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tefania Oproescu

(Dorina- tefania Cristea)

N scut  la 1 ianuarie 1949 în comuna
P târlagele, Jud. Buz u, autoarea î i începe
studiile primare în comuna natal  urmând
liceul din aceea i localitate. Continu  studiile
universitare la Institutul de Medicin i Far-
macie Ia i, postuniversitare în specialitatea
Expertiz  medical i recuperarea capacit ii
de munc .

Debuteaz  la revista „Porto Franco” în
1990 cu poezie sub  îndrumarea lui Ion
Chiric.

Debut editorial: 1996 – volum de poezie
„Na tere perpetu ”, urmat de volumele „Pot-
coave de catifea” (2001) i „Singur tatea
nisipului” (2004), toate la Editura Zedax,
Foc ani.

Public  eseuri, proz  scurt  poezii în
„Jurnalul de Vrancea”, „Gazeta vrâncean ”,
„Salonul literar”, „Pagini medicale bârl -
dene” i „Oglinda literar ”, demonstrând o
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vie preocupare estetic .
Din anul 2000 este secretar de redac ie

la „Oglinda literar ”, folosind experien a
c p tat  anterior la „Jurnalul de Vrancea”.

În aceea i perioad  frecventeaz  Cena-
clul „Salonul literar” i este membru fondator
al Cenaclului „Duiliu Zamfirescu”, ambele
din Foc ani.

A fost remarcat  de revistele „Convor-
biri literare”, „Luceaf rul”, „Amurg senti-
mental”, „Rena tera cultural ” i „Opinia
Buz ului”.

Particip  la diverse festivaluri din Ia i,
Br ila, Buz u, Tecuci, Bârlad, sus inând
recitaluri poetice din opera proprie.

Referin e critice: S-au exprimat despre
opera scriitoarei: Magda Ursache, Liviu Gr -
soiu, Gheorghe Istrate, Adrian Dinu Rachieru,
Constantin Miu, Marin Ifrim, Valeria Manta
T icu u, Victor Sterom, Ludmila Bârsan,
Emilian Marcu, Marius Chelaru, Constantin
Ghini i al ii.

Adresa e-mail:
www. tefaniaoproescu@yahoo.com
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Linia din care picur  întuneric

Gândul ca un vierme. Se întinde, se
strânge, se onduleaz . Merge în felul lui, în
lumea lui de gelatin , în ara lui, în casa lui, în
patul lui. Îl ating cu vârful fragil al voin ei. Îl
irit, îl incit, îi dau comenzi. Ridic -te, pleac ,
umbl , vezi! Îi dau de lucru, îl împing de la
spate. El nu în elege îndemnul “trebuie”. El e
suveran, el e invincibil. M  ridic eu, gesturile
sunt largi, moi, amorfe. Un rest de str danie,
un surogat de decen , învelesc de bine de r u
conturul chipului i asem n rii. Deschid u a,
u a se multiplic , nu v d decât mâna repetând
la nesfâr it rota ia cheii. Gândul zvâcne te
scurt a spaim , suficient cât u a s  se deschid
brusc. P esc, solidul se onduleaz  sub t lpi
ca o saltea groas  de puf, vederea e în cea ,
auzul înfundat. Miros, gust, v z, s-au retras
într-un punct. Trebuie! Perdele de imagini
apar i dispar ca într-o pelicul  veche de film
uzat. Ce caut eu aici? Petece mari de absen
m  plaseaz  în locuri necunoscute. Insule cu
vegeta ie aspr  de sare, netopit  înc . Ne ti-
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in a, perdea de cea  traversat  cu umilin .
Neaten ie, ghilotina retezând felii de timp.
Plumbul disper rilor inhalat de memoria
s lilor de a teptare în aliaj cu plastilina am-
neziei accelereaz  c derea.

* * *

Recunosc, m  droghez. Acum, ar trebui
s  spun, desigur, cu ce, cât, cum, .a.m.d.
Fleacuri de-astea care nu-s de folos decât pen-
tru interogatorii. Aici ar fi o mic  problem .
M  droghez cu… violet. Ve i spune c  m-am
r t cit. Posibil, i ce mai conteaz  dac  tot…
Ei, nici un tot! Nu-mi cere i logic . Sau m
rog, logica voastr . N-am recunoscut c  m
droghez? Singur c  n-am vrut, de fapt nici n-
am avut motiva ie. De i, ar putea fi vorba de
acela i motiv: curiozitatea. 

Femeia aceea, numit  în diferite feluri,
ba ghicitoare, ba vr jitoare, ba clarv z -
toare… Nu prea avea clien i, nu pentru c
lumea s-ar fi de teptat peste noapte. N-avea
clien i pentru c  nici nu prezicea viitorul, nici
nu vindeca, nici nu “dezlega”. i nu primea
la orice or i nici în orice zi. Zgârcit  la
vorb , consuma timpul cu privitul fix la
obiect. La client adic . i spunea prostii. De
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fiecare dat  altele. De unde le scotea… Poate
i ea se droga. Prima dat  mi-a spus: “O zi din

urm , mult în urm , care a fost scris  în
copil rie, a crescut prea mult pe scoar a ta,
cum cresc inimile scrijelite pe scoar a co-
pacilor”.

“ i ce-i cu asta, cât  vreme copacul e
s n tos?”

“Este c  ocupa locul…”
Atât.
Alt dat  spunea ca: “O linie nu are

sfâr it i din ea picur  întuneric”. 
Chestii de-astea. Timp în care stam pe

un scaun f r  sp tar, a ezat în mijlocul
camerei goale, acolo unde se proiecta lumina
din fereastra cu geam violet, pozi ionat  sus,
la îmbinarea peretelui cu plafonul. Ea st tea în
umbr , la trei metri distan i m  privea. Un-
eori avea chef de vorba, alteori nu. Aproape
nici nu-mi p sa. Sim eam violetul cum m
traversa lent, timp în care treceam prin toate
culorile, ame ind ca într-un carusel. Culoare
i vertij. Ea spunea c  ro ul este marginea din-

spre venirea lumii, iar violetul cea dinspre
plecare. C  ambele margini sunt muchii
t ioase ale luminii i c  trecerea lor e la fel de
periculoas . C  odat  trecut de ro u e ti prins
în capcan i nu mai e ti liber decât dup  ce
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treci de violet. C  la trecerea peste ro u e ti
ajutat iar dincolo nu, c  tot ce e înainte de ro u
e numai ro u i dincolo de violet numai violet,
iar culorile doar o iluzie. C  infinitul nu e al-
bastru, cum i-au imaginat unii ci… desigur,
violet. C  de ce unii cardinali poart  ve minte
ro ii i al ii violet, c  de ce Papa numai i
numai alb… C  doliul ar trebui s  fie nu
negru ci… violet. Am sim it atunci c  deja
este prea mult i c  m  aflam în pericol de
supradozaj. De fapt, mi se f cuse chiar r u,
iar ea t cea. Am devenit dependent. C utam
violetul, dar nu oricum, în stare brut , ci filtrat
lent dintr-un anume unghi al luminii, în can-
tit i mici, penetrante ca o singur  raz  disti-
lat  de impurit i. Am evoluat în subtilit ile
drogului. Puteam s -mi citesc singur semnele.
Îmi tr iam moartea inventându-m . Multe
pagini terse, pagini r t cite, nu-mi ie eau la
num r toare. i rar, mult prea rar, revela ia
unui înscris în stare s  m  impresioneze.
St team cu un gând pe malul violet i cu altul
pe malul ro u. Eram singurul mort în via ,
singurul violet traversând lumina înapoi. Ce
aflam nu m  mul umea i de asta m  compor-
tam ciudat. Nu m  lega i înc , am spus “ciu-
dat”, nu “periculos”. De i poate ave i
dreptate, poate chiar sunt periculos…
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* * *

De când stau în camera f r  ferestre, nu
tiu. tiu doar c  sunt desp r it de drog. Mi-au

amor it convulsiile cu injec ii. Dorm mult.
Aproape tot timpul. A  fi vrut s  spun zi i
noapte, dar aici zilele i nop ile nu au grani e.
Vin uneori i m  întreab : “Cine e ti? Mai e ti
mort în via ?” Privesc buimac contururi
umplute cu zid. Tac. Îmi injecteaz  iar i
somn. M  deranjeaz  faptul c  nu visez.
Sigur, a  vrea s  visez violet. Dar nu mi se
permite. Probabil mi se vrea binele. Sunt linia
din care picur  întuneric, întrerupt  din loc în
loc de galbenul isterizant al becului din tavan.
Baia în care m  târ sc la r stimpuri fiziolog-
ice, e cenu ie. Mâncarea la fel. Nu-mi este
foame, dar ei m  obliga s  înghit. Sunt p zit
pân  termin. Dup  ce pleac , vomit.  Tânjesc
dup  violet. Întreruperile galbene m  dezin-
tegreaz . Între ele zidurile se onduleaz i
cresc modificând armonia formei. “Binele
acesta nu-l vreau”, rostesc. Dar vorba e spart
i nu aud decât geam tul. Aud sau doar mi se

pare? Fantasme albe îmi dau roat . Îmi
vorbesc cu glas serafic, în el tor, despre darul
care trebuie l udat i despre iubire. Roiesc în

11



jurul meu contururi albe umplute cu zid. Un-
eori m  ating cu moliciunea necuviincioas  a
mângâierii. Asta suport cel mai greu. Tremur
cuprins de sil i primesc iar somn. Vomit gal-
ben în galben, pân  când în istovire z resc
umbra palid , roz, a speran ei. Brusc am dorit
s  m  rog, doar c -mi erau str ine i cuvintele
i destinatarul. M  gr beam sau cine tie cine

anume îmi dicta din memorie. 

* * *

Golit de gânduri, încerc s -mi a ez în
fa  un zid i pe el un cerc de lumin . Iat  îns
c  cercul nu vrea s  se fixeze, alunec  mereu,
ca un fascicul de lumin  proiectat de o
lantern  aflat  într-o mân  nesigur . Pe zid se
strivesc culori într-o rotire continu , totul
devine rotund, se adun , se strânge conturul,
contrac ia o simt în carnea care se tope te
pân  la punct, nu mai r mâne decât violetul
în care m  cufund ca într-o spiral . Cine s
m  uite? Pe cine s  uit? 

* * *

Era anul p str vului, luna zorar, când s-
a desf cut lumina în gustul bucuriilor simple,
12

undeva între mâna pescarului i zvâcnetul
pe telui. terg geamurile aburite cu batista i
se limpeze te vederea de amprentele vechilor
chiria i. Privesc înafara i v d mi carea pe-
trecându-se pe vertical  de jos în sus. Neros-
tit, gândul ia forma îngerului fals al inocen ei.
Dar cuvintele, unde se duc când se duc?
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Pâinea P mântului

Tlac, tlac, secundele mu c  din timp cu
limba sub ire a pendulei din cutia dreptunghi-
ular  de lemn ag at  pe unul din pere i,
printre ornamente de hârtie colorat . În
sufrageria cabanei izolate în vârf de munte,
sunetul d  iluzia de viu, de animal a c rui
inim  bate calm, departe de zgomotele lumii.
Afar , dincolo de geamuri, ninsoarea zgârie
întunericul, sfâ iindu-i hainele.

Luminile restaurantului din vale
proiecteaz  prin ferestre dreptunghiuri gal-
bene peste pulberea alb  ce se a terne
neostenit. Pân  la ora 0 mai sunt câteva
minute. Aici, în cabana izolat , domne te o
lini te atemporal . Sem nând cu interiorul
unui fruct ai c rui sâmburi n-au miez.

St pân  înc  pe propria-mi r bdare, stau
de ore în scaunul eap n ca într-o stran  de
biseric . Mestec lini tea, c utând s -i simt
gustul, lini te pentru care consumasem timp
i energie r scolind ofertele agen iilor de tur-

ism. Ceilal i meseni t cu i, serio i, îmi par cel
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pu in ciuda i în indiferen a cu care- i mestec
fripturile garnisite cu cartofi pr ji i.

F r  pocnete de dopuri, f r  exclama ii
de surpriz , se toarn ampanie în pahar,
preg tindu-se momentul trecerii peste ani.

Simt brusc chemarea spaimei odat  cu
gustul singur t ii ce mi se prelinge pe limb
ca un arpe spre adâncul gâtului, sufocându-
m . M  ridic din scaunul ca o stran i m  fu-
ri ez spre ie ire, m  strecor pe lâng  pere i în
vârful picioarelor s  nu atrag aten ia. Temere
nejustificat , precau ie inutil . Nim nui nu-i
pas , la fel cum mie nu-mi pas  de singur -
tatea animalelor din p dure. Mai sunt câteva
minute. Cred c , dac  alerg, mai am timp s
ajung la via . Deschid u a, z pada se a ter-
nuse mult, oare când ninsese a a, picioarele
mi se afund  pân  deasupra genunchilor. Un
picior se ridic , altul se cufund . Luptându-
m  s  înving albul acesta pufos în care m
scufund mereu, ca într-o mla tin , m  trezesc
în fa a unui h u alb, o vale abrupt , pe care n-
o v zusem la urcare. Cu atât mai bine, îmi
spun, va fi mai u or s -mi dau drumul, ca la
s niu , spre luminile restaurantului pe care
înc  le z resc printre fulgii învolbura i ce vin
din toate direc iile. C derea, alunecarea, se
frânge brusc, lâng  dou  bra e de ap , ca dou
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izvoare, desp r ite de o limb  de p mânt, pe
care z pada se tope te înainte de a se a terne.
Nu-mi este de loc team , de i în jur acum e
întuneric bezn , ba chiar zâmbesc în fa a
acestei apari ii. Parc -i limba pendulei între
cele dou  secunde. În lumina slab , iradiind
din albul z pezii, descop r urme de pa i. Pe
aici s-a trecut de curând, a adar m  str dui s
calc pe urmele celor care-au mai trecut.

P esc peste primul izvor, m  cufund
apoi câ iva pa i prin noroiul cleios, fac iar un
pas peste al doilea izvor i abia acum, privind
în jur, descop r c  nu se mai v d nic ieri lu-
minile restaurantului spre care pornisem.
Doar un nou urcu , în acela i alb al z pezii.
Cum n-am încotro, încep s  urc. Cu mâinile i
cu picioarele m  ag  de urme. Ca un animal,
în patru labe înaintez spre o alt  lumin , al-
bastr  l ptoas , ca de ghea . Ajung f r  s
tiu cum în fa a unei intr ri care nu-i nici u ,

nici fereastr . O bolt  larg , sem nând cu in-
trarea într-o pe ter . Plecasem din caban  cu
un gând scurt, nefondat, mai mult o c utare,
m  aflu acum în fa a unei realit i care-mi
treze te instinctul de conservare. Trec
“pragul”, l sând urme în z pada neatins .
Urme peste care împ r ia albului va pune cu
siguran  st pânire în curând. Interiorul
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seam n  cu un iglu, doar c  pere ii i plafonul
nu au str lucirea i luciul ghe ii, ci par nin i
de o ninsoare care nu ine cont de legile grav-
i ta iei. Înaintez u or prin lumina alb strie, l p-
toas , ca printr-o pânz  de p ianjen. De-a
lungul pere ilor v d l zi mari, ca ni te cufere
dreptunghiulare de ghea , asemeni l zii pen-
dulei. Ridic un capac, f r  s  aud nici un zgo-
mot. În untru, ocupând tot spa iul, colonii
translucide de ciuperci vibreaz  u or ca o res-
pira ie.

– Ai g sit? aud de undeva din spate o
voce care seam n  bine cu vocea tatei. tiu
c  tata e demult mort, dar nu mi se pare ne-
firesc. Nici nu simt nevoia s  m  întorc s  v d
de unde vine sau dac  cineva se mai afl  aici.
Toate par la locul lor, în înc perea acesta, i
l zile i ciupercile i eu, chiar i vocea tatei,
aceea i, cea care m  striga când colindam îm-
preun  dealurile i când fiecare ciuperc
ap rut  în cale era s rb torit  ca o izbând .

– Am g sit, optesc, numai c  nu le
cunosc. Nu tiu dac  sunt bune, spun apoi, i
încerc s  ating una, dintr-un buchet. O senza-
ie stranie de repulsie m  cuprinde la contac-

tul cu materia aceea tremur toare, umed i
rece, frângându-se prea u or sub degetele
mele.
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– Nu sunt otr vitoare, po i s  le gu ti,
mai aud din spate vocea tatei. 

Culeg ciuperca frânt  din buchet i o
miros, a a cum o f ceam alt dat  în p dure,
când cunoa terea st tea în cump n . Mu c
apoi din ea, a a cum tot alt dat  mu cam din
pâinea p mântului. Nici pâinea p mântului,
ciuperca aceea maronie sem nând cu
mân tarca, dar f r  «buretele» de dedesubt,
cu gust fad-am rui, nu-mi pl cea. O mâncam,
pentru c  a a ne înv aser  p rin ii, c  e bun
crud i c  e hr nitoare. Nici ciuperca asta nu-
mi pl cea, seam n  cu o bucat  de gelatin
rece. Mâncând, simt gelatina alb  curgându-
mi prin trup asemeni sângelui, pân  devin
tulpin  de alb, mijlocul unor alte tulpini ce
cresc din mine ca ni te ramuri, pulsând u or
în transparen e alb alb strui. Simt vag, abia
acum, c  nu-mi place locul acesta i simt în
acela i timp cum sunt gata s -l accept ca pe
un dat, dincolo de împotrivire.

O mân  str in  m  atinge, la fel cum f -
cusem eu mai devreme, mâna str in  m  rupe
de colonia de ciuperci c reia eram gata s  m
ofer. Apoi, sub r suflarea cald  simt dureros
col ii acelei fiin e mu când buc i din trupul
meu cu limbi de foc. Tlac, Tlac, palme puter-
nice îmi lipesc obrajii.
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–  M  doare, spun greu, de parc  cele
dou  cuvinte ar fi bolovani pe care trebuie s -
i împing afar  din gur  cu limba.

– Î i revine, aud i apoi alte mâini îmi
fr mânt  trupul, aducând în el c ldura o dat
cu durerea.

– Hai, hai, deschide ochii, vino- i în fire,
m car o mul umire s  avem, dac  tot erai gata
s  ne strici revelionul.

Cine naiba te-a pus s  umbli singur
noaptea, prin mun i?

– Eu?
– Da cine, noi? S  mul ume ti câinilor

i paznicului de la caban  care te-au g sit
aproape îngropat  în z pad , pu in dup
miezul nop ii.

– El unde-i ? întreb din nou, mestecând
cu greu cuvintele.

– Pe aici, pe undeva, bea o t rie. Ai face
bine s  iei i tu o înghi itur , c  pân  vine sal-
varea pe viscolul sta...

La ce bun s  le explic tinerilor tia pe
care-i v d bine acum, frumo i în tinere ea lor,
cu toate piept n turile lor aiurite, cu cerceii
lor în urechi, cu lan uri la mâini i la gât, fru-
mo i în veselia lor pu in agitat , c  nu de
paznic întrebam eu, ci de tata ? Apoi, b utura
ce mi-o strecurau în gur  cu linguri a pe care-
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o sim eam iute, ca ardeiul, îmi mole ea treptat
trupul i-mi limpezea mintea de albastrul
acela l ptos în care mai pluteau vag voci, al-
tele decât ale lor, i ciuperci translucide pul-
sând gre os.
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Caracati a

Aproape de centrul ora ului, o strad
curbat  sem nând cu spinarea unui arc,
p strând înc  aspectul de vechi, atrage aten ia
la fel cum ar atrage o poz  îng lbenit  de
vreme într-un album cu poze color. Când pe
dreapta, când pe stânga, an uri s pate proba-
bil pentru canalizare, cu mormanele de
p mânt scurgându-se o dat  cu ploaia pe toat
suprafa a str zii, din gard în gard, par p r site
i ve nice. Gardurile vechi cu scânduri de un

cenu iu-verzui, aplecate, în mare parte pu-
trede, îngr desc cur i în care iarba cre te nest-
ingherit pân  la brâu împreun  cu buruienile
printre cire i de mai, cai i b trâni i tufe de
liliac. Dincolo de ei, ziduri de case cu varul
cândva alb, acum scorojit, cu acoperi uri de
igle sau table înnegrite de timp. Case mari,

înalte, cu trepte din piatr  tocite i cr pate,
case ce vor fi fost cândva mândria proprietar-
ilor. Ferestre i u i închise, în spatele c rora
b nuie ti vag figura unui b trân firav în semi-
ântuneric sau a unei b trâne cu p r alb aranjat
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«permanent», de sub al c rei capot se z resc
olduri late i picioare desc rnate, bând ceai

în timp ce proteza cl n ne te pe marginea
c nii soioase din mâna atins  de Parkinson.

i oftaturi, în care nu mai prind contur nici
m car aduceri aminte, doar un prezent ce pare
încremenit, asemeni str zii.

Undeva, cam la mijlocul curburii, o pat
de ro u strident, proasp t, contrasteaz  cu
verdele dimprejur. Este de fapt o copertin
ro ie specific  tarabelor sau micilor magazine
particulare, pe care scrie cu alb Casa Blanca,
atârnat  deasupra treptelor vechi din piatr  ale
unei case ce se deschide direct pe trotuar. N-
ar fi nimic deosebit dac  în jur ar fi fost altele,
asem n toare. A a, seam n  mai mult cu
scena unui circ ambulant, în spatele c reia
urmeaz  s  fie descoperit un mister de genul
femeia- arpe sau monstrul cu dou  capete.

Curiozitatea m  poart  aproape f r
voie pe trepte, pân  în dreptul u ii de lemn,
vopsit  în alb. O u  care nu spune nimic, cu
clan  obi nuit . Pun mâna pe ea, dar nu în-
dr znesc s-o deschid. Seam n  prea mult cu
u a unei case oarecare în care sunt gata s
intru f r  a fi poftit. M-a  fi sim it mai bine
dac  descopeream butonul unei sonerii sau un
mâner gros de metal prin care s -mi anun
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sosirea. O alt  team  îns  m  împinge din
spate, poate m-a v zut cineva, cine tie, ori
din untru ori din afar , cineva care poate lua
în râs nehot rârea mea, a a c  ap s clan a care
se deschide u or i m  aflu deja într-un hol în-
gust i înalt. O înc pere goal  cu mai multe
u i albe, tot din lemn, separate între ele prin
oglinzi, de aceia i m rime. O clip  de ne-
hot râre, în care mai am timp s  m  strecor
înapoi, prin u a pe care tocmai am intrat. Dar
nu, nu mai am timp, pentru c  una din ele se
deschide imediat i apare un tân r ters, îm-
br cat în pantaloni negri i c ma  alb , care
m  invit  cu un zâmbet profesional, de-
schizând o u  lateral  spre o alt  înc pere ce
seam n  cu sufrageria unei case obi nuite.
Doar c  în loc de o singur  mas  sunt patru,
mari, rotunde, înconjurate de scaune. Un
covor cenu iu acoper  în întregime
du umeaua, pere ii sunt albi, var alb
acoperind imperfec iunile l sate de timp, fe e
de mas  albe i scaune tapi ate cu stof  ro ie.

i mult  lini te în care nu se aude nici zgo-
motul pa ilor. N-am reu it înc  s  aflu ce
vreau, am o senza ie de amor eal  nici pl cut
nici nepl cut , parc  m  aflu în anticamera
dintre dou  lumi, într-un spa iu de trecere
între prezent i trecut. P esc u or, ca în stare
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de imponderabilitate, i iau loc pe un scaun,
lâng  fereastr . O fereastr  mare, întinzându-
se aproape din perete în perete, cu pervazul
jos i tocuri din lemn, vopsite tot în alb. Chel-
nerul îmi aduce cartea cu menu-ul i se re-
trage discret. Parc  a  fi pe scena unui teatru
unde se respect  regulile, chiar dac  în sal  e
un singur spectator. Deschid menu-ul i de-
scop r citindu-l atent sortimente sofisticate,
preten ioase, de local de lux. La fel de u or
cum a disp rut, chelnerul se apropie a tep-
tând. Nu sunt un fan al excentricului, dar cu-
riozitatea m  împinge s  rostesc întreb tor,
zâmbind ironic: «Caracati ?» R spunsul,
scurt i sigur m  deruteaz . «Da, o por ie?»
Recunosc, nu m  a teptam, mirarea ia locul
ironiei. «Caracati ? Caracati  adev rat ?».
«Da», doar atât, da, r spunde chelnerul,
c zând apoi iar în mu enie. Continui cu mi-
rarea «Bine, dar cum de ave i aici, caracati ?
Nu v d prea mare aglomera ie, a adar, pentru
cine?» «Avem exact cât  trebuie, pentru cine
dore te a a ceva». «Sigur», m  umfl  râsul
«probabil c  ave i una într-un acvariu, din
care t ia i câte un tentacul i a tepta i s  se re-
genereze, nu?» Chelnerul e prea tân r, prea
ters i prea lipsit probabil atât de o coal  a

meseriei a a cum trebuie, cât i de experien a
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unui local mereu plin cu întreaga faun
biped . N-are replic , iar eu sim eam nevoia
s  vorbesc. Primesc în schimb acela i zâmbet
care se voia profesional, dar în care sesizez i
o nuan  de iritare. «Bine», cedez, «o por ie»!
«De b ut?» «Ap  mineral » spun pentru c  n-
am chef s  beau, de fapt nici s  m nânc, dar
am intrat deja în spectacol, de bun -voie i m-
am hot rât s -l las s  se desf oare de la sine.
Aduce o sticl  de jum tate de litru cu ap
mineral , îmi toarn  în pahar, dup  care se re-
trage iar dup  «cortin ». M  simt stingher, n-
am ce s  fac, îmi aprind o igar i privesc în
jur. Acelea i mese, patru, aceia i pere i v rui i
în alb, i câteva aplice situate sus, aproape de
plafon. M  ridic i privesc afar  pe geam.
Strada cu noroi, casele de vis-a-vis, din
spatele gardurilor, o nemi care ca-ntr-o ilus-
trat . Într-o nemi care stau i eu privind cerul
pe care nori vine ii prin nuan e de roz-violet
de la soarele ce tocmai apune în partea
cealalt . M  aflu într-un spa iu atemporal i
m  gândesc dac  a  putea fi tot aici, în urm
cu o sut  sau chiar mai mult de o sut  de ani.
A  putea fi o caracati , înotând într-o tranz-
i ie provincial , mai lent , mai domoal  prel-
ingându-se în ambele sensuri. M  a ez pe
scaun i a tept s  se întâmple ceva. S  se
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ridice cortina, s  se schimbe decorul. Brusc
se aprinde lumina din aplice, lumin tears
galben-ro iatic  v lurind prin semiîntunericul
de dinainte. Aerul se mi c  în valuri, pere ii
asemeni, ca privi i printr-un acvariu, în care
mi c  o vietate. Apare o lustr  veche, atârnat
de o tij  metalic  lung i sub ire, cu multe
bra e în care ard lumân ri. Într-un col , o sob
de teracot  alb , lâng  ea un bufet cu vase, pa-
hare i bibelouri, geamurile din draperii,
groase de catifea vi inie, du umeaua de scân-
duri vopsit  în aceea i culoare este acoperit
de un covor gros, de lân  în care culorile s-au
amestecat cu praful. O canapea mare i co-
mod  din piele neagr  lucind de purtare, raf-
turi cu c r i, o mas , un scaun, un radio vechi,
cu baterii. O sear  oarecare, într-un timp oare-
care, într-un ora  oarecare...

Visarea îmi este întrerupt  brusc de
soneria unui telefon celular care sparge imag-
inea ondulând-o, m  simt aspirat, împins cu
putere în scaun. Sunt iar în camera cealalt ,
cea cu patru mese, cu aplice r spândind lu-
min  g lbuie din partea de sus a pere ilor. În
jur, mesele sunt ocupate de b rba i cu forme
mai mult rotunde, cu vârst  nedefinit  între
treizeci i aizeci de ani, îmbr ca i în costume
cu nelipsita cravat . Dar femei? Nu. Ora  de
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provincie. Timpul? Telefoanele celulare sun
când la o mas , când la alta, cu semnale
diferite. Recunosc semnalul telefonului meu,
îl deschid, în timp ce chelnerul îmi pune în
fa  farfuria în care presupun c  se afl  co-
manda mea.

O voce r gu it , metalic , repet  mereu
doar dou  cuvinte «nu mânca, nu mânca,
nu...». Probabil o glum , cineva cunoscut m-
a v zut intrând i face o glum . Închid tele-
fonul, îl pun în buzunar i m nânc. Nu-i bun ,
nu-i rea, mi-e indiferent . În jur b rba ii
m nânc , beau vin, beau bere. Par prezen i,
dar nu sunt. Conversa ii întrerupte de convor-
biri personale i telefoanele sun  iar i iar.
V d cum costumele lor încep s - i schimbe
culoarea, devin uniforme, în aceea i culoare
roz ro iatic , mâinile încep s  se sub ieze i
s  creasc , acoperindu-le fe ele. Tentacule în
mi care, apucând paharele de pe mese i
v rsându-le direct într-o fant  situat  în mi-
jlocul bur ii, tentacule rotind telefoanele celu-
lare spre aceea i fant . Încep s -mi simt
stomacul întorcându-se pe dos i mi-e team
s  m  uit în jos, de team  s  nu v d acolo, în
dreptul lui aceea i fant .

Mai am timp s  m  întreb dac  ei,
ceilal i, v d acela i lucru sau dac  telefoanele
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lor transmit acela i mesaj. Las repede banii pe
mas i m  reped spre u a prin care am intrat,
ca s  nu risc s -i ofer chelnerului odat  cu
plata i caracati a înapoi. Trec iar prin holul
de la intrare ca printr-un tunel al timpului.
Afar , se mai z re te pu in  lumin . Str bat
cu grij  trotuarul noroios pân  la col ul str zii,
umbrit  de copaci înal i. E c ldu , aerul este
nemi cat, mirosind dens i greu am rui a flori
de castan. Traversez parcul i urc sc rile
blocului în care locuiesc. Închid u a, aprind
lumina. E pu in trecut de ora 20,00. Sper s
mai prind ultimul buletin de tiri. Deschid
televizorul pe TVR1. Tranzi ie, câini comu-
nitari, greve sindicale, noul calcul al pensiilor,
o comunitate de igani i-au angajat body-
guarzi români, copii maltrata i de p rin i,
trafic de droguri, vize Schengen, revista Hus-
tler, primul turist în cosmos, primele fiin e
umane modificate genetic, G.Bush Junior
lanseaz  proiectul «scutul na ional antira-
chet », pre edintele Iliescu lanseaz  scula
care s  proceseze ideile...

O fi bine, o fi r u...
A mai trecut o or , eu sunt normal sau,

cine tie...
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Poem de iarn

Degetele de la mâna dreapt  sunt calde.
Suflu, cu jum tate de gur , în geamul
înghe at, apoi frec încet, cu degetele, iar suflu
i iar frec, destul cât s  dezghe  un rotund cât

un ochi. Atât îmi ajunge s  privesc afar , Un
singur ochi, cel lalt e închis. Obrazul c zut i
gura strâmb . Mâna i piciorul stâng sunt moi
ca hainele goale. Cu mâna dreapt  mânui greu
c ruciorul. Tr iesc, a adar, cu jum tatea
dreapt . Medicii spun c  traumatismul cran-
ian nu mi-a afectat i procesele psihice. Con-
stat i eu c  stau bine cu memoria, aten ia
mi-a r mas treaz i totu i, cu gândirea s-a în-
tâmplat ceva. Astfel nu pricep cum m-a  fi
putut acomoda cu noul - «eu». La început
ineam pe noptier  o oglind , în care m

priveam de câte ori m  trezeam din somn. i
m  trezeam des, în ciuda medicamentelor, i
de fiecare dat  speram s  m  v d a a cum ar -
tam înainte. Nu m  puteam ridica din pat, dar
nu asta m  speria. Hido enia chipului era ob-
sesia, mai ales când primeam vizitatori. Ve-

31



neau des atunci, i colegii i prieteni i Irina...
Era tandr i plin  de aten ii, de fiecare dat
îmi aducea ceva care spera s  m  încânte, o
floare mic , albastr , rupt  din parc, sau un
volum nou de poezii...sau ultimul tablou pe
care-l pictase pentru mine, m  s ruta delicat
pe obrazul drept sau pe col ul drept al gurii,
dar eu eram ursuz, nimic nu-mi convenea,
ipam i rânjeam strâmb, îmi era ciud  c  ea

nu se sup ra c  alt dat , nu-mi r spundea
t ios i n-o mai sim eam tovar , se transfor-
mase într-o sor  de ocrotire, plin  de r b-
dare...

Mai târziu am înv at s  m  târ sc sin-
gur pân  la c rucior i astfel, plimbându-m
prin cas , am uitat de oglind . Nu m  gân-
deam la viitor, nu m  gândeam la trecut, era
un exerci iu greu, mai greu decât gimnastica
la care m  supunea profesorul, singurul care
m  mai vizita regulat. Era tân r i sigur avea
nevoie de bani. Bani îi d deam i mamei
Ioana, dar ea ar fi venit s -mi aduc  de mân-
care i s -mi fac  curat i dac  nu i-a  fi dat,
era femeie b trân i n-ar fi l sat-o inima s
m tie fl mând, c ci drumul ei pân  la Dum-
nezeu era scurt i nu mai avea timp de r s-
cump rat gre eli.

Dar azi mama Ioana n-a venit i m  gân-
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desc la viscolul pe care l-am auzit toat
noaptea i m  gândesc c  nu s-a încumetat s
ias  afara, sau s  nu fi p it ceva.

Prin ochiul dezghe at de geam privesc
cu greu strada i am impresia c  iar l-a
acoperit ghea a, sau c  eu nu v d bine. Dac
m-a  putea ridica în picioare, a  privi prin
jum tatea de sus, care înc  n-a înghe at, dar
a a,n-am încotro i insist cu aburul gurii i iar
cu degetele...

...Dar ochiul meu a v zut bine, afar
totul este de sticl i trotuare i strad , i co-
paci, gardul viu din fa a blocului s-a transfor-
mat în ornamente, iarba seam n  cu ur uri de
ghea , salcia pare un candelabru, oamenii
merg greu, c lcând cu aten ie ca pe un pati-
noar, strângându- i i hainele la gât i înain-
tând aplecat, s  taie vântul. Atunci am
v zut-o.

Cu haina de blan  cenu ie descheiat ,
cizme scurte, tot cenu ii, cu p rul tuns scurt,
f r  c ciul i fular. Nu mergea, se juca cu
vântul, cu ghea a, plutea, privea în sus prim-
ind viscolul ca pe o boare cald , de prim var ,
mângâia cu palmele goale trunchiurile sti-
cloase ale copacilor. Nu-i disting chipul, doar
p rul scurt ce se zbate în iure ul vântului...

În fa a casei mele se opre te, prive te
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atent, se apleac i culege ceva, în palm ,
privind îndelung obiectul.

Cu greu împing fereastra înghe at ,
hot rât s  sparg geamul dac  nu reu esc. Sur-
priza n-ar fi fost mare, c ci zgomotul ferestrei
deschise a f cut-o s  tresar .

–  Ce-ai g sit?
Uitasem de mine, de chipul i glasul

meu, strâmb, din jum tate de gur .
–  N-am luat nimic, r spunde pierit .

Am g sit o floare...o panselu ...Uite-o, o
vezi?

–  Nu. Dar tu m  vezi pe mine? Rostesc
cu greu, mestecând cuvintele ca pe bolovani...

Prive te spre mine i tace, cu minunea
ei în palma deschis . Un cubule  de ghea , în
care, probabil, fusese închis  o floare...

Se întoarce i pleac , la fel cum venise,
plutind, sfidând viscolul i ochii mira i ai
trec torilor.

Nu mai pot s  închid fereastra, dar nu-
mi pas . Mama Ioana vine târziu, gâfâind i
blestemând urgia de afar  ca s-o ia înainte
bomb nelilor mele. M  g se te aproape
înghe at, sunt dispus s-o ajut eu, nemul umi-
tul, eu “s iosul”, i porne te la treab  mor-
m ind ceva despre lumea care “s-a întors pe
dos”.
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i ochiul meu drept râde, ascunzând în
el taina pe care nu o cunoa te mama Ioana,
nici colegii care vin rar i m -ntreab , din po-
lite e - de ce nu începi s  scrii?

Nu le spun ceea ce numai ea va trebui
s tie, c  azi, dup  atâta amor ire, am scris
primul poem al iernii, pentru ea, i c  de azi
tr iesc, a teptând s  treac  pe sub geamul
meu, s -i dau ceva s -i in  loc de floare, ei,
floare a iernii...
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Aria de acoperire

FEMEIA scoase întâi un picior de sub
a ternut, plimbându-l cu precau ie centimetru
cu centimetru, în timp ce sim urile ascu ite la
maxim pândeau o cât de mic  întrerupere a
respira iei b rbatului de al turi. Urm  apoi
mi carea brusc  a întregului corp â nind din
pat, dup  care r mase timp de o secund  în-
doit  ca un arunc tor de disc, pândindu-i în
clipa de veghe respira ia. Se strecur  tiptil din
somnul lui, dorind ceva nedeslu it, c utând cu
mâinile prin locul r mas gol. Femeia se în-
toarse în locul abia p r sit i se înf ur  cu
mâinile care-o c utau. R mase a a, cu ochii
închi i, abia respirând timpul în care se aban-
don  într-o absen  impus  minute, zeci de
minute. Îi era sete, îi era poft  de o mu c tur
de fruct dincolo de somnul lui. Î i masc  tr -
darea sub v lul întunecat al recuno tin ei. Era
dorit i îi pl cea, er  cotropit i se în-
sp imânta. Uitase gustul singur t i. Pân
într-atât încât îl asemuia cu moartea. i se
temea de moarte ca orice muritor. A a încât
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respira u or prin visul ei nel murit, în armura
care-i p stra leg tura cu viul. i în lini tea
aceasta trec toare pe care era gata iar s-o
adopte pentru alc tuirea întregului, zbârnâi
soneria telefonului mobil.

B RBATUL tres ri, bâjbâind cu mâna
spre noptier . Se ridic  apoi în ezut, într-o
pozi ie decent , a a cum se cuvine unei con-
versa ii serioase. Femeia r mase în locul de
veghe a teptând verdictul. Plecare sau doar
amânarea ei. Se ridic  apoi f r  team , tiind
c  ziua lor împreun  era încheiat . Orice
spus  s-ar fi transformat în nisip, n ruind
castele de vorbe construite în grab . T cerea
ere moale, nu r nea i nu l sa urme. O îm-
br i ar  amândoi, fiecare din câte o parte,
diluând f r  s - i dea seama un strop de
sim ire.

B rbatul, plecat în grab , coborî
sprinten sc rile în timp ce- i trecea mâna prin
p r, gest reflex care nu-i deranja gândul prins
în mecanismul complicat al existen ei.

Se gr bea din instinct, în timpul s u de
b rbat traversând în mi care imagini ce se
succedau rapid, pornind de la primitivul ple-
cat la vân toare. Str b tea un ghem mergând
de la miez spre margine, urmând s  lase la
cap t propria urm . Dar nu la asta se gândea
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el, cur ând z pada a ternut  pe parbrizul
ma ini i nici la femeia r mas  în a ternutul
cald. C uta s  intre în armonia fi elor din stu-
dioul de înregistrare. Intr  în atmosfera agitat
a lucrului încordat. Trebuia s  decid  momen-
tul de „und  verde”. P reri contradictorii ivite
în ultima clip , voci ridicate acoperindu-se
unele pe altele i-timpul alunecând ne tiut, ca
o ap  subteran . B rbatul prins în vân toare
sim ea s lb ticiunea doar când acesta îl mu ca
fierbinte cu din i ascu i i ai soneriei telefonu-
lui mobil. Era în lupt i du manul trimetea
s ge i de la distan  care-i vibrau dureros în
ureche. Lua decizii rapide mânat de instinctul
de conservare.

Brusc se f cu lini te, se stinser  luminile
i b rbatul se trezi în timpul s u de fiin  su-

pus  cerin elor biologice. Foame i somn
aduceau cu ele dorul de lini te, de c ldur , de
mângâiere. Str b tu drumul înapoi spre cas ,
ca spre copil rie.

Femeia mângâia blana pisicii din poal ,
privind absent la televizor. Nu se întoarse
când o atinse în treac t cu mâna peste cre te-
tul capului. P rea cufundat  în acea risipire,
cu mecanismul sim urilor în epenit într-un
gest prea des repetat, ca într-o melodie oprit
brusc, dup  care perechea nu mai g se te
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pasul urm tor. i totu i nu, ceva reu i s-o
trezeasc  din imobilitate. Telefonul s u cu un
alt semnal, mai pu in strident, desf oar
melodia ca un fir pe care ea p i în trans . Era
vorba de lansarea colec iei de prim var  a
casei de mod  cea mai la mod . Ochii ei prin-
ser  sclipiri de via i vocea se ml dia în in-
flec iuni pre ioase, potrivite momentului.
B rbatul se retrase t cut spre dormitor. Ter-
minând convorbirea, femeia nu-l deranj ,
convins  fiind de marele gest de gra ie prin
care-i menaja oboseala. i iar un strop de
sim ire se pierdu printre undele care controlau
întreaga arie de acoperire.
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Semnele

În drum spre cas , în metrou, Marta r s-
foia obosit  câteva ziare pe care le cump rase
în treac t. Era psiholog la un centru de reed-
ucare a delicven ilor minori. C uta în acele
momente s  se rup  de atmosfera morbid  a
vie ii de care era legat  prin profesie. Deodat
ochii îi c zur  pe un test ce utiliza „puterea
str bunilor de a prezice», prin folosirea unor
„semne runice din trecutul îndep rtat».
Doamne, ce nu fac oamenii în aceste zile ale
anului 199... pentru a capta aten ia în scopul
câ tigului imediat. Abia citise despre «s biile
runice» în literatura S.F.; acum i presa...

Acas  n-a rezistat tenta iei de a juca tes-
tul propus de ziar. Sceptic  fiind, sau poate
tocmai de aceea... Râse în final, i se duse la
culcare.

***
Erau o familie numeroas . În febra

plec rii precipitate, fiecare lua ce putea. Lu-
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crurile fuseser  f cute boccele, u or de luat în
mân . Fugeau din înc perea întunecoas , cu
pere i din piatr , pl cut  totu i cu lumina i
c ldura focului din vatra mare, tot din piatr .
Treceau întâi cei mari, printr-o sp rtur  f cut
în zid, în partea de sus, la nivelul p mântului.
Apoi erau trecu i copiii i boccelele din mân
în mân . Feti a auzise pe cei mari vorbind cu
spaim  despre aceast  fug ; veneau cuceri-
torii. Veneau a adar al ii s  le ocupe locul i
era mai bine s  nu-i g seasc  aici. Când toc-
mai era trecut  prin sp rtura din zid, feti a
privi înapoi, cu regret dup  locul cald pe care-
l p r sea. Z ri în urm  pustiul. Aproape totul
fusese strâns. R m sese doar o tav  pe vatr ;
o tav  mare pentru friptur i un pantof, de
copil r sturnat cu talpa în sus.

***
Un zgomot sâcâitor nu-i d dea pace.

Ceasul de tept tor... Se ridic  brusc, trecând
la împlinirea ritualului fiec rei dimine i. Vag,
îi d dea târcoale visul. Ei... Visuri...

„Pleci în Sco ia, într-o delega ie, împre-
un  cu al i speciali ti în domeniul de care ne
ocup m. Ai fost propus i acceptat », o
anun eful la prima or . Numirea acelei ari
atât de îndep rtate îi provoc  stupoare. Era
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desigur tentant, dar era atât de departe i atât
de precipitat... Nici nu s-a putut gândi i nici
n-a avut timp s  refuze. Avea doar câteva zile
pentru întocmirea formalit ilor. Se trezi
aproape f r  voie în avion. Din emo iile, din
graba i din teama acestei plec ri nu r m sese
acum decât o surd  durere de cap.

Problemele sunt aproape identice. A a-
zisa „motiva ie» a actelor comise este aceea i,
indiferent de nivelul de cultur i civiliza ie a
unei ri. Fire te, dac  iei în calcul singurul
fundament cunoscut pân  acum, al semin ei
r spândite prin Cain i Abel pe întreg p mân-
tul... Dar azi este duminec i este zi de odi-
hn . S-a hot rât vizitarea obiectivelor
importante de cultur i civiliza ie a ora ului
gazd . Pu ine; cât se pot vizita într-o zi, dar
cu siguran  cele mai importante...

Biserica era o impresionant  cl dire din
piatr , sem nând cu un castel. În interior,
stâlpii de sus inere, coloane imense din piatr ,
aveau la atingere un sunet ciudat, g unos i
u or. Plastic?!... „Sigur, s-au f cut renov ri”,
explica ghidul.

În subsolul bisericii se cobora pe trepte
mari, solide, din piatr  adev rat . O c ldur
ciudat , umed , r bufnea din dedesubturi, ca
adev rat  binefacere, în aceast  zi friguroas
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de sfâr it de octombrie. Apoi, o „grot ”
imens  cu ziduri i pardoseal  din piatr  afu-
mat  de vreme sau de alte treceri, cu nu-
meroase cotloane i ni e slab luminate.
Vizitatorii traversar  rapid înc perea fiind
tenta i de elemente spectaculoase. Urcau
acum treptele spre ie ire. Doar Marta r m s-
ese acolo, în urm , scormonind cu privirea
fiecare adâncitur  din zid. Aici, undeva, tia i
unde, trebuiau s  fie o tav  mare din tabl
pentru friptur i un pantof de copil...

Ghidul veni îns  dup  ea, i o îndemn
politicos: „Haide i doamn , e timpul s
mergem...”
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Bila magic

Se schimb  vremurile peste noapte, se
schimb  oamenii, mai încet, p strând obi-
ceiurile care devin tradi ii. Ora ul a crescut ca
balaurul din pove ti, în sus, în lung i în lat,
hr nindu-se cu foc i respirând oameni.
Respir  acum rar i constant, s n tos, pus pe
via  lung . Inspir  seara îndelung, pe s tu-
rate, expir  diminea a rapid, zgomotos, prin
mii de n ri, oameni. Doar mun ii au r mas la
locul lor. i ogoarele, au r mas la locul lor. i
au r mas i oamenii la locul lor s  p zeasc
ve nicia.

Într-o margine de ora , artera asfaltat ,
plin  de hârtoape leag  prezentul de trecut. Ea
vine dinspre Nord i este înc  poarta de leg -
tura cu satele i mun ii. La intersec ia cu
Strada Mare, pe un loc viran a fost cândva
oborul de vite. Ani de zile ranii î i aduceau
aici vitele i cerealele s  le schimbe pe care i
pluguri. Dar vremurile s-au schimbat i ranii
n-au mai fost st pâni pe vitele lor. Atunci ei au
vândut pe ascuns vite, în pachete mici, de câte
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cinci kilograme, fire te, nu în Obor. i astfel
ranii au devenit “infractori” iar oborul de

vite, a r mas simplu “la obor”, locul unde
ranii vindeau rar, ce mai puteau vinde.

i iar vremurile s-au schimbat i, “la
obor” a devenit talcioc. Vitele nu mai au aici
nici loc, nici c utare. Oale, cr ti i, g le i, blugi
turce ti, electronic  occidental  învechit ,
fiare de c lcat, fierb toare, m rgele de peste
Prut contra haine de piele, bl nuri, dolari,
bomboane, motociclete, ciocolat , piese de
schimb, haine vechi, haine noi, medicamente
i câte altele devenite tenta ii prin absen a în-

delungat .
Nu cump r, nu vând. Ame esc doar

f când slalom printre gr mezile de oameni
înghesui i la produsele mai ieftine sau mai
c utate. P r sesc îngândurat împrejmuirea
pr fuit i plin  de resturile unei civiliza ii cu
iz cosmopolit, când aten ia îmi este atras  de
m rfurile neobi nuite expuse de o b trân
într-o margine, spre ie ire. Neobi nuite atât
prin vechime cât mai ales prin totala inutili-
tate. Un capac de oal  ciobit, o tigaie de tuci
cu pere ii cr pa i, un rest de funie roas i sc -
mo at , un fund de lemn sub iat de multa în-
trebuin are, un ceainic înnegrit de folosire, o
pip  roas  la mu tiuc, un clopo el de argint i
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alte dou  obiecte pe care nu le pot defini.
Privesc la b trâna înfofolit  cu tulpanul negru
pân  sub nas, apoi din nou la obiecte, pe rând
i pe îndelete. Nu pare a m  b ga în seam ,

indiferent i inutil  ca produsele expuse di-
rect pe jos. Intrigat de- atâta nep sare caut s -
i aflu restul.

–  De vânzare, maic , toate astea ?
–  De vânzare, tinere !
–  Dar asta, ce-i ? iscodii ar tând cu

degetul spre forma sferic  ruginit .
–  O bil  magic , maic  !
R spunsul se potrivea cu b trâna, cu

obiectele.
–  Bil , bil , c-o v d i eu, dar de ce

magic  ?
–  Îndepline te trei dorin e celui care o

cump r , m  l muri b trâna cu calm.
A  fi putut s  plec acum zâmbind. Zâm-

beam cu adev rat, m  bucuram de acest ireal
ca de-un dar, în atâta realitate care m  sufoca.

i nu plec, legându-m  ca un copil de între-
barea “ i mai departe”?

–  P i, de ce n-o folose ti dumneata ?
continuai, ferm convins c  b trâna avea ea în-
s i nevoie de ea.

–  Mie mi le-a îndeplinit. Pentru mine
nu mai are putere. Numai cel care-o cump r
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poate s -i cear  trei lucruri, dar numai trei pe
care le îndepline te, i gata. Apoi trebuie vân-
dut . Eu am cump rat-o de la... Da’ pentru
tine, tinere, n-are nici o importan  de la cine
am cump rat-o. Dac-o vrei, o vrei, dac  nu,
nu.

– i de ce n-ai vândut-o pân  acum? Cu
a a comoar , f ceai o avere...

–  Ei asta e. N-o vrea nimeni.
–  De ce? E a a scump  ?
–  Scump  ? Nu tiu. Eu cer pe ea pre ul

pe care l-am dat. Numai a a î i p streaz  put-
erea. Dac  vrei, va trebui s  te legi c -mi vei
purta de grij  pân  la sfâr itul zilelor. Apoi,
v zându-mi uluirea i nehot rârea adaug  în
grab :

–  Nu te speria, nu mai am mult. Am tre-
cut de multi or de sut .

Din zdren ele în care era îmbr cat  îi
vedeam doar mâinile. i parc  n-aveau am-
prenta scurgerii atâtor ani. Istea  b trâna, is-
tea . Caut s-o încurc, scotocindu-m  dup
bani.

–  Dar în palm tii s  ghice ti, m tu ?
–  Nu, îmi r spunde sec.
–  Nici în c r i ?
–  Nici. i d -mi pace. Vrei bine, nu,

bine, i vezi- i de drum.
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V zând c  nu plec, se ridic , a terne o
cârp  care pare s  fi fost cândva o fa  de
mas , i strânge în ea cu grij  obiectele. Abia
acum, privind-o, m  cuprinde nedumerirea.
Fiecare obiect în mâinile ei pare cu adev rat
o valoare poate dup  felul cum le atingea,
poate dup  potriveala dintre mâinile ei i
vechimea lor. i îmi face pl cere s  privesc
armonia aceasta i o urm resc atent, dorind s
p strez în minte momentul. Cu dib cie,
b trâna alc tuie te o boccelu , o atârn  pe-
un um r i d  s  plece.

–  Stai, nu te gr bi. Poate facem târgul,
încercai eu s-o opresc.

–  De gr bit nu m  gr besc, dar sunt
prea obosit i prea fl mând  pentru a-mi mai
pierde timpul printre picioarele n t r ilor

tia. M  duc s -mi fac rost de ceva ale gurii.
–  Mergem la mine, m  hot râi brusc, în-

demnat de curiozitate.
–  Bine, conveni ea sec, urmându-m .
Mergem al turi, eu urm rind-o din când

în când cu privirea, ea, lini tit , mut , destul
de sprinten  pentru anii pe care i-i declara.

–  Nu spui nimic, m tu  ?
–  Nu. Am spus multe, mult prea multe

în via a mea, acum nu mai e nimic de spus.
Mai am doar un gând, dar nu-i timpul s -l afli.
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Decât doar dac  facem târgul.
O las în pace. Poate-i obosit . Poate-i

fl mând . O s  m nânce i-o s  se odih-
neasc . Nu poate s  tac  la nesfâr it. M  dus-
esem în talcioc cu dorin a de-a c uta un
subiect. Aveam subiectul cu mine. Poate-i
nebun . i dac -i nebun  tot subiect r mâne.

Am ajuns. P e te în lift f r  sfial , ca i
cum ar fi fost obi nuit  cu astfel de lucruri în
spa iul strâmt, pre  de opt etaje, simt mirosul
cunoscut din depozitul de c r i vechi, din bib-
liotec i din muzee.

Descui u a i intr m în garsoniera mea
înghesuit . Abia acum îmi dau seama ce mult
seam n  locul acesta cu cel pe care abia l-am
p r sit. Minus cump r torii. i nici b trâna
nu venise s  cumpere, ci s  vând . Caut  cu
privirea un loc liber, î i las  jos leg tura i- i
scoate tulpanul dând la iveal  un chip sur-
prinz tor de palid i nefiresc de tân r. Nu c  ar
fi fost vorba de o femeie tân r . P rea supra-
punerea a dou  m ti transparente, una tân r
i una b trân . i parc  putea s  fie pe rând

când una când alta.
–  S  vedem ce g sim de mâncare, ros-

tesc eu, îndreptându-m  spre buc t rie.
–  Stai locului, tinere. N-am a teptat

niciodat  s -mi bage cineva în gur . M  des-
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curc singur . i a plecat în buc t rie, atât de
firesc încât dac  n-a  fi tiut despre cine e
vorba a  fi fost tentat s  cred c  îmi cuno tea
rosturile casei, dinainte. Am l sat o în voia ei
i m-am mul umit s  ascult zgomotele f cute

între pere ii îngustei mele buc t rii. M
obi nuisem s  le aud. i m  sim eam bine, de
parc  b trâna venise s -mi poarte mie de grij
i nu invers. Apoi zgomotul încet .

–  Hai, vii?
Pe mas  erau dou  c ni cu ceai, pu in

brânz  într-o farfurie i câteva felii de pâine.
Era, de altfel, cam tot ce aveam. F r  un cu-
vânt m-am a ezat lâng  ea, privind-o cum î i
mi c  f lcile molf ind pâinea pe care o muia
în ceai. Buzele ei se strângeau într-un fel de
pung , semn c  nu mai avea nici un dinte de
care s  se poat  sluji. Din când în când ofta i
molf ia mai departe. Când a terminat a ters
cu grij  masa cu podul palmei i a sorbit
firimiturile culese. Apoi s-a ridicat i a sp lat
farfuria, cana i furculi a. Am privit-o în
t cere tot timpul nevenindu-mi a crede c  tr i-
esc o asemenea istorie.

–  Gata. Acum putem face târgul. Dac
am asta în fiecare zi îmi ajunge, îmi spuse
scuturându- i palmele una de alta, cu mul u-
mire.
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– i cum o s  dormim? am întrebat mai
mult pentru mine, pentru c  într-adev r nu
vedeam nici o solu ie.

–  Acolo unde ai dormit, vei dormi i de
acum încolo. Cât despre mine... i-am spus c
atât cât mi-ai dat îmi ajunge în fiecare zi.

În fiecare zi, pân  te vei hot rî. i te vei
hot rî greu. Fiindc  nu i-am spus totul. Din
trei dorin e î i vor r mâne dou . Una trebuie
s  mi-o d rui mie. S -i ceri bilei s -mi
sfâr easc  zilele. În rest, e ti liber s -i ceri ce
vrei.

– i tot nu vrei s -mi spui de la cine ai
cump rat-o?

–  Nu. Am mai g sit curio i. i ei au vrut
s tie. i când le-am spus m-au alungat. M-
au crezut nebun . Nu mai vreau s  repet
gre eala. Tot ce pot s - i spun este c  am
cump rat-o de la un om important i cunoscut
de toat  lumea. Care a avut nefericirea s  pi-
ard  pe cineva foarte drag. Nu este vorba de
femeia iubit . De asta mul i s-au consolat.
Fiica i-a pierdut-o. Unica fiic . i fiind un
om cu mult tiin , a pornit s-o caute acolo
unde era. În nefiin . C utând a g sit tot felul
de oameni i tot felul de lucruri. Printre care
aceast  bil . Când l-am cunoscut, eu eram
tân r i el b trân. L-am iubit i nu l-am iubit
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atât de mult încât s -i ofer izb virea. L-am în-
grijit i a murit ca orice muritor. De asta vreau
s  te rog s  în elegi c  nu mai pot îndura.
Eram tân r i necunosc toare în ale vie ii. I-
am cerut bilei s  fiu bogat . I-am cerut s  fiu
frumoas . I-am cerut via a ve nic . Am fost
frumoas , am fost bogat . Toate s-au dus.
Vremurile se schimb , oamenii se schimb .
Nu mai e locul meu aici. i nu pot s  mor. Pe
omul acela nu l-am putut ajuta. Nici nu tiu
ce i-a cerut el bilei i ce i-a d ruit aceasta.
Eram din vremuri diferite. El cu a lui, eu cu a
mea. Acum, noi suntem din vremuri diferite.
Eu cu a mea, tu cu a ta. Ascult -m  cu aten ie.
D  crezare spuselor cuiva care a tr it multe i
a aflat multe. Înainte de a te lega suflete te, ia
bila în mân i roste te dorin a, pentru mine.
Ascult -m . Leg tura sufleteasc  nu
împiedic  cu nimic dispari ia, când îi vine
timpul. i via a merge înainte. Î i ofer ce nu-
i este dat fiec rui om s  întâlneasc . Scap -
m  de povara l comiei mele i tr ie te- i
timpul t u. O priveam i n-o puteam în elege.
Cum s -i doresc dispari ia ? Iar dac  n-o fac,
cum voi putea suporta consecin ele unui con-
tract atât de împov r tor ?

–  Mai bine m  las p guba , am rostit ca
pe-o sentin  hot rârea de a renun a la tot.
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Femeia m  privi îngrozit . Ochii se di-
latar  brusc, gura i se deschise implorând f r
cuvinte. Apoi rosti:

–  Te credeam mai tare, tinere, mai b r-
bat. Prive te. Vezi aceste cicatrice ? Sunt
urmele r nilor pe care mi le-am provocat
dorind s  m  sinucid. i sunt doar o biat  fe-
meie. Iar dumneata, nici m car s  împline ti o
dorin  nu e ti în stare ?

Îi privesc cicatricea de la gât i pe cele
de la mâini, dorind s  nu fie adev rate.

–  Numai disperarea m-a împins pân
aici. Am cunoscut mul i  b rba i, am risipit
averi fabuloase, dar nu mai pot îndura.
Prive te, m  îndemn  ea desf cându- i bluza
sub sânul stâng, o alta cicatrice st tea, dovad
a altei încerc ri de sinucidere. Aici, spuse ea,
am desc rcat toate gloan ele pe care le-am
avut, pân  când am obosit. F r  nici un folos.
Am r mas aidoma vârstei la care am încheiat
contractul. Doar c  mi s-au schimbat pu in
tr s turile. Sunt acum, dup  o lung  perioad
de înfometare. Încerc pentru a nu tiu câta
oar  s  mor de foame. Am peste cinci luni de
când nu m nânc i nu beau. Azi, am sim it c
dumneata m  vei salva. De aceea am mâncat.
Vreau s  p r sesc lumea asta f r  chinuri.
Glontele mi-a ie it din trup l sând urme i
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dâre, briciul mi-a t iat beregata îndurerându-
m  f r  folos. Mi s-a confiscat averea de
multe ori i atâtea averi au venit f r  veste
peste mine. i acum sunt bogat . Am multe
acareturi la care am renun at, multe valori i
hoin resc prin lume nevrând s  m  ating de
ele. M -mbrac în zdren e sperând s  stârnesc
mila.

–  Atunci pleac i bucur -te de bog ia
i nemurirea ta, i-am zis îngrozit.

–  O, nu ! strig  ea. Nici nu tii ce
înseamn  s  por i în cuget povara unei exis-
ten e nedorite. Am v zut atâtea nedrept i, am
stat la c p tâiul atâtor muribunzi, încât am
pierdut dorin a de a fi. Dar de-acum gata.
Simt c  m  po i ajuta. Nu- i cer decât s
folose ti o dorin  pentru izb virea mea. Î i
mai r mân dou  f r  nici o plat .

– i dac  refuz?
–  A  putea s  te silesc. S  stau pe capul

t u pân  tu însu i vei pieri. Am mai f cut asta.
Dar tiu c  e ti bolnav. Tu înc  nu tii. În
curând vei afla. i vei dori s  te vindeci sau s
mori numai s  scapi de durerile care te vor
chinui îngrozitor. Atunci vei avea nevoie de
mine.

–  Spui prostii, am îng imat cuprins de
spaim .
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–  Nu, asta n-am f cut niciodat . Dar ar
fi p cat. Ai putea s-o faci acum cât n-a coborât
înc  suferin a în trupul t u. Ar fi mai bine.

Am crezut c  e istea . Descop r c  e
mai istea  decât mi-am închipuit. Dac  toate
acestea ar fi reale, dac  ar fi avut nevoie de
un argument s  m  conving  n-ar fi g sit altul
mai bun. Dac  toate astea ar fi reale ? i ce
m  împiedic  s  aflu ? N-am decât s  iau bila
în mân i s  rostesc o dorin . Prima. A ei.
M  prive te iscoditor. E ceva în ochii ace tia
care m  însp imânt . Poate totu i e nebun .
Sau poate are numai darul acela de a- i mod-
ela propria voin  dup  voin a ei. Se poate
folosi de bil  ca de un mediator. Ar fi destul s
iau obiectul acela în mân , ca mâinile mele s
i se armonizeze perfect, asemeni mâinilor ei
ca s -i apar in întru-totul, nu proprietar ci
sclav al femeii bil . Bil , bil , ochii femeii ca
dou  bile metalice m  privesc scormonitor
plini de tensiune sau doar de dorin a ruginit
i numai gândul c  a  putea fi folosit pentru

împlinirea poftelor acestei vie i scorojite, cu
iz de mucegai, m  umple de scârb i m  re-
volt , în pragul trecerii de la indiferen  la ac-
ceptare.

–  Te gânde ti mult, tinere. V d în ochi
t i sil i revolt . Le-am v zut de atâtea ori, c
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le pricep cu ochii închi i. Te las s  te gânde ti
singur. Dac  mai stau aici te strivesc i nu
vreau asta. De mult n-am mai avut speran a
c  voi g si pe cineva s  m  ajute. Azi, când
te-am v zut, am sperat, i mai sper înc . S
nu crezi c  n-a  g si la primul col  de strad
pe cineva s  m  scape de povar . Ai v zut i
dumneata ce oameni feluri i tr iesc printre
noi. Dar eu am fost i am r mas o femeie sim-
pl . N-am mult tiin  de carte. Dar omul
acela, de care i-am vorbit, era un om
cunosc tor de lucruri pe care pu ini le tiu. i
oamenii printre care a pribegit o vreme în
suferin  erau aidoma lui. A a mi-a spus. i
m-a rugat s  nu las bila pe mâna oricui. L-am
întrebat de ce, i mi-a spus atât, c  e periculos.
N-a vrut s -mi spun  mai mult. Eu nu tiu
dac  e periculos pentru mine, sau pentru ei,
sau cine tie, Dar am team  de lucrul acesta i
am cuvânt. A a c , de n-o fi s  fie, voi umbla
mai departe. Te las. Poate te mai gânde ti.
Poate ne-om mai întâlni.

A plecat u or, ca i cum n-ar fi fost. În
urma ei, u a grea a liftului s-a trântit ca o les-
pede.

Ca de obicei, ceasul electric din inter-
sec ia central  a ora ului nu func iona. ,,La
ceasul r u” devenise un obicei al localnicilor
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de a numi locul. Asta nu-i împiedica s - i dea
întâlnire în acest loc, sporind aglomera ia
celor care circulau cu treburi în toate p r ile.
Trecând pe aici f r  treab i f r  întâlniri, m
simt important, ca f când parte din peisajul
centrului unui ora  care se respect . Privesc
în jur, roat , ca s  m  bucur din plin i brusc
mi s-a p rut c-o z resc pe femeia din talcioc.
Imaginea ei se estompase, parte din voin a
mea, care încerca s i-o alunge din minte,
parte din trecerea timpului. i acum mi-a
ap rut în fa , anulând prin prezen a ei voin
i timp. A tepta culoarea verde a semaforului

cu aceea i resemnare mut  pe care o
cunoscusem. Gr besc pa ii s-o ajung, dar cu-
loarea verde mi-a r pit-o cuprins  în valul de
trec tori. O caut cu privirea i o g sesc
preg tindu-se s  traverseze în unghi drept i
cel lalt bulevard al intersec iei. De parc  ar fi
tiut c  sunt acolo, a întors capul spre mine,

mi-a zâmbit, sau poate numai mi s-a p rut, a
ridicat mâna într-o fluturare de salut i s-a
aruncat brusc în fa a uneia dintre ma inile ce
traversa intersec ia în vitez . Frânele au
scrâ nit sumbru deasupra trupului ce dis-
p ruse sub ro i. Din spate, alte ma ini frânau
violent, încercând s  evite catastrofa.
Mul imea oprit  la semafor scoase un vaiet
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comun i, împins de instinct, m-am repezit la
locul accidentului. Mi-am f cut loc într-un
mod necivilizat i am ajuns lâng  ea. Mai res-
pira. Capul i pieptul, atât cât puteam vedea,
sângerau abundent. M-am apropiat cât am
putut de tâmpla ei, spunând.

–  Sunt aici.
Ea deschise ochii i îmi zâmbi amar.

Gemea u or, a teptându- i sfâr itul cu re-
semnare. O voce din mul ime m-a trezit din
iner ie.

–  S-o ridic m u or i s-o urc m în
ma ina mea.

–  Nu, nu se poate. Trebuie chemat  sal-
varea. E nevoie de o targ . E prea strivit  s-o
îndes m într-o ma in . Spitalul era aproape,
de unde, de neunde a ap rut i salvarea i
targa pe care am întins-o cu grij  ajutat de
mâini str ine i m-am urcat apoi, lâng  ea,
firesc, ca i cum am fi fost rude i numai eu
trebuia s-o înso esc. N-avea nici un act de
identitate.

Rece, profesional, în a teptarea c ru-
ciorului care avea s-o transporte la reanimare,
asistentul întocme te formalit ile de in-
ternare.

–  O cunoa te i? Cine e?
O cunosc? Cine e?
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Ce a  putea s -i spun ? S -i spun cum
am cunoscut-o ? Adev rul ? M-ar interna i
pe mine. La alt  sec ie. i poli ia, care va an-
cheta...

–  Domnule, v-am întrebat dac  o
cunoa te i.

–  Da, oarecum. O cheam  Bogdana.
A a cred.

–  Unde locuie te?
–  Nu tiu. Am întâlnit-o mai de mult în

talcioc. Vindea lucruri vechi. Eram interesat
de ceva anume. Am vrut s  aflu mai mult, am
iscodit-o de unde are vechiturile, mi-a spus
ce-a vrut, sau ce-a tiut. Mi-a spus c  se nu-
me te Bogdana. Nu tiu dac  e adev rat. N-
am mai v zut-o de atunci.

Medicul de gard  ne întrerupe dialogul,
examinând rapid r nile vizibile. Nu citesc
nimic pe fa a lui. Femeia nu mai geme.

–  Sus! Direct la sal  ! Pleac  apoi,
gr bit, dar calm. Din câ iva pa i repezi îl
ajung din urm  pe coridor.

–  Domnule doctor !
–  Da, îmi r spunde din mers.
–  E grav ?
Abia acum se opre te o clip i m

privea !
–  Sunte i rud  ?
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–  Nu, am înso it-o doar pân -aici...
–  Nu tim niciodat  înainte. Mâine. Tre-

ce i mâine. Anun a i rudele.
Eram deja în fa a liftului. Nu mai aveam

ce face. Am p r sit spitalul, obosit. Obosit de
spaim . O stare de r u pe care n-o puteam lo-
caliza undeva anume. Capul, stomacul, pi-
cioarele. Nu sunt de obicei sprinten la mers.
Acum, trag de mine, la fiecare pas. M  simt
r u. Dac  sunt cu adev rat bolnav ? Si dac
sunt bolnav, i ea moare? Dac  moare, nu sunt
bolnav. Dar dac  nu moare? Dac  nu moare?
Cum adic  dac  nu moare? Îi doresc oare,
moartea? N lucirile îmi sunt alungate de ani-
ma ia str zii. Cu toat  oboseala, m  plimb în-
delung i f r  rost. Colind magazinele, îmi
cump r past  de din i, sare, lame de ras.
Niciodat  n-am avut timp de fleacuri. Sau în-
totdeauna le-am neglijat. Acum pierd timpul
cu voluptate. i dac  sunt bolnav? Bolnav
f r  sc pare? Ea poate moare acum la spital.
Sunt atât de mul i oameni pe strad , c  nu s-
ar b ga de seam . Mâine altul. Sau eu. i tot
mâine vor fi aici oameni, s  cumpere past  de
din i. Printre ei, m  simt în siguran . Sunt
unul din cei mul i. O pierdere infim . Gândul
acesta lini titor dispare în singur tatea sumbr
a garsonierei. Îmi torn într-un pahar coniac.
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Nu sunt b utor. La prima înghi itur  mi se
contract  stomacul i-mi vine s  v rs. Nu
v rs. Beau a doua gur . Apoi, beau tot din
pahar. Sunt toropit, sunt ame it i m  cuprinde
somnul, în timp ce, în spatele pleoapelor în-
chise, cresc bile ruginite din cr p turile c rora
curge sânge.

Nu m-am dus la spital, nici a doua zi i
nici a treia. Mi-am f cut de lucru la servici
mai mult decât cereau obliga iile. R mâneam
acolo mult dup  program i apoi îmi luasem
obiceiul s  colind str zile i magazinele pân
târziu. Am constatat c  “descentralizarea”
comer ului se oprea la primul col  de strad : la
prima dughean  ap rut  peste noapte într-un
fost spa iu comercial de stat. Mai departe, o
“descentralizare” dup  alta, dughean  dup
dughean  invariabil acelea i produse la
pre uri “liberalizate” uniform. Comer ul de
stat, prezent înc , vindea în continuare mai
pu in marf i mai mult noi spa ii comerciale.
Pre urile neacordate la compens rile bugetar-
ilor m  oblig  la condi ia de spectator. Înc
speran  vag i îndep rtat , m  consolez cu
deta area atotcunosc torului c ruia nu-i fac
trebuin  m rfuri dep ite de civiliza ie.
Sedentarismul meu proverbial sufer  în urma
supunerii la exerci ii epuizante. De fapt, asta
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i urm resc. Trecerea acelei femei a zdrunci-
nat intimitatea locuin ei atât de a mea, alt -
dat . Intimitatea aceasta fiind compus  din
tabieturi, lini ti i Ioana. De nimic n-ar fi mai
avut nevoie egoismul meu s  înfloreasc  udat
din bel ug de gra ia ansei. Garsoniera mea
atât de mic , încât p rea la prima vedere inco-
mod , i-a dovedit utilitatea prin economia de
timp, avantaj pe care l-am sc zut devenindu-
i proprietar. Pere ii tapeta i cu c r i pân  sus
n-aveau nevoie de bidinea, podeaua acoperit
aproape în întregime cu canapeaua, biroul,
televizorul i alte câteva obiecte de mobil .

Îmi consumam astfel timpul savurându-
l asemeni toxicomanului, nefiind deranjat nici
de glasuri poruncitoare nici de rug min i, nici
de zgomot, de capace i farfurii chinuite întru
cur enia lor fizic . Rar, foarte rar îmi era
zdruncinat  des vâr irea de suspinele Ioanei.
Se întâmpla asta, numai când m  îmbr i a de
plecare. i cum pe Ioana o iubeam i n-o
puteam l sa s  plece a a, m  înarmam cu r b-
dare, o luam în bra e, o mângâiam repetându-
i aceea i motiva ie pe care ea mereu o accepta
i pleca apoi, dac  nu fericit  m car convins

c  amândoi consum m aceia i sim ire. Îi am-
inteam atunci ce fericita era ea; atât de iubit
de un b rbat pe care la rându-i îl iubea, elib-
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erat  în acela i timp de umilin ele la care ar
fi supus-o o condi ie material i social  mod-
est . Pe lâng  mu eniile mele de om nesocia-
bil i ursuz pe care le exageram, încercând s-o
pun la ad post de neîmplinirile unei vie i în
comun. i de bucuria acestor întâlniri furate,
p strându- i savoarea în ciuda anilor trecu i
de când ne cuno team.

Plimbându-mi acum singur tatea pe
str zi, printre oameni, lipsit de nestatornica
leg tur  dintre mine i lini tea mea m  aflam
descoperit de întrebarea dac  nu cumva în-
treaga “noastr ” teorie îmi apar inea, în total-
itate i dac  nu cumva, pe mine  m  puneam
la ad post, nu pe Ioana . i tot mai des m
gândeam “ce-ar fi dac  ?”

– Ioana, ce-ai spune dac  te-a  ruga s
te mu i la mine ?

R mâne a a, cu paltonul pe jum tate îm-
br cat i m  prive te uluit  ca i cum ne am
vedea pentru prima dat i a  fi atacat-o cu o
propunere parte interesant , parte indecent
la care n-are replic . Continu  apoi s  se îm-
brace, cu mi c ri încete, nesl bindu-m  din
priviri.

– Ce vrei s  spui ?
– S  te mu i la mine. S  r mâi aici, de-

finitiv.
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Figura i se destinde i redevine femeia
pe care o cuno team, deschis , cu replic
prompt .

– Te-ai îmbog it ? - spune râzând acum
de-a binelea - sau ai fost numit între timp un-
deva, sus de tot ?

– Ioana, nu glumi, te rog.
– Ori e ti bolnav ? continu  ea, mimând

spaima.
R mânem apoi a a, mult timp, privindu-

ne în ochi, f r  nici o alt  rostire.
– Ai dreptate, spun, s-o lu m de la cap t.

Deci:
–  Ioana, vreau s  te rog s  vii aici, s

r mâi la mine mereu. Ce spui? Se a eaz , a a
îmbr cat i st  privind la mine, prin mine,
îngândurat .

– i cum r mâne cu...
–  Las . Nu acum, te rog. Dac  tu vrei,

o s  încerc m s  ne suport m. Numai dac i
tu vrei. Eu vreau. Asta-i tot.

– i când?
–  Azi. Sau mâine. Sau când vrei tu.
–  Bine. Atât a mai spus, bine, i a plecat

ca de obicei, îmbr i ându-m  din mers.
A doua zi am cump rat un buchet mare

de crizanteme albe. Neap rat albe, pe care le-
am a ezat pe mas , s  învioreze “patina”. i
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mi-am luat o zi liber . Apoi o sticl  de am-
panie i câteva dulciuri. Acestea fiind împlin-
ite le-am considerat argumente suficiente
s -mi a tept s rb toarea. i o a teptam calm,
pentru prima dat  lini tit dup  atâta vreme.

Zbârnâitul soneriei m  f cu s  tresar.
Rar, suna cineva la mine. Ioana avea cheie. i
oricum, u a era deschis . Poate glume te.
A teapt  s-o întâmpin probabil i s-o trec
pragul ca pe-o mireas . Dar azi e s rb toare,
sunt dispus s  m  bucur i m  îndrept spre
u , zâmbind. Deschid, pus pe otii, i...

În u , îmbr cat  în acelea i haine pe
care le tiam cu leg tura atârnat  pe-un um r,
b trâna din talcioc. M  dau înapoi câ iva pa i,
uluit, ea intr  ca i cum ar fi fost la ea acas .

–  Am venit ! Azi mi-au f cut ie irea. i-
am dovedit c  nu te-am min it. Am venit s
încheiem târgul.

Stau prostit i-o urm resc cum se mi c
cu u urin , scotocind în leg tura pe care o
l s  jos.

–  Ia-o, îmi spune întinzându-mi bila. Ia-
o i nu te mai gândi mult.

S tul de-aceast  poveste, iritat peste m -
sur  îi smulg aproape bila din mân i o
cuprind, în palma dreapt  acoperind-o cu
stânga. Strâns, cât puteam de strâns de furie i
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de grab . Bila era mai cald  decât m-a  fi
a teptat de la o bucat  de fier. În timp ce o
ineam, c ldura cre tea, înc lzindu-mi

palmele.
Bine, spun, acum e a mea. Încheiem târ-

gul i pentru c  e a mea, doresc s  se distrug
aceast  bil !

–  Nu, nu a a, strig  ea, pr bu indu-se.
–  Doresc s  se distrug  aceast  bil !
Între timp, bila devenise atât de fierbinte

încât abia o puteam ine-n mân .
–  Doresc s  se distrug  aceast  bil !
Priveam int  la mâinile mele gata s  ia

foc de la obiectul acela sferic. Nu vedeam ce
se întâmpl  în jur, preocupat doar de durerea
pe care n-am mai putut-o suporta. I-am dat
drumul, pe pardoseal  la picioarele mele. Era
de-un ro u intens, incandescent, iar de sub ea,
parchetul fumega. Apoi deveni cenu ie, ca un
lemn ars complet i încet se topi l sând în loc
doar o urm  mic , circular  de arsur  pe locul
unde c zuse.

U a se deschide brusc, se trânte te la loc
cu zgomot i când ridic ochii, o v d pe Ioana
cu paltonul descheiat, cu o valiz  în mân ,
ro ie la fa , r v it i furioas , cum n-o
v zusem niciodat  pân  atunci.

–  Bravo, Dinule! Bravo!
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O privesc încremenit i nu tiu ce se în-
tâmpl .

–  N-ai nimic de zis?
–  Despre ce? reu esc s  îng imez. Ioana

continu  furioas .
–  Nu tiam eu de ce m-ai inut atâta

vreme departe. Nu tiam eu de unde- i vin ie
atâtea idei despre nemaipomenitul menaj la
distan . Te-ai plictisit de una, acum e bun
alta...

–  Ioana, ce vrei s  spui?
–  Am v zut-o, acum am v zut-o ie ind

de la tine. Tineric , nimic de zis, frumu ic ...
Dar drag  Dinule, nu te sup ra, ai gusturi cam
demodate...
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Gânditorul

Acuma, nu tiu dac  îmi mai amintesc
prea bine tot, nici timpul, nici întâmpl rile în
ordinea lor, nici ce a mai fost dup . Spun
dup , doar a a, din obi nuin , când, de fapt,
stau aici, trup de p mânt, într-un fel de odihn
ca un gând de ve nicie dincolo de viul peste
care s-au dezbr cat de lumin  r s riturile sân-
gerii ale p rintelui meu. Din mâinile sale am
v zut femeia venind în urma ploii i am tiut
c  e timpul r s ditului. De acolo m-am ridicat
i am mers spre copacul trupului meu de care

nu m  puteam desp r i prea mult, legat fiind
de fructele lui albe i de fructele lui negre.
F r  ele m  cuprindea o sfâr eal  tulbure de
ochi l ptos i nu mai g seam drumul decât pe
încercate. M  împiedicam de trupuri ce nu se
mai ridicau, unele miroseau a putred, altele
erau doar oase i mi se f cea (cred) team , de
fapt era mai mult un soi de urât, singur în sin-
gur tatea acelui loc în el tor, plin de copaci
str ini ale c ror fructe nu m  hr neau, oricâte
ar fi consumat foamea c rnii mele. La în-
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ceput, când nevoile îmi erau mai pu ine i tre-
buia mai rar s  merg la copacul meu pentru
hran , m-am prins s -l schimb cu cel al femeii
mele pe care abia o cunoscusem; gândeam
împreun  c  a a vom r zbate drumul spre alte
p mânturi, numai c  altceva s-a întâmplat; nu
ni se mai n teau copii i femeia s-a întors la
copacul ei de unde m-a alungat tocmai la
timp, c ci începuse s  mi se usuce i s -mi
crape pielea.

Poate vre i s  v  spun ce era cu fructele
astea despre care tot încerc s -mi amintesc.
Cre teau din flori transparente, cre teau unele
albe, altele negre, rotunde, iar când apropiam
mâna de ele începeau s  se zbat  cuprinse de
spaime pe care n am reu it s  le pricep. Cele
albe, mai greu de cules, erau lunecoase, ade-
sea le sc pam printre degete i era o art  s  le
prinzi, o îndemânare exersat  ca în orice
meserie, doar c  era vorba de meseria
supravie uirii înainte de alte rosturi i era
prima LEGE. Fructele albe nu aveau nici un
gust, doar o p rere de dulcea  aflam la urm
pe din untru, un soi de potolire; de sete stins
la timp potrivit. De ce erau albe nu tiu, dup
cum nu tiu cine le-a alc tuit culoarea i ros-
tul. Poate tat l meu tia, dar el nu era s -l în-
treb, plecase l sându-mi doar o durere
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fierbinte gâlgâind în urma trupului. Fructe
negre, mai încete, mai u or de cules nu mân-
cam decât la nevoie, îndat  ce le striveam
coaja cu din ii c deam într-un somn ciudat,
în epenit în aceea i pozi ie din care m
trezeam f r  nici un pericol c ci nimeni,
niciodat  nu c dea i nu se r nea din somnul
fructului negru.

Într-o zi, nu tiu ce zi era, copiii cres-
cuser  cât s - i poat  îngriji fiecare copacul
s u, m-a tulburat un gând, oare câte fructe
albe i câte negre mai sunt în copacul meu,
a a, f r  nici o noim , cum de altfel mi-a spus
i femeia mea, ba chiar a încercat s  m  îndu-

plece s -mi las gândul deoparte, se temea s
nu se întâmple iar ceva copiilor, zadarnic c u-
tam s-o conving c  urm rile nu sunt cele care
se întâmpl  ci altele, necunoscute. În fine, am
l sat-o rugându-se la copacul ei i f r  odihn
am rupt fructele mele dup  care, cum nu tiam
s  num r le-am pus pe rând câte una alb  într-
o parte i câte una neagr  în alta, iar când am
fost gata am v zut c  nu-i nici una mai mult
sau mai pu in. Cum nu aveam tiin  câte
mâncasem i nici câte pierdusem, nedumerit
m-am a ezat pe p mânt între ele, cu coatele
pe genunchi, capul în palme i am r mas a a,
f r  s tiu cât timp a trecut.
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Pân  când a început s  tune în cer, iar
cerul mai întâi a cr pat a a cum pielea mea
uscat  prinsese o dat  cr p turi, apoi, mari de-
schiz turi s-au ivit în ele, întâi de culoarea
prafului, apoi din ce în ce mai luminoase i cu
toate c  nu vedeam lumina, ea era acolo, apoi
am sim it cum m  înal  dar f r  s  merg a a
cum mergeam cândva...

i iat  cum stam acum în alt cer i în alt
r gaz f r  s tiu nici cât voi sta aici unde trec
pe lâng  mine oameni, m  privesc i cred
probabil c  eu cunosc ceva ce ei înc  n-au
aflat. Asta le d  a a, un fel de lini te, c ci sig-
uran  n-au nici ei, nici r spunsuri n-au, altfel
nu i-ar pierde vremea cu mine i cu femeia
mea de al turi, care nu se odihne te cum cred
unii, c ci mâinile ei nu stau f r  rost în jurul
pântecului, ele ocrotesc prunci, la fel cum am
v zut-o ultima oar  rugându-se la copacul ei.
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Febra

Geana arunc  boabele cu mâna stâng
pe p tura întins , în timp ce dreapta amestec
într-un descântec murmurat, ne anse cu îm-
pliniri, pagube cu reu ite. Degetele aleg trei
boabe într-o parte, în alta unul singur, adun
jum tate la loc în pumn i iar împr tie cu în-
demânare ce a r mas. Palma alunec  moale i
împarte gr un ele cu siguran . Geana le tie
rostul. optit, vorbe te cu mama care
fr mânt  aluatul cu aceia i îndemânare cu
care Geana împr tie bobii. Mama are fa a
încins i mâinile albe de f in . Fa a Geanei
seam n  cu p mântul cr pat vara de secet ,
iar mâinile i-s uscate ca ale sfin ilor din biser-
ic . Dar nu-i urât . Geana seam n  cu o
poveste i chiar dac  repet  ce-a mai spus,
vorba ei e tainic i plin  de mister. Pentru c
nu pot s  dorm, m  gândesc, cum ar fi dac
Geana ar fr mânta aluatul i mama ar da în
bobi. Ame esc de parc  m  învârt legat  de o
roat . M  doare gâtul i-mi frig t lpile. Scot
un picior de sub plapum  pe furi  dar ochii
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mamei v d tot. M  învele te la loc, s  transpir.
Nu-mi place s  transpir, dar îndur. Îmi bag i
capul sub plapum , aburindu-m  cu respira ia
fierbinte. Din când în când m  caut cu mâna
s  v d dac  sunt suficient de ud . Gata spun,
apoi ca un triumf, acum urmeaz  rufe calde,
curate, pe trupul r corit i somnul u or îndul-
cit cu miros de cozonac. Apoi e lini te i în-
tuneric. S-a stins i focul i lampa. Parc  am
dormit destul. Lâng  sob , pâlpâie lumini din
lemnele putrede, r mase nearse. În camer
aerul e înghe at i oasele m  dor sub plapuma
rece. Un deget de la picior m  doare cât un pi-
cior întreg când îl ating de cearceaf. M  gân-
desc c  ar fi trebuit s -l in în ap  cald , dar
când oare, când?Parc  nu se mai face lumin
de-o ve nicie. i nu mi-e somn. A tept s  se
scoale mama s  aprind  focul. De ce oare nu
mai lumineaz  lemnele? S-au stins i ele, sau
mama le-a ars pe toate peste noapte când eu
dormeam?

***
Am amor it tot stând pe o parte. Tresar

greu, m  mi c pe partea cealalt . Spaime. La
ce bun s-o mai scol pe mama? Am speriat-o
destul atunci când m-am sculat i i-am spus:
“Mi-a amor it mâna dreapt …” Dormisem pe
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ea cuprins  de febr . i mama tia c  bântuie
boala aceea din care r mâi schilod toat  via a.
N-a fost i am speriat-o degeaba. Nici acum
nu-i nimic. Am stat prea mult pe aceea i parte.
Nu mai aud ceasul tic ind. Ceasul e mare cât
o farfurie, are soneria ca o cea c , pus  cu
gura în jos i pe fa a lui umbl  mereu un tren
care scoate aburi. Tic-tac, tic-tac,… Câte
dup -amiezi de duminic  ron ie timpul cu
zgomotul marcat de lini te. i nop ile lungi,
de iarn . Acuma tace. M  ridic încet s  nu
trezesc pe nimeni i aprind lumina s  v d ce-
i cu ceasul. Lumina e slab i nu-mi v d decât
mâinile.

E frig în cas i eu am înghe at. Mâinile
mele seam n  cu mâinile Geanei. Nu v d
nimic în jur, decât mâinile cu care nu tiu ce
s  fac. Am uitat, cum de nu m-am gândit s-o
întreb pe Geana asear  ce s  fac cu mâinile…

***
Sunt un personaj. Dar personajului îi

este foame. Ei i? Sunt i personaje care
m nânc . i povestea continu . “S  nu intri
niciodat  în camera aceea”. Avea de toate fata
în palat, dar acolo, nu trebuia s  intre nicio-
dat . În elepciune? Team ? Niciodat ? Asta e
tot o poveste despre cum s  nu te legi la cap
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dac  nu te doare. Ce-i lipsea fetei de împ rat?
Niciodat . Categoric  condamnare.

Prea târziu. Trist, e adev rat, dar tot e
ceva. De ce niciodat i nu cândva? Prea de-
vreme e p cat, prea târziu e ridicol.

U a aceea blestemat … Mai bine dau
pagina. S  trecem dar peste … Ce citesc? Nu-
i nici o carte aici. P cat. Nu c  ar fi prea de-
vreme, dar mai puteam s  dau pagina. Dac
nu-i, nu-i. S-o facem s  fie. 

Doamne, cum mai trece timpul. De când
stau a a, degeaba? Iar s-a f cut lumin . N-a
fost decât o noapte. Lumin  înseamn  zi. Nu,
n-am gre it socoteala. E pl cut s  mai numeri
o zi.

Mi-e foame, mi-e dor de-acas . De unde
vin? Nu. Prea departe am aruncat întrebarea.
N-am cum s  ajung la r spuns. Unde mi-e
casa? Aici, aici, aici… Nu, nici a a. Casa mea
unde s  intru i s  închid u a, unde e lini te,
unde e odihn … Mi-e dor de-acas .

***
i din nou mâinile ei. Ba nu, mâinile

mele.
Mâinile mele aducându-mi aminte de

mâinile ei. B iatul m  prive te sfios. i eu.
Ascunde ceva într-o saco . Îmi întinde ceva-
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ul cu mâinile tremurânde.
Un pachet mic, învelit în hârtie. Ner b-

d toare-l desfac. Ceva str luce te înainte de
vreme. i mâinile-mi ard. Desfac înainte. i
parc  mi se arunc  în fa  lumina. O mare
imens i rece lumin . S-o pun la p strat. Are
Geana dreptate? Are. Lumina trebuie p strat .
Lumina se na te din recele inimii mele i-
adap  via a-nsetat . Lumina e via a boabelor
desp r ite de mâinile ei, ce a teapt  ca în-
col ind s  ias  din vis.

A  vrea s  strâng din nou înveli ul lu-
minii dar mâinile-mi sunt amor ite i gura us-
cat . A  vrea s  fie lumin . Acoper -mi ochii
cu mâna ta, Geana, apoi desparte-i într-o parte
i alta.

Pentru mai înainte, a a cum spui tu . i
cu mâinile mele î i mul umesc pentru mâinile
tale.

***
De ce s  m  scol din pat? E Duminic i

nu am nimic de f cut. C  doar nu sunt soare
s  trebuiasc  s  r sar. Eu sunt Geana. Nici
ceasul nu l-am pus s  sune. Pielea se r sfa  în
c ldura patului i gândurile se mângâie cu
lenea pe care mi-am propus-o. E Duminic
diminea a. M  în eap  ceva în lenea din gând.
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Ce, oare ce? Hm, Duminic , a adar…
Ei i ce? Pân  dup  amiaz … Mai bine

dorm. Nu dorm, m  prefac. M  plictisesc.
Dac  nu m  vede nimeni, pentru ce s  m
prefac? Ei, uite a a, pentru mine, Geana. Dac
dorm nu trebuie s  fac nimic. Dorm, nu vezi?
Las -m  în pace. Nu, nu m  plictisesc. Nu tii
c  pentru asta am rezervat  toat  dup  ami-
aza? Ba da, pot s  dorm dup  amiaz , dar tii
c  nu îmi place. S  fac atunci altceva? Tiparul
e croit oricum din toate duminicile trecute. Se
poate schimba? Da, multe se pot schimba, dar
de unde alt tipar de duminic ? Las -m  s  m
bucur de lene. E lenea mea. Ce te ui i a a la
mine? i-am spus c  eu nu sunt soare. Uite,
dac  a  lumina, m-a  scula chiar acum. Tu nu
faci nici un efort. Stai acolo; i luminezi. Da,
mergi, mergi. Eu trebuie s  m  scol, s  m  îm-
brac, s  m nânc, …

De ce ai p lit? A, nici ie nu- i place
dup -amiaza. Atunci e bine. M  temeam c
e ti perfect. Uite, m  scol i decupez alt tipar.
Nu tremura de spaim  în amurg. Culc -te,
culc -te, din întuneric am s  decupez alt  zi. 

***
Colile de scris seam n  acum cu hârtia

de ambalaj de atâtea purt ri inutile în saco ,
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între mere, sandviciuri, c r i, s  fie toate la în-
demân . Meticulozitate exagerat .

C l toria s-a sfâr it, de toate a fost
nevoie biologicul i-a dovedit suprema ia.
Arunc la gunoi resturi de pachete, pun sticle la
loc, în acela i sertar. R mân colile. Le r sfoi-
esc. Sunt ifonate i murdare. A tept s  de-
scop r ceva care tiu c  exist i nu g sesc.
Le netezesc cu mâna atât cât pot i le privesc
cu spaim  ca i cum rostul lor nescris, mai
poate suferi transform ri. Dar ele stau aici,
via  pe care nu po i s-o tergi din condei, ne-
scrise, adev rate i necru toare. Le iau de la
cap t ca pe o carte pe care sim i nevoia s  o
reiei dup  ce ai trecut ultima fil . Nu pentru c
mi-a pl cut, ci pentru c  n-am în eles. Ace-
lea i cuvinte i tot nu în eleg cum foile aces-
tea nescrise î i suport  falsul. Au fost create
pentru alt scop. i stau aici m rturie inert ,
sfidând orice ac iune prin lipsa revoltei. S-au
ifonat când au fost înghesuite i au primit

pete de la pachetul cu mâncare. O mân  le-a
luat netede, curate, s  fie la îndemân . S-au
supus docile. Acum sunt bune de aruncat la
gunoi. Aceea i mân  le opre te din drum. Pu-
ritate i pete. Mereu împreun . Nimic de arun-
cat la gunoi. Nu ast zi. Nu, de aceea i mân .
Povestea lor, povestea mâinii, un hohot, o r -

84

suflare. O zi. Febr . Geana. Febr . Geana. 
Pun mâna pe ele i suntem iar împreun .
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Diminea  de iarn

cu William Saroyan

Te treze ti, sim i c  ai dormit destul,
aprinzi veioza i cite ti ora 4 pe ecranul tele-
fonului mobil. Stingi lumina i vrei s  mai
dormi în timp ce auzi pe strad  ma ini
mergând cu zgomot înfundat de motor care
trage greu, f r  acompaniamentul scrâ nit al
ro ilor pe asfaltul uscat sau fo netul lor îm-
pro când apa de ploaie. Te gânde ti cum vara
nu tii niciodat  dac  peste noapte a plouat
sau e doar apa împr tiat  în zori de ma ina
salubrit ii. Te ridici din pat, te ui i pe fereas-
tr i vezi cum a nins i cum ninge înc  vis-
colit, în s ge i luminoase oblice. O ma in
patineaz , încetine te i î i continu  drumul.
Nu mai dormi, te duci la buc t rie i- i faci o
cafea. O aduci aburind pe noptier , te întorci
în culcu ul cald înc  al patului i vrei s  cite ti
ceva. De obicei ziarele neterminate din ziua
precedent . N-ai ziare, cau i la întâmplare o
carte. Mergi cu ochii peste cotoarele c r ilor,
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cau i una cât mai veche al c rui con inut pre-
supui c  nu i-l mai aminte ti. Deschizi prima
pagin i cite ti un motto. “Într-o zi din dup
amiaza lumii mohoreala mor ii se va cuib ri
în tine i când te vei ridica s  mergi vei fi mo-
horât ca moartea, dar dac  e ti norocos asta te
va face s  te sim i mai bine i s  iube ti mai
mult”. Î i place, nu- i aminte ti s -l fi mai
citit. Sau poate doar nu i-ai dat importan .
Închizi cartea, bei din cafea i nu ti de ce ai
un vag sentiment de bine. Poate fiindc  de-
scoperi c  e sâmb t , c  nu trebuie s  mergi la
serviciu. Poate pentru c  a nins prima dat ,
destul de târziu într-o iarn  f r  z pad  sau
din cauza c r ii... Crezi c  dac  te-ai ridica din
pat i ai sta în fa a unei coli de hârtie ai putea
s  aduni la un loc câteva cuvinte care s  spun
ceva. Crezi dar nu te ridici, vrei s  gu ti înc
pu in din starea de bine, o relaxare… a cor-
pului, un reflux al tensiunilor, con tient c  e
doar glazura de pe tort iar dedesubt e aluatul
tare, f r  gust i neînsiropat . Te gânde ti c  ai
vrea s  mai dormi. Deschizi cartea la întâm-
plare, î i aminte ti de ea, nu te dai în vânt
dup  subiect i nici dup  dialogul aproape
obositor. New York-ul anilor ‘50 v zut de W.
Saroyan în “O zi din dup  amiaza lumii”. Î i
aminte ti c  ai citit-o cu interes (nu tii dac
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i cu pl cere) când ai cump rat-o. Sunt ani de
atunci, nici tu nu mai e ti acela i cum nici
Saroyan nu era acela i revenind în New York
dup  20 de ani. Ceva te surprinde totu i, î i
re ine aten ia i î i aminte ti clar cum te-a sur-
prins la fel la prima lectur . Eroul c r ii, scri-
itor, poate autorul însu i, rememoreaz  un
am nunt din preajma anilor ’30 când locuia
în acela i hotel scriindu- i piesele de teatru i
salutându-se zile întregi pe holuri cu G.
Enescu. i cum personalul de serviciu r mas
acela i dup  ace ti 20 de ani î i aminte te
cum, “to i b ie ii s-au adunat laolalt i s-au
îmb tat” aflând c  Enescu, întors în “Europa
lui” a murit. “Pe vremuri veneau aici mul i
oameni ca Enescu. Acum nu mai vin” con-
verseaz  fostul “b iat” în timp ce schimb  p -
turile cu altele noi. R sfoie ti mai departe,
cite ti câte un dialog. Nu mai e ce-a fost, nu
mai are gust . O închizi ca i cum ai dormi.
Bei din cafea, deschizi iar la prima pagin i
recite ti motto-ul. Nici el nu mai e ce-a fost
în urm  cu aproape o jum tate de or . Glazura
de pe un tort care s-a dus, dar n-ai ce face i
trebuie s  te hr ne ti în continuare.

Î i aminte ti c i-ai propus s  vizitezi
azi un prieten la spital. Stai în patul cald i te
gânde ti ce s -i duci ca i cum ar avea o im-
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portan  major . Apoi te gânde ti ce s  i spui.
Asta e mai pu in important. Ve i discuta lu-
cruri banale, ve i vorbi despre boal . Î i trece
prin minte s -i duci motto ul lui Saroyan. E
poet, e sensibil. El oricum se va bucura c  te-
ai dus, tu te vei bucura de acela i lucru. i
dup ? E devreme îns , mai ai timp, ce de timp
mai ai, po i chiar s  mai dormi. Obsesia asta
a somnului poate fi agasant  dac  nu te con-
solezi cu gândul c  ai prins un moment ca pe
un lucru de pre , un moment care n-are nimic
deosebit decât acordul scurt dintre tine i o
diminea  de iarn . i vrei s-o închizi ca într-
o cutie s  nu se risipeasc . i pentru ca s i-
o aduci aminte, îi desenezi conturul f r  s - i
mai pese dac  vei fi criticat c  aduni lucruri
f r  valoare.
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Omul f r  umbr

C ldura venise brusc în acel început de
mai… Orbitoare raze fierbin i traversau trans-
paren e crude înc , abia ie ite din ger. Sub
gerul sticlos scame de nori ondulau cuprinse
între fierbin eala de sus i r coarea p mântu-
lui pe care mijeau tuleie de iarb .

Cuprins între cele dou  extreme, strivit
parc  de de ziduri ce se apropiau amenin ând
s -l sufoce, Mihai sim i nevoia de aer. Sau
poate de lini te. Se dep rt  de grupul g l gios
ce frem ta în poian  chemat de o ciudat
sim ire. Se dep rta cu fiecare pas cât o imen-
sitate de veselia r mas  în urm . Sim ea cum
se scufund . Fiecare mi care îi era greoaie,
legat  ca prin r d cini de spa iul în care
locuise doar o secund  mai înainte. Se auzi
strigat i se întoarse greu ca o statuie sau cel
pu in a a i se p ru i se afl intit de obiectivul
aparatului de fotografiat. Se str dui s  intre în
jocul pe care tocmai îl p r sise i î i lu  o
poz  aparent studiat , cu masca glumei pe
chip. Sim i atunci clic-ul aparatului
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str b tându-l ca un frison i doar distan a
mare de grup îi acoperi cl n nitul necontrolat
al din ilor. Puse totul pe seama r coarei ce
r zb tea din umbrele întunecate ale p durii,
acolo unde soarele înc  nu r zbise i în mar-
ginea c reia tocmai se afla.

Ca s  mearg  mai departe trebuia s  tra-
verseze un an  mai lat decât îl putea trece cu
pasul, prin care mustea o urm  de ap . Cu sig-
uran  p mântul era moale în jur, noroios sub
c lc tur , a a c  renun . Se pref cu interesat
de galbenul intens al florilor de corn, studi-
indu-le cu aparent interes. Rupse câteva ra-
muri aromate i cu motivul acesta în mân  se
al tur  grupului str duindu-se s - i înving
mole eala. Se prinse apoi f r  entuziasm în
ultimele poze de grup. Ca s  nu se expun  în-
treb rilor sau ironiilor intr  în cercul unde se
lovea mingea într-un volei improvizat. În
larma s lt rea  din jur nu se b ga de seam
c  mai mult mingea îl lovea pe el, decât in-
vers. Mânc  apoi o dat  cu ceilal i pâinea cu
salam de care n-avea poft . Berea b ut  direct
din sticl  îi arse gâtul i îi c zu în stomac grea,
ca plumbul. Nu se tia bolnav. Poate-am r cit
totu i, î i spuse, sau poate am f cut insola ie
diminea , la defilare, stând ore în ir cu
cre tetul descoperit în soare.

91



S rb toarea oamenilor muncii la 1 Mai
avea reguli bine stabilite. Una din ele era con-
semnarea studen ilor din primul an cu
prezen a obligatorie la manifesta ie. Bobocii
erau mai u or de convins, mai pu in deda i la
libertatea pe care cei din anii urm tori o de-
prindeau pe parcurs. A a se întâmplase atunci
când timpul r mas liber i ziua mult prea fru-
moas  îndemnase grupul s  ias  la iarb
verde. Un vânt rece, stârnit din senin umplu
repede seninul cerului cu nori cenu ii, rosto-
goli i ca valuri mari de ap , gr bind plecarea
înainte de c derea întunericului. În autobuzul
aglomerat spre ora  Mihai nu prinse loc pe
scaun. Sprijinit de bara din spate a acestuia
sim i o stare de r u vecin  cu r ul de mi care.
Respir  adânc, strânse din din i i se prinse de
bar , înainte s - i piard  cuno tin a. Se trezi
culcat pe dou  scaune, înecându-se cu apa
care îi curgea pe fa  dintr-un bidon de plastic.
Jenat se ridic  ame it înc , încercând s  nu se
fac  de râs mai mult decât pân  acum.

C minul în care locuia p rea pustiu, ca
o cas  p r sit . Nici u i trântite, nici glasuri
trecând din camer  în camer  prin pere ii sub-
iri. Primi singur tatea aceasta ca pe o bine-

facere. Se dezbr c i se întinse în pat între
cearceafurile reci, pu in lipicioase, umede

92

parc . Mi carea de peste zi continua s -l leg-
ene sub ochii închi i. Trecu în somn înainte
s  caute r spuns la starea aceea de neexplicat.

***
St tea jos, pe marginea unei ape care-l

ame ea în curgerea pe care o privea fix de mai
mult  vreme. F r  nici un motiv valurile mici
începur  s  se umfle, apa î i schimb  culoarea
din transparent în alb mâlos i locul pe care
st tea deveni brusc albie de râu, prinzându-l
în vârtej înainte s  apuce a se trage înapoi. Era
prins în puhoiul de ap  care parc  fierbea,
aruncând deasupra din clocot scânduri, copaci
i pere i întregi de case. Plutea f r  s  în e-

leag  de ce, c ci nu tia s  înoate. Se trezi
apoi în tins pe un pode  de scânduri asemenea
unei prispe de cas . Chiar a a era, o prisp  în-
gust , înconjurând casa ce rezista inexplicabil
în mijlocul puhoiului. În jur doar întinderea
alb mâloas , mai lini tit  acum, dar de netre-
cut pân  la retragerea apelor. Nu sim ea frigul.
Doar o team  îi tremura în gât a plâns, a de-
sp r ire de tot ce apucase a cunoa te. i îi era
greu deopotriv  de el, singur aici i de cei
apropia i ce l-ar c uta, neg sindu-l.

Cum singura alinare era casa, deschise
u a spre acel loc sigur. Era o singur  camer
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mare, cu pere i i podele din lemn, acoperite
în mijloc de un covor vechi r nesc. Pe masa
lung , tot din lemn, farfurii de lut ars i linguri
p reau preg tite pentru oaspe i. Plita era rece,
în vatr  o cenu  veche sem nând a praf
adunat de mult  vreme. În tot cenu iul
înc perii culoare d dea doar covorul de pe jos
i un tablou atârnat de unul dintre pere i, în-

f i ând un b rbat pictat stângaci, o reproduc-
ere în culori puse cu nepricepere de un pictor
ambulant al târgurilor de alt  dat . Îl privi în-
delung, în apropierea lui se sim ea în sigu-
ran , uitând aproape locul în care se afla.

***
Un zgomot strident de sonerie îl f cu s

tresar i s - i simt  trupul amor it de edere.
Se întoarse greu i se afl  în patul s u de
c min, în epenit de somnul adânc. Ceasul de
pe noptier  înc  mai tremura în ultimele zba-
teri ale soneriei. Î i aminti c  înainte de cul-
care îl pusese s  sune, s  nu întârzie la cursuri.
E clar, î i spuse ridicându-se din pat, tiu ei
ce tiu organizatorii, noi tia, bobocii, nu ne-
am în rcat înc  de catalogul de coal i de
condica de prezen .

La baia comun , sub apa rece, barba se
l sa greu înmuiat  de spuma de ras. Nici
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mâna nu-l ajuta prea mult. Mole eala i
le inul din ziua trecut  nu fuseser terse în
întregime de somnul suficient alt  dat .
Privindu-se în oglind  descoperi un chip palid
cenu iu, cu cearc ne vinete în jurul ochilor.
Oi fi totu i bolnav, se întreb , dar f r  îngri-
jorare, cu nep sarea vârstei. Î i mai aminti în
treac t visul i chipul b rbatului din fotografie
apoi totul trecu în uitare.

Trecuse o s pt mân  când colegul cu
aparatul de fotografiat aduse pozele
r spândindu-le ca un adev rat comerciant:
“Cine vrea, câte vrea, s -mi spun  acum” i
le r sfoia num rându-le, ca s  nu poat  fi
p c lit. Opri în mân  una singur  pe care i-o
întinse scuzându-se, lui Mihai” „Nu tiu de
ce, asta cu tine n-a ie it…”

„Cum adic  n-a ie it?” întreb  acesta
privind-o cu aten ie –  „P i … nu tiu, a ie it
neclar , vezi i tu…”

Poza p rea f cut  prin cea . P rea mi -
cat , de i conturile erau clare. Dup  ce o pl ti,
Mihai se retrase din mijlocul grupului lâng
o fereastr , mai la lumin . Ceva nu era în reg-
ul , i abia acum, în tihn , descoperi detalii
ce treceau neobservate la prima vedere. Nu
avea umbr . Copacii din fundal, tufele de alun
aveau umbr . Înce o at , dar umbr . El, nu.
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Privi apoi mai atent imaginea sa. Se re-
cuno tea în îmbr c minte, în locul unde se
aflase surprins de aparatul de fotografiat, dar
nu- i recuno tea chipul. Acela i frison rece îl
str b tu i pentru o clip  se sim i tras înapoi
de o for  necunoscut .

Fane, colegul cu poza, continua s - i
noteze nume i s  calculeze numere de poze.
Nesigur înc  pe mersul s u, Mihai îl strig ,
rugându-l s  vin  aproape.

„Mai ai cli eul acela?” rosti stins,
aproape conspirativ –  „Ce s  faci cu el?” în-
treb  Fane vizibil iritat. „Vreau s  m resc
poza aia, a mea…” „Bine, dar e o poz
proast , la ce- i trebuie? Ia i tu una din astea
cu grupul, uite, aici ai ie it bine…” „Nu, îmi
place mie ceva la ea, vreau s-o m resc, po i
s  faci asta?” „P i, nu prea, dar dac  a a vrei,
treaba ta, hai la c min s - i dau cli eul, numai
s  nu faci altele de pe el c  a a, între colegi,
nu se cade…”Promit s  nu- i stric afacerea”
râse Mihai i plecar  împreun . Mergeau
încet, schimbând rar câte o vorb . Mihai era
absent, preocupat de altceva, ostenit.

Apoi a f cut drumuri nenum rate la fo-
tografii autoriza i din ora . A convins greu pe
unul din ei s -i m reasc  poza pân  la dimen-
siunile unui tablou. Nu erau aparate, nu era
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hârtie fotografic . Nu era, de altfel, nici prea
mult  bun voin , mai ales c  poza nu era pe
placul nim nui. Când, în sfâr it, a reu it, când
a primit poza învelit  într-un ziar, Mihai era
mai slab, mai palid, mai încerc nat, ca dup  o
îndelungat  suferin . Îi tremurau mâinile
când, a ezat pe o banc , desf cu ziarul s - i
priveasc  tabloul. Ceva nel murit din sub-
con tient îl îndemna s  renun e la nebunia
aceasta. „N-am avut nebuni în familie, se con-
sola, n-am s  fiu eu primul. O s  m  uit la
poz  apoi o rup i gata, s-a terminat totul…”

Totul se n rui în el când î i privi de
aproape chipul. B rbatul din tabloul casei din
vis, îl fixa încremenit, iar restul trupului… nu
la asta se gândise, nu de asta se temea.
Atunci? L s  poza al turi i î i privi mâinile,
c utând s  le st pâneasc  tremurul. Se uit
apoi în jur, ca atunci când te treze ti din vis i
cau i s - i dai seama c  tr ie ti, c  e ti viu în
lumea pe care o cuno ti i în care te bucuri c
ai revenit dup  un co mar.

Din ziua aceea Mihai n-a mai fost ace-
la i. Începu s  lipseasc  nejustificat de la cur-
suri, apoi din c min, cu scuze sub iri,
neîntemeiate. Dac  l-ar fi luat cineva în serios
l-ar fi g sit zile, apoi nop i în poiana de la
marginea p durii unde petrecuser  în ziua
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aceea de început de mai. C uta locul în care
fusese surprins de aparatul de fotografiat. Se
a eza undeva i r mânea ore în ir a teptând
s  simt  frisonul care l-a str b tut în ziua
aceea. De foame, sau de oboseal , lucruri care
nu-l mai interesau, vedea uneori umbre
alunecând printre copaci. Alteori capete ne-
cunoscute r s reau din iarb  ca ciupercile i
disp reau la fel de rapid cum ap reau. Într-un
timp se pomeni înv luit într-o cea  molatec ,
blând , în care se sim i ocrotit i adormi, sau
cine tie, se odihni în sfâr it, c ci nimeni nu
tie când alunec  în somn i ce se petrece

acolo.
Mihai n-a mai fost g sit. A fost c utat în

locurile i timpul prev zut de lege pentru dis-
pari ii. Apoi, în actele lui de identitate a fost
tras  o linie…
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Seara, nop ile

E sear . Dar ochii m -ntreab : vrei?
Trec printre scaune, n uc . M  lovesc i cad
în bra e de foc.

–  Vino. Nu vreau s -mi scape aceast
melodie.

–  Vrei s  strig?
–  La ce te-ai gândit? Atunci, La mul i

ani! Cânt , cine-i n scut în septembrie...
–  O doamn  m-a vrut cu fular. (M-a

durut). Cine-i n scut în septembrie...
–  Dac  te-ar vedea mama, te-ar s ruta.
–  Unde sta i?
–  In sud, la sud.
–  Nu z u, unde sta i?
–  În sudul cel mai sudic, la revedere.
Creierul mi se învârte tot timpul. Nimic

nu-i clar. Am început, am sfâr it, sau e în-
ceputul sfâr itului? Doar ochii...

Sentimentul absen ei a tot ce m  încon-
joar  e nou. E bine a a. Spun asta, azi când
cred în sinceritatea sentimentelor. Al turi de
eveniment, îndr znesc s  caut în aduceri am-
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inte. Ieri, numai gândul îmi era odios. Mi-e
sete. Miezul nop ii a fugit mai devreme. Gura
mi-e ars . Capul are dimensiuni necunoscute.
Nu curge apa i mi-e sete. M  mai chinuie i
tusea i gândul dac  e bine sau nu s  tulbur
somnul celor care dorm. Mai bine nu. Mai
bine nu. Mai bine nu? Chiar dup  tot ce? i
zic a a, c  nu-mi pas . Sigur c  nu-mi pas . E
târziu, foarte târziu i sunt singur .

Mâine ...
Ce-a fost? Nu! Nu vreau a a! Cânt  co-

co ul din balconul vecinului. M  r scole te
puritatea acestui semn din nop i de copil. Mi-
e creierul cleios i mi-e urât de el i de rest. A
face o baie sufletului ...

Scump pl tit  clipa furat . M  ag  de
orice pentru o clip  în plus. Pot fi chiar bufon
i nu vreau a a. Descop r ce înseamn  s  te

ur ti singur. M  ur sc pentru un spectacol
de-o sear . Vreau s  fac tumbe, numai pentru
mine i pentru sufletul cald al grâului copt.
Dar acum nu merit. Îl pun la loc i încerc s -
mi sp l sufletul mai întâi. Nu cu ap . Ap  a
bea. Mi-e sete. A a-mi trebuie... Aud o pen-
dul . Unu, doi, trei. Oare toat  lumea doarme?
Un semn mi-ar terge spaimele i m-ar trimite
în nop i de copil. M  chinuie o întrebare. O
scot, ca s  scap de ea. Am s  consult i un spe-
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cialist.
“R d cinile unui copac b trân, mutat

din locul lui, mai au putere? Iar seva p mân-
tului îi mai hr ne te via a?”

Mi-e sete de gura izvorului. A  bea, a
uita i a  dormi. Dac  n-ar trebui s  dau so-
coteal , m-a  îmbr ca i a  pleca prin ora . S
v d, a a, prin ferestre, cine mai doarme i cine
nu. Pendula bate o dat .

–  Dormi, izvor? Nu te-aud curgând. N-
auzi c  mi-e sete? Nici tu nu-mi dai ap . Am
s  beau apa florilor. S rmanele frezii. Nu. Nu
pot.

–  Hei, frumoaso, te crezi în stare? Sau
acum nu- i mai trebuie?

–  Ba-mi trebuie. i nu m  cred în stare.
Dar vreau s  încerc.

Trec ma ini pe strad . Capul mi-e ceva
mai mic. Setea la fel de mare. Lacrimi pentru
rest. Nu-mi trebuiesc. Nu-mi spal  decât obra-
jii. Sufletul nu. Setea nici atât. O pendul .
Unu, doi, trei, patru. Vreau s tiu dac . Nu
îndr znesc. Vreau s  dorm. Mi-e fric  s  sting
lumina. Mi-e team  s  r mân singur  cu
mine. Ce s  fac cu cea care sunt? i ea ce s
fac  cu mine?

Bate pendula o dat . i un semn ca o
raz  fulger  noaptea pân  la timpanul a tep-
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t rii mele.
–  Î i mul umesc, diminea ! Ai venit, în

sfâr it, la ruga nop ii mele. Cânt , coco ule!
Oare tu cân i, sau sufletul meu? Diminea
dorit , mi-e somn!

Lâng  mine, Exupery i un boboc de
frezie. M-am sp lat. Nu cu ap . S rut un spic
de grâu. Somn u or! Iat , azi e prim var .
Afar i-n sufletul meu. Cânt  soarele prin
tre ini. Cânt  trupul meu, trecându- i pa ii

sufletului prin cerul r sturnat în b l ile lumii.
Ce-mi pas  mie? Merg prin cer. Singur ,
numai eu, împ r ia m riei sale, Lumina.
Fr mânt ri în sufletul t u. A tep i de la mine
semnul. Ca i cum a  avea voie s  ridic mâna
dreapt i s  hot r sc cu ea destine. Dar n-am.
Trist  povar  încerc m s  ne trecem unul al-
tuia. M  doare drumul care trece prin casa
imaginar . Las  casa. Pretext literar. M  va
durea când vei vinde-o, ca i cum mi-ai dis-
truge sufletul. i clipa asta rupt  din mine.
Nu. Nu mai v d s  scriu. S-a întâlnit sufletul
cu mine. Plec în ora .

–  S rut  prim vara!
Vânt cald, cu miros de crivin . Cerul vi-

olet, la asfin it. Sunt u oar , plutesc. Mai de-
vreme, nu eram chiar a a. Nu vreau s -mi
aduc aminte. Ging ia m  face s  plâng. i
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nu-i frumos pe strad . Zâmbesc atunci durerii.
Magazinele sunt închise. Nici o problem . Tot
nu voiam s  cump r nimic. Le iau totu i la
rând, ca i cum a  c uta ceva, neap rat. Aici,
închis. Mai departe, la fel. Azi e luni. Începe
s  se întunece. Cerul senin, ca în nop ile de
rug ciune. Luna compenseaz  economia de
energie a str zilor îndoliate. La primul geam,
întuneric. La al doilea, la fel. Nici dincolo.
Nimic. Intuneric de ochi ascun i de pleoape,
în lumea care nu-mi apar ine. Ba nu. Lumin !
Treaz, m  ai în suflet. i eu m  d rui.

M  trezesc greu dintr-un vis cu lalele al-
bastre, r s rite în albul nesfâr it al z pezii.
Lumina îmi bate la geam. E târziu. Fug la
cafea. E neagr i afar  e alb. În ochi am
lacrimi i gândul se odihne te. Cafeaua se bea
în t cere. T cerea-i de ieri. E bine i a a. E
numai cafeaua i lalelele mele albastre. M
piept n. Vreau s  m  machiez. Se stinge lu-
mina. Aprind o lumânare. M  bucur pentru
c -mi place chipul din oglind  la lumina
lumân rii. Pu in straniu. Îmi vine de-aiurea un
cântec. Plec. Cânt încet, pentru mine. M  uit
în spate. Dac  m  aude cineva? Nu-mi pas .
Ninge. M  doare. Vânt i fulgi de z pad  pe
obraji. Alunec.

Stau jos i m  distrez. M  ridic, nu-mi
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scutur paltonul. Merg. Am lacrimi în ochi. De
data asta, vântu-i de vin . A  merge a a
mereu, prin toate ninsorile lumii. Ajung i re-
gret. Un copil râde. i nu exist  întoarcere.
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O g leat  nou  de târg

Era a treia zi de când Fira dormea sau
p rea c  doarme. St tea cu ochii închi i, nu
cerea nimic, nu r spundea nim nui, doar res-
pira încet ca un abur. Mic i slab  era de felul
ei, p rea un copil în c ma  sub ire de care ai
ei o schimbau u or, mai de mil  mai de sil .
Tot ei îi strecurau în gur  din când în când o
lingur  de terci sau de ceai. Marin, feciorul
voinic i zdrav n, venea seara de la p dure i
cerceta aprig ce face femeia lui. De nu era în-
grijit  se mânia pe mum -sa, iar ei tare îi mai
era drag Marin. De dragul lui i-a înghi it
necazul i n-a pus piciorul în prag când
b iatul i-a dus în cas  nor  pe care nimeni din
sat n-ar fi vrut-o. Fira, Firicel, copil de pripas
avea i n-avea p rin i i sem na crescând din
ce în ce mai bine cu aceea care fusese ru inea
satului. Au crescut-o bunicii b trâni, au cres-
cut-o vecinii, c  tat l n-avea ochi s-o vad ,
apoi, cu timpul n- avea ochi s  vad  mai
nimic, cufundat în lumina lui n p dit  de
himere sau poate de lini tea alcoolului.
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Era Fira mic i slab , era Fira harnic i
supus , dar orice ar fi f cut prea sem na bine,
prea amintea mereu de cealalt  care fusese
mama ei.

În urm  cu trei zile au g sit-o s tenii,
diminea , c zut  pe malul râului înghe at.
Noroc c  s-au dus câ iva cu topori ti i fur-
culi e s  caute pe tele la copc , altfel cine tie
când i cum ar fi g sit-o. La început au crezut
c  a c zut i au cercetat-o peste tot s  vad  de
nu-i cumva lovit . i nu era. Apoi au crezut
c-a înghe at i-au dus-o acas . Aici au dezbr -
cat-o, au frecat-o cu uic i o et, au îmbr cat-
o i au l sat-o a a zile în ir i n-au aflat
nimic. A venit i baba de i-a stins t ciuni în
ap  neînceput  cu descântece de rele, c  poate
i-o fi venit i ei a a, deodat  boala s  plece
cum f cuse cealalt . I-au strecurat în gur  ap
i Fira a înghi it-o tot f r  folos. Mai apoi s-au

gândit s-o duc  la ora  la doctori, dar iarna era
aprig  la sfâr it de decembrie, z pada mare i
gerul amarnic, nimeni n-a cutezat s  pun  boii
la c ru  s-o porneasc  pe drumul troienit
c tre vale.

Venea Marin seara de la p dure, o cerc-
eta, o mângâia i o ruga cu glas optit:

–  Fira, Firicel, ce faci tu, fat  ?
Privea mum -sa la el i i se f cea mil i
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tare ar fi f cut ceva dac  ar fi tiut s-o vad
zdrav n  iar, cu tot necazul ce i-l f cuse
venind în casa lor.

–  Fira, Firicel, ce faci tu, fat  ?
i a a zile în ir, pân  când odat  Fira

deschise ochii tulburi, cercetând fa a b rbatu-
lui ei, abia rostind în oapt :

–  Unde-i mama ?
–  Aici, aici! sare Marin. Mam , mam ,

vino repede! strig . Se repede la u , se în-
toarce la Fira, Mam , mam , vino, s-a trezit
Fira.

Vine soacra în grab , o prinde Marin în
bra e de bucurie, o duce lâng  pat.

–  Uite-o pe mama, Fira, uite-o aici, a
fost mereu aici, te- a îngrijit atâtea zile. Fira,
spune ce-i cu tine?

Fira prive te lung, mai tulbure, închide
apoi ochii i roste te tare, cu mult efort:

–  Nu ea, mama...
–  Care mam  ?
–  Mama me...
Se bucur  Marin c  Fira vorbe te, se

mânie soacra de atâta lips  de recuno tin .
–  De unde mam -ta? Care mam -ta?

Ce, ori nu tii unde-i mam -ta ?
Ar plânge Fira dac  ar avea putere. Nu

plânge, dar st  mai departe cu ochii închi i.
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Marin, r mas o vreme f r  grai, se aplec  spre
ea încercând s  le mângâie pe amândou :

– Hai mam , las . Fira, fat , las i tu.
Hai s  m nânci i s  dormi, ai fost bolnav , o
s  te faci bine i o s  ui i, Firicel...

Fira st  cu ochii închi i i- i aminte te
de când era Firicel. S  ui i, a a îi spunea,
Marin, i ea de dragul lui aproape uitase, dar
acum, când a v zut-o...

Era mic , mic , i Firicel, a a îi spunea
mama cînd o lua în bra e s-o culce. Numai c
asta a fost de mult i au urmat apoi zile de ne-
dumerire când nimeni n-avea timp s-o vad ,
numai plânsul i-l alinau cu ceva mâncare sau
somnul venea s  le adune pe toate într-o lin-
i te trec toare.

Avea patru ani când într-o diminea  de
iarn , ca acum, în preajma s rb torilor, Voica
a disp rut de acas . N-a v zut-o nimeni când
a plecat, doar c  hainele groase nu mai erau,
iar ea n-a mai venit niciodat  înapoi. Nu spus-
ese nim nui c  ar avea de gând s  plece un-
deva i cu toate acestea au c utat-o peste tot
unde s-ar fi putut duce. În sat, în satul vecin,
la rude, la cunoscu i. Z pada nu era mare,
gerul nu era n prasnic i nu fusese nici viscol
s-o doboare i s-o troieneasc  pe undeva i cu
toate acestea au c utat-o pe toate potecile um-
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blate i neumblate.
Au trecut zile, s pt mâni, f r  nici o

veste. A venit apoi dezghe ul i oamenii din
sat au pornit spre ora  dup  treburi. De la mil-
i ie s-au oferit s-o caute în ar  din post în
post. N-a vrut b rbatul Voichii:

–  Dac -i plecat , l sa i-o plecat , n-o
mai vreau înapoi.

N-a vrut el, dar ei tot au c utat-o i n-au
aflat decât zvonuri f r  temei. Nici oamenii
din sat n-au uitat a a o isprav , din drumurile
lor aduceau câte-o veste ,,mai mult ca sigur ”.

Unul o v zuse în Constan a, boit , îm-
br cat  ca una din “alea”, într-un restaurant
bând i cântând cu altele de aceea i seam i
cu marinari be i. Altul a v zut-o în Ploie ti cu
un b rbat de bra i un copil de mân . Ba o
b trân  a z rit-o la schit la Agapia, ascun-
zându-se printre c lug ri e.

B rbatul Voichii auzea, se îmb ta crunt,
o privea pe Fira cu ochi tulburi i dup  ce se
s tura de privit îi striga r gu it:

–  Ie i, du-te !
Când era mic , Fira se ducea la bunica,

b trân i oarb . Mai târziu, când bunica n-a
mai fost, o primeau vecinii mai de voie, mai
de nevoie, gândindu-se la copiii lor.

Nu f cea nici un r u b rbatul Voichii
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decât îi arunca astea dou  vorbe copilei, dup
ce se s tura s-o priveasc . A crescut Fira i nu
s-a mai temut. Pleca doar din calea lui, pân -
i trecea toana i îl prindea lini tea într-o in-
diferen  sem nând cu moartea. Nu dormea,
nu vorbea, z cea a a cu ochii tulburi, cl t-
inând din cap pân  îl dobora somnul.

Nu- i vorbeau niciodat , tr iau a a, doi
oameni singuri unul lâng  altul, v zându- i
fiecare de rostul lui. Tat l muncea pe unde
apuca, ba la p dure, ba cu ziua pe la oamenii
din sat. Fira îngrijea gospod ria cât putea,
furând cu ochii de la vecine rânduielile casei.

Într-una din prim veri, în gr dina Firei
au crescut odat  cu zarzavaturi, straturi de
flori. Au privit s tencele peste gard ca la o mi-
nune, cum tot ca la o minune s-au uitat la Fira
când au v zut-o prima duminic  la hor . Nu
juca, st tea deoparte i privea cum se-
nvârteau fete i b ie i de seama ei, râzând a a
cum ea nu tia a râde. Toate minunile trec i
oamenii s-au obi nuit cu ea acolo, duminica la
hor , ascuns  printre b trâni.

Nici un fl c u nu se încumeta s-o ia la
joc, ori se temeau de gura satului ori n-o
b gau în seam , mic i negricioas  cum era,
ve nic îmbrobodit , ca babele.

Fira deschide ochii i caut  spre Marin,
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care doarme al turi. Ar c uta cu mâinile s -l
mângâie, dar se teme s  nu-l trezeasc , cum se
temuse atunci, s  nu dispar  când el i-a întins
mâna zâmbindu-i...

–  Hai fat , hai la joc !
De jucat n-a jucat c  nici nu tia i de-ar

fi tiut tot n-ar fi fost în stare s - i mi te pi-
cioarele. De-atunci duminica, nu-l vedea
decât pe Marin i fa a i se lumina de-o bucurie
necunoscut . Nu era urât  Fira când zâmbea
i mamele au început a se teme. N-aveau

nimic cu ea, dar s  stea acolo, unde este, nu i-
o dorea nimeni de nor . Ce dac  era cuminte
i harnic , cealalt , Voica, fusese la fel pân

într-o zi i nu de alta dar tare mai sem na Fira
cu mam -sa de când crescuse.

A vrut-o, n-a vrut-o soacr -sa, Marin tot
a adus-o în cas i acum, doarme aici lâng
ea, i ea tare ar vrea s -l mângâie, i de spus
numai lui poate s -i spun .

–  Marin, Marin!
Tresare Marin din somn i se bucur  c

Fira vorbe te iar.
–  Da Firicel, spune, vrei ceva ?
–  Marin, te rog pe tine te rog s  n-o

alungi...
–  Pe cine s  nu alung ?
–  Pe mama, Marin. Ea m-a salvat.
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Marin atinge cu dosul palmei fruntea,
obrajii i gâtul Firei. Ce mic  e ! Îi cuprinde
toat  fa a. Gâtul i-e sub ire i pl pând ca al
unui copil. i nu frige. De unde atunci, gân-
durile astea ? Poate-a visat. O adun  la piept
i-i vorbe te optit s-o trezeasc i s -i alunge

visul r u.
–  Nu dorm, nu dorm de mult. i-o

a tept s  vin ... i m  tem s  n-o alungi...
–  Nu te mai chinui, fat , ai fost bolnav .

Dumnezeu tie ce-ai avut, da acuma ai s  te
faci bine...

–  Marin, spune-mi drept, cum am ajuns
acas  ? Am venit singur , sau cum? C  de-
atunci nu mai tiu nimic pân  m-am trezit aici
în pat...

–  Atunci, tii tu ce-a fost atunci ? i-
aduci aminte ? Ce c utai la râu ? De- i aduci
aminte i de crezi în ce spui, spune ! C  eu pe
tine vreau s  te aud, nu pe ei, care-au zis c i-
a venit i ie timpul s  pleci i c  te-a pedepsit
Cel de Sus, c  nu era drept.

Zvâcne te Fira de indignare. Se ridic
de lâng  Marin i se lipe te de perete. Îi sti-
clesc ochii în noapte ca la o s lb ticiune.

– i tu ascul i ? i tu taci ? Dac
muream, pe ei îi credeai ? B rbatul o prive te
încremenit. Niciodat  pân  acum Fira nu i-a
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vorbit decât optit, aproape cântând cuvintele.
–  Nu mai crezi în mine. Adu-o pe

mama. Pe ea ai s-o crezi.
–  De unde s-o aduc ?
–  Nu tiu, dar cred c  trebuie s  fie pe

aici. N-o fi ie it în sat de ru ine. Du-te de-l în-
treab  pe tata.

Marin n-a mai dormit, s-a tot gândit
pân  diminea , privind la somnul cuminte al
Firei. N-a spus nimic când s-a sculat. Era sin-
gur, plin de nedumerire i era b rbat. Trebuia
s  hot rasc  singur. A b tut mult la poarta
socrului pân  l-a sculat, cu ochii tulburi, s -i
deschid .

–  Hai în cas , s  te-ntreb ceva, spuse cu
înfrigurare.

În cas  era frig i fum i aer închis. De
când plecase Fira, b trânul nu se mai ducea
nic ieri la lucru. Tr ia din ce-i d deau oa-
menii de poman i din ce-i ducea Fira, care
oricât s-ar fi str duit, nu mai putea ine casa
curat  cum reu ea, de bine de r u, cât a tr it
acolo. Era singur b trânul. Marin vedea bine
asta, dar venise cu un gând i trebuia s -l
limpezeasc .

–  Singur, tat  socrule ?
–  Asta ai venit s  m -ntrebi ?
– Nu, dar se aude c i s-a întors nevasta.
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B trânul prive te piezi i-l repede cu
vocea r gu it .

–  Ai venit s  m  batjocore ti i tu ? N-
ajunge cât am suferit de batjocura satului ? N-
avu i tihn  de s rb tori sau asta-i în loc de
ur turi ?

–  Stai, tat  socrule, nu te mânia. tii c
Fira a fost bolnav . Acuma s-a f cut bine i
mi-a spus ce-a p it. S-a dus la râu s  aduc
ap , dar râul înghe ase i apa repede la mijloc
era s-o trag  dedesubt. Numai c  acolo Fira a
v zut-o pe mam -sa, i ea venise la ap  cu o
g leat  de târg, cu smal  ro u... A prins-o de
haine i a tras-o din uvoiul îngust i iute  în
care alunecase din puterea apei care scufunda
g leata jum tate plin  pe care mâna ei se în-
cle tase de spaim . Atât mai tie, pân  s-a
trezit acas  dup  multe zile. A a c  m-am
gândit c  dac  a venit înapoi, trebuie s  vin
aici, la casa ei i Fira m-a trimis s - i spunem
c  nu suntem sup ra i i s  vin  la noi.

Ochii b trânului devinir  tulburi, i i
duse mâna la gât de parc  n-ar mai fi avut aer.
Apoi se pr bu i rostind:

–  Dumnezeule mare, Dumnezeule
mare... zile-n ir dup  ce-a disp rut Voica am
c utat g leata aia nou  de târg cu smal ul
ro u...
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Zârna

B rbatul era atât de slab încât pielea lui
p rea scoar a unui copac îmbr cat în haine.
Vârsta era greu de ghicit putea s  aib  optzeci
de ani, o sut  sau mai bine. Numele?
,,Me terul” a a îl numeau cei care îl aduceau
în discu ii destul de rar i doar când jinduiau
la terenul pe care rezista înd r tnic o ruin  de
cas . S  fi avut cândva familie sau rude, nu
mai tia nimeni. Probabil lucrase cândva, fi-
indc  po ta ul îi aducea lunar o sum  fix  de
bani. Era singurul care îi intra în curte i
foarte rar în cas , doar pe vreme rea. Cas  de
om b trân i singur. Pu in ,,s rit”, comenta
po ta ul. Nu schimba vorbe de prisos, semna
i primea banii pe care nu-i num ra niciodat .

Casa lui era plin  de vase de sticl , de metal,
de p mânt în forme i m rimi diferite, pline
de ,,zemuri”, pe care le amesteca din când în
când. Nu erau leacuri pentru c  nu tratase
niciodat  pe nimeni. O scrânteal  de om
b trân care nu deranja pe nimeni. Zile întregi
fierbea, mesteca încet con inutul, citea c r i
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vechi cu coperte soioase i file scrumite de
vreme. Bea la r stimpuri din una, din alta.
Seara se pr v lea în patul înghesuit într-un
col  al camerei, închidea ochii i a tepta.
Somnul îi era scurt i lipsit de mole eala pl -
cut  a odihnei. Îl p r siser  pân i visele.
Într-o noapte, în loc de vis, gândul privise din
întuneric un text cursiv, ca un citat dintr-o
carte: ,,S  fie lun  plin  când pe frunza zârnei
crescut  în umbr  de p dure i va aduna roua.
A tept  pân  culoarea se va schimba din au-
riul lunii în rozul r s ritului. Culege-o într-un
vas de aur…”

Se dezmetici c  sub o lovitur  de gong
ce anun  începutul unui spectacol. Nici nu
respira de team  s  nu dispar  vreun cuvânt
din textul pe care-l repeta cu înfrigurare.
Zârna… cuno tea planta aceasta veninoas  pe
care-o ocoleau i animalele i oamenii. Nu
tia s  fi fost folositoare la ceva, dar asta nu

însemna c  a fost dat  s  creasc  f r  rost. 
Întinerise parc , dar nu fizic, înl untrul

s u prinsese for , sim ea în sfâr it rostul zilei
ce avea s  urmeze i a altora, nici nu mai
conta câte uitase pân i faptul c  voise atâta
vreme s  fie tân r. Era tân r.

Începu s  cutreiere nop ile prin p dure.
De multe ori nu mai venea acas  nici ziua...
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C uta plantele pe lumin , noaptea le g sea
frunzele întunecate de r muri ul des al co-
pacilor. Cerceta fiecare petic de frunz  cu r b-
dare c utând lumina vreunei raze de lun . Pe
vreme ploioas  st tea în cas  visând pic turi
de rou . Scotea din buzunar degetarul de aur
de care nu se mai desp r ea i privea în inte-
riorul lui, v zând acolo cu mintea pre ioasa
comoar , o plimba ca pe o m rgea cl tinând
vasul, întrebându-se ce va face apoi. Asta nu
tia, poate se trezise prea devreme, înainte s

afle totul. Dar nu era îngrijorat. Trebuia s  îm-
plineasc  partea cunoscut  mai întâi, sperând
c  restul se va dezlega de la sine.

Oamenii se obi nuiser  cu noua lui
toan , îl ocoleau sau îl ignorau. Oricum,
b trânul nu r spundea nici la simplele vorbe
de bine e. Surd i mut, b tea potecile spre p -
dure i înapoi purtat de un rost necunoscut.
Me terul nu inea seama timpului, acesta tre-
cea ca un iure , fiecare zi era nou , proasp t
i plin  de început. Nici nu b g  de seam  c

nop ile deveniser  mai reci, iar frunzi ul co-
pacilor începuse s  se r reasc . Cutreiera la
fel p durea, cerceta frunzele de zârn  prin
locuri pe care le înv ase deja, le-ar fi g sit i
cu ochii închi i.

Într-o noapte, o raz  de lun  fulger
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scurt un vârf de frunz  pentru ca mai apoi s
se preling  pe întreaga ei suprafa . Frunza
tremur  scurt, ca atins  de o mân  nev zut ,
dup  care încremeni în nemi care. Încremenit
r mase i b trânul ca de-o spaim , ca de-o ve-
denie privind frunza f r  s  îndr zneasc  s-o
ating . Timpul nu mai conta, p rea i el încre-
menit pân  când, o umezeal  fin  ca o tran-
spira ie frem t  nemi carea, adunându-se
încet în pic turi mici, apoi din ce în ce mai
mari, putând fi u or prelinse în degetarul pe
care îl scoase cu încetineal  din buzunar.

Î i aminti c  nu era timpul înc , de în-
cordare sau emo ie în ochi i se adunaser
lacrimi pe care le terse cu mâneca hainei,
f r  s  le ating , nu cumva s  le amestece din
neaten ie cu roua.

Când zorile aduser  cearc nul roz în
transparen a m rgelei de rou  adunat  într-o
adâncitur  a frunzei, o prelinse cu grij  în
vasul de aur i abia dup , privind-o, îl
cuprinse o sfâr eal  ca dup  un efort în-
delung.

Î i reveni repede, trebuia s  duc  acas
comoara neatins , înainte s-o zvânte soarele.

inea vasul mic în mâna f cut  pumn, p ea
cu grij  s  nu-l clatine de parc  pic tura putea
s  dispar .
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Ei, i-acum? –  se întreb  ajuns în odaia
lui, în siguran . Acum, o s  acopere bine
vasul i o s  se gândeasc . Probabil o s
amestece pic tura într-unul din vasele sale –
în care îns ? Mai întâi trebuia s  se odih-
neasc , toat  oboseala nop ilor pierdute îl în-
greunaser  dintr-o dat  mai mult decât to i
anii s i nenum ra i. Puse vasul pe mas i-l
acoperi cu o foaie sub ire de sticl . Privindu-
l trecu într-o uitare de sine i de tot.
Adormise? Când se trezi era noapte, o noapte
cu lun  rotund  ivindu-se dintr-un col  de fer-
eastr i aruncând un dreptunghi de lumin  pe
masa din centrul camerei. Vasul! îi fu primul
gând. Privi spre el cu mirare, apoi cu spaim .
Degetarul era mare cât o cea c , iar pic tura
din el crescuse cam la un sfert din în l ime.
N-a îndr znit s -l ating . Nu asta, murmur
înfrico at, nu asta c utam…

Î i trecu ziua plimbându-se chinuit prin
camer . Nu-i era nici foame, nici sete, nici
somn. Spre dup  amiaz  începu s  bat  vân-
tul, se înnour  rapid i începu s  plou .
Privind ploaia care iroia pe geam, sim i o
und  de sete. A b ut ap , cu grea , cu greu-
tate, de parc  ar fi înghi it plumb. C utând s
nu priveasc  spre vasul de pe mas , mânc
absent o felie de pâine. I se potoli oarecum

121



tremurul care pornea din stomac i îi
cuprindea trupul în întregime. Parc  i se mai
limpezise i gândul. Trebuia s  vorbeasc
neîndoielnic cu cineva. Cu cine îns ? Nu l-ar
fi crezut nimeni i nici nu era o tain  de dat pe
mâna oricui.

Se apuc  de scris scrisori. Zilele i
nop ile de toamn  continuau ploioase i frig-
uroase. Scrisorile plecau, dar nu veneau
r spunsuri. L-ar fi b nuit pe po ta , fie de rea
inten ie, fie de neglijen , dac  n-ar fi primit
din când în când câte un plic înapoi cu r spun-
sul “adresantul necunoscut”.

Pe mas , vasul st tea nemi cat în acela i
loc f r  s  mai creasc  nici el, nici lichidul din
interior. Nu-l mai speria, dar nici nu-l atinse
vreodat , doar îndep rtase totul din jurul lui,
l sându-l singur pe toat  suprafa a mesei.

Era noapte geroas , cu mult  z pad ,
când de pe cerul senin i sticlos luna plin
inti iar din fereastr  în miezul camerei.

Nu! Aproape strig  r gu it de spaim
v zând vasul care cre tea sub ochii lui. Pân
în zori acesta devenise cât o can , plin pe
jum tate cu misteriosul lichid. Nu îndr znea
s -l ating . Privindu-l, îi veni un gând… 

Din ziua aceea me terul se apuc  de
s pat în gr din . S pa greu, în p mântul
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înghe at. “Ce faci, omule”? îl întreba câte
unul. “Îmi sap groapa” le r spundea scurt i-
i continua treaba. Când a crezut c-a s pat

destul de adânc, sim ind de altfel c -l l sa put-
erile, a luat vasul, l-a învelit într-o bucat
groas  de p tur  l-a a ezat pe fundul gropii i-
a început s-o astupe la loc. A fost g sit r stur-
nat peste unealta care scormonise p mântul
zile în ir. 

L-a îngropat ob tea f r  mare risip  de
slujbe sau pomeni. Apoi, casa p r sit  a fost
demolat , cu timpul au disp rut altele în jur.
Urma i ai vechilor localnici î i în l au case
noi. Localitatea de munte se transformase
încet într-o sta iune turistic .

***
Feti a se plictisi repede de jocul cu

mingea prin fânea a înalt , în h i ul c ruia
mai mult se încurca încercând s -i fac  pe
plac b iatului ceva mai r s rit care-o folosea
v dit ca pe un c elu  pe care c uta s -l
dreseze. Hârjoana lor, accentua lini tea acelei
dimine i de duminic  în lipsa zgomotului
scrâ nit al ma in riilor dintre bra ele c rora
se în l a scheletul unui hotel nou, în margine
de p dure.

O gâz  din iarb  ciupi pielea fin  de pe
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coapsa dezgolit  a copilei ce c zuse în aler-
gare. Plânsul declan at brusc printr-un ip t,
urmat de icnete sacadate, atrase aten ia mamei
care se odihnea pe o p tur  lâng  b rbatul cul-
cat, cu apca alb  de var  tras  peste fa .
Mama alerg  spre feti , o lu  în bra e i în
timp ce-i masa urma ro ie a în ep turii, repezi
câteva repro uri b iatului, despre cum n-are
grij  niciodat i despre cum mereu trebuie s
fac  el ceva… altceva.

Doar cu o palm  mai înalt decât ier-
burile, b iatul privi nedumerit spre mam ,
apoi se întoarse s - i caute mingea. Porni cu
ea spre p dure, acolo unde p mântul proasp t
s pat fusese tasat de ro ile utilajelor. F r  s -
l deranjeze praful stârnit, începu un fel de
roate în jurul mingii pe care-o lovea, trim-
i ând-o în toate direc iile, de unde i-o aducea
tot cu piciorul în locul de pornire.

Sub mângâierile mamei plânsul feti ei
se transform  într-un scâncet u or, care dis-
p ru cu totul dup  ce locul în ep turii fu
acoperit cu o batist  ud . Culegeau acum îm-
preun  flori, din care mama va împleti o coro-
ni  ce avea s  stea pe capul feti ei, ,,nu-i
a a?” “Da, da”, b tea ea din palme, fericit  de
aten ia întreag  a mamei pentru ea, numai
pentru ea.
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Erau pe terminate florile ale c ror
tulpini mai aveau nevoie doar de-o leg tur
s  închid  cercul multicolor, când mama re-
marc  fo netul frunzelor din copaci. Atât.
Nici un alt zgomot de minge lovit  ritmic, nici
un scrâ net de picior pe p mântul uscat. C ut
cu privirea în jur. Se ridic  în picioare s  vad
mai departe. B iatul nu era. Îl strig  de câteva
ori, apoi porni s -l caute. Îngrijorat , dar nu
peste m sur , se întoarse s - i trezeasc  b r-
batul.

“A disp rut b iatul”... repeta, zgâl â -
indu-l de un um r, “a disp rut b iatul”…

“Cum s  dispar ” morm i acesta înc
sub mahmureala somnului, “unde s  dis-
par ?”

Î i trecu mâinile prin p r i frec  pe fa
i f r  grab  se ridic , pornind la rândul lui

s -l caute. 
Femeia nu tia s  r spund  întreb rilor

insistente. “De cât timp nu l-ai mai v zut?”,
“S  fie vreun sfert de or , sau poate jum -
tate… se juca pe aici… O fi plecat singur spre
hotel, l-am certat un pic…”

“Cum s  plece singur a a mic, s-o fi
r t cit prin sta iune…”

La hotel nu era. Prin sta iune nu, nimeni
nu v zuse un copil singur, în magazinele de
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juc rii nu, nic ieri… Cu trecerea timpului
spaima lu  locul îngrijor rii.

“La poli ie” sugerau unii, “la salvare” î i
d deau cu p rerea al ii, smul i pentru câteva
momente din anonimatul relaxant al concedi-
ului.

Întreb rile de rutin  de la postul de
poli ie le p reau celor doi prea lungi. Priveau
la ceas necontenit, cu sentimentul c  trec ore,
nu minute. “În ce zon  a disp rut, câ i ani are,
cu ce este îmbr cat, sunt aici singuri sau cu
prieteni… i al i copii poate –  la ce hotel, în
ce camer , de câte zile…”

Apoi, telefon la salvamar, iar despre
vârst , locul dispari iei i toate celelalte.

Doi poli i ti au pornit în sfâr it s
cerceteze sta iunea din cas  în cas , din hotel
în hotel, salvamonti tii s  caute fiecare râp .

Ei, p rin ii, aveau indica ia s  stea la
hotel s  a tepte. Dar cum s  stea la hotel când
lor li se p rea prea pu in, ar fi vrut ca fiecare
om din sta iune s  caute pe undeva, fiecare
metru de teren s  fie acoperit dintr-o dat , cât
mai repede, cât mai atent…

“ antierul” izbucni tat l cu disperare,
“n-am c utat în antier!”

“Ce s  caute acolo, doar fiare i mor-
mane de p mânt” îng im  femeia, mai mult
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din nevoia de comunicare decât din convin-
gere. Îl urm  de altfel ca în trans , golit  de
gândire.

***
B rbatul l-a v zut primul. În fundul unei

gropi s pat  de curând, ghemuit într-o pozi ie
nefireasc , al turi de minge. “Anun  tu” atât
reu i s  spun i î i d du drumul ca pe tobo-
gan pe p mântul proasp t s pat. Copilul era
incon tient. L-a luat în bra e, era moale i
cald, asta e bine, î i spuse, e doar le inat.
Mâna dreapt  îi atârna greu i abia atunci a
v zut c  era înf urat  într-un bulg re de
p mânt pe care nu reu ea s -l desprind . L-a
întins jos, pe spate, p lmuindu-l u or peste
fa i strigându-l pe nume.

N-avea cum s  ias  cu el de acolo,
a tepta, frecându-l cu palmele pe întreg cor-
pul.

***
La spital au aflat c  nu era r nit, doar in-

con tient. “Nu, cauza nu se tie, va fi trans-
portat într-un spital mai dotat cu toate cele
necesare unui control am nun it. Nu sunt
semne de îngrijorare, îns …” Doamne cât
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calm putea s  fie doctorul acesta, cum nu erau
semne, copilul lor era incon tient de atâta
vreme!

I-a fost îndep rtat cu greutate bulg rele
de p mânt de pe mân . Acesta s-a dovedit a fi
un vas pietrificat în care mâna îi intrase prob-
abil în c dere.

Femeia l-a luat i l-a pus într-o pung  de
hârtie f r  s tie de ce nu-l arunc  împreun
cu p mântul c zut de pe el.

Nici un semn de revenire nu ap ruse în
zilele urm toare. Investiga iile nu descop-
ereau nimic, nu erau fracturi, nu erau leziuni
interne. Oxigen, perfuzii i a teptare. “Noi
facem tot ce e de f cut” r spundea medicul la
aceea i întrebare, nu exist  nici un motiv al
acestei absen e, sta i lâng  el i vorbi i-i tot
timpul”.

Era noapte când mama a v zut mâna
dreapt  a copilului mi cându-se. Mâna se
strângea i se desf cea într-un gest repetat de
prindere, de ag are. Chemat în grab  medicul
de gard , n-a descoperit nici un alt semn de
schimbare.

Doar c  “ceva se întâmpl , e un semn
totu i, timpul va aduce altele”.

Mi carea mâinii a continuat pân
diminea , când lumina zilei începu s
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p trund  printre jaluzele. Apoi nimic, zile
identice de veghe i de a teptare.

Tot într-o noapte se relu  mi carea rit-
mic  de închidere i deschidere a pumnului.
Aceea i agita ie, echipa de gard  privea ne-
dumerit  mâna, pe care efortul f cuse s  apar
pic turi mici de sudoare, ca broboanele de
rou .

“Parc  ar c uta ceva” rosti mama optit,
de parc  vocea ar fi putut întrerupe semnul
acela firav de via .

“De ce nu, poate- i aminte te ceva,
poate vreun obiect pe care-l inea în mân
înaintea c derii” - accept  medicul.

Mingea! A fost adus  mingea cu graba
potrivit  aducerii unui medicament de ur-
gen . Mâna copilului în mi care o împinse
al turi.

“Vasul, poate vasul acela… “, încerc
iar mama.

“Da i-i i vasul” accept  medicul cu
scepticism v dit de ast  dat .

Cu aceea i grab  a fost adus vasul.
Mama îl apropie de copil, c utând s  i-l a eze
în palm . Atingându-l, mâna î i întrerupse
mi carea de mai înainte i c utându-i pe
dibuite dar cu dib cie gura, se strecur  în in-
teriorul lui. Transpira ia îi cuprinse întreg cor-
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pul, respira ia îi deveni puternic i rapid , ca
dup  alergare, în scurt timp deschise ochii, iar
gura pe jum tate încle tat  rosti ceva
nedeslu it, un cuvânt sau poate doar atât se
în elegerea dintr-un alt cuvânt pe care nu
reu ea s -l rosteasc  în întregime: zârna,
zârna…

Mama î i îndrept  privirea în sus, într-
un gest de implorare, de mul umire.

Afar , de pe cerul plin de stele, o lun
rotund , stranie, lumina din mijlocul ferestrei.
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Copil ales

–  Luminate Împ rate, avusei o iap
chioar . Chioar , oarb , cum era, îmi f ceam
treaba cu ea. Ho ii mi-o furar .

–  Pe cine b nuie ti?
Toat  clasa, 28 sau 30 de copii stau roat

în jurul catedrei. Pe scaunul domnului înv -
tor troneaz  împricinatul, ales prin vot. La pi-
cioarele lui, în genunchi p guba ul i el ales.
Frigul aduse în sala de clas  recrea ia mare,
alungând zbenguiala din curte.

P guba ul ridic  mândru capul pân
atunci plecat, privind în jur cu dispre  suveran
(aici nu e bine, “regizorul” e prea mic pentru
subtilit i, copilul ar trebui s  priveasc  fie is-
coditor-r ut cios, fie speriat de r spundere) i
deodat , cu degetul ar t tor de la mâna
dreapt  (de re inut nefirescul degetului de
copil acuzând).

–  Pe el!
Presupusul ho  iese din anonimat

privind în mijloc unde urmeaz  supunerea la
o pedeaps  luat  ad-hoc. De data asta este ales

131



tocul. Acel toc de lemn, cu peni  la un cap t
i ascu it la cel lalt. (Oare din al cui sim  es-

tetic s-au confec ionat tocurile acelei gener-
a ii, cu peni ele de rezerv  din care sigur una
zgârie, alta împr tie pic turi de cerneal , alta
scrie gros, cu cerneala v rsându-se mereu din
c limar  în ghiozdan). Cap tul ascu it al tocu-
lui apas  palma acuzatului cu pielea sub ire
de copil din puterea altui copil ales i n scut
s - i fac  datoria, strigând: recunoa te, re-
cunoa te!... (ar fi trebuit s  recunoasc , s
spun  da i gata, dar de ce da) i atunci în loc
de r spuns au fost lacrimi. i de durere dar i
dintr-o acumulare mai veche a altor jocuri
când alegerea acelora i personaje aproape în
acelea i roluri (care ar fi criteriul dup  care
aleg copii?) era deja prea mult pentru o sin-
gur  nedumerire.

E iarn , e var i iar i iarn i var  în
curtea colii. “ ranul e pe câmp… ura
dr gu a mea, ranul e pe câmp, … el are i-o
nevast  … nevasta un copil … copilul o
pisic , pisica prinde oareci i fiecare copil,
prins de mâini în rotirea cercului mare,
prefer  s  fie m car oarece ales, când atâ ia
dintre ei nici atâta nu erau. Apoi “omul
negru”,  ,, otronul” i amintirea lor s-a stins
brusc sub r suflarea somnului.

132

***
În magazia ubred  din curtea pustie

unde iarba i buruienile crescuser  la un loc
printre treptele vechi, dincolo de u a ce sta în-
chis  cu acela i fier petrecut dup  un cui în-
tors, fosta buc t rie de var  p rea intact .
Masa lung  din scânduri ocupând un perete,
un dulap vechi pentru vase, cu geamuri opace,
patul tot din scânduri a ezat pe patru ru i
b tu i în p mânt acoperit de praf ca de o
scoar  cenu ie, soba lipit  cu lut prin ale
c rei cr p turi umblau p ianjenii.

Întins  pe pat, femeia prive te b rbatul
cum încearc  s  aprind  focul i chiar mirosea
a cafea din ibricul aflat pe plit . Nimic nu pare
ireal, nici buc t ria veche, nici soba în care n-
a mai ars de mult focul. Mirarea femeii vine
din gestul b rbatului de-a aprinde focul i de-
a preg ti cafeaua. Nu trebuia s  i-o spun
nim nui, tia bine c  toate acestea erau f cute
pentru ea. Surprinz toare era delicate ea ges-
tului uitat în ordinea m surat  cu grosimea
stratului de praf. Era o amintire de cas , era o
amintire despre oameni.

Din curte se aud voci. Femeia distinge
vocea mamei. 

–  A venit? Unde e?
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Apoi o mân  de copil întins  cu degetul
ar t tor spre u a buc t riei i-o voce v tuit .

–  Acolo!
Afar  mama, veri oara, fratele. To i

mari, doar mama mai tân r  decât tia femeia.
Intr  cu to ii i se comport  firesc. Se prefac
a nu vedea b rbatul sau îl v d i n-au nimic
împotriv . E o acceptare care ar fi trebuit s
bucure femeia din pat întoars  acas  dup
atâta vreme, i cu toate astea spaima, vechea
spaim , o arunc  în picioare ca pe un arc.
T cut, b rbatul se îndreapt  spre ie ire. La fel
de t cut traverseaz  curtea spre poart , c l-
când absent prin iarba pân  la genunchi. La
poart  sub stejarul care în fiecare toamn
umple intrarea cu ghinde, lâng  cei doi bolo-
vani îngropa i în p mânt, pe care ie eau du-
minica bunicul i bunica, femeia îl ajunge din
urm . Îl ia de mân  întorcându-l cu fa a spre
ea i-l prive te implorând:

–  Te rog nu, te rog nu pleca.
–  Ai gre it, rosti el sec a lehamite. M-ai

l sat descoperit.
–  Nu eu. Nu. Copilul din curte…
–  Plec mai roste te el, dup  care se în-

toarce i pleac  încet, calm, definitiv.
Durerea înfundat  îi pulseaz  femeii în

gât i în co ul pieptului. Capul pare strivit sub
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lespedea grea a sentin ei. Se zbate sau cel
pu in a a se pare s  ias  de sub aceast  povar
care o sufoc , dar trupul st  drept, imobil ca
bolovanii pe jum tate îngropa i în p mânt. i
vrea s  respire.

***
Patul e cald i un col  de plapum  îi

acoper  obrazul. Îl d  la o parte. Se lumineaz
de ziu . Prin lumina difuz , strecurat  prin
jaluzea prive te ceasul de pe noptier . Mai are
timp. Respir  adânc, cu voluptate. Deci n-a
gre it. N-a plecat i nu trebuie s  gre easc .
De i copilul împ rat a r mas în vis, copilul
ar tat cu degetul e acum în pat iar ceasul arat
ora cinci. Cu fiecare minut care trece se lu-
mineaz  de-a binelea, femeia st  înc  lini tit
în cump na dintre noapte i zi ca i-n
cump na vie ii. C ci tocmai fusese aleas ,
numai c  regula jocului s-a schimbat, acum
ea nu putea s  de desprind  din jocul urm tor
în care nevasta avea un copil, iar copilul o
pisic , pisica prinde oareci.

Se întoarse pe-o parte separând durerea
din vis de durerea din lumin i mai închise o
dat  ochii c utând s  se întoarc  în buc t ria
p r sit , dar nu era decât am gire. Când podul
de piatr  s-a d râmat, a venit apa i l-a luat iar

135



ea, mergând cu valul, pe râu în jos nu avea
puterea s  construiasc  altul, mai trainic i
mai frumos, dar mai cu seam  nu avea voie,
c ci degetul acuzator e mai puternic decât
apa, iar pedeapsa e tot mai complicat  cu cât
este mai departe de copil rie.
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Z pada neagr

Înainte nu era loc s  priveasc , nu era
loc prin care s - i fac  drum sau poate loc era
i dincolo de pasta moale, f r  culoare prin

care se putea mi ca încet, ca i cum ar fi dor-
mit în tren i s-ar fi trezit brusc, s tie unde
se afl  sau ce or  este. Altminteri, ce-ar fi
putut face cu respira ia îngreunat  de întuner-
icul care-i intra în gur  ? S  spere c  ceva
anume se va întâmpla - un miracol. De ce nu?
Poate stratul de z pad  de deasupra nici nu-i
prea gros i-l poate r zbate s pând cu mâinile.
Nu-i era rece, nu-i era cald. Izolat de lume ca
într-un mormânt. Aici era o problem . Într-un
mormânt tii c  în sus e în fa . Unde e susul
aici? În jos, în dreapta, în stânga… i frica,
cu ea ce s  fac ? Derul ri rapide de imagini…
Aiurea! Nu p stra nimic în minte decât mo-
mentul rostogolirii rapide, f r  zgomot, din-
colo de un motiv anume. A c zut, sau ce? Nici
o alt  imagine nu apare, deci nu-i adev rat ce
se spune, sau… da, poate asta înseamn  c
nu-i pe moarte. Înc . i iar frica, forfecându-
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i m runtaiele pân  la grea . Apoi v rs tura
cald , mirosind a via  în aerul igienizat pe
care-l respira cu zgârcenie din spa iul de
câteva palme ap rut în jurul fe ei. Cât timp s
fi trecut? Respira mai u or acum dup  ce v r-
sase. Se putea chiar mi ca pu in pe fragmente,
ca un arpe prins sub un bu tean. Picioarele îi
erau în epenite în pozi ii nefire ti, dar nu-l
dureau. Schiurile! Ar fi putut încerca s  scor-
mone z pada pu in câte pu in pân  la ele, s
încerce s  le desprind . Ei i? Mai întâi ar fi
consumat energie i aer. Apoi, ar fi pierdut
spa iul acela sigur pe care-l f cuse în jurul ca-
pului, ar fi intrat iar cu nasul i gura în z pad ,
sufocându-se. Z pad  neagr . La ce bun s
in  ochii deschi i? Începu s -i fie frig, un frig

venind din interior de parc  pu in mai de-
vreme v rsase c ldura, nu con inutul stomac-
ului. Apoi frigul începu s  se umfle, ca un
balon sub piele, iar aerul rece uierându-i prin
gât se izbea de din i într-un cl n nit ritmic,
întrerupt de înghi iturile dese prin care încerca
s -l opreasc . Brusc, frigului îi lu  locul un
val fierbinte care-i umezi pielea. Fierbin eala
pornise prin trup o dat  cu s mân a groazei
încol it  în gând. Gata î i spuse, gata, asta-i
tot. Trupul se relax  ca i cum s-ar fi eliberat
de o povar . Continua s  respire sacadat, con-
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tinua s -i fie cald. O dogoare ciudat  îi ardea
obraji, palmele i t lpile. Înflorit , consumat ,
groaza prinse a se ofili, l sând locul altor ve-
denii. Cu ochii închi i în a teptare, are senti-
mentul c - i vede gândul. Rotund, ca o sfer
plutind undeva în locul capului. O sfer  trans-
parent  în al c rui interior ap reau i piereau
pe rând lucruri petrecute sau visate. Nu înc -
peau niciodat  dou  imagini, ci numai pe
rând, schimbându-se mai repede sau mai
încet, independent de voin a sa.

Vedea acum precis cum pornise s
alunece pe schiuri de sus, din vârful pantei,
cum era soare i cum alunecând credea c  se
simte bine, sau asta voia cel pu in, s  se simt
bine, s  se odihneasc i s  uite motivul pen-
tru care se aflase aici, pân  în momentul izbi-
turii.

“Acum ce-am f cut? Cine naiba m-a pus
s  m  complic atât, când puteam s  fiu bine,
acas … Oare cât o fi ceasul? Cu sau f r …
nici nu pot s -i rostesc numele i nici nu vreau
i nici n-ar importan , pentru c  nu o per-

soan  sau un nume m-a adus aici. Eu singur,
complicând lucrurile peste firesc, scârbindu-
m  de comun ca de m trea a de pe gulerul
hainei, crezând mereu c  sunt mai “ales”
decât al ii, dând mereu cu oi tea-n gard i
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g sindu-mi mereu scuze. Nici nu-i de mirare
c  nu-mi sta nimeni prea mult în preajm .
Gre os i sever, cerând f r  s  dau. Ce s  dau?
O imagine fals . Gafe i umilin e consumate-
n ascuns se r zbun  iat  acum, în ultima is-
prav , chiar ultima, prin care voi deveni eroul
de-o zi al bârfelor. i totu i, s  mor a a ca
prostul f r  s  fac ceva? Trebuie s  scormon,
s  sap, poate dau de aer. O s  m  sufoc? Mai
devreme sau mai târziu… S  stau, poate voi fi
salvat. S  sap. Nu, stau i-mi p strez for ele.
Dumnezeule, ce s  fac? Poate vor crede c-am
vrut s  m  sinucid. M sc rici!”

Dac  nu i-ar fi fost groaz  cu siguran
i-ar fi fost ru ine. Sentimentul acela exagerat
al ridicolului ag at de gât ca o zgard , din
cauza c reia nici n-a putut s  existe lini tit
printre al ii asemeni lui, nici s  se ridice cum
voia, mai sus. Zgarda se strângea acum în
jurul gâtului tr gându-l spre necunoscut.

Dac  ar sc pa de aici, ei, dac  ar sc pa
... S-ar bucura, fie i pentru câteva clipe, cele
în care ar ie i la suprafa , ar tr i bucuria
izbânzii, a unei dorin e chiar a a, banal , co-
mun , simplul instinct de supravie uire.

Era imposibil s - i dea seama cât timp
trecuse. Nu putea s - i pun  ordine în gânduri
a a cum ar fi f cut în pat înainte s  adoarm .
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S  adoarm ? Nu, asta nu trebuia. În sfâr it,
primul gând logic dup  toat  înv lm eala
trecut . Specula ii de umplutur  îi veneau în
minte, cum ar fi aceea c  mult mai greu va fi
de “îndurat” sau acceptat timpul ce va urma,
decât cel dinainte. Ei bine, se afla acum în
imediata apropiere a timpului de “dup ” i în
loc s -l primeasc  lini tit, s -l accepte
savurând ultimele clipe, îl încol cea ghemul
groazei. Avea prilejul unui test cu sine în fa a
por ii deschise din fa a c reia se retr geau i
fiin i gând. Se afla într-un spa iu deschis în
bezn , un tunel prin care alerga înainte i
înapoi odat  cu cei doi timpi ai respira iei, iar
distan a între un cap t i cel lalt era atât de
lung  încât se sufoca. Era obligat s  alerge,
altfel nu respira i nu tia cât va dura chinul
acesta, era con tient doar de faptul c  nu avea
alt  sc pare decât s  se deschid  unul din
capete, ori cel înapoi spre via , ori cel lalt.
Continua s  alerge, de fapt era mai degrab
aspirat înainte i înapoi, izbit cu for  de
fiecare întoarcere. Era aproape de… nu, n-
avea curajul s  rosteasc  cuvântul gata, ce
mai, fie i gata doar c  nu în elegea de ce
dureaz  a a de mult chinul sta. O fulgerare îl
str b tu, ca o sârm  fierbinte retezându-l în
dou  p r i. Dac  deja a murit i asta-i



moartea? Alergarea asta ve nic i sufocant ,
prin bezn , dac  asta va dura… mereu? Bine,
dar de ce? Afar  de a- i recunoa te prostia, in-
con tien a, îngâmfarea … ce alt p cat a a de
mare s  fi s vâr it încât s -i fie dat  o astfel de
pedeaps ? Violul? Eh, violul, care viol? E
drept c  dup  ce s-a aflat în pat împreun  cu
femeia, aproape dezbr cat , ea a început s  se
zbat i s  murmure c  nu vrea. i s  se îm-
potriveasc  dar nu destul de conving tor, nu
într-atât cât s -l opreasc , ba chiar p rea c -l
îmbie retr gându-se i numai dup , în loc de
lini te, de reflux a auzit-o ipând i v itându-
se ,,M-ai violat”, striga adunându- i hainele,
acelea i cuvinte repetate isteric, pân  a ie it
pe u  amenin ându-l “Am s  te reclam!” i
u a trântit  cu putere ca o sentin .

Alerga, mai mult aluneca între cele dou
capete închise ale tunelului împins de o for
necunoscut , între inspir i respir. Cât o s
mai dureze? Nu-i mai p sa nici de ru ine, nici
de proces, ba chiar ar fi dorit s  i se întâmple
orice, n-ar fi mai ters nici o zi, nici un ceas
din via  dac  ar fi reu it s  se întoarc  pân
la secunda neinspirat  în care plecase din ora
dramatic, teatral, c utând s  uite de sine. Încet
alunecarea se transform  în rotire, încet  s
mai gândeasc , era acum doar materie, o sfer
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mic i grea ca o bil  de rulment rosto-
golindu-se în cerc pe lâng  peretele dur i im-
penetrabil al ambalajului ce-o con inea.

***
Trecuse iarna, trecuser  cinci termene

din procesul la care pârâtul refuza s  se prez-
inte.

Reclamanta, ,,nec s torit , cincizeci i
unu de ani blond , fa  oval , ochi c prui” nu
voia desp gubiri, avea o singur  preten ie. S
fie luat  în c s torie. Judec torul întâlnea o
femeie îmb trânit  de la un termen la altul,
înso it  de un avocat ters, f r  vârst , f r
vlag , hâr âit în procese ale c ror finalitate
p rea c  nu-l intereseaz . Autorul faptei, b r-
bat cu vârsta incert , aproximativ , domiciliat
în alt ora , doar numele i adresa r mâneau
neschimbate. Anun urile din ziarul local în
care erau date r mâneau f r  r spuns, iar
amânarea cauzei trecea repede, fapt divers,
obi nuit, lipsit de importan .

Era început de aprilie când la u a aparta-
mentului femeia sun  prelung, b tu cu putere,
iar sun i nimeni nu-i r spunse, ca de fiecare
dat . Tot ca de fiecare dat  vecinii în l au din
umeri a necunoa tere. Porni apoi s  coboare
sc rile celor opt etaje încet, cu pruden , at-
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ingând fiecare treapt  mai întâi cu vârful
pantofului, a a cum ar fi încercat s  p easc
pe un strat de ghea  nesigur. Trupul încordat,
aplicat u or în fa  p rea c  urm re te pe
cineva. inea capul fix, doar ochii se mi cau
din mijlocul a dou  cearc ne negre, cu contu-
ruri zdren uite, desenate ap sat dar neglijent
cu dermatograful. Pe pleoapele de sus, pân
la sprâncene cu aceea i neglijen  se întindea
un strat gros, uleios, de culoare violet. Tenul,
palid sub violen a fardului, plin de pete ma-
ronii i un p r sârmos, pe jum tate c runt,
ie it de sub c ciula de blan  fin , nou  în con-
trast cu paltonul, în carouri albe i negre,
acum aproape cenu iu, ifonat de îndelung
folosin . În fa a blocului femeia se opri un
timp, cum se opre te un gospodar în fa a u ii
privindu- i ograda. Nu descump nire se citea
în ochii înconjura i de cearc ne negre. Nici
mirare, nici m car spaim , de parc  toate se
consumaser  în spa iul închis între cele opt
etaje. Fiind o zi senin , spre prânz, soarele
înc lzea acoperi urile, vârfurile copacilor,
capetele i umerii trec torilor. C ldura
coboar  cu încetineal  în straturi, la picioare
se sim ea înc  r coarea jilav  a iernii abia tre-
cute. Oamenii renun aser  la hainele groase,
rar mai vedeai câte un b trân ap sat sub pal-
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tonul nepotrivit.
Femeia mai st tu o vreme pe loc, în fa a

blocului de parc  ar fi ie it s  se bucure de
soare. Se amestec  apoi printre necunoscu i,
gr bind pasul spre prima sta ie de autobuz.

***
De dincolo de vraful de hârtii i ziare de

pe mas  b rbatul privea pu in ironic, pu in cu-
rios la fa a femeii întrez rind în mod v dit
reac ia pe care fraza lui scurt  avea s-o pro-
duc : “nu mai public m anun ul!”

La început p rea c  nu în elege, c  i se
vorbe te într-o limb  necunoscut . Treptat re-
volta îi adânci ridurile i îi transformar  gura
într-un fel de pung  din care cuvintele se stre-
curau greu, sugrumate de indignare –  “Nu?
… De ce nu, doar pl tesc… n-am f cut a a
mereu? A crescut pre ul? Pl tesc, oricare ar
fi… Adic , de ce nu?”

“Pentru c  tocmai a ap rut alt anun ,
chiar azi  - un moment - mai spuse b rbatul
începând s  r sfoiasc  un ziar de pe mas .
Lu  apoi un creion gros, albastru i înconjur
larg, ap sat, un anun  din pagina de publici-
tate. “Poftim, citi i” îi spuse apoi, împ-
ingându-i în fa  ziarul.

Scormonind dup  ochelari în po et ,
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prin buzunare, iar în po et  femeia p rea c
trage de timp… ,,Uite, nu-i g sesc niciodat
când îmi trebuie… nu pute i s -mi spune i de-
spre ce alt anun  e vorba?”

,,Ei bine, cum dori i, afla i c  un b rbat
cu acela i nume i aceea i adres  a de-ce-
dat!”

“Poftim? Când a decedat, cum a dece-
dat?”

“Asta nu-i treaba noastr , îns , ce tim
de la familie este c  a fost g sit pe versantul
unui munte dup  dezghe . Alte am nunte…
înmormântarea va avea loc mâine, în satul
natal. Cu pu in noroc ave i timp s  ajunge i,
doar face i parte dintre cei apropia i, nu?”

Femeia r mase nemi cat , privindu-l.
P rea c  nici nu respir . Dup  câteva minute,
scoase mecanic din geant  o igar , o duse la
gur  f r  s - i ia privirea de la fa a b rbatului.
Stropi de sudoare îi ap ruser  pe frunte, dou
iroaie se scurgeau pe tâmple, de sub c ciul ,

prelingându-se prin fa a urechilor pân  spre
gât. “M  scuza i, eu am treab , pute i fuma
afar , oriunde…” Cum femeia nu d dea nici
un semn c  ar fi în eles, se ridic , o lu  de
umeri, o ridic  din scaun i o împinse dezgu-
stat spre ie ire.
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***
Pu in înainte de prânz, în casa cu doliu

la poart  î i f cu apari ia o femeie necunos-
cut , îmbr cat  într-un palton ifonat i mur-
dar, îmbrobodit  cu un batic negru, nou,
purtând înc  eticheta atârnat  de-un col . Cu
ambele mâini strângea în bra e un întreg pa-
chet de lumân ri. Casa cu u ile deschise era
aproape plin , femei în doliu intrau i ie eau
prelingându-se printre b rba i. În fa a por ii
se preg tea ma ina pentru ultimul drum. N-a
b gat-o nimeni în seam  pân  când str ina se
apropie de sfe nicul plin cu nisip de la
c p tâiul mortului f r  s -l priveasc  sau s
rosteasc  un cuvânt, începu s  scoat
lumân ri din pachet, una câte una, le aprindea
i le înfigea apoi în nisip, aproape nu mai avea

loc unde s  le a eze, multe c zuser i topeau
ceara celorlalte din jur. Abia atunci una din
femei se apropie de ea i-o întreb  cu voce
tare, intrigat : “Ce faci maic ? ce faci aici i
cine e ti?” Str ina tres ri ca trezit  din somn
i rosti calm, cu voce r gu it  ca dup  zile în-

tregi de plâns. “Nevasta lui…”. “Care nevast
maic , de unde, c  el n-a avut nicio nevast !”

Forfota se opri un timp, lumea se aduna
treptat în jurul ei, curiozitatea învinse pentru
câteva momente durerea. “Ba da, sunt nevasta
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lui, de câteva luni suntem în proces…”
“Ce proces, c  el n-a avut s racul pe ni-

meni, n-a apucat” începu b trâna s  se tân-
guie, continuând într-un fel de bocet “n-a
apucat, n-a apucat…”

Un b rbat dezmeticit brusc din trans  o
prinse hot rât de un um r, îi lu  din mâini pa-
chetul neterminat de lumân ri i o trase spre
curte. Acolo începu o anchet  scurt  cu între-
b ri rostite cu voce gr bit i grav :

“Ce proces femeie, cine sfântul e ti?”
“Sunt nevasta lui, voi nu ti i nimic, de

câteva luni m  judec cu el!”
“Cu cine te judeci, Doamne iart -m , de

câteva luni? El e mort, de unde cerul ai ap rut
i ce vrei, c  n-are avere…”

“Nu vreau avere! scânci femeia înghe-
suit  de tonul aspru al acestei rude sau cine va
fi fost, eu am venit dup  el, dup  b rbatul
meu…”

“Hai, pleac  acum, n-avem timp azi, aici
de prostii, du-te de unde ai venit i las -ne în
necazul nostru, c  ne ajunge. Hai, du-te”, îi
mai spuse dup  ce-o trecu de poart . Mai r -
mase un timp s  priveasc  în urma ei, nu
cumva s  se întoarc .

S-a mai vorbit de ea pu in, în zilele ur-
m toare când familia i-a reluat rosturile, dar
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cu fereal , în grab , c utând s  uite i durerea
i ciud enia acelui incident.

Doar c  la pomenirea de patruzeci de
zile, în biseric  ap ru chiar ea, str ina, în in-
ut  de mare doliu, cu o coliv  în bra e, cu ace-
la i pachet imens de lumân ri pe care le-a
aprins toate, împr tiindu-le în toate
fe nicele, S-a a ezat lâng  u a de la intrare,

gata s  fug  parc , f cându- i cruci mari i
chiar plângând când preotul cânta. “Cu drep ii
odihne te…“ A plecat t cut  apoi, f r  a c uta
prilej de vorb .

Cu timpul lumea s-a obi nuit s-o vad  la
pomeniri în biseric  mereu t cut , mereu
trist , mereu în doliu. Nici n-o mai b gau în
seam , doar babele î i d deau coate zâmbind
pe ascuns de ochii iscoditori ai preotului.
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