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Motto: 

    

 “De multe ori, privind  în sufletul meu, mi se 

pare că stau în faŃa unei case cu obloanele trase şi 

cu uşile închise. O mână necunoscută a scris pe o 

hârtie, în colŃ, la poartă: <<Plecat fără adresă!” 

 (Octavian Goga) 
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0 

Certificat de naştere 
~  Fash-back în conştiinŃă  ~ 

Azi am ucis soarele, nu m-am bucurat de mângâierile lui.  

El  mi-a luat faŃa în raze şi mi-a spus să zâmbesc. Însă sufletul îmi 

era mâncat de durere şi nu mai aveam putere să-i zâmbesc. 

Am ucis păsările... credeam că liniştea totală, abisul, şi nu 

cântecul lor mă va putea ajuta să descopăr înŃelesurile unei vieŃi 

scăpată pe gura unei sticle sparte de bere.  

Am ucis orele... am vrut să opresc timpul în loc, însă tot 

auzeam ticăitul ceasornicului şi l-am blestemat. Ştiam că fericirea 

nu Ńine o veşnicie.  

Am ucis o inimă... dacă nu m-a iubit aşa cum am vrut eu, 

nu înseamnă că nu m-a iubit cu toată fiinŃa sa.  

Mi-am ucis sufletul... conştiinŃa mi-a dictat sentinŃa. 

Azi... am ucis!  -  N-am ştiut să trăiesc. 
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I 

“Nu întotdeauna trebuie să întoarcem pagina, 
uneori trebuie să o rupem!’’  

Achille Chavee 

Caut ceva... aş vrea să mă ajuŃi să-l  găsesc...  

Da, tu! Cu tine vorbesc... nu te uita în spatele tău, n-ai să 

găseşti pe nimeni să-Ńi ducă sarcina până la capăt... tu eşti... şi pe 

tine vreau să te rog să mă ajuŃi... 

Nu ştiu dacă e un el, un obiect sau o ea... Ceva-ul meu 

conŃine câte un pic din toate ... aşa că o să mă mulŃumesc să-i 

spun doar ... CEVA. Ceva cald, ceva rece, ceva ce-Ńi taie respiraŃia 

şi-Ńi creşte pulsul, ceva ce te adoarme ca un drog, ceva ce te 

protejează, ceva ce-Ńi oferă şi-n acelaşi timp îŃi ia TOTUL! 

Totul? Oare totul o fi chiar tot? Ştiu că toate zilele trăite 

formează o viaŃă de om, toate foile citite formează o carte, toate 

literele formează un alfabet... însă toate ceva-urile ce vor fi 

formând? 

Îmi amintesc de când eram mică, primul cuvânt scris şi citit: 

mama... mama - prima dată spunem mama, fără să cunoaştem 
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vreun alfabet, fără să descifrăm vreun mister al acestei  lumi 

profane. Mama e ceva-ul din care am  prins viaŃă. 

Exist, deci asta îmi dă un oarecare drept?!... dreptul de a 

căuta umbre, de a căuta falsuri, adevăruri, mistere, soare, sărut, 

iubire, moarte... uneori chiar şi moartea se lasă căutată... 

Ciudat... unii se sting fără să fi apucat să-şi graveze numele 

în Ńărână, alŃii se lasă antrenaŃi de caruselul viitorului şi  uită să se 

mai gândească la prezent.  

Prezent, viitor, trecut... ore scurse halucinant pe o stradă 

proaspăt asfaltată, dintr-o parte a unui oraş prea ocupat să-şi facă 

munca de zi cu zi, într-o rutină roasă de cari, uitând să se mai 

oprească în loc, şi să privească  împrejurul lui. Zi, noapte, totul e 

la fel, şi simŃi câteodată că te sufoci, vrei să evadezi... Noroc că 

ploaia mai spală străzile prăfuite, mai spală gânduri şi decepŃii, 

vise ruginite de atâta replay obsedant la ore târzii din noapte.  

În seara asta iar plouă sufocant... încerc să ridic capul şi 

ploaia nu mă lasă să respir, părând că-mi spune: Vezi-Ńi de treaba 

ta, mergi acolo unde trebuie să ajungi, nu te opri în loc să mă 

saluŃi, nimeni nu prea o face, m-am obişnuit deja... şi-n plus ar fi 

o pierdere de timp.... 
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Aşa  că îi urmez sfatul, merg fără să-i simt stropii ce-mi 

biciuiesc sălbatic porii, încercând din răsputeri să-i penetreze ca 

într-un dans organic al materiei.   

Întru-n scara proaspăt măturată de bloc, cu mirosuri de 

tocăniŃă şi sarmale digerate de stomacuri gurmande, cu izuri de 

parfum ieftin cumpărat la repezeală din bazarele înŃesate de  

kitch-uri, parfumuri de morŃi dezgropaŃi ce-Ńi irită mucoasa nazală 

şi te fac să te gândeşti pentru o clipă la soarta-Ńi mizerabilă.  

Urc câteva trepte şi simt că  ceva s-a agăŃat de mine, s-a 

agăŃat de talpa mea încărcată de glod şi de apă... păşesc iar şi-l 

simt... e ceva care se Ńine cu toate puterile de călcâiul meu, ca şi 

cum ar vrea să intre, şi-ncepe să răsucească ca un burghiu nervii 

din talpa mea. Mă uit într-un sfârşit, e o biată gumă orbit fără 

zahăr, cred, căci s-a agăŃat cu atâta ardoare de mine, vrând să fie 

iarăşi întinsă, mângâiată, frământată, se vrea iubită... 

Ciudat, până şi o gumă de mestecat cere să fie iubită... toŃi 

avem felul nostru de a iubi şi de a fi iubiŃi: nu ne trebuie neapărat 

un corp şi o minte bolnavă, toate astea duc în final numai la 

suferinŃă. Guma de mestecat iubeşte, talpa mea iubeşte căci a 

îngăduit sărutarea gumei, scara iubeşte căci i-a dat aripi gumei   

să-şi urmeze destinul, preşul de care mă şterg în faŃa uşii iubeşte, 

fiind însetat de praful, de glodul pantofilor mei;  acceptă orice 
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fără replică, numai .... să iubească.  Broasca iubeşte cheia, vizorul 

iubeşte retina mamaiei care se uită curioasă să vadă cine urcă pe 

scări, urechea iubeşte zgomotul tocurilor, a respiraŃiei întretăiate 

de gânduri furate de la vecina de la etajul unu, dar Eu?? Eu ce 

IUBESC?  

Brusc, zgomotul cheii în broasca de la uşă mă aduce iar  în 

apartamentul de la etajul 3 unde de vreo 20 de  ani îmi caut 

existenŃa.  Mă simt udă leoarcă, ...îmi dau una câte una jos hainele 

cu urme de ploaie acidă. Curând, frigul din cameră începe să 

acŃioneze ca un catalizator făcându-mă să-mi iau un pulover mai 

gros, din lână vişinie. Afară începe să plouă cu stropi din ce în ce 

mai mari, ca şi cum apa ar fi vrut să umple tot întinsul necuprins, 

toată găleata cu  ghiveci plămădit la repezeală de un Dumnezeu 

pierdut printre norii de culoarea bluzei mele.  Aud picăturile cum 

fac recurs la viaŃă pe pervazul geamului din dormitor, mă aproprii 

de fereastră şi nu reuşesc să văd decât o umbră a unui vis pierdut 

pe strada ce duce la biserica din centrul cartierului.  

Mi se face foame şi mă îndrept spre bucătărie să iau o 

gustare. Îmi sare în ochi compotul  de vişine făcut de mama. 

Dintotdeauna mi-au plăcut vişinele, pulpa lor coaptă din care se 

scurge un sânge parfumat şi acruŃ, gustul lor sec ce-Ńi inundă 

mucoasa bucală... seamănă cu un prim sărut furat pe o bancă 
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născută sub un plop bătrân. Acolo se fură săruturile, acolo se 

împărtăşesc gândurile. Nu m-am gândit niciodată să întreb 

bătrânul plop câte poveşti de dragoste, câte despărŃiri a privit, 

câte râme l-au iubit, câte primăveri  l-au părăsit. 

Când eram mică, obişnuiam să culeg vişine din cimitirul cel 

vechi din satul bunicilor. łin minte şi acum acel cimitir.... Pe o zi 

toridă, când totul se afişa sub forma unui reloaded movie, 

cimitirul căpăta pentru mine cu totul alte valenŃe. Era un loc în 

care puteam să visez. Nu era deloc sinistru, ci părea mai degrabă 

un loc uitat de civilizaŃie, pierdut de negura modernităŃii şi 

artificialităŃii. Dacă ar fi să compar cimitirul cu crucile ce păreau a 

fi suflete ninse şi încovoiate de ani şi  ploi, cu oraşul de provincie 

de azi,  mi se pare că oraşului i-ar veni mai bine numele de cimitir, 

căci am uitat cum e să trăim, am uitat cum e să iubim, am uitat 

cum e să privim ..... Văzusem de curând într-o reclamă: atenŃie la 

şofat,  avem două cimitire, nici un spital; de parcă ar fi nevoie de 

cimitir sau de spital; pretutindeni hibernăm somnul nesfârşit fără 

să băgăm de seamă.  

Simt că am obosit de atâta ploaie, de atâta soare, de atâta 

rutină... Afară s-a făcut deja întuneric şi decid să mă las în voia 

aşternuturilor îmbătătoare, să mă las pradă viselor ...  
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II  

O dimineaŃă de mai... o altă zi cenuşie cu soare şi nori, cu 

zeci de culori, o zi ca toate altele.... Sună telefonul... aflu că sunt 

invitată după-amiază la o plimbare, de către Claudiu, un amic pe 

care l-am cunoscut, pot zice din greşeală, în timpul „hoinărelilor”  

mele pe net. E cu câŃiva ani mai mare decât mine, deşi nu pare, e 

un tip care îmi place, dar nu e nimic din ceea ce se cheamă 

dragoste în această prietenie. E mai curând un fel de compromis 

udat cu spleen-ul vieŃii de zi cu zi, e ca un trandafir înflorit ce ştie 

totodată că în curând se va vesteji, şi din toată frumuseŃea de 

altădată nu-i vor rămâne decât spinii.  

De după blocuri se ivesc munŃii cu frunza încolŃită, ce-au 

fumat cu pipele lor groase Ńigări de săpun... Acum se mai văd doar 

clăbucii alburii ce se înalŃă înspre cer. Ploaia de azi-noapte a fost 

benefică pentru oraş... a spălat aerul îmbâcsit de naftalină, e mai 

răcoare acum şi simt nevoia unui ceai cald..... 

-NeaŃa! O auzii pe mama din colŃul uşii... Cum ai dormit? 

-Bine.  

-Ce-ai vrea să mănânci de dimineaŃă? 
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-Nu mi-e foame, îi zic. Intru-n bucătărie, o căldură 

înăbuşitoare îmi acordează porii ca pe strunele unei viori ce şi-a 

uitat viersul de demult şi încearcă să şi-l amintească.  Numai abur 

de ciorbă de vită şi friptură.... În dimineaŃa asta am să beau doar 

un ceai. 

Nu mai apuc să savurez ceaiul dorit, deoarece îmi dau 

seama că o să întârzii la cursuri. Ies în fugă din casă şi mă trezesc 

în faŃa blocului, singură pe strada somnambulă. Îmi pare bine că 

am plecat din casă, astfel voi putea merge mai mult singură pe 

strada goală, ştearsă parcă cu o radieră de vreun şcolar întârziat la 

ore. 

Încet, încet, soarele începe să-şi facă simŃită prezenŃa... 

Gâtul începe să mă ardă, simt o sete imensă. O iau pe aleea de 

castani; sunt nişte castani foarte bătrâni... chiar şi bunica îmi 

spunea că erau tot aici, când era ea tânără. Pe o parte şi pe alta a 

străzii, castanii îşi împerechează crengile stufoase ojate cu flori 

albe-roz, într-o odă  de bun venit. După ploaia de azi-noapte, 

trotuarul pare un covor de flori de castan violate de vântul aprig 

şi de stropii grei. Cei noi în oraş se întreabă frecvent până unde 

duce binecuvântarea răcorii în zilele de cuptor, presărată cu bănci 

şi udată cu triluri paradisiace... ei bine... până la cimitirul din 

cartier. Acolo, brusc, aleea parcă se rupe, castanii împrăştiindu-se 
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printre mormintele reci, cu ceară fierbinte la căpătâie. Am început 

să cred că şi morŃii simt răcoarea, la umbra unui castan vecinic....  

În partea opusă, aleea se întretaie cu parcul în care tinerii 

obişnuiesc să chiulească de la ore, în foişorul proaspăt vopsit în 

culoarea florilor de cireş. De aici încolo, străzile devin simetrice, 

tăiate la metru, şlefuite pe ici pe colo cu câte o parcare, fără simŃul 

ochiului estet. 

Strada devine din ce în ce mai înŃesată de lume, de maşini; 

oameni ce şi-au lăsat partenerul în pat şi s-au sculat pentru 

serviciul mizerabil, luându-şi cu ei greaŃa încă unei zile dezertate 

din calendarul pitit printre sutele de notiŃe din geanta unei femei 

cochete. Ciudat... mobilele oare au uitat să arate ziua în memento? 

Chiar şi aşa, zilele devin pentru noi un fel de corvoadă, suntem 

sclavii orelor fără să ştim că toate aceste ceasuri petrecute la 

servici, la tine, la mine, cu prietenii, în pat, pe-o bancă în parc, la 

bairamuri, party - nights, ori numai noi,  singuri... aceste ore dor... 

ultima însă ucide. După asta, filmul se rupe, ca o bandă sărită de 

la locul ei într-un cinematograf rece, aproape gol, fără spectatori... 

dacă banda sare la mijloc, trebuie să mergi să anunŃi să vină s-o 

pună la loc, însă în cazul vieŃii trebuie să-L anunŃi pe Dumnezeu... 

şi vei rămâne cu filmul doar până la jumătate!/ ...de obicei n-ai  

să-L găseşti.  
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Când aveam vreo 6 ani, obişnuiam să cred că viaŃa reală e 

ca şi povestea lui Făt-Frumos, în care totul se termină cu bine. 

Acum mi-am dat seama că nu e decât  un război pentru  

supravieŃuire. Dar parcă timpul care trece neoprit de nimeni, 

adânceşte mocirla şi mă tem că nu ştiu să înot...  

De ce nu opriŃi timpul? De ce nu puneŃi o sumă oarecare 

pentru cel care va opri timpul? Poate fi oare oprit?  S-ar  zice că 

da, poŃi intra în cu totul altă dimensiune, poŃi adulmeca o 

hierofanie... şi te poŃi trezi ca şi Gavrilescu lui Eliade, după cinci 

de ani, chiar dacă pentru tine trec doar trei sau patru ore.  Ironia 

este că noi nu avem un loc numit La Ńigănci. Lucrurile acestea se 

întâmplă doar în cărŃi. Numai în basme şi în bildungs-romane 

neofitul îşi găseşte calea. În viaŃă ajungem adesea la un drum 

închis de mult ... pentru reparaŃii. 

Poate e mai bine ca timpul să-şi urmeze cursul, nu poŃi opri 

o apă din drumul ei spre aval,  a izvorât de undeva şi nu se va opri 

până nu se va scurge în alta... şi în alta... şi în alta... înghiŃind în 

calea ei pământ, gunoaie, flori, mâini, ochi, blocuri, bănci, frunze, 

sticle, morminte. 

- AŃi fost careva la marea Timpului?- 
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III 

„Dacă n-am fi avut suflet, ni  l-ar fi creat muzica.” 
Emil Cioran 

În seara asta mă  duc la un concert vocal - simfonic. M-a 

invitat o prietenă, Alina, care cântă în orchestră la vioară. În 

principiu n-am vrut să mă duc, însă i-am promis că voi fi acolo   

s-o susŃin. N-aveam chef de concert, cu atât mai puŃin unul 

simfonic, vroiam linişte... De data asta însă m-am hotărât să     

nu-mi mai fac pe plac. Am pornit de acasă  cu gândul de a găsi un 

loc confortabil şi de a mă lăsa pradă gândurilor. Concertul avea să 

se Ńină la Liceul de Muzică din oraş care de altfel e la 5 minute de 

casă, aşa că nu aveam scuze să-l ratez. 

Am intrat pe strada lăturalnică ce ducea la liceu, fără să ştiu 

că acest concert avea să schimbe ceva în mine... ceva ce? Nu 

ştiu... nu-l pot denumi, e doar ceva... În liceul acela mai intrasem 

de vreo câteva ori: când eram mai mică şi vroiam să cânt la flaut, 

şi în vizită la prietena mea Alina, în cămăruŃele înghesuite de 

instrumente şi partituri. Liceul acela îmi dădea o senzaŃie specială, 

ori de câte ori îl auzeam că prinde viaŃă... Flaut, viori, pian, canto, 

toate se adunau într-un amalgam făcându-l să vibreze în oraşul 
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amorŃit. Şi odată cu el, vibram şi eu, îmi dădea o vigoare nouă, 

stoarsă din orgasmul arcuşurilor, frecându-se de corzile viorilor ca 

roŃile unui personal de duminică pe şinile zvăpăiate ale magistralei 

500.   

Intram încă o dată în acel liceu unde simŃeam că iubirea se 

transformă în fiecare secundă în muzică şi muzica în iubire.  Era 

lume multă, zărisem câŃiva cunoscuŃi: câteva profesoare, 

cunoştinŃe  şi,  o privire... o privire care m-a întâmpinat de la 

primii paşi făcuŃi pe culoarul liceului. Era ultima privire pe care aş 

fi putut-o întâlni... în costum de gală (avea să cânte?), era 

îmbrăcată cu triste scântei de amintiri ce-mi sfârtecau simŃurile 

trezite şi-mi alinau durerile Ńintuite în cuie pe un palimpsest 

 proaspăt vopsit în culori de vară.... 

-  Ai venit, în sfârşit! mă întâmpină  Alina . 

-  Da, dacă am promis, m-am Ńinut de cuvânt! De abia 

aştept să te văd pe scenă! 

-   Voi intra la a doua piesă: Misa Incoronării de Mozart.  

-  Ok, am să-Ńi fac câteva poze, acum mă duc în sală să 

prind un loc. 

M-am întors la 180 de grade, cu gândul să intru în sală... 

însă privirea era tot acolo... am hotărât să o ignor, intrând în sală. 

În cele din urmă am găsit un loc în al doilea rând, aproape de 
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scenă, chiar lângă violoncele şi contrabas. Sala era înŃesată de 

lume, pe scenă existau deocamdată doar scaunele, instrumentele 

şi pupitrele cu partituri. Era linişte, părea că începuse deja 

concertul, doar cu instrumentele de pe scenă, cântând singure o 

muzică surdă, însă o muzică pe care o auzea fiecare din acea sală, 

o simŃea cu toŃi porii.... 

Curând, orchestra îşi făcu apariŃia pe scenă, acordându-şi 

pentru o ultimă dată instrumentele, corul se aşeza în spate discret, 

fără zgomot, iar dirijorul sosi făcând o reverenŃă.  Alina îmi făcu 

cu ochiul, iar eu i-am zâmbit, încurajându-o din priviri; pentru 

prima dată avea un concert cu orchestra şi era emoŃionată; o 

înŃelegeam.  

Pe scenă intraseră şi un corp de solişti: o soprană, o  alto, 

un tenor şi un bas... şi printre ei, se afla privirea ce m-a întâmpinat 

în uşa liceului. Sângele îmi năvăli în obraji, parcă eram o bucată de 

carne dintr-un hotdog, stropită cu ketch-up.  

Dar muzica începu, şi odată cu ea, începură şi porii mei să 

reacŃioneze... mi-era foarte cald, aş fi vrut apă, însă am rămas 

Ńintuită acolo, cu ochii pe scenă, încercând să ocolesc privirea ce 

se abătea câteodată îmbrăŃişând-o pe a mea ca o ploaie caldă de 

vară, simŃind cum între ochii mei şi ochii lui se răsfrângea un 

curcubeu ce urca până sus, pe bolta încăperii şi cobora înapoi jos, 
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în inimi,  întocmai ca muzica. Încercam să ocolesc privirea, şi o 

vreme m-am dedicat numai sunetelor, numai vibraŃiilor de pe 

chipurile muncite,  însă fericite ale celor ce cântau. Pe scenă se 

declanşase un adevărat uragan de emoŃii şi de iubire... în 

arcuşurile care repetau aceleaşi mişcări, prindeau din zbor aceleaşi 

tonuri şi semitonuri, se uneau undeva sus, în vârful unei piramide, 

şi coborau la bază cu tot cu soare, cu tot cu nori...Viorile îşi uneau 

sunetele, braŃele, arcuşurile prinzând parcă viaŃă. Mă uitam la 

Alina, n-o vedeam pe ea, vedeam doar vioara ce-o înghiŃise cu 

totul undeva înăuntru, între arcuş şi strună...îi rămăseseră doar 

degetele ce parcă uitaseră oboseala şi durerea, nu mai erau carne. 

 În acea sală, în cei cincizeci de oameni de pe scenă, era o pasiune, 

o dăruire şi o dragoste care ar fi alimentat un oraş întreg aflat în 

pană de curent.  Îmi doream să  nu se termine niciodată acel 

concert, să zăresc tot timpul privirea aceea care-mi dădea atâta 

 pace şi-n acelaşi timp durere mută.  

Ne cunoaştem din vedere de aproape un an, însă niciodată 

nu a existat nimic altceva decât privirea. Nu-i ştiam nici măcar 

numele, bănuiam la ce facultate învaŃă, însă în nici un caz nu mă 

gândeam la Conservator. Evitam amândoi cuvintele, rostind doar 

necuvinte îmbălsămate de gazele de eşapamente şi de respiraŃia 

grea, apăsătoare a fiecăruia...Chiar acum câteva zile, intrasem  
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într-un magazin să cumpăr nişte Cd-uri. Privirea lui mă întâmpină 

în prag, ieşind din magazin...era tot acolo şi la ieşirea mea,  şi timp 

de câteva secunde o lume întreagă mi-a fost descoperită. M-am 

văzut acolo... în privirea lui albastră......mică, mică de tot. Pe 

măsură ce mă depărtam, mă făceam tot mai mare, şi mai mare, 

până când am acoperit cerul cu soarele... şi-n ochii lui s-a făcut 

întuneric. 

Îl priveam în timp ce cânta şi-i cerşeam o privire, un 

zâmbet schiŃat la repezeală peste un umăr de bătrân.  Când 

primeam privirea, n-o lăsam să intre în retină, în gură şi-n corp, ci 

doar o respiram  ca pe-un aer tomnatic, o beam ca pe o băutură 

tare, o mâncam, o simŃeam cu trupu-mi ca o sugativă însetată.... 

Eram mulŃumită doar simŃându-o, era o senzaŃie de ceva ...avea un 

gust de fragă coaptă dintr-o poieniŃă de la margine de oraş, 

departe de zgomot, de maşini, de viteză...savuram acel gust încet, 

fără grabă, cu toate simŃurile la posturi, şi nu doream să îi pierd 

parfumul. 

La terminarea concertului, ieşisem pe holul liceului înŃesat 

acum de lume, căutându-o pe Alina. Am găsit-o în cele din urmă, 

i-am urat felicitări şi i-am zis să treacă pe la mine în drumul ei 

spre casă, plecând. La uşa liceului întâlnisem iar privirea, însă nu 

avusesem destul curaj să merg în faŃa lui şi să-l felicit...privirea 
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mea însă îl îmbrăŃişa şi-l săruta, astfel încât ajunsese să se înece în 

gropiŃele din obrajii lui...şi rămăsese acolo, înecată, să-i Ńină de 

urât. Sau nu mai vroia să se întoarcă la mine? 

Acasă mă sună Alina care nu mai putea să ajungă la mine 

(sărbătorea alături de colegi reuşita concertului), şi eu hotărâsem 

să mă las în voia aşternuturilor, lecturând ceva dintr-o revistă de 

modă, noi tendinŃe apărute peste noapte, zbârnâind ca un 

ceasornic  la uşa prezentărilor de modă, care de care mai 

îndrăzneŃe, mai provocatoare. Uitându-mă pasivă, cu pofte de 

vagabond pe această revistă, nu sesizasem mesajul primit pe 

mobil, nici chiar telefonul fix care suna întruna. 

- Alexandra, la telefon! strigă mama ca dintr-un hău de 

lume, aruncându-mă deodată în prăpăstioasa realitate. Pentru o 

clipă , uitasem că exist... nu mai existam.... 

- Alo? De la celălalt capăt al firului ce mă unea şi cu vecina 

de sus, şi cu cea de vis-a-vis, într-un mod ajuns straniu de normal 

ce era, un simplu bună, încet şi melodios îmi trezi amintiri cu 

miros de benzină amestecată cu trandafiri, garoafe, crizanteme, şi 

gumă încinsă... 

- Bună Doru, i-am răspuns, parcă de la un alt etaj al 

conştiinŃei. Ce supriză... ce mai faci? 
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- Je suis bien, merci... scârŃâi vocea de la capătul firului, 

întreruptă de sughiŃuri de râs. De obicei eu obişnuiam să mă 

strâmb, vorbind în engleză şi scoŃând limba la pofticioşi.  

Tu ce faci? Azi mă gândeam la tine  şi am zis să te sun, 

poate mai ieşim şi noi la o plimbare... 

Era fostul meu prieten, acum amic foarte bun. Ieşeam des, 

 dând adevărate raiduri prin oraş, discutând şi disecând probleme 

filosofice, (doar era un filosof în devenire, cu tot cu licenŃă!)  în 

ore nepământene ce treceau uneori prea repede. Ne înŃelegeam  

foarte bine, însă ceva ne despărŃea. E ca şi cum eu aş fi fost la un 

capăt al universului şi el la celălalt... ne vedeam, câteodată ne 

atingeam, însă niciodată nu ne uneam... ca şi cum el ar fi  la  - 

infinit şi eu la +infinit, ne atingem doar la limite, însă vom fi 

despărŃiŃi tot timpul de un infinit de alte puncte intermediare... şi 

cu cât am încerca să ne apropiem, cu atât distanŃa se va mări... vor 

apărea mii şi mii de alte puncte mult mai mărunte care ne vor 

separa. Unele credinŃe, unele opŃiuni pe care le facem în viaŃa de 

zi cu zi, ne despart fără să băgăm de seamă, ne separă fără drept 

de recurs. 

- Poate ieşim, e vreme frumoasă afară!  

Când era urât, simŃurile noastre erau împăienjenite, era 

foarte greu să ne regăsim dincolo de frazele înguste şi  dungate ca 
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nişte zebre sălbatice. Doar tăcerea ne apropia din când în când, 

însă pentru fracŃiuni de secundă împrăştiate pe-o tablă de şah fără 

regi, numai cu regine corcite în două culori ce se amestecau       

ca-ntr-un şerbet de ciocolată şi vanile „ca la mama acasă”. Erau 

timpi morŃi, şi totuşi ei erau aceia ce ne Ńineau în viaŃă... 

- Azi nu e bine? Nu ştiu, vreau să ies, să mai uit de mine, 

vreau să te ascult pe tine, aş vrea... Ieşim deci, diseară? 

- Ok, ieşim la o plimbare scurtă, dacă insişti. Ne vedem pe 

la opt jumate! mă trezii spunând. 

- Bine, o să te-aştept. 

Pusesem telefonul în furcă cu o mişcare de coadă de 

mangustă, şi rămăsesem lângă telefon aşteptând... se terminase 

deja.... ce mai aştepta(m)? Nu reuşeam să-mi dau seama de 

terminaŃia verbului la imperfect din propoziŃia anterioară... la 

persoana întâi, sau la a treia?  
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IV  

Am pornit  gânditoare spre vechiul turn din oraş, locul 

unde ne întâneam pe vremurile bune.  Încercam să-mi reamintesc 

de ce ne-am despărŃit. Ciudat... nu era un motiv anume.. însă 

ştiam amândoi că nici împreună nu mai puteam sta.. era ca o 

reacŃie continuă de oxidare rapidă, în care  unul se prefăcea în 

scrum şi altul în fum. Şi, ca dintotdeauna, urmând şirul firesc al 

mişcării browniene, dioxidul de carbon trebuia să-şi ia zborul şi să 

reacŃioneze cu altcineva. Însă a fost o perioadă frumoasă din viaŃa 

mea. Dacă ar fi s-o denumesc în vreun fel.... extraordinară, 

nemaipomenită, faină.... singurul cuvânt care-mi vine acum în 

minte e ...buzurel. Nici nu ştiu dacă există cuvântul în dex. Nu 

prea aş crede, şi chiar dacă ar exista, explicaŃia din dicŃionar nu ar 

coincide cu ceea ce înseamnă el cu adevărat.  Doru obişnuia să-mi 

spună aşa...nu ştiu de ce... de fapt nici el nu putea să-i dea o 

explicaŃie exactă acestui cuvânt. Era doar buzurel... şi atât... nimic 

mai mult. Mai trebuia ceva? 

Brusc, de la buzurel... totul începe să mi se aştearnă în faŃa 

paşilor, ca un telling repovestit de umbra-mi trezită de soare, 

rujată cu dulceaŃă la borcane de 800 g.  Îmi amintesc de şerbetul 
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de fragi pe care i l-am luat de la o măicuŃă special pentru el, de 

prima oglindă spartă, de prima lacrimă, de primul sărut, de prima 

CrăciuniŃă, de prima unghie ce-a încrestat tabla maşinii, de primul 

ochi de pisică luat la repezeală cu tot cu întrebări şi cuvinte 

sorbite cu tot cu zaŃul unei cafele amare dintr-o dimineaŃă  de 

vară. 

Mă uit la ceas şi văd că am făcut mai puŃine minute de cât 

mă aşteptam. Turnul acela cu ceasul stricat de 2 decenii încoace, 

oprit anemic la şase fără un sfert, uitând să termine ziua, să 

încheie minutul şi ora, paralizat între trei cârje ce-i cheamă câteva 

ciori să-i Ńină  de urât, ceasul acela pare să oprească totul în jurul 

lui. Acolo, tocmai în locul acela, i-am spus adio primei iubiri, şi 

„bună” celei de-a doua. Numai că a doua se intersectează undeva 

între doi decibeli, unul sus, într-o privire ce mă descompune în 

mii de alte priviri, formolizând secunda, şi altul jos, cu o privire 

blândă, normală, ce nu-mi dă decât un sentiment plăcut al unei 

zile liniştite, la umbra unui copac bătrân.  

Această privire blândă am întâlnit-o câteva minute mai 

târziu. Doru venea dinspre banca parcată parcă în grabă în faŃa 

unui castan muribund, fără vreo două scânduri, însă cea mai 

iubită bancă de lângă turn. Ne-am oprit unul în faŃa celuilalt, ca 

două buburuze agăŃate de agrafa din pieptul bunicii.  
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- ÎŃi mulŃumesc că ai venit. E o seară atât de frumoasă, chiar 

dacă are urmele ploii de aseară...Devine şi mai romantică prin 

ochii tăi... 

- E frumos, într-adevăr. 

- Ne plimbăm? Sau mergem undeva, într-o cafenea?  

Obişnuiam să mergem de obicei într-un local cam 

suspicios, situat la un subsol de tunel. Era cât se poate de intim şi 

de înfricoşător...tocmai asta prindea la tineret. 

- În seara asta ne plimbăm, simt nevoia de aer. 

Parcă nu mai ieşisem de mult afară...aveam nevoie de 

oxigen. Pe dinăuntru mă simŃeam ca un fticos în agonie, cu tubul 

de oxigen gol la gură.  E starea pe care o avem toŃi atunci când 

suntem la o intersecŃie şi cu toate că semaforul devine verde, nu 

ştim dacă să traversăm sau să ne întoarcem, dacă să dispărem 

definitiv, să plecăm undeva departe  (oare depărtarea ne va reda 

libertatea?) sau să rămânem. În clipele alea, ne simŃim disperaŃi, 

urcăm privirea până la stâlpul de lumină şi ne trezim vorbind cu 

un Dumnezeu care-şi întârzie răspunsul. Am vrea să-l primim 

atunci, să ne dea rezolvarea la problemă... însă,  ca un excelent 

psiholog, ne lasă să ne-o găsim singuri. 

- S-a întâmplat ceva cu tine? Eşti aici, însă parcă eşti la mii 

de mile distanŃă. Unde eşti?  
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- Dacă aş şti, dacă lumea şi-ar da seama unde se află în 

aceste momente, atunci sacralitatea lumii s-ar pierde.... 

- Mă îngrijorezi, exclamă Doru. Ce s-a întâmplat cu tine? 

Niciodată nu ai fost chiar atât de pesimistă.  

În timpul plimbărilor mele cu Doru, mi se întâmpla chiar să 

plâng. Însă el era tot timpul acolo. Odată, chiar şi el a plâns, iar de 

multe alte ori, reuşeam să-i zăresc lacrimile  formolizate undeva la 

coada ochilor. Erau în acelaşi timp lacrimi de fericire şi de 

tristeŃe.  Prietenia noastră a fost ca un tărâm de cunoaştere pentru 

amândoi. Câteodată, cunoaşterea devine durere şi dacă nu mai 

poŃi rezista, pleci. Dar în cazul ăsta nu e vorba de iubire.  

- Nu ştiu ce-i cu mine în ultima vreme. Poate că sunt prea 

obosită, poate că m-am plictisit să privesc în oglindă,  în fiecare 

dimineaŃă,  chipul acesta mort, cu ochi de termopan fumuriu. 

Măcar dacă erau de sticlă...puteam să văd ceva înăuntru.. 

- Nici pe vremea când nu existau termopane, tot nu se 

putea vedea acolo înăuntru unde vrei tu să vezi! 

- ÎŃi arde de glume!  

- Nicidecum. Tu ai început! după care Doru izbucni într-un 

râs care mă făcu să-mi pierd proasta dispoziŃie. Începeam să râd şi 

eu! (< după câte zile?>) 
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DiscuŃia cu Doru îmi reîncărcă bateriile. Nu-mi 

închipuisem că ieşirea îmi va face bine, mai ales că această 

întâlnire implica rememorarea unor amintiri ce încep să doară ca 

nişte răni redeschise. Însă Doru nu aminti nimic, parcă de abia ne 

cunoscusem, deşi ne ştiam toate gândurile, toate gesturile, toate 

închiderile pleoapelor  somnoroase, toate ezitările şi dorinŃele.  

Nu pot să-mi dau seama dacă l-am iubit, sau am iubit cu adevărat 

până acum, totul nu a fost decât un proces de cunoaştere....în care 

îŃi poŃi rosti gândurile şi frământările fără teamă. 

< fragment din emailurile lui > 

Probabil va veni o vreme în care mă vei întreba ...ce e mai important 

pentru mine...la ce Ńin mai mult,  la viaŃa mea sau la tine....ştii ce o să 

zic...eu Ńin mai mult la viaŃa mea, iar tu probabil o să te superi....eu atunci o 

să-Ńi spun că de fapt tu eşti viaŃa mea ....[...] 

sunt puŃin obosit şi nu ştiu ce să îŃi zic...îmi dau seama că scriu 

numai întrebări şi frânturi de gânduri,  dar să stii că astea sunt de cele mai 

multe ori,  cele mai reale..pentru  că nu le modifici cu nimic.[...]ştii cum aş 

vrea să te simŃi lângă mine. ?..să nu îŃi fie frică, să nu fii nevoită nici să-Ńi 

cântăreşti gândurile, nici să-Ńi măsori cuvintele, ci să le reverşi aşa cum sunt, 

grâu şi pleavă la un loc, ştiind că o mână credincioasă le va lua şi le va cerne, 

păstrând ce merită şi îndepărtând apoi cu suflul bunătăŃii restul.  
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[...] îmi aduc aminte de o întâmplare..aveam cred,  19 ani şi eram 

dădacă spre surprinderea ta.! Cam o săptămână am stat cu o fată  de vreo 7-

8 ani.....părinŃii ei erau plecaŃi la rude prin Timişoara şi m-au rugat să stau 

cu ea. Adevărul e că mă cunoşteau foarte bine. Dar ce voiam să-Ńi 

zic...Maria o chema pe fată şi vroia neapărat ca în fiecare seară să îi citesc 

"Cei trei purceluşi".....aşa că eu am înregistrat povestea şi seara o puneam să 

dea drumul la casetofon şi să asculte. Două seri a fost ok, dar a treia seară 

mi-a pus cartea în braŃe, iar eu i-am zis: Nu ştii să dai drumul la casetofon? 

Atunci mi-a zis ceva care mă făcut să mă trezesc dintr-o dată..A zis: Da! 

Pot să dau drumul la casetofon,  dar nu pot să-i stau în braŃe!.  

M-am simŃit atât de prost încât în seara aceea cred că am citit 

povestea în cel mai frumos mod de care eram în stare atunci....[…] 
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V 

„Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele 
nu se vor termina; sub paşii tăi care 
urcă, ele se vor înmulŃi la nesfârşit.”  

(Franz Kafka) 

A doua zi treceam iarăşi prin faŃa turnului….Am ridicat 

privirea  spre ceas….era tot la şase fără un sfert, nu se mişcase 

deloc. Însă secundarul părea că se mutase pe cealaltă parte, dus de 

vânt şi umbre de gând.  

Mă întorceam acasă pe străduŃa ce cobora la vale de la 

Curtea Dumnească, ducea pe la poştă şi-şi făcea loc prin 

înghesuiala caselor care de care mai diferite: bătrâneşti, cu urme 

de lut şi cerdacuri ponosite  pe care vedeai din când în când vreun 

câine flămând şi vile pompoase cu maşini luxoase la poartă. Pe 

strada aceasta se afla şi căsuŃa misterioasă a copilăriei mele. Nu 

era departe de blocul unde stăteam şi de locurile unde mă jucam 

adesea. Având un etaj, acoperit cu iederă, împrejmuită de castani 

pensionaŃi de mult, casa asta îmi dădea o senzaŃie de poveste. La 

polul sud al clădirii, se afla o portiŃă mică, pe care de abia putea 

intra un copil de 5-6 ani.  Credeam că aici, noaptea, ies piticii şi 
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uneori chiar pândeam din balcon portiŃa verzuie, sperând să-i 

descopăr misterul. O numisem “CăsuŃa piticilor” ….ajunsesem să 

cred cu adevărat că acolo chiar existau pitici…şi azi mai 

cred….mă întreb uneori de ce continui să cred în ceva ce ştiu 

sigur că nu există. Poate că trebuie să credem în ceva, să-l căutăm, 

să-l găsim şi să-l botezăm. 

Poate că m-am înşelat crezând că odată  voi putea ajunge să 

ating idealul în această lume perfidă, ca o felie de pâine mucegăită 

unsă cu gem pe deasupra. Poate că lumea se scurge doar între 

ceasul facerii şi ceasul morŃii, vreme de o nano-secundă, şi chiar 

în timpul acesteia,  Ńărâna începe să acopere totul.  

Însă, când stăm faŃă-n faŃă cu un ego alterat, avem din când 

în când o stare de nelinişte apăsătoare, ne vine să agăŃăm 

gândurile cu o prinzătoare la uscat, să curgă din ele lacrimile, 

durerile şi strigătele  nedesluşite ce ne tulbură nopŃile albe. Spre ce 

ne cheamă adâncurile subconştientului? spre ce lumi paralele, 

aflate la o distanŃă de câteva străzi, scurtcircuitate de orizonturi 

luminate selectiv, într-o agonie vis-realitate…ne îndreptăm 

flămânzi?! 

ne trezim  doar dimineaŃa, ca dintr-un coşmar, fără să ne  

dăm  seama că tocmai l-am trăit. Refulăm totul în jurul nostru, 

adăpostim bine în seifuri, ziua în care viaŃa a îndrăznit să-şi facă 
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de cap. E ciudat, pentru că nimeni nu ar recunoaşte lucrul acesta. 

Şi totuşi… 

Şi totuşi…soarta  rămâne indiferentă la mesele noastre 

neregulate, la somnul scurs prin sifonul de la baie, la 

manichiurista din colŃ ce speră să aibă o clientelă mai bună azi, la 

cornul cu gem cu urme de canini într-un colŃ,  lăsat la învechit 

lângă farfuria murdară de cine ştie ce dulceaŃă. 

Am obosit stând la cozi la dentist, sau amorŃind cu gura 

deschisă să ne alinăm “suferinŃele” cauzate de vreo măsea 

nărăvaşă. Nimic nu mai este pur-sânge, nimic nu mai fascinează, 

nimic nu ne mai trezeşte interesul…paginile acestea seamănă cu 

un palimpsest tras la xerox, în care nu poŃi spune cu nimic mai 

mult decât ceea ai spus deja, şi totuşi simŃi că acel ceva  a rămas la 

locul lui, nedesluşit încă… 

Dacă într-o zi,  ni s-ar oferi o a doua ieşire dintre coapsele 

mamei, am refuza-o neputincioşi pentru că nu am fi în stare să ne 

construim o altă viaŃă. Am face aceleaşi greşeli. Oare de ce? Nu 

săvârşim acelaşi traseu din dragoste pentru greşeala care ne face 

să suferim iar şi iar? Suferim…însă trăim şi simŃim acest lucru 

prin toŃi porii.  Nu cred că ne-am dori să trăim altfel.  

În clipele grele ce atârnă de un secundar zaharisit şi grăbit, 

ne dorim să nu ne fi născut. Însă inima refuză să creadă acest 
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lucru, mintea doar lucrează : înmulŃeşte şi împarte deopotrivă 

integrala zilei ce tocmai a trecut, trecând la sfârşit doar un cuvânt: 

nedefinită. …. SuferinŃa rămâne nedefinită în amalgamul de trăiri 

ale unei zile roase de soarele fierbinte. Am făcut insolaŃie de atâta 

sentiment refulat !  
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VI 

De  dimineaŃă,  mă trezisem cu un chef nebun de colindat 

oraşul, străzile înŃesate de paşi dezorientaŃi, de mâini inconştiente 

şi de gânduri stropite din grabă la rădăcina vreunui nuc sau castan 

bătrân... 

Speram să regăsesc în acea zi o clipă de răgaz, în care totul 

să redevină ca-n prima zi...în care pasărea îşi ridica privirea spre 

orizonturi, mâna strânge puternic degetele, ochii scapă pe sub 

pleoape lacrimi decolorate de sentiment iar cerul îşi varsă ploile, 

plângându-şi morŃii scăpaŃi printre gratii….Era o zi de toamnă 

târzie... o nouă zi în care aveam să mă intersectez cu mii de alte 

priviri, e-uri dezbinate de coajă...Formăm un plan n-dimensional, 

fiind doar o linie ce niciodată nu-şi va atinge limitele... Căutam 

perfecŃiunea, o intuim dincolo de plan, tindem să ne apropiem cu 

fiecare clipă de ea, însă în acelaşi timp ne îndepărtăm cu paşi 

stângaci, ritmici, ca un şcolar ce şterge o linie trasată greşit şi 

strâmb... Am desenat planul fără linie, fără simŃul controlului, fără 

finalitatea scontată şi ne trezim că nu ajungem să închidem 

sistemul. Am plecat de acasă fără să mă asigur că ştiu unde ajung. 

Fiecare dintre noi îşi ia zborul spre necunoscut la un moment 
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dat...pentru mine necunoscutul îmi zdreleşte ca un burghiu 

mintea, deşi ar trebui să-mi dea aripi să merg mai departe...  

Eram la faza în care aşterneam pe hârtie rânduri fără noimă, 

rânduri de studentă ce se afla pentru prima dată la o intersecŃie, 

fără hartă, fără gânduri... doar cu vise. 

Tot timpul aud în jurul meu spunându-se că visele ne ajută 

să trăim.... eu însă aş spune că ne ajută mai degrabă să murim.... 

un vis spulberat e ca o frunză căzută timpuriu, e un regret mut de 

nesiguranŃă împletită cu singurătatea unei zile de decembrie. A 

pierde un vis nu înseamnă a pierde ceva din tine, ci a nu te mai 

regăsi... clipe de disperare, de ameŃeli, clipe de somn, clipe de 

teribilism, clipe de lene, clipe singure, clipe nervoase, clipe 

încâlcite, clipe fără esenŃă..... clipesc din ochi continuu, mă simt ca 

într-un vis continuu, însă în faŃa-mi văd aceeaşi fereastră, acelaşi 

toaster şi acelaşi calculator, aceeaşi melodie uitată pe repeat ce 

încă mai trădează tăcerea.  

[......] 
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(Jurnal de cămin) 

..... am început să ne intersectăm cu străzile, cu Lipscanii, cu 

respiraŃia grea a autobuzelor înŃesate de oameni. Mi-era dor de 

asta. Nu ştiu, poate că aveam nevoie din nou de lumină, de 

zgomot, de fete, de mâini...de copaci...Cişmigiu... 

Mă întrebase Carmen ce scriu..... nimic .... doar gânduri, 

idei... un 1 Martie reuşit..  

Fusesem în Cişmigiu cu colegele de cameră.... reuşisem să 

ieşim şi noi, să ne plimbăm şi să nu mai conteze nimic altceva. 

Erau zile în care nu făceam aproape nimic şi asta ne mulŃumea 

adesea. Zile în care rămâneam doar în cameră şi savuram lucrul 

acesta ca pe o prajitură preferată.  

[....] 

Seara. Examene rămase de mult timp în urmă. Am văzut 

camera 52 încă o dată...goală...doar cu pereŃii ce încă respirau a 

...NOI...Am fost doar noi trei...ce am rămas dintotdeauna. 52 nu 

reprezenta doar un număr, era camera fetelor de la etajul 2 ...în 

care nu erau depozitate numai haine, calculatoare şi lucruri...ci şi 

vise, povesti, priviri, îmbrăŃisări, lacrimi, Ńipete, bucurii, regrete, 

speranŃe.... din anul întâi. Poate 52 nu va mai fi camera veselă de 

altădată, sau poate...va fi, dar în altă formă....alŃi oameni. Ceva se 

rupe când se termină o perioadă. Dar aşa suntem noi! Ca să 
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putem începe altceva, trebuie să lăsăm în urmă ce-am avut... şi, în 

final...rămâne doar amintirea. Contează totuşi ca ceea ce rămâne, 

dacă rămâne ceva, să avem puterea să păstrăm în alt peisaj. Nu 

schimbăm chiar totul.... ci doar tabloul este altul.....  În fond, 

rămânem aceiaşi, doar în lumina soarelui părem ....schimbaŃi. 

...mi se opriseră gândurile undeva între patul meu şi al 

Dianei, umbrind răzleŃ firmituri de aer...mi-era somn. 

 

Defapt, totul nu începe cu “a fost odată”, ci se termină. 
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VII 

“Am urcat munŃi la care nu le-am văzut vârfurile, 
am străbătut deşerturi fierbinŃi şi oceane fără 

sfârşit, însă din păcate…nu am văzut roua de pe 
iarba din faŃa casei mele.” 

M-am trezit tocmai la amiază, într-un aşternut “străin”…. 

Vroiam să mă opresc, să nu mai scriu, însă degetele nu mă 

ascultau…..camera era aceeaşi….melodia era diferită.  E ciudat 

uneori cum o simplă vorbă, un simplu gest, un singur add pe lista 

de mess îŃi poate zădărnici planurile de linişte…e şi mai ciudat 

cum începe să-Ńi placă.   

poate că n-ai vrea să-Ńi spun, 

poate că uneori e evident 

dar... 

atunci  

când mă simt singură, 

departe de oameni, 

departe de mine, de oraş... 

în seri fără glas 

încerc să învăŃ să păşesc ... 
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ştiai? e greu sa păşeşti! 

tu.. 

eşti plecat 

punct 

şi de la capăt o iau 

şi păşesc prin camera goală; 

păşesc- 

să mă apropii de tine 

TU, ştii să păşeşti? 

 Cu o zi înainte, plecasem să văd un ford roşu în PiaŃa 

Victoriei….nu l-am văzut ….sau poate nu l-am putut vedea….sau 

nu a vrut el să mă vadă….poate că nici nu vreau să-l văd…e doar 

misterul unei încercări, a unui vis …. Povestea fordului…e o 

poezie. Era cald afară, soare. Voiam să reuşesc să văd tot, să 

respir tot….Am coborât din autobuz cu o staŃie mai 

târziu…..poate aveam nevoie să mă conving că nu  o să găsesc 

nimic acolo….Treceam pe lângă  oameni şi-mi venea să-i 

îmbrăŃişez, să-i privesc în ochi şi să le povestesc cum s-au 

născut….  

Brusc, pasajul mi-a răpit gândurile….fără să ştiu de ce, am 

coborât în pasaj să trec pe partea cealaltă a bulevardului. Altădată  

treceam cu colegele prin faŃa maşinilor…fără nici un gând, doar 
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cu zâmbete.  Era o răcoare tulburătoare în pasaj..era neobişnuit 

de gol... Am ieşit pe partea cealaltă şi am traversat înspre verdeaŃă. 

În faŃă la guvern erau numai panseluŃe multicolore ce le Ńineau  

jandarmilor de urât, iar copacii înfloriŃi împrăştiau aroma lor ca pe 

un parfum discret al unui trecător galant.  

Încetinisem pasul dintr-o dată, ca şi cum aş fi vrut să mă 

opresc în faŃă la guvern şi să rămân acolo, Ńintuită, ca un şcolar 

naiv şi mirat la vederea vreunui mulaj în mărime naturală. Mă 

oprisem acolo, dar nu priveam guvernul....ochii mei priveau 

dincolo de ziduri...străpungeau ferestrele şi găureau zidurile.  

Privirea întrebătoare a unui jandarm, mă trezise din vis şi o 

luasem din nou, la pas, de-a lungul trotuarului, trezindu-mă la 

semaforul ce ducea tocmai pe strada opusă . E ciudat cum uneori, 

corpul începe să controleze mintea, iar mintea nu mai are drept 

de apel....voiam să văd fordul, însă toate încheieturile mele se 

opuneau. Atunci când vrei un lucru, şi există totuşi ceva mai 

puternic decât tine care se opune.... îŃi simŃi gândurile ca o 

ghilotină ce stă să cadă peste gândurile de mai devreme... şi peste 

aceste gânduri se cimentează altele....şi altele.....şi altele. Şi la un 

moment dat, ne trezim că am pierdut firul ce ne garanta drumul 

înapoi. Îl avem în mână, şi totuşi... când ne uităm în spate... din 

perete vine firul, deşi suntem conştienŃi că nu puteam să trecem 



 
Ana-Maria BĂLAŞ 

 

 44 

pe acolo, şi ne dăm seama că uneori, drumurile se închid şi 

singura posibilitate e să mergi înainte. E bine şi aşa, asta e 

rânduiala vieŃii. Nu te poŃi întoarce ca într-un teanc de foi...la 

pagina 25, rândul 3. 

-   Vreau la muzeu! zvâcni o voce curată de copil.  Şi acolo 

o să vedem şi peştişori? De toate culorile? Hai mai repede!   

Era o bucurie aparte în vocea aceea de copil, o bucurie 

sinceră şi cristalină care îŃi amintea de soba bunicii, şi de mâna 

protectare a mamei, îŃi amintea de un “acasă” uitat. 

Nu ştiu de ce, dar fordul începuse să rămână în urmă. 

Semaforul îşi schimbă culoarea şi paşii se îndreptau după 

copilărie.  Culoarea fordului pălea din ce în ce mai tare, secundele 

treceau pe lângă duzinele întregi de maşini ce aşteptau verdele 

aşezate în rând ca la orele de sport, iar paşii mei urmăreau nişte 

paşi mărunŃi de copil... 

La muzeul Antipa exista o expoziŃie de peşti exotici. Îmi 

luasem un bilet la acea expoziŃie şi unul pentru vizitarea întregului 

muzeu. Brusc, mă oprisem la mijlocul coridorului şi nu ştiam 

încotro să o iau. Pierdusem din priviri copilul, rămăsese doar 

vocea ce-mi clipocea străin în urechi. Eram singură de data 

aceasta, nu mai erau colegele de cameră.... cele cu care obişnuiam 

să fac totul...nu mai era nici măcar vocea mea....Fără gânduri, fără 
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idei, am început să merg înspre expoziŃia de peşti cu perdele 

albastre la intrare. Zeci de acvarii colorate cu linii ce se unduiau 

simetric , începuseră să înlocuiască treptat imaginea fordului. 

- Încotro o fi răsăritul? 

- Nu ştiu! E...acolo unde răsare soarele; 

- Mm..da.Dar acum e amiază. Nu-mi pot da seama . Nu o fi 

oare acolo unde îŃi arunci prima dată privirea, când deschizi timid 

ochii? Acolo e răsăritul în fiecare zi...acolo...de unde imaginile 

proiectate revin obsedant în memorie, ca nişte flash-back-uri, 

unde clipele Ńi se par deja  trăite, iar oamenii îŃi sunt deja 

cunoscuŃi. Acolo..e răsăritul unei clipe! 

Îmi era dor de mama. Nu mai fusesem de mult timp pe 

acasă. Imaginea aceea cu peştişori în mii de culori, cu ochii mari, 

negri, cu solzi brumării şi portocalii, se desfăcea ca o matrioshkă 

în peştii pe care mi-i arăta mama cu vreo zece ani în urmă. Când 

eram micâ, îmi doream să aud cântecul peştilor. Eram convinsă că 

peştii pot să cânte ....şi aceştia cântau acum. Cu fiecare unduire, cu 

fiecare mişcare, apa te liniştea şi-Ńi mângâia auzul. Parcă  îŃi 

îngheŃa în urechi, şi rămâneai acolo bântuit doar de prezent.  

Viitorul devenea prezent, la fel şi trecutul....era un fel de havuz în 

care viaŃa şi moartea înseamnă acelaşi lucru, în care începi să-Ńi 

aminteşti de lucruri, întâmplări, de momente în care ai suferit, în 
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care ai Ńipat de bucurie, momente trecute şi momente care vor 

veni... 

Oare din alt unghi, din alt plan, viaŃa o fi având altă formă, 

altă culoare? Noi am învăŃat cum e să fim, să gândim în interiorul 

cubului...dar în afara lui...oare ce o fi? Nu ştim să ieşim de acolo, 

nu ştim să ne construim uşile....ne-am învăŃat ca ele să fie deja în 

ofertă, preinstalate. 

Şi ne  dăm seama că nu am preŃuit la timp, ce trebuia 

preŃuit:..ne dăm seama de asta abia după ce pierdem... ce-am fi 

putut avea....îndoielile noastre ne fac să pierdem ce-am putea 

avea.... 

Aceasta e viaŃa, trebuie să păşim mai departe, cu gândul că 

fiecare pas pe care-l facem, îl facem pe teren cunoscut  şi că ştim 

deja unde ne vor duce paşii la sfârşit....însă terenul e necunoscut 

(cât de naivi suntem)  

Şi  ne trezim la sfârşit că am ajuns într-un alt loc....... pe 

care-l facem să fie acelaşi cu cel  pe care ni l-am dorit.. 

Mama îmi spunea adesea că dacă ne e frică de ceva, vrem 

cu orice preŃ să ne regăsim liniştea, şi fugim... ridicăm un zid între 

ameninŃare şi  noi... şi începem să trăim înconjuraŃi de acel zid 

(însă totul s-a schimbat, şi noi ne-am schimbat). Trebuie să 

alegem dacă vom trăi toată viaŃa înconjuraŃi de acel zid, sau vom 
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hotărâ să ne înfruntăm temerile.... De ce trebuie să ne dăm seama 

de toate astea când e deja prea târziu?  ÎnvăŃăm din aceste greşeli, 

însă ele ne lasă o dâră de lacrimi amare pe-o foaie ruginită de 

vreme.... 

dacă m-aş reîntoarce în trecut, s-ar putea să las toate la locul 

lor, sau să schimb. Însă aş putea măcar să mai adaug la toate 

câteva cuvinte... 

Ce rost ar mai avea?  

Ar mai avea vreun rost? Azi mă nasc din nou, şi totuşi, ceva 

a murit în mine...regretul clipelor ce au trecut...Am disecat toate 

sentimentele, toate gesturile... şi totuşi.. nu am reusit să disting ce 

era mai important: INIMA. Nu cu mintea pot să scap din cercul 

acesta vicios, ci cu inima...să simt .. . 

SimŃeam cum peştii aceia începeau să-mi gâdile simŃurile, 

începeam să vibrez.... Urcasem la etaj să văd şi restul muzeului. 

De această dată, aveam să văd doar staticul,  animalul cu ochii  

aŃinŃiti înspre un colŃ al încăperii, plini de mirare sau curiozitate, 

viclenie.... într-o singura poziŃie...cea pe care a prins-o ultima clipă 

de viaŃă... Sute de exponate ... grupate pe regnuri, familii....care 

altă dată trăiau sub cerul liber ... privesc neputincioase la tavanul 

muzeului. 
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Se spune că unele case continuă să trăiască chiar şi după ce 

locatarii dispar ori se mută în alte locuinŃe. În unele nopŃi, le poŃi 

auzi respirând. S-ar putea zice că sună a poveste de groază pentru 

copiii ce nu vor să adoarmă seara, însă fiecare dintre noi cred că a 

simŃit măcar o dată când a intrat într-o casă....un fior . Putea fi de 

plăcere... şi atunci persoana s-ar fi gândit să mai vină şi a doua 

oară.... ar fi fost sentimentul de „acasă”.  Casele duc cu ele, istoria 

oamenilor ei.... Muzeul ascunde ziua - istoria exponatelor, iar 

noaptea .....liniştea. Când te plimbi printre ele, manguste, păsări, 

lei, capre, şerpi, urangutani.....le simŃi cum te privesc discret....iar 

dacă te uiŃi atent în ochii lor, simŃi cum ar vrea să-Ńi spună ceva, 

parcă, să-Ńi transmită un secret înmormântat o dată cu ele....însă 

mesajul se loveşte de sticla dintre ele şi tine.....nu reuşeşti să-l 

percepi.  

Şi totuşi, dacă o girafă ori un elefant s-ar trezi deodată şi ar 

spune: “M-am săturat să stau închis aici, să vă uitaŃi la mine, să 

râdeŃi ....să vorbiŃi despre mine ca şi cum eu nu aş auzi nimic, să 

mă fotografiaŃi  şi ....să plecaŃi. Iar la sfârşit, să rămânem tot noi, 

în imposibilitatea noastră.” 

Ne-am mai duce la muzeu?? 

De ce nu? Oare blocul în care stăm, întreaga stradă şi încă 

jumătate din cartier nu e un muzeu viu? Oare nepăsarea noastră, 
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de zi cu zi, faŃă de vecina de la parter, faŃă de colegele de la 

camera alăturată pe lângă care trecem fără să schiŃăm nimic, nu 

ne  obligă să transformăm totul într-un mormânt... să lăsăm pe 

alŃii să vină, să ne viziteze, şi să plece, uitând a doua zi că au trecut 

pe lângă noi şi ne-au cunoscut? 

Cam aşa ceva aveam să fac şi eu în ziua aceea, să trec pe 

lângă exponate, să mă minunez la vederea şi la exclamaŃiile 

vreunui copilandru uimit şi curios  şi să uit de scopul vizitei mele 

în PiaŃa Victoriei...să uit de fordul roşu, să uit de toate şi să mă 

întorc în cameră. 
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VIII 

``Imaginea pe care şi-o face omul despre sine 
însuşi, este ca  

o oglindă ale cărei ape se adună mereu în alt chip``                                                         
(Vasile Dem. Zamfirescu) 

 

De la Piatra la Bucureşti, în dimineŃile ceŃoase de 

septembrie galopează fantomatic rapidul. 

Stăteam în compartimentul meu, la ultimul vagon şi 

priveam pe geam. Priveam locuri, pajişti, păduri, câmpul cu 

recolte de păpuşoi, sate, periferia oraşelor de pe magistrala 200. 

Când prindea viteză, rapidul de Bucureşti dizolva şi casele, şi 

câmpul, şi cerul....PorŃiunea de pământ de dimensiunile geamului  

vagonului 10 începea să arate ca o bucăŃică de hartă dintr-un atlas 

pictat în acuarelă de un şcolar în clasa întâi, pistruiat şi cu mâinile 

murdare din pauza mare. Uneori, începi să crezi că tu eşti acel 

şcolar stângaci ce strânge nervos din dinŃi şi-şi şterge nasul de 

mâneca vestonului, grăbindu-se să ajungă la tablă....şi totuşi...e 

atât de departe imaginea...încât chiar şi atunci când pământul 
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decupat începe să se depărteze de tine, nu Ńi se pare decât o 

vedere uitată printr-un colŃ de sertar, arsă de soare şi de timp. 

Griul cerului intrase în verdele ruginiu al câmpului, iar linia 

orizontului începuse să se contopească cu şinele căii ferate. Şi 

trenul fugea, iar şinele se unduiau în urma-i ca nişte mâini care 

creşteau, se bifurcau vrând parcă să prindă fugarii....   

Mă duceam la facultate, era un drum obişnuit de 6 ore, în 

care eşti obligat să–i zâmbeşti  prietenos vecinului de scaun, şi să 

ai chef de vorbă... sau pur şi simplu să fii doar tu şi gândurile.... 

De data aceasta, gândurile încercau să evadeze, însă se 

loveau de geamul compartimentului, de mâna domnului ce 

dormea sprijinit de geam, de faŃa copilului de lângă mine ....se 

loveau insistent de geam, sărutând discret picăturile de ploaie de 

pe cealaltă parte. Era un drum nou, ca oricare altul, încărcat de un 

necunoscut aproape tangibil. 

Voiam din ce în ce mai mult să dorm, să nu simt orele ce 

aveau să treacă, să închid ochii şi să nu mă gândesc la nimic. SimŃi 

câteodată că vrei să-Ńi adormi de tot gândurile, crezând că măcar 

aşa, vei reuşi să nu observi gropile din asfaltul umed şi lucios, de 

pe străduŃa de mahala de la staŃia Maica Domnului, şi să nu simŃi 

hurducăturile unei probleme ce continua să rămână în umbră.  
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Am reuşit până la urmă să închid pleoapele, însă nu 

reuşisem să închid întrerupătorul. Gândurile mă bombardau, îmi 

simŃeam capul din ce în ce mai greu, zbătându-se să rămână 

ancorat în realitate. Afară se întuneca din ce în ce mai mult, lumea 

din jurul meu moŃăia, ori lectura cu poftă din ziare.  

Era linişte. Ceva mă frământa, nu ştiam ce, poate era doar 

emoŃia unui nou început. Tindem să dăm atâta importanŃă stărilor 

ce ne bântuie nopŃile şi clipele de linişte, şi ajungem să ignorăm 

într-un final, faptul în sine. Şi ce e mai rău? Că nici nu ne dăm 

seama de lucrul acesta. E ca şi cum un pictor ar avea atâta grijă să 

aleagă culoarea potrivită, pensula, să potrivească intensitatea 

culorii, picăturile de apă ce înmoaie acuarela, însă n-ar mai fi atent 

la forma pe care-o dă, odată pusă culoarea pe planşă. Rămânem 

impasibili la faptul în sine, împlinit, pentru că uităm zbuciumul 

dorinŃei de dinainte. La fel rămân şi eu, tolănită pe scaunul din 

tren, uitându-mă nepăsătoare pe geam.  

 

Parcă toate se micşorează, satisfacŃia, imaginea, 

compartimentul... Vreau să iau aer şi ies pe coridor. RoŃile 

trenului se aud constant, ca o muzică veche: 
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„dimineaŃa într-o gară/  

norii au coborât printre oameni/  

noi pe o bancă aşteptam un tren elegant să te ducă acasă/  

răcoarea ne strânge pe unul în altul;/  

 

iarna ne pune cătuşe..../  

nu mă uit la tine.../  

Ńi-a venit trenul/ 

nu plânge/ 

hai urcă....” 

 

Oamenii vorbesc la telefon, ori privesc pierduŃi pe geam 

spre un punct imaginar. Ciudat, toŃi par pierduŃi, gravitând pe 

aceeaşi orbită, aproape în acelaşi punct (casa cea veche, cu gardul 

rupt şi cu 3 castani în spate, sau poate doar căruŃa de pe câmpul 

pustiu).  

Însă fiecare are în mod sigur alte gânduri, alte idei.... 

~ ....Îmi caut liniştea. Mi-a scăpat o dată în nisipul de pe plajă şi 

au luat-o valurile înspre larg. .. 

~...Vreau să mă ierte, să poată zâmbi din nou. 

~ nisipul era prea fin, densitatea lui era prea mică. Mi-a fost frică 

să încep să caut... 
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~ De ce atunci când suntem supăraŃi, ne vărsăm nervii pe cel de 

lângă noi? 

~ Am ajuns să nu mai  fim compatibili nici cu natura însăşi, care 

ne renegă. 

~ .....suntem egoişti, e adevărat. 

~...susurul valurilor, neliniştea lor e prezentă doar la mal. În larg, 

tăcerea întâlneşte lumina! 

~ îmi tot spune că dacă m-aş putea schimba, ne-am putea înŃelege 

mult mai  bine, am ajunge să comunicăm mai des. 

~ ne căutăm liniştea într-un adânc plat... 

~ mi-e atât de dor de mare.... vreau să mai mângâi o dată bronzul 

nisipului, şoaptele valurilor.... 

~ trenul acesta mă sufocă....prea multe figuri, triste zvâcniri de 

conştiinŃă! 

~ mi-e prea somn acum, ca să mai spun ceva, să mai gândesc 

...dintre toate minunile pământului, am ales viciile, ca să fim 

fericiŃi! 

~ ai uitat? Ne bucuram ca doi copii când dimineŃile reveneau din 

tăcerile nopŃii, un miracol repetitiv infinit, spuneai: dacă într-o zi 

nu va mai fi nimic, ceva, aici, în piept, va face să crească  

din nou  -  un univers de viaŃă! 

~ tu, eu---- în fond suntem aceeaşi persoană! 
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~  Într-o clipă de tăcere, toate gândurile, toate gesturile, toŃi ochii, 

toate mâinile au început să Ńipe!  Apoi, s-a făcut linişte! 

Doar roŃile  trenului se mai auzeau încet, ca un disc tocit. 

Îşi încetinise pasul desculŃ de copil grăbit..... acum scârŃâitul se 

auzea din ce în ce mai greoi, mai prelung, ca paşii pierduŃi printre 

morminte ai unui bătrân. 

Ajunsesem în Bucureşti. Răcoarea mă alinta, îmi dădea 

puteri noi. Pe peron, lumea se grăbea să iasă din gară. Parcă 

trecuseră ani, nu luni, de când nu mai văzusem Bucureştiul. Era o 

umbră usoară de nostalgie, un fel de salut ce suna a bun venit în 

adierea usoară a vântului.  

Mă aştepta un an nou, diferit de mirosul de tei, de parcul 

singuratic în care doar frunzele duse de vânt alintau timid aleile. 

Era diferit anul trecut: îmi pusesem toate visele, toate speranŃele, 

toate gândurile timide laolaltă, îmbrăŃisând şi figuri, şi buze, şi 

copaci....răsărituri palide brăzdate de roşeaŃa din obraji a vreunui 

trecător grăbit.  [...] 

Un noiembrie ploios .... un bucureşti din care îŃi vine să 

evadezi din clipa în care deschizi ochii dimineaŃa şi până îi închizi, 

încercând să te detaşezi de stradă, de oameni, de tramvaie.... parcă 

ar fi un tablou de Picasso, cu pânza înnegrită de gazele de 

eşapamente, în care culorile şi-au pierdut din strălucirea de 
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odinioară, în care ultimul glas devine cel dintâi şi în care aripile se 

zbat să respire. 

Însă, pe lângă ploaie, pe lângă glodul prin care eşti silit să 

treci şi pe lângă ochii veşnic înroşiŃi de nesomn….simŃi cum 

începi să respiri.   

E ciudat….arunci o privire în urmă,  la ceea ce a fost şi 

începi să te întrebi uimit, câte ceva: parcă nu te mai ştii, nu mai 

recunoşti decât părul blond, ochii blânzi şi cerul albastru… Şi 

atunci îŃi dai seama că nu faci altceva decât să desenezi….în 

fiecare zi. ViaŃa poate fi reprezentată printr-un grafic ale cărui 

coordonate şi le alege fiecare. Dacă le-am stabili, coordonatele 

noastre nu ar fi oare aceleaşi? Ba da. Numai ceea ce trasăm noi... 

schimbă graficul, îi dă o formă... ne schimbă. Treji, adormiŃi, ne 

vindem în fiecare zi grijile la tarabă, mestecând o gumă demult  

trecută, păreri, idei deja tranşate. [...]  

 

Trecuse un an. Mă uitam cu uimire în urmă şi nu-mi venea 

să cred …cât de diferit poate să fie peisajul…. Descopeream 

acum că toate imaginile, lucrurile erau schimbate. Aceleaşi, însă 

aveau un iz nou, un parfum pe care aş fi vrut să-l simt tot timpul. 

E ciudat....a dat un replay la viaŃă....viaŃa însăşi! Important e să ştii 
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cum să primeşti acel ceva de care ai atâta nevoie...şi după care 

tânjeşti.... 

 

...încearcă să uiŃi, 

nu te mai privi în oglindă. 

Uită...calcă pe carne 

pe apă, pe ochii de sticlă 

ce lucesc a fericire uitată 

pereŃii sparŃi în noaptea neagră 

descoperă luna.... 

chipul palid, încovoiat, cu 

mâinile încleştate a rugăciune, 

zvâcneşte un început... 

Uită că te-ai născut ! 

azi, vei învăŃa 

să te naşti din nou... 

- E zece seara. Am examen poimâine! 

- Ei, şi? Ai timp să înveŃi. Azi uităm de tot.. ne plimbăm  

până uităm.. 

- Metroul se închide la unsprezece;  

- Hai să uităm; ne plimbăm toată noaptea prin Herăstrău?  


