile puternice să îi sfărâme
pielea albă şi firavă, de a se simţi atinsă în toată fiinţa ei
de continuul flux al apei. Se coborî pe nisipul ud şi începu
uşor să îşi scoată pelerina de ploaia care îi apărase, până
atunci, corpul. Fără să îşi dea seama, soarele coborî şi
corpul ei era acum complet dezvelit de orice haină, iar
ea se trezi în mijlocul apei liniştite. Speriată de golul din
memorie, se grăbi să înoate spre mal pentru a se
întoarce acasă. Plaja era goală şi singurul lucru de pe ea
erau lucrurile Maurei, pe care bănuia că le abandonase
acolo când se decise să intre în apă.
După ce a făcut un duş fierbinte, şi-a amintit
instant de picăturile de ploaie de azi dimineaţă, pe care
le lăsase nesupravegheate de atâtea ore. Alergă la
cutiuţa de bijuterii ca să constate că erau acolo- toate.
Niciuna nu lipsea, ceea ce era, puţin spus, ciudat. Oricât
de mare i-ar fi fost bucuria, nu înţelegea cum de nimic
nu s-a scurs şi cutia era intactă, plină cu ploaie. După ce
s-a schimbat, a scos bijuteriile cu ametist pentru a le
admira. Cât erau de frumoase! Păreau chiar mai
strălucitoare decât azi dimineaţă. Începu să râdă haotic,
cu lacrimi. Cât noroc! Şi ce idioţi! Dar cât noroc!
Deodată, simţi un impuls mai puternic decât orice
dorinţă imediată şi puse bijuteriile în apa de ploaie. Apoi,
se simţi complet ostenită şi adormi pe loc. Noaptea
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trecuse fără să îşi dea seama- pe semne, oboseala de
seara trecută nu i se diminuase.
În dimineaţa asta nu mai ploua. Ba mai mult, era
chiar însorit, aşa că Maura îşi scoase din şifonier rochia
roz pudrat de primăvară, geanta magenta şi pantofii
crem şi plecă spre muncă. Într-un săculeţ mic, îşi puse
bijuteriile cu ametist. Privi oceanul înainte să intre în
bijuterie- era chiar mai frumos acum! Părea să aibă o
nuanţă uşor violet, lucru pus pe seama ploii de ieri. După
ce a intrat, şi-a aranjat paltonul pe cuier şi s-a dus până
în spate pentru a-şi face un ceai. Când s-a întors, a fost
nevoită să îşi astâmpăre un ţipăt. În mijlocul bijuteriei, o
aştepta primul personaj de ieri. Purta alte haine acum,
însă machiajul (sau ceea ce Maura presupunea a fi
machiaj) era la fel de excentric şi exagerat. Fără să îşi
găsească cuvintele, Maura se opri asupra unui detaliu pe
care ieri nu îl observase: braţele. Unul dintre ele era
ţinut uşor la spate, ceea ce producea un contrast cu
restul fiinţei care nu se chinuia să ascundă niciun detaliu.
Încercând să nu pară extrem de evidentă, Maura se
aşeză pe scaun, însă poziţia braţului îi capta atenţia cu
orice ocazie. Observă că părea să îi lipsească o parte din
el, dar, înspăimântată până şi de posibilitate, alungă
imediat gândul macabru din minte. Trecuse deja ceva
timp în care nu se adresă niciun cuvânt, nici măcar un
salut, aşa că Maura se simţi obligată să întrerupă
tăcerea.
- Mă bucur să vă revăd! Vă mai pot ajuta cu ceva?
- Da. Ai avut grijă de inelul meu cu ametist?
- Bineînțeles, dar nu înţeleg de ce.
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- Vreau să îl văd. Hai, arată-l, grăbeşte-te, timpul
nu aşteaptă pe nimeni, cu atât mai puţin pe oricine nu se
identifică rasei voastre blestemate! Aşa că hai, repejor!
Simţindu-se lipsită de vreun drept la replică,
Maura se conformă. Scoase din geantă săculeţul cu
inelul, pe care îl scoase încet şi îl aşeză atent pe masă.
- Oh, şi l-ai curăţat! Ce frumos arată! E perfect! O
să fiu acum aşa cum am fost dintotdeauna! Iubito, îl iau
înapoi, mulţumesc. M-am ocupat de ploaie, dar, dacă
vrei, îţi pot da înapoi umbrela. Oh, nu vrei, aşa e? Ce
frumoasă eşti şi tu, parcă mai frumoasă decât ieri! Ai
simţit şi tu oceanul, nu-i aşa?
Şi, fără ca Maura să realizeze, ieşise din bijuterie.
Având impresia că halucinează şi că o să leşine în
următoarele momente, Maura dori să ia o gură de aer şi
se decise să meargă până afară pentru o secundă. La
intrare însă, se întâlni cu cel de-al doilea client de ieri,
care era pe cale să bată la uşă. Din prag, putea vedea
persoana de acum câteva momente stând pe banca din
faţa bijuteriei, aşteptând.
- Bună, aş dori să îmi văd ametistul, se poate?
Scena se repetă fără ca Maura să fie pe deplin
conştientă de acţiunile ei. Pentru ea, totul era un vis şi
prefera să fie cuminte, doar-doar s-ar trezi. Dar nu se
trezea şi acţiunea continua să se desfăşoare, iar ea
continua să îşi ţină privirea în pământ.
- Ce puştoaică întreprinzătoare eşti tu, l-ai curăţat
de toate mizeria! Ai folosit, văd, cea mai bună apă! Pari
chiar mai acceptabilă astăzi. Ai ceva marin în vene, am
dreptate? Bine, la revedere!
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După ce vizitatorul părăsi încăperea, Maura se
puse în genunchi lângă uşa de la intrare pe care o
blocase cu ultimele puteri şi închise ochii. De unde
stătea, prin vis, prin realitate, putea auzi conversaţia
celor doi, care nici măcar nu păreau să îşi dorească să
ascundă ceea ce aveau de spus.
- Coepi, pari din nou frumoasă. Trebuie să îţi spun,
parcă nu se mai termina chinul ăsta.
- Tandem, te contrazici tu pe tine. Nu se termină,
asta e ideea.
- Da, ei bine, m-am săturat de pământ şi de
oameni. Sunt lipsiţi de sens şi valori. Se iartă între ei ca
vitele, păcătuiesc deşi nu sunt păcătoşi, combină nervii şi
literatura.
- Mie îmi place aici, la ei. E frumos. Ai auzit că ne
consideră.. preţioşi? Tu crezi că sunt preţioasă, Tandem?
- Cred că orice nu pot înţelege e pentru ei preţios,
Coepi.
- Eşti crud, crud de tot! Şi ei te simt tot crud!
- Şi mă condamni?
- Eu nu pot să te condamn, ce drept am? Dar eşti
nedrept. Îi deteşti doar pentru că nu te iubesc, dar tu le
iei tot ceea ce au. Cum să te iubească? Eşti un criminal.
- Iubita mea Coepi, nu poţi să vezi că tot ce e
omenesc e doar un joc? Nu poţi să vezi că tot ceea ce fac
ei e doar o nouă mişcare care îi duce tot înspre acelaşi
sfârşit? Nu poţi tu oare să vezi că tot la noi se ajunge? Ei
sunt efemeri. Noi întinerim şi ei mor. Ăsta e firescul.
Pământul nu îţi face bine. Te umanizează şi începi să îi
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înţelegi. Nu o să fie nevoie să mai venim prea des pe aici,
din fericire. Acum suntem curaţi. Să mergem.
Maura se chinui să îi privească pe geam. Spre
mirarea ei, nu îi mai zări. Singurul lucru pe care îl putea
vedea era o femeie suplă, cu părul negru şi lung,
îmbrăcată într-o rochie cafenie care părea că o şterge de
tot din peisaj şi un bărbat înalt în spatele ei, cu o
umbrelă uşor găurită în mână deşi acum era caniculă. Nu
mai erau un adevăr de gânduri, erau un adevăr de carne
şi sânge.
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Mihai PAVEL
București

Fractura
I.
În a douăzecea zi, ieși din garsonieră cu intenția
de-a nu mai reveni vreodată. Nu s-a uitat înapoi.
Siguranța oferită de cei câțiva metri înconjurați de pereți
l-ar fi putut determina să se răzgândească. I-ar fi fost mai
ușor să se întoarcă, de douăzeci de ori mai ușor decât să
continue să înainteze prin întunericul rece al holului,
deși tot ceea ce trebuia să facă era să țină drumul drept,
sprijinindu-se de balustradă. Un picior înaintea celuilalt.
Nimic mai mult, pentru început. Gest atât de simplu și
totuși, în acel moment, i s-a părut cea mai dificilă dintre
provocări. Singura opțiune, își spuse, ca o ultimă și
necesară încurajare. Repetă asta de mai multe ori, întâi
în minte, apoi cu voce tare, iar ecoul elimină orice formă
de îndoială, orientându-l spre ieșire.
Cinci minute mai târziu, întreaga lume i se găsea la
picioare, sub talpa ghetei stângi de fapt, întinsă pe
suprafața trotuarului ca o dovadă de nezdruncinat a
prezenței lui. Făcuse primul pas cu stângul, contrar
oricărei superstiții, iar urma îi rămase în zăpadă, cu
modelele ei labirintice, închise într-un contur negru ce,
la fiecare pas, devenea tot mai cenușiu. Mai avu nevoie

111

de alți câțiva zeci de pași. Abia în momentul ăla se putu
uita fără ezitare înapoi, la imensa clădire care însemna
întreaga lui viață de până atunci. Dreaptă și cenușie,
complet lipsită de personalitate. În cadrul unuia dintre
balcoane se afla o siluetă de bărbat care-i făcea cu
mâna. Se agita la fiecare mișcare a brațului, ridicându-se
pe vârfuri și plutind, parcă, preț de câteva secunde.
Umbra sa enormă cobora de-a lungul peretelui clădirii,
îndoindu-se la jumătate. Capul i se prelungea ca o suliță
de piatră către mijlocul străzii, iar umerii își aruncau vălul
de întunecime peste mașinile parcate ordonat lângă
trotuar. Clipi de două-trei ori și gestul ăsta neînsemnat îl
instală definitiv în realitate. Acolo se afla balconul
propriei garsoniere și singura siluetă o reprezenta
reflecția lui, transpusă de lumina zilei în geamul ușii de la
bloc. Cum vine asta, se întrebă, reflecția mea a rămas
încă în garsonieră? Își alungă însă gândul aproape în
același moment în care îi veni în minte, întrucât nu se
putea îndoi de evidența de a se afla afară cu toată ființa
lui, de fapt certitudine, din moment ce pășea pe
trotuarul plin de zăpadă. În sfârșit lăsa în urmă ceea ce
timp de douăzeci de zile îl ținuse captiv, îl imobilizase,
oferindu-i totuși o relativă și fragilă siguranță. Ca pentru
a-i înlătura orice fărâmă de îndoială, realitatea se folosi
de claxonul unei mașini, apăsat cu violență și
acompaniat de înjurăturile grosolane ale șoferului. Se
uită contrariat la urmele lăsate de cauciucuri. Doar
câțiva centimetri în direcția lui ar fi putut pune capăt
întregii expediții! Absurditatea unui asemenea
deznodământ avea ceva comic și oricine l-ar fi privit
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atunci n-ar fi fost în stare să spună dacă părea gata să
izbucnească în râs, ori se lupta să-și înăbușe hohotele de
plâns. Își legă cordonul halatului de baie în jurul taliei și
își acoperi gâtul cu gulerul flaușat. Suflă în mâinile ținute
căuș grăbind pasul. Din cauza omătului aruncat într-o
parte de utilajele de deszăpezire, nu putea păși pe
trotuar.
Se opri în mijlocul intersecției și își plimbă mâna
dreaptă prin buzunar. O ridică apoi până la nivelul
ochilor și privi întrebător degetele strânse în palmă.
Încotro? rosti, săltându-și umerii. Își lipi urechea de
pumn și ascultă. Dacă a se afla în afara apartamentului
nu era o iluzie și totul se întâmpla într-adevăr, atunci
între degetele-i roșii ar fi trebuit să strângă ceea ce
ținuse mereu acolo în timpul captivității: moneda de
plumb cu două fețe egale, pajură și pajură, pe care o
găsise la cincisprezece ani pe plajă, îngropată în nisipul
fierbinte. Viața, credea el, nu era doar o înșiruire
aleatorie de întâmplări și situații. Dacă lua în considerare
contrariul, nimic n-ar mai fi avut sens. Încercarea de-a se
rupe acum de anterioara-i existență s-ar asemăna cu
angajarea într-o luptă dinainte pierdută. Moneda ținută
în palmă sintetiza perfect această noțiune. Deși avea
două fețe, ambele reprezentau aceeași emblemă. Putea
să o arunce și să o prindă în palmă, să o acopere înainte
să privească rezultatul, pentru a-și oferi iluzia de a alege,
însă știa deja că oricum ar fi căzut, destinul i-ar fi rămas
același. Poate că jocul ăsta (fiindcă nu putea fi vorba de
altceva) era doar unul din micile detalii care
supraviețuiseră prin cine știe ce hazard acelei despărțiri
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violente de trecutul său, din urmă cu aproape doi ani. Navea cum să-și dea seama că nici măcar nu-i aparținea,
că-l împrumutase de fapt de la un oarecare personaj de
benzi desenate. Deși nu citise niciodată benzi desenate,
putea presupune că, îmbrăcat astfel și mergând pe
stradă așa cum o făcea atunci, semăna cu unul dintre
acele personaje. Un copil care l-ar fi văzut de la geam lar fi crezut, poate, un super-erou sau măcar un ticălos
antagonist, maturii, doar un alt nebun cu nicio altă
utilitate decât aceea de a fi călcat de roțile vreunui
autobuz.
Spre stânga, decisese moneda. Se opri în dreptul
primului magazin cu haine și, după ce-și trecu degetele
peste pachetul gros de bancnote din buzunar, ca pentrua se asigura că se aflau acolo, că nu se aventurase în
noua viață complet nepregătit, împinse ușa cu hotărâre.
Din spatele tejghelei, o femeie slabă, cu ochelari mai
mari și mai roșii decât proprii obraji, îi ură bun venit
printr-un zâmbet larg. Se strecură printre cuierele cu
sacouri și cămăși, ocolind raionul cu încălțăminte. Se izbi
de o masă de sticlă și răsturnă un vraf de blugi, pe care îl
împinse discret, cu vârful ghetei, sub masă. Trecând
printre rafturi, alese la întâmplare, fără a verifica
prețurile, hainele necesare și se retrase în cabina de
probă, neacordându-i atenție vânzătoarei, care se
pregătea să-l avertizeze că n-avea voie să ia cu el mai
mult de trei obiecte vestimentare. Nu rămase totuși
ascuns în spatele perdelelor atât de mult încât să dea de
bănuit. Se apropie de tejghea de-a gata echipat cu o
pereche de pantaloni crem din lână, cel puțin c-un
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număr mai mare, o bluză galbenă cu guler, un palton
vișiniu, o pereche de mănuși din piele neagră și-o bască
gri în carouri.
Parcă sunteți explorator, spuse vânzătoarea
zâmbind discret, Da, răspunse el apatic, bine, depinde și
ce înțelegeți prin explorator, Cu toate culorile alea pe
dumneavoastră… nu v-ați asortat deloc, Cine spune că
trebuie să ne asortăm întotdeauna, Oricum, tot aveți
nevoie de o curea, Asta e posibil. Vânzătoarea ieși de
după tejghea și se îndreptă spre peretele din spate,
acolo unde, într-o zonă mai puțin luminată, stăteau
agățate curelele, de diferite mărimi și culori. Pe care o
preferați, Las la alegerea dumneavoastră, Ce spuneți de
una gri, s-ar asorta cu basca, Ba, dacă stau să mă
gândesc, dați-mi-o mai bine pe aia roșie. Femeia îi făcu
pe plac neobișnuitului client. O fi vreun star de cinema,
își spuse, unul din ăștia de le place să iasă în evidență, să
întoarcă lumea capetele după ei. Haideți, vă rog, mai
repede, că pierd trenul, spuse starul de cinema,
săltându-și călcâiul pe podea. Rămâneți îmbrăcat, Cum
altfel, Păi și prețurile, Le rup eu mai încolo, cu dinții, Păi
și halatul, Un cadou pentru dumneavoastră, Vai de mine,
nu se cade, Atunci aruncați-l, numai faceți odată totalul,
vă rog! Vânzătoarea se mișca mult prea încet, de parcă
și-ar fi propus să-l scoată din sărite. Culese câteva
bancnote din pachetul pe care avusese grijă să-l
transfere în buzunarul paltonului, cusut pe dinăuntru și
prevăzut cu fermoar. Ăștia acoperă toate costurile,
spuse, și se îndreptă spre ieșire. Domnule, nu se poate,
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așteptați să fac socoteala. Dar K. continuă să înainteze,
hotărât să ignore strigătele disperate ale vânzătoarei.
II.
De la cincisprezece ani, de când găsise moneda, și
până în urmă cu doi ani, când se întorsese din armată,
întreaga existență a lui K. fusese condiționată de către
taică-su, prezent în fiecare moment al vieții lui cu o
asemenea obstinație, încât și aerul din oraș părea a
purta în moleculele sale minuscule vocea, mirosul, ba
chiar mișcările grosolane ale bărbatului. Apoi a stat
drept și ferm și nu i-a mai fost jenă să spună Nu. Până
atunci fusese o cârpă folosită la ștergerea prafului, la
îndepărtarea rahatului de pe tălpile încălțărilor, iar
acolo, în armată, umilința se intensificase până ce a
simțit-o arzându-l pe dinăuntru. Pe rând, fiecare dintre
camarazii lui K. îl insultaseră și îl batjocoriseră. La
început, se cufunda seara cu fața în perna cu miros de
usturoi din cazarmă și răcnea cu toată forța. Alteori
plângea și adormea cu lacrimile șiroindu-i de-a lungul
obrajilor. Soldat, lustruiește-mi bocănii, Soldat, fă
curățenie la veceuri, freacă gresia și faianța până ce-o să
mă pot vedea în ele, Soldat, fă cum face găina, Soldat,
mergi de-a bușilea, Soldat, fă tumba, Soldat, treci la
curățat de cartofi, Soldat, scarpină-mă pe spate și fă-mi
masaj, Soldat, bagă cinzeci de flotări și să nu văd că dai
în bâțâială, că te mai pun să faci încă cincizeci… Drepți!
Culcat! Stânga-mprejur! Soldat, nu mă face să repet!
După nici două luni, soldatul K. devenise imun la orice
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jignire. Trupul nu-l mai durea, nu mai avea frică de nimic.
Executa cu privire goală fiecare ordin. Și totuși, undeva
înăuntrul său, un organism care nu avea legătură tactilă
cu exteriorul acumula particule de ură. Era ca o celulă
verde de cancer, care i se prinsese cu brațele-i de scai de
creier și i se dizolvase în sânge, otrăvindu-i judecata.
Începea oare să semene cu bărbatul avut în minte de
taică-su când îl obligase să se înroleze, deși stagiul
militar nu mai era obligatoriu de aproape un deceniu?
Bătrânul continua să trăiască în propria-i bulă de timp și
încerca să-i absoarbă și pe cei din jur, așa cum procedase
cu nevastă-sa iar apoi cu K. Însă cel mai important, o
constantă întrebare învârtindu-i-se în cerc în minte, de al
cărei răspuns se temea până-n măduva oaselor,
Devenea, parțial sau întru totul, copia tatălui său?
Își răspunsese singur, la întoarcere. Refuzase să
continue armata după primul an, obligatoriu la înscriere.
Se întorsese acasă cu același rucsac cu care plecase și
hainele largi, căci era de două ori mai slab. Totuși, când
bătrânul îi urlase în ureche, Ce naiba cauți aici,
împungându-l cu degetul arătător în coaste, K. nu s-a
mai putut stăpâni. De-acum înainte n-o să mai ridici
niciodată tonul la mine, nu-mi vei mai spune ce să fac și
vei face tot posibilul să mă eviți câtă vreme voi locui aici.
Vorbise calm și sigur pe sine și poate că tocmai acea
siguranță l-a convins pe taică-su de seriozitatea
amenințării, fiindcă oricum ai fi privit-o rămânea totuși o
amenințare, nu asemănătoare cu a unui câine care se
zbate și latră și face spume la bot dincolo de gard, dar la
fel de palpabilă ca în momentul unei plimbări nocturne
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prin savana africană, când ești urmărit de senzația că
fiecare boschet poate ascunde un posibil prădător.
Înghițind în sec, bătrânul se dăduse înapoi, punându-și
palmele deschise în față, ca semn de apărare. Apoi, se
dusese în dormitor și trântise ușa. Deschisese geamul și
scuipase, după ce făcuse gargară în fundul gâtului timp
de câteva minute. Flegma-i lipicioasă ca o dâră de melc
acoperi două mașini și rupse un copac. Desigur că
respectivul copac fusese rupt cu multă vreme în urmă iar
lichidul de pe capotele curbate spre interior ale
mașinilor era o dovadă a ploii de mai devreme, dar în
momentul ăla realitatea își pierduse oricum sensul, se
deformase ca un bulgăre de sare stropit cu furtunul și
risca să se vaporizeze definitiv.
III.
Călătoria fusese lejeră, deși durase câteva ore.
Trenul ajunsese la destinație chiar cu două minute
înainte, lucru de apreciat într-o lume tot mai
dezorganizată și incertă.
Nu-și propusese o călătorie cu trenul, nu-și
propusese nimic, în adevăratul sens al cuvântului, dar în
momentul când îi specificase detaliul ăsta vânzătoarei,
se gândise că era o idee la fel de bună ca oricare alta.
Odată ajuns în gară, se îndreptase direct spre ghișeul de
bilete și întrebase când pleacă primul tren. Unde vreți să
ajungeți, îl întrebase casierița, Nu contează, dați-mi bilet
pentru prima cursă și nu-mi spuneți destinația, nu vreau
să o cunosc, Bine, dar cum veți ști unde să coborâți,
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Cobor eu undeva până la urmă, Păi nu se poate așa,
domnule, De ce, Dacă coborâți mai departe decât vă dau
eu biletul, vă amendează, Dați-mi unul pentru o stație
terminală atunci, Unde să vă dau, Nu știu, v-am spus, și
nici nu mă interesează, doar toate trenurile se opresc
undeva definitiv, Asta așa e, dar tot nu pot să vă dau
ceva la nimereală, La nimereală nu o să îmi dați, vă
asigur, așa veți avea doar impresia. Să știți, adăugă K.
zâmbind enigmatic, orice lucru pe lumea asta a fost
decis înainte de a se întâmpla. Iar acum, cu mâinile
vârâte în buzunare, plimbându-și degetele pe muchia
striată a monezii, prin a cărei prezență avea certitudinea
că nu era complet neajutorat, K. se lăsa purtat (fiindcă ar
fi corect să spunem că, în lipsa unor indicații transmise
de creier, spre o destinație anume, picioarele căpătaseră
momentan o voință proprie) pe străzile unui oraș
complet necunoscut. Soarele își arunca razele reci de-a
lungul trotuarelor și fațadelor clădirilor, creând umbre
ce păreau a alcătui împreună un unic labirint. Poate că
acele învelișuri de beton, îi trecu prin minte lui K., erau
suportul bidimensional al unor Tezei cu antene și
chelicere, care se aflau în aceeași dezinteresată căutare
a întâmplătorului ca și el. Sau poate că nu.
Aparenta lipsă de viață a orașului îi transmitea
totuși o stare de bine. Cei câțiva călători care coborâseră
în gară se împrăștiaseră rapid, singura dovadă a trecerii
lor fiind urmele rămase în zăpada proaspătă. Deloc
întâmplător, lui K. îi atrase atenția tocmai una dintre
aceste urme. Îl contrarie mărimea neobișnuit de mică și
mai ales faptul că, admițând că fuseseră lăsate de
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încălțările unui copil de patru-șapte ani, în jur nu exista
nicio dovadă c-ar fi fost însoțit de-o persoană matură.
Abia când își apropie fața observă, la câteva degete de
baza formei dreptunghiulare, o împunsătură adâncă în
zăpadă, de grosimea degetului mic de la mână. Probabil
că proveneau de la niște pantofi din aceia cu toc înalt și
se întrebă ce-o determinase pe purtătoarea lor să iasă
din casă încălțată atât de nepotrivit. Fără vreun motiv
sau scop anume, K. simți o imperativă nevoie de a lua
urma urmelor. Îi era ușor să o facă, pentru că tocurile
din zăpadă se depărtau de celelalte tălpi de pantofi și
ghete cotind imediat pe o stradă laterală. Se împiedică
de marginea trotuarului și trase o înjurătură. Grăbi
pasul. Fiind o stradă strâmtă, utilajele nu încăpuseră, așa
că trebuia să ocolească grămezile de zăpadă adunate cu
lopata în fața intrărilor. Tocmai când se plictisise de
urmărirea neobișnuită și care părea a nu duce la niciun
rezultat, K. zări tocurile negre ale unor pantofi de lac
așteptând în mijlocul trotuarului. Erau completați de
trupul unei femei tinere, sumar îmbrăcate. Se gândi c-ar
fi format o pereche foarte potrivită, așezați unul lângă
altul sau (de ce nu?) stând braț la braț în decorul albcenușiu, ca două păsări multicolore. A se imagina ca o
pasăre îl făcu să-și reprime un hohot de râs. Era posibil
să nu fie mai elegant decât o gâscă. Da, avea gânduri tot
mai ciudate și nu-și mai dădea silința să înțeleagă măcar
legăturile tot mai neobișnuite create de mintea lui. Apoi,
ca și cum piciorul femeii ar fi vrut să înainteze, percepu o
mișcare a trunchiului ei și o imobilizare subită, ca și cum
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ar fi văzut ceva surprinzător. Iar când femeia își întoarse
capul înspre el, K. rămase locului de uimire.
IV.
În acest punct al povestirii n-avem de ales,
cititorule, decât să intervenim pentru a-ți spune că
tânăra femeie îi era complet necunoscută lui K. și că
explicația reacției lui necesită o scurtă întoarcere în
timp, mai exact în intervalul de câteva săptămâni
dinaintea înrolării în armată.
Bulevardul Nabucodonosor este acoperit de
frunzele tomnatice care se scutură din stejari alături de
ghinde. Adierea plăcută a vântului creează mici tornade
de frunze ce pier în văzduh după ce s-au urmărit una pe
cealalaltă. Între momentul ăsta și cel de mai târziu, unde
l-am lăsat în mijlocul străzii acoperite de zăpadă,
imobilizat în timp și cu fața strâmbată de uimire, K. a
revenit de nenumărate ori, atât din nevoia de-a regăsi
liniștea și senzația de libertate cât și pentru-a se
convinge că n-avea să uite niciodată trăsăturile fetei
ghemuite lângă el, agățată de brațul lui, caldă și vie și
dureros de reală. Semăna, sau era ea într-adevăr? Vârful
nasului, arcuindu-i-se în sus ca un nevinovat cârlig de
pescuit ce, odată agățat de firul undiței, străpunge două
ființe deodată. Smaraldul ochilor ei revitalizând parcă
toamna palid-cafenie. Ce înseamnă moneda aia, îl
întreabă, am văzut că o ții mereu la tine și că o pipăi
când crezi că nu te vede nimeni. În prezența ei, totuși, K.
n-a încercat măcar o singură dată să-și ascundă gestul
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care, de foarte multă vreme, face parte din el (sau ar fi
mai corect să spunem c-a ajuns să-l completeze). Ei,
nimic, îi răspunde în grabă, e doar o monedă veche, La
care ții foarte mult, Un soi de talisman, da, Cineva la care
ții ți-a dăruit-o, Nu chiar, mi-a dăruit-o nisipul în care am
găsit-o, Pe plajă, Întocmai, m-a fript când am atins-o cu
piciorul. Curiozitatea ei n-are nimic ofensator, așa cum i
s-a întâmplat să remarce de multe ori când aceeași
întrebare i-a fost pusă de alte persoane, printre care și
taică-su, nu descoperă în privirea ei sinceră nimic din
ironia atât de familiară și detestată. Tocmai pentru că e
sinceră, privirea-i nu poartă cu sine nimic răutăcios sau
ambiguu. Iar ea este atât de frumoasă! Părul lung îi cade
pe umerii albi în inele de aur concatenate, ca o cascadă
licăritoare în mijlocul unei păduri întunecate. Nu trebuie
să-l lași pe tatăl tău să decidă, o aude spunându-i și în
tonul ei categoric întrevede totodată o rugăminte, mi-e
teamă că nu te voi mai vedea dacă pleci, să nu râzi, dar
cred că încearcă să ne despartă, știi că el și cu tata nu se
înțeleg deloc, mama schimbă imediat subiectul dacă
vreau să-i vorbesc despre tine, așa cred eu, că toată
lumea încearcă să ne despartă, E o prostie, răspunde K.,
mă duc în armată pentru că vreau eu, am nevoie de asta
pentru a mă responsabiliza, dar mă întorc după un an și
totul va fi la fel, voi veni acasă și în permisie, ne vom
vedea de fiecare dată, apoi îmi voi căuta de muncă și ne
vom muta împreună. Nu poate scăpa de senzația că-și
oferă lui însuși o justificare, că nu se simte pregătit să
înfrunte adevărul, ceea ce înseamnă de fapt să-și
înfrunte tatăl. Într-o anumită măsură, știe că ea are

122

dreptate și gestul protector de-a o strânge în brațe nu-i
aduce nicio liniște, prevestirea rămâne încă în aer, grea
și înecăcioasă.
K. se apropie de tocurile pe care le urmărise în
zăpadă și care păreau că îl așteaptă în mijlocul
trotuarului. Nici nu își amintea ultima dată când fusese
atât de emoționat. Dacă era ea, oare îl va recunoaște?
Iar dacă îl va recunoaște, ce reacție va avea?
Hei, ai de gând să te mai uiți mult la mine, îl
întrebă femeia, făcându-l să tresară, să nu crezi că n-am
observat cum te holbezi de câteva minute, nu m-aș mira
dacă m-ai urmărit până aici, Nu mă recunoști, Dacă ne
cunoaștem de undeva, îmi pare rău, nu stau bine cu
memoria, Îmi spui, te rog, cum te numești? Ea îl studie
câteva secunde înainte de a-i răspunde, pe un ton
sugestiv, Îmi poți spune cum vrei, Nu înțeleg, se fâstâci
K., Pot fi oricine dorești tu, continuă femeia, apropiinduse. Acum K. îi putea admira mai bine trăsăturile. Nasul
parcă nu îi mai era la fel de cârn iar ochii aveau parcă o
nuanță diferită de smaraldul din ochii Mayei.
Menținându-se la o distanță formală, femeia îl privi pe K.
fără să clipească. O urmă de zâmbet îi șifonă colțul gurii.
Oh, ți s-au înroșit obrajii, ce drăguț, îl ironiză, Îmi pare
rău, am crezut că ești altcineva, și cu aceste cuvinte, K.
porni în direcția opusă, Te-am speriat, nu sunt pe gustul
tău sau care-i problema, auzi în urma lui glasul nesuferit
al femeii.
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V.
Trupul bătrânului a început de multă vreme să
miroasă. Pentru a-l băga în frigider, K. a trebuit să scoată
întâi toate rafturile de sticlă și să golească ușa pe
dinăuntru de margarina și ciocolata și sticlele de vin și
laptele și ouăle suspendate. Apoi a îndoit cadavrul la
jumătate, l-a împins înăuntru și i-a trântit ușa-n nas. În
poziția aceea, părea un actor care se înclină după un
spectacol grandios. K. dădu frigiderul la maxim și
aplaudă. Își închipui de fapt că a recurs la gestul ăsta de
sfidare, însă de cel puțin șaizeci de minute nu se mișcase
din scaunul așezat în fața frigiderului. Stătuse doar
acolo, la fel de țeapăn și de tăcut ca taică-său, strângând
în pumn moneda care decisese încă o dată în locul lui.
Cu câteva ore înainte ca bătrânul să moară, K.
fusese concediat. În vulcanizarea în care lucrase pentru
câteva luni, nu fusese niciodată bine văzut.
Responsabilul cu instruirea lui în ale muncii păruse
mulțumit la început de faptul că făcuse armata. Astăzi,
tinerii ăștia nu mai știu ce e aia regulă, comenta el
mereu, nu mai știu să plece capul în fața superiorului, nu
mai au niciun dumnezeu, numai droguri și băutură e în
capurile lor și futai până leșină. Lui K., care până la
douăzeci și patru de ani nu fusese intim cu altă femeie în
afară de Maya și nici măcar cu ea n-ajunsese până acolo
încât să considere cu adevărat c-au făcut dragoste
(mișcările lor stângace putând fi interpretate doar ca o
simulare neizbutită), îi provoca scârbă bărbatul ăsta și,
oricât ar fi încercat să-și ascundă sentimentele, nu-și
putea înăbuși cu totul furia resimțită în prezența lui, mai
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ales la auzul cuvintelor porcoase care-i ieșeau pe gură. Și
chiar dacă ar fi vrut să îi umple gura cu vaselină, să îl
apuce de tricoul rupt și pătat și să dea cu el de pământ,
să îi crape țeasta cu vreo cheie imbus, să rostogolească
spre el un cauciuc de tractor care să îl lipească de perete
și să îl strivească ca pe un țânțar, armata îl învățase să
suporte în tăcere și cu răbdare de sudor orice
comportament jignitor și impertinent.
Printre gândurile contradictorii ale lui K. n-avea
cum să-și facă loc ideea că tot ce detesta la ceilalți
însemna o reacție adversă, că era o urmare a persecuției
îndelungate impusă de taică-su și că acum instructorul
devenise o reflecție a acestuia, la fel cum se întâmplase
și-n cazul subofițerilor și ofițerilor din armată. Pierderea
Mayei, ratarea întregii lui vieți, toate astea cântăreau
greu pe umerii bătrânului. Concedierea lui fusese
picătura care umpluse paharul. Deși maistrul îi spusese
că i se va reînnoi contractul, la sfârșitul lunilor de așazisă ucenicie, l-au chemat în birou și i-au spus că nu mai
au nevoie de muncitori. În plus, se pare că existau câteva
plângeri ale clienților care nu puteau fi justificate decât
ca greșeli ale sale. Nu prea i-a păsat de pierderea slujbei.
Până la urmă, ar fi renunțat de bunăvoie la ea.
Bătrânul primise vestea cu multă vreme înainte ca
el să revină în garsonieră, după câteva ore de hoinăreală
prin centrul orașului, și strângea între degete a șasea
cutie de bere (pe celelalte le turtise de blatul mesei). Nu
ești în stare să te ții de-o amărâtă de slujbă, răcnise el
abia ce K. intrase pe ușa apartamentului. Bine că ai știut
tu să ții o familie, Ce vrei să spui cu asta, Știu eu ce vreau
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să spun. Bătrânul se clătina vizibil. Vocea îi era puternică,
însă articularea cuvintelor nu-i reușea întotdeauna. K.
vru să se retragă în cameră pentru a nu îl mai vedea în
acea stare jalnică, însă bătrânul ocupa cadrul ușii. Am
vrut să fac un bărbat din tine, chiar m-am chinuit să o
fac, pentru maică-ta, să fie mulțumită de tine, Nu știu
cum poți măcar să-i pronunți numele, după toate câte-a
îndurat din cauza ta, ar trebui să-ți fie rușine, Ticălosule,
las’ că te-nvăț eu minte, să-mi mai vorbești în felul ăsta,
ce, crezi că mi-o fi frică de tine, eu te-am făcut, eu te
omor. Cu o atitudine sfidătoare nepotrivită pentru
starea și anii lui, bătrânul încercă să se lanseze peste
masă, direct la gâtul lui K. Ținea în mână doza de bere
golită, amenințându-l cu capsa de tablă. Când K. păși în
dreapta pentru a se feri din calea lui, taică-su se
rostogoli peste masă ca un taur păcălit la coridă și
rămase acolo, întins pe gresia rece, cel puțin o jumătate
de oră. K., fără a-i acorda mai multă atenție ca unui
gândac adormit într-o crăpătură de perete, intră în
camera lui și abia când trecu pe lângă el, pentru-a ajunge
la baie, își dădu seama că nu se mișcase din loc. A știut
că era mort înainte de-a se apleca să-i verifice pulsul și
prima întrebare pe care și-a pus-o a fost Ce-i de făcut cu
cadavrul? Și-a strecurat mâna în buzunarul drept. A
privit moneda câteva momente, ca în așteptarea unui
răspuns. Apoi a înălțat ochii și a văzut frigiderul.
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VI.
K. se afla în apartament de nouăsprezece zile.
Aproape că nu mai putea acoperi mirosul cadavrului.
Încă se amăgea, totuși, cu senzația de siguranță degajată
de apartament. Întreaga sa viață se simțise protejat în
această casă, în ciuda comportamentului invaziv al
bătrânului. Să plece, sau să rămână înăuntru? Casa îi
aparținea de-acum, însă o voia cu adevărat? Fiecare
lucru i se părea dintr-odată minuscul și îl scârbea
profund. Siguranța se clătina și ea odată cu repulsia.
Poștașul a sunat la ușă. Nu se simte bine, e la pat,
unde trebuie să semnez, a întrebat K. Jos, în colțul din
dreapta, Mulțumesc, ne mai vedem noi, La revedere!
Brusc, K. s-a hotărât să-și urmeze primul impuls. A
pus banii de pensie peste ultimul său salariu și celelalte
economii și a făcut un teanc măricel. L-a aruncat peste
moneda cu două pajuri, în buzunarul halatului de baie.
S-a încălțat cu ghetele de armată. N-a vrut să ia alte
haine din casă. Nimic nu îl mai lega de locul ăla.
În a douăzecea zi, a ieșit din garsonieră cu intenția
de-a nu mai reveni vreodată.
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Marina SAGHIN
Sibiu

Acolo unde se termină drumul!
Ora 11:11- o văzuse de atâtea ori prezentă pe
ecranul ceasului de la mână; stătea acolo ameninţătoare
de parcă l-ar fi urmărit. În orice caz, încerca să-i spună
ceva. De ceva timp ora cu pricina părea să fie prezentă în
mai toate momentele cu mare însemnătate pentru el.
Un încuiat ar spune că e doar o coincidenţă oarecare şi
că se va scurge insesizabil ca oricare alta în milioanele de
secunde ce freamătă în existenţa noastră colectivă. Şi
totuşi, părea ceva schimbat. Să fie oare din cauza lui? Avea sentimentul că urma să i se schimbe cursul întregii
vieţi, nu doar a lui, ci a tuturor. Realiza asta cu fiecare
privire îndreptată înspre numărul fatidic. Poate fix la
aceeaşi oră au avut loc mai multe catastrofe.
Scufundarea Titanicului s-a întâmplat de pildă, într-o
lume paralelă cu cea a lui Luc. În urmă cu câteva secole,
probabil aceeaşi ora însemnată pe ecranul unui ceas a
prevestit întreaga catastrofă. De neiertat şi totuşi la
îndemâna unei minţi care ar fi capabilă să citească
dincolo de aparenţe. Aceeaşi cifră a pecetluit poate chiar
ceasul mortii lui Kennedy- unul din cele mai scandaloase
asasinate din istorie. Misterioasa moarte e încă studiată
şi pare de neînţeles condiţiile în care aceasta a avut loc.
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Luc ştia că 11:11 de acum avea să pună în mişcare efecte
de neimaginat.
Lumea în care trăim noi are o natură duală. Pentru
fiecare zâmbet de copil inocent există o privire din care
ţâşneşte ura- în ochii unui condamnat cu închisoarea.
Pentru fiecare act de generozitate se întâmplă o faptă de
egoism cumplit. Ciudată treabă! gândi Luc. ”Cum e
posibil ca în om să existe atât de bine definite doua
dimensiuni diametral opuse?” Aceleaşi sentimente
antagonice îl încercau şi pe el uneori. Se pierdea şi uita
să fie el. Cu toate astea, avea să se termine curând. Îi era
cu adevărat teamă de semnificaţia pe care ora cu pricina
o putea lua în viaţa lui. Avea nevoie să se exprime, dar
un cocktail de emoţii se revărsau. Reuşi să scoată un
sunet.
- Ajutoor! şopti ca pentru sine Luc.
- Ce ai? Pari mai palid decât de obicei. Îl repezi
matahala de om din faţa lui.Nu răspunse. Ce senzaţie
plăcută îţi poate da uneori vocea cunoscută a unui
prieten. Era Tim-bunul lui amic. Se aflau amândoi în
drum spre casă în maşina lui Luc.
- Auzi, zise Tim, tu ştii că nu ţin la astfel de prostii,
dar să fie oare adevărat că sufletul se duce undeva după
moarte? Am ascultat azi o ştire cum că nişte cercetători
americani au decoperit că pacienţii aflaţi în moarte
clinică experimentează ceva similar cu trecerea dincolo.
- Nu prea am dat pe la ora de religie în şcoală şi
nici nu cred în astfel de prostii. Doar că mă întreb uneori
dacă nu cumva ce credem noi că alegem e de fapt deja
trasat. Adică ….cum să explic. Asta da, cred că noi toţi
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suntem un fel de tablă de şah imensă. Fiecare îşi are
locul său până când ceva se întâmplă şi numai alegem
noi. În fine, bat câmpii adăugă Luc.
- Luc, toată discuţia asta profundă îmi provoacă o
foame de elefant. Să-i dăm bice, amice. Vezi ai grijă la
chestia din faţă. Ce poate fi ăla? strigă îngrijorat Tim.
Într-adevăr undeva la o distanţă puţin sesizabilă se
întrevedea o siluetă fumegândă. Era aproape de ora
12.00 doar că drumul familiar lor părea interminabil. Azi
la fel ca în orice altă zi, Tim şi Luc se duceau ca de obicei
la restaurantul lui Jim, un alt prieten cu care obişnuiau să
mănânce de prânz. Localul numit “La Terasă” era de
departe preferatul lor şi era situat la o aruncătură de băţ
de casa lui Luc. Acolo se găsea fără îndoială cel mai bun
Fish’n Chips din câte existau în cartierul retras din New
Orleans. Era genul de cartier liniştit în care şeriful se
putea lăuda că a anchetat unul, doi pungaşi mărunţi,
asta dacă avea noroc.
- Rahat! replică Luc. Iese fum din chestia aceea?
Vezi şi tu ce văd şi eu? Pe măsură ce motorul turuia,
zgomotul produs se amplifica creând impresia că urma o
explozie de proporţii. Ce se afla în faţa lor nu părea să
semene cu o formă umană. Într-adevăr corpul imaterial
părea acela al unei fantome. Singurul moment în care
Luc se intersecta cu fantome, monştri sau vrăjitoare era
de Halloween. Era amuzant să se adune cu toţi prietenii
şi să petreacă până în zori deghizaţi. Se simţeau din nou
copii. Acel “ne daţi sau nu ne daţi” făcea să se merite
toată aşteptarea. Era de neconceput pentru ei ca forma
din faţa lor să fie reală. La origini, Halloweenul era o

130

sărbătoare celtică. În Antichitate se credea că spiritele
celor morţi îşi vizitau rudele ceea ce o făcea una din cele
mai lugubre sărbători şi însemna intrarea în noul an.
Tocmai de aceea se mai numea şi “noaptea tuturor
demonilor”. Atunci lumea celor vii era bântuită de spirite
fioroase. Se credea că se crea un fel de breşă între cele
două lumi- cea a viilor versus cea a morţilor; cele mai
malefice creaturi mitologice mişunau nestingherite pe
străzi la un loc cu cei aflaţi în viaţă. Ce nu ştiau însă Luc şi
Tim era că fantomele trăiau mult mai aproape decât şiar fi imaginat şi că ele cutreieră lumea şi pământul
căutând. Partea şi mai nasoală era că lumile noastre şi
ale fantomelor se interconectaseră în acea zi. Urmau să
afle curând.
- Dar suntem în plină zi...ori suntem amândoi de-a
dreptul nebuni ori aia e o fantomă. Sau poate vreun
nenorocit a vrut să facă o farsă. Seamănă cu un om care
se evaporă, ţipă exasperat Tim. Inima amândurora o
luase la goană. Ceva neașteptat se întâmplă. Luc încerca
în zadar să frâneze, piciorul îi paralizase de-a dreptul şi
nu mai putea face nici un gest. Impactul era iminent. Îşi
doreau amândoi să fie doar o iluzie optică. Sentimentul
de paralizie totala...brusc nu îţi mai poţi contracta
muşchii şi corpul tot pare să nu te mai asculte ca mai
apoi să te simţi complet înlemnit. Îţi vine să urli din toţi
rărunchii, dar vocea îţi este blocată în gâtlej. Cam
aceasta era senzaţia trăită de Luc în acel moment.
Maşina se izbi din plin de silueta de ceaţă din faţa ei. Cât
ai clipi din ochi, părea că întreaga caroserie a maşinii se
zguduise din încheieturi. Se lovise de un fel de perete
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invizibil. Airbagurile se declanşaseră spre disperarea lui,
fapt ce îl împiedica să vadă în faţă. După dezumflare
reuşi să întrevadă un lucru straniu. Maşina era
suspendată în aer undeva la zece metri deasupra
pământului. Tim, aflat în dreapta lui era în stare de
inconştienţă. Făcu gestul de a-l trezi, dar nu îşi putea
mişca efectiv mâna. Era ţintuit locului. Nu se putea
mişca, ca și cum ar fi experimentat o paralizie în somn.
Mintea e trează în timp ce corpul e complet imobil. E
una din cele mai stranii stări în care se poate afla o fiinţă
umană. În mod straniu, prin faţa ochilor lui Luc se
desfăşura întreagă viaţa sa. Vedenii din ce în ce mai
stranii îl copleşeau. Se vedea pe el- copil fiind, alături de
tatăl lui. Avea patru anişori atunci. Doamne, ce dragă îi
era amintirea. Erau la pescuit. Atunci soarta l-a învăţat
prima lecţie. Dorind să vadă ce se afla de partea cealaltă
a lacului, şi-a luat undiţa improvizată dintr-un băţ putred
şi o sârmă modelată în formă de cârlig, adaptate de tatăl
lui cu atâta dragoste. Pe cer nu era nici un nor. Copilul
Luc alerga fericit să vadă dacă are dreptate şi dacă va
găsi monstrul de pe lac din legenda povestită de bunicul
lui. Dar, contrar aşteptărilor a aflat pe propria piele cum
se simte să mori. Un pas greşit şi fix cinci secunde mai
târziu era înghiţit de apă din toate părţile. Vroia să strige
cât putea de tare, dar tentaculele reci îi refuzau acest
drept. Tot atunci a realizat că e fragil, atât de fragil.
Corpul lui firav tremura din toate încheieturile. Atunci a
experimentat acelaşi simţământ ca acum. Era pe
marginea prăpastiei. “Deci aşa se simte când mori!” Şi
atunci i-a fost cu adevărat frică, dar acum îi era mai
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groază ca atunci. Tatăl lui într-un gest eroic l-a smuls din
ghearele morții; aici nu avea cine să-l salveze. Tim
leşinase din cauza şocului.
- Deci suntem cu adevărat singuri când murim!,
gândi Luc. Auzise de atâtea ori expresia asta în
conversațiile colegilor de muncă, vecinilor, prietenilor
lui; erau toţi îngroziţi de ce e dincolo. Oamenii de ştiinţă
încercau şi ei să afle ce se întâmplă cu adevărat în
asemenea momente, în zadar însă . O altă viziune nu-i
dădea pace. Era tras parcă de o forţa infinit mai mare ca
a lui, ca şi cum s-ar fi creat un câmp electromagnetic în
care electronii din trupul ar fi fost aspiraţi în gaura
neagră ce se crease.
*********
Același Luc, o altă dimensiune. Se afla într-un
spațiu străin total de el până atunci. Părea să nu existe
nici o lumină în apropiere ci doar un fel de ceață care se
prelingea în jurul lui și în el. Imaterialitatea lui îl durea și
nu își putea explica unde se afla mai exact. Avea doar un
gând- “Trebuie să-l găsesc, trebuie, trebuie!” Era prea
neclar pentru a distinge ceva în întunericul în care
orbecăia. Era un fel de cameră obscură înghețată în timp
și după cum bănuia, nu mai avea nimic de-a face cu
șoseaua pe care se afla înaintea evenimentului cu
fantoma. Nu știa de unde vine sau unde se duce- exact
ca majoritatea oamenilor. Fără un scop sau o țintă
precisă, dar cu naivitatea de a merge tot înainte. Asta le
dă unora un soi de adrenalină și importanță care îi face
să se simtă doriți. Ce ne dorim noi ca indivizi, dacă nu să
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fim recunoscuți? Chiar și in asemenea momente în care
destinul îl aruncase în așa ceva, nu se gândea decât că
are totul sub control, că știe ce are de făcut. Alerga.
Pereții camerei s-au lovit deodată de unda de
sunet produsă de vocea gravă a lui Luc:
- ”Arată-te! Știu că ești acolo. Nu îmi e teamă de
voi. Cine ești și ce ai făcut cu mine?” Un ecou straniu și
rece săgetă încăperea.” Nici un răspuns.
După un răstimp de liniște se auzi ceva similar cu
un vuiet. Era un fel de umbră mișcătoare care înainta
greoi înspre el. Semăna cu o nălucă.
- Sunt eu Luc, tatăl tău! Nu-ți fie frică. Suntem
dincolo de tot ce există; forma nedeslușită se apropia de
el.
- E o farsă grosolană să știi. Tatăl meu e mort și nu
glumesc cu așa ceva! se răsti acesta.
- Fiule, sunt eu! Te așteptam de ceva timp. Am
ceva important să îți spun fiule! rosti tatăl lui emoționat.
Aici în spațiul acesta lugubru locuiesc încă de când am
plecat de lângă tine în urmă cu o eternitate. Aici nu
există timp.
- Minți! îl repezi Luc. Tatăl meu ar fi în rai nu aici.
Unde e aici? ţipă Luc.
- Luc, aici e un spațiu al singurătății. E locul în care
ajung toate sufletele care sunt uitate de cei dragi lor. De
când nu mai sunt tu ai refuzat să accepți moartea mea și
m-ai renegat din gândurile și din viața ta. Locul ăsta e
plin de suflete uitate de cei dragi lor. Fantomele nu sunt
ce credem noi că sunt. Într-adevăr sunt spirite care nu și-
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au găsit liniștea. Dar ele nu sunt așa cum vor să ne facă
regizorii de filme horror să credem. Suntem mai mult de
atât. E adevărat că avem nevoie să găsim lumina.
- Tată, noi nu am vorbit niciodată. Nu mi-ai arătat
niciodată că mă iubeşti. M-ai părăsit pe mine şi pe
mama. De asta, când am primit telefonul cu vestea că tu
nu mai eşti am fost aşa furios, furios pe durerea pe care
mi-ai provocat-o. Şi drept efect am respins tot ce ţinea
de tine.
- De asta te-am chemat aici, fiule ca să îţi zic tot ce
nu am apucat, ca să te strâng în braţe pentru ultima oară
şi pentru că mai vreau să îmi promiţi ceva.
- Ce ai să îmi spui tată? întrebă Luc emoţionat.
- Fiule, în toţi aceşti ani am fost cu tine. Nu te-am
părăsit niciodată. Atunci când am plecat, am făcut-o
doar pentru că aşa suntem noi artiştii- de neînţeles.
Pictorii abia supravieţuiesc de pe o zi pe alta. Nu aveam
ce să vă ofer ţie şi mamei tale. Am făcut-o pentru că vă
iubesc şi vă iubeam. Am dat greş, fiule. O văd în ochii tăi.
Tocmai de asta îţi cer să mă ierţi.
- Te iert tată, şopti plângând Luc. Nu ştiam…..
- Fiule, fă-mi o promisiune, spuse năluca.
- Sigur tataăăă! Vocea senină a tatălui îi declanşă
un fel de căldură- iubirea care aşteptase atâta timp acolo
la el în piept.
- Promite-mi că vei lăsa trecutul dintre noi acolo
unde îi este locul. Timpul s-a scurs pentru noi doi.
Mulţumesc...acum voi găsi în sfârşit lumina.
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***********
Pipăi perna udă. Luc avea ochii în lacrimi. Fusese
doar un vis. Răsuflă fericit şi uşurat când văzu că era din
nou în camera lui. Ciudat vis a mai avut! Îi era aşa de dor
de tatăl lui. Era cu adevărat fericit. Instinctiv, întinse
mâna după ceas.
Ora 11:11- stătea acolo neclintită. Luc, zâmbi la
vederea ei. Unele lucruri e mai bine să rămână un
mister. Ceva era cu adevărat schimbat.
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Maria Alexandra COSTACHE
Băicoi - Prahova
Locul I – Secţiunea Critică Literară

Simbolistică, fapte și lumi fantastice
în nuvela fantastică a lui Mircea Eliade, Șarpele
Ceea ce fascinează la Mircea Eliade nu constă
numai în faptul că își conduce cu pricepere cititorul din
spațiul real în cel fantastic și din cel sacru în cel profan, ci
și în faptul că el parcurge un traseu similar și în
momentul scrierii prozelor sale fantastice și, datorită
acestui lucru, reușește să fie etalonul acestei categorii
estetice atât în literatura română, cât și în cea
universală.
Nuvela de consistența unui roman, Șarpele, este
tradusă în 9 limbi, acestea fiind: germană, maghiară,
franceză, spaniolă, italiană, cehă, bulgară, sârbă și rusă,
iar Domnișoara Christina în 11 limbi. În liceele din
România se studiază La Țigănci, dar în ultima vreme,
Eliade nu mai face parte din rândul scriitorilor canonici.
Reprezintă cu adevărat o pierdere pentru cultura și
literatura română că această valoroasă operă nu este
cunoscută cât ar merita în rândul conaționalilor
scriitorului, cu toate că valoare acesteia este
incontestabilă, traducerea ei în atâtea limbi fiind un
argument.
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Fantasticul său este fără cusur fiindcă vine din
două filoane ancestrale, inepuizabile în formule
universal-valabile: folcloric și religios. În plus, scriitorul
altoiește aceste elemente pe fapte reale din viața
cotidiană. Formula originalității fantasticului eliadian
este enunțată complet de criticul literar Sorin
Alexandrescu, iar schematic poate fi redată în acest
mod: realitate + fantastic mitic + fantastic religios =
fantasticul în proza lui Mircea Eliade.3
Aceleași judecăți de valoare au fost emise și de
criticul Șerban Cioculescu în diverse articole literare,
având ca temă fantasticul în proza scurtă a lui Mircea
Eliade. Personajele sale sunt selectate din lumea reală și
sunt pregătite cu deosebită minuțiozitate pentru a fi
vectori ai fantasticului, iar observația lui Eugen Simion că
„acțiunea romanelor și a nuvelelor este inspirată într-o
măsură mai mare sau mai mică de experiența trăită de
autor”4 se confirmă.
Un lucru este cert și ne asumăm responsabilitatea
afirmației: fantasticul este o categorie greu de înțeles de
către cititori și mult mai greu de scris de către scriitori și,
în mod sigur, există receptori care nu rezonează cu acest
tip de literatură și care nici nu dispun de mecanisme
eficiente de decodificare a mesajului. Sunt oameni care
nu admit existența supranaturalului, indiferent de forma
3

Sorin Alexandrescu, Dialectica fantasticului, studiu introductiv
publicat ca prefață la vol. Mircea Eliade, La țigănci și alte povestiri,
Editura pentru literatură, București, 1969, p. XLIX.
4
Eugen Simion, Nuvelele textului mitic, postfață la vol. Mircea
Eliade, În curte la Dionis, Editura Cartea Românească, București,
1981, p. 619.
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sa de manifestare și nu acceptă miraculosul, deși viața
lor reprezintă unul dintre ele.
Abia la liceu se studiază literatura fantastică și, fără
ajutorul criticilor literari care oferă repere pentru
identificarea trecerilor succesive din lumea reală în cea
fantastică și invers, ca și pendularea între sacru si
profan, opera ar fi greu de interpretat sau de înțeles.
I. L. Caragiale (La Hanul lui Mânjoală, destul de
simplă pentru o nuvelă fantastică), Mihai Eminescu
(Sărmanul Dionis, formulă creativă imposibil de digerat
pentru un om cu o cultură medie, cuprinzând filosofie
germană, credințe populare/ superstiții, fantastic de
anticipație: călătorii intergalactice, călătorii în timp),
Vasile Voiculescu (cu povestirile sale fantastice de
inspirație folclorică, Lostrița și Pescarul Amin) alcătuiesc
repertoriul prozei fantastice din literatura română și,
chiar dacă știm că nu se fac clasamente și comparații
între scriitori, cea mai rafinată formă de fantastic este
cea a lui Mircea Eliade.
Motivele care m-au determinat să aleg această
temă sunt numeroase: pe de o parte, rafinamentul
fantasticului la Eliade, chiar dacă pleacă de la realități
cotidiene (unele banale) sau surse ancestrale; pe de altă
parte, posibilitatea de a explora filonul fantastic, de
orice natură ar fi el, din opere mai puțin cunoscute, cum
ar fi Șarpele, Domnișoara Christina, Nopți la Serampore
sau Secretul doctorului Honigberger; de asemenea, alte
motive au fost curiozitatea și mândria națională stârnită
de faptul că literatura fantastică a lui Eliade este una
dintre cele mai traduse din literatura noastră (aproape
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fiecare nuvelă sau roman fantastic au fost traduse în 915 limbi , ceea ce nu este deloc de neglijat).
Obiectivele acestei lucrări sunt următoarele: să
găsesc aspecte noi legate de fantasticul în opera lui
Eliade; să compar fantasticul românesc, prezent pe
filieră folclorică, pe cel de natură mitică și religioasă cu
fantasticul de natură exotică; să mă pregătesc temeinic
atât din punct de vedere teoretic, cât și practic
(redactarea de texte, referate, comentarii literare
originale), să-l prezint atât de bine pe Eliade viitorilor
mei elevi, încât să-i determin mai întâi să îl citească, apoi
să îl iubească și să devină dependenți de proza lui
fantastică.
. Lucrarea de față demonstrează faptul că
universul fantastic al lui Mircea Eliade reprezintă un
tezaur inepuizabil de valori general-valabile, de aceea
repunerea acestora în circuit reprezintă o datorie de
onoare pentru beneficiarii creațiilor sale. Paralel cu
sursele tipărite care au stat la baza redactării acestei
lucrări, am utilizat și informația online referitoare la
aspecte mai puțin cunoscute.
Orice scriitor citit la vârste diferite este receptat
diferit, așa că lecturile repetate ale unei cărți bune nu
presupun monotonie sau plictiseală.
Titlul nuvelei este inspirat ales și întreaga
construcție epică, începând cu pregătirile pentru crearea
atmosferei fantastice, este minuțios și cu originalitate
realizată. Șarpele poate fi privit: științific (este o vietate
atipică, uimitoare prin anatomia sa), mitic și folcloric (o
serie întreagă de simboluri au la bază caracteristicile și

142

comportamentul reptilei, superstiții și practici sunt
legate de existența sa) și, evident, biblic.
În mod uimitor, comparând datele științifice și cele
biblice găsim caracteristici comune ale șarpelui, deși cele
două domenii ale cunoașterii umane sunt diametral
opuse.
Ca să înțelegem de ce a ales Eliade să plaseze în
centrul atenției șarpele, să trecem în revistă
caracteristicile sale care îi particularizează existența: se
deplasează cu ajutorul mușchilor, prin mișcări în zig-zag,
iar un șarpe, în funcție de mărimea sa, are de 3-10 ori
mai multe vertebre decât un om; nu clipește, se uită fix
și vede în infraroșu, adică percepe căldura emisă de
corpul celui pe care-l urmărește; nu aude, ci simte
vibrațiile cu limba; limba servește și la miros; există șerpi
care se reproduc prin ouă, dar și unii care nasc pui vii.5
De asemenea, potrivit dicționarului de simboluri,
șarpele este un „animal preponderent teluric, înrudit cu
întunericul adâncurilor pământului, care se asociază cu
lumea de dincolo, cu moartea şi învierea, fiind
considerat o încarnare a sufletelor morților, epifanie a
strămoşilor.‟6
Două sunt motivele pentru care am ales
simbolistica biblică a șarpelui, și anume autoritatea
acestei cărți, pe care o vom demonstra cu date științifice
și iubirea lui Eliade față de religie, numeroasele sale
expertize în acest domeniu (știm că este autorul celor
5

http://www.descopera.ro/natura/6311376-10-lucruri-interesantedespre-serpi, 28.02.2018.
6
Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura
Amarcord, Timișoara, 1994, p. 180.
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mai valoroase lucrări din lume, că a ținut cursuri de
înaltă ținută academică pe acest subiect), chiar dacă
Cioran îl definește ca fiind „un fost credincios, un spirit
religios fără religie”.7
S-a gândit Eliade la simbolistica biblică a șarpelui?
În mod cert că da, fiindcă Biblia este un zăcământ de
fapte de natură fantastică inexplicabile, ea își conduce
cititorii cu aceeași nonșalanță din real în ireal (fantastic)
și din sacru în profan, cu măiestria cu care reușește
scriitorul să penduleze între aceste planuri existențiale.
Cercetând diferite surse pentru a vedea dacă Biblia
reprezintă o autoritate în domeniul simbolisticii sau o
sursă de inspirație pentru scriitori (Eminescu prezintă
femeia trădătoare văzută ca fiind Dalila, tot el preia din
Eclesiastul idei referitoare la principiul deșertăciunii,
Blaga valorifică mitul potopului în Arca lui Noe, Eliade se
folosește de ea pentru a găsi rezolvări trecerilor
succesive necesare literaturii fantastice) constatăm că
trebuie luată în seamă și ca lucrare religioasă, dar și ca
document sau operă beletristică, fiindcă: aproximativ 3
miliarde de oameni o consideră sacră, a fost tipărită în 6
miliarde de exemplare, fiind cartea cu cel mai mare
succes din librării, a fost tradusă, comparând două surse
diferite de informație online, fie în 1800 de limbi, fie în
2400 de limbi.
Biblia ne prezintă șarpele la limita dintre real și
fabulos, ca ființă care ajută omul să alunece din sacru în
profan și care are capacitatea de a-l ispiti. Concret, el
Emil Cioran, Exerciții de admirație, Editura Humanitas, București,
2017, p.48.
7
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este zugrăvit în acest fel: ca fiind cel mai șiret dintre
toate fiarele câmpului făcute de Dumnezeu, ca având
capacitatea de a vorbi (vorbește femeii), ca având
putere de persuasiune ieșită din comun, fiindcă o
convinge pe Eva să mănânce din pomul oprit, deși
divinitatea o amenințase cu moartea.
Acum ajungem la concluzia că „fructul oprit”
reprezintă sexualitatea, alternativa prin care omul
ajunge asemenea lui Dumnezeu, fiind în stare să
procreeze. Ideea conform căreia șarpele este simbolul
sexualității este preluată și de folclor. Principala
vrăjmășie dintre femeie și șarpe constă în faptul că
șarpele reprezintă moartea copilului ei, iar lupta pentru
supraviețuire a fost enunțată de divinitate prin
blestemul rostit asupra șarpelui și al femeii. Astfel că
femeia trebuia să-și nască în durere copiii, iar apoi să
zdrobească capul șarpelui înainte ca acesta să reușească
să strivească tălpile celor dragi.
O caracteristică a literaturii din epoca lui Eliade
constă în faptul că o întâmplare ieșită din comun,
povestită cu măiestrie de un scriitor, devine „virală” în
literatură, conform tabelului:
Întâmplarea povestită
Preluarea literară a acesteia
Alexandru-Brătescu
Mircea Eliade, Șarpele
Voinești relatează
Mihail Sadoveanu, Vânătorul de
cum pe lacul Snagov a șerpi, în volumul Împărăția
văzut un localnic
apelor
fermecând un șarpe
Ion Pillat, Vrăjitorul de șerpi
acvatic
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Evident că este interesant modul în care
interacțiunea om – șarpe, care, de fapt, înseamnă
confruntarea omului cu moartea atât din punct de
vedere religios, cât și biologic (în prezent, există
vaccinuri care se administrează omului după ce a fost
mușcat de șarpe, pentru a scăpa cu viață, în timp ce în
trecut inocularea veninului său în sânge însemna
moartea) impresionează scriitorii, determinându-i să
valorifice beletristic scena relatată de Alexandru Brătescu Voinești. Dacă la Ion Pillat nucleul liric este
reprezentat de incantația „Herencheu,/ Berendeu,/
Grozăvior, stai pe loc!” (în poezia Vrăjitorul de șerpi), iar
vraja se desfășoară rapid, la Mircea Eliade suspansul
este întreținut de pregătirea atmosferei și de
prezentarea eroului, care merită să vrăjească șarpele,
fiindcă s-a întors din morți (era gata să se înece cu barca
și a asistat la înecarea unui avocat, înfruntă moartea de
câte ori se urcă în avion).
Eliade ne conduce cu dibăcie să înțelegem că
pentru om prima confruntare conștientă cu statutul său
de muritor îi produce teamă, fiindcă după aceea se
obișnuiește cu ideea morții sale. Acest adevăr este
înfățișat subtil, parabolic prin explicarea pasiunii lui
Andronic pentru zbor: „Prima dată, când te ridică
avionul, atunci e rău. Ai impresia că totul e sfârșit, că nai să te mai întorci niciodată pe pământ. Pe urmă te
obișnuiești și îți place. Simți că nu începi să trăiești decât
sus.”8
Mircea Eliade, Șarpele, în vol. La țigănci și alte povestiri, Editura
pentru literatură, București, 1969, p. 12.
8
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Poate că tocmai iminența morții ne determină pe
mulți dintre noi să trăim intens și să prețuim viața. Dacă
omul ar avea nemurirea, s-ar plictisi de viață și ar
considera-o monotonă.
La Pillat, vraja are loc afară, în mediul șarpelui, în
timp ce Eliade plasează actul de magie în spațiul uman.
Andronic este amator de medii mortale: adoră apa, deși
„e păcătoasă rău” și aerul, din care se poate prăbuși
oricând sau prin care poate pătrunde în alte sfere.
Pupilele mari ale bărbatului, mersul legănat ca al
unuia care se întorsese din mormânt, pericolele mortale
pe care le înfruntă exercită asupra celorlalți o atracție
irezistibilă. El merită să fie cel chemat să-i izbăvească de
moarte, fiindcă a înfruntat și a învins moartea. De fapt,
conform credinței populare, cei care au fost în moarte
clinică sau s-au aflat între cele două lumi capătă puteri
paranormale.
În pădure, Andronic îi inițiază atât într-un joc
erotic, cât și în moarte, fiindcă urmează principiul
enunțat de Marin Preda conform căruia, atunci când
omul face dragoste, moartea își ia tălpășița. În fapt, este
numai o amânare a morții, fiindcă și roadele dragostei
sunt tot muritoare. Copiii care se nasc din dragoste mor
și ei mai târziu. Andronic este viclean și nu le spune
explicit că ei se joacă de-a dragostea, de-a moartea și
de-a întoarcerea din moarte și că nu toți reușesc să
revină. „Fiecare dintre voi pleacă pe rând” reprezintă
enunțul filosofico-artistic al faptului că oamenii mor pe
rând, foarte rar mai mulți în același timp, în caz de
războaie sau calamități.
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La un moment dat, „singurul arbitru e ceasul”, iar
jocul devine palpitant „când nu-l știe nimeni”. Andronic
domină oamenii din jurul său cu autoritatea omului
căruia i-a reușit întoarcerea din morți. El este cel care
face regulile jocului, deși este ultimul intrat în grup. Tot
de factură fantastică este și capacitatea sa de
premoniție: „Se va întâmpla curând. E un șarpe prin
apropiere, îl simt înainte de a-l vedea.”9
Un alt aspect interesant îl reprezintă
desacralizarea spațiului sacru, mănăstiresc, prin vrăjirea
șarpelui. Protagonistul acordă maximă atenție pregătirii
audienței și a spațiului pentru săvârșirea minunii: „Mai
întâi, vă rog să faceți liniște, porunci Andronic, și să vă
lipiți cu toții de perete”10.
Vraja este prezentată audienței simplu, ca fiind o
chemare și un răspuns la chemare. Dar și pactul cu
forțele malefice determină o serie de reacții organice și
neliniște în sufletul lui Andronic, iar din atitudinea sa se
pare că un pas greșit al asistenței ar însemna
compromiterea vrăjii și o iminentă nenorocire: „Se
încruntă din nou și parcă deveni mai palid. Făcea toate
acestea fără să-i mai privească pe ceilalți, parcă ar fi fost
singur și se pregătea să primească pe cineva. Se auzea
răsuflarea celorlalți grea, anevoie stăpânită.”11
După ce stinge lumina, se oprește în mijlocul
camerei, transpiră de emoții, își șterge fruntea, se uită în
jos, apoi pune un genunchi pe podea. Rostește vraja
9

Ibidem, p. 35.
Mircea Eliade, op. cit., p. 35.
11
Ibidem, p. 37.
10
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murmurat, aceasta fiind o limbă secretă între el și șarpe,
fiindcă toți cei care îl aud constată cu mirare că nu sună
românește. Singurul termen ce se poate desluși și care
se repetă este cuvântul sarpa. Vraja are efect și asupra
oamenilor, fiindcă sunt amețiți, somnoroși și palizi, de
parcă ar avea capetele de ceară.
În acest cadru înfricoșător, propice magiei, se
petrec două evenimente magice: luna își varsă argintul
în odaie și șarpele intră supus printre picioarele
spectatorilor în odaie. Jocul de întuneric - lumină pare să
anticipeze lupta permanentă dintre sacru și profan:
„Brusc i se păru că se schimbă ceva în odaie.
Semiîntunericul părea că se desparte în două mari fâșii,
lăsând la mijloc un covor argintiu. Ascunsă poate sub
nour, multă vreme, luna cobora atunci în odaie fără nicio
mirare.”12
Reușita vrăjii nici nu miră, dar nici nu sperie pe
nimeni, mai ales că, în ciuda aspectului și a
dimensiunilor, șarpele intră firesc în odaie.
Vrăjirea șarpelui este sinonimă cu chemarea
morții. Omul face pact cu forțele malefice să supună
ființa care reprezintă moartea. Andronic se joacă, de
fapt, cu moartea. Un pas greșit și eșuarea farmecelor ar
produce dezastru. Fiindcă tot vorbim de lumi fantastice,
se spune în lumea celor care practică spiritismul că,
uneori, se întâmplă să-l scape pentru câteva secunde pe
tărâmul morții pe cel care acceptă jocul.
Magia este făcută cu scopul de a atrage atenția
asistenței, dar și pentru acoperirea nevoii omului de
12

Ibidem, p. 37.

149

senzații tari. Inconștient sau conștient, inițierea în
moarte și expunerea la pericole se desfășoară pe
parcursul întregii vieți. Conform opiniei lui Mircea Eliade,
„când astfel de călătorii sunt întreprinse de ființe vii, ele
fac parte întotdeauna dintr-o inițiere. Asumându-și
riscurile unei coborâri în Infern, eroul urmărește
cucerirea nemuririi sau un alt scop extraordinar.‟ 13
Uneori expunerea este conștientă, alteori nu, cert este
că omul parcurge acest set de confruntări în prezența
asistenților.
În general, apariția unui șarpe provoacă groază în
rândul privitorilor, dar în cadrul acestei vrăji
interacțiunea om - șarpe capătă proporții legendare:
„Parcă lumina lunii îl vrăjise, căci se târa acum cu o
grație somnoroasă și fiecare împletitură îi înfiora solzii
întunecați.”14
Dincolo de faptul că magia se înfăptuiește atipic,
într-o mânăstire, celelalte elemente ce compun cadrul
specific vrăjitoriei sunt similare actelor de acest tip din
alte opere literare fantastice, noaptea, luna și imperiul
apelor fiind propice forțelor malefice. În general, magia
se realizează in cadrul nocturn: vrăjile își fac efectul în
nuvela fantastică La hanul lui Mânjoală scrisă de I. L.
Caragiale noaptea, fantomele bântuiesc lumea noastră,
puse în scenă de Eliade noaptea, doar profesorul
Gavrilescu din nuvela La țigănci pătrunde în altă lume
Mircea Eliade, Nașteri mistice, Editura Humanitas, București,
1995, p. 163.
14
Idem, Șarpele, în vol. La țigănci și alte povestiri, Editura pentru
literatură, București, 1969, p. 38.
13
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ziua, la amiază, căldura excesivă fiind ingredientul care îi
facilitează trecerea.
În apropierea șarpelui, teama de moarte
determină în noi porniri erotice, fiindcă instinctual avem
în vedere perpetuarea speciei. Așa se explică reacțiile
Dorinei, personaj martor la magia înfăptuită de
Andronic: „Apropierea șarpelui îi sugea parcă răsuflarea,
risipindu-i sângele din vine, topindu-i carnea întreagă
într-o groază împletită cu fiori necunoscuți de dragoste
bolnavă. Era un amestec straniu de moarte și respirație
erotică în legănarea aceea hidoasă, în lumina rece a
reptilei.”15
Șarpele poate simboliza în egală măsură omul
înrăit de relele care i se întâmplă și pe care cei din jur se
grăbesc să îl judece și să îl eticheteze. Mai mult decât
atât, „pentru creștinism, șarpele reprezintă ispitirea și
viclenia, fiind o transfigurare a diavolului.‟16
Vraja lui Andronic se poate descompune secvențial
în următoarele etape: chemarea: „Haide, mai repede!”;
supunerea șarpelui (el pune capul în pumnul lui
Andronic, apoi se urcă pe brațele lui până la gât);
dialogul om - șarpe, care ne arată faptul că Andronic
este om știutor și dovedește empatie față de această
creatură; izgonirea reptilei și asigurarea că totul va fi
bine: „Ai să te duci departe. Ai să te duci în insula din
mijlocul lacului și ai să rămâi acolo ascuns. Să nu muști

15

Ibidem, p. 38.
Doina Ruști, Dicționar de simboluri din opera lui Mircea Eliade,
Editura Coresi, București, 1998, p. 136.
16
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vreun om. N-are să ți se întâmple nimic, fii fără grijă.
Haide, acuma du-te!”17
În întrebările și replicile pe care Andronic i le
adresează șarpelui se citește o milă infinită: „Ți-a omorât
cineva soața și ai rămas singur-singurel? Voiai să muști
pe cineva de-aici să te răzbuni? Dar nu vezi că sunt toți
oameni de treabă și sunt atâtea dudui frumoase?”18
Tot în acest pasaj, Eliade realizează o tulburătoare
analiză filosofico - religioasă a destinului șarpelui, care
este creatură blestemată (de la Facerea lumii), suferă ca
și omul, când îi moare cineva drag și poate fi
metamorfoza omului mort demult, care nu-și găsește
liniștea în mormânt: „Șarpele ăsta blestemat e doară un
suflet și el venind din cine știe ce mormânt. Și are o
soață moartă, întocmai ca oamenii care au morți puși în
pământ demult. De acolo vin ei câteodată ascunși sub
chipul unui șarpe - vin în casele viilor și beau laptele lăsat
pentru ei, vin amestecat cu miere...”19
Șarpele își caută mireasa pentru a rupe blestemul
despărțirii lor; „mire și stăpân al adâncurilor, el trăiește
la nesfârșit devenirea prin nuntă și moarte; la începutul
lumii, el și-a pierdut mireasa care nu a știut să respecte
interdicția de a nu-i rosti numele și de atunci revine
periodic pentru a recupera experiența ratată.‟20 După ce
acest ritual este parcurs, cititorul capătă o nouă
înțelegere asupra șarpelui. În ciuda faptului că seamănă
moartea printre oameni și produce groază și dezgust,
17

Mircea Eliade, op. cit., p. 40.
Mircea Eliade, op. cit., p. 40.
19
Ibidem, p. 40.
20
Doina Ruști, op. cit., p. 137.
18
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are și el probleme existențiale: moartea violentă,
marginalizarea, blestemul de a se deplasa târându-se.
Analizând mai bine situația, putem asimila șarpelui
tipul omului antisocial, supus judecății publice. Actul lui
Andronic de a vrăji șarpele este sinonim cu reeducarea
individului periculos, deviant și marginal. În timpul
ritualului, șarpele este stimulat să-și aleagă o victimă:
„Ce duduie frumoasă ai alege tu de-aici?” Această
provocare are rolul de a sublinia vulnerabilitatea omului.
Moartea (mușcătura șarpelui) poate surveni în orice
moment. Dacă avem în vedere strict individul antisocial
(șarpele), el poate ataca pe oricine, împins de pornirile
sale sălbatice sau eliberându-și frustrările.
Pe de altă parte, trebuie să admitem că există
conflicte ancestrale și ele se rezolvă pe moment printrun act de magie, sinonim cu înțelepciunea. Ritualul
poate fi pactul de neagresiune dintre om și șarpe:
șarpele să plece din teritoriul oamenilor, oamenii să nu
încalce drepturile reptilei, când aceasta se află la ea
acasă (în mijlocul insulei).
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Luminița ALBA
Hunedoara
Locul II – Secţiunea Critică Literară

Influențe istorice în opera lui Ray Bradbury, Fahrenheit
451
Istoria noastră este dezvăluită atât de ceea ce
distrugem cât și de ceea ce păstrăm. De la distrugerea
tăblițelor sumeriene până la prădarea bibliotecilor din
Iraq în perioada de după război, de la jefuirea
Ierusalimului în 1099 până la bombardarea orașului
Sarajevo în anii 1990, saga distrugerii cărților relevă un
adevăr cunoscut în egală măsură de cuceritori și de
cuceriți: fără cărți, nu există aducere-aminte, și fără
aducere-aminte, o cultură nu poate exista. (Fernando
Baez)
În mod indubitabil, istoria este o sursă importantă
de inspirație în cultură și, mai cu seamă, în literatură.
Unii scriitori acționează ca simpli cronicari, folosindu-și
lucrările ca oglinzi ale trecutului, o adunare imparțială de
acțiuni și personaje, în vreme ce alții filtrează realitățile
trecute prin propria percepție și le confruntă cu propriile
experiențe înainte de a le așeza pe hârtie. Acesta este de
fapt cazul lui Ray Bradbury, faimosul scriitor american de
opere științifico-fantastice și al operei sale cele mai
notabile, Fahrenheit 451.
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Scriitorul s-a născut în 1920, o perioadă destul de
apropiată de primul Război Mondial pentru ca acesta să
experimenteze efectele devastatoare ale Marii
Recesiuni. Cel de-al doilea război mondial, izbucnit în
Statele Unite în 1941, a contribuit semnificativ la
agravarea crizei, astfel încât Bradbury, în vârstă de 19
ani, s-a văzut nevoit să înlocuiască frecventarea unei
facultăți cu un deceniu în care a mers la bibliotecă de
trei ori pe săptămână, după cum singur mărturisea.
Contextul istoric este de fapt unul mult mai vast,
deoarece această conflagrație globală urma să se
continue cu ceea ce istoricii numesc a fi fost Războiul
Rece (din 1947 până în 1991), o confruntare socială,
economică și politică deschisă, nemilitarizată, între SUA
și URSS. În mod ironic, ambele regimuri politice aveau la
bază lupta pentru democrație.
Un factor crucial în utilizarea veridicității în
Fahrenheit 451 este tehnologia care, în timpul și după
războaiele mondiale, a suferit un progres rapid ce a
culminat cu construirea primei bombe atomice.
Descris ca un roman științifico-fantastic,
Fahrenheit 451 demonstrează influența unei lumi
decimate de aproape 30 de ani de război, a
consecințelor și acțiunilor dramatice pe care autorul a
trebuit să le îndure până în primăvara anului 1950, când
a fost publicată prima ciornă a operei Pompierul.
Bradbury însuși recunoaște efectul pe care realitatea l-a
avut asupra operei sale și declară: "Am scris o singură
carte științifico-fantastică și aceea este Fahrenheit 451,
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bazată pe realitate. Științifico-fantasticul este o redare a
realității."
Împreună cu cartea lui George Orwell 1984 și
Brave New World a lui Aldous Huxley, Fahrenheit 451
reprezintă unul dintre cele mai puternice avertismente
literare emise vreodată cu privire la pericolele pe care le
presupune o societate totalitară. Imaginea celei mai rele
societăți umane imaginabile și efortul depus pentru a
convinge cititorii să evite orice cale care ar putea duce la
o astfel de degradare fatidică o transformă într-o
veritabilă distopie.
Niciunui aspect al narațiunii nu îi lipsește sensul
figurativ. Acțiunea romanului are loc undeva în secolul
24 și este prezentată din punctul de vedere al
protagonistului. Cele două războaie atomice de după
1990 menționate par a fi echivalentul celor două
războaie mondiale de la începutul secolului 20, în vreme
ce populația se luptă cu foamea, este vulnerabilă,
nebănuitoare și tânjește după divertisment ca o cale de
evadare din cotidianul policarențat. În același timp,
trebuie menționat că și adevărata lume de după război
s-a luptat îndelung cu o economie defectuoasă, bazată
pe valori morale și culturală greșită, dar și că a
reprezentat debutul transformării televiziunii în marea
favorită a maselor.
Fahrenheit 451 este vaticinia ex eventu, reprezintă
istoria deghizată ca profeție și, până acum, aceasta nu sa dovedit a fi eronată. Cu siguranță, nu avem pompieri
care să ardă cărți, însă suficiente astfel de obiecte sunt
distruse în mod constant în conflictele din lume iar în
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1988, în timpul unui interviu cu Wred Magazine, Ray
Bradbury a și menționat: "Influența televiziunii,
popularizarea știrilor TV locale, neglijarea educației,
toate duc la un efect distructiv. În consecință, una din
zonele societății noastre este lipsită de creier."
Cartea își are rădăcinile înfipte adânc în
bibliocaust, așa cum face referire revista Time la
distrugerea istorică a cărților și documentelor. Este greu
pentru critică să decidă dacă Bradbury ia în considerare
Holocaustul sau trecutul în totalitatea sa. Considerând
cronologia, este mai mult decât probabil ca autorul să fi
fost profund marcat de data de 10 mai 1933, o zi în care
sute de mii de cărți au fost arse în 30 din cele mai
importante orașe germane. Autori ca Sigmund Freud,
Emil Ludwig, Karl Marx, Jakob Wassermann, Albert
Einstein, Thomas și Heinrich Mann au fost pur și simplu
șterși din cultura germană într-o încercare de a o purifica
de evrei, pacifiști, "degenerați" sau "ne-germani". Este
de asemenea adevărat că, datorită atașării sale
deosebite față de cărți, Bradbury ar fi putut la fel de bine
să aibă în vedere întreaga istorie atunci când a abordat
un astfel de subiect, al violenței obsesive comise de
oameni împotriva cărților și al războiului necontenit
împotriva scriitorilor, ideilor, istoriei și identității.
Fernando Baez, autorul lucrării Istoria universală a
distrugerii cărților, privește distrugerea documentelor
drept "o încercare de a anihila o aducere-aminte
considerată a fi o amenințare directă sau indirectă la o
altă aducere-aminte considerată superioară".
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Nu este imposibil ca Bradbury să fi citit, de
exemplu, despre Sumer, în sudul Irakului, unde, între
4100 și 3300 î.Hr., peste 100,000 de tăblițe de lut au fost
distruse în incendiile generate de războaiele dintre
orașele state, despre Diego de Landa care a ars 5000 de
idoli și 27 codice antice în 1562 în Yucatan, Mexic, sau
despre primul episcop din Mexic, Juan de Zamarraga
care a făcut un foc imens cu toate scrierile și idolii
nativilor în 1530 în Texcoco.
Ceea ce frapează cititorul este folosirea focului ca
mijloc distructiv. Acesta poate fi un simbol inspirat de
Paul Joseph Goebbels, Ministrul Propagandei și
Divertismentului Public în Cabinetul Nazist care
considera că "...flăcările nu luminează doar sfârșitul
epocii vechi, ci o luminează și pe cea nouă. Niciodată
înainte cei tineri nu au avut un drept atât de întemeiat
de a curăța rămășițele trecutului...". În opinia lui Beatty,
"focul este strălucitor și focul este curat". Acesta
păstrează existența ființei umane neatinsă de gânduri și
emoții, îngroapă trecutul în cenușă și, în cele din urmă,
reprezintă o formă de viață: „Soarele ardea zi după zi.
Ardea Timpul...Timpul era ocupat să ardă anii și oamenii
în orice caz, fără niciun ajutor de la soare. Așa că, dacă
acesta ardea lucruri cu pompierii și Soarele ardea
Timpul, înseamnă că totul se afla în flăcări."
Odată ce istoria începe să se repete, Bradbury
anticipează continuitatea ciclului până ce acesta
generează efecte devastatoare asupra umanității.
Distrugerea nu ajunge niciodată la final însă rolul
oamenilor rămâne acela de a citi și de a-și aminti, pentru
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ca astfel cunoașterea să dăinuiască peste generații.
Oamenii își pierd propria identitate umană (Montag
primește un lichid care să îi anihileze mirosul- acesta
este simbolul morții sale ca individ și al renașterii ca
simplu instrument de cunoaștere) și sunt denumiți după
cartea pe care au memorat-o.
Simplul nume al personajelor face referire la cărți:
Montag este numele unei companii producătoare de
hârtie în vreme ce Faber, bătrânul profesor de engleză,
este numit după un publicist faimos.
Temele romanului sunt inspirate de campania
germană, care se baza pe cenzură și pe abordarea a
două extreme: cunoaștere versus ignoranță. Oamenilor
nu li se permite să dețină cărți însă, spre deosebire de
cartea 1984, în care aceștia fuseseră influențați de
dictatura Fratelui cel Mare, Fahrenheit 451 abordează o
dimensiune unde oamenii renunțaseră la a citi cu mult
înainte ca statul să adopte măsurile distopice. Beatty
spune că de fapt aceștia obiectaseră la adresa cărților
care îi jigniseră, scriitorii încercaseră să evite să mai
jignească pe cineva iar cărțile începuseră să semene una
cu cealaltă. El spune: "Trebuie să fim cu toții la fel. Nu
toți s-au născut liberi și egali după cum spune
Constituția, ci au fost făcuți egali... O carte este o armă
încărcată în casa vecină. Arde-o. Scoate glonțul din
armă".
Cărțile sunt interzise deoarece conțin toate
contradicțiile rasei umane, toate temerile, obsesiile, și
viciile umanității în raport cu ideile sale. Acestea cultivă
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o atitudine individualistă, fac ca oamenii să se simtă
superiori datorită cunoștințelor pe care le au.
Un concept atât de pur precum pompierul este
transformat total de la semnificația de bază, aceea de
individ în luptă cu focul, de erou, până la cea de dușman
al culturii, al cunoașterii. Casele sunt rezistente la foc,
ceea ce înseamnă că tehnologia este una avansată, însă
locuitorii lor sunt agățați de ideea primitivă că scrierile
reprezintă emoții ireale și inutile ale unor oameni morți
și preferă comoditatea individualității.
Bradbury vede tehnologia ca o amenințare la
adresa cărților, de aceea el descrie televiziune ca fiind
sistemul nervos central al societății, prin care persoanele
comunică. Cu toții sunt încărcați de emoții însă nu au
capacitatea de a le externaliza. Atunci când Montag
citește "Dover Beach" a lui Matthew Arnold prietenilor
soției sale, aceștia încep să plângă și fug de parcă ar
încerca să scape de propria conștiință. Sentimentele
sunt percepute drept ceva învechit, perimat, și orice
persoană care nu se teme să rămână singură, să îndure
povara propriei singurătăți este monitorizată de vreme
ce reprezintă o amenințare la coeziunea statului.
În mod ironic, deși dovedește o cultură generală
solidă, Beatty urăște cărțile și, la fel ca O'Brian din 1984,
este reflecția perfectă a fățărniciei și a încrederii
obsesive a lui Hitler și Stalin în ideologia pe care o
reprezintă. Cu toate acestea, aduce destul de mult și cu
noțiunea de bibliocast a lui Fernando Baez, de "persoană
bine educată, cultă,
sensibilă, perfecționistă,
sârguincioasă, cu capacități intelectuale neobișnuite (...)
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incapabilă să tolereze critica, egoistă, mitomană,
membră a clasei de mijloc sau de sus (...) cu tendința de
a aparține instituțiilor care reprezintă puterea
constituită, carismatică...".
Atât Winston Smith cât și Guy Montag urmează
tiparele muncitorilor ascultători, însă sfârșesc drept cele
două excepții curajoase și fericite care pot schimba
lumea, după cum este cazul pompierului. Mildred este
produsul perfect al ideologiei, o femeie transformată
într-o carcasă goală, a cărei viață se desfășoară fără un
alt motiv real decât radioul și televiziunea. Ceilalți
pompieri sunt prezentați drept creaturi mecanice,
marionete fără dorințe sau aspirații.
Întregul roman este o selecție atentă de
comparații și simboluri: episodul în care Montag
încearcă să citească Biblia și să înțeleagă toate scrierile
printr-o singură carte este legat de episodul din copilăria
sa în care încearcă să umple cu nisip o sită, câinele
mecanic de vânătoare poate la fel de bine să îl
reprezinte pe Fratele mai Mare sau chiar pe Hitler,
distrugerea orașului de la final poate fi considerată o
aluzie la Hiroshima și Nagasaki, iar Clarisse este o
reprezentare rafinată a Juliei din 1984. Începutul
romanului Fahrenheit 451 este menit să dezvăluie o altă
sugestie a acțiunii ce urmează să se desfășoare,
temperatura la care harta cărților se aprinde și arde.
Un episod important al revelației lui Montag este
momentul în care bătrâna preferă să ardă de vie și să
piară împreună cu literatura pe care o păstra ascunsă
decât să o abandoneze flăcărilor. Din acest punct în
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interiorul lui Montag ia naștere curiozitatea și acesta
încearcă în mod deliberat să descopere comoara atât de
valoroasă încât să merite sacrificiul uman. Din această
perspectivă, Fahrenheit poate fi considerată nu doar o
profeție ci și rezultatul unei profeții, de vreme ce
Heinrich Hein spusese, cu 132 de ani înainte de
publicarea romanului: "Dort, wo man Buecher
verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen"
(acolo unde se ard cărți, se vor arde, în cele din urmă, și
oameni).
Romanul reușește să impresioneze cititorul nu
doar prin ideea de distrugere a documentelor ca un
mijloc de a controla societatea, ci și prin puterea
emoțiilor protagonistului într-o lume deja afectată de
foamete, umilințe, moarte, cu atât mai mult cu cât este
foarte probabil ca publicul cititor să se fi confruntat deja
cu unele din situațiile ilustrate. Un astfel de roman este
unul greu de citit și digerat deoarece a reprezentat o
realitate și este posibil să devină una din nou.
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Alexandru Valentin PETREA
Brăila
Locul III – Secţiunea Critică Literară

Cel mai iubit dintre pământeni:
Între public şi estetic sau
fascinaţia timpurilor
Cât de pregnant poate influenţa epoca istorică o
operă literară plămădită pe parcursul acesteia?
Excludem aici cărţile scrise la comandă politică sau
particulară, simplele exerciţii de virtuozitate sau
literatura de frontieră, în ultimul exemplu presiunea
sufocantă a actualităţii înconjurătoare fiind prezumată
pe deplin. Unii invocă des contextul politic, socioeconomic, tentaţiile modei, curentele stilistice,
dispoziţiile de moment ori pe termen lung ale autorului,
fără a nuanţa prea convingător. În ceea ce priveşte
regimul totalitar socialist dintre 1945 şi 1989, istoricii
literari tind uneori să comită generalizări periculoase,
uneori stupide, alunecând spre frontierele derizoriului.
Desigur, acest sistem politic şi-a avut literatura sa
redactată la ordin, în acord cu nişte directive stabilite în
birouri care nu aveau căderea morală şi estetică să
încorseteze în niciun fel artele. Drum fără pulbere,
romanul lui Petru Dumitriu prin care împodobeşte cu
metafore construcţia Canalului Dunăre-Marea Neagră,
condamnată de istorie ca o mare crimă a comunismului,
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poezioarele clişeizate ale unui Alexandru Toma şi
nuvelele prin care Marin Preda a încercat în tinereţea
acestuia să câştige bunăvoinţa regimului, ca de pildă Ana
Roşculeţ şi Desfăşurarea, se numără printre exemplarele
de literatură care nu numai că îşi uitase rolul de creaţie a
sufletului, dar legitima cu voie sau fără voie o societate
care o forţa să abjure de la propria menire, aceea de a
asigura delectarea spirituală, gratuită sau de ordin moral
a cititorilor de azi sau mâine. În contrapartidă, unele
opere dau senzaţia sustragerii de sub timpul
constrângător, tratând teme şi subiecte general umane,
ignorând cu ostentaţie istoria cea de toate zilele.
Sonetele despre eros şi geniu ale lui Vasile Voiculescu,
atribuite magistral unui Shakespeare aflat în ultima
parte a vieţii, romanul marinăresc, de aventuri al lui
Tudoran, Toate pânzele sus, poezia onirică, estetizantă a
lui Leonid Dimov se înscriu în această poetică a
rezistenţei pasive, necalculate faţă de tot ceea ce
însemna opresiune.
Nu în ultimul rând, a apărut odată cu liberalizarea
regimului, mai precis de la jumătatea deceniului VII al
veacului trecut, un tip de creaţie specială, aparte, care
avea pretenţia de a îmbina criteriul estetic cu aspiraţiile
politice, socio-morale ale intelectualităţii româneşti din
aceea vreme. Practic, scriitorul, nedorind să-şi restrângă
activitatea artistică la elementele oferite de tradiţie și
nici să mizeze doar pe literatura în sine, doreşte să
creeze un nou tip de operă care, dacă nu demască
propriu-zis sistemul politic, măcar îi alcătuieşte un
rechizitoriu subtil ce subliniază independenţa morală a
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artistului, acum scos definitiv de sub orice acuzaţii
referitoare la cinism în timpuri deosebite, pasivităţii,
colaborării indirecte, tacite cu totalitarismul. E vorba, în
principiu, în special de poemele şi romanele care
conţineau vestitele ,,şopârle” la adresa regimului, scrieri
cu cheie pentru care cititorii stăteau la coadă un timp
preţios, cărţi care sugerau ce nu putea fi exprimat direct
în urechile publicului larg, oferindu-i o preţioasă
alternativă la monotonia culturală a vremii.
Reluând procedeele literare, temele şi motivele
consacrate, dar încercând şi o sincronizare cu progresele
de atunci ale literaturii europene și americane, autorul
din această epocă are pretenţia de a se considera atât
un glas civic, dornic de libertate şi apreciere, cât şi un
făuritor al cuvântului, căruia îi dă valenţe multiple,
vizibile şi obscure în același timp, în stare să
preîntâmpine ostilitatea autorităţilor, uneori destul de
atente, dar şi să-i comunice lectorului, măcar pe ocolite,
adevărata sa viziune asupra realităţii înconjurătoare. Se
ducea o luptă subtilă, dar acerbă, cu cenzura, care
uneori dorea sau se întâmpla, în funcţie de
circumstanţe, să închidă ochii la vociferările scriitorilor.
Apogeul acestei confruntări, adesea inegale, a fost
constituită de apariţia romanului Cel mai iubit dintre
pământeni, în februarie 1980, la editura condusă de
autor.
Succesul de public a fost imens și extaziant, tirajul
primei ediții epuizându-se în mod halucinant. Cartea
părea apogeul unei cariere literare deja de excepție,
semnul că resursele stilistice ori autobiografice ale
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literaturii prediene nu se epuizaseră, chiar dimpotrivă.
Răuri de cerneală corespunzătoare au început să curgă și
prin publicațiile de profil, cronicile prilejuite de apariția
acestui roman ținându-se lanț prin revistele literare și
culturale existente în acel moment. Era prima reacție de
după lectură, răspunsul specialiștilor după prima
evaluare, încorsetat desigur de ochiul vigilent al
organelor politice. Totuși, cititorii înțeleseră deja mult
prea bine mesajul scriitorului, aceea de a dezbrăca
regimul existent de mantia aureolară creată de o
propagandă abilă și insistentă.
Istoria recentă era tratată într-o manieră atât de
nonconformistă, încât probabil mulți cititori ori critici
tineri sunt surprinși de faptul apariției cărții în plin
sistem comunist, aflat pe atunci în ritm rapid de
reinstaurare a dogmatismului cultural. Desigur, ultimul
roman al lui Preda ne apare ca un act de curaj, o faptă
de cultură prin care era restituită prin adevăr o epocă
sensibilă din contemporaneitatea românilor, anume
finalul deceniului cinci și întregul deceniu șase, epoca
instaurării și stabilizării stalinismului în țara noastră. Pe
lângă idilele siropoase trăite de protagonistul-narator,
lectorul avea printre rânduri imaginea nudă a unor
chestiuni rostite până atunci în șoaptă sau în literatura
din exil, adică în mediile unde organele de represiune nu
puteau exercita nicio influență.
Trecerea a circa patru decenii, precum și
destrămarea sistemului pe care reușise să-l demaște au
condus, pe de o parte, la clasicizarea acestei opere citite
și astăzi cu plăcere, iar pe de altă parte, la trecerea
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criteriului estetic pe primul plan al analizei în ceea ce
privește cartea de față. Importanța politică și
documentară a romanului, chiar dacă rămâne vie, se
estompează cu fiecare generație și lasă locul aplicării
principiilor și noțiunilor specifice științei literaturii,
singura care poate realiza o interpretare exhaustivă,
autentică a unui text literar. Elementele ce țin de o
asemenea interpretare sunt nenumărate, noi le vom
aborda pe cele care într-adevăr ar interesa pe
cercetătorii și cititorii acestui tip de operă literară.
S-a pus mult în discuție existența unei neglijențe în
asigurarea autenticității ultimului roman predian.
Nicolae Manolescu combate explicit credibilitatea, chiar
și literară, ca un personaj aflat în situația lui Victor
Petrini, deținut într-o închisoare comunistă, să posede
creion și hârtie pentru a-și întocmi memoriile și a-și
justifica trecutul1. Aceiași opinie o împărtășește și Alex
Ștefănescu în cadrul unuia dintre articolele sale apărute
în cadrul Revistei România literară, acesta adăugând
chiar și lipsa dreptului unui întemnițat precum
protagonistul de a obține o hârtie pentru o simplă
cerere2. Ion Negoițescu merge și mai departe, negându-i
autorului capacitatea de a surprinde în mod autentic
personalități și atmosfere de ordin intelectual, însăși
construcția imaginii centrului universitar în care
activează Petrini având de suferit3.
Desigur, aspirația momentană spre senzațional și
graba întocmirii scriiturii l-au condus uneori pe autor la o
abordare delăsătoare, nu însă condamnabilă, a unor
elemente ce țineau de universul real din care opera sa își
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extrăgea esența indispensabilă. Era necesar un pretext al
declanșării confesiunii naratoriale, iar acest pretext
trebuia să fie construit într-un modalitate simetrică
biografiei eroului, adică tragicul să primească cele mai
multe drepturi. Prozatorul a simțit necesitatea unei
intrigi deloc complicate, dar capabilă să nască o analiză
phihologică demnă de a-l angaja din punct de vedere
etic și estetic până și pe un cititor de duzină, cu un scurt
istoric al lecturilor în spate. Firește, se adaugă și absența
unui contact direct al scriitorului cu unele atribute
biografice atribuite lui Petrini, cel mai relevator exemplu
fiind reprezentat de experiența carcerală în sistemul
concentraționar românesc, inexistentă total în biografia
lui Marin Preda.
O altă piatră de încercare a receptării critice a
romanului a constat în abuzul de eseistică, considerat
adesea drept o depăşire a atribuţiilor instanţei narative,
chiar şi identificată cu protagonistul cărţii. Alex
Ştefănescu consideră inoportună ca un prozator de talia
lui Marin Preda să se coboare la filosofarea de tip
amatorial, văzută de criticul literar drept manifestarea
necesităţii exprimării unei veleităţi de cugetător, creată
ca urmare a unor lecturi nesistematice în domeniu şi a
unei reputaţii solide de moralist ascultat.4 Probabil,
autorul a crezut de cuviinţă că un asemenea procedeu,
adesea cu totul neliterar, ar asigura măcar acceptabil
autenticitatea condiţiei de filosof de profesie atribuită
lui Petrini, aflat în ipostaza de a fi izgonit din paradisul
său intelectual de curgerea istoriei şi silit, drept urmare,
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să-şi facă propriul rechizitoriu împreună cu cel al epocii
sale.
Eseismul ca atare, însă, nu poate dăuna prezenţei
unei opere literare în rândul capodoperelor din cadrul
literaturii unei ţări. Tolstoi şi Musil, ca să cităm
exemplele date de Nicolae Manolescu în Istoria critică a
literaturii române5, ne oferă pagini întregi de
abandonare a narativului pur în favoarea unei analize de
ordin moral şi istoric a lumii pe care o reconstituie cu
stiloul. Astfel, aceştia nu-şi uită vocaţia de îndrumători
spirituali ai unor însemnate generaţii de cititori şi tineri
scritori, preferând uneori să-şi transgreseze menirea de
simpli creatori ai unor universuri ficţionale. În spiritul
epilogului din Război şi pace, Marin Preda încropeşte adhoc o filosofie a istoriei centrată pe contextul celui de-al
Doilea Război Mondial(Partea a II-a, cap. I), în care exaltă
hazardul şi nimicnicia condiţiei umane în raport cu
vâltoarea evenimentelor, omul fiind obligat să renunţe la
memorie pentru a putea supravieţui5. Desigur, excesul
de filosofie ocazională alterează pe alocuri substanţa
cărţii, însă nu-i afectează nicidecum esenţa sa perenă,
câştigată prin intermediul a numeroase trăsături de prim
ordin.
Aici ne referim în special la maturitatea artei
narative şi al analizei phihologice derulate pe tot
parcursul romanului. Aceste elemente, alcătuind
împreună o componentă esenţială a oricărui act literar
epic serios, sunt în cazul de faţă rodul unei experienţe
auctoriale intense și continue , a unui drum împodobit
de multiple lupte cu propriul stil. În opinia noastră,
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autorul şi-a întocmit de-a lungul timpului un soi de
naturaleţe cu care a reuşit să-şi subordoneze cu uşurinţă
şi, în acelaşi timp, cu dibăcie episoadele şi persoanjele
create, ridicându-se deasupra lor şi integrându-le unei
viziuni şi unei coloraturi stilistice cu care s-a impus
culturii noastre încă tinere.
Biografia, speranţele şi obsesiile personajuluinarator sunt reconstituite cu fineţea gravorului a cărui
talent e recunoscut de mult, firescul desfăşurării faptelor
ne implantează direct în structura condiţiei umane
specifice timpului reprezentat în roman. Unitatea vocii
narative e menţinută cu fermitate de-a lungul întregii
cărţi, cu excepţia fragmentului destinat versiunii
avocatului lui Petrini, ceea ce ne poate duce cu gândul la
dorinţa autorului de a ne reconstitui epoca descrisă ca
entitate trăită total, sub o singură bachetă spirituală, nu
pe fragmente discordante. Marin Preda îşi investeşte
durabil un Demiurg cu sarcina de a-i reda tentativele
sale în domeniul moralismului şi filosofiei teoretice(nu
zadarnic Petrini e prezentat drept cadru didactic strălucit
în acest domeniu) şi, în plus, de a oferi cititorilor săi
propria sa ,,imago mundi” asupra istoriei contemporane
a României, cuprinzând opinii pe care scriitorul,
considerat aparent un stâlp al puterii comuniste, nu le
putea exprima direct.
Unui erou abstract şi intransigent precum Ştefan
Gheorghidiu ori Andrei Pietraru, autorul Moromeţilor îi
opune un personaj mai apropiat de realitatea culturală
românească, adesea trivial, impulsiv, neconsecvent,
predispus când e încolţit la umilinţe şi omor, însă în
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acelaşi timp cult până la rafinament, lucid până la
disperare, capabil de sacrificii şi de iubire adolescentină,
dornic de un echilibru erotic, profesional şi social. Victor
Petrini ne este etalat drept o victimă ineluctabilă a
propriilor demoni şi al propriului timp, care îl transformă
dintr-un intelectual cinic şi redutabil într-un întemniţat
care luptă pentru propria supravieţuire într-o ocnă de
plumb, schimbând cu gardianul care îl persecuta rolul
sadicului ucigaş.
Dar cum se explică alunecarea bruscă şi
nejustificată spre senzaţional6, lipsa uneori explicită de
autenticitate, abordarea trivialului pur şi nesărat 7,
popularizarea propriei culturi generale într-un mod
uneori prea anecdotic şi neconvingător? Pe lângă
dorinţa inerentă fiecărui scriitor de a-şi atrage cât mai
mulţi lectori, mai considerăm esenţial încă un motiv de
ordin socio-istoric: autorul a transformat denigrarea
subtilă a regimului comunist în scopul fundamental al
cărţii, celelalte aspecte fiind destinate alcătuirii unei
faţade onorabile a operei; atât de preocupat a fost să
creeze o frescă veridică a societăţii care l-a format ca
scriitor, încât a considerat restul ingredientelor literare
nişte mărunţişuri şi le-a tratat ca atare. Dornic să
zugrăvească timpurile sale, a ajuns prizonierul lor
involuntar, robul necesităţii de a fi subiectiv cu nişte ani
pe care pretindea a-i cunoaşte destul de complet.
Aşadar, revenind la întrebarea de la începutul
articolului, fiecare operă literară răspunde într-un
anumit fel epocii în care a fost creată. Unele cu dispreţ
ori aroganţă intelectualistă, altele cu slugărnicie sau
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nepăsare, multe cu tendinţa de a critica prezentul ori
trecutul cu o voluptate ce afectează iremediabil cartea.
Ultima situaţia o întâlnim şi în cazul ultimului roman al
lui Marin Preda, care, de dragul fetişizării sorţii
intelectualului în obsedantul deceniu, şi-a sacrificat pe
alocuri statutul de scriitor profesionist în favoarea
gustului popular. Totuşi, mai mult decât o părticică din
marele prozator de odinioară se păstrează printre
rânduri şi capitole, demonstrându-ne la aproape patru
decenii de la apariţia romanului că din marile opere, cu
toate contestările, rămâne ceva îmbinând durabilul şi
indefinibilul.
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Să nu ai alți Dumnezei în afară de tine
piesa în monoloage
TABLOUL 1 - Să nu-ţi faci chip cioplit.
Scenă împărțită în două, ca fiind două camere
unite printr-un perete (printr-o lumina). Față care
mănâncă smochine, pe tot parcursul piesei, se poate
mișcă, în timp ce Fata care vinde marea, nu. Ea stă
încătușată de scaun. În peretele despărțitor, există un soi
de oglindă (poate fi și imaginativă) prin care fetele se
uită una la altă precum ar face-o într-o oglindă.
Fata care mănâncă smochine: unde
Fata care vinde marea: mi-am
FMS: pus
FVM: pieptanul?
FMS: nu
FVM:se
FMS:poate
FVM:așa
FMS:ceva
FVM:nu
FMS:accept
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FVM:ideea
FMS:oare
FVM:este
FMS:în
FVM:geantă
FMS:oare
FVM:este
FMS:sub
FVM:pernă
FMS:exclud
FVM:posibilitatea
FMS:de
FVM:a-l
FMS: fi
FVM:pierdut
FMS: A
FVM: da
FMS: știu
FVM: este
FMS: aici
FVM: ce
FMS:bine
FVM: crezusem
FMS: ca
FVM și FMS: o să mor nepieptănată.
FMS: asta ar fi fost de-a dreptul o jale. Cum ar fi
fost să fi murit nepieptănată? EI, stai, la urmă urmei, nu
ar fi fost chiar așa o mare tragedie. Ce-ar mai fi contat?
Moartea oricum e un puf, un…zbang, un…vai !. după o
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interjecție, în principal, habar nu ai ce urmează. Așa e și
cu ea. E un vai, puf, zbang, și gata. Pe urmă, dumnezeu
cu mila ce se mai poate întâmpla, de altfel, nici nu are
prea mare importanță.
Ce filosoafă am devenit dintr-o dată. De la foame
mi se trage. De fiecare dată când simt un gol în stomac,
mai că mă și pun pe filosofat. Nici nu e de mirare că cei
mai mari gânditori ai planetei au trăit în vremurile în
care cel mai mare ospăț de care putea avea parte un om
era un pocal de vin acoperit cu o felie de pâine, ca să nu
intre muștele.
La întâlnirea cu foamea, omul devine puțin mai
aplecat înspre sens. La fel și cu celelelate nevoi biologice.
Bărbații care rămâna virgini au cea mai mare șansă
să fie bătaia de joc a societății sau genii. Habar nu ai .
viața e o loterie, nu-i așa? Păcat că nu avem niciunul
bani să și jucăm în cadrul ei.
Vaaai, dar unde îmi sunt smochinele?
FVM: ar fi fost chiar amuzant să mor nepieptănată.
Nu mi-aș fi putut ierta asta în vecii vecilor amin. Mă și
văd la poarta Raiului, cu un picior înăuntru, când țop !
mă întorc în trupul meu să mă pieptăn și să mor încă o
dată. Sfântul Petru cred că s-ar fi amuzat teribil.
Asta da viață. Ah, ce sete îmi e. De fiecare dată
când îmi e sete mă apucă așa, un râs teribil. Aș râde nonstop. Aș râde până la epuizare. Până la moarte chiar. Îmi
închipui că or mai fi fost cazuri, nu degeaba e și vorba aia
din popor: a muri de râs.
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Când râzi, mușchii inimii se contractă și pompează,
în funcție de intensitatea râsului, când prea mult când
prea puțin sânge. Riști să faci stop cardio-respirator în
ambele cazuri, oricum.
Mi-e sete. Unde mi-am pus apa de mare?
FMS: incredibil. Ce mi-a mai crescut părul ! Și până
și nuanța părului pare diferită. Ah, cum trece timpul…
uneori te surprinzi având memorate imagini cu tine pe
prima bicicletă cumpărată de către tatăl tău și imediat
după aceea conducându-ți prima mașină cumpărată în
rate de către tine. Iar aceste imagini sunt despărțite doar
de un clipit. Un simplu clipit. Uneori viața, vă jur, mă ia
prin surpindere în adevăratul sens al cuvântului. De
exemplu, cum s-s făcut ca tocmai astăzi, când mă
pregătesc să mor, să uit să îmi cumpăr smochinele? Sunt
favoritele mele. De altfel, nu mănânc altceva în afară de
ele.
Ăsta e un coș? Ah, la naiba, cu toate coșurile de pe
planetă. Mai că îmi vine să îl storc. Dar nu, nu e în regulă.
Pe lângă smochine, lucrul pe care îl iubesc cel mai
mult în viața asta este iubitul meu. Și nu, nu e o greșeală,
iubitul meu chiar este un lucru. Un obiect. Un… tablou
mai mult. La fel de tăcut, de static, de…indiferent față de
lume și, în principal, față de mine.
La început nu era așa. La începuturi, când abia ne
cunoscusem, trăiam în dezordine împreună și cream
haosul mai ceva ca o furtună la munte. Spun de furtuna
aia care pleacă fruntea tuturor copacilor și care umilește
orice floare întâlnește în calea sa în amonte.
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Cu timpul însă, s-a, adică ne-am cumințit și iată-ne
astăzi cea mai ușoară brriza a aerului. Suntem o briză
moleculară, n-o simte nimeni și nimic, niciun obraz, nicio
mână, nicio floare, niciun copac, niciun om. Parcă nici nar fi. Parcă nici n-am mai fi. Păcat. Mare păcat.
FVM: nu se poate. Părul ăsta al meu nu mai crește
absolut deloc. Ba dimpotrivă, pare astăzi mult mai scurt
decât era ieri. Fantastic, lume,lume, veniți s-o vedeți pe
femeia căreia îi crește părul invers !
Of, habar nu am ce să mă fac cu el. Poate ar trebui
să îl ud și pe el cu apă de mare, poate se apuc să crească
invers decât inversul în care o face, adică normal, corect.
Hm, vestea bună este că mi-a dispărut coșul ăla
ciudat de pe nas. E clar. Mi se scurge fața pe jos. Să fiu
atentă, poate a căzut prin cameră când am făcut vreo
mișcare mai brupta și să nu cumva să calc pe el. Sau cum
ar fi ca el să aibă propria conștiință și să o fi luat razna în
timp ce dormeam, să fi fugit din vârful nasului meu către
altă cameră a unei fete, rostogolindu-se pe nasul ei? Ar fi
foarte amuzant.
Pfff, fără apa mea de mare nu știu cât voi mai
supraviețui, doar n-o fi să beau apă dulce. Asta m-ar
întrista teribil. Mi-ar potoli setea, e adevărat, dar m-ar
întrista cumplit.
Idolatrizez marea. Intotdeuna m-am confudat cu
ea. Întotdeauna am fost sigură că pusă umăr la umăr cu
marea, nimeni, nici cel mai mare gânditor ori cel mai
inteligent sau atent om de pe fața planetei n-ar putea
găsi nici măcar o deosebire, fie cât de mică.
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E când gălăgioasă, când liniștită, când
împăciuitoare, când provoacă cele mai mari dezastre.
Habar nu ai dacă în ziua aceasta ea te va ucide. Îți asumi
riscul de- fără îți cunoști destinul.
De beau doar de . Cel vis meu e fiu chiar , nu doar
ei.
bărbați își scalde picioarele mea iar eu le provoc
fiori; iar ei atunci -ar ar direct mea, căutând comori
pericole. Ah, ce frumos ar fi cineva mă arunce acolo! Ce
frumos ar fi…
FMS: Îmi iubesc iubitul. Ce idiot ,-iubi iubitul. E
normal, din vreme ce zici iubit. fine, mă pierd detalii uit
esențialul. Ieri am văzut un magazin cu suveniruri
bisericești m- bufnit , timp ce mi-iscat o întrebare. Cum e
bine, iubești pe altul pe dumnezeu
FVM: sau să te iubești pe tine ca pe dumnezeu?
Exact asta gândeam când m-am trezit și am văzut
biserica pe geamul camerei mele. Sunt absolut convinsă,
pentru că eu chiar nu cred în dumnezeu sau în existența
unei iubiri prea pure și fără egoism, gelozie, murdărie,
jeg, că este benefic omului să mai lase dumnezeirea
altora pe altădată și sa…
FMS: îi iubească pe alții, bineînțeles. Păi cum se
poate găsi calea înspre mântuire dacă nu iubind pe alții?
Noi, ca indivizi, contăm mult prea puțin în întregul mers
al lumii. Dacă mâine aș muri, și nu azi, nimic la nivel
mondial nu s-ar schimba. Important este, la urma urmei,
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așa microscopici cum suntem, să modificăm alte lumi
microscopice, să schimbăm ceva în interiorul lor. Nu am
și nu am avut niciodată vise eroice. Nu am vrut niciodată
să mă știe o planetă întreagă pentru ceva anume. Mi-a
fost îndeajuns să mă știe vecina că am ajutat-o nu știu
când să își care plasele grele sau să mă amintească un
copil sărac căruia i-am cumpărat odată o ciocolată.
Prima ciocolată din viața lui.
FVM: nu am exclus niciodată posibilitatea de a
ajunge departe, de-a putea ajunge în punctul în care
milioane, trilioane de oameni să își dorească o simplă
atingere din partea mea sau o privire aruncată ochi în
ochi.
De altfel, chiar cred că nu mai am mult până în
punctul ăsta. Doar sunt marea în persoană, nu? Spunemi tu om care să nu își dorească să atingă marea măcar
o dată. Niciunul. Toți suntem pasionați de hău, de gol, de
necunoscut. Toți.
Nu, este evident faptul că asta a fost o întrebare
stupidă. Este, de nediscutat, evident faptul că cel mai
bine în viață este să te iubești pe tine însuți.
Vai, asta eu? Incredibil. mă face
FMS: mult ? Doamne, ce ciudat. -mi vine mă
spânzur când asemenea atrocități însămi.
Nu m- mâine când mă uit o mă cu , mâini,
picioare, o …. O , totuși.
fine, e ceasul?
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FVM: 3 ? Când-făcut așa târziu? , fiecare zi, la 3.30
îmi beau porția de de , iar eu am fără. trebui sun la ,
ajunge astăzi cu sticluțele mele. nu, nu știu ce voi face.
Voi fi nevoită să beau altceva. Mamă, și cum s-a nimerit,
fix astăzi, în ziua în care am de gând să mor, nu mă
reintragesc cu marea mea iubită.
FMS: mai sunt doar câteva ore și trebuie să vină
iubitul meu acasă. Am să îi sar în brațe și am să îl sărut
cu nesaț, așa cum fac în fiecare zi. El, idolul meu, în
momentul ăla, ori mă va săruta și el cu nesaț ori va sări
cu pumnii și cu picioarele pe mine, așa cum face de
obicei
FVM: iubesc liniștea. Mai sunt doar câteva ore și o
voi avea de partea mea o eternitate. Abia aștept. Am
lăsat o scrisoare prin care îi înștiințam pe cei, că habar
nu am cine va fi, care mă va găsi fără suflare, să mă
incinezere și să îmi arunce cenușa în valurile imspumate,
undeva, lângă niște stânci. Să mi se crape cenușa tâmplei
de pietre și apoi să se întregească cu ea însăși.
TABLOUL 2 – în şase zile a făcut Domnul cerurile,
pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a
şaptea s-a odihnit
FMS: cândva am avut
FVM: o pasăre frumoasă
FMS: care cânta așa
FVM:dulce și melodios
FMS: o iubeam la

184

FVM:nebunie însă într-o
FMS: zi când eram
FVM:plecată în oraș
FMS: a zburat pe
FVM:fereastră și n-am
FMS: găsit-o nicăieri cine
FVM:știe unde se
FMS: ascunde sau cui
FVM:îi cântă astăzi
FMS: și pasărea asta
FVM:era un porumbel
FMS: alb și pur
FVM:mânca doar mei
FMS: și știa doar
FVM:melodii de dragoste
FMS: am revăzut-o ieri
FVM:într-o icoană cu
FMS: botezul lui iisus
FVM:era chiar ea
FMS: da, iubitul meu mă bate. Ei și ce? Ar fi fost
mai de jale dacă nu ar fi făcut-o. M-aș fi plictisit teribil și
nu aș fi avut pentru ce să sufăr. Păi, un suflet plictisit nu
o duce prea bine cu el însuși. Toată viața m-am ferit să
nu ajung să mă plictisesc. Păcat că omul se împacă și se
obișnuiește destul de ușor și cu răul și apoi devine sictirit
până și de el. În prima zi în calitate de sclav te doare
până și primul bici, în timp ce în ultima zi te doare
carnea doar atunci când nu ești biciuit.
FVM: Ah, cât de liniștită și de nemișcat îmi poate fi
viața. N ufac nimic altceva decât să mă aranjez toată
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ziua. Mă trezesc – creme naturale și machiat. Trec două
ore, alte creme și retușat machiajul. Trec alte două ore,
seruri pentru păr și schimbat machiajul total. Trec alte și
alte două ore, băut apă de mare și spălat pe dinți. Uitat
în oglindă, demachiat, aplicat cremă de zi, cremă de
protecție, bază de make-up, fond de ten, pudră de
uniformizare, blush, umbre pentru a scoate în evidență
pomeții și ochii, fard de ploape uniformizator, alt strat
de fard de ploape roz pentru o culoare naturală, apoi gri
la începutul ochiului și negru înspre final, creion de ochi
pentru alungire, rimel pentru gene mai dese și apoi alt
rimel pentru gene mai lungi, un strat de ruj roșu, un strat
de gloss pentru strălucire, al treilea strat de ruj care îți
mărește buzele. Push-up, oglindă iar, au trecut două ore,
trebuie să îți schimbi machiajul.. Prinzi părul te
demachiezi cu un șervețel umed și o iei de la capăt. Vine
seara, oglinda se întunecă, nu te mai poți vedea, te
demachiezi a mia oară, creme și seruri și uleiuri pentru
ten, mâini și păr, te culci. A doua zi o iei de la capăt.
FMS: mă trezesc dimineața și încep să fac
curățenie. Nu apuc să iau o gură de cafea, abia dacă
apuc să mănânc o singură smochină, că mă și apuc:
strâns ciorapii sau hainele de pe jos, sortat, aruncat în
coșul cu haine murdare, băgat mașină de spălat. Făcut
patul, pus pernele mari și cearseafurile în dulap. Strânsul
scrumierelor, a farfuriilor sau a paharelor din sufragerie,
dus în chiuveta del a bucătărie, spălat, pus la uscat. Dat
cu mătura în dormitor și sufragerie. Dat cu mopul. Aprins
bețișoare parfumate. S-a terminat programul mașinii de
spălat, întins rufele jumătate în baie jumătate pe stativul
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special. Șters faianța în baie și bucătărie. Curățat
legumele, sortat carnea, făcut o ciorbă. Pus la frigider. ,
Te uiți în oglindă o dată, te vezi cu coșuri, e deja 3.30,
trebuie să îmi mănânc a doua smochină pe ziua
respectivă. Călcat cămăși, aerisit camerele, spart ouă,
amestecat cu făină și zahăr, fac prăjitură cu vișine. Mai
am de ieri fasole cu ciolan. Meniul este complet. Între
timp s-au făcut iar vase la bucătărie . Spălat, pus la uscat.
Se face seară, bătăi în ușă, îți săruți cu nesaț iubitul, îți
primești bătaia pe ziua respectivă, vrea să faceți sex, te
forțează să îi faci poftele nebunești în ciuda dorințelor
tale împotrivă, adormi târziu, cu murdărie în jurul tău. A
doua zi o iei de la capăt.
FVM: păcat că nu are cine să mă vadă. Nu am pe
nimeni, iar pentru asta pe cine naiba să învinovățesc
dacă nu doar pe mine pentru că nu aveam deloc grijă de
mine? Înainte de accident nu mă îngrijeam deloc, nu
știam cum să dau o linie corectă pomeților, nu atingeam
niciun fard, mi se părea că femeile care foloseau creme
și care se fardau aveau tocmai naturalețea de ascuns. De
altfel, nici înainte de accident nu aveam pe nimeni.
Bărbații nu mă plăceau și pace, orice aș fi făcut. Acum mar dori toți dacă aș putea ieși din casă, cumva.
Cândva am iubit și eu un băiat. Făcusem școala
generală împreună,stătusem chiar în aceeași bancă 8 ani
la rând. Din cauza lui am rămas corijență la matematică,
din cauza mea a rămas corijent la română.
Ce cretini eram ! Am păstrat toate mărțișoarele de
la el, sunt așa frumoase… nu i-am spus niciodată ce simt
pentru el. Îmi era foarte frică, nu știu de ce. Și-așa, în
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școala în care învățam, toți făceau mișto de mine și mă
porecliseră “Ratusca cea urata”. Adevărul este că eram o
fetiță foarte foarte urâtă, și în afară de el, nu vorbea
nimeni cu el. De altfel, e normal să fi păstrat toate
mărțișoarele de la el, era singurul care mi le oferea.
Restul de băieți mă ocoleau și mă împingeau.
Nu era el cel mai deștept de pe planetă, dar îmi
dădea mereu să copiez. Și eu o făceam. Țin minte că o
dată, într-o iarnă, în curtea școlii, niște băieți dintr-o
clasă mai mare au vrut să mă îngroape în zăpadă, iar el a
sărit la bătaie să mă protejeze și m-a condus până acasă.
Păcat că nu m-a plăcut niciodată. Sau, mă rog, cel
puțin nu mi-a spus-o niciodată, iar la liceu drumurile
noastre s-au separat, ca mai apoi să se reunească într-un
mod foarte ciudat. Eu lucram la o agenție de publicitate
iar el nu era nimeni altul decât poștașul care îmi aducea
scrisorile. Atunci nu mi-a mai plăcut mie de el, oricum de
unde atâta iubire? Nu e îndeajuns cât mă iubesc pe mine
însămi?
În fine, sune-mi tu, oglindă, sunt eu vinovată de
accident?
FMS: da, ești vinovată. Bineînțeles că ești vinovată
de întreagă ta soartă.
FVM: Cum? Ce naiba? Am început să vorbesc cu
mine însămi în oglindă? Mă rog, deci, sunt vinovată?
FMS: sigur că da. fi sinceră cu tine
FMV:sunt
FMS: atunci fii cu ceilalți
FMV:ce sens are?
FMS: fă-o
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FMV:bine. Eram singură și...
FMS: și?
FMV:și, cum singurul dumnezeu care merită
idolatrizat e marea, adică eu, m-am gândit să îmi satisfac
cumva nevoia...
FMS: da, dar cum?
FMV:obișnuiam să mă masturbez destul de des
FMS: ei și?
FMV:și într-o zi, fiind în culmea extazului,
gândindu-mă la postaș chiar, se poate să...
FMS: să...
FMV:nu am citit bine instrucțiunile
FMS: și te-ai udat
FMV:și m-am udat prea tare și vibratorul mea avea
un fir nu prea bine sigilat și
FMS: și te-ai electrocutat
FMV:da
FMS: vezi că poți să fii sinceră?
FMV:da, dar sinceritatea asta în fața propriei
persoane nu mă ajută prea mult la a nu mă mai simți
vinovată de paralizia asta
FMS: nici nu asta era scopul
FMV:dar care era?
FMS: să te omor
FMV:stai liniștită, dragă, mă omor singură
FMS: cum îți petreci ultima zi din viață?
FMV:mă fardez. Tu?
FMS: ar trebui să fac curățenie, dar nu mi-am
mâncat smochina de la ora 3.30
FMV:pfff, nici eu nu mi-am băut apa de mare
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FMS: bei apă de mare?
FMV:mănânci doar smochine?
FMS: ce proastă ești
FMV:mai taci. Deci faci curățenie...
FMS: Da.
FMV:Asta faci toată ziua de obicei?
FMS: Da
FMV:Ce plictisitor. Și asta faci zi de zi?
FMS: Da. Dar tu ce faci în fiecare zi?
FMV:Spre deosebire de tine, mă îngrijesc
FMS: La ce bun?
FMV:Adică?
FMS: Oricum nu te vede nimeni.
FMV:Mă văd eu și e îndeajuns.
FMS: Asta faci zi de zi?
FMV:Da.
FMS: Ce plictisitor.
FMV:Vorbea cea care stă toată ziua la cratiță.
FMS: „Vorbea cea care stă toată ziua la cratita” – și
ia zi, te fardezi de luni până duminică?
FMV:Da zi-mi tu, faci curățenie de luni până
duminică?
FMS: Nu.
FMV:Nu.
FMS: Dar de când până când?
FMV:Dar de când până când?
FMS și FMV: De luni până sâmbătă. Duminică mă
odihnesc.
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Simina Ioana TEODORESCU
Cluj-Napoca
Locul II – Secţiunea Dramaturgie

Non-cuvintele Irisului
Piesă în șase acte
Personaje:
EL
EA
ACTUL I
DIMINEAȚA
Un balon de oxigen într-un spațiu incert. În
mijlocului lui, un pat cu baldachin plin de paie .Două
trupuri pixelate de lumina puternică. Se trezesc amândoi
peste același mănunchi de paie ude, fără a cunoaște că
merg pe același puls.
EA îl privește lung si îi zâmbește. EL devine și mai
agitat.
EL-Cine ești tu si cum ai intrat aici?
EA: Dar tu cine ești?
EL-(confuz).Eu? doar sunt în casa mea
EA-Oare chiar suntem?
PAUZĂ.
EL-Nu…ceva nu-i bine…(își pune capul in mâini)Cred că visez…
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EA-Chiar crezi că visezi? tu nu ai visat niciodată
nimic.
PAUZĂ.
EL(își atinge părul, apoi fruntea)- Am murit?
EA-Firește că nu. Nu ai cum să înțelegi acum. Toate
la timpul lor.
EA Se ridică. Pleacă din cameră. Degetele pocneau
în urma ei. O pată de fum colora existența camerei
incerte.
ACTUL II
Devine frig. Locul devine gol.
EL stă așezat pe o buturugă în mijlocul camerei cu
mâinile legate la spate.
În camera este întuneric.
EL-(râde)-Sunt El. (își lasă capul în bărbie și respiră
greu)-Nu am cum să fiu El…(zâmbește) Îmi aduc aminte
de EL și de jegul în care trăia, dar mai ales… cum
dormea. Îmi amintesc cum fiecare respirație golea
camera de vid și mutila fiecare mișcare a
Universului….(închide ochii și respiră greu) .Acel el… care
își lăsa seva existențială să se usuce de tavanul unei
camere obscure…
EA intra în cameră și se așează în spatele lui. Se
aprinde becul.
EL(agitat) -Unde ești?
EA-O mână de lumină ne mângâia sufletele rigide,
într-un oraș atât de mare...doar o speranță rămâne
(puțin absentă).
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EL-Despre ce vorbești?
PAUZĂ.
EL(resemnat) -Văd că nu este nici o speranță să îmi
răspunzi la cele mai simple întrebări…
Ea se ridică și se duce în fața lui răsucindu-și capul
haotic.
EL-Aici erai…
EA-Nu poți spune că sunt aici. Nu ți-am răspuns la
nici o întrebare, nu mă cunoști, nu mă cunoști deloc…
EL(Încearcă să își dezlege mâinile.)-Cine ești și de
ce m-ai legat?
EA-Iar ai început…(își aprinde o țigară și aruncă
chibritul aprins pe jos).
EL-Stai, stai, stai…vrei să ne dai foc? Vrei să
murim?
EA-Nu cunoști locul ăsta, nu mă cunoști pe mine,
nu ai cum să mori până nu o să începi să înțelegi ce se
petrece(stinge chibritul).
EL-Asta înseamnă că o să îmi răspunzi la întrebări?
A durat ceva…(își muscă nervos buzele).
EA-Nu…nimeni nu o să îți răspundă la întrebări. O
să uiți de întrebările tale și o să înțelegi totul.
EA se ridică și începe un dans haotic. Se aude un
bâzâit. Bâzâitul se accentuează .
PAUZĂ.
EA își atinge genele încet. Mișcările ei devin și mai
neclare.
EL-Ce faci?
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EA- Din gene mi se preling semințe pentru mai
târziu. Le punem la încolțit în fiecare dimineață , în podul
palmelor unui om de ceară cu chipul ars de rugi.
EL-Care el?(agitat)...Nu îmi vei răspunde, nu?(se
liniștește) .
Se stinge becul. Se aprind toate becurile.
EA-Vezi fereastra ?
EL-Ce fereastră?
EA-Uită-te mai atent la mine !
EL-Acea fereastră…
EA-Timp de zeci de ani în fața acestei ferestre ,
oamenii au așteptat o scânteie care să le fi văruit
sufletele pentru a putea scăpa de paraziții de pe
scheletul Marelui Vis. Mulți dintre aceștia au ajuns la o
stare de dezintegrare avansată, ce determina apariția
acestor viețuitoare crude, iar în scurt timp tot orașul era
plin de ei.
EL-Ce viețuitoare?
Camera se umple de gângănii. Este un bâzâit
insuportabil.
EL-Dezleagă-mă !
EA-Nu pot…nu știu cum.
ACTUL III
EA în penumbră. Tine în mănă dreaptă un măr și în
stânga o țigară aprinsă. Este complet dezbrăcată.
EA- Este frig…Îmi place să gust frigul
(răspicat)...uneori închid ochii și las frigul îmi viziteze
,,casa,,(calmă)îl las să pătrundă ,să mă bântuie, să mă

194

cunoască..ba chiar să ne împrietenim. Îmi place
frigul..dar niciodată nu l-am întrebat daca el mă place pe
mine, mereu a fost așa...
El se plimbă în cameră cu ochii închiși.
EL- Este perioada aceea incertă, când te simți
ultimul muritor de pe Pământ.(se uita la EA). Sunetele
lumii se depărtează de tine, dar tu rămâi printre ele.
EA(se aproprie de el și îi zâmbește ca și cum îl vede
pentru prima data)-Acum mă cunoști…(își întinde palma
spre EL.)Sunt eu, Zoe…
EL(Își apropie palma lui de palma ei uimit.)- Doar o
singură ființă a putut să ajungă la ea…la Zoe a mea …. să
îi simtă mirosu, forma…să îi audă pulsul...
EA(se apropie și mai mult de el)- Acela ești tu…
EL-Nu am cum să fiu eu..(urlă)Eu am orbit! Orbit!
EA(își pune palma peste ochii lui) - Doar acum ai
orbit cu adevărat!
ACTUL IV
Într-o lumină albă. EL și EA stau spate în spate.
EA-Sunt cu el într-o scorbură…Eu dorm, dar sunt
conștientă de acest lucru..(uimită)poate chiar mai
conștientă decât el(râde).Mă lasă mereu să dorm…știe
că doar prin somn buzele mele înfloresc iar.
PAUZĂ.
EA-În zilele ploioase …mă roagă să ies din scorbură
și m-a învățat ceva, dar m-a rugat să țin secret…Atunci
când mângâi scoarța copacilor cu palmele moi, crengile
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lui se coboară spre a te întâmpina într-o lume nouă, ele
se sparg de tine și plouă ,până când nu le mai zărești…
Se ridica încet amândoi. EL si EA ajung față în față.
Se aude ceasul. EL și Ea se privesc intens.
EL-Auzi?
EA-Ce să aud?!
EL-Cum respiră Timpul...uneori când îl privesc mă
sperie branhiile lui imense, dar nu știu de
ce...(speriat)…el mereu mă cheamă să le mângâi...auzi,
parcă aș putea eu să cuprind Timpul?
EA-(râde)- Timpul?!( Se depărtează de EL.)
EL(agitat)-Vino să vezi repede !
EA(calmă)-Ce să vad? Ai înnebunit?
EL(râde)-Am lăsat remușcările și au făcut floare…
EA-Când s-a întâmplat asta?
EL-Aseară...când citeam acel articol, iar tu mă
cuprindeai în ale tale brațe ca într-un cocon, în timp ce
literele se mulau pe epiderma noastră scoțând aburi și
căldură.
EA(meditativă)-Aseară mi-am luat sufletul în palme
și l-am ocrotit. Respirația mea caldă nu l-a ajutat, deși
speram ca el să fie nemuritor.(Se ridică.)Am eșuat…
EL-Am rupt fâșii din mine și am făcut un cocon
tocmai bun pentru el…voiam să îți arăt azi.(Se apropie de
EA.)
EA-Prea târziu...sufletul a înghețat.
PAUZĂ.
EA-Când dormeai aseară… mi-am lipit urechea de
pieptul tău și am simțit lumina. Am simțit vibrația ei
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cosmică, ceea ce mi-a dat aripi, iar sub aripile mele
sufletul a încolțit .Venele tale firave au devenit rădăcini.
M-am plimbat pe ele cu degete mărunte și am găsit
căldura.
EL(absent)-Atunci….coconul s-a rupt și împreună
am construit o seră pentru suflete moarte. Dar a început
ploaia.... da, ploaia, s-a transformat în gheață...și, până
la urmă, în sticlă pisată ce a rănit lumina, iar rădăcinile sau rupt ca pânzele unei bărci de hârtie.
EA-Hai să ne regăsim!
EL-Hai!
ACTUL V
Același decor. EL o ține de mană pe EA.
EA-Spune-mi numele !
EL-1.
EA-Tot numele!
EL-1,2,3.
EA-(mai apăsat) Tot numele!
EL-(speriat) 1,2,3,4.
EA-Așa…
EL-Vreau să punem o oglindă între noi !
EA-Am pus oglinzi în jurul nostru, dar aerul s-a
condensat…Poate de aceea nu îți aduci aminte…
EL-…
EA- Noi am uitat că nu avem trupuri și le-am căutat
în aburi .
EL-Si le-am găsit?
EA-Ne certam ca doi copii…
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EL-Spuneai că genunchiul drept este al
tău(șocat)…dar eu știam că am o cicatrice acolo…Tot nu
m-ai crezut.
EA-Și am rămas eu cu el?
EL-Am rămas amândoi împreună și nu am mai
împărțit nimic…doar dragostea.
EL si EA-Ce bine!(cu o voce absentă)
EA-Am pierdut totul și ne-am regăsit odată cu
soarele.
PAUZĂ.
EL- Uită-te la mine!(invizibil) Vreau să te uiți prin
mine și să-mi spui o poveste.
EA-Ce poveste?
EL-Vreau să îmi spui cine sunt.
EA-Ești al meu…
EL-Când mă uit la tine văd doar o pată.
EA-(derutată)Eu…eu te vad cu adevărat(hotărâtă)
Aceeași ochi negri, aceeași piele albă imperfectă
…ascunsă în riduri circulare într-o carnație putredă
,același păr blond -auriu cu miros străin de proaspăt…
EL si EA: Suntem același spirit în oglinda Marelui
Iris.
El se îndepărtează rapid. Mimica lui se schimbă. Se
aude un ceas.
EL(agitat)-Cine ești? Te cunosc?
EA(absentă)-Am uitat să vorbesc. Mi-ai furat
Cuvântul.
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ACTUL VI
El singur uitându-se la fereastră. Liniștit și
resemnat îngână un cântec de leagăn.
EL-Dormi…(întinde
mâna
spre
tavan)
Dormi!(închide ochi și lovește cu pumnul podeaua)Ce nu
înțelegi? o vreau înapoi. Sunt din nou orb.(urlă)Ea !
Numai prin ea puteam să trăiesc!
Ea stă încolăcită în jurul unei lumânări aprinse.
EL-Spune-mi ceva…Îmi pierd răbdarea. Vorbeștemi!(se uită la ea)…te cunosc…mereu te-am știu…ai fost
mereu parte din mine.
PAUZĂ.
EL- Au trecut patru nori si doi sori...si parcă a
trecut puțin mai mult. (oftează). Nu îmi mai dai seama ce
e durerea ...am ajuns să fiu călăul meu si îngerul
tău(meditative).Am uitat să mai vorbesc, dar am uitat și
să mai plâng.(se ridică cu greu)Nu mai sunt materie, sunt
doar energie….(se uita spre fereastră) Tu!(Râde nervos.)
Hei…cu tine vorbesc. Și tu ai trecut prin asta …Ascultămă! (cu voce mai groasă) Am nevoie să mă asculți! Și tu
ai trecut prin asta…(absent) simt asta ! Ia-ți colții și mergi
pe ace...fă din ele culmi și stânci. (victorios)Este singurul
mod de a putea atinge cerul, dar cazi și nu știi de
ce...oare urmele încă proaspete de buze de pe omoplat?
ele sunt încă acolo, dar au mucegăit...miros a benzină și
a formol ,iar tu odată cu ele ești un suflet mort.
EA vine lângă EL și îi întinde un chibrit aprins.
EL-O vreau pe EA…
EA-Îți e dor ? cum ai pierdut-o?
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EL-…
EA-Care este cea mai frumoasă amintire cu iubita
ta?
EL (râde) -Iubita mea…ea nu este o amintire. Ea a
trăit prin mine ani întregi. Sunt doar o ciupercă, un
parazit. EA m-a dezbrăcat de mine…Îmi este scârbă de
mine.
EA-Iubita ta…
EL-(melancolic)Îmi aduc aminte când se trezea fără
să își amintească lumina albă din toiul nopții(rade)Lăsa
pe un bâț de chibrit amprenta buzelor ei pentru a putea
mirosi umerii nopții și toată carnația zilei acelei bucăți
din ea, care se desprinsese de trupul ei fără să lase o
literă în urmă sau o cicatrice…
PAUZĂ.
EA-Vrei să îți spun o poveste?
EL-…
EA-O fata care s-a îndrăgostit de un om de ceară…
EL(urlă)-Nu!
EA- În timpul nopții încerca să prindă genunchii
fetei de nisip în plasa trupului său, dar aceștia prindeau
formă
și
zburau
deasupra
becului
din
camera.(îngândurată) Se ciocneau de el ,ca un suflet de
propria sa cușcă fără să știe de existența sa. În întuneric
aceștia își uitau forma, iar mâinile sale încercau să își
reface vechiul înveliș...Uita de el pana când era prins
într-o cușcă de solzi și învăța să se strecoare în miezul
Infernului , ca să poată săruta lumina albă pe pleoapele
sale grele pentru încă o data....(uimită)Gustă din ea
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pentru prima data iar si iar… ca un novice fără a avea
conștiința unei vieți circulare.
El închide ochii și respiră greu
EA- Ne-am ascuns în sâmburele unui măr.
EL-Iar tu te-ai lipit de retine mea ca să privești prin
mine…Mi-ai luat pielea și te-ai învelit în ea Când ai
mâncat virgulele ca să am lacrimi.
EA-Și atunci ne-am bătut cu frunze ,iar ele s-au lipit
de palmă și au devenit muguri.
PAUZĂ.
EL stinge chibritul .Camera rămâne în penumbră.
Balonul de oxygen se sparge .Rămâne scrum.
EL si EA-Aici ne-am regăsit…
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