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O istorie „evenimenţială” este şi temporalizantă. Cât 
însă factorul timp ajută hermeneutica aplicată filosofiei 
în istoria sa?

Este adevărat, dar banal, că orice filosof şi orice 
filosofie aparţin unui timp. Pentru a constata aceasta şi 
chiar pentru a le reconstitui locul şi rolul nu este nevoie 
de prea multă ştiinţă sau nu este de primă necesitate o 
„ştiinţă” aplicată lor. 

Bernard de Chartres nu idiliza, decât poate micşora 
urmaşii: „Suntem ca nişte pitici cocoţaţi pe umerii unor 
uriaşi” – quasi nonos gigantium humeris insidentis. De 
aceea şi vedem mai departe decât ei. Mai departe, înainte, 
şi îi vedem şi-i înţelegem pe ei înşişi, mai bine decât le 
stătea lor în putere. Dar nu pentru ei. Dacă „trecutul 
explică prezentul şi prezentul trecutul” , dacă aşa stau 
lucrurile cum îi păreau lui Braudel, oricum înţelegem pe 
cât se poate mai bine trecutul în vederea noastră. Prezentul 
este scopul şi nu trecutul. Nu ni-l explicăm pe acesta 
pentru el însuşi. De altminteri, trecutul, dinspre noi, este 
o abstracţie sau cel puţin, în ordinea filosofiei realitatea 
lui este tot una cu ceea ce îi rămâne, evenimenţial. 
Distingând cu Platon, două „scufundări” („navigaţii”), 
altfel spus „lecturi”, doar ceea ce îi revine primei, rămâne 
în trecut sau este trecut. Exemplificând: apa ca nume al 
fiinţei (Thales) sau aerul (Anaximenes), focul (Heraclit) 
şi chiar „ideile” platoniciene, presupoziţiile într-un fel, 
ficţionaliste privitoare la universalii (scolastică), dualismul 
cartezian, identitatea formelor apriori kantiene (spaţiu, 
timp ...), „ideea absolută” hegeliană (epoca modernă) în 
ce ordine semnifică mai tare? La a doua „scufundare” 
(lectură) era descoperită semnificaţia care şi „face” istorie, 
ţinând de sistem: fiinţa doar „purtată” de elementele 
cosmologice sau de „idei”, acestea şi ca nume pentru 
universalii, relaţia dintre acestea şi individuale în celebra 
„ceartă” scolastică în juru-i, structura metafizică a lumii 
(Descartes), structurile-funcţii ale conştiinţei generice 
(Kant), fiinţa ca devenire în sine (Hegel). În deosebire de 
cele dintâi care rămân în timpul lor şi care dau sens, cât 
au şi ele, trecutului, celelalte (semnificaţiile) au atâta 
realitate câtă devenire. Ceea ce este istorie, în filosofie, 
este şi sistem, întrucât numai semnificaţiile, adică datele 
elementare, constitutive, devin. Istoria filosofiei nu este şi 
a substructurilor narative sau cel mult este şi a acestora 
doar întrucât sporesc în capacitatea de a purta, cât mai 
puţin contradictoriu, sensurile constitutive sistemului. 
Istoria este a acestora, altfel însă decât într-o ordine 
succesivist-lineară (istoricistă). În sine (adică în timpul lor) 
faptele rămân mereu aceleaşi, dar pentru noi, de oricând, 
ele devin urmând legile logicii holistice, asemenea sferei, 
centrifugal. Temporalizant, iar dacă succesivismului i se 
adaugă progresivismul, urmările sunt încă mai grave, ceea 
ce este după „şterge”, valoric, ceea ce era „mai înainte”. 

Nu încape îndoială, progresul există. Fiinţă istorică, 
omul, istoricitatea înseamnă devenire. Depăşirea inerentă 
„progresului” poate fi percepută chiar în intervale mai 
scurte ale istoriei filosofiei. De la Thales la Platon, în doar 
aproape 200 de ani progresul era, parcă, incomensurabil. 
Faptul ţine de geniul filosofului dar şi de experienţele 
anterioare. Platon a ştiut cum să asimileze filosofiile 
anterioare; deevenimenţializându-le, le-a trecut în 
elemente pentru propria construcţie. Astfel a desăvârşit-o 
şi pe aceasta, dar a re-creat şi tradiţia, deschizând-o. Prin 
aceasta însă, faptele istorice, de la Thales la Socrate, au şi 
rămas în urmă, în timpul lor, cu semnificaţie doar pentru 
aceasta?

În poezie, problema pare să fie simplă: chiar 
dacă prozodic Sofocle, Euripide au beneficiat de cei de 
dinainte, de la Homer la Eschil, nu înseamnă nici că, 
prin aceasta, cu necesitate le sunt superiori, nici că, tot 
asemenea, aceia sunt, valoric, întrecuţi. Eschil poate 
fi citit, în primul rând, în sine, nu numai istoric prin 
alţii şi în vederea lor. Ca Homer, ca Pindar, ca Sofocle 
şi Euripide, la rândul lor, Eschil este dincolo de timp. 
Valorile se instituie în timp dar măsura lor este dată 
de trecerea în atemporal. Lectura lui Eschil este mai 
curând îngreunată şi poezia lui minimalizată dacă ţine 
seama de timp. Este limpede că aceasta numai în ordinea 
poeticităţii. Altfel, pentru istoricii Greciei, ca „martor” al 
timpului său, poate să aibă valoare documentară. Ceea 
ce, evident, este ci totull; şi cu totul altceva. Tot asemenea 
şi Dante şi Shakespeare ... Divina Comedie, poate fi citită 
cu mari beneficii de teologi, de filosofi, de istorici, chiar de 
astronomii-cosmologii interesaţi de trecutul ştiinţelor lor. 
Unii, pentru a fi contribuit la teologia purgatoriului, alţii 
pentru apropierea sa de filosofia thomistă, istoricii pentru 
adversităţile dintre Guelfi şi Ghibelini, ştiinţificii pentru 
reprezentarea cerului. Pentru toţi aceştia, Dante este ca 
o oglindă a timpului său. Numai ca poezie însă Divina 
Comedie este, cu adevărat, divină, dincolo de timpul ei 
istoric. Aceasta şi pentru că este a oricărui timp, prin 
deschiderea sa. Numai în ordinea poeticităţii ea poate fi o 
„oglindă” pentru orice timp. 

Dar „ faptele istorice” ale filosofiei? Are Thales, 
cazul limită, valoare în sine? Întrebarea, extinsă, poate fi 
pusă chiar pentru Platon sau Aristotel, Thoma sau Dans 
Scotus, Descartes sau Spinoza, Kant sau Hegel. Dacă da, 
în ce constă? Dacă nu, atunci istoria filosofiei într-un fel 
ca metafilosofie, o reflecţie asupra deveniri ei adică, ar 
cădea în banalitatea exerciţiului istoricist. În urmare, 
pentru ce? Doar pentru a ni-i reaminti pe cei ce-au fost? 
Nu este chiar de prisos, dar e prea puţin.

Aşadar, o filosofie a unui timp trecut, mai îndepărtat 
sau mai apropiat, contează mai puţin, are valoare (şi) în 
sine, abstracţie făcând de timpul ei ca şi de resemnificările 
din imediata succesiune?

Pentru timpul ei valoarea este uşor perceptibilă 
dacă participă la instituirea alteia. Platon şi Aristotel 
măsurau exact (cât într-o lume atât de caleidoscopică şi 
de dinamică, aşa cum este aceea a filosfiei este posibil) 
valoarea reconstrucţiilor anterioare, integrându-le 
diferenţiat. La fel platonismul pentru post-platonism, 
probabilism, şi neoplatonism aristotelicismul pentru 
aristotelismul următor, post şi neo. Dar dincolo de 
„şcoală”, mai mult sau mai puţin, direct sau indirect? 
Altor timpuri cu alţi oameni, cu alte paradigme şi alte 
proiecte, mai pot fi provocatoare dacă nu şi constitutive? 
În măsura în care le sunt, faptul le confirmă existenţa 
valorică în sine, una în mişcare însă, pentru că nu atât 
filosofiile de după se întorc la cele de dinainte cât acestea 
vin către ele. Valoarea culturală nu este statică; ea este 
devenire, fiind mai mult potenţială decât actuală. Dacă 
metafizicile platoniciană şi aristoteliciană erau hotărâtoare 
pentru marea „ceartă” scolastică a universaliilor, aceasta 
înseamnă că ele trecuseră în condiţia unui fel de materie 
de substrat a filosofiei. Mereu deschisă către real, filosofia 
sporeşte şi deductiv, actualizându-şi potenţe care asigură 
autonomia. Schimbând puţin metafora lui Bacon, poate 
că nu numai „albina” ar fi emblematică pentru filosofie ci 
şi „păianjenul”, dacă nu mai cu seamă acesta, el ţesându-
şi pânza din propriul trup. 

Descartes, la vremea sa, venea cu o nouă filosofie 
a subiectivităţii odată cu transferul, prin convertire în 
argumente, a achiziţiilor scolastice. Când peste câteva 
veacuri Husserl se apleca asupra lui Descartes în prelegerile 
din 1929 ţinute la Sorbona (Meditaţii carteziene) el îşi 
socotea propria filosofie ca „neocarteziană”, Meditaţiile 
metafizice erau citite fenomenologic iar propriile Meditaţii 
(şi numite carteziene) cartezian. Husserl, aşadar, gândea 
cu Descartes în noua construcţie filosofică, poate, cea 
mai impunătoare a veacului. Descartes nu era „citit” 
de Husserl pentru timpul lui ci şi-l făcea contemporan, 
făcând din cartezianism un proiect fenomenologic, iar din 
fenomenologie un neocartezianism. 

„Lectura” unei filosofii, a unei opere poetice 
şi valorizarea doar pentru epoca lor, utilă pentru 
reconstituirea „peisajului” acesteia, nu mai este în egală 
măsură (în cel mai bun caz) pentru filosofia sau poezia, în 
cauză. Că au, oricare din genul lor, valoare doar pentru 
timpul lor aduce cu ipocrizia. Valoarea este sau nu este iar 
măsura ei, cel puţin în ordinea filosofiei, stă în deschiderea 
operei, ceea ce înseamnă şi virtutea latentă de a putea fi 
convertită în date ale altei şi altei reconstrucţii, nu numai 
ale unui timp anume şi nu doar ale unei resemnificări 
anume. Deschiderea înseamnă şi putinţa de a spori, dând 
şi primind, dar şi că „lectura” este posibilă şi benefică nu 
numai dintr-o situare. Pe cât difuzează mai intens şi în 
durată lungă pe atât îşi confirmă existenţa valorică.

TIMP ŞI ISTORIE
Gh. Vlăduţescu
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Cei 60 de ani împliniţi de curând de Ilinca Dumitrescu 
ne oferă prilejul de a rememora şi celebra, şi nu numai în 
context aniversar, un parcurs de viaţă impresionant în 
muzică şi pentru muzică, în cultură şi pentru cultură. 

Născută la Bucureşti, părinţi fiindu-i compozitorul 
Ion Dumitrescu şi poeta Mariana Dumitrescu, într-o 
casă în care Mihail Jora şi Paul Constantinescu, Alfred 
Alessandrescu şi Constantin Silvestri, ca şi scriitori 
sau pictori celebri erau des întâlniţi, Ilinca Dumitrescu 
a putut vedea de la câţiva ani, figurat vorbind, păsările 
paradisului, care i-au marcat şi îi marchează existenţa. 

Pianistă de largă accepţie naţională şi internaţională 
(a concertat în oraşe din 5 continente, 40 de ţări, 33 de 
capitale ale lumii, în importante săli de concerte), om de 
cultură de o impresionantă şi subtilă cuprindere, Ilinca 
Dumitrescu se defineşte ca o personalitate originală mult 
preţuită de specialişti şi admirată întotdeauna de publicul 
de pretutindeni. 

A început cântul pe claviatură de la o vârstă fragedă, 
a învăţat cu Iolanda Zaharia, Maria Şova, Lidia Cristian. 
S-a perfecţionat în tainele muzicii cu Cella Delavrancea şi 
Mihail Jora, ca ultimă discipolă a maestrului. Consacrarea 
universitară nec plus ultra a obţinut-o la Conservatorul 
de Stat „P.I. Ceaikovski“ din Moscova, la clasa de pian a 
maeştrilor de dimensiuni planetare Stanislav Neuhaus şi 
Iakov Flier, fiind recompensată la încheierea studiilor cu 
„Diploma de Merit“ ( 1978), distincţia maximă. 

Prezenţa numelui muzicienei, decenii şi decenii, pe 
afişele de concert din ţară şi de pe scenele internaţionale 
(a debutat foarte devreme, Virgil Gheorghiu scriind 
în 1972: „copil precoce pe linia Dinu Lipatti – Valentin 
Gheorghiu, exemplificând cornelianul vers pour les âmes 

bien nées, la valeur n’ attend pas le nombre des années, 
s-a bucurat timpuriu de glorie“) însumează mii de apariţii 
şi comentarii, cronici muzicale şi interviuri, portrete, 
eseuri, care pot fi asamblate în câteva volume. 

Este de spus că diapazonul creaţiilor pe care le are în 
repertoriu Ilinca Dumitrescu cuprinde spaţii componistice 
vaste, de la Scarlatti la Messiaen, de la Mozart la Albéniz, 
de la Beethoven la Prokofiev, de la Liszt, Chopin, 
Schumann, Schubert sau Grieg la avangarda sec. XX şi 
XXI, şi în mod deosebit piese româneşti, pe care le reia 
permanent în programele sale, printre care capodopera 
Toccata pentru pian de Paul Constantinescu, care este 
briliantul strălucitor de pe coroana foarte înaltă a artei 
sale. A realizat, pentru prima dată, integralele creaţiilor 
pentru pian solo de Mihail Jora şi Filip Lazăr. A interpretat 
atâtea prime audiţii, i-au fost dedicate atâtea lucrări… 

Vorbitoare de franceză, engleză, rusă, spaniolă, 
italiană, cunoscătoare a tradiţiilor care-şi au locul în 
panteonul de valori, motivaţii şi convingeri ale umanităţii, 
în turneele internaţionale în care a evoluat, în faţa 
audienţelor, uneori chiar foarte îndepărtate geografic, 
Ilinca Dumitrescu a fost şi este un autentic ambasador 
cultural al României. 

Şi trebuie spus că artiştii, personalităţile mari, de 
aceea sunt mari, pentru că au puterea să triumfe. Ilinca 
Dumitrescu are acea capacitate specială de a transcende, 
dincolo de instrumentul muzical căruia i s-a dedicat, 
într-o operă admirabilă de metamorfozare a umanului, în 
irizarea sa de superbie. 

În contextul generaţiilor de pianişti români, Ilinca 
Dumitrescu are definiţia marelui maestru savant şi 
bun confesor. Interpretările ei au viaţă, o viaţă care este 

întotdeauna o poveste, un adevăr, o sentinţă, exprimate 
prin accentul sacramental pus exact acolo unde îi este 
locul, prin elansarea cantilenei până la modulaţiile 
strălucirilor vocale, prin impetuozitatea năvalnică. Ilinca 
Dumitrescu creează pe claviatura pianului, arta ei este 
instantanee, este o zămislire spontană. Cu o rafinată 
măiestrie a dozării, muziciana atinge orizonturi ale 
înţelegerii, sub incidenţa cărora discursul sonor apare 
limpede şi în deplină simplitate, ca de la sine, fără cel mai 
neînsemnat efort. 

Ilinca Dumitrescu – solistă concertistă, muzicolog, 
Doctor în Muzică „summa cum laude“, deţinătoare a 
Premiului Academiei Române, pedagog, conducător al 
unei prestigioase instituţii muzicale, muzeolog, realizator 
şi producător TV –, la 60 de ani, are poate mulţumirea de 
a şti că este, prin situarea sa în universul înconjurator, 
acel puternic contrast reliefant pentru forţa şi vitalitatea 
muzicii româneşti care, pot crede, ocupă astăzi un loc de 
frunte într-o eventuală ierarhie a muzicilor dintr-o parte 
sau din alta a planetei. Ilinca Dumitrescu, la 60 de ani, 
are desigur mulţumirea de a nu se afla, asemeni multor, 
multor altora care îşi pun insolubila întrebare ce au făcut 
ei cu viaţa sau ce a făcut viaţa din ei. Ilinca Dumitrescu, 
la 60 de ani, are, fără tăgadă, mulţumirea de a şti că a 
dăruit îndrăgostiţilor de muzică, sufletelor lor, mai mult, 
mult mai mult decât a primit, şi că din tot acest preaplin 
este ivirea, fără parti-pris şi cu nobleţe, a acelui înţeles că 
artistul – şi numai artistul – poate fi plătit, dar niciodată 
şi de nimeni răsplătit. Şi asta este şi adevărat, şi omenesc 
totodată. 

La mulţi ani, Ilinca Dumitrescu!

I L I N C A  D U M I T R E S C U ,  
S A U  R Ă S F R Â N G E R E A  P R O F U N D Ă  

A  C U LT U R I I
M i r c e a  Ş t e f ă n e s c u

M A E Ş T R I  –  A N I V E R S Ă R I

Cenaclul „Literatorul” s-a întrunit pe 21 noiembrie 
2012, la Biblioteca Metropolitană Mihail Sadoveanu, 
Bucureşti, în Sala Mircea Eliade. Printre participanţi 
s-au aflat scriitorii: Victoria Milescu, Geo Călugăru, Crina 
Bocşan-Decusară, Ion C. Ştefan, Vilia Banţa, Florica 
Gh. Ceapoiu, Constantin Kapitza, Ioan Maftei Buhăeşti, 
George Enache şi alţii. 

Amfitrion: scriitorul Emil Lungeanu.
Au citit din creaţiile proprii: Ioana Stuparu – proză 

„Ce înseamnă a fi Fericit”, Corneliu Zeană – versuri 
inedite şi Dorian Ionescu Pascal – fragment din „Trilogia 
informaţiei”.

După ce a făcut cunoscută recenta plachetă de 
versuri, Cununa rapsodului, Editura Rawex Coms, 
2012, precum şi calitatea sa de membră a Uniunii 
Compozitorilor şi Muzicologilor din România (textier, 
compozitor şi interpret de muzică populară oltenească), 

scriitoarea Ioana Stuparu a citit materialul „Ce înseamnă 
a fi Fericit”. Chiar de la început, acesta a stârnit 
controverse în privinţa încadrării lui în una dintre speciile 
literare. Considerat ca fenomen cu destinaţie personală 
ce are la bază miracolul, autoarea a făcut referire la 
Fericirea spirituală devenită pentru ea crez, exemplificând 
cu un fragment din cartea sa Clipa de Lumină, Editura 
Miracol, 2001, în conţinutul căreia realul se împleteşte 
cu spiritualul. Cunoscând conţinutul cărţii Clipa de 
Lumină, scriitorul Geo Călugăru a venit cu completări 
foarte interesante, cum că divinul poate fi generator de 
Fericire. De asemenea, sentimentului de Fericire despre 
care a mărturisit Ioana Stuparu i s-a alăturat scriitorul 
profesor Ioan Maftei Buhăeşi, exemplificând, cu emoţie, 
unul dintre momentele în care a trăit miracolul Fericire. 
Prof.Dr. şi scriitor Adrian Botez, i s-a adresat în scris 
Ioanei Stuparu: Vă mulţumesc mult şi vă felicit, pentru 

textul – Ce înseamnă a fi Fericit! Aţi făcut acea deosebire 
CLARĂ, în termenii învăţăturii creştin-ortodoxe, între 
Fericire şi bucurie – deosebire semantică radicală, la care 
am ajuns şi eu să meditez, după multele necazuri şi foarte 
grăbit-trecătoarele bucurii ale vieţii mele”. 

Diferite ca stil, lucrările citite la Cenaclul 
„Literatorul” au creat momente de haz sau de meditaţie. 
Spre exemplu epigramele prezentate de domnul Conf.Dr. 
Corneliu Zeană, fiind bine lucrate şi la obiect, tratând 
aspecte politice, medicale sau sociale, au descreţit 
frunţile şi au fost răsplătite cu aplauze, autorul primind 
ca dedicaţie un catren creat ad-hoc de domnul Geo 
Călugăru, iar poeziile ale căror titluri sugestive precum: 
„În casa mea din piatră şi stejar”, „În jurul mesei” 
etc., au îndemnat la meditaţie. Considerând poezia 
domnului Corneliu Zeană „ca fiind de largă respiraţie, 
când păstrând modul lapidar, când alunecând spre 
epic”, moderatorul Emil Lungeanu vede o asemănare 
cu creaţiile lui Cincinat Pavelescu, „cu toate că, spune 
domnia sa, la Cincinat gesturile sunt mai de largă 
respiraţie”. Aprecieri la lectura poetului Corneliu Zeană 
au venit şi din partea scriitorilor Ion C. Ştefan şi Maftei 
Buhăeşti, mai ales pe motivul sensibil al conţinutului 
poeziilor cu aspect de pastel, de povestiri.

Fragmentul „Trilogia informaţiei” citit de domnul 
Dorian Ionescu Pascal, privit din punct de vedere literar 
a creat motive de suspans în rândul auditoriului. După 
părerea poetului Constantin Kapitza, fragmentul poate fi 
perceput ca literatură SF.

CENACLUL „LITERATORUL” 
şedinţa din 21 noiembrie 2012

Ioana Stuparu
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„Literatorul este astăzi o adevărată 
şcoală din sânul căreia au ieşit la lumină 
tineri cu al căror talent ne putem mândri 
şi noi şi ţara. (...) Astfel revista literară din 
capitală devine o republică ce nu va 
avea alt cenzor decât controlul stilului.”

Al. Macedonski
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Literatorul

După intrarea în NATO şi după trecerea la o armie, 
vezi Doamne profesionistă, am auzit de la bunul meu 
amic, Sorin, dedat la treburi bisericeşti, cum că multe 
cazărmi dezafectate s-au transformat în mănăstiri. E 
destul de trist şi destul de aproape de cartea lui Dino 
Buzzati, „Deşertul tătarilor” sau de cartea lui Kadare, 
„Generalul armatei moarte”. Ce chestie, din aplicaţii şi 
exerciţii de front să dai în bisericeală, schimbând hainele 
singurătăţii! Ca generalii Bizanţului! Ce-i drept, ştiam de 
la bunică-meu, bărbosul ateu brăilean, ca orice grecotei 
serios – auzisem prin maică-mea că-şi râdea de toate 
maslurile, deşi se prevăzuse cu un sicriu încă de pe la 
vârsta de patruzeci de ani şi-l aruncase în pod până i-a 
venit rânduiala, la optzeci şi doi de ani, de nu cumva 
putrezise înainte de a-l ascunde în pământ, copârşeul, 
nu bunicul! – că armata este un fel de adunătură de mai 
mulţi nebuni. ( Declar că nu am efectuat stagiul respectiv 
şi, posedând şi tată fost ofiţer nu cred că privirea ascuţită 
a lui Caragiale, Brăescu şi Bacalbaşa se poate întinde 
peste pot poligonul!). Ceva pare cât se poate de adevărat, 
chiar dacă onoarea şi disciplina ţineau loc de o anumită 
conduită şi rigoare. Citeam prin presa anilor ’20 că ofiţerul 
Cutare, văzut şi dat de gol cu amanta la restaurant, 
punea mâna pe chistol şi-l ducea la tâmplă, apăsând pe 
trăgaci. Nu mai vorbim despre duelurile din camaraderie, 
despre datoriile la cărţi şi altele de acelaşi fel. O lume 
cam zănatecă, dar vioaie. Acum, când orice ordonanţă, 
maistru melitar ori plotoner devine general de popotă, te 
umflă râsul. Am ajuns o naţie de profesori universitari 
şi de generali, mai avem puţin şi vorba unui coleg aici, 
dăm drumul la mareşali! Nu va mai avea cine ne trage 
ciubotele, cine purta războaiele şi cine ieşi la tablă! 

Ei bine, iată cadrul de azi: 
Ziua Naţională. De când a fost 
fixată pe 1 dechemvrie, pare un 
soi de parastas. Nu că nu ar fi 
bine aşezată şi că i s-ar potrivi 
un imn mai acătării, cum 
bâiguie toţi nechemaţii. Fireşte, 
data respectivă poate ofensa 
pe alţi vecini, dar orice dată 
istorică ofensează o anumită 
parte de istorie a cuiva, orice 
independenţă e o desprindere 
de ceva, aşa după cum orice 
imn se referă la un moment 
precis! Singura dată care ar 
putea concura cu acest început 
de decembrie ar fi 9 mai, 
declararea neatârnării. Că imn, 
mai înflăcărat şi mai incitant 
ca ăsta nu există, cu toate 
versurile lui strict databile. 
Altceva e enervant, nu sclipeşte 
aerul de sărbătoare, totul 
este împotmolit, magazinele 
sunt deschise, lumea nu se îmbracă frumos şi nu iese 
la luminaţie sau la plimbare, iese să huiduie, că tot nu 
este nicio oprelişte. Acum, să mă şi să ne ierte Bunul 
Dumnezeu, dar la comportamentul golănesc nu prea 
ai altă variantă pe măsură, că orice alternativă de-aia 
e alternativă, să aibă două feţe, aşa cum îl gratula nea 
Paul Georgescu pe O. Paler, „Palerul cu două feţe”! (Am 
observat de mai multă vreme că ieşirea în parc, tihnit, 
pe alei înserate, statul pe bancă, cu o carte în mână, nu 
se mai poartă. Se poartă confetti-le şi artificiile). Mai e 
apoi şi un prilej de înfoială în pene uşor desuetă, de parcă 
numai ochii alunecoşi şi violeţi ai Reginei Maria şi unicul 
mai bun din famelia Brătianu făcuseră Marea Unire, nu 
aveau marile puteri nevoie de un stat tampon între trei 
împărăţii! La care se adaugă un fel de pomană înghesuită 
de somnambuli răbufniţi din Brueghel, mânată de 
politruci ce se rostogolesc zâmbind rumen, pe uliţă, ca 
zarzărele! Sau ca boabele de linte pe care le oferă generos 
la gamelă!

Apoi, vin comentariile televizionate ale unor 
onor. specialişti. Vorba asta, specialist, -ă, plural 
specialişti, specialiste s-a acoperit de atâta noroi ridicol 
mediatico-teleptual, încât cred că va deveni ceea ce a fost 
haznaua împărătească şi ce a ajuns! Te trimite, vrei, nu 
vrei, imediat la cei ’jde mii de specializaţi în aer de Cişmigiu 
şi în apă de ploaie ai lui nea Caisă-Emilog Costantinescu, 
el însuşi mare specialist în pietre de moară sau de 
remy! De-o pildă, bunioară, câte un colonel pe puncte şi 

câte un altul acoperit deshamă împreunaţi la microfon 
plotoanele şi grajdurile armiei naţionale, sfârtecându-le 
cu explicaţii. Aşa au văzut ei la alţii, că de pomenit 
nu au avut unde, fiind născuţi la coada vacii. Astfel, 
vin de varsă un tomberon blindat de termeni acustici 
evoluaţi, „teatru de operaţiuni”, „acoperiţi de glorie” şi 
alte bazaconii! Unde, frate, s-au acoperit răcanii ăştia 
de glorie, pe acolo pe unde mor ca proştii, da, ca proştii, 
împinşi de alarmele făţarnice ale altora, în fel de fel de 
răzbeluri de cucerire? Şi câtă şpagă se înghite la plecările 
astea, mamă-mamă! Petrişor, unul care a stat la ospel 
prin Irak şi ne-a transmis de pe terasa de operaţiuni, nu 
s-a vârât după terorişti prin văgăuni, hârtoape, culoare, 
galerii şi alte crevase! Ca şi ăia care s-au răpit singuri, 
să avem şi noi, cum vă spuneam, faliţii noştri ! Mai vin 
la sfârşit, ca bomboana de pe colivă (unde mai pui că e 
plin de popime, se oficiază slujbe în direct) aprecierile 
câtorva înapoiaţi din studiou, unul şi unul. Care îşi dau 
şi ei cu presupusul. O educatoare se plângea că elevii ei 
încurcă borcanele, pe 24 januarie cu 1 dechemvrie şi-i 
trec totul în cârca lui Cuza. Pe foarte bună dreptate, Cuza 
este ăl de începu, punct cu punct, toate reformele Marelui 
Orient conţinute în proclamaţiile paşoptiste şi ministrul 
lui, cel mai de seamă om politic al României veacului al 
nouăsprezecelea, Mihail Kogălniceanu, le-a „înfăptuit 
neabătut”! 

Vin, în sfârşit, şi telegramele de felicitaţiune de prin 
toate părţile. Astea, nu ştiu dacă s-a gândit cineva să facă 
un studiu serios, nu ar trebui să se coşcovească în zadar, 
căci ele reprezentează un barometru de stimă! Bunioară, 
cea mai răsunătoare telegramă, după ultimatumul 
Uniunii Sovietice din 1940, cred că este aia adresată de 

Dali lui nea Nicu, cu ocazia 
reinstaurării sceptrului 
prezidenţial în 1971! Toate 
gazetele importante – care erau 
în număr de trei! – publicau o 
selecţie atentă şi la fel de atent 
pusă în pagină din depeşele 
astea. Astfel, în primul rând 
pornind din stânga sus se 
găseau recomandatele URSS, 
Chinei, Jugoslaviei, SUA, 
Franţei etc. Întotdeauna mă 
pufnea râsul cum începea 
epistola URSS, semnată 
mereu de două sau trei nume: 
„datorită ofensivei Frontului 
ucrainian... la, la, la! Adică, 
datorită nouă, v-aţi eliberat 
şi voi. Acum, apar o grămadă 
de ciripitori de istorie de clasa 
a patra care vorbesc despre 
„lovitura de stat” din avgust, nu 
mai e nici „scuturarea jugului 
hitlerist”, nici „Revoluţia 

antiimperialistă...”! Ca la fotbal, mereu pentru înfrângerile 
noastre sunt de vină arbitrii şi terenul, foarte rar slaba 
mobilizare şi indiferenţa faţă de colorile naţionale. Pentru 
toate tâmpeniile făcute de noi de-a lungul şi de-a latul 
veacurilor au fost de vină turcii, tătarii, leşii, grecii, 
ungurii, nemţii, evreii şi ruşii. Romanii, care tot cuceritori 
s-au dovedit, fiind mai departe, mai ales în timp, sunt 
priviţi cu simpatie, căci ne-au lăsat pe columnă. Unde, 
vorba lui Călinescu, suntem în lanţuri. Oricum ar fi, ar 
trebui să hie un moment şi monument de mîndrie, că 
nu multe naţii au un astfel de certificat de naştere în 
basorelief! Sigur că prejudecăţile vor mai dăinui şi răbufni 
încă vreo niscai secoli, dar până la urmă zău că mult mai 
interesant ar fi ce facem azi şi îndeosebi mâine. Dar noi, 
românaşii, nu prea avem spirituş antreprenorial, noi vrem 
repede totul, dacă se poate, cât ai bate din palme. Şi ne 
mai facem că plouă când dăm bâca, ba chiar ne lăudăm 
peste poate, cum e în cazul firitisirii pornite dinspre Casa 
Albă, unde gestionarul de colo, pedejeul lui Empire, nu 
a catadicsit să semneze nici măcar o circulară banală 
pentru responsabilul de bloc de la noi. Asta e consideraţia 
partenerială pentru bietul nostru vaporean. Râsul lumii! 
Şi prin vară, tot tanti asta de externe – în Statele Unite, 
prezidentul e premier, deoarece mental ele ţin tot de 
coroana britanică! – trimisese un fel de mandatar sau 
majordom. Bine, nici alte mari puteri, chiar dacă îţi dau 
vreo decoraţie de pamplezir, nu te cheamă la sediu, ţi-o 
trimit prin poştă! Of şi aoleu!

A R M I A  R O M Â N Ă
Nicolae Iliescu

B L O G N O T E S



4

nr. 161-162 ► Noiembrie-Decembrie 2012

Între simbolurile identificate de G. Durand în lucrarea 
Structurile antropologice ale imaginarului, un întreg 
capitol este dominat de cele teriomorfe. Subliniind asupra 
faptului că imaginile animalelor sunt cele mai frecvente 
şi cele mai comune, autorul vorbeşte despre polivalenţa 
semantică la nivelul obiectului simbolic provocată de 
întrepătrunderea motivaţiilor. Dintre acestea, simbolul 
calului pare să domine o întreagă literatură: „Poeţii nu 
fac altceva decât să regăsească marele simbol al calului 
infernal aşa cum apare el în nenumărate mituri şi 
legende, în legătură fie cu constelaţiile acvatice, fie cu 
tunetul, fie cu iadul înainte de-a fi anexat de miturile 
solare. Aceste patru constelaţii însă, chiar cea solară, 
sunt solidare cu aceeaşi temă afectivă: groaza în faţa fugii 
timpului simbolizată de schimbare şi de zgomot.” (op. cit., 
p. 90). Despre calul chtonian se poate afla că „e animalul 
încălecat de Hades şi de Poseidon. [...] Folclorul şi tradiţiile 
popoarelor germanice şi anglo-saxone au păstrat această 
semnificaţie nefastă şi macabră a calului: a visa un cal e 
semnul unei morţi apropiate.” (idem, p. 90).

Calul, „simbolul timpului”, este „legat de marile 
orologii ale naturii” (ibid., p. 93), având o traiectorie 
ascensională: „Prin mijlocire solară vedem cum însuşi 
calul evoluează de la un simbolism chtonian şi funebru, 
spre un pur simbolism uranian, până ce devine dubletul 
păsării în lupta contra şarpelui chtonian.” (ibid., p. 93). 

„În sfârşit, ca ultim avatar, calul se vede asociat cu 
fenomenul meteorologic al tunetului. Şi Pegas, fiul lui 
Poseidon, demon al apei poartă fulgerele lui Jupiter.” 
(ibid., p. 95).

D.R. Popescu nu ar fi putut găsi un simbol mai potrivit 
pentru opera sa, decât pe cel ambivalent al calului, „forţă 
fecundă când străluceşte, şi de forţă ucigaşă când se 
cufundă în noapte.” (conf. Dicţionarului de simboluri, vol. 
I, p. 234). Pentru că frecvent calităţile instinctului său îl 
fac să treacă drept clarvăzător, el este sacrificat în O bere 
pentru calul meu. Prin gura Sevastiţei acesta „lămureşte” 
tainele satului, vorbeşte despre asasinarea lui Păun şi 
a lui Horia, dă sfatul de a se ţine cont de înţelepciunea 
populară, de omenie, devenind astfel incomod. Chiar 
înainte de moarte, Mişu, care fusese dus în baltă de 
Ţeavălungă, pentru a se umple de lipitori, mai spune 
şi alt secret: că de fapt Costică e Liviu Ţeavălungă şi că 
atunci când l-a ucis, cel din urmă i-a luat şi identitatea. 
Nici Moise nu este prea bucuros de adevărurile pe care 
le rosteşte propriul cal, iar unica soluţie este să scape 
de acele delicii verbale periculoase ucigându-l. „Calul 
acvatic ni se pare deopotrivă reductibil la calul infernal” 
(G. Durand, op. cit., p. 94). În încercarea de a-l transforma 
pe Mişu în cal acvatic, sătenii îl transformă de fapt în 
simbol solar. Actul lor poate căpăta valoare sacrificială: 
„după cum subliniază M. Eliade, calul este (aici) [în 
Ashvamedha] identificat cu Cosmosul, iar sacrificarea lui 
simbolizează – adică reproduce – actul creaţiei” (ibid.). 

Valoarea sacrificială a uciderii calului vorbitor este 
trâmbiţată de însuşi cel care o va înfăptui: „Fruntelată 
a spus: […] că bănuieşte că Mişu vrea să fie mâncat şi 
sângele său băut ca ei să aibă viaţă veşnică.” (O bere 
pentru calul meu, p. 146). 

Fragmentul citat aminteşte de ritualul săvârşit o dată 
pe an la Roma. „La 15 octombrie în fiecare an, avea loc o 
întrecere de care pe Câmpul lui Marte. Străpuns de suliţe, 
calul din dreapta al echipei victorioase era sacrificat lui 
Marte spre a se obţine recolte bogate; capul animalului 
era tăiat şi împodobit cu un şirag de pâinişoare. De 
îndată, locuitorii din două cartiere ale oraşului – Calea 
Sacră şi Subura – începeau să se lupte între ei pentru 
stăpânirea capului. […] Se tăia coada calului şi se alerga 
cu ea atât de repede până la casa regelui, încât sângele 
picura pe vatra casei. În afară de acesta se pare că sângele 
era păstrat până pe 21 aprilie, când Fecioarele Vestale îl 
amestecau cu sângele unor viţei nenăscuţi, care fuseseră 
sacrificaţi cu şase zile mai înainte. Amestecul se împărţea 
apoi ciobanilor care îl foloseau a afumarea turmelor.” 
(J.C. Frazer, Creanga de aur, vol. IV, p. 32-33).

Iată şi scenariul uciderii lui Mişu: „îl legase pe 
Mişu de lemnul, de stâlpul ce ţinea cumpăna fântânii… 
Şi bătut cu catarama curelei, Mişu s-a rotit în jurul 
lemnului până aproape s-a strâns de gât… apoi a luat-o 
la goană înapoi desfăşurând ştreangul, şi s-a ridicat în 
două picioare, parcă apărându-se, cu spatele la acel lemn 
scorojit, aproape lipit de el…Şi Fruntelată a strâns atunci 
şi mai tare ştreangul, funia ce o avea acum de gât Mişu, 
şi calul a căzut pe spate, s-a rezimat, în cădere, a rămas 
aproape spânzurat (funia fusese legată chiar de cumpăna 
fântânii […]), nechezând… Când l-a plesnit el cu muchia 
toporului în frunte, repede de trei ori, şi Mişu s-a prăbuşit 
în ţărână, peste desagi şi peste hârtiile din ei. […] Şi 
atunci Fruntelată a deschis poarta şi porcii au năvălit şi 
au început să mănânce întâi ficaţii şi maţele...” (O bere 
pentru calul meu, p. 187-188). Concluzia naratorului este 
că Mişu „a pierit […] degeaba, moartea lui este inutilă.” 
(idem, p. 190). 

Este nevoie de un nou sacrificiu, este de fapt nevoie 
de o altă lume, idee susţinută în multiple maniere la D.R. 
Popescu, prin cumulul de elemente ce ţin de ritul funerar 
sau de diverse scene şi simboluri. Există încă posibilitatea 
de salvare a acesteia pentru că Petra, nevasta lui Patriciu, 
le spune Sevastiţei şi celorlalţi că a născut „un mânz”. Se 
ştie că „în tradiţiile chineze antice, neofiţii erau numiţi la 
iniţiere mânji” (Dicţionar de simboluri, p. 227). Simbolul 
ar putea fi receptat drept salvator, pentru că iniţial 
femeia are impresia că l-a născut pe Iisus. Petra făcuse 
cunoscut faptul că „Mişu poartă în coamă, poate pus de 
Moise un spic de grâu”. „Regele” Moise are, se pare, o 
intuiţie desăvârşită, având intuiţia că îi poate domina pe 
ceilalţi inclusiv prin transformarea calului într-un „spirit 
al grâului”. (J.G. Frazer). Iar sacrificarea lui îi poate 
aduce renaşterea: „animalul nu este ucis probabil ca 
orice victimă oferită zeului, ci ca reprezentându-l pe zeul 
însuşi.” (J.G. Frazer, op. cit., vol. IV, p. 30). 

„Păi nu, păi e ştiut din bătrâni că mormântul se 
poate face... Da Mişu... Mormântul însuşi se face cal, şi 
nu-l poţi găsi, dacă nu vrea mortul, cel ce e în propriul 
său mormânt, în cal, sau chiar mortul e făcut cal...” (O 
bere pentru calul meu, p. 174). Ştiutul acesta „din bătrâni” 
este destul de improbabil. Este posibil însă ca Nicanor 
să facă act de paradă, sugerând că Moise l-a pus bine pe 

Horia, iar această metamorfozare este 
doar aparentă. 

Întorcându-ne la simbolul 
calului, mai apare o dată o imagine 
frapantă în opera scriitorului, şi nu 
este vorba de un „mânz năzdrăvan”, 
ţine acesta să precizeze, ci de „un 
mânz ca toţi mânjii” (D.R. Popescu, A 
fost odată ca niciodată…, vol. Căruţa 
cu mere, p. 7). De fapt, nu e chiar ca 
toţi mânjii, ci are doar trei picioare 
şi este negru. Despre calul negru se 
poate afla din Dicţionarul de simboluri: 
„valorizarea negativă a simbolului 
htonian transformă calul într-o 
cratofanie infernală, într-o manifestare 
a morţii analoagă femeii cu coasa din 
folclorul nostru.” (p. 228). Este astfel 
reprezentată imaginea războiului 
aducător de moarte. Faptul că are trei 
picioare trimite spre „triada divină” 
căreia „îi corespunde fără echivoc o 
triadă inferioară, htonică (diavolul cu 

trei capete la Dante), aceasta constând într-un principiu 
a cărui simbolistică trădează înrudirea cu răul, deşi nu 

este obligatoriu ca ea să exprime doar răul. Mai curând, 
totul indică faptul că răul, respectiv simbolul său curent, 
aparţine familiei acelor figuri care descriu întunecatul, 
nocturnul, inferiorul, htonicul.” (C.G. Jung, ibid. p. 239). 

Situaţia excepţională din Vânătoarea regală, de a 
găsi în burta unui cal un craniu, depăşeşte realul, dar şi 
imaginarul, iar trimiterea spre basm vine să întărească 
ideea: „Dar niciodată nu auzisem ca un cal să-şi ducă cu 
el stăpânul viu, nici măcar în basme: calul să-şi mănânce 
stăpânul sau duşmanul […].” (p. 10). Se poate vorbi aici 
despre un adevărat „complex al lui Iona”, prin meditarea 
asupra căruia „se inaugurează o întreagă fenomenologie 
eufemizantă a cavităţilor.” (G. Durand, op. cit., p. 248). 
Bun cunoscător al folclorului şi al simbolurilor, naratorul 
lansează şi o provocare naratarului: de a-şi aminti că, în 
realitate, calul îi este călăuză călăreţului în demersul său 
spiritual. Călăreţul însuşi capătă atributele calului dacă 
este una cu acesta. Posibilitatea ca acel craniu să fie al lui 
Horia Dunărinţu ar conduce spre ideea că se poate vorbi 
despre o iniţiere în moarte, chiar dacă iniţierea fusese 
forţată de „prietenul” Moise. În romanul Viaţa şi opera lui 
Tiron B., Podul de gheaţă, scena se repetă: un personaj, 
Vlasco Sârbul, trece graniţa în Iugoslavia în burta unei 
iepe spre a fugi de colectivizare. În Oraşul îngerilor, în 
timpul îndeplinirii unui ordin, de a tăia brazi şi a-i aduce 
mărunţiţi în curtea spitalului, când preotul polon dispare 
sub zăpadă, prizonierii descoperă soldaţi îngheţaţi. Unii 
se ascunseseră în burta cailor după ce îi goliseră de 
intestine, dar tot îngheţaseră. Imaginile naturaliste par, 
în timpul războiului, de un firesc debusolant. Moartea e 
un armăsar care nu se mai întoarce este numele primului 
capitol din Vânătoarea regală. O definiţie interesantă 
dată acestui fenomen care preocupă omenirea de secole. 
Nu este mânz sau cal, este armăsar. Este forţă, dar şi 
violenţă. Este dătător de viaţă. 

Chiar dacă în romanul Dumnezeu în bucătărie apare 
din perspectiva unor personaje consideraţia că „despre 
morţi se poate spune orice” (p. 10), în momentul îngropării 
apare o fiinţă miraculoasă: un mânz alb. Conform 
Dicţionarului de simboluri, „acest cal alb ceresc reprezintă 
instinctul stăpânit, strunit, sublimat; el este potrivit noii 
etici cea mai nobilă cucerire a omului.” (op. cit., p. 225), 
imaginea frumuseţii desăvârşite prin dominaţia spiritului 
asupra simţurilor. Într-o lume aparent desacralizată, 
chiar dacă situată în plină epocă ştiinţifică, nu este 
negată existenţa arhetipurilor, se produce o îndepărtare 
de sacru, nu o refuzare, o victorie a spiritului, o stăpânire 
a instinctelor, nu o anulare a lor. Lumea este situată 
la începutul acestei vârste, ea întorcându-se frecvent, 
depăşind se pare vârsta religioasă, la cea mitică. 

Criticul P.M. Gorcea vorbeşte despre un substitut al 
simbolului discutat, bicicleta funestă: „avatarul modern 
al unui arhetip cunoscut sub numele de calul mortului, 
arhetip legat de imaginara călătorie iniţiatică în lumea 
de «dincolo»”. (Structură şi mit în proza contemporană, 
p. 55) – bicicleta cu care vine Calagherovici să le spună 
lui Gălătioan şi lui Moise să nu intervină în favoarea sa, 
o dăruieşte Florentinei care nu se mai desparte de ea o 
vreme, îl cară cu ea şi pe doctorul Dănilă, pentru ca, în 
final, preluată de doctor să îl conducă spre moarte.

Un capitol al romanului F, intitulat Boul şi vaca, 
propune imagini ce rămân fixate definitiv în mintea 
lectorului. Apelând la Dicţionarul de simboluri putem face 
legătura între acestea şi simbolul discutat: „Simbolurile 
bovine apar ca dublete preariene ale imaginii calului.” 
(p. 98) Nu este lipsit de importanţă că Don Iliuţă, mult 
discutatul personaj al lui D.R. Popescu, încadrat în 
seria „suciţilor”, dotat cu un fin spirit de observaţie şi 
o inteligenţă pe măsură, păstrător al vârstei magice 
la care alţii au renunţat, pictor ce surprinde printr-un 
comportament rebel, profesor de desen neînţeles de 
unii colegi, dar iubit de elevi, emiţător al adevărurilor 
fără teama repercusiunilor, intenţionează să o picteze 
pe mătuşa Maria cu cap de vacă şi să intituleze tabloul 
„Marea vacă” sau „Mama”. El îşi şi justifică dorinţa pentru 
novicii care îi stau împrejur: „Vaca este universul, viaţa 
veşnică, fără de moarte”. (F, p. 193). Altfel, acesta găsise 
de cuviinţă să salute boii, vacile, taurii cirezii satului cu 
care se întâlnise convoiul.

Boul este, conform informaţiilor oferite de Dicţionarul 
de simboluri şi arhetipuri culturale al lui Ivan Evseev, 
„animal sacru” care se asociază cu „bunătate, blândeţe, 
calm, trudă, sacrificiu” (p. 22). Animal psihopomp, îşi 
găseşte locul în riturile de înmormântare: „de obicei, carul 
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mortuar era tras de boi” (idem). Simbolismul acestora este 
preluat şi de car, cel din urmă păstrând legături şi cu 
simbolul roţii ca semn al soarelui, cât şi cu cel al navelor. 
„Carul (ca şi nava) face legătura dintre două lumi, iar 
conducătorul lui poate fi ambasadorul simbolic al lumii 
de dincolo sau un sol ce pleacă din lumea celor vii în 
lumea umbrelor.” (idem, p. 29). Astfel, la înmormântare, 
mătuşa e luată şi purtată în „tron” pe umerii sătenilor şi 
în carul tras de boul şi vaca mătuşii Maria şi a unchiului 
Vasile, se urcă preotul, gest justificat astfel de narator: 
„să nu se murdărească de noroi pe pantofi” (idem, p. 191).

Odinioară, Celce, personaj ce nu poate muri şi este 
mâncat de viermi de viu, provocând dezgustul tuturor 
prin mirosurile pe care le împrăştie, îl dusese pe Păunică, 
(iubitul soţiei) în căruţă, legat de mâini şi de picioare, 
prefăcându-se că vrea să îl salveze, dar îl omorâse. 

Noe, alt personaj memorabil al operei discutate (ce 
face cadou cruci de pus la morminte oamenilor vii, mai 
ales celor care se fac stăpâni, ucigaşi, detractori ai satului), 
convins fiind că în circumstanţele cunoscute nu poate să 
urmeze decât un nou potop, îşi construieşte, asemenea 
strămoşului biblic, o arcă spre a se salva. Gestul său 
arată că lumea va fi pierdută de Dumnezeu sau merită să 
fie pierdută, scriitorul împrumutându-i propria viziune, 
aceea a unui moralist. Un nou Noe, neascultat fireşte de 
săteni, ştiut fiind că nici omonimul biblic nu avusese mai 
mult succes. Preluând informaţii din opera lui R. Barthes 
(Mythologies), G. Durand lansează următoarea explicaţie: 
„Nava poate fi realmente simbolul plecării; în mod mai 
profund însă e cifrul îngrădirii. Predilecţia pentru navă 
constă întotdeauna în bucuria de a te închide perfect…a 
îndrăgi navele înseamnă în primul rând a îndrăgi o 

casă superlativă, întrucât e iremediabil închisă…”. Prin 
construirea unei arce, Noe demonstrează aceeaşi tendinţă 
de retragere din faţa unei lumi care nu îl mulţumeşte ca 
şi stăpânul lui Nabucodonosor, mânzul straniu crescut 
în grajd, a cărei apariţie fantastică produce uimire. 
Numele său nu este întâmplător, căci anticul rege este un 
învingător, distrugător al unor realităţi ce par învechite, 
fiindcă a nimicit Ierusalimul şi i-a deportat pe evrei. El 
este deopotrivă şi creatorul unor realităţi ce înving timpul, 
spre exemplu, Grădinile suspendate. A reconstruit un 
regat în care a adus oamenii de cultură (Babilonul). 

Se sugerează astfel necesitatea remodelării unei 
realităţi nefericite, terifiante (la fel ca şi imaginea calului 
crescut departe de lumină, închis într-un grajd), spre 
evoluţia firească a umanităţii. În lipsa împlinirii acestui 
element imperios, realitatea devine aberantă.

Am considerat ansamblul referinţelor despre 
identitatea Caragiale drept un „caz”, acordându-i pe 
această cale statut de om a cărui viaţă a evoluat pe nişte 
coordonate speciale de activitate şi repercusiuni în plan 
biografic ale acesteia. Se poate spune, deci, că e vorba de un 
statut privilegiat. Dacă unii oameni ajung să fie consideraţi 
„caz”, adesea in abstracto faţă de aspiraţiile şi împlinirile lor 
în diverse planuri ale propriei existenţe, Caragiale pare a 
se singulariza printr-o dizarmonie ciudată între acestea şi 
urmările destinului. Se vorbeşte adesea că o persoană e un 
caz paradoxal, un caz clinic prin trăsături temperamentale 
care îl scot în afara ambientului, a normei de viaţă îndeobşte 
admisă, trăsături care, conştientizate, pot fi asumate cu 
sau fără resemnare. Nolens-volens finalul itenerarului lor 
biografic va fi unul dureros dacă nu de-a dreptul tragic. 
Un caz clinic poate fi adesea fatalmente asociat cu unul în 
afara legii care trebuie la modul constant să facă eforturi 
disperate spre a fi acceptat ca atare de către congeneri. 
Un om „liberat” din puşcărie trebuie să dea la modul 
peren dovada că tinde să se elibereze de acest stigmat şi 
să fie acceptat de către semeni ca unul de-al lor, dacă nu 
cu un cazier imaculat, cel puţin în condiţia de reabilitat. 
Napoleon a jucat, în fapt, toată viaţa drama omului 
complexat de inferioritatea obârşiei sale. „La Bassesse de 
sa fortune” – cum îşi încondeiază Stendhal obsesia obârşiei 
sale nenorocite pentru protagonistul care îl întruchipează 
pe emulul marelui cuceritor, idolul vieţii sale. Acest erou 
trebuie în imaginarul autorului să se conducă după 
principiul machiavelic, să fie „când vulpe, când leu”, să 
se manifeste ca un jucător neostoit în continuă asumare 
de riscuri, un fel de dansator pe sârmă spre a ului şi, în 
final, spre a parveni la ţinta pe care a şi-a propus-o în mod 
deliberat. Iar ţinta în această ipostază pare a fi una dublă – 
aceea de a supravieţui în primul rând, dar şi aceea de a 
atinge starea de glorie care se intercondiţionează în ultimă 
instanţă cu cea dintâi.

Eminescu a dat dovadă de o dezarmantă indiferenţă 
faţă de necruţătoare opinie publică apreciind-o, după 
paradigma replicii vornicului Moţoc din piesa Alexandru 
Lăpuşneanu de Costache Negruzzi, ca pe o adunătură 
de proşti ca pe o cicălitoare gură a târgului lipsită de 
onestitate adesea şi care în zadar ai căuta să o închizi. 
Pentru imaginarul său antidotul eficacităţii acesteia pare 
a fi să poată parveni la o condiţie socială superioară, să 
devină „rege” sau măcar „rege al poeziei”, un Alecsandri în 
carne şi oase fără a bănui că gloria acestuia din urmă ar 
putea fi stânjenită de o altă glorie – a unui nefericit numit 
Eminescu. Avea să ajungă momentul când o atare glorie i 
se va revela implacabil ca una cu capul spart – anticamera 
mormântului. 

Ei bine, Caragiale se va osteni să fenteze acest destin. 
Va căuta din răsputeri să armonizeze condiţia de artist cu 
aceea cuvenită – de trăitor decent de pe urma acesteia. Va 
ajunge de timpuriu la concluzia că această armonie se lasă 
cu multă anevoie, dacă nu chiar cu neputinţă. Ca un grec 
dotat cu multă fineţe, să-i zicem „cu nas subţire” în 
imaginarul eminescian, Caragiale va cumula îndeletnicirea 
de artist cu aceea de comerciant. Îi va spune apoi că ar fi 
recomandabil să aleagă din panoplia artei nu arma 
poeziei – „o nobilă inutilitate” – ci pe una care să-l conducă 
mai lesne pe calea prosperităţii. A ales comedia, speţă a 
genului dramatic, cea mai gustată, adresându-se 
inteligenţei marelui public şi mai adecvată abilităţii sale de 
umorist. Va ajunge la o performanţă incontestabilă cu 
talentul său de narator comic, de economist al stilului, 
care se pricepe să creioneze tipuri şi situaţii tipice având 

aerul că realizează nişte banale crochiuri. Retras într-un 
colţ al berăriei sale Gambrinus, unde era patron, urmărea 
cu fervoare pe diverşi ipochimeni care alcătuiau onor 
clientela localului. Le studia mai ales ticurile verbale şi, în 
acest fel, din nişte oameni nevinovaţi făcea nişte personaje 
vii , nişte tipuri care vor rămâne datorită lui Caragiale în 
istoria artei literare româneşti. Şi totuşi, Caragiale intră în 
conştiinţa celor care l-au cunoscut şi a celor care se 
obstinează să-i înţeleagă mesajul, un mare frustrat. Altfel 
cum s-ar explica faptul că autorul pare a se distra cinic pe 
seama personajelor sale, adunate din noianul marelui vulg 
al mahalalei bucureştene? Mai întâi, în piesele sale vom 
întâlni constant în vizorul său pe nişte burghezi îmbuibaţi, 
gen Jupân Dumitrache şi Trahanache mândri de condiţia 
lor de negustori onorabili alături de nişte consoarte „fără 
ruşine” – cum le caracterizează G. H. Adamenscu în Istoria 
literaturii române, dar care se conduc destul de abil spre a-i 
determina pe „dumnealor” nenea soţul să-şi poarte cu 
demnitate coarnele pe urmăr în calitate de familişti 
onorabili. Căci atât Fănică Tipătescu, cât şi Chiriac 
Tejgheţaru sunt prezenţi cu un statut special în contextul 
conjugal – statut de chicisbeo, situaţie împrumutată de la 
orientarea morală a burgheziei occidentale mai ales din 
veacul luminilor. Fiind de obârşie specific actoricească şi 
mişcându-se cu dezinvoltură în ambianţa oamenilor de 
scenă Caragiale va parveni la a-şi juca în stagiunea 1879-
1880 comediile sale de cel mai mare succes O noapte 
furtunoasă şi Conul Leonida faţă cu reacţiunea. Până aici 
totul a fost bine căci onorabilii burghezi care alcătuiau 
publicul nu se sensibilizau la ideea că fiecare spectator 
s-ar putea recunoaşte oarecum dureros în vreunul din 
personajele comediilor lui Caragiale. Abia în stagiunea 
1884-1885 punând în scenă O scrisoare pierdută şi D-ale 
Carnavalului unii membrii de elită ai societăţii bucureştene 
vor începe să mârâie deoarece li se părea că se regăsesc în 
onorabilul Trahanache, în stimabilul funcţionar public 
Fanică Tipătescu, în atotputernica coana Joiţica, soţia lui 
Trahanache şi „prietena” lui Tipătescu, alcătuind împreună 
cu aceşti doi bărbaţi un trio conjugal situat la cârma urbei 
provinciale. Or, administraţia urbei respective era dotată şi 
cu un Ghiţă Pristanda, poliţaiul oraşului în perpetuă 
căinare de a îndeplini o „grea misie, misia de poliţai” cu o 
leafă mică „după buget”, şi care nu uita să-i amintească 
suav această nemulţumire şefului lui direct conul Fanică 
prefectul. Aş mai adăuga în această jalbă şi un argument 
convingător că trebuia cu această modestă „renumeraţie”, 
să întreţină „o famelie mare” şi că, în consecinţă, şeful 
trebuie să aibă în vedere la fiecare pas, la fiecare misie 
aceste condiţii în care se zbătea Ghiţă dacă se întâmpla 
uneori să o ia pe arătură şi să greşească la numărătoarea 
steagurilor de la primărie. Relaţia de intimitate dintre Zoe 
Trahanache şi Ştefan Tipătescu trebuia să se răsfrângă 
prin amabilitatea acesteia şi asupra soţului ei 
cointeresându-l la această postură şi determinându-l, în 
consecinţă, să declare că el vede în Fănică Tipătescu nu pe 
prefectul judeţului, ci pe unul dintre prietenii lui cei mai 
apropiaţi. Alţi membrii ai societăţii din urbea de provincie i 
se vor arăta lui Caragiale ca a fi demni de pana sa 
înţepătoare. Aceştia erau recrutaţi dintre servanţii justiţei 
mai ales avocaţii i se ofereau autorului primii în vizor. Dar 
imaginea acestora se creionează în comedia lui Caragiale la 
modul prea retuşat, am spune chiar caricatural, căci pe 
lângă numele lor hilare Caţavencu de la caţă, Farfuridi şi 
mai ales Brânzovenescu se comportă ca nişte clănţăi de 
duzină ambiţioşi de parvenire la funcţii politice dar şi proşti 
nevoie mare. Or, aici Caragiale se pare că nu prea le 

nimerea sau făcea eroare de calcul dacă nu de raţionament. 
În orice orânduire, începând din antichitate şi până în 
prezent, lumea juriştilor se cerea a fi oarecum privilegiată 
dar, Caragiale îi socotea clănţăi demagogi dornici de 
parvenire în funcţii politice însă greşea când era vorba să-i 
tipizeze ca pe nişte proşti ordinari precum în replica: “Sunt 
avocat dar nu sunt confrate cu dumneata.” Caragiale a 
ignorat faptul că de-a lungul timpului lumea servanţilor 
justiţiei, a magistraţilor şi a avocaţilor alcătuia armatura 
intelectuală a societăţii. Spre exemplu, pe vremea lui 
Ludovic al XVI-lea în cea mai importantă ţară apuseană 
magistraţii alcătuiau principala categorie a celor care 
conduceau viaţa spirituală reprezentând, de pildă, 
Academia franceză într-o proporţie de 48% . Or, prin 
replica sus menţionată spectatorii, opinia publică treuia să 
admită că imensa majoritate a avocaţilor erau nişte proşti 
ordinari. Pentru Caragiale important era să aibă un aflux 
cât mai mare de spectatori şi aceştia să râdă cu gura până 
la urechi la reprezentaţiile sale. Într-un fel, urmărindu-şi 
interesul pur profesional avea dreptate prin această ambiţie 
dar, avea mai puţină atunci când călca pe coadă o mare 
putere în stat - aceea judiciară. Desigur, după opinia celui 
mai mare exeget al lui Caragiale, Şerban Cioculescu 
năpasta lui Caragiale după reprezentarea piesei omonime 
prin anii 1890 i se trage în primul rând de pe urma acestei 
caricaturizări a lumii privilegiate deoarece avocaţii, chiar 
dacă nu erau aristocraţi prin naştere, se socoteau 
aristocraţi prin profesie şi bani (noblesse de robe). În 
consecinţă, năpasta lui va începe o dată cu reprezentarea 
scrisorii pierdute şi va debuşa într-un fel de catrostrofă 
pentru orgoliul său prin afacerea Caion. În această afacere 
a beneficiat de asistenţa celui mai strălucit avocat al 
timpului Barbu Ştefănescu Delavrancea şi este uimitor 
cum pledoaria lui strălucitoare nu revelează, în niciun loc, 
ranchiuna avocatului care, la rândul său, se ştie că, pe de 
altă parte, a fost uneori înţepat în scrierile sale de către 
clientul său Caragiale însă e ciudat că această magistrală 
pledoarie nu a reuşit să ducă la condamnarea lui Caion 
calomniatorul marelui dramaturg. Şerban Cioculescu 
accentuează mai ales pe duşmănia dintre dramaturg şi 
poetul Alexandru Macedonski. Ipoteza este cu atât mai 
credibilă cu cât acest Alexandru Macedonski s-a dovedit 
un infam faţă de Eminescu şi se pare a fi încercat să-l 
arunce jos de pe soclu chiar şi pe Alecsandri, fără succes 
însă. Ar fi deci, după opinia lui Şerban Cioculescu un fel de 
rivalitate la cel mai înalt nivel literar între Macedonski şi 
Caragiale. Totuşi, dincolo de această rivalitate Caragiale 
s-a văzut determinat din nou să i-a calea surghiunului 
nemaiputând să suporte situaţia care i se crease. A dat 
dovadă de înţelepciune alegând Berlinul şi nu Parisul căci 
în această din urma metropolă a desfrâului se putea întâlni 
desigur cu sumedenie de ciraci al lui Macedonski iar 
Berlinul părea să fie ideal pentru un bonom ca el tânjind 
întotdeauna după o viaţă liniştită şi confortabilă. Dacă ar fi 
ales Parisul ar fi fost taxat de „bourgeois andimanché”. 
Concluzia este evidentă în privinţa condiţiei de frustrat a 
lui Caragiale: zbaterea lui în iluzia unei prosperităţi 
economice de pe urma artei el îşi dorea mereu o glorie 
sunătoare la buzunar şi mai puţin una răsunătoare în 
posteritate ceea ce nu se va întâmpla.

Rezonăm la unison cu mâhnirea lui Şerban Cioculescu 
faţă de onor completul care l-a achitat definitiv pe Caion. 
Instanţa probabil însă s-a condus după principiul că 
în faţa legii Caragiale poate fi cel mai mare comediograf 
contemporan dar trebuie să fie egal cu orice alt justiţiabil. 
În acest sens am propune în legislaţia următoare să se 
introducă cu titlu de de lege ferenda nişte circumstanţe 
agravante când e vorba ca o personalitate să se declare 
abuzată de către o nulitate oarecare. Deci, Caragiale ar 
fi făcut mai bine decât să îi înjure pe avocaţi la modul 
cum a făcut-o prin replica sus-menţionată de exemplu, 
invocând o altă replică a unui avocat american adresându-
se clientului său: „M-am luptat ca un leu ca să te scap de 
scaunul electric; n-am reuşit decât să obţin un voltaj mai 
redus”.

CAZUL CARAGIALE 
Ion Oltean



6

nr. 161-162 ► Noiembrie-Decembrie 2012

C O M E N T A R I I

MAGIE
130255 versus 070242

Povestea unui Lefter la TNB
Mai rău decât să fii LEFTER nu se poate în ordine 

financiară, lefter e bugetul de pensii naţional, lefter, de 
multă vreme, e şi Oltchim, lefteră e flota română, aviaţia, 
flora intestinală a multor compatrioţi, fauna urşilor 
singură nu e încă lefteră. Nu exagerăm prea mult cu 
aciditatea dacă afirmăm că România e lefteră de 22 de 
ani, trăieşte pe veresie, joacă la loterie, e mereu viceversa, 
şi a pierdut mereu şi pierde şi în continuare pe mâna ei. 
Se caută prin buzunare, îşi aminteşte de tezaure pe care 
vrea să le recapete la Loteria Rusească, pentru a face praf 
şi din ele. Cum a făcut praf din toate agoniselile istorice. 
De pe vremea turcilor la epoca globalizării nu are de ce 
să ne fie milă de Lefter. E chiulangiu la serviciu, practică 
violenţa casnică, nu respectă minorităţile, sparge farfurii, 
porţelanuri, are crize de nervi, da mită la Poliţie, şi ca să 
folosim o expresie a noului limbaj, nu în ultimul rând, - 
mă irită acest „nu în ultimul rând“ - e ghinionist notoriu. 
Lefteră e din nefericire şi ţara care trăieşte în extaz, pe 
datorie, dezvoltă proiecte nesustenabile, ca să folosim 
altă perlă lingvistică de argou recent pan european. Dar 
suprema şi invincibila leftereală este cea demografica, 
care va putea şterge România de pe hartă ca un debit, 
în contul datoriei. România, nu era lefteră pe vremea lui 
Caragiale câta vreme chivuţele nu se duceau la cerşit în 
suburbiile Parisului. Mitică se descurcă, întotdeauna, 
cum-necum.

Să trecem la” oile” noastre concrete, la spectacolul 
domnului Dabija. 

Teatrul Naţional din Bucureşti, sub guvernarea 
Caramitru cunoaşte în prezent o epocă de glorie. În primul 
rând Pino va rămâne în istorie prin Hamlet, prin decenţa 
lui revoluţionară, prin nobleţea lui spirituală, toţi mai 
avem defecte – şi, nu în ultimul rând, datorită unui proiect 
fabulos – Consolidarea Teatrului Naţional. Deşi proiectul 
tehnic aparţine arhitectului Belea, toată opera este fără 
belele şi iată am asistat în seara zilei de ieri, 19 octombrie 
2012, la vizionarea unui spectacol ce poate fi definit ca 
magic, dramatizare inspirată după celebra schiţă „Două 
loturi“ de eternul Nenea Iancu, în noua sală mică, de 200 
locuri, care nu exista până nu de mult. Sala plină ochi. 
Public tânăr - anul Caragiale, deceniul Caramitru.

Ce frumos e la Naţional! Decorul e superb. O 
construcţie metalică etajată, transparentă, cu scări 
interioare şi exterioare, care sugerează o planetă 
locuibilă - România Mică a Marelui an 1900. Cât de mult 
contează decorul care dă substanţa comediei, valoarea 
spectacolului, dă bucurie şi fericire chiar. Ajută publicul 
să se teleporteze. Să mediteze.

„Două loturi“, e montată turbionar de acest maestru 
al regiei contemporane care este Alexandru Dabija, 
cantonat în esenţa-esenţelor. Deşi veselă, lucrarea e 
profund tragică. E o Năpastă urbană. Căci supralicitarea 
ghinionului e de-a dreptul apocaliptică! Să ghiceşti toate 
numerele - 130255 şi 070242 - dar ele să fie ieşit din urne 
viceversa, întrece orice închipuire. E o intuiţie genială a 
dramaturgului.

Jocul e precis, decisiv şi semeţ. Lefter Popescu 
întruchipat de Gavril Pătru - fizic maiestos - trece cu 
măiestrie actoricească prin toată gama de trăiri umane, 
raportate la subiect. E banal ca un mieluşel, şi devine 
fiara 666. Ochiul lui Dabija, ochiul lui Dumnezeu. Sfânt 
e teritoriul lui Caragiale şi blagoslovit cel care încape 
în el. Gavril Pătru impresionează prin gestică, vitalitate 
şi diversitatea trăirilor expuse laborios, cultivat, şi 
excelează, cu momentul spargerii de obiecte casnice. 

Publicul e captivat. Trăieşte drama, năpasta, încercările. 
Nu ridicolul e subliniat de autor ci inumanul unei ridicole 
speranţe. E destinul, şi cu el nu te joci, nu râzi de el 
niciodată. Îl accepţi.

Regizorul e foarte atent la grupuri. Le creează distinct 
şi le interferează elocvent. Chivuţele sunt închipuite, de 
parcă ar fi fost aduse din arealul realului. Ana Ciontea 
face concurenţă loială personajelor reale, de parcă ar fi 
sosia lor. Corina Moise şi Eliza Păuna o secondează pe 
bulibaşă fiind junioarele tribului scotocit şi nefericit. 
Toate trei actriţele super talentate, recreează lumea 
marginală, lumea pe care se varsă lăturile şi injuriile. E 
alt destin aici... de grup. Antologic e momentul scotocelii 
hainelor vechi în căutarea lozurilor. Grupul al doilea e 
al poliţiştilor din proximitatea lui Caragiale, teleportaţi 
din zona corupţiei ereditare.... Mădălin Mandin şi Daniel 
Hara, joacă impecabil rolul lor de torţionari în hainele 
divine ale serviciului public. Călăul e adus din închisorile 
comuniste, de la Sighet şi Aiud. Marcel Bălănescu joacă 
atât de bine momentul încât ar putea fi transferat şi la… 
Guantanamo.

Cu aroganţă şi aplomb joacă Mihai Munteanu 
rolul şefului dintotdeauna şi de pretutindeni, din 
toate cancelariile birocraţiei, cu un parfum de kafkian 
dâmboviţean. Şi hazardul a distribuit-o pe actriţa care 
se numeşte Nicoleta Lefter în soţia lui Lefter., Actriţa, 
cu valenţe de ingenuă, face faţă cu brio compoziţiei în 
avatarurile destinului ingrat. Bancherul - Dragoş Dumitru 
îşi aduce elegant, halucinant, contribuţia la întregirea 
tabloului scenic iar Marius Manole în Povestitorul, 
asigură cu precizie translaţia de la epic la dramatic. 
Spectacolul, marca Dabija, este un recital de actori 
tineri, energici, elastici, virtuoşi. Interpreţii regalului 
scenic îşi ocupă disciplinat poziţiile de atac încă de la 
începutul spectacolului, situându-se cu tâlc misterios 
în câmpul vizual-reflexiv al spectatorilor. O tăcere lungă, 
adânc prevestitoare. Unitatea de echipă e facilitată de 
Liliana Cenean, care alege sumbrul şi croiala buf în arta 
costumelor sale.

Mişcarea personajelor, coregrafică, având multiple 
deschideri de orizonturi şi închideri de zăbrele, este 
asigurată cu profesionalism maxim de Florin Fieroiu 
care serveşte ingenios viziunea lui Dabija axată pe ideea 
promovării grotescului tragic, citadin, pe iureşul ca de 
scrânciob al decorului stilizat şi funcţional. Rezultă un 
spectacol inteligent, ameţitor de modern, despre noroc 
şi ghinion, dovedind cât de uşor şi de neaşteptat poate 
deveni perdantul – câştigător şi viceversa. Helmut Sturmer 
cu al său decor extrem de original contribuie mult ca cele 
„două loturi“ de la TNB să se cuantifice într-un mare Loz 
câştigător.

MONUMENT COMIC
MĂLĂELE CEL MAI TARE ÎN 

PARCARE ÎNTR-O SCRISOARE  
LA TNB

(DIN CARE S-A PIERDUT ACTUL 3)
„ortodoxie şi erezie“

Spectacolul senzaţional merge pe principiul 
diformităţii şi al enormităţii. Ca şi Caragiale domnul 
Mălăele vede monstruos şi foarte haios. Regizorul 
nonconformist mută personajele dintr-o Scrisoare 
pierdută în altă Scrisoare, şi deschide altfel plicul 
mutând liota măştilor spre senectute. Astfel, prea-puţin 
venerabilul Trahanache apare în scenă foarte ramolit, 
debusolat, confuz, obosit şi ponosit. Prefectul e obez şi 
Caţavencu la fel. De parcă ar fi capturaţi din executive 
guvernamentale, lipseşte numai o teleconferinţă cu 
prefecţii pe teama lui Dandanache. Datorită gabaritelor, 
supradimensionate comic toată sexologia cu Zoe, la locul 
de muncă a al amantului e de un haz bizar, novator, în 
orice caz, faţa de modelul clasic al Scrisorilor pierdute. 
Aşa dar, confruntarea fizică e o culme nouă a comicităţii! 
Şi nu e singura inovaţie, nici pe departe. Spectacolul 
abundă de sclipiri marca Mălăele care în apariţia 
celebrului Dandanache în căruciorul handicapatului cu 
clopoţel, împins de doi însoţitori, consilieri personali ai 
demnitarului, e de-a dreptul apoteotică. Şi discuţia dintre 
senil cu aliaţii lui politici atinge sublimul comic. Nu se 
poate mai mult, nu se poate mai sus!

Şi avem controlul cuvintelor. Interpretarea lui 
Mălăele depăşeşte tot ce s-a jucat genial până la el, în rolul 
acesta. Expresia, mimica, gestica personajului invalid fizic 
şi tarat psihic, în stare de imobilitate medicală dar şi în 
deplasare cinică, susţinut de subţiori, spre microfonul‚ 
încă neinventat de progresul tehnic, nu cred să aibă un 
egal în toată istoria rolului pe care îl ştim din timpul vieţii 
noastre (Şi Dabija îl face pe George Mihăiţa să joace un 
Dandanache special în ipostaza unui comis voiajor politic.) 
Dar ce realizează actorul Mălalele e un monument comic 
interpretativ. Fiecare gest ascunde nuanţe şi fiecare 
nuanţă denunţă multe sensuri. Stil comic somant. Eficace. 
Pronunţia conţine culori de arabesc. Intonaţia e venită din 
cerul comediei. Expresia satirică e diabolică. Caricatura 
enormă. Tabloul e dantesc românesc. El ne duce în infern 
şi apoi în paradis. Nu există purgatoriu la dl.Mălăele, 
actorul sau regizorul. El le face excelent pe toate. Nu e 
singurul, dar e unicul. Nu seamănă interpretativ cu 
nimeni din cei care au fost înaintea lui Şi nu va mai avea 
succesori pe acest tipar comic.

 Alexandru Bindea, având o gena de Fernandel şi o 
particulă de Luis de Funes - e întâi de toate un dâmboviţean, 
născut şi el să exceleze în comedie. Dl. Bindea votează 
în primul rând, umorul de ce mai pură calitate. Aruncă 
săgeţi din vârful buzelor. Ebrietatea arhetipului nu e una 
de mic elector provenit de la o terasă-cârciumă obscură 
a Ploieştiului (acolo este capitala judeţului de munte 
căci cele 5 poşte sunt astăzi precis calculate pentru 
Dandanache care nu vine la ciolan de la Bucureşti - trei 
poşte – ci de la moşia Florica a lui Brătianu) ci a unui 
negustor prosper, intrat în politică, urmat de lăutarii lui, 
toţi în stare de euforie bahică pronunţată, de febrilitate 
electorală. Extraordinar moment din spectacol.

Alexandru Bindea, cu şalul lui Becali de gât, are 
comicul în glas cum are sticla vin în ea.

Mircea Rusu e altă perlă a coroanei. El practică 
un comic ce ţâşneşte din sobrietate. În speţă, şi din 
obezitate. El concepe un altfel de tip de Tipătescu, nimic 
din imaginea prefectului tânăr, adonisiac, cu alură de 
manechin, baron local. El sparge un tipar şi creează altul, 
antipodic - prefectul funcţionarizat, îngrăşat la focul mic 
al mititeilor provinciei, neglijent vestimentar, inelegant, 

R E Z E R VAŢ I A  C O M E D I E I
v o l u m  s u b  t i p a r

Dinu Grigorescu
comediograf
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C O M E N T A R I I

Sunt sigur ca mii, sute de mii de oameni care isi vor 
petrece sarbatorile de iarna la New York, vor merge la 
Metropolitan Museum of Art sa vada expozitia Matisse: 
In Search of True Painting, prima retrospectiva de 
proportii, care are loc aici, a marelui artist francez. Ea e 
focusul artei in acest moment. 

Si aici vor descoperi o minune: iia romaneasca in 
viziunea lui Henri Matisse in doua celebre tablouri, Le 
rêve si La Blouse Romaine, ambele pictate in 1940.

Ce sansa pentru Romania! Un mare artist in cel 
mai important muzeu al lumii. Cozile la expozitia lui 
Matisse sunt mai ceva decat la brazii de Craciun sau la 
alte simboluri ale sarbatorilor de iarna. Si expozitia tine 
pana in martie!

Planeta artei poate fi imaginata ca o salba de munti, 
cum ar fi British Museum, Luvru, Prado, Ermitaj, 
MoMA, Guggnheim, Whitney, Tate, iar Everestul lor, 
Metropolitan Museum of Art din New York. Si nu gresim 
daca spunem ca in piscul lui vedem stralucind iia 
romaneasca, gratie lui Henri Matisse, cea mai autoritara 
voce plastica a Frantei si a artei moderne, dovada ca 
lucrarile sale au ajuns sa se vanda cu sume astronomice. 

Dupa cum iubitorii de frumos cunosc, Matisse 
s-a apropiat de folclorul romanesc, de costumele 
populare, fascinant de coloritul lor, el fiind un colorist 
prin excelenta, pionierul miscarii numite fauvism, care 
a imprimat culoarea vie, salbatica. Iar toata aceasta 
pasiune pentru iia romaneasca, din care s-au nascut 
circa 30 de tablouri, unul mai fascinant decat altul, in 
care culoarea se schnimba, ca si ipostazele modelului, 
ale tarancii sugerate, care poarta iia, se datoreaza 
prieteniei artistului francez cu pictorul roman Theodor 
Pallady. 

Ei s-au cunoscut la Paris, in atelierul lui Gustave 
Moreau, unde au fost colegi in anul 1892. Si ulterior 
Pallady avea sa-i daruiasca o iie romaneasca si 
sa-i trezeasca lui Matisse interesul pentru folclorul 
romaneasc. Si maestrului francez i-a placut atat de mult 
iia incat a pictat-o intr-o serie de tablouri, incepand din 
1940. 

Nu e pentru prima oara cand valorile nationale 
sunt admirate si asimilate de straini, in timp ce acasa, 
romanii, mai ales in realitatea post-decembrista, traiesc 
din imitatii, au creat o tara a imitatiilor, a kitsch-ului. 
Si ce har divin zace in traditia romanesca! N-am sa 
uit niciodata uimirea americanilor in fata costumelor 
fagarasene cu care au fost imbracate Mihaela si Gabriela 
aka Indiggo Twins cand, anul trecut, au cantat un colind 
de Craciun in catedrala Saint Monica. Fapt pe care il vor 
repeta si in acest an.

Si printre minunile minunilor romanesti se afla iia, 
o rafianata podoaba. Care, iata, a ajuns acum, gratie 
lui Matisse, pentru prima oara pe un munte al artei 
la New York, fiind regina expozitiei de la Metropolitan. 
Intr-o sala aparte, troneaza The Dream / Visul. Totul 
este simplu, cu linii fine, gingase, ca o broderie: O femeie 
sta cu capul pe o masa, imbracata cu o iie romaneasca, 
sugerata printr-o forma de odalisca in nuante gri, albe, 
galbene, negre, pe fond rosu. 

Aceasta pozitie, cu femeia dormind cu capul pe 
masa, a fost preferata de pictor pentru a reda curbele si 
frumusetea iiei, delicatetea ei ingereasca. Pe drept putem 
spune ca aceasta imagine divina, care seamana cu o 
icoana pe sticla fagaraseana, ilustreaza ideea Adormirii 
Maicii Domnului. 

In jurul tabloului principal, rafinat desenat si 
colorat, se afla inca 14 tablouri cu variante ale ideii. 
Toate incercarile l-au dus pe artist de la figurativ 
la non-figurativ, forma care pune cel mai stralucit 
in evidenta frumusetea iiei. Tabloul cu suita lui 
de variante ocupa un perete intreg si se afla fata 
in fata cu faimosul La France, intruchipara unei femei 
avand o pozitie de luptatoare, ca in tablourile martiale. 
Iar pe un alt perete vedem Still Life with Magnolia, o 
bijuterie a artei plasice moderne. In fine, pe al patrulea 

perete al salii, in stanga lui Le rêve, se afla o fotografie 
marita, uriasa, cu un colt al atelierului lui Matisse, unde 
se insira mai multe variante din La Blouse Roumanie. 
Vizitatorul are posibilitatea sa perceapa simultan cele 
doua viziuni matissiene asupra iiei romanesti. 

Desigur, aceaste lucrari constituie un moment de 
varf in creatia lui Matisse, maturitatea supremei expresii, 
dupa ce a trecut prin mai multe faze, incepand cu 
pointilismul si divizionismul lui Signac. Si intr-o prima 
sala vedem, cu variantele sale, Lux, calm si voluptate, 
un tablou reprezentativ, al carui titlu imprumuta un 
vers din Baudelaire. 

A trecut apoi prin faza academica, a ajuns la seria 
de interioare, in contrast cu exterioarele, fascinante 
jocuri de umbre si lumini, asa cum vedem in alte cateva 
tablouri reprezentative pentru ceea ce inseamna arta 
burgheza. Pana si seria cu personajul Laurette are 
acest caracrter burghez, simbolul fiind fotoliul larg, 
iar personajul, in rochie de catifea verde, stand intr-o 
pozitie relaxata, bine dispus, fara griji. 

Cu totul aparte este faza numita Apples, prezenta 
cu doua tablouri reper privind istoria naturii moarte. 
Merele lui Matisse au dus genul la culmea expresiei, iar 
celelalte lucrari din perioada Still Life, in care domina 
anemonele si fructele, in traditia lui Cézanne, sunt 
poate cel mai fascinante naturi moarte care s-au creat 
vreodata.

Un loc aparte il ocupa in expozitie opera The Large 
Blue Dress (1937), tot un tablou burghez, avand-o ca 
model pe rusoaica Lydia Delectorskaya, iar rochia in 
care ea s-a imbracat, ca sa-i pozeze lui Matisse, se afla 
in expozitie, pe un podium. La fel, sunt przentate zecile 
de variante ale tabloului, pana la forma lui finala, de o 
frumusete princiara.

Interesant este faptul ca Matisse, desi in 
iuresul avangardei franceze, cand se cultiuva masiv 
intoarcerea la formele artei primitive, refuza parca toate 
cautarile moderniste, insusi cel mai puternic curent, 
suprearealismul lui Breton, si isi creeaza propria 
expresie, propria linie, desi unele lucrari, implicit Visul 
cu iia romaneasca, au atingere cu linia altui titan al artei 
moderne, Picasso. 

Dar oare intoarcerea la arta primara nu inseamna 
iia romaneasca, intoarcerea la traditie, la ceea ce este in 
centrul vechii arte europene, care este folclorul si portul 
romanesc? Si nu ne indoim de faptul, ba sutem siguri, 
ca apropiera lui Matisse de sursele primare romanesti 
se datoreaza in mare masura lui Brancusi, care cucerise 
autoritar Parisul, inspirat fiind nu din arta africana, 
cum au sustinut unii necunoscatori, ci din traditiile 
romanesti, din ceea ce a sculptat insasi natura, asa cum 
vazuse in tinerete la muzeul in aer liber de la Costesti. 

Cele mai vechi urme ale artei romanesti au tocmai 
la baza creatia naturii. In acest spirit a creat si Matisse, 
dovada ca parul femeii dormind are aceleasi rauri ca si 
semnele de pe iie, iar in expozitia de la 
MET, gratie lui, Romania este cea mai 
pomenita dintre lumi!

dar puternic în testicole, copt şi înfierbântat de coana 
Zoiţica aflată în preajmă de menopauză şi care nu ţine 
dietă. 

În mega spectacolul vizionat şi personajul Zoe se află 
în viziunea regizorală, la antipodul calapodului, ea nu 
mai este o Miss România, gagică fatală, care trage sforile 
şi bretelele prefecturii, matroana sexy a partidului. De la 
Elvira Godeanu un triumf al frumuseţii şi expresivităţii 
feminine, posesive, cu veleităţi de „cabinet 2“ la biroul 
amantului demnitar, până la Raluca Petre e un drum 
lung, parcurs de multiple dive cu interpretări de diferite 
calibre artistice. Doamna Raluca Petre schimbă regulile 
adulterului sec. Joacă domestic, erotic, sugestiv, precis, 
arborescent, fluent, competent, dar pe alte coordonate 
decât cele consacrate. Autoritatea artistică a doamnei 
Petre este evidentă, însă influenţa ei politică în rolul lui 
Zoe se manifestă mai puţin tranşant uneori, dar nu din 
culpa interpretei ci datorită datelor fizice care se abat de 
la corsetul unei Dive telegenice şi fascinante, irezistibile 
şi pe palierul şefilor şi la nivelul subalternilor. Telenovela 
amanţilor din budoarul politic, provincial, e securizată de 
uşa păzită de un Pristanda cu atribuţii speciale şi veleităţi 
de proxenet. Dl. Cobzaru întruchipează un poliţai hoţ, la 
sfârşit de carieră, scos din garderoba „vechii generaţii“! 
Zoe şi Prefectul fac sex bătrânesc la sediul partidului, 
care – noutate – este împânzit de poliţia comunitară, de 
lucrători harnici ai serviciilor secrete alocate demnitarului. 
În Mihai Constantin, actor calat pe dramă convertit în 
comedian, revedem Opoziţia care nu există decât prin 
scandal, şantaj şi versatilitate atroce. Emblematicul 
domn Caţavencu, sursă eternă de mari creaţii actoriceşti, 
oferă interpretului - marcat şi el de supraponderabilitate 
- ocazia de a inova acolo unde credeam că nu mai există 
loc de inovaţie: antologică este scena negocierii lor prin 
care se dă cu piciorul ofertelor de mită imobiliară dar şi la 
cruciala poziţie de Avocat al Poporului Inovaţia conduce 
reprezentaţia. Un singur lucru îi lipseşte interpretului: 
actul trei, cel în care Caţavencu atinge paradoxul absolut. 
Cuplul politicienilor de rangul al doilea, Tache şi Iordache, 
permite actorilor Marius Rizea şi Eduard Adam apariţii 
hazlii, în agitaţia generală, contrapunctică, conţine 
sugestii de sorginte gogoliană. Marcela Cobzaru creează 
un Pristanda ciudat, puţin asimetric faţă de model. Şi 
el plăteşte birul corpolenţei și taxă suculenţii umorului 
jucând la numărarea steagurilor subtilizate de vânt şi de 
avânt, postat cu urechea lipită de uşa şefului ocupat cu 
dragostea, şi cu politica, simultan, el arătând mai mult şi 
mai curând ca o cârtiţă la dispoziţia şefului. În constelaţia 
promotorilor şi monştrilor sacri ai comediei naţionale (care 
neglijează prea aristocratic, dramaturgia aristofanică 
satirică de astăzi, 24 octombrie pentru a de a vedea 
măcar „experimental“ cum circulă seva comică, în vena 
noilor personaje al epocii Referendumului) Virgil Ogăşanu 
e un Trahanache care duce ramolismentul viclean până la 
extrem, sugerând o lume aproape de groapă. Marele actor 
bifează un moment comic de excepţie, în spiciul final.

Discursurile luate pe sărite din actul al treilea, ajung 
să fie rostite în aplauze furtunoase. Doar suntem la I.L. 
Caragiale acasă. Muta e o umbră care bântuie prin sediu. 
Şi ea e grasă. Maria Miu, scenografă de mare rafinament 
coagulează mai multe spaţii de joc într-unul singur, 
unitar şi credibil, cu uşi rabatante de efect şi cu anexele 
necesare protagoniştilor, iar muzica lui Răzvan Diaconu 
acompaniază acţiunea comică cu note de mare spectacol.

Actualizările de gen miting din finalul reinventat sunt 
entuziast primite de publicul care umple sala mare până 
la refuz. Întregul spectacol pendulează între momente 
dramatice după care explodează comicul. Costumele 
amplifică până la limita grotescului urâţenia morala 
a indivizilor, şi e foarte bine că se păstrează croiala de 
epocă.

Multitudinea variantelor experimentate de-a lungul 
timpului cu „O scrisoare pierdută“, fie au conservat textul 
la raclă fie au exagerat paroxistic lumea lui Caragiale. 
Scrisoarea lui Mălăele, deliberat polemică, curajos 
estetică, este indubitabil foarte comică. Regalul durează 
două ore fără un sfert, fără pauze, place spectatorilor, 
stârneşte multă voie bună, cei din tânăra generaţie îl 
aplaudă ca atare, iar, cârcotaşii îl iau în mod sigur la 
puricat.

Nu avea dreptate Caragiale când scria cu cochetărie, 
sau cu prea multă acribie că actul 3 „strică mersul dramei 
pure şi reprezintă o eroare făcută de autor de «hatârul 
pitorescului»“. Fără actul 3, cu grandoarea, grandomania 
şedinţei antologice, drama devine una de alcov electoral, 
reduce forţa satirică a întregului, decalibrează din tunurile 
aţintite spre edificiul public găunos, al României de ieri şi, 
prin succesiune, a celei de astăzi. Nu tot ce pare la prima 
vedere a fi o frână în construcţia dramatică, din punctul 
de vedere şi al scolasticii critici, este şi oprelişte. Să nu 
uităm în acest an dublu aniversar, nici că adulatul nostru 
Caragiale – ultimul fanariot – era umilit, nepremiat deci 
nerespectat de foruri - şi aproape nejucat la finele vieţii 
lui. După moarte, ce mulţi viteji se arată!

I i a  r o m â n e a s c ă  
u i m e ş t e  A m e r i c a

Grid Modorcea
C o r e s p o n d e n ţ ă  d e  l a  N e w  Y o r k
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dacă iluzia e un privilegiu

Dacă atât de repede uiţi,
Înseamnă că nu meriţi să ţii minte.

Dacă atât de grabnic nu-ţi mai e dor,
Înseamnă că nu ştii cine ţi-a stat în sânge.

Dacă atât de repede te răceşti,
Înseamnă că nu erai decât o copertă a focului.

Dacă atât de uşor te cobori,
Înseamnă că nu puteai duce înălţarea.

Dacă atât de steril poţi tăcea,
Înseamnă că nu meritai să-mi vorbeşti.

Dacă atât de opacă nu auzi,
Înseamnă că eşti infirmă de cuvintele mele.

Dacă atât de uşor dai pagina,
Înseamnă că nu erai acasă în cartea noastră.

Dacă atât de senin poţi fără,
Înseamnă că nu te ridici la rangul lui cu.

Dacă nu poţi, nu meriţi, nu ştii, nu auzi, nu vezi,
Eu te păstrez ca iluzie.

Tu ai dreptul la nu,
Iluzia e privilegiul meu.

Zodiacul cu femei

Iubita mea eternă, te desfac
În filele acestui zodiac,
Tu ai de toate şi tu eşti din toate
Femeile din vis, din realitate.

Ai fost un foc mutat într-un berbec
Cu care îmi doream la drum să plec,
Nu am crezut că inima se-ndoaie
Şi că poţi deveni o biată oaie.

Ai fost un taur aspru în cuvânt,
Un semn solid, pământ, cum însumi sunt,
Nu pot să cred că şira ţi se pleacă
Şi că poţi paşte ca o simplă vacă.

Ai fost şi eşti ambiguu stol de gemeni,
Dar în adâncul meu speram că semeni
Cu mine. Şi-n oglindă mă încaier
Când te arată că eşti vid, nu aer. 

Ai fost, de firea mea-ncleştată, rac,
Un semn de apă, un fluid opac,
Am vrut să facem lumea doar în doi,
Dar tu te-ai dus pe drumul înapoi.

Ai fost mutată-n strigătul de leu
Din jungla mea şi har din harul meu,
Şi, când credeam că lumea ni-i prea mică,
Te-ai dovedit în luptă o pisică.

Când te-am atins şi te-am găsit fecioară,
Povara am simţit cum mă doboară,
Dar, mai târziu, din pură peste poate,
Ai decăzut în curiozitate.

Mi-ai fost balanţă-n haosul din viaţă,
De tine am văzut cum mi se-agaţă
Speranţe, vise, binele, amarul,
Dar n-am ştiut că ţi-e nebun cântarul.

Mi-ai fost în plin deşert un scorpion
Ce m-a tratat cu un venin afon,
Am mai rămas o clipă pe picioare,
Pân-am simţit cât de uşor se moare. 

Ai fost arcaşul tu, săgetătoare,
Şi am sperat că dragostea nu moare,
Când o loveşti în inima deschisă,
Dar miza ta era o biată fisă.

Ai fost şi capricorn de vreme lungă,
Fugeam de toţi, să nu ne mai ajungă,
Dar eu o conturam prea omeneşte
Pe capra care-n drum se răzgândeşte.

Mi-ai fost şi vărsător, să simt cum trece
Un râu de dragoste-n ulciorul rece,
Eu te ţineam, îndrăgostit, de toartă,
Iar tu mă iroseai prin vâna spartă.

În tot oceanul, am văzut doar peşti
Şi mântuire am crezut că mi-eşti,
Dar binele s-a transformat în rău,
Când ai plecat în hău cu bancul tău.

Nu cred în horoscop, în zodiac,
Iubirile din liste nu se fac,
Cu şobolani, cu bivoli şi vreun câine,
Cu capre şi cocoşi, de azi pe mâine.

Dragoni şi cai, maimuţe cu dispreţ
Şi iepuri, tigri, şerpi şi un mistreţ
Pot să se-adune şi să se răsfire,
Cred doar în visul de-a iubi-iubire.

Iubirea mea, încerc să te refac
Din semnele sculptate-n zodiac,
Pământ, metal, lemn, aer, foc şi apă
Nu au putere toate să te-ncapă.

Şi, dacă noi ne-am risipit mereu,
Şi, dacă te-a lovit cuvântul greu,
De vină nu eşti tu, nu-i Dumnezeu,
Ci vinovat sunt eu, mereu doar eu.

Glasul gâdelui

Nu prea demult, pe când trăiam în era noastră
Şi nu credeam că timpul s-ar putea strâmba,
Un gâde al iubirii ne spunea-n fereastră
Că tu vei sta în era ta, eu în a mea.

L-am alungat atunci, râzând: ce ştii tu, gâde,
Ce tot îndrugi murdar scenariul mincinos,
Tu nu ne vezi cum rezistăm, în vremuri hâde,
Legaţi în inimi gemene, în minţi şi-n os?

Călăul a plecat în lumea lui atroce,
Şi m-a lăsat să te tot caut disperat,
Să râdem amândoi de drama fără voce,
Dar nu erai pe-aproape, unde te-am lăsat.

De-atunci, ne-am agăţat pe ruguri paralele,
Ne-am dus pe drumuri fără punţi, pe câte-un mal,
Doar gândurile ni se-ating tăcut, dar ele
N-au drept de veto în divorţul marţial.

Am cunoscut mereu mulţimi de ştiri nebune,
Dar ultima, fără egal, m-a-mpins spre hău,
Când am aflat şi n-am putut, de frică, spune:
El, gâdele, avea şi glasul meu, şi-al tău.

Ciocolată cu mentă sălbatică

n-am vrut să fiu aici 
rup din tine bucăţi
ca dintr-o ciocolată fără sfârşit
va rămâne cămaşa palma dreaptă
şi urma dinţilor mei 
o să-mi crească glicemia şi ciocolata pe coapse
poeţii vor lipi acolo poeme în formă de arahide
şi mentă sălbatică

n-am vrut să fiu aici
să desprind din tine fâşii de neiertat

defilez pe trotuare norocoase
poeţii filtrează esenţe şi ronţăie
alune din halbe-nfrigurate

vroiam să fii aici

mi-ai pavat dimineţile
cu urma pantofilor tăi de piele
eu am pornit deja cu bucăţi din tine
cu fâşii din tine
cu nevoinţa mea de-a fi aici

Un poem cât o efemeridă

în poemul acesta nu se moare
nimeni nu rupe degetele copacilor
să vadă cum cresc frunzele-n cutie
bărbaţii şi femeile nasc deopotrivă fructe
sferice lucioase mari
în care se privesc pe rând toţi
cei ce locuiesc în poem

privirile lor rămân încrustate în fruct
precum sâmburii
atunci fiecare taie bucăţele infime
din cel mai proaspăt curcubeu
şi le pun în orbitele goale

da poeţii au ochi multicolori
au ochi împletiţi de lumină
şi se plimbă mândri prin poem
ei şi nişte flori cu capetele goale

trec prin poem câteva perechi de paşi
în căutarea unor tălpi care să-i nască

în poemul acesta se iubeşte
cuvintele iubesc copacii
copacii iubesc poeţii
poeţii iubesc sunetele vinul culorile
gândurile umbrele
umbrele iubesc paşii întunericul şi lumina
deopotrivă
şi pentru că lumina vrea mereu să aibă dreptate
s-au îndrăgostit de un poem proaspăt aşternut
pe umerii noştri

în poemul acesta nu se minte
în poemul acesta nu se urăşte
în poemul acesta nu se plictiseşte nimeni
şi mai ales nimeni nu asortează
coaja copacilor cu reclamele la zborul
de noapte al cărăbuşilor de mai

dacă păsările ar lăsa urme cu aripile lor
aerul acestui poem ar fi
ca obrazul bătrâneţii
care nu are ce căuta aici

în poemul acesta nici o rădăcină
nu se caţără pe cer
nici o pasăre nu-şi face cuibul sub apă
aluziile intelectuale sunt cuminţi şi neîncepute
conceptele filosofice nu ajung în marmeladă
stau în coşuleţe ca nişte ouă
nici dogmatice nici agnostice şi
fără implicaţii lirice

i-au lăsat parodiei o slabă şansă
de supravieţuire dar n-au ucis-o
pentru că în acest poem nu se moare

în acest poem se iubeşte şi se trăieşte
pe viaţă şi pe moarte
pe uitare şi pe rememorare perpetuă
doar paradigmele rămân neschimbate
până vor scrie poemul în care
se trăieşte o singură clipă

Cercelul din urechea 
transparentă

înserarea îşi trezeşte hienele din somn
ziua alungă păsările din vise
în şoapta caldă a soarelui de dincolo de emisferă
răguşeala ta se prelinge pe spatele răcorit 
al furtunii

tu iar m-ai uitat sub gulerul cămăşii
parfum amărui-dulceag-piperat
la rădăcina zorilor desprinse din umbrelă
aveam un ochi verde şi unul visător
cărţile poeţilor rebeli îmi înghiţeau fiecare apus

dimineţi nu mai am demult
cine mai face azi cafea turcească
manechinul din vitrina cu pene
s-a oferit să-mi ghicească
în zaţul expresorului de pe strada mov
dacă voi avea două rânduri
în istoria literaturii
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cercelul din urechea transparentă
e singura dovadă că auzi
toţi şi-au şters parfumul tău din minte
nu puteau traversa existenţa lor atârnată în zgardă
lesa de două-trei pagini nu le permitea să viseze
mai mult de o clipă 
la şoaptele pe care le agăţaseră
de urechea ta transparentă

cu toţii au şters şi s-au întors cuminţi
în cartierul morţilor de pe lista de aşteptare
la berea lor cu gust de limonadă
şi roman interbelic

ziarişti de celofan cu dimineţi comestibile
vând la tarabe ştirile de mâine semipreparate

prietenia e un cearşaf albit de uitare
n-a mai rămas nici o urmă
din râsetele ghemuite în taină
de totala indiferenţă
degetele tale nu mai ştiu să ţină creionul 
nici să dea paginile
trecutul s-a subţiat atât de mult
că nu mai încapi în el decât în somn.

Grupaj Semantica ploii

Tragerea de timp

Umbră sau ceaţă – din viaţa trăită lângă tine 
rămâne o singură dimineaţă.

Orice piramidă este, până la urmă, locuibilă. 
Numai că are nişte ceasornice care îţi arată la timp 
când să eliberezi scena, decorul… 
şi celelalte amănunte amânate până în ultima clipă. 

O grabă albă, nerăbdătoare a pătruns între noi 
şi ne-a văruit odaia.

Măreţia ploii

Falşii mărturisitori ai terapiei prin lacrimă 
încep să devină o poveste de adormit copii nedoriţi. 
În preoţimea ploii e doar trecutul pe care vrem să-l uităm. 

Ce mai înseamnă ziua de ieri, 
când ştiu că nu sunt adevărul tău?
Şi ce mai înseamnă camarazii de pe front, 

când toţi sunt morţi? 
Mi-au rămas doar peşterile adânci, întunecate – 

un fel de depozit al dosarelor clasificate
şi praful ascuns sub covor – ca o veche privire pe sub 
fuste…

Ce-ai făcut în întuneric?
Am plâns până mi-au dat lacrimile.

Despre starea oceanelor

Îndepărtarea de sine este o atitudine a pasării migratoare: 
mereu spre un răsărit improbabil.

Poate era momentul să-ţi scoţi masca, 
să-ţi priveşti chipul – dulce, amară uitare.

Mărunţiş de glasuri adunat din noroi: unde am dispărut?

Privesc peste umăr. Te-am iubit îndepărtat, ca pe o insulă 
locuită de porumbei şi crocodili.

Oraşul nopţilor pierdute

un poem de Ştefania Coşovei
E noiembrie. 
Citesc pe buzele morţii 
şi am început să înţeleg.

Acoperişuri

De când căderea îngerilor a devenit 
o afacere meteorologică? 

Înţelepţii lumii se întreabă fără a găsi un răspuns la toate.

Unii au presupus că acoperişurile au devenit 
neîncăpătoare. 
Alţii au băut. 
Unii au murit întrebându-se dacă moartea şi viaţa de apoi 

au fost scoase ilegal din ţara promisă. 

Oricum, se apropie sezonul de vânătoare, 
dar nu mai aleargă nimic şi nu mai zboară nimeni: 
uneori, dragostea e un străin care a pierdut trenul. 

Restul sunt neîncăpătoare acoperişuri trezite din somn. 

Sărutarea de dimineaţă

Îţi imaginezi că eşti perfecţiunea dăruită de natură. 
Sărutarea de dimineaţă? 
Eşti o cultură de păstrăvi într-un bazin de ciment: 

fanfară trăită de un întreg regiment.
Regiment de capă şi spadă; erai o ispravă. Târzie.

Dansul cu gorilele este ca o aşteptare a metroului 
într-o zi ploioasă…

până când şi aşteptarea aşteaptă o altă aşteptare.

În depărtare, 
un copac schilodit 
se sprijină 
de o singură creangă.

Amintire

Capriciile ploii: poeţi care se sinucid toamna 
şi păsări care părăsesc locul. 

O perdea după care nu se mai ascunde nimeni.

În insomniile tale, nici nu ştii ce te aşteaptă.
Poate un colţ de stradă cu nume de pâine 

din care ai muşcat odinioară.

Până la urmă, marii pictori 
au recunoscut că ploaia 
e o formă a uitării, 
un loc de unde sosesc culorile, 
o ţară în care te-am aşteptat ani la rând, 

ca pe o vindecare de întuneric.

Amintirile? Lasă-le aşa, nenumărate… 

Datoria de a fi toamnă

Ce scenariu! Societate obeză! 
Din tramvaiele care alunecă până 
departe nu coboară 

nici un adevăr irespirabil.

Plouă. Dar ploaia nu are destule 
argumente.
E o linişte fără consecinţe, e 
un timp bătrân – 
l-am recunoscut după 
ghetele pe care le purta şi 
anul trecut – 

e o tristeţe ieftină, 
gata plânsă.

Iar eu îmi îndeplinesc din 
ce în ce mai greu datoria 
de a fi toamnă.

Nocturnă 
Petale de trandafir risipite pe asfalt. 
O femeie cu ochi violeţi 
traversează strada pe la semafor.

Las-o să treacă. 

Videoclip
Privesc un ecran gol din care ţi se aude 

doar vocea.

Vorbeai, suspinai, respirai.
Eram sătul. Tangou pierdut din cauza unui refuz – 
un ocean îndepărtat de reflux.

Eram la metrou şi gândurile alergau 
după lumina rătăcită prin tunele – 
ca inelele tale care aruncă îndrăgostiţii 

din staţie în staţie.
Respiraţie de răzgândiri. Entuziasm risipit.
Am răbdarea deşertului, nu a păianjenului.

Fanteziile tale au culoarea norilor aducători de ploaie 
şi a întunericului care traversează chiar acum fereastra 

de la care nu ai avut curajul să te arunci.
De vină au fost muşcatele şi pisica neagră.

Până la urmă, şuviţa ta de păr auriu era doar o lungă 
călătorie.Traian T. 

Coşovei
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Poeme din volumul Cavernele tăcerii

Liber…?

Tu spui că eşti liber
eu nu ştiu dacă tu crezi asta
sau o spui cel puţin -
Libertatea nu este un spaţiu
unde să faci câţiva paşi
nici măcar un pat
unde să doarmă doi.
Tu spui că eşti liber
şi nu ai cuvinte
pentru că repeţi doar
cu gura închisă –
pe acela care şi se dau.
Libertatea nu-i o pâine
uneori pe cartelă –
nici un strop de bere
sau ceva de fumat.
Libertatea este atunci când:
scrii ceea ce gândeşti 
strigi împotriva ceea ce urăşti
chiar dacă plăteşti cu anii
de tortură literele
uneori să mori între zăbrelele
acestei singurătăţi.

Eu am mai mult

Nu contează că tu ai
puşcă şi baionetă
sovietică sau cehească
nu contează că ai
nu contează că mâinile tale
îndreaptă armele
sau închid lacătele
peste oameni şi prizonieri.
Nu contează că tu ai
puşcă şi baionetă
eu am aici, în celula mea
întunecată şi cu gratii
o putere interioară
pe care tu nu o vei avea niciodată.
Nu contează că tu ai
cheile trupului meu
dacă eu port în inima mea
IUBIREA ŞI LIBERTATEA.

Cea mai bună cerneală

Mi-au luat totul
condeiele
creioanele
cerneala
pentru că nu vroiau
să scriu
şi m-au scufundat
în această celulă de pedeapsă
dar nici aşa nu mi-au înecat răzvrătirea.
Mi-au luat totul -
pentru că îmi rămânea oricum surâsul
şi orgoliul de-a mă simţi un om liber
şi în inima mea o grădină
etern înflorită.
Mi-au luat totul
condeiele,
creioanele
dar mi-a rămas cerneala vieţii
- propriul meu sânge
şi cu acesta scriu totuşi versuri.

Cuvântul care le lipseşte

Teresei Colungo, cu recunoştinţă. 

Când după traversarea
pădurii de garduri de garduri şi încuietori
ce duce la peştera mea
o peşteră a principiilor drepte –
strigăte din adâncul
unui Marti bine interpretat –

când se simţea în acea lume stranie
la distanţă de o respiraţie de soare
ce nu răsare pentru toţi –
şi de un fulger de aer proaspăt
iar eu m-am văzut acolo
bolnav
copleşit de astmă
şi de rugina anilor
închis precum o fiară turbată
doar pentru că am păreri diferite
şi le spun.
Când m-a văzut 
fără loc pentru suspin
o floare ciudată se deschise în inima ei
şi enormii ochi negri
se precipitară într-un torent de indignare
de apă şi jeratic laolaltă
de protest şi tandreţe
acele condiţii nemiloase
au atins profunda ei sensibilitate umană
afară
în spatele gratiilor
aproape o cuşcă
ar putea uşura… uneori
dar le-au interzis armele.
Eu am avertizat-o să nu facă asta
pentru că nici integritatea revoluţionară
demonstrată de mii de ori –
nu însemna absolut nimic pentru ei.
Eu sunt şefa infirmierelor!
îmi amintesc că mi-a spus –
iar dumneavoastră aveţi nevoie de aer
şi desfăcu lanţurile
şi deschise larg uşile celulei
pentru ca tusea mea să găsească mai mult loc…
Dar traducătorii marxismului
teoreticienii umanismului
explicat cu baionetele
n-au putut înghiţi asta.
În ziua următoare când au reproşat asta
m-au întristat.
Unde or fi acum enormii tăi ochi negri:
cred că uneori caută nerăbdători
cuvântul care le lipseşte…

Sfârşitul

Când se ridică din tăcere
vocile sângelui
şi alicele de plumb strălucitoare
pronunţă parola
un fulger pierdut
te va îmbăia în lumină
la picioarele tale vor cădea năprasnici
prezicători i Istoriei
vulturii îşi vor începe
îndată zborul
şi acolo la orizont
soarele va devora gardurile de sârmă.
Nimeni nu va spune atunci
dar tu vei şti
că a sosit ora.

Visele
Ţin visele-n pumn
Când fac rugăciune
Când îl deschid

rămân ?
La cel fără de pereche

mă-nchin
În palma goală se 

risipesc
Poate ademenite de un 

şoim
Sau umblă cred prin 

lume
Sătule de un stăpân 

nebun
Nu ştiu,
Ce chip vor fi luat !
Poate sub văl străin

Poate fug, poate au
pierit ?

Nu mă uit !
E noapte, şi mă-nchin,

Vă jur
Că sub veşmânt de soi
Un timp luat de vânt
Şi risipit făr de 

mormânt
Mă tot închin
Şi-am adormit…

Un cuvânt spus… Iarnă
Îţi aminteşti marea ne suna la urechi 
ca vuietul păsări-n zbor
Pe atunci când soarele pe ce rar apărea
Pe atunci albul într-o noapte cuprindea
Pe atunci când copiii-n grabă la joacă s-ajungă
Pe atunci când vântul puterile izbitoare simţeam pe 
propria-mi piele
Pe atunci când casele fum într-una scoteau ca pe 
incendiile verii
Pe atunci când mătreaţa cerului 
non-stop din cer curgea semeni muşchilor de vară
Iarna-ntr-un cuvânt spus, bună, rece, plictisitoare, 
amuzantă.

Din volumul în pregătire Geografii

Aritmie
dacă inima mea ar fi o grădină de vară
sfinţii cheflii ar sta de seara până dimineaţă
în fum de tămâie în faţa unei halbe cu aghiazmă
şi târziu după ora închiderii miruiţi bine
s-ar ţine de mâini şi ar cânta
psalmii pe rând şi imnuri de slavă
şi când să plece ar mai cere
să mai guste o dată pentru ultima dată
în noaptea aceea în dimineaţa aceea grijania
dar inima mea vrea să fie
o grădină englezească înainte de ploaie
când fiecare boboc murmură
cântare cântărilor
cântarea cântărilor.

Primenire
ziua se întindea ca o femeie caldă
obosită de dragoste
ademenindu-mi sfinţii
cu rotunjimi
de duminică
nu coborâţi
am strigat
în toracele culorilor
nu se-nfăşoară 
jilavul mugur 
al nopţii
stâlpii de parfum
ce sprijină tavanul
albastru argint
vor cădea 
rugăciune cu rugăciune
plicul îngălbenit în sertar
tăcere
ninsorile sfântului duh
rouă de leneşe murmure

pun la uscat
haine cărţi poştale şi sfinţi.

Acasă
pe acoperişuri apretate îngerii
fumează havane 
ochii pe jumătate închişi

Armando 
Valladares

Cuba

Ioana Miruna 
Constantin

- 12 ANI -

Andrea Hedeş
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oamenii se usucă pe sfori
poame la soare
un acordeon cântă trist
începe să plouă
seară cretă şi iarbă
acasă pudră şi cashmir.

Dincolo de tăciunii răsăritului
închegare de fum
legănare în burţi de corăbii
prima stea
aninate ierburi mărunte
la genunchiul vântului sterp
butoaie de leşie joacă-marginea zării
înfiripate cămile din aur vechi
cufere cu dorinţe se-mbată
de drumul nisipului
miruita cale 
sub netezite înalturi
singurătatea rupe năvodul
solzi scânteiază
o mie de ani ajunare
de tihnă 
din tăcere-n tăcere
voi cina în curând 
sub mesteceni
parfumatele rodii
cum în arbori tânguindu-se
rotundul viorii.

Ceremonie
îngerii cu magnet 
sunt îngeri de frigider
cu mânuţele mici
îi plimbi pe autostrăzi
în formă de cruce
degeţele grăsuţe
îi scapă
unul câte unul 
cad 
se sparg
cu zgomot 
din fărâmele de gips
se ridică
praf de rugăciune
chiar câte un psalm
bucătăria 
e cupă de trandafir
râzi sfielnic
mânuţele împreunate.

Acvamarină
zăpezi acvamarine având în ele ceva 
din lentoarea ucigătoarelor veri
curate ca o singurătate înaltă
şlefuind cu tăceri sticloase
nevăzutele aripi 
nezburatului înger
leşin de petale
o respiraţie uşoară
cât dumnezeu.

Şoaptă
porumbei plimbându-se pe marginea streşinii
înserarea aceasta
tăceri rostogolite de vânt pe sticla luminii
două tălpi alergând
cum o scară spre norii lui april
cândva o fântână cu mesteacăn
topea umbre
înserarea aceasta
acelaşi gângurit
astăzi
porumbeii nuntesc.

Ramă
sufletul stă întins în prag 
şi brodează
priveşti peste el
marea sub corăbii
privesc peste el
petale de vânt petale de frig
sub mesteacăn
bătrânul cu briceag
sâmburi de rodii.

Azi
nu te-ai îndoit nici o clipă
azi ai fost de acord
cu tot ce ţi s-a spus
nu te-ai împotrivit
tăcerea prietenilor 
ţi s-a părut firească
moartea un ecou îndepărtat

azi ai stat la locul tău
nu te-ai gândit cum ar fi dacă
azi ai mulţumit pe toată lumea
azi ai primit multe felicitări

seara a venit cu greu
ca o eliberare
te adăposteşti acum
în singurătatea ta
eşti obosit 
ca după un pariu câştigat

azi a fost cea mai cumplită zi.

Am căutat
în pământ în cărţi în stele
şi am aflat doar pustiul

am sperat am visat am crezut
n-a rămas decât o mână de cenuşă
unde vin să se odihnească
păsările de pradă

în seara de iarnă
printre obiecte pe cât de familiare
pe atât de ameninţătoare
citesc o carte
care nu reuşeşte să mă absoarbă
scriu un poem ce deja 
nu mai înseamnă nimic

chiar eu locuiesc
pe fâşia îngustă
dintre nesiguranţă şi teamă
chiar eu am măsluit cărţile.

Întâlnire
ne vedem după multă vreme

ai părul schimbat 
şi ochii mai puţin luminoşi
am părul schimbat
şi ochii mai puţin luminoşi

un fel de oboseală
s-a insinuat în gesturile noastre
uneori puţină lehamite

nu mai tăiem trandafirii din parcuri
pentru festivitatea de premiere
nu-i mai punem pioneze pe scaun
profului de geografie

tu ai copii mari
eu am un câine şi câteva cărţi
produs al trândăviei sau al sfâşierii
asta nu se ştie niciodată

bem o cafea şi tăcem
parcă evitând să ne privim
parcă negând evidenţa
suntem aproape străini

golul dintre noi se umple cu fum
cu o muzică în surdină 
care nu reuşeşte să ne spună nimic
alături un bărbat şi o femeie se ceartă
şi pentru o clipă ne felicităm
pentru ce nu am reuşit să fim

câteva vorbe stângace 
la despărţire
promisiuni
nu o să ne mai pierdem din vedere
o să ne dăm telefon 
măcar de Paşti şi de Crăciun

ne strângem îndelung mâna
ne-ndepărtăm uşuraţi
eu mă-ntorc între umbrele mele
de parcă m-aş elibera 
de un pantof prea strâmt.

Unde să găseşti
cuvântul potrivit
pentru un prieten în suferinţă
cum să-i alini dintr-o dată
toate durerile
în ce fel să-l faci să creadă din nou
în ziua de mâine

la asta te gândeşti
pe când în sufletul tău 
cariul îşi vede de treabă
iar în mintea ta
s-a cuibărit spaima
cu arme şi bagaje

printre obiectele familiare
nu-ţi mai afli casă
de nicăieri o încurajare
la ştiri auzi
că au mai murit câţiva oameni
din cauza frigului
în somn 
nu mai găseşti scăpare

nu te întrebi de ce
nu acuzi
nu mai aştepţi nimic

urmăreşti multă vreme 
zborul unei păsări în iarnă
şi brusc te-nfioară un gând
ca o senzaţie că cineva te priveşte insistent

de departe cineva
caută cuvântul potrivit pentru tine
se gândeşte cum
să îţi aline dintr-o dată toate durerile
să te facă să crezi din nou
în ziua de mâine.

Somnul
spre dimineaţă
aluneci cu greu în somn

sunt cu toţii acolo
tata care te veghează 
de dincolo de timp
prea mulţi prieteni
ce te-au părăsit pe malul acesta
un câine ce te-a-nsoţit mulţi ani

în vis viaţa ta se recompune
precum cioburile colorate ale unui caleidoscop
somnul e uneori un cuib cald
te strecori cu uşurinţă
printre întâmplările neplăcute
stărui în clipele fericite
ştii întotdeauna
ce trebuie făcut
scrii poeme geniale

în zori treci pragul 
cum ai intra într-o casă părăsită
şi azi îţi vor lipsi cumplit
tata prietenii câinele
şi azi vei scrie un cântecel trist
despre floarea de mentă 
despre arsura nimicului.

Letiţia Ilea



12

nr. 161-162 ► Noiembrie-Decembrie 2012

H O Ţ U L 
s a u 

T R E I  Î N  D O R M I T O R
– comedie –

de Radu Ţuculescu

Personaje: HOŢUL (Şopi)
COCOŞATUL ( Adi)
SOŢIA (Evi)

Dormitorul este scufundat în întuneric. Nu chiar 
unul compact, prin perdelele trase pătrunde, 
timid, lumina palidă a neoanelor din stradă. 
O vreme, se aud respiraţiile adînci ale Soţiei şi 
Cocoşatului care dorm în pat. Ticăitul unui ceas 
deşteptător ori al unei pendule. Liniştea e stăpînă 

pe fiinţe şi lucruri. 

Brusc, se aude dincolo de uşa dormitorului, un 
zgomot strident de sticle răsturnate ori chiar 

sparte şi înjurăturile nedesluşite ale Hoţului.

SOŢIA (speriată, derutată, în şoaptă): Ce-i asta?! 
Visez? (din nou, zgomot de sticle) Ba nu, sînt 
trează! Dumnezeule! Adi... Adi, fă ochi!

COCOŞATUL: (năucit de somn) Ai zis ceva?
SOŢIA: Ai auzit?
COCOŞATUL: Pe tine...
SOŢIA: În bucătărie! E cineva!
COCOŞATUL: Cine dracu, la ora asta?
SOŢIA: S-au spart sticle... careva umblă pe-acolo.
COCOŞATUL: S-o fi răsturnat vreuna...Ai uitat să le 

aduni.
SOŢIA: Taci! Auzi? Paşi...
COCOŞATUL: N-aud nimic.
SOŢIA: Eşti şi surd, pe deasupra. O să ne omoare.
COCOŞATUL: Cine dracu, Evi, ai înnebunit.
SOŢIA: Vorbeşte în şoaptă. 
COCOŞATUL: Dacă tu vrei...
SOŢIA: N-avem nici pistol, nici cuţit...
COCOŞATUL: Nici măcar o grenadă!
SOŢIA: Îţi arde de glume.
COCOŞATUL: Cred că ai visat, pisi. După cît ne-am 

obosit aseară...
SOŢIA: Oare am uitat să-ncui?
COCOŞATUL: Nu bag mîna-n foc, pisi. 
SOŢIA: Ba nu! Îmi amintesc, ce naiba Adi. Amîndoi am 

verificat uşa, am pus şi lanţul.
COCOŞATUL: Aha! Da... Semăna cu un breloc uriaş.
SOŢIA: Cine?
COCOŞATUL: Lanţul.
SOŢIA: Sînt experţi. Au desfăcut tot, yală, lanţ, 

broască.
COCOŞATUL: Cred c-ai visat, Evi. 

Se aud paşi, dincolo de uşă. Scîndurile scării 
interioare scîrţîie lamentabil.

SOŢIA: Ei, ce zici acum?
COCOŞATUL: Ai dreptate... Careva urcă scările.
SOŢIA: O să mor şi n-am apucat să fac măcar un 

urmaş.
COCOŞATUL: Te lasă-n viaţă, dacă-i spui.
SOŢIA: Or fi mai mulţi?
COCOŞATUL: După paşi... nu cred... 
SOŢIA: Se apropie de uşă...
COCOŞATUL: Ne băgăm sub pat şi-l apucăm de 

glezne...
SOŢIA: Asta-i canapea... cum dracu ne băgăm sub ea?!
COCOŞATUL: Să ne ţinem respiraţia.
SOŢIA: Eu îl pocnesc cu veioza.
COCOŞATUL: Bună idee... Şi eu!

Se deschide, încet, uşa. Scărţîit jalnic. Se aude o 
înjurătură şoptită printre dinţi.

HOŢUL: Scîrţîie ca dracul casa asta... Aaa, vai, 
aoleu... ce porcărie...?! ( se aude un rostogolit, o 
bufnitură zdravănă, ţipătul Hoţului), Dumnezeii 
ei...

Linişte deplină, cîteva clipe

SOŢIA: Ce-o fi?
COCOŞATUL: A căzut, cred.
SOŢIA: Ne pîndeşte.
COCOŞATUL: Aprind veioza.
SOŢIA: Aşteaptă. Să ascultăm.

Linişte lugubră

COCOŞATUL: Nimic.
SOŢIA: Parcă nici nu respiră.
COCOŞATUL: Aprindem veiozele în acelaşi timp.
SOŢIA: Număr pînă la trei.
COCOŞATUL: Unde naiba-i întrerupătorul?
SOŢIA: Sub bec, deşteptule.
COCOŞATUL: L-am găsit.
SOŢIA: Unu... doi... trei!

Aprind veiozele. Lumină puternică. Hoţul e întins 
pe jos, la capătul canapelei, ascuns de privirile 

celor doi.

 SOŢIA: Nu văd pe nimeni.
COCOŞATUL: Nici eu... Cobor din pat.
SOŢIA: Mie mi-e frică.
COCOŞATUL: Lasă, mă uit eu.

Coboară şi-l descoperă pe HOŢ. COCOŞATUL 
scoate un sunet de exclamaţie.

SOŢIA: E acolo?
COCOŞATUL: Da... sper că n-a murit. (rîde)
SOŢIA: Ce naiba rîzi ca prostul?!
COCOŞATUL: A călcat, tembelul, ştii pe ce?
SOŢIA: De unde să ştiu.
COCOŞATUL: Pe halteraşele tale... hihi... ălea miculuţe 

de-o jumătate de kil. Bine că faci sport, pisi. 
SOŢIA: A murit?
COCOŞATUL (îl studiază): Nu ştiu exact...
SOŢIA (coboară din pat): Tot eu trebuie să-mi dau 

singură seama. (se apleacă asupra Hoţului) 
Sinceră să fiu... e cam ţeapăn.

COCOŞATUL: Loviturile la cap sînt cele mai periculoase. 
SOŢIA: Ce naiba facem, dacă-i mort? 
COCOŞATUL: Încearcă respiraţie gură la gură.
SOŢIA: Poate tu!
COCOŞATUL: Îl... îngropăm.
SOŢIA: Unde?
COCOŞATUL: În... pivniţă. 
SOŢIA: Imposibil. E ciment pe jos.
COCOŞATUL: Pe gazon ar fi loc.
SOŢIA: Ai căpiat? Dacă ne vede careva?
COCOŞATUL: Îl aruncăm în pubelă.
SOŢIA: Individul ăsta e enorm.
COCOŞATUL: Are vreo sută de kilograme.
SOŢIA: Va trebui să-l rostogolim pe trepte.
COCOŞATUL: Parcă respiră!
SOŢIA: Oare?
COCOŞATUL: Adu o oglindă.
SOŢIA: Vrei să vezi cît eşti de frumos?

COCOŞATUL: Să i-o punem la gură, deşteapto!
SOŢIA: M-am prins. (aduce o oglindă. I-o ţine Hoţului 

în dreptul gurii) S-a... aburit!
COCOŞATUL: Nu-i mort. 
SOŢIA: Nici urmă de sînge pe covor.
COCOŞATUL: S-a lovit la cap şi a leşinat.
SOŢIA (speriată): Adi, uite, începe să mişte! Ce ne 

facem, dacă se trezeşte? Ăsta ne omoară dintr-o 
lovitură.

COCOŞATUL: Încă-i ameţit bine, n-are el putere.
SOŢIA: Să-l înăbuşim cu perna... ori să-l legăm... cu 

ce naiba...?
COCOŞATUL: Poate ar trebui să-i dau un pumn în 

bărbie.
SOŢIA: Loveşte-l!
COCOŞATUL: E o idee proastă... Mai bine-l lămurim 

să plece.
SOŢIA: Chiar aşa. Să plece pe picioarele sale.

Hoţul se ridică în coate, geme sonor şi deschide 
ochii. Îl vede pe Cocoşat, scoate un ţipăt şi leşină 

la loc.

COCOŞATUL: Iar a leşinat.
SOŢIA: Cînd te-a văzut! Normal! O fi crezut c-a ajuns 

în iad.
COCOŞATUL: Dacă te-ar fi văzut pe tine întîi...
SOŢIA: S-ar fi crezut în rai, ştiu. Oare a mai rămas 

ceva gheaţă?
COCOŞATUL: Ai călduri?
SOŢIA: N-am, deşteptule! Îi punem gheaţă pe scăfîrlie, 

îl trezim la realitate şi-l... scoatem în stradă. Să 
fie recunoscător că nu l-am dat pe mîna poliţiei 
şi... s-o şteargă rapid. Să se evapore!

COCOŞATUL: Ai dreptate.
SOŢIA: Ca de obicei.
COCOŞATUL: Mă duc după gheaţă.
SOŢIA: Sper s-o găseşti.
COCOŞATUL: (cîntă): Speranţa nu moare niciodată... 

(iese)

Hoţul începe să dea semne de trezire. Soţia îl 
priveşte speriată. Hoţul deschide ochii, o vede, 
e uluit. Se freacă la ochi apoi la ceafă. Cîteva 

gemete de durere.

HOŢUL: Visez? Mai înainte am văzut o pocitanie. Un 
pitic cu cocoaşă... E clar, m-am lovit şi am 
halucinaţii.

SOŢIA: Să nu-mi faci rău.
HOŢUL: Pocitania s-a transformat în înger.
SOŢIA: Ai chef de glume, după ce că ai intrat în casă 

ca un criminal!
HOŢUL: Eu sînt hoţ, nu criminal, femeie.
SOŢIA: Controlează-ţi vorbele.
HOŢUL: Aha, totuşi halucinez. De fapt, eşti pocitania 

aia care şi-a schimbat înfăţişarea ca să mă 
păcălească.

SOŢIA: Nu-s pocitanie.
HOŢUL: Să mă ademenească, să mă ameţească şi-apoi 

să mă lovească. Chip de înger ascunzînd un 
diavol!

SOŢIA: Vorbeşti tîmpenii.
HOŢUL: Cine dracu foloseşte rahaturile astea de 

haltere demne de pitici? 
SOŢIA: Sînt ale mele.
HOŢUL: Puteam să-mi sparg capul, să rămîn paralizat 

pe viaţă, cu gura strîmbă şi-o mînă imobilă!
SOŢIA: Aşa păţesc ăia cu intenţii rele.
HOŢUL: Gura! N-am venit aici pentru morală! Dau o 

spargere, dacă nu te-ai prins. 
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SOŢIA: Mai bine ai pleca frumuşel şi-n linişte.
HOŢUL: Eu hotărăsc ce şi cum, femeie!
SOŢIA: Renunţă la cuvîntul ăla idiot!
HOŢUL: Ai dreptate. Femeie e un cuvînt idiot (rîde)
SOŢIA: Rîzi ca prostul. 
HOŢUL: După ce mi-ai spart capul, mă faci şi prost! 
SOŢIA: Te rog, nu striga şi calmează-te.
HOŢUL: Gura! (scoate un pistol. Soţia îşi înăbuşe un 

ţipăt) Vezi pistolaşul ăsta?
SOŢIA: Da... Ce mare e!
HOŢUL: Cu el în mînă, eu hotărăsc ce şi cum, ai 

priceput, femeie? Sau mai corect ar fi... diavole?
SOŢIA: Am priceput. 
HOŢUL: Treci în pat.
SOŢIA: De ce?
HOŢUL: Fără comentarii. Eu mă aşez puţintel în 

fotoliu, pînă-mi mai trece durerea. Iar tu o să-mi 
spui frumuşel unde găsesc... (se aude Cocoşatul 
cum cîntă: Speranţă nu moare niciodată...) 
Fir-aş, acum am halucinaţii auditive? Cine-i?

SOŢIA: Păi, l-ai văzut deja o dată.
HOŢUL: Pocitania? Fir-aş! Chiar există? O să-i pocesc 

şi mai tare mutra. (îndreaptă pistolul spre uşă)
SOŢIA: Să nu tragi, te rog. A mers după gheaţă.
HOŢUL: Gheaţă? 

Intră Cocoşatul. Îl descoperă pe Hoţ în fotoliu cu 
pistolul îndreptat spre el. Nu se sperie.

COCOŞATUL: Salut.
HOŢUL: Mamă... ce urît eşti!
COCOŞATUL: Ţi-am adus gheaţă să-ţi pui pe scăfîrlie.
HOŢUL: A, da! Foarte bine. Dă punga. Încet, fără 

gesturi bruşte. Dacă încerci vreo figură, îţi 
găuresc faţa. 

COCOŞATUL: Bineînţeles. Unii visează numai găuri... 
Poftim.

HOŢUL: Acum treci în pat. (Cocoşatul se vîră în pat, 
ascultător, lîngă Evi) Mamă... lîngă ea eşti 
şi mai urît. Parcă aţi fi... frumoasa şi bestia! 
Cunoaşteţi? Sînt nişte desene animate care-mi 
plac.

COCOŞATUL (ironic): Le-ai citit?
HOŢUL: Arăţi mai rău şi decît dracul dar faci pe 

ironicul. Te crezi şmecher. Da, pocituţ, eu citesc 
numai desene animate. 

SOŢIA: Se vede...
HOŢUL: După ce se vede? 
SOŢIA: Pardon... sînt doar nişte vorbe... nu te enerva.
HOŢUL: Ţi se pare că am fruntea îngustă?
SOŢIA: Deloc!
HOŢUL: Ca să dai spargeri reuşite, trebuie să gîndeşti 

temeinic. 
COCOŞATUL: Adică... te-ai gîndit mult pînă ai intrat?
HOŢUL: Voi nu crăpaţi de căldură? Nu, că sînteţi 

mai dezbrăcaţi. Totuşi... mi-aţi derutat 
raţionamentul.

SOŢIA: Adică?
HOŢUL: Am văzut ferestrele închise, perdelele trase, 

draperiile la fel, nici un gemuleţ lăsat să mai 
intre vreo pală de vînt. Beznă totală în casă. Nici 
un zgomot, nicio veioză aprinsă, nicio muzică în 
surdină. Nici televizorul pornit!! Aştia-s plecaţi 
în vacanţă, mi-am zis. Nu?

COCOŞATUL: Logic.
HOŢUL: Şi abia e trecut de ora unsprezece! Cum naiba 

să doarmă toţi ai casei la ora asta şi... pe-o 
asemenea căldură! La fel aţi fi judecat şi voi. 

SOŢIA: Sună... comic cuvîntul în gura ta...
HOŢUL: Care?
SOŢIA: Judecat.
HOŢUL: Chiar aşa! E de rîs, adică? N-am nimic 

împotrivă. Rîsul e sănătos.
SOŢIA: Eşti un hoţ cu simţul umorului.
HOŢUL: Corect. Cu umor şi cu...pistol, ha ha. Şi-mi 

vine să rîd... văzîndu-vă alături...
SOŢIA: Ai mai spus-o! E penibil să tot repeţi.
HOŢUL (răstit): Repet cît vreau şi ce vreau, femeie! 

(agită pistolul) Acum eu sînt şeful!
COCOŞATUL: Ai dreptate. Vezi să nu ţi se descarce.
HOŢUL: Stai blînd. Sînt expert. 
SOŢIA: Ai... împuşcat mulţi?
HOŢUL: Eu? A, păi... ăsta-i secret profesional.
COCOŞATUL: Evi, nu mai pune întrebări. Seamănă cu 

un interogatoriu.
HOŢUL: Corect! Eşti un tip deştept, cocoşatule. Nu 

cumva te cheamă... Adam? 
COCOŞATUL: De unde ţi-a venit ideea?
HOŢUL: Dacă ea e... Eva, haios ar fi să te cheme pe 

tine Adam! (rîde)
SOŢIA (îmbufnată): Nu-l cheamă Adam.
COCOŞATUL: Adrian.
HOŢUL: Pe aproape. A şi E...
SOŢIA: Pe tine cum te cheamă?
HOŢUL: N-ai vrea cumva să-ţi spun şi unde locuiesc, 

cînd m-am născut, codul cardului...?! Faci pe 
şmechera.

SOŢIA: Scuze...

HOŢUL: Şi Eva a fost o mare şmecheră. Pînă la urmă, 
l-a prostit pe bietul Adam, l-a făcut să muşte 
din măr iar după ce tembelul a muşcat... l-a 
luat dracul. Hihi!

SOŢIA: Mă uimeşti!
HOŢUL: Cu ce?
COCOŞATUL: Termină, Evi...
HOŢUL: Las-o, mă, să spună. 
SOŢIA: Păi... ce de chestii cunoşti.
HOŢUL: Aha. Eşti ironică.
SOŢIA: Nu-mi permit.
HOŢUL: Să nici nu-ţi permiţi! Am văzut şi cîteva 

tablouri cu Adam şi Eva! Dar ăia erau amîndoi 
frumoşi. Trupurile lor golaşe erau corecte, cu 
forme plăcute ochiului. Iar şarpele...

SOŢIA: Semăna la mutră cu tine.
COCOŞATUL: Evi, abţine-te!
HOŢUL (rîde amuzat): Îmi place ideea! De ce nu? 

Dar şi mai grozav ar fi... să fiţi voi doi Adam 
şi Eva! Pictaţi de-o parte şi de alta a mărului. 
Goi. Mamă, ce s-ar mai amuza privitorii! Eva, 
ca o zînă iar Adam, un piticuţ cocoşat cu mutră 
pocită. Ar rîde şi cu bucile! Nebunie!

SOŢIA: Simţi o plăcere deosebită, cînd îţi baţi joc?.
HOŢUL: Asta-i realitatea, Evi. Mie prietenii îmi zic 

Şopi. S-ar potrivi porecla unui...şarpe? Tu cum 
îl alinţi pe Adişor cînd îl mîngîi pe cocoaşă? 
Umflăţelul meu sau... deluşorul meu nebunatic?

SOŢIA: Cu un pistol în mînă, poţi face pe grozavul.
COCOŞATUL: Lasă-l, pe mine nu mă deranjează.
HOŢUL: Vezi, Adi e un înţelept... spre deosebire de 

Adam care a muşcat...Ce păcat că n-am talent 
de pictor. Aş vinde tabloul la licitaţie şi m-aş 
alege cu o sumă frumuşică plus... celebritate.

SOŢIA: Adevăraţii credincioşi n-ar cumpăra o 
asemenea blasfemie.

HOŢUL: Te înşeli, iubiţel. Ce este mai hidos, mai 
şocant, mai scîrbos atrage. E marfă! Şi ce 
importanţă are cine-l cumpără? Iar voi păreţi, 
mai degrabă, nişte necredincioşi. Nu aveţi nicio 
icoană în dotarea dormitorului.

SOŢIA: Tu ai?
HOŢUL: Bineînţeles că am. Chiar şi una în portofel.
COCOŞATUL: Ca să te apere de... hoţi.
SOŢIA: Mi-ai luat vorba din gură!
HOŢUL (rîde cu poftă): Bună replică măi... Quasimodo! 

Chiar mă apără! 
SOŢIA: Ai zis... Quasimodo?
HOŢUL: Te miri? Cocoşatul de la Notre Dame, biserica 

aia din Paris, care trăgea clopotele şi s-a 
îndrăgostit de-o femeie frumoasă... Cam cum e 
cu voi doi doar că Quasimodo-Adişor îţi trage ţie 
clopotele.

SOŢIA: Să nu-mi spui că citeşti cărţi.
HOŢUL: Nu, dragă, mă holbez la filme şi citesc... benzi 

desenate! Eşti mulţumită? Mă holbez la poze... 
(îi vine ideea) Poze? Haha. Asta e, cum de nu 
mi-a trecut mai repede prin minte. Mamă, ce 
idee. (scoate telefonul mobil din buzunar)

COCOŞATUL: Ce faci?
SOŢIA (speriată): Ce vrei să faci?
HOŢUL: Poze! Nişte poze cu voi doi în diverse poziţii. 

Voi avea un succes monstru cu ele. 
SOŢIA: Nu!! 
COCOŞATUL: Nu cred că e o idee tocmai bună...
HOŢUL: E genială. Hai, întoarce-te puţintel în profil, 

să ţi se vadă cocoaşa...
SOŢIA: Te implor, nu!! Am o mulţime de bijuterii, acolo, 

în sertarul ăla de la oglindă. Ia-le pe toate! Ia tot 
ce vrei!

HOŢUL: O să iau, am timp. Telefonul ăsta face şi 
filmuleţe dar... habar n-am cum. (către Cocoşat) 
Te pricepi?

COCOŞATUL: Nu.
HOŢUL: Pe ea o întreb degeaba. Chiar dacă s-ar 

pricepe, nu m-ar ajuta. Haide, Eva, nu te 
strîmba în halul ăsta. Strici poza.

SOŢIA (aproape urlînd): Nu fac poze!!! Eşti un 
nemernic. Omoară-mă, dar nu fac poze! (se 
bagă sub plapomă)

HOŢUL (furios): Ieşi, dracului, afară de sub plapoma 
aia!

SOŢIA: Nu ies!
HOŢUL: Bag un glonte în tine!
SOŢIA: Bagă! Aud vecinii şi cheamă poliţia.
HOŢUL: Aha! Am şi amortizor, baga-mi-aş! Dar n-am 

chef să-l montez. Ieşi, dracului, afară! (smulge 
plapoma de pe Soţie şi o aruncă într-un colţ al 
camerei. Soţia geme sonor, îi dau lacrimile. Se 
zvîrcoleşte) 

COCOŞATUL: Evi, linişteşte-te.
SOŢIA: Nu vreau poze!!
COCOŞATUL: Poate ajungem la o înţelegere.
HOŢUL: Femeie, termină dracului cu zvîrcolitul! (Îi 

dă o palmă zdravănă, proiectînd-o în braţele 
Cocoşatului) Acum fi atentă la mine. Dacă nu 
te potoleşti, de bat pînă te las lată, fără niciun 
dinte în gură şi vei avea nevoie de operaţii 
plastice multiple ca să-ţi refaci chipul ăsta 

frumos. Cîteva poze şi, gata. Cine naiba să te 
recunoască? Doar nu eşti oarece actriţă ori 
cîntăreaţă...

COCOŞATUL: Nu e...
SOŢIA: Te implor...
HOŢUL (începe să facă poze): Apucă-i un sîn cu 

mînuţa, Adamel. Aşa. Super. Acum sărut-o 
pe gît. Bravos. Mîngîie-i coapsele uşor. Mamă, 
ce contrast! Aş putea să vă dezbrac în pielea 
goală şi să vă pun în diferite poziţii. Nu-mi plac 
pozele pornografice. Mai bine aşa, e mai mult 
mister...dar şi comicărie. De tot hazul. Sărută-i 
un genunche, apleacă-te... aşa... cocoaşa e 
de-a dreptul măreaţă iar deasupra ei răsare... 
superb... chipul angelic! Acum încalec-o. Hai, 
ca şi cum eu nu-s de faţă... Hoho, ce chestie. 
Îi ajungi cu capul doar pînă între sîni. E bine 
şi acolo. Excelent....Eva, acum întoarce-te pe 
burtă. Tu, Qasimodo, odihneşte-ti capul pe 
fesele ei. Uaaau! Cum ies ele în evidenţă prin 
cămăşuţa de noapte! Închide ochii. Eşti în extaz. 
Minunat... Gata! Am terminat. (ridică plapoma 
şi o aruncă peste cei doi) Acum vă puteţi vîrî la 
loc sub plapomă. Ei, a fost greu? Atîta tărăboi 
pentru nimic. Îmi pare rău şi de palmă, Evi. 
Nu rămîn urme... Trebuia să te potolesc cumva 
altfel puteam scăpa, naibii, un glonte...

SOŢIA (cu glas stins): M-ai nenorocit...
HOŢUL: Exagerezi. Fii liniştită, nu pun pozele pe 

internet.
SOŢIA: M-ai nenorocit...
HOŢUL: Te repeţi şi începi să mă calci pe nervi. Iar 

cînd sînt nervos, fac gesturi necugetate.
COCOŞATUL: Poate... un pahar cu coniac ar prinde 

bine, ce zici?
HOŢUL: Alcool? Cam ce-ţi trece prin cap, piticanie?
COCOŞATUL: Nimic necugetat.
HOŢUL: Nu mai spune! Mă crezi prost, ha?
COCOŞATUL: Nicidecum.
HOŢUL: Ai început să cugeţi. Adică, speri să mă 

ameţesc, chiar să mă îmbăt, să-mi scadă atenţia 
si atunci pac, îmi daţi cu ceva-n cap.

COCOŞATUL: Greşeşti.
HOŢUL: Voi puteţi bea, dacă asta vă linişteşte. Mie... 

mi-e puţintel foame. 
SOŢIA: Cobor şi-ţi pregătesc ceva...
HOŢUL: Tu rămîi unde eşti. Coboară el. Să mă gîndesc. 

Cînd locuieşti într-o asemenea casă, precis ai în 
frigider... fileuri de somon?

COCOŞATUL: Au rămas cîteva.
HOŢUL: Ştiam. Deci, simplu. Felii de pîine unse 

subţirel cu unt şi bucăţi de somon deasupra 
stropite cu lămîie... Poate n-aveţi lămîie?

COCOŞATUL: Avem.
HOŢUL: Şi apă plată în care să nu încerci cumva a 

dizolva oarece prafuri...
COCOŞATUL: Fii liniştit. Am plecat.
HOŢUL: Drum bun şi... nu aluneca pe trepte.
COCOŞATUL: Îţi faci griji pentru mine?
HOŢUL: Cînd te întorci cu sandviciurile mele frumos 

aranjate pe farfurie, ar fi păcat să le răstorni pe 
jos... (rîde)

COCOŞATUL: E în regulă (iese)

Cîteva momente, Hoţul o priveşte insistent pe 
Soţie, zîmbind vag, clătinînd din cînd în cînd din 

cap. 

HOŢUL: Mă roade curiozitatea. Ca un vierme gras... 
Cum naiba te-ai cuplat cu Quasimodo? Precis 
asta e casa lui, precis are un cont gras, o fi 
vreun afacerist de succes... (Soţia îl priveşte 
fără să schiţeze un gest.) Hm. Poate e şi dotat, 
aşa am auzit că ăştia mai mici sînt mai apţi la 
pat, mai capabili. Ei? Măcar dă din cap, dacă nu 
vei să-mi răspunzi verbal... Taci. Încăpăţînată 
şi puţintel furioasă. Mă fixezi ca un şarpe cu 
clopoţei. Hăhă. L-ai luat din interes, aşa-i? Doar 
din interes... (ironic) Ori o fi fost dragoste la 
prima vedere?

SOŢIA: Mă consideri frumoasă?
HOŢUL: Am crezut că ţi-a pierit graiul. 
SOŢIA: Spune-mi.
HOŢUL: Eşti... minunată. Chiar şi cînd lipseşte Adişor.
SOŢIA: Cum?
HOŢUL: Cu el alături se produce un contrast puternic... 

spre avantajul tău.
SOŢIA: Desigur...
HOŢUL (se loveşte peste frunte): Asta e! Legea 

contrastelor care se atrag. 
SOŢIA: Totul e natural la mine...
HOŢUL: Am bănuit... Nici măcar în buze nu ai înfipt 

acul vreunei seringi?
SOŢIA (se ridică în genunchi ): Nu. Te poţi convinge 

singur.
HOŢUL: Stai liniştită, te cred.
SOŢIA: Sînii n-au urmă de silicoane... Uite, nu sînt 

prea mari dar sînt fermi şi elastici. Hai, pune 
mîna să te convingi.
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HOŢUL: Ce-ţi trece prin cap?
SOŢIA: Pîntecul e plat, n-am făcut liposupţie.
HOŢUL: Te cred. Eşti genul sportiv. Mi-am dat seama 

de la început... cînd am călcat pe halteraşe.
SOŢIA: Şi fesele...
HOŢUL: Le-am remarcat şi pe ele! Ţi-e destul de 

transparentă cămaşa aia de noapte.
SOŢIA: Dacă te deranjează, o pot scoate.
HOŢUL: Adică... ce urmăreşti, femeie?
SOŢIA: Hai mai aproape, aşează-te pe marginea 

patului...
HOŢUL: Încetează, naibii, cu tentaţiile ăstea. Mă crezi 

un idiot?
SOŢIA: Nu. Eşti înalt şi puternic...
HOŢUL: Exact! Îţi mai dau o palmă de te împrăştii 

toată!
SOŢIA: Bate-mă, dacă te excită...!
HOŢUL: Ai înnebunit? Bagă-te, naibii, la loc în pat! 

(scoate din buzunarul hainei un amortizor şi 
începe să-l înşurubeze la pistol)

SOŢIA: Ce faci?
HOŢUL: Tu cam ce crezi?
SOŢIA: Acela este un amortizor.
HOŢUL: Eşti frumoasă şi deşteaptă. (se enervează) 

Dar te crezi şi şmecheră. Mă calci pe nervi 
cu ademenelile tale. Nu ţi-e ruşine? Ca o tîrfă 
ordinară.

SOŢIA: Exagerezi.
HOŢUL: Ba tu ai cam sărit calul.
SOŢIA: Şi ce-i cu amortizorul?
HOŢUL: Este că... dacă nu te potoleşti, îţi bag un 

glonte... în rotulă! Pricepi, Evi? Şi-o să rămîi 
şchioapă pe viaţă. Atunci te vei potrivi perfect 
cu Adişor. Şchioapa şi cocoşatul! 

SOŢIA: Eşti un... mizerabil! Un hoţ mizerabil!
HOŢUL: Mai mizerabil decît tine care vrei să te pipăi, 

care îmi arăţi sînii şi curul? Pentru ce, tot acest 
teatru? Dacă-mi spui că te-ai îndrăgostit, brusc, 
de mine, dau drumul la glonte!

SOŢIA (se prăbuşeşte pe pat şi izbucneşte în plîns): 
Pentru... poze...

HOŢUL: Care poze?
SOŢIA: Cele de pe mobil...
HOŢUL: Am şi uitat de ele. Pentru un nimic, erai gata 

să te vinzi...?
SOŢIA: Te implor, şterge-le...
HOŢUL (enervat): E ultima oară cînd... mă implori 

tîmpenia asta, ai priceput?! Glasul mirolăit şi 
plîngăcios de femeie... mă calcă groaznic pe 
nervi! Şi te anunţ ceva: o să mai fac cîteva poze, 
cum apare Adişor. M-ai incitat, ca o proastă. 

SOŢIA (resemnată): Ce mai contează cîteva în plus?
HOŢUL: Cîteva... în ritm de dans! Haha! Să se vadă, 

clar, diferenţa. Şi-o să mă amuz, de cîte ori mă 
voi holba la ele. De cîte ori voi fi prost dispus, 
mă voi uita la pozele voastre.

Intră Cocoşatul. Duce cu el o farfurie mare pe 
care sînt aranjate, artistic, sandvişuri cu file de 
somon. În cealaltă mînă are o sticlă cu apă plată.

COCOŞATUL: A venit păpica bună.
HOŢUL: Mie îmi spui cuvintele ăstea?
COCOŞATUL: Noi am mîncat, sîntem sătui.
HOŢUL: Vorbeşti cu mine ca şi cu un copil de trei 

anişori.
COCOŞATUL: Nu mi-aş permite.
HOŢUL: Treci şi i-aţi consoarta la dans.
COCOŞATUL: La dans? Asta-i bună!
HOŢUL: M-a enervat din nou şi-acum trebuie să mă 

calmez. Fac cîteva poze.
COCOŞATUL: Aşa-i, e periculos să mănînci cu nervi 

la stomac.
HOŢUL: Eşti deştept, Quasimodo, ţi-am mai spus-o.
COCOŞATUL: N-avem muzică.
HOŢUL: Cîntaţi voi.
COCOŞATUL: Sîntem cam afoni.
HOŢUL (nervos): Sînteţi pe dracu. Haideţi, în ritm de 

tango. (Cocoşatul şi Soţia cîntă fără cuvinte 
ceva ce aduce a tango clasic. Hoţul lălăie şi 
el, tot mai amuzat, învîrtindu-se în jurul lor 
cu celularul în mînă) Aşa. Bravo. Aveţi ureche 
muzicală... Arătaţi... de minune! Hai, mai 
mişcat, mai cu figuri. Numai o garoafă între 
dinţi îţi lipseşte, Adişor! Hahaha! Ar trebui să se 
aplece tare mult Evi ca să ţi-o ia din gură! Hai, 
mai sentimental, cît mai sentimental. Pam-pam. 
E de rîsul lumii cum arătaţi. Buuun. Acum un 
mic vals. Es-tam-tam. Valurile Dunării! Piruete. 
Es-tam-tam. Învîrte-te, Evi, roteşte-te... ridică-l 
pe iubiţel de la podea... ca pe-o păpuşică...
Es-tam-tam. Parcă sîntem la circ... Bravo! Aş 
putea cîştiga un concurs de fotografii la un 
festival de umor... Gata. În pat cu voi că mi-e 
foame.

SOŢIA: Te-ai liniştit?

HOŢUL: Bineînţeles. Ar trebui să te linişteşti şi tu.
SOŢIA: Eşti satisfăcut?
HOŢUL: Încă nu...Ia să vedem ce a pregătit Adi 

aici. (întinde mîna să apuce un sandviş, se 
răzgîndeşte, ia farfuria, se apropie de pat cu ea 
şi i-o întinde Soţiei) Serveşte, Evi, un sandviş. 

COCOŞATUL: N-ai încredere?
HOŢUL: N-am. (către Cocoşat) Iar tu o să tragi o duşcă 

din sticla asta cu apă.

Soţia muşcă din sandviş, Cocoşatul bea apă.

SOŢIA: Acum eşti mulţumit?
HOŢUL: Da. Mamă, ce foame m-a pocnit! (mănîncă 

fără grabă, savurînd fiecare înghiţitură) Gustos 
fileul de somon. Nu-i rău să fi bogat, cu de toate 
prin frigider. 

COCOŞATUL: Corect.
HOŢUL: Ştii ce a încercat Evi, cît timp tu ai fost plecat?
COCOŞATUL: Să-ţi fure telefonul.
HOŢUL: Să mă seducă!
COCOŞATUL: Asta-i bună!
HOŢUL: Nu te mira. Oricum, arăt mai bine decît tine, 

mult mai bine.
COCOŞATUL: Sînt de acord.
HOŢUL: Dar o femeie măritată trebuie să-şi vadă de 

casa ei, de familia ei.
SOŢIA (ironic): Hoţul moralizator.
HOŢUL: Se pare că nu aveţi copii.
COCOŞATUL: N-avem...
HOŢUL: Pentru o femeie uşuratică, tot nu contează.
SOŢIA: Cu pistolul lîngă tine, faci pe curajosul şi-ţi 

permiţi să mă jigneşti.
HOŢUL: Dacă stomacul îşi primeşte drepturile, devin 

mai calm.
COCOŞATUL: O reacţie firească.
HOŢUL: Femeia mea m-a făcut de rîs pe tot globul. 

Nenorocita.
COCOŞATUL: Pe tot globul? Asta da celebritate.
SOŢIA: Ar trebui să-i mulţumeşti.
HOŢUL: Termină cu remarcile idioate! O tîrfă de doi 

lei.
COCOŞATUL: Soţia ta?
HOŢUL: Soţia mea...chiar dacă nu aveam acte. Ce 

contează bucata aia de hîrtie? Trăiam împreună 
de ani buni... Şi am prins-o. 

SOŢIA: Ai prins-o...?
HOŢUL: Îşi posta poze în pielea goală, pe net! 

Coresponda cu diverşi onanişti care-i arătau şi 
ei cît sînt de dotaţi. Purta dialoguri pornografice 
chiar şi la telefon, noaptea, sub plapomă. Cînd 
am aflat, tot ea a strigat la mine că sînt un 
înapoiat, un bătut în cap, că e o chestie cît se 
poate de modernă şi de nevinovată. Cuvîntul 
ăsta a declanşat în mine uraganul...

SOŢIA: Care cuvînt?
COCOŞATUL: Nevinovată, dragă.
HOŢUL: Nevinovată... Era o fiinţă subţirică, frumoasă 

şi gingaşă, puteai jura că-i întruchiparea fecioriei 
şi a nevinovăţiei. Am bătut-o pînă la epuizare 
de-a zăcut în spital o mulţime de săptămîni. 
S-au străduit să-i refacă faţa dar... frumuseţea 
şi expresia de gingăşie s-au şters definitiv. A 
ieşit la iveală chipul ei adevărat, hidos...

COCOŞATUL: Iar tu ai intrat la răcoare.
HOŢUL: Ei şi? Nu-mi pare rău. Acolo m-am perfecţionat 

în meserie...
SOŢIA: Halal meserie.
HOŢUL: Ca oricare alta, dacă o practici cu pasiune şi 

talent.
COCOŞATUL: Parcă ai fi la catedră, citind lecţii de 

viaţă din manuale.
SOŢIA: Vorbe de telenovelă.
HOŢUL: Fur doar de la cine are. Îi prefer pe cei 

îmbogăţiţi peste noapte. 
SOŢIA: Poate împarţi şi la săraci, precum Robin Hood.
HOŢUL: Poveşti de adormit copiii. Fantezii de scriitor. 

Crezi că pe săraci i-ai putea sătura vreodată? 
SOŢIA: Copii?
HOŢUL: Ce-i cu ei?
SOŢIA: Aţi apucat să faceţi?
HOŢUL: Sînt prea tînără, îmi zicea, mai este timp.
SOŢIA: În privinţa asta, eu îi dau dreptate. N-are sens 

să te grăbeşti. 
 HOŢUL: Semăna cu tine.
SOŢIA: Cu mine?
HOŢUL: Da. Acelaşi chip de îngeraş, acelaşi trup 

graţios...
SOŢIA: Acuma înţeleg de ce mă urăşti.
HOŢUL: Exagerezi...
SOŢIA: Te răzbuni pe ea, distrugîndu-mă pe mine.
HOŢUL: Ce tot vorbeşti?! Aiureli!
SOŢIA: Da, publicîndu-mi pozele pe net, să vadă tot 

globul cum dansez aproape goală, cum stau în 
pat în diverse poziţii jenante...! Şi mai zici că 
pe tine te revoltă asemenea practici. Eşti un 
fariseu, un mincinos...te comporţi cum afirmi 
că se comporta şi nevasta ta, aia fără acte...

HOŢUL: Gata! Îmi fac digestia, femeie! În aceste 
momente sînt în stare să te împuşc fără niciun 
regret! 

SOŢIA: Împuşcă-mă!
COCOŞATUL: Evi, potoleşte-te. Domnul nu este un 

criminal, este un hoţ.
SOŢIA: Domnul?
HOŢUL: Chiar aşa. 
COCOŞATUL: E lipsit de delicateţe din partea noastră 

să-i deranjăm siesta.
SOŢIA (privindu-l perplexă): Oare halucinez?
HOŢUL: S-ar putea. Că-i o căldură de te ia cu ameţeli. 

Cum naiba nu aveţi aer condiţionat în ditamai 
vila?

COCOŞATUL: E nesănătos.
HOŢUL: Dar să transpiri ca boul o fi sănătos?
SOŢIA: Deschid puţintel fereastra...
HOŢUL: Ba nu deschizi nimic. Vrei să atragi atenţia.
SOŢIA: Pentru tine... să respiri aerul curat al nopţii.
HOŢUL: Bravo. Ţi-ai revenit. Mă iei peste picior. Eşti 

ironică.
SOŢIA (continuă jocul): Vorbesc serios...respiri greu, 

se vede cu ochiul liber...
HOŢUL: Chiar?
SOŢIA: Şi...ai transpirat pe frunte... gîfîi... poate suferi 

cu inima...
HOŢUL: Gîfîi?
SOŢI: Îţi hîrîie pieptul... ca o maşină de tuns iarba.
HOŢUL (uimit la culme): Maşină de tuns...?
SOŢIA: Poate ar trebui să sun...după salvare.
HOŢUL (izbucneşte in rîs): Cocoşatule, pe tine nu te 

apucă rîsul cînd auzi ce scoate pe guriţă?
COCOŞATUL: Ba da, e... comic.
HOŢUL: Mă crede de-a dreptul prost... debil... lovit în 

creier.
COCOŞATUL: Prost nu eşti dar la cap te-ai cam lovit, 

ce-i drept.
SOŢIA: Tu nu eşti prost... eşti hoţ.
HOŢUL: Unul de clasă, iubiţel. Chiar dacă mă iei peste 

picior.
SOŢIA: Ţi-am făcut o propunere... spre binele tău.
HOŢUL: Vezi, Quasimodo, asta-i femeia!
COCOŞATUL: Văd.
HOŢUL: O uşuratică şi o prefăcută.
COCOŞATUL: În funcţie de situaţie.
HOŢUL: Întîi se dă la mine apoi se linguşeşte, se 

pisiceşte, cică îmi vrea binele! Noroc că am 
mîncat. Cînd sînt sătul, sînt mult mai calm. 

COCOŞATUL: Nici nu-i sănătos să te enervezi din orice 
fleac.

HOŢUL: Eşti medic?
COCOŞATUL: Nu sînt. 
HOŢUL: Chiar aşa, am uitat să te întreb. Cu ce te 

ocupi... cînd îţi dă liber Eva?
SOŢIA: E... programator. Expert în informatică. O 

minte sclipitoare.
HOŢUL: Expert şi sclipitor. Am bănuit eu. După 

bunurile sclipitoare din jur... 
SOŢIA: Munca de înaltă calificare trebuie plătită 

corespunzător!
HOŢUL: Ai perfectă dreptate.
SOŢIA: Oare de ce eşti tu atît de entuziasmat.
HOŢUL: Şi eu prestez o muncă de înaltă calificare.
SOŢIA: Şi... cine te plăteşte?
HOŢUL: Eu! Sînt propriul meu patron.
COCOŞATUL: Simplu şi eficient. Un singur angajat 

care-i, totodată, şi patron.
SOŢIA: Acum poţi dormi liniştit. Ai dat lovitura.
HOŢUL: Normal! Voi pleca de aici cu o bogată 

încărcătură. Nu porţi tu bijuterii de doi lei.
SOŢIA: Lasă prefăcătoriile.
HOŢUL: Nu pricep...
SOŢIA: Ţi-ai asigurat un venit lunar pentru care nu 

trebuie să mişti niciun deget. Poţi să zaci în 
pat toată ziua, să te holbezi la televizor, să faci 
excursii exotice de unul singur ori chiar în doi. 

HOŢUL: Vorbeşti aiurea.
SOŢIA: Iar dacă eşti băiat deştept, ai grijă să nu goleşti 

repede sacul. 
HOŢUL (către Cocoşat): A băut ceva?
COCOŞATUL: Aseară...Dar i-a trecut. 
HOŢUL: Tu cam înţelegi la ce se referă?
COCOŞATUL: Bănuiesc...
SOŢIA: Mai şi joci teatru în faţa noastră. Păi, stimate 

hoţ... apropo, ai un nume?
HOŢUL (amuzat): Ai mai întrebat odată. Îţi pot da doar 

numărul de la pantofi, de la cămaşă, pantaloni 
şi...

SOŢIA: Şi banii unde va trebui să-i aducem?
HOŢUL: Care bani?
SOŢIA: Eşti un prefăcut mizerabil.
HOŢUL: Sînt un mizerabil care s-a săturat halind 

fileuri de somon!
SOŢIA: Şantajul!
HOŢUL: Ce fel de şantaj?
COCOŞATUL: Se referă la poze...
SOŢIA: Exact. De aia ai făcut pozele. Acum ne poţi 

şantaja după bunul tău plac. Ai dat de-o vacă 
grasă bună de muls.
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HOŢUL (supărat): Am dat de-o vacă proastă! Tembelă. 
Incapabilă să-i înţeleagă pe alţii. Gata să-şi ofere 
trupul unui necunoscut. (se plimbă prin cameră 
agitat) Şantaj? Crezi că toată lumea gîndeşte ca 
tine? Şantajul este pentru impotenţi, pentru 
indivizi lipsiţi de caracter. Pentru cei în stare să 
calce şi peste cadavrul propriei lor mame doar 
ca să-şi atingă scopurile.

SOŢIA: Mă faci să rîd, zău!
HOŢUL: Rîzi ca proasta. Şantajistul e un escroc 

mărunt, un grăunte acolo, un nimic!
SOŢIA: Tu eşti unul de marcă!
COCOŞATUL: Evi, nu are niciun rost să-l tot provoci. 

Eu îl cred.
HOŢUL: Normal. Eşti bărbat... 
SOŢIA: Minte. O să ne şantajeze.
HOŢUL (se repede asupra Soţiei, o apucă de gît): N-o să 

şantajez pe nimeni, femeie! Dacă mai continui 
cu tîmpenia asta...

SOŢIA: Ce-o să faci? Mă nenoroceşti ca şi pe iubita ta?
HOŢUL: N-am nenorocit-o... I-am şters doar, definitiv, 

de pe mutră expresia aia de femeie gingaşă şi 
cinstită. Ţi-am mai spus. 

SOŢIA: Eşti un coleric. Te enervezi al naibii de repede.
HOŢUL: Tu eşti de vină... plus căldura din casa asta!
SOŢIA: Poate ea nu a mai suportat ieşirile tale isterice 

şi atunci a căutat o consolare, o alternativă.
HOŢUL: Cum se ştiu femeile apăra între ele... chiar 

dacă nu se cunosc.
COCOŞATUL: Mai ales atunci.
HOŢUL: Aparent, ai putea avea dreptate.
SOŢIA: Aparent?
HOŢUL (se plimbă iarăşi prin cameră): Pînă la urmă a 

recunoscut că practica sportul ăla pornografic, 
cică doar virtual, încă din primele noastre luni 
trăite împreună, cînd ne giugiuleam ca doi 
porumbei. Habar n-aveam că porumbeii stăteau, 
încă de pe atunci, pe-o grămadă de rahat.

SOŢIA: Şi ai aflat... după ce i-ai rupt cîteva coaste.
HOŢUL: Cam aşa... (brusc îşi lipeşte mîna dreaptă de 

burtă) Dumnezeule!
COCOŞATUL: S-a întîmplat ceva?
HOŢUL: Nu-i bine... mi-e rău...
SOŢIA: Dacă-ţi vine să vomezi, fă-o în baie, nu pe 

covoarele mele.
HOŢUL: Nu să vomez îmi vine... Ce naiba a fost cu 

fileurile acelea?
COCOŞATUL: Nimic. Erau proaspete, te asigur.
SOŢIA: Am mîncat şi eu. M-ai obligat. Dar n-am nimic.
HOŢUL: Dintr-odată au început să-mi zboare rachete 

prin stomac. 
SOŢIA: Le aud...
HOŢUL: Unde-i toaleta?
COCOŞATUL: Uşa aia. 
HOŢUL (apucă pistolul): Trebuie... să veniţi cu mine!
COCOŞATUL (zîmbind): E o idee...
SOŢIA: Ai înnebunit? Poate vrei şi să... te ţinem de 

mînă...?
HOŢUL: Dacă vă las singuri... puteţi telefona... chema 

poliţia... Mamă, ce dureri!
SOŢIA: Să venim cu tine? Să te păzim pînă-ţi eliberezi... 

stomacul? Eşti de-a dreptul psihopat.
HOŢUL: Sînt logic! N-o mai tot lungi atît că nu mai 

rezist... fileurile mă-sii!
SOŢIA: Nici moartă nu intru cu tine în budă!
HOŢUL: Trebuie să vă văd... ce dracu!
COCOŞATUL: Ai putea lăsa uşa deschisă.
HOŢUL: Bravo, Adişor! Mai gîndeşte cineva în casa 

asta... Las uşa deschisă iar voi vă aşezaţi în faţa 
ei. Aici, pe covor... să vă am sub ochi... M-am 
lăcomit, fileurile mă-sii!

SOŢIA: Adică ne aşezăm ca la teatru şi ne holbăm la 
tine cum te... scapi de rachete! Cum te scremi!

HOŢUL: Vă aşezaţi cu spatele, la dracu! Şi nu mai 
comenta că te pocnesc în cap. Ameţeşti, leşini 
şi... gata vorbăria!! (o apucă de mînă şi-o trage 
pînă în dreptul uşii de la baie unde o trînteşte 
pe jos. Cocoşatul se aşează, amuzat, alături de 
Soţie)

SOŢIA: Ţie-ţi vine să rîzi! Parcă ţi-ar fi neam, individul 
ghiftuit cu fileuri de somon!

HOŢUL: Fluieraţi şi bateţi din palme... (deschide uşa 
de la baie, o lasă larg deschisă şi intră)

SOŢIA: Ai înnebunit, e clar. 
HOŢUL: Ca să...nu se audă...
SOŢIA: Ţi-o fi jenă, te pomeneşti.
COCOŞATUL: Normal, dragă. E un hoţ stilat. Cu 

principii. Să-i dăm drumul... şi noi! (începe să 
bată din palme şi să fluiere)

SOŢIA: Ai grijă de pistolaş. Poate-l scapi în apă şi-ţi 
uzi muniţia...

HOŢUL: Aaaa... 

Cei doi bat din palme şi fluieră. La un moment 
dat se pot chiar sincroniza, interpretînd o melodie 
la modă. După un timp, Hoţul reapare în cadrul 
uşii. Îi ascultă, cu o expresie de supremă uşurare 
împrăştiată pe faţă. Dă din cap, punctînd ritmul 

melodiei.

HOŢUL: Aveţi talent, pe bune. Puteţi forma un duet. 
Concerte, turnee, viaţă!

COCOŞATUL: Te văd... alt om.
HOŢUL: Exact. Mă simt alt om!
SOŢIA: Dar cum ar fi dacă am forma... un trio. Tu să 

baţi toba... cu amortizorul. Aia viaţă!
HOŢUL: Înapoi în pătuţ! Aţi fost foarte cuminţi şi 

ascultători.
SOŢIA: Aşa sînt oamenii aflaţi sub ameninţare.
COCOŞATUL: Evi, zău, nu are niciun rost să tot inciţi 

spiritele. Omul este acum eliberat de durere, se 
simte bine...

SOŢIA: Iar noi jubilăm pe chestia asta! Ai un umor 
macabru, Adi.

HOŢUL: Exagerezi, ca orice femeie. Nu-i nimic 
macabru.

SOŢIA: Tu ai scăpat de... rachete şi-acum ţi-a revenit 
pofta de viaţă. Îţi vine să zburzi.

HOŢUL: Ba, din contră. Îmi vine să mă aşez în fotoliu 
şi să răsuflu uşurat, să mă destind.

SOŢIA: Numai pe noi ne ţii cu nervii încordaţi.
COCOŞATUL: Ai mei nu sînt deloc încordaţi.
HOŢUL (către Soţie): Dar relaxează-te, dragă Evi. 

Stresul amplifică ridurile. Dă naştere la cearcăne 
sub ochi. Şi ar fi păcat...

SOŢIA (către Hoţ): Poate-mi sugerezi şi nişte reţete 
naturiste de îngrijire a tenului şi nişte diete 
ideale. Poate zace-n tine un mare nutriţionist, 
fără să ai habar.

HOŢUL: Dacă zăcea aşa ceva în mine...n-aş fi înghiţit, 
ca prostul, toate fileurile. 

SOŢIA: În sfîrşit, ai rostit un adevăr!
COCOŞATUL: Ar merge acum un pahar cu apă plată şi 

cîţiva stropi de lămîie.
HOŢUL: Nu mai risc nimic.
COCOŞATUL: E recomandat. Poate chiar un pahar 

cu apă în care dizolvi o linguriţă de argilă. 
Dezinfectant garantat.

HOŢUL: Am citi şi eu despre argilă. Se pare că are o 
mulţime de calităţi.

SOŢIA: Dar tu eşti un adevărat...cititor. Uluitor!
HOŢUL: Uluiala asta a ta se naşte din faptul că... de 

pe aici cam lipsesc cărţile. Ba, pot afirma că nu 
se vede niciuna. Măcar pe noptieră, sub veioză, 
să zacă o carte...

SOŢIA: Zac în bibliotecă, acolo unde le este locul. 
HOŢUL: Iar biblioteca unde zace?
SOŢIA: După cum ţi-ai dat seama, aceasta este o casă 

mare, prin urmare nu se doarme în bibliotecă.
HOŢUL: Ai dreptate. (didactic) De dormit se doarme în 

dormitor iar de citit se citeşte în bibliotecă. Dar 
biblioteca unde se află?

SOŢIA: Taman vizavi. Poţi să te convingi singur.
HOŢUL: De data asta, te cred. Ar fi mai complicat s-o 

vizitez. Ar trebui să veniţi cu mine şi... n-am 
chef. Mă simt puţintel epuizat.

SOŢIA: Rachetele...
HOŢUL: Cărţi vechi aveţi?
SOŢIA: Cît de vechi?
HOŢUL: De cîteva sute de ani.
SOŢIA: Ce naiba să faci cu ele? Cine ştie prin cîte 

mîini nespălate au trecut! O droaie de microbi 
s-au putut aduna printre pagini, chiar şi viruşii 
vreunei boli din alte secole!

HOŢUL: Teoretic, s-ar putea întîmpla şi aşa ceva. Dar 
cărţile vechi şi rare sînt o mare valoare. Merită 
riscul.

SOŢIA: Tu ai riscat?
HOŢUL: M-a incitat un tembel pe care l-am văzut, 

întîmplător, la o emisiune de pe postul local.
COCOŞATUL: Cum te-a incitat?
HOŢUL: Mi-a oferit, singur, pontul. Se lăuda cu cîte 

cărţi vechi şi rare a achiziţionat el, pe lîngă 
numeroase tablouri şi alte obiecte de artă. 
Toate îngrămădite-n vila sa pe care operatorul 
o filma temeinic. M-a scos din sărite aroganţa 
individului, mediocritatea lui agresivă.

SOŢUL: Ia auzi-l cum vorbeşte. Parcă-i pe podium!
HOŢUL: Se lăuda că nu a citit în viaţa lui o carte şi nici 

nu are de gînd să citească vreuna. Că a adunat 
averi fără să facă prea multă şcoală, doar clasele 
obligatorii. Pierdere de vreme, şcoala şi cititul, 
mai behăia individul. Dar el este un tip care 
ştie ce trebuie făcut cu banii, cum şi în ce să-i 
investească. Impertinenţa lui m-a enervat şi 
provocat totodată. Prin urmare...

COCOŞATUL: Ai dat lovitura la vila cu pricina.
HOŢUL: Exact. Am făcut-o cu deosebită plăcere dar şi 

cu temeinică pregătire. O vilă ca aceea are tot 
soiul de alarme.

SOŢIA: Şi noi va trebui să ne montăm una.
HOŢUL: După ce plec...
SOŢIA: Eşti ironic. Sînt sigură că te pricepi la alarme. 

Expert. Poate ne montezi şi nouă una.
COCOŞATUL: Şi?
HOŢUL: Şi... l-am golit de toate cărţile. I-am chelit 

rafturile.
COCOŞATUL: Cîte rafuri?
HOŢUL: Două. O adevărată avere. N-a anunţat furtul. 

Se mai lăudase, în emisiunea televizată, şi cu 
sistemul invincibil de alarme pe care-l are în 
dotare. 

COCOŞATUL: Iar cărţile le-ai vîndut?
HOŢUL: Cîteva. Banii i-am cheltuit cu marea iubire, 

cinstita mea nevastă.
SOŢIA: Căreia drăgăstos i-ai rupt, apoi, oasele...
HOŢUL: Asemenea rarităţi se vînd pe rînd, la intervale 

de timp bine calculate. Să nu dai de bănuit. 
Eu sînt foarte atent la fiecare detaliu, la fiecare 
amănunt. 

SOŢIA: Eşti un perfecţionist.
HOŢUL: Mulţumesc.
SOŢIA: Am şi eu o...carte de bucate. 
HOŢUL: O carte de bucate? Eu am o duzină.
SOŢIA: A mea e din 1830.
HOŢUL: Adevărat? N-am văzut niciodată o carte de 

bucate atît de veche. E fascinant să afli ce se 
mînca în urmă cu secole. Îmi lasă gura apă... 
mi-ai excitat curiozitatea.

SOŢIA: Ţi-o poţi... însuşi... alături de bijuterii.
HOŢUL: Aşa se va întîmpla, fi sigură.
COCOŞATUL: Îţi place să găteşti?
HOŢUL: Gătitul este marea mea pasiune.
SOŢIA: Pe lîngă ciordeală...
COCOŞATUL: Şi a mea.
HOŢUL: Doar eu găteam acasă şi pe vremea cînd 

trăiam cu... nevasta cea iubită. Din cauza asta, 
a avut timp să se plictisească şi să-şi facă de 
cap. O serveam cu tava la pat, în timp ce ea 
coresponda cu diverşi lăbari.

COCOŞATUL: Eu gătesc pe muzică de jazz.
HOŢUL: Şi eu! Ce coincidenţă!
SOŢIA: Mă, voi sînteţi neamuri, recunoaşteţi!
HOŢUL: Salata de vinete o faci cu maioneză?
COCOŞATUL: Nici vorbă. Îi taie gustul real, parfumul 

de vînătă.
HOŢUL: Corect. Nici eu nu sînt adeptul maionezei 

turnată peste orice. 
COCOŞATUL: E o lipsă de fantezie şi de gust.
HOŢUL: În vinetele proaspăt coapte, curăţate şi încă 

fierbinţi, rad puţin parmezan şi mestec pînă 
se topeşte. Îi dă un gust deosebit, fără să-i taie 
aroma.

COCOŞATUL: Reţin ideea. Ceapa o toc nu foarte 
mărunt. S-o simt cînd mănînc. Mai storc şi 
cîţiva stropi de lămîie.

HOŢUL: Lămîie folosesc şi eu. În maioneză e obligatoriu.
COCOŞATUL: Ouă umplute înnotînd în maioneză!
HOŢUL: Delicioase! O încîntare să le pregăteşti. 
COCOŞATUL: Lungesc maioneza cu smîntînă slabă, 

lichidă, peste care las să cadă o ploaie de mărar 
proaspăt tocat.

HOŢUL: O idee super! Eu mai adaug cîteva felii foarte 
subţiri de champinioane crude. 

COCOŞATUL: Aroma de ciupercă e incitantă!
HOŢUL: Urmează... ouăle umplute! Scot gălbenuşul 

fierbinte şi-l amestec doar cu unt şi plante 
meridionale. Nu cu pateu de porc...

COCOŞATUL: Formidabil! Şi eu numai cu unt şi 
condimente. 

SOŢIA: Ce aiureală!
HOŢUL: Îmi place să mă amuz cu jumătăţile de ouă 

umplute. Îmi zburdă imaginaţia. 
COCOŞATUL: Concep bărcuţe... plutind pe marea 

gălbuie...
HOŢUL: Răţuşte... cu ochi din bucăţele de măslină 

neagră...
COCOŞATUL: ...bot şi aripioare din gogoşar roşu 

murat...
HOŢUL: Cîte un peşte durdulie...
COCOŞATUL: Ori un submarin... pe jumătate galben!

(sugestie regizorală: cuprinşi de entuziasmul 
culinar, cei doi bărbaţi ar putea, în momentul 
acesta, să cînte împreună o frază muzicală din 
Submarinul galben de Beatles timp în care Soţia 
îi priveşte ca pe doi indivizi care au înnebunit 

de-a binelea...)

HOŢUL: Am încercat şi lebede!
SOŢIA: Berze, ciori, şerpişori... n-ai încercat?
COCOŞATUL: Dar varza! Varza! Varza călită cu 

răbdare.
HOŢUL: Varză crudă tăiată mărunt. Tăiatul ăsta e 

singurul moment care nu mă încîntă.
COCOŞATUL: Nici pe mine.
HOŢUL: Apoi o opăresc bine, o las să se scurgă şi o 

răstorn într-un vas mare termorezistent, fără 
strop de ulei.

COCOŞATUL: Deloc?
HOŢUL: Deloc. Pun felii subţiri şi grase de bacon, două 

pahare de vin alb sec, storc două lămîi, cimbru, 
boabe de piper, puţină sare.

COCOŞATUL: Vin torn şi eu plus cîteva felii de roşii şi 
ceapă..

HOŢUL: Desigur, şi felii de ceapă. Totul la foc mic... 
vreo oră şi jumătate.
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COCOŞATUL: Cu răbdare, să se înmoaie...
SOŢIA: Mă cuprinde ameţeala.
HOŢUL: Şi-acum să-ţi dezvălui contribuţia personală.
COCOŞATUL: Secretul tău.
HOŢUL: Exact. Rad o ridiche albă, mare şi lunguiaţă. 

Mai vîr în varză un măr la care-i scot cotorul iar 
în golul rămas... torn miere.

COCOŞATUL: Nemaipomenit! Bănuiesc că totul 
dispare pînă la urmă, înafară de varză.

HOŢUL: Bineînţeles. Totul se topeşte, rămîne doar 
varza. Varza cu un gust divin! Mai rămîn şi nişte 
rămăşiţe din feliile de bacon care se aruncă 
frumuşel... 

SOŢIA: O adevărată lecţie de gastronomie.
HOŢUL: Puteai lua notiţe. 
SOŢIA: Am înţepenit de uimire ascultîndu-vă...
HOŢUL: Dacă Adişor găteşte, tu nu prea-ţi pierzi 

timpul prin bucătărie.
SOŢIA: Ai ghicit! L-aş încurca.
HOŢUL: Eşti cumva pasionată şi de... internet?
SOŢIA: Nu, de internet nu. Dar am devenit pasionată 

de... fotografie.
HOŢUL: De fotografie?
COCOŞATUL: Asta-i o surpriză.
HOŢUL: Te referi la ceva anume ori arunci, aşa, vorbe 

în vînt.
SOŢIA: Pasiunile se pot naşte şi brusc...
COCOŞATUL: Precum unele idei.
SOŢIA (către Hoţ): Tu ai apărut vreodată în ziare ori la 

televizor?
HOŢUL: Eu? Atunci, cu bătaia....a fost o ştire scurtă 

pe un post oarecare... Nu eram o persoană 
importantă, nu eram persoană publică şi nici 
măcar n-am omorît-o... ca să-mi acorde mass 
media atenţie.

COCOŞATUL: Ai rămas un anonim.
HOŢUL: Normal. În meseria mea, anonimatul este 

vital.
SOŢIA: Deci... nu ţi-a văzut nimeni mutra.
HOŢUL: Voi sînteţi primii. Pe-o asemenea căldură, la o 

oră rezonabilă, totul era închis, perdelele trase, 
luminile stinse, televizor ioc, nicio mişcare, 
linişte de mormînt... Am muşcat, recunosc.

COCOŞATUL: După cum am văzut prin filme, ar trebui 
să ne împuşti.

SOŢIA: Anularea martorilor.
HOŢUL: Teoretic, da. Practic... ar fi o prostie.
SOŢIA (ia telefonul ei mobil de pe noptieră): M-am 

gîndit să-ţi fac şi eu o poză.
HOŢUL: Ce zici?
SOŢIA: Tu ne-ai făcut atîtea... îţi fac şi eu una. 

Amintire.
HOŢUL: Stai liniştită şi lasă telefonul.
SOŢIA: Să mă uit la tine... în momentele mele de 

tristeţe.
HOŢUL: Termină cu prostiile.
SOŢIA: Poate chiar să te scot la imprimantă.
HOŢUL: Mă simţeam atît de bine iar tu... strici acum 

totul cu tîmpeniile tale.
SOŢIA: Să-ţi atîrn mutra pe un perete ori... pe stradă! 

Da, pe stîlpi, în staţii de metrou, în staţii de 
benzină...

HOŢUL (face un adevărat salt pînă pe marginea 
patului): Încetează, femeie! Te pocnesc în cap cu 
pistolul, auzi? Rămîi leşinată, pînă-mi termin 
treaba pe aici! Să nu-ţi mai aud glasul!

COCOŞATUL: Evi... fi mai rezonabilă.
SOŢIA: Coaliţia bucătarilor!

Sună telefonul mobil al SOŢIEI. Cîteva clipe de 
derută.

HOŢUL: Nu răspunde. E miezul nopţii. 
SOŢIA: Ba răspund.
HOŢUL: E greşeală. Ori vreun psihopat. Ori nişte tineri 

ameţiţi se joacă formînd numere la-ntîmplare!
SOŢIA: Trebuie să răspund.
HOŢUL: Tu dormi adînc la ora asta... ori vrei să-ţi vîr 

pumnul în gură?
SOŢIA: E soţul.
HOŢUL (lovit de trăznet): Soţul? Soţul...?

Se ridică de pe marginea patului şi, năucit de 
surpriză, se prăvăleşte în fotoliu bolborosind 

cuvinte de neînţeles.

SOŢIA (la telefon): Da, iubi, cum să mă trezeşti! 
Urmăream un film... ei, un film poliţist mai 
vechi... ştii că-mi plac... ca şi ţie... cu un hoţ... 
şi-un pistol mare... dar tu?... da?... ţi-am spus 
să ai grijă cum mănînci la recepţiile ălea... eu am 
ţinut dietă... doar iaurt cu cereale... n-au avut 
iaurt cu cereale?... (rîde) mă bine dispui... ai şi 
băut ceva... te simt... ei, cum să te cert... trebuie 
să faci faţă... ştiu, să le zîmbeşti la toţi proştii... 
şi rezultatul?... da... da... hai, nu o mai lungi că 

mor de nerăbdare... bravo, iubi!... ştiam eu că o 
să reuşeşti... ai darul de a convinge... de ce să 
te scuz.... foarte bine că ai sunat... aşteptam să 
aflu... te întorci mîine deja?... minunat, ce să 
mai pierzi vremea pe acolo... sînt fericită... cu 
avionul de doisprezece şi jumătate... te aştept la 
aeroport... bineînţeles... noapte bună, iubi... şi 
eu te iubesc...

Pune mobilul pe noptieră şi se uită la Hoţ cu 
un zîmbet larg pe buze. Mai multe momente de 

tăcere.

HOŢUL (cu glas stins): Iubi... (îl priveşte pe Cocoşat 
nedumerit, dă din umeri, oftează sonor) Iubi... 
M-am făcut de rîs. V-am povestit viaţa mea... 
am ţinut lecţii de morală... ce idiot... am 
înfierat femeile uşoare... tîrfele... Mi-am deschis 
sufletul... în faţa cui? În faţa unora care...

SOŢIA: Nu chiar ţi-ai deschis sufletul.
HOŢUL: Ce caraghios am fost! Ce caraghios! Ce jalnic. 

Ce lamentabil!
COCOŞATUL: Exagerezi.
SOŢIA: Caută şi tu latura comică a situaţiei...
HOŢUL: Comic?! Ce dracu vezi tu comic?! O simplă 

tîrfă, asta eşti, nimic altceva. Şi tu eşti jalnică... 
Chiar cu... Quasimodo, Evi? Să nu-mi spuneţi 
că vă cunoaşteţi din copilărie... că aţi crescut 
pe aceeaşi stradă.... v-aţi ţinut de mînuţe cînd 
eraţi micuţi... blablabla. Poate e şeful soţului 
tău. Dar... nu mă mai interesează. Mi-e scîrbă... 
mi-e silă... de tot şi de toate...

SOŢIA: Hoţul... filosof... tot hoţ rămîne.
HOŢUL: Măcar am o demnitate... dracul ştie la ce-mi 

foloseşte. Cum mai rîdeaţi în sinea voastră, în 
timp ce-mi înfieram soţia, făcînd pe moralistul.

SOŢIA: Eu nu prea aveam chef de rîs.
HOŢUL: Ce deziluzie, ce dezamăgire, ce perplexitate! 
SOŢIA: Poate începi să boceşti.
HOŢUL: Mi-e greaţă.
COCOŞATUL: Tot somonul?
SOŢIA: Mai vrei la toaletă?
HOŢUL: Amuzaţi-vă, aveţi tot dreptul. Luaţi-mă peste 

picior. M-aţi tras pe sfoară, m-aţi înşelat...
SOŢIA: Nu ţi-a spus nimeni că sîntem căsătoriţi.
HOŢUL: O să plec... A fost cea mai penibilă noapte din 

viaţa mea. N-am niciun chef să iau ceva de aici. 
Mi-ar aminti... de tîrfa cu care-am convieţuit...

SOŢIA: Timpul le rezolvă pe toate.
HOŢUL: Ei, nu mai spune. Habar n-aveam.
SOŢIA: Tot iei tu ceva cu tine, nu te mai preface.
HOŢUL: Ce să iau? Poate... halteraşele astea cu care 

era să-mi rup gîtul...?
SOŢIA: Pozele.
HOŢUL: A, pozele. Ar trebui să le şterg, acum nu mai 

au niciun haz pentru mine. Tot de tîrfa mea 
mi-ar aduce aminte, de cîte ori m-aş uita la ele...

SOŢIA: Atunci...le ştergem?
HOŢUL: Păi, da... (brusc, îl trece-un gînd). Apropo, 

vreau să-l văd pe iubi al tău, pe soţul tău prea 
iubit, cum arată de-l înşeli cu el... scuze, Adi, 
nu vreau să te mai jignesc dar...

COCOŞATUL (amuzat): E în ordine. Am simţul 
umorului extrem de bine dezvoltat.

HOŢUL (către Soţie): Să-mi arăţi o poză. Precis aveţi 
oarece albume cu locurile pe unde aţi călătorit, 
pe unde v-aţi petrecut vacanţele pline de iubire...

SOŢIA: Gata, am înţeles. (trage sertarul de la somieră 
şi scoate o poză) Uite o poză. Holbează-te!

HOŢUL (se uită la poză apoi la Cocoşat apoi iar la 
poză...): Păi, iubi al tău arată bine... foarte... 
bine.... chiar... dacă...clar... e... mai... în vîrstă... 
păr... grizonat... ţinută... face sală... poate 
înot.... poate călărie... tenis... chestii...

SOŢIA: Ei, atunci ne apucăm de şters...?
HOŢUL: Mie îmi este cunoscută mutra asta! De unde 

oare? Lămuriţi-mă.
COCOŞATUL: E senator.
HOŢUL (exploziv): Senator?! Senator! Da, senator. 

Acuma ştiu! Partid solid, de frunte... Senator, 
aşa, (către SOŢIE)... deci tu eşti doamna 
senator! Cea care-l însoţeşti la dineuri oficiale, 
la întruniri, te arăţi în public ca o nevastă 
grijulie...Doamna senator!

SOŢIA: Poţi să-mi dai mobilul, mă pricep şi eu la şters.
HOŢUL (către COCOŞAT): Fără supărare, mă roade 

curiozitatea. Cum de ai ajuns s-o cunoşti pe 
doamna senator?

SOŢIA: Ziceai că nu te mai interesează...că ţi-e silă.
HOŢUL: Eşti cumva bucătarul domnului senator?
COCOŞATUL (rîde): Ei, nu chiar. Sînt şeful lui de 

cabinet.
HOŢUL: Şeful lui de cabinet! Cum de nu mă mai mir? 

Cu mintea ta... e normal. 
SOŢIA: Poate mai schimbaţi nişte reţete culinare, voi 

doi. Între timp, eu aş şterge pozele...

HOŢUL: Mintea cenuşie! (începe să se plimbe prin 
cameră, ţinînd poza în faţa ochilor) Senator şi 
şef de cabinet... Partid... Conducere... doamna 
senator... (către SOŢIE) Evi, ziceai că arăt bine?

SOŢIA: Desigur...
HOŢUL: Mai bine decît domnul senator. Cel puţin sînt 

mai tînăr, n-am fire albe, un chip plăcut, chiar 
simpatic, aşa-i? Din faţă... din profil... priveşte!

SOŢIA: Vrei să participi la vreun concurs de frumuseţe?
HOŢUL: Nici prost nu sînt. Am chiar şi o doză bună 

de... şmecherie. 
SOŢIA: Meseria... deh. (insinuant) Poate vrei, totuşi, 

să-ţi fac o poză?
HOŢUL (luminat): O să-mi faci, Evi! O să-mi faci 

poze şi-o să le împrăştiem prin oraş. Toate la 
timpul lor. Adi, îmbracă-te rapid. Mi-a încolţit 
o idee! Mergem s-o dezbatem, avem noaptea 
la dispoziţie. Aici ţi-ai terminat treaba... 
Momentan, nu?

COCOŞATUL: Mă îmbrac.
SOŢIA: Plecaţi amîndoi la băute? Asta-i culmea!
HOŢUL: Te-aş invita şi pe tine dar....trebuie să te 

odihneşti, să-ţi întîmpini soţul iubit mîine 
la aeroport cu un chip proaspăt, senin, fără 
cearcăne...

SOŢIA: Ce-ţi trece prin cap? 
HOŢUL: M-am hotărît să renunţ la găinări şi... să intru 

în politică.
SOŢIA: În politică?
HOŢUL: Da, ai auzit bine. În partidul vostru. Iar voi 

doi o să mă susţineţi! Fără comentarii.
SOŢIA: Atunci... renunţi la ştersul fotografiilor?
HOŢUL: Pe moment, da. 
SOŢIA: Şi mai vorbeai de demnitate!
HOŢUL: Demnitatea mea de hoţ. Voi renunţa şi la ea. 

Hoţ am fost cîndva.. Mă lepăd...
SOŢIA: Precum şarpele de piele.
HOŢUL (amuzat): Exact, Evi. Eşti o femeie frumoasă, 

atractivă şi... chiar inteligentă. Brusc, mi-ai 
devenit simpatică. Foarte simpatică. Chiar 
dragă...

COCOŞATUL: O reacţie firească pentru un...viitor 
membru al partidului nostru.

HOŢUL: Unul de perspectivă.
SOŢIA (oftează adînc şi sonor): Asta e. În fond, de ce 

nu? 
COCOŞATUL: Sînt gata.
HOŢUL: Cunosc un bar de noapte cu separeuri 

discrete.
SOŢIA: Atenţie... să nu vă îmbătaţi.
HOŢUL: În noaptea asta, este exclus s-o facem! Am 

multe de învăţat.
SOŢIA: Adi e un profesor foarte bun.
HOŢUL: L-am intuit din prima clipă. 
SOŢIA: Atunci vă urez... dezbateri fructuoase.
COCOŞATUL (rîde): Bravo, Evi, ai vorbit ca la şedinţe.
SOŢIA (rîde şi ea): Primesc cîte un pupic la despărţire?
HOŢUL: Şi eu?
SOŢIA: Amîndoi. 

Bărbaţii o sărută fiecare pe cîte un obraz.

HOŢUL: Ai o piele de piersică...
SOŢIA: Iar tu... un fin spirit de observaţie.
COCOŞATUL: Şi-un parfum de viorele...
SOŢIA: Gata cu linguşelile. La muncă!
HOŢUL: Am plecat. Dacă vrei, îţi las pistolul. Să te 

aperi de... hoţi.

Rîd toţi trei

COCOŞATUL: Îi sînt de ajuns... halteraşele. Somn 
uşor.

HOŢUL: Vise rozalii...
SOŢIA: Dispăreţi odată!
HOŢUL: Am înţeles!

Bărbaţii ies. Soţia ia halterele în mînă, face cîteva 
mişcări cu ele fredonînd o melodie. Apoi le lasă în 

mijlocul camerei şi se vîră-n pat.

SOŢIA: Cum era reţeta aceea cu varză? După ce o tai 
mărunt, se pun două pahare cu vin... se stoarce 
o lămîie... şi ulei.... nu, ulei nu... felii mai grase 
de bacon... se rade o ridiche lunguiaţă şi albă...şi 
un măr cu miere... ceapă... roşii...condimente... 
cimbru...

În timp ce Soţia îşi aminteşte reţeta, scade lumina. 
Se porneşte o muzică veselă, ritmată. Cele două 
halteraşe încep să salte în ritmul muzicii. Se vor 
transforma în două marionete care vor semăna 

foarte bine cu Hoţul şi cu Cocoşatul. 

Sfîrşit
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Nu ştiu când m-am gândit prima dată la sinucidere. 
Undeva, în unul din anii adolescenţei, cred. Spun undeva 
şi nu cândva pentru că aşa simt. Privesc timpul ca pe 
un tărâm, iar timpul meu ca pe un continent. Sensul 
deplasării, pe acest continent, nici nu contează. De 
altfel, nici nu sunt deloc convins că deplasarea în timp 
este obligatoriu unidrecţională. Dimpotrivă. Ştiu lucrul 
acesta pentru că ades călătoresc în propriul trecut. Cu 
mintea, veţi spune. Cu mintea, desigur. Şi de ce sună 
asta a reproş? De ce pare afirmaţia legată de această 
călătorie mai puţin serioasă dacă am admis că se petrece 
doar cu mintea? V-aţi dori să puteţi călători undeva 
doar cu trupul, detaşând mintea de el? Personal găsesc 
preferabilă propria opţiune.

În trecut călătoresc des. În propriul trecut. Viitorul 
îl frecventez mai puţin asiduu, e mult mai fluid, mai 
schimbător decât trecutul- care nici el nu e împietrit, 
imuabil, cum aţi putea fi tentaţi să credeţi. Trecutul îmi 
oferă însă mai multe certitudini. Şi de ce am nevoie de 
certitudini, mă întrebaţi? Nu ştiu. Prefer să nu îmi pun 
întrebarea aceasta. Mi-am cultivat o anume voluptuoasă 
laşitate: pur şi simplu refuz să îmi pun întrebări 
pentru care nu am răspunsul deja pregătit. Şi mai ales 
acele întrebări care îmi oferă ocazia unor răspunsuri 
disconfortante.

Nu mai ştiu în ce context m-a vizitat pentru prima 
dată gândul sinuciderii. Mă suspectez, cu o indulgenţă, 
veţi admite, scuzabilă, de neseriozitate, la acel moment. 
Nu mai ştiu dacă era ecoul vreunei lecturi inoportune sau 
o răbufnire romantică, de puşti suficient de rebel pentru 
a se crede şi neînţeles. Nici nu e atât important, evidenţa 
mă obligă să admit că nu am dat curs acelui gând. Lucru 
pe care nu îl socotesc nicicum regretabil, tot astfel cum 
nu-l socotesc lăudabil, e un episod pe care îl privesc cu 
surprinzătoare neutralitate şi indiferenţă, cu detaşare. 
Aşa cum am privit şi viaţa care a urmat acelui episod.

Ideea sinuciderii avea ceva seducător, la vârsta aceea. 
Chiar dacă nu-mi mai amintesc ce mi-a adus gândul acela, 
încă îmi amintesc orele petrecute cu privirea în tavan şi 
felul în care am gândit la asta. Ce fel aveam să o fac era 
ne-esenţial – asta avea să se schimbe mai târziu. Ceea 
ce mă interesa mai mult era ca gestul acesta, supremul 
act de teribilism, să provoace maximum de reacţie. Mi-a 
plăcut să îmi imaginez durerea celor din preajmă, durere 
pe care, acum nu am nicio îndoială, o exageram cu mult. 
Lacrimile sunt obligatorii la o înmormântare, ştiam că pot 

conta pe asta. Iar imaginara durere a celor rămaşi îmi 
oferea un sentiment reconfortant. Ori poate doar îmi excita 
o vanitate supra-dimensionată şi nicicum motivată. Îmi 
puteam imagina felul în care aveau să se rostogolească 
lacrimile pe obraji, tiradele de un patetism ridicol, elegiile 
exasperate… Şi asta îmi dădea o stare de bine, îmi dădea 
sentimentul că poate chiar sunt important pentru unii. 
Uitând că totul se petrecea doar în imaginaţia mea. Apoi, 
odată stârnită, mintea continua să fabrice fără încetare, 
dezvoltând, îngroşând, adăugând o complicată recuzită şi 
transformând totul într-un spectacol grotesc, dar pe care 
atunci îl socoteam o adevărată desfătare. 

Privindu-i pe toţi aceia cuprinşi de remuşcări la 
imaginara mea moarte, mă simţeam cumva răzbunat, 
mulţumit, satisfăcut. Erau oameni cărora nu reuşisem să 
le spun ce aveam de spus, să le arăt ce aveam de arătat, 
dar cărora astfel aveam să le dau peste nas, să-i silesc 
-îmi închipuiam- să trăiască veşnic cu durerea pierderii 
mele. Puteţi râde dacă doriţi. Şi eu zâmbesc amintindu-
mi. Singurul inconvenient în această întreprindere era 
acela că nu aveam convingerea că voi mai putea asista 
la toată această colosală masturbare a vanităţii, dacă aş 
fi ales să duc lucrurile până la capăt. Iar acesta era un 
inconvenient destul de serios. 

Singurul care a plâns în acea seară am fost eu 
însumi, cutremurat de milă pentru o tragedie care nu avea 
să mi se întâmple, zguduit de panegirice care nu avea să 
se rostească. Trezindu-mă, a doua zi, am descoperit că-i 
iertasem pe toţi cei faţă de care, dintr-un motiv sau altul, 
nu aveam cele mai calde simţăminte. Cumva îşi plătiseră 
datoria faţă de mine prin lacrimile de cu o seară înainte, 
chiar dacă şi acelea nu s-au petrecut decât în bezna minţii 
mele. Inutil să mai spun că, aveam să aflu foarte repede, 
sentimentele lor în ce mă priveşte au rămas neschimbate. 
Şi astfel am ajuns pentru a doua oară să mă gândesc la 
sinucidere. 

-La ora paisprezece, da? Perfect, luaţi loc acolo şi am 
să vă anunţ. O să trebuiască să aşteptaţi puţin.

Are vocea plăcută. Poate doar cu un semiton prea jos, 
cu inflexiuni studiate. Politeţea e profesională, rece, ca şi 
zâmbetul. Asta mă deranjează prea puţin. Aproape deloc. 
Pentru un rupt de lume, un însingurat ca mine, un zâmbet 
e un zâmbet. Iar o voce e o voce. Orice voce e plăcută atunci 
când mi se adresează. Orice ochi sunt frumoşi atunci când 
mă privesc.

Ochii îmi alunecă în decolteul generos şi mă ruşinez 
că nu mă ruşinez de asta. Îmi observă privirea, dar nu-i 
dă nicio importanţă. E obişnuită cu asta. Şi apoi decolteul 
acela a fost ales pentru a fi privit. Nu am înţeles niciodată 
indignare femeilor care te surprind cu privirea scufundată 
în abundenţa din decolteul lor. De ce ai alege un decolteu 
atât de adânc dacă nu doreşti ca privirile să se îndrepte 
acolo? Şi, orice mi s-ar spune, îmi vine greu să cred că e 
vorba de probleme de respiraţie.

Am insistat necuviincios de mult cu privirea. Acum ar 
fi momentul să merg şi să mă aşez, aşa cum am fost invitat. 
Îmi zâmbeşte. Am contacte puţine şi inconsistente cu 
lumea, dar mă aventurez să cred că acesta nu mai este un 
zâmbet profesional, de recuzită. Nici dacă e o încurajare nu 
ştiu. Ce ar fi de încurajat? Buimăceala mea sau indiscreta 
şi prelungita rătăcire a ochilor ? Zâmbesc şi eu. Încerc un 
zâmbet stânjenit, dar mă tem că mi-a ieşit mai degrabă un 
rânjet de bătrân pervers. Abia când realizez asta îmi iese 
şi zâmbetul stânjenit.

Mă aşez. Mă ţin cu mâinile de marginea scaunului. 
Vinilinul tapiţeriei e scorojit. Un fir de aţă din urzeală 
atârnă sub scaun. Involuntar îl înfăşor pe deget şi încerc 
să-l rup.

După aceea gândul acesta a devenit un vizitator 
frecvent, ne-am împrietenit. Pe măsură ce înaintam 
în vârstă şi mă îndepărtam de lume a devenit singurul 
prieten cu adevărat loial. Perfid, admit, dar loial. Mă tem 
că, în ce mă priveşte, nici măcar lui nu i-am fost loial 
aşa cum aş fi dorit. Dacă i-aş fi fost cu adevărat loial, 
prietenia noastră ar fi durat cu mult, cu mult mai puţin.

„Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non 
fate troppi pettegolezzi”

A existat o etapă în care devenise o obsesie. 
Dezvoltasem un adevărat fetiş al sinuciderii. Studiam, cu 
o sârguinţă de care nu mă ştiam în stare, ( şi de care 
nici nu am mai fost, ulterior, în stare) tomuri întregi de 
medicină legală, căutând metoda perfectă de sinucidere. 
Am să revin asupra acestui aspect. Citeam biografiile 

marilor sinucişi – care îmi deveniseră cumva egali, colegi, 
parteneri, aşa cum cu impertinenţă socoteam. Eram 
tobă de literatura scrisorilor de adio. Devenisem expert 
în sinucidere. Aveam fundamentul teoretic, dezvoltasem 
o întreagă doctrină, suficient de sofisticată şi de ne-
inteligibilă pentru a impune respect. Îmi doream cu 
asiduitatea ca propria sinucidere să fie o capodoperă, 
demnă de marii înaintaşi. Lipsea un singur lucru, evident. 
Curajul de a o face. 

De fapt nu ştiu dacă mi-a lipsit curajul de a o face. 
Cred că, în cel puţin două situaţii, curajul de a nu o face 
a fost infinit mai mare. N-aş spune că mi-a lipsit nici 
puterea. Nu ştiu ce mi-a lipsit. Poate nu ceea ce mi-a 
lipsit m-a împiedicat să o fac, ci ceea ce prisosea. Cât 
de surprinzător vi s-ar părea dacă v-aş spune că tocmai 
dorul de cei care mă trimiteau cu gândul la sinucidere era 
cel care mă împiedica să o fac?

Exagerez. Întocmai ca în pomeniţii ani ai adolescenţei. 
Nu ştiu dacă au existat persoane din cauza cărora să fi 
ajuns la această dorinţă de sinucidere. Cel mult persoane 
cărora aş fi vrut eu să le pot imputa asta. Mai potrivit 
ar fi să recunosc că propria inadecvare a fost, mai 
întotdeauna, adevărata motivaţie. Mi se părea cabotin, 
de prost gust, exagerat, să îmi spun că dezgustul faţă de 
lume era motivul, chiar când ştiam că aşa este. Scuza 
unei idile eşuate lamentabil era mai prozaică, dar, mi 
se părea, mai admisibilă, mai discretă, mai încărcată de 
modestie. Mă lăudam că nu aveam ipocrizia lui Pavese, 
care se sinucisese dezamăgit în amorul pentru Constance 
Dowling:

„Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.”
Dar simţise nevoia să strige unei lumi întregi 

acuzator:
„Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non 

scriverò più.”
Aşa cum pe prima pagină a „Dialogurilor cu Leuco” 

scrisese:
„Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non 

fate troppi pettegolezzi.”
La fel de exagerată mi se părea şi grandilocvenţa acelui 

До свиданья, друг мой, до свиданья, scris cu propriul 
sânge de către Esenin. Sinuciderea lui Socrate era, 
desigur, mult prea teatrală. De altfel întreaga lamentaţie 
a stoicilor (înţelepciune, curaj, dreptate, temperanţă… 
ce iluzii!) o găseam neconvingătoare, sinuciderile lor îmi 
păreau încărcate de ostentaţie, ca în plăsmuirea mea 
de adolescent. La urma urmei aceasta avea să fie opera 
mea ultimă, opera magna, deci devenea imperios să fie 
perfectă, subtilă, discretă. Cum sunt pornit pe confesiuni, 
nu am să mă feresc să recunosc, acceptând aparentul 
paradox, că discreţia de care pomeneam avea ea însăşi o 
anume ostentaţie. Am spus că citisem enorm despre acest 
subiect: formulam sinuciderea încadrând-o în canoane 
estetice de mine însumi definite. De Montherlant, Socrate, 
Pavese, Gherasim Luca, Celan, Hemingway,Van Gogh, 
Trakl, Nero. Îi cercetasem pe toţi ca pe nişte confraţi şi 
înaintaşi. Pe Nero îl înţelegeam cel mai bine. Ezitarea 
sa în faţa ultimului gest îmi era familiară. Şi apoi am 
fost mereu tentat să îl socotesc mai degrabă un mare 
neînţeles. Divaghez.

-O să mai aveţi puţin de aşteptat. Nu vă deranjează, 
da?

Picioarele sunt puţin prea groase poate, dar pielea e 
netedă, lucioasă, cu o notă de aramă. Nu am să îi privesc 
picioarele aşa cum, mai devreme, îi priveam decolteul. Nu 
sunt un libidinos. De ce am simţit nevoia să îmi spun asta? 

Facem acelaşi schimb de zâmbete. Îmi impun să cred 
că zâmbetul pe care mi-l adresează e unul cald şi sincer. 
Ce mă poate împiedica să gândesc astfel? Evidenţa? Cui 
îi pasă de evidenţe? La fel îmi impun să cred că zâmbetul 
meu e unul egal de prietenos, uşor ştrengar. Şi ştiu că sunt 
prea slăbit, prea obosit, că mă doare prea tare pentru a fi 
aşa. În absenţa unei oglinzi fac ce pot şi rămân întrebându-
mă dacă ceea ce doream să fie zâmbet nu a fost doar o 
grimasă chinuită.

-Sigur. Desigur.
Am vocea răguşită. Un nod în gât. Tuşesc ca să mi-l 

alung şi sunt răsplătit cu un nou zâmbet.
-Vă mulţumesc.
Categoric are o voce plăcută. Plăcută e puţin spus. Ar 

trebui să mă ruşinez că îi găsesc vocea seducătoare? Sau 
ar trebui să mă ruşinez că am nevoie să-i găsesc vocea 
seducătoare? Cu siguranţă nu mă ruşinez că privirea îmi 
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rămâne fixată pe fesele ei, în vreme ce se întoarce să se 
aşeze la biroul ei. Le citesc prin pânza netedă, arcuindu-se, 
fremătând, ca două cupole de biserici slave, desăvârşite. 
Şi nu mă ruşinez. Mă ruşinez de lipsa erecţiei. În faţa unor 
astfel de monumente ale naturii o erecţie ar fi fost singura 
reacţie politicoasă. Reacţie de care mă găsesc incapabil 
acum. Rămânem la schimbul de zâmbete.

Tentative au existat. De fapt fiecare secundă petrecută 
reflectând la acest subiect poate fi socotită o tentativă. O 
sinucidere incompletă. Pentru că după fiecare astfel de 
episod m-am despărţit de ceva sau cineva. Din păcate ( nu 
văd de ce aş spune din fericire) nu şi de propria existenţă. 
Înainte de a povesti despre asta am să mă întorc la ce 
spuneam mai devreme.

Cu timpul spectacolul post-suicidal m-a interesat 
tot mai puţin, ajungând să îmi fie indiferent. Modul în 
care aveam să o fac devenise mult mai important. Despre 
motivele care mă aduceau pe prispa de unce contemplam 
acea vale am să vorbesc mai târziu. Am spus că aveam o 
viziune estetică asupra morţii. Dacă lamentaţiile postume, 
elegiile şi regretele celorlalţi începuseră să îmi devină 
indiferente – într-o scrutare a unor sinucideri întotdeauna 
imaginare- felul în care aveam să o fac devenise esenţial. 
În primul rând pentru că, repet, aveam o viziune estetică 
asupra morţii, nu îmi era indiferent ce fel aveam să arăt 
după. Apoi pentru că am fost şi am rămas îndeajuns de 
laş pentru a mă teme de durerea fizică. Durerea cealaltă 
era o stare continuă, nu o mai luam în calcul.

Spânzuratul îl respingeam ab initio. Limba scoasă, 
faţa tumefiată, ochii bulbucaţi, vintrele scăpate de 
sub control şi un cadavru năclăit de propriile scurgeri 
nu aveau cum fi o opţiune. Aveam să aflu ulterior că 
indiferent de metoda aleasă, ultima ruşine era inevitabilă. 
Aşa că, nu de puţine ori, mi-am oferit ca pretext pentru 
încă o amânare lipsa clismei şi faptul că băusem prea 
multe lichide. Otrava îmi era inaccesibilă. Iar cea care îmi 
era accesibilă presupunea dureri prelungite, chinuitoare, 
fără garanţia reuşitei. Somniferele nu îmi păreau nici ele 
foarte sigure. Pistolul nu era o opţiune, din aceeaşi nevoie 
de estetică postumă. Oricum nu am acces la aşa ceva. 
Înecul era exclus- o veche fobie, mi-am admis laşitatea, 
da? Aruncatul în faţa trenului era mutilant, deci rezultatul 
nu se încadra în canonul estetic pomenit. 

Nu am să urmez cu inventarul acestor metode de 
plecare din viaţă. Suficient să spun că făcusem acest 
inventar, că cercetasem fiecare cale în parte pe îndelete, 
cu o minuţiozitate pe care o puteţi găsi condamnabilă. 
Îmi construisem o serioasă competenţă în materie de 
suicid, dar una pur teoretică. Am decis că singura metodă 
acceptabilă era tăierea venelor. Ulterior, în toate revenirile 
la gândul sinuciderii, problema modului în care aveam să 
o fac nu s-a mai pus. 

Spuneam că au existat tentative. Urmele de la 
încheietura mâinii vorbesc despre asta. Dar şi despre 
nepriceperea mea. Aveam mai târziu să aflu că, dacă aş 
fi fost cu adevărat competent, aşa cum afirmam mai sus, 
mi-aş fi crestat venele longitudinal şi nu transversal, aşa 
cum făcusem. Astăzi ştiu. Acesta a fost motivul pentru 
care prima tentativă a eşuat, rămânând doar un episod 
încărcat de ridicol, despre care îmi amintesc cu o anume 
jenă. Cea de a doua a fost mai reuşită, vorbind dintr-o 
perspectivă pur tehnică. Din păcate atunci au existat 
persoane care au decis că viaţa mea e mai importantă 
pentru ele decât este pentru mine. Sinucigaşii întorşi din 
drum spun că, după ce au fost salvaţi, s-au născut a doua 
oară. Există o urmă de adevăr în afirmaţia asta. Pentru că 
atât la naştere, cât şi atunci când suntem salvaţi, de cele 
mai multe ori, nu suntem în niciun fel întrebaţi. 

Nu de puţine ori mă gândesc la Cioran şi, dând 
dovadă de o impardonabilă lipsă de modestie, mă 
găsesc comparându-mă cu el. Comparaţia nu are nimic 
vanitos în ea, chiar dacă este nemeritat de măgulitoare 
în dimensiunea ei intelectuală. Termenii comparaţiei 
sunt alţii. Ca şi Cioran am fost o viaţă prieten cu gândul 
sinuciderii, fără a o face. E drept, spre deosebire de el, 
până astăzi, nu am simţit nevoia să vorbesc despre asta. 
Nici acum nu simt nevoia. Pur şi simplu o fac. 

– Îmi cer scuze. Cred că va mai dura puţin. Doriţi 
o revistă? O colegă mi-a adus puţină cafea, doriţi şi 
dumneavoastră puţină?

Categoric acesta este un zâmbet uman. Iar aceia sunt 
cei mai frumoşi ochi din lume. Iar tu eşti cea mai frumoasă 
femeie din lume…

– Mă scuzaţi, ce aţi spus?
Sper că nu am spus cu voce tare. Ba da. Şi îmi 

zâmbeşte. De ce mă agăţ atâta de zâmbetul ei? De ce am 
nevoie de zâmbetul ăla? De ce e atât de important să caut 
ceva în el?

– Da… V-aş fi recunoscător.
Nu m-am bâlbâit. M-am temut că m-am bâlbâit. Sper 

că nici nu am roşit. Incapacitatea mea de a funcţiona 
social mă împiedică să leg o conversaţie, dar cel puţin 
îmi îngăduie să emit răspunsuri lapidare, timide. Şi să 
zâmbesc prosteşte. Din nou mă agăţ de zâmbet. 

Mă priveşte întrebător şi îmi dau seama că am răspuns 
prosteşte. Adaug:

-Mi-ar prinde bine puţină cafea.
Din nou îmi zâmbeşte. Din nou mă prind cu amândouă 

mâinile, cu unghiile mă agăţ, cu dinţii, de zâmbetul său. 
Apoi îmi las privirea din nou să se înmoaie pe conturul celor 
două fese cărora din nou refuz să le răspund cu politeţea 
necesară.

Izolarea de lume, înstrăinarea,  nu se întâmplă 
atunci când fugi de ea în sihăstrie, în cine ştie ce grotă, 
impunându-ţi o ridicolă şi inutilă asceză. Lucrul acesta se 
petrece mult mai subtil, se insinuează încetul cu încetul 
până când devine o stare. Nu ştii dacă e înstrăinare sau 
alienare, dar, orice ar fi, alegi să-i spui înstrăinare. 
Cuvântul e mai frumos, ideea e mai convenabilă. 

Trăiesc între oameni, în societatea lor, chiar 
dacă am redus la minimum contactul cu ei. 
Interacţionez cu ei. Mai frecvent decât mi-aş 
dori, mult mai puţin decât ar fi socialmente 
sănătos. Îndepartarea aceasta, auto-
impusă, nu e o psihotică aşezare într-un 
turn de veghe de unde să îmi imaginez 
că îi observ pe ceilalţi şi îi judec cu 
dispreţuitor dezgust. Dezgustul există, 
de multe ori. Dispreţul doar ocazional. 
Dar nu despre asta este vorba. Nici 
măcar de nevoia de singurătate. De 
fapt chiar nu am nevoie de singurătate, 
dar o găsesc preferabilă pentru că 
alternativa, din păcate e nesatisfăcătoare. 
Comunicarea dintre ceilalţi ( ceilalţi- aţi 
observat cuvântul? Insist, totuşi, că nu e o 
psihoză) e superificială, lipsită de adâncime. 
Aproape întotdeauna grăbită, repezită, abreviată 
până la absurd, până la neinteligibil, până dincolo de 
ridicol. Până acolo unde încetează să mai fie comunicare 
şi devine doar emisie de semnale lipsite de sens. Ei se 
încăpăţânează să o numească, totuşi, comunicare. 

O tehnologie, care de cele mai multe ori mă 
depăşeşte, oferă instrumente tot mai sofisticate care să 
faciliteze accesul la comunicare. Paradoxal tocmai această 
tehnologie a alterat, a schimonosit ideea de comunicare, 
ducând-o într-un loc la care nu am acces. Şi nu am acces 
pentru că nu îmi doresc asta.

Sub aparenţa simplificării şi informalizării, limbajul 
s-a degradat într-un mod pe care îl găsesc inacceptabil, 
devenind un rudiment de limbaj, care exprimă rudimente 
de emoţii. Poezia nu mai are nevoie de formă, de 
muzicalitate. Dezbrăcându-se de convenţia formei se 
leapădă apoi de nevoia de emoţie, explorând zone fetide, 
depozitul de deşeuri al umanităţii. Se dezvoltă o întreagă 
literatură a sordidului, o cultură a sordidului. Exerciţiul 
de maculare, însoţit de o adecvată pocire a limbii, definită 
ca desfăşurare stilistică, devine ritual obligatoriu pentru 
admiterea în cartierele cu biblioteci ale societăţii. O 
prosperitate murdară şi nu neapărat meritată a născut 
o nevoie inexplicabilă de sordid. Scufundarea în zoaie a 
devenit un demers intelectual necesar. Întotdeauna cu o 
ipocrită compasiune şi o rău disimulată condescendenţă 
faţă de nefericiţii supuşi scrutării, care chiar îşi duc 
existenţa în zoaiele unei societăţi imbecilizate, gonind 
haotic după o prosperitate pe care nu e în stare să o 
înţeleagă, după o abundenţă pe care nu ştie decât să o 
risipească.

O tehnologie tot mai rafinată, tot mai complicată, e 
pe cale să nască un om primitiv, dezumanizat. Incapabil 
de exprimarea emoţiilor altfel decât prin grohăieli 
semiarticulate, prin onomatopee sau, în cel mai fericit caz, 
prin limba aceasta nouă, redusă, amputată, desfigurată. 
Poate omul cel nou nici nu are emoţii de exprimat. Doar 
nevoi. Primare. Sau primitive. Iar pentru acestea nici 
nu este nevoie de rafinament stilistic, nici de întorsături 
persiene din condei.

Mi s-a imputat ades că nu înţeleg eu lumea. Nu am 
niciun fel de problemă în a valida această imputaţie. Am 
însă nevoie să o înţeleg pentru a spune că nu mă mai simt 
bine în ea?

Am fugit mult de la subiect. Nu ştiu de ce. Nu simt 
nevoia să îmi justific însingurarea. Îmi este suficient 
dacă sunt lăsat să mi-o trăiesc. Nu am nevoie să îmi 
argumentez fuga de lume. Am nevoie însă să îmi repet 
mereu lucrurile acestea, să privesc chipul hâd al lumii, 
pentru a-mi înfrânge tentaţia care, uneori, rar, e drept, 
mă încearcă. Tentaţia de a mă întoarce iar în ea.

– Nu are zahăr. Dacă vreţi să-mi spuneţi.
Are părul prea roşu, cred. Dar ochii sunt frumoşi. De 

un albastru cald. Există şi albastru cald. Dovada o privesc 
chiar acum.

– Fără zahăr e perfect. 
Nu am să pomenesc de zâmbet. Dar ne zâmbim. Cred 

că ne-am împrietenit. Vreau să cred că ne-am împrietenit, 
deci ne-am împrietenit. Între prieteni este admis privitul 
în decolteu, atunci când unul dintre prieteni se apleacă 
pentru a oferi o cafea celuilalt?

Gust din cafea. Mă priveşte. Aşteaptă să spun ceva. 
Nu ştiu ce. Aş vrea să îi spun exact ceea ce vrea să audă. 
Ochii ei merită asta. Sânii ei. Fundul ei. Vocea ei. Zâmbetul 
ei. Însingurarea mea…

-Nu e grozavă, nu? Nu ştiu ce cafea foloseşte colega. 
Nici mie nu-mi prea place, dar nu am avut timp să fac din 
a mea.

Asta deja e o conversaţie. Prietenii au conversaţii. 
Acum nu mă mai simt încurajat, ci îndreptăţit să… 

– Ştiu eu o cafenea unde se poate bea o cafea la 
nisip minunată. Nu am mai fost de mult pe acolo, dar cred 
că încă mai există.

Îmi zâmbeşte din nou. Nu am cum să spun altceva 
dacă aşa este. Chiar îmi zâmbeşte. E un zâmbet din acela 
de-ce-te-ai-oprit-esti-pe-drumul-cel-bun-nu-vezi-ca-si-eu-
vreau-hai-invita-mă.

– Mi-ar face plăcere să… 
Nu am roşit. Vreau să cred că nu am roşit. Şi că nu mă 

joc prosteşte cu aţa care atârnă sub scaun. Şi că nu sunt 
ridicol. Şi că nu a auzit. Durerea asta surdă mă chinuie 
cumplit, dar am spus că mă agăţ de zâmbet. De al ei, de al 
meu. De orice zâmbet.

– Termin la cinci.
Înstrăinarea de lume nu mi-a adus şi detaşarea de 

ea. E un fel de despărţire nu foarte reuşită, în care cei 
doi foşti amanţi continuă să se vadă, sporadic, în virtutea 
obişnuinţei. Deşi nu mai au nimic să-şi spună, deşi se 
dispreţuiesc unul pe altul. Şi se dispreţuiesc pentru că nu 
sunt capabili de o ruptură totală, definitivă. Ne întâlnim 
suficient de des, deşi niciunul dintre noi, cred, nu-şi 
doreşte întâlnirile acestea. Ne rânjim şi atât. Luăm notă 
de existenţa celuilalt.

Chiar dacă vreau să cred că am fugit din învârtirea 
ei, ştiu bine că nu e aşa. Îmi trimite mereu semnele ei, îmi 
aduce aminte mereu că îmi e împrejur pretutindeni, iar 
eu prea neînsemnat şi prea slab pentru a putea fugi. Asta 
sună deja a lamentaţie şi dispreţuiesc asta.

Pe bolnavii incurabili care aleg să se sinucidă nu 
îi socotesc sinucigaşi autentici. Pentru că acolo nu 
există opţiune. Iminenţa morţii este o certitudine, iar 
sinuciderea doar o modalitatea de a pune capăt mizeriei 
fizice şi durerii. E perfect de înţeles. Am pomenit despre 
estetica aceea sinistră. Asta mă face să-i înţeleg perfect.

Nu ştiu de ce am pomenit de bolnavii incurabili. Am 
mai spus-o: nu ştiu de ce scriu toate acestea. Scriu pur 
şi simplu. Las gândurile să se aşeze în ordinea în care se 
poftesc ele însele.

Atunci când vorbim despre ruperea de lume, 
suspectez că nu suntem întotdeauna oneşti. Generalizăm 
şi exagerăm. Extragem culpe perfect individuale şi le 
amplificăm, transformându-le în păcate ale unei lumi 
strâmbe. Să recunoaştem, e ceva mai comod să admiţi 
că o lume întreagă e anapoda, decât că te-ai lăsat înşelat 
de un singur om, în care ai crezut. Te poţi înfuria pe un 
singur om, te poate întrista, poţi simţi nevoia răzbunării 
sau a unei lungi şi ridicole lamentaţii, dar e umilitor să 
admiţi că ai fost îngenuncheat de un singur om. O lume 
întreagă e o explicaţie mult mai onorabilă.
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Nu am pomenit nimic despre dragoste. Într-o discuţie 

serioasă despre sinucidere, iubirea este obligatoriu 
un element. Iar eu doar ce mi-am afirmat o anume 
competenţă. În materie de sinucidere. În privinţa iubirii îl 
desfid pe acela care se declară un iniţiat.

Dacă nu am pomenit despre iubire este pentru bunul 
şi singurul motiv că nu este nimic de pomenit. Acesta 
este un concept cu care, cred, m-am întâlnit o singură 
dată în viaţă. Nu sunt puţini cei care spun că, desigur, o 
singură dată în viaţă se întâmplă lucrul acela despre care 
pomeneam. Evit să folosesc cuvântul, atât cât se poate. 
Dintr-o pudoare greu de explicat, aşa că nici nu am să mă 
străduiesc să o explic. Am avut, desigur, obsesii erotice şi 
înflăcărări spontane – domolite aproape la fel de spontan. 
Am scris stihuri romanţioase – ce loc comun. Aici, ca să 
fiu cinstit, am să recunosc ca stihurile cu pricina erau 
mai degrabă instrumente ale seducţiei decât zălog al cine 
ştie cărei adâncimi a trăirii. Am avut chiar şi perioade de 
pasiune complicată şi indefinibilă. Şi tocmai pentru că 
este indefinibilă îi spun pasiune şi nu altfel. 

Cu iubirea însă ( acum nu am avut cum evita 
cuvântul) cred că m-am întâlnit o singură dată. Nu am să 
povestesc despre asta. Întâlnirea aceea a fost şi a rămas 
Nordul existenţei mele. Pentru că, din păcate, nu am 
găsit altceva mai bun să aşez acolo. Sau poate pentru că 
nu a existat ceva mai bun. În întâmplarea aceea a vieţii 
mele – despre care nu vreau să vorbesc prea mult, din 
aceeaşi pudoare pe care nu am de gând să o explic- mi-
am cheltuit talantul. Şi nu folosesc asta ca o scuză pentru 
eşecurile de apoi, pentru propria ratare. E un fapt şi atât. 
În îmbrăţişările şi chinul de atunci am înghesuit semne, 
litere şi poveşti care vor rămâne pentru totdeauna doar 
ale mele. E tot ce am de spus despre asta. Iar atunci când 
s-a isprăvit, gândul sinuciderii da, m-a vizitat, dar doar 
pentru a-mi ţine tovărăşie la greu şi pentru a mă ajuta să 
depăşesc cumpăna. 

Astăzi ştiu că nu am să mă sinucid niciodată. 
Nici dacă aş avea una din acele boli incurabile, de care 
povesteam mai devreme. Dimpotrivă. Pentru că, azi sunt 
silit să recunosc, mă bănuiesc de un viciu teribil. Mă 
suspectez că am voluptatea suferinţei. E singura explicaţie 
raţională. Altfel, de multă vreme, aş fi făcut lucrul acesta 
despre care va vorbesc, deja, de destulă vreme.

– Puteţi intra acum. Poftiţi.
Se ridică. Îmi deschide uşa. O îmbrăţişez cu privirea. 

Şi mă simt îmbrăţişat. V-am mai spus. Vreau să mă simt 
îmbrăţişat, deci mă simt îmbrăţişat. Îi şoptesc.

– Vorbim după aceea despre…
Îmi răspunde din ochi. Vorbim după aceea. Şi îi 

cuprind iute cu privirea sânii, talia. Şi pentru prima dată 
reuşesc să zâmbesc pur şi simplu. Fără ca zâmbetul să 
fie în vreun fel confecţionat, construit, premeditat, desenat 
după o anume semnificaţie.

Intru.
Într-o vreme obişnuiam să văd, în parcul din 

apropiere, un cuplu de vârstnici. Îmi plăcea să-i privesc 
mergând încetişor, păşind cu greutate, dar ţinându-se de 
mână. Întotdeauna ţinându-se de mână. Îmi provoca o 
bucurie aparte să-i văd astfel. O bucurie cinstită, o spun 
dinainte, pentru cazul în care aţi fi tentaţi să credeţi 
că de fapt îmi ofeream o proiecţie asupra unui viitor 
dezirabil, asupra unei statornicii de un anume fel, la care, 
nemărturisit, aş fi aspirat. Nimic din toate astea. Pur şi 
simplu îmi plăcea să-i văd cu hăinuţele lor viu colorate, 
gârboviţi, păşind încet, dar mereu zâmbitori, mereu 
ţinându-se de mână 

O vreme nu i-am mai văzut. Nu le-am simţit lipsa. 
Sau nu mi-am dat seama că lor le simţeam lipsa. Simţeam 
că lipsea ceva, indefinibil, nelocalizabil, dar nu ştiam ce. 
Abia când bătrânul a reapărut mi-am dat seama ce lipsea. 
Îmi lipsea starea de bine pe care mi-o oferea vederea 
lor. Era doar el acum. Şi îmi părea încă şi mai bătrân, 
mai adus de spate. Hainele îi erau cenuşii şi aspectul 
neîngrijit. Nu mi-a zâmbit ca întotdeauna. Ca şi cum nu 
ne mai cunoşteam. Ceea ce era întrucâtva corect. Eu mă 
cunoşteam cu el, cuplul acela de bătrânei, nu cu o fracţie 
a acelui cuplu. Atunci am realizat ce înseamnă un întreg. 
Să revin. 

Vorbea singur. Hrănea păsări pe care doar el le vedea. 
Păşea tot cu greutate, dar nu zâmbea. Nu era trist, nu. 
Era morocănos. Ursuz. Lumina de pe chip îi dispăruse, 
lăsând loc unor oceane de cenuşă. Mormăia. Suduia, abia 
inteligibil, el ştie ce şi de ce. Fracţia aceea luminoasă şi 
dătătoare de bucurie, desprinsă din întreg, devenise o 
parte doar, una nesuferită şi rea la vedere. 

L-am ignorat zile bune. Îl priveam cu coada ochiului, 
înţelegând pierderea pe care o suferise şi spunându-mi 
că s-a smintit. După ceva vreme a venit şi s-a aşezat pe 
bancă, lângă mine. Mi-a zâmbit ca în zilele când era o 
parte din ceva, nu doar o parte din nimic. M-am simţit 
obligat la un zâmbet de răspuns. Apoi m-a bătut pe 
umăr cu o familiaritate pe care, fără a o dezaproba, nu 
o înţelegeam. Aş fi putut să îmi dau seama că nu este 
nicio urmă de familiaritate, ci nevoia de sprijin, dar încă 
îi purtam o uşoară şi beningă ranchiună pentru zilele lui 

de cenuşă. Pentru bucuria de care mă lipsise Îi imputam 
astfel o vină pe care, de bunăseamă, nu avea. 

Vreme bună am tăcut. Arunca grăunţe unor păsări 
imaginare şi privea în gol. Din când în când se întorcea 
spre mine şi zâmbea.

„E cumplit să aştepţi” mi-a spus într-un târziu. N-am 
ştiut ce să-i răspund. Mi-am închipuit că ştiu despre ce 
vorbeşte. Desigur despre aşteptarea morţii, am bănuit. A 
continuat.

„Cu Oni… aşa îi spuneam… plănuiam să vedem 
lumea. Nu toată.”

A aruncat pe jos ultimele grăunţe, şi-a scuturat 
mâinile, şi le-a şters pe haină, apoi a oftat şi a urmat.

„Întotdeauna plănuisem asta. De când ne-am 
cunoscut. Cu mulţi, mulţi ani în urmă. Întotdeauna ne-a 
plăcut să facem planuri. La început visam la o viaţă tihnită, 
într-o căsuţă departe, într-un loc uitat de lume. Apoi ne-
am dorit un copil. Îi găsisem şi nume. Îi cumpărasem şi 
jucării şi uneori ne imaginam că există cu adevărat, că va 
veni cândva, că trebuie doar să aşteptăm. Anii treceau şi 
nu a venit. Numele i l-am păstrat. Şi jucăriile. Dar nu mai 
pomeneam despre asta.

Apoi am început să născocim noi şi noi planuri. 
Sărăcia, viaţa… slăbiciunea noastră, prostia unora, 
răutatea altora… cine ştie? Mereu am rămas doar cu 
planurile. Şi unul cu altul. Într-un târziu am hotărât că 
vom strânge bănuţ lângă bănuţ şi vom merge să vedem 
lumea. Nu toată. Dar lumea întreagă. Toate cele cinci 
continente. Câte puţin din fiecare. Strânsesem suficient, 
dar tot amânam plecarea. De aproape douăzeci de ani 
plănuisem plecarea aceasta. Dacă am fi plecat ar fi fost 
prea simplu.

Sigur, am fi văzut lumea. Nu toată. Ne-am fi bucurat. 
Şi apoi? La ce ne întorceam acasă? Eram prea bătrâni 
pentru a ne îngădui alte planuri, iar pe acesta l-am fi 
cheltuit atât de iute. Şi fără un ţel, fără o nălucă spre care 
să fugim împreună… ce ne-ar mai fi ţinut legaţi?

Am strâns bănuţ lângă bănuţ. Cu greutate. Cu lipsuri. 
Uşor n-a fost. Toţi banii s-au dus pe înmormântare. Când 
s-a stins mă ţinea de mână. Ştiţi? A rămas lucidă până 
în ultima clipă. Şi m-a ţinut de mână. Ştiţi ce mi-a spus 
la plecare? „

Am scuturat din cap. Nu aveam cum şti. Ştiam doar 
că ochii mei erau umezi. Ai lui surâzători.

„Noi  am fost totuşi pe toate cele cinci continente- 
mi-a spus. Am fost împreună. În fiecare noapte, când tu 
îmi povesteai. Nu ştiai? Asta mi-a spus. Apoi m-a strâns 
tare de mână şi mi-a spus: acum am să plec singură, spre 
ultimul continent. Pe acesta, deocamdată, îl voi vedea 
singură. Şi s-a stins.”

A tăcut. Iar eu am continuat să rămân tăcut. 
Plecarea spre ultimul continent era deci ceea ce aştepta 
el. Am ezitat o secundă apoi l-am luat de mână. Dacă 
am ezitat a fost pentru că mâna aceea fusese obişnuită 
cu altă strângere şi mi-a părut cumva o necuviinţă. Mi-a 
bătut mâna uşor cu cealaltă mână. Apoi s-a lăsat uşor 
pe spetează şi a aţipit. Am rămas nemişcat, ţinându-l 
de mână. Abia când am simţit că mâna îi devenise de 
gheaţă am înţeles că plecase. Spre ultimul continent. Nu 
am strigat. Nu am chemat pe nimeni. Am rămas acolo 
aşteptând şi eu o vreme. Bătrânul acela, străinul acela, 
a fost omul de care am fost cel mai apropiat în această 
viaţă. 

– Poftiţi, luaţi loc.
Ochelari cu ramă scumpă. Politeţe artificială. 

Bunăvoinţa sintetică. Are unghii îngrijite. Nu ştiu de ce 
am remarcat asta. Are dosarul meu în mână. Scoate fişa. 
Dă deoparte radiografia, tomografiile. Îşi face de lucru 
cu hârtiile. Mă priveşte în ochi ( fără zâmbet). Îmi aplec 
privirea spre monograma de pe halatul lui. Apoi privesc 
spre diplomele înrămate, de pe pereţi.

– Fac meseria asta de atâţia ani -îmi spune- şi de 
fiecare dată e la fel de greu. Nici acum nu ştiu cum să dau 
o astfel de veste. Aşa că am să fiu extrem de direct, cred că 
e cel mai bine.

A amuţit. Tocmai când hotărâse ca va fi foarte direct. 
Ştiu că mimează compasiunea. Ştiu şi ce are să-mi spună. 
Doar pentru a-l mai fierbe puţin mă prefac că nu pricep, 
că nu sunt atent. Pentru a-i plăti compasiunea falsă, de 
plastic. După suficiente secunde îi fac semn din cap că-l 
ascult.

– Cancer. Mă tem că aveţi cancer.
Ştiam. De ce se teme el? Dar eu de ce simt că-l urăsc? 

Pentru veste? Ştiam că asta îmi va spune. Nu-l urăsc. Nici 
nu-l dispreţuiesc. Nici nimic. Îşi face meseria. Şi când spun 
asta dau dovadă de răutate, nu e aşa?  Meseria lui ar 
trebui să fie aceea de a vindeca, nu de a da astfel de veşti. 
Şi rea-vestirea e parte a aceleiaşi meserii- spune jumătatea 
bună din mine.

Mă abţin să nu râd. Vestea ar fi trebuit să mă tulbure. 
Pentru un veşnic obsedat de sinucidere o astfel de veste 
nu e chiar cel mai cumplit lucru. Acum ştiu că nu am să fac 
niciodată lucrul la care m-am gândit întotdeauna. Bătrâneii 
aceia plănuiau o casă, un copil sau o excursie pe cele cinci 
continente. Eu am plănuit mereu o sinucidere. Niciunul 
dintre noi nu îşi va împlini gândul. 

Îi răspund într-un târziu. E politicos să mă arat 
interesat.

– Cât?
E întrebarea standard. O aveam pregătită. O 

văzusem în filme, o citisem în cărţi. O exersasem. Mi-a ieşit 
impecabil. Perfect. Trebuie să mă controlez, să nu mă arat 
prea entuziasmat de reuşita propriei interpretări. Ar fi total 
inadecvat.

– Mă bucur ca priviţi lucrurile cu maturitate. Va fi 
dificil până veţi depăşi şocul…

Nu te bucuri deloc. Îţi e perfect indiferent şi nu te acuz 
pentru asta. Mai degrabă tu eşti cel şocat. Aşteptai altă 
reacţie. Am repetat atâta vreme replica. Mi-a ieşit perfect. 
Am să te las două minute să îţi reciţi discursul de consolare. 
Şi tu te-ai pregătit. Sau nu te-ai pregătit. E rutină, e piesa 
în care joci zilnic.

– … putem încerca şi asta desigur, dar nu vreau să 
vă dau speranţe inutile. Este extrem de important să nu vă 
pierdeţi…

– Cât?
E uşurat. Şi el vrea să scape mai repede.
– Şase luni dacă începem imediat chimio… Aţi venit 

mult, mult prea târziu. Dacă veneaţi de la primele simptome, 
de la primele dureri, am fi avut şansa unei operaţii. Sigur, 
puteţi încerca să vedeţi si un alt specialist, dar aş prefera 
să începem îndată chimioterapia, fiecare zi este importantă 
pentru…

Fiecare zi din cele şase luni? Pentru cine este 
importantă ? Pentru ce? Îl las să mai recite un minut. 
Mă ridic. Îi strâng mâna. E moale. Umedă. Neplăcută la 
atingere. Am decis că vreau să îmi fie antipatic cu totul şi 
îmi este antipatic.

– Am să mă gândesc – îi spun. 
Şi ies. Nu am la ce să mă gândesc. Vreau să ma bucur 

de ultimele luni de suferinţă. Nu vreau să mă lipsesc de 
nicio secundă din voluptatea suferinţei. 

Ea îmi zâmbeşte. Ce inflaţie de zâmbete. Ignor 
decolteul la fel de generos ca atunci când am intrat. Prefer 
să o privesc în ochi. Mă întreabă:

– Cum a fost?
– Bine- răspund.
– Deci eu termin la cinci…
A, da. Uitasem. Cafea turcească. Rânjesc. Ştiu că 

rânjesc. Vreau să arate ca un rânjet. Arată ca un rânjet. 
O întreb.

– Dacă v-aş invita într-o excursie ce aţi spune?
– Când? Cât durează? Că eu mi-am luat concediul 

pe anul ăsta. 
– Şase luni. Începând de azi.
– A, nu am cum. Am serviciu.
Rânjesc. Râd în hohote. Îi fac cu mâna şi ies. Mă 

întreabă din urmă:
– Unde era excursia?
„Între ţâţele tale” aş vrea să-i răspund. Realizez că 

iminenţă morţii nu e o scuză suficientă pentru a deveni 
bădăran. Mai realizez că întotdeauna am fost bădăran, 
chiar dacă, de cele mai multe ori, am reuşit să ascund 
asta. Mă opresc. Mă cutremur. Abia atunci îmi dau seama 
ce o întrebasem de fapt. Şi spun ceea ce trebuia spus. 
Impersonal, cu glas de departe:

– Pe ultimul continent…
Apoi ies.

Ultimul gând. Îmi petrec multă vreme încercând 
să-mi dau seama care va fi ultimul gând de care voi fi 
conştient. Şi de câte ori îmi vine unul în minte îmi dau 
seama că e deja epuizat venindu-mi acum în minte şi 
că va trebui să fie un altul. Ce importanţă are care va fi 
ultimul gând?

O viaţă întreagă am aşteptat. Oameni care ştiau că 
vor fi aşteptaţi. Pentru că ştiau că nu plec. Niciodată. 
Acum aştept. În zadar, ca întotdeauna. Nici vechiul şi 
statornicul meu prieten, gândul la sinucidere, nu mă 
mai vizitează. Îl mai pot socoti statornic atunci? Aştept. 
Privesc aproape la fiecare minut spre ceas. Pentru că 
aştept. Tresar la un sunet. La o pâlpâire. Pe continentul 
acesta eu am fost mereu cel care aşteaptă.

Iar apoi am să plec. Şi cu toţii se vor mira, îmi spun. 
În adolescenţă mi-i imaginam jelindu-mă, cuprinşi de 
remuşcări. Acum nu mi-i imaginez. Ştiu. Ştiu că nu vor fi 
lacrimi. Nici remuşcări. Dar ştiu şi că se vor mira. Atunci 
când vor vedea că eu, cel care nu pleacă, am plecat. Şi 
nici măcar nu vor şti unde. Vor crede doar că ştiu.

„Perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non 
fate troppi pettegolezzi.”

Nu există bilet de călătorie. Iar, în ce mă priveşte, nu 
vor fi nici îmbrăţişări de rămas bun. Singurii de la care 
am să îmi iau rămas bun sunt foştii mei tovarăşi, iluştrii 
sinucigaşi. Pe voi vă părăsesc, prieteni. Dintre ceilalţi 
doar plec. Nu există bilet de călătorie. Doar o lumânare pe 
care am să mi-o aprind singur, cum singur mi-am ţinut-o 
întotdeauna. Apoi am să plec. Spre locul care am ştiut 
întotdeauna că va fi singurul meu acasă. 

Spre ultimul continent.



20

nr. 161-162 ► Noiembrie-Decembrie 2012

I N T E R V I U R I

—	 Ioan	Mihai	Cochinescu,	cred	că	sunteţi	unul	
dintre	nedreptăţiţii	literaturii	române...

— Dacă n-aş simţi primejdia penibilă a tonului de 
văicăreală, de plâns în pumni, frustrare sau mai rău, de 
invidie pe cei care au reuşit să se impună prin traduceri, 
peste hotare, aş putea spune şi aşa. Cel puţin de 15 ani 
încoace mi se pare de-a dreptul bizar faptul că, bunăoară, 
după succesul de public dar şi de critică al romanului 
meu „Ambasadorul“ (Ed. Cartea Românească, 1991), tot 
ce am scris şi citit prin cenaclurile bucureştene ale anilor 
‚80, iar după revoluţie am publicat, a căzut cu-ncetul în 
uitare.

—	 Asta	 e	 realitatea,	 cu	 uitarea.	 Ceea	 ce	 este	
revoltător.	A	cui	e	vina?

— Înainte de toate este vina mea. Probabil că ar fi 
trebuit să fiu mai bătăios, să mă lupt pentru cărţile mele. 
Să bat la uşile editurilor sau instituţiilor culturale şi-apoi, 
dacă nu se deschid, să intru pe fereastră. Să mă implic 
mai mult în viaţa uniunilor de creaţie (USR de pildă), să 
fiu mai activ în revistele literare. Asta, ca să vorbim utopic, 
deci, degeaba. Practic, cred că trebuia să mă aliniez uneia 
sau alteia dintre grupările culturale vândute politic. Or, 
acest lucru m-a scârbit dintotdeauna. Dacă aş fi ştiut să 
mă vând comuniştilor, de exemplu, aş fi fost azi un fost 
disident onorabil. Eram cu siguranţă ambasador prin 
vreo ţară îndepărtată, exotică sau conduceam vreunul 
dintre institutele culturale din străinătate. Mai mult, aş 
fi beneficiat de burse şi călătorii în occident, care, ca şi 
azi, se acordau tot pe pile. Priviţi atent lista scriitorilor 
importanţi ai epocii ceauşiste şi veţi vedea că foarte 
mulţi au beneficiat, totuşi, de aceste avantaje, plătite cu 
câte o mică sau mai mare semnătură pe contractele şi 
ştatele colaborării cu securitatea. Unii naivi, ca mine, nu 
au făcut acest lucru niciodată. Dar au şi rămas definitiv 
pe listele cenzurii şi cu paşapoartele blocate în sertarele 
poliţiei secrete. Eu sunt scriitor şi artist. Din nefericire nu 
am şi abilităţi de agent literar. N-am ştiut, prin urmare, 
să fac nimic mai mult decât să scriu nişte cărţi (unele de 
ficţiune, altele de eseistică sau de cercetare în domeniul 
esteticii şi muzicologiei). Uitarea despre care vorbiţi se 
aplică în egală măsură nu numai mie ci şi altor scriitori 
optzecişti. Vina este a celor mari, care au acum pâinea 
dar şi cuţitul în mână. Dar, ca să revin punctual la mine. 
Începând cu Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Laurenţiu Ulici, 
Ov. S. Crohmălniceanu, Mircea Cărtărescu, Tania Radu, 
Eugen Simion (lista e lungă, peste 40 de personalităţi) şi 
terminând cu Monica Lovinescu, toţi aceştia au spus şi 
scris, cu subiect şi predicat, că romanul „Ambasadorul“ 
este opera cea mai reprezentativă a acelor ani. Vă imaginaţi 
cât de mândru mă simt pentru aceste aprecieri. Ei, bine, 
când cineva de la ICR sau altă instituţie culturală îşi 
propune să promoveze literatura română contemporană 
în străinătate, cum e posibil să treacă atât de uşor peste 
un astfel de titlu? Mircea Cărtărescu s-a luptat (ăsta este 
cuvântul ştiu despre ce vorbesc) să fie reeditat romanul 
meu la Humanitas (acum vreo 5 ani), dar s-a lovit ca de 
un zid de refuzul categoric al domnului Liiceanu (care nici 
măcar nu mi-a citit cartea, aşadar este cu-atat mai de 
neînţeles refuzul său). N-ai cum să nu încerci să suceşti 
pe toate părţile o astfel de atitudine, din partea unui om 
socotit cândva, fără rezerve, ca elită a culturii româneşti. 
I-am scris, l-am întrebat, ne-am şi întâlnit de câteva ori. 
Nu mi-a răspuns. L-a pus doar la punct pe Cărtărescu în 
privinţa acestui subiect (nu sunt abilitat din partea lui să 
dau mai multe amănunte) şi gata. Vedeţi cât de greu este, 
prin urmare, să dai un răspuns întrebării dumneavoastră.

—	 Mi‑e	 dificil	 să	 înţeleg.	 Să	 fie	 invidia	 şi	 în	
spatele	 punerii	 în	 conul	 de	 umbră,	 pe	 lângă	 jocul	
găştilor	literare?

— Dacă ar fi invidia, răspunsul s-ar fi adjudecat, 
ca să zic aşa, într-o singură vorbă. Sentimentul de invidie 
poate fi generator de lovituri pe la spate, de bârfe sau 
intrigi, de ură chiar, invidia şi delaţiunea figurau în codul 
deontologic al refulaţilor drept condiţii sine qua non ale 
însăşi existenţei. Informatorii din vremea amintită ceva 
mai devreme se recrutau dintre aceştia. Oameni slabi, 
fără substanţă proprie, fiinţe mucilaginoase, fără urmă de 
coloană vertebrală, asemenea straniilor făpturi marine, 
lunecoase, translucide, care par a fi hibrizi sau emanaţii 
ale unor erori genetice sau de sistem. Însă în vreme ce 

acele fiinţe din adâncul oceanelor sunt oribile doar din 
punctul de vedere al unei estetici simpliste umane, piftiile 
bipede din jurul nostru sunt capabile de cantităţi de rău 
incomensurabile. Găştile literare, nici ele nu acoperă 
motivul real al punerii la index a unei opere literare. În 
cazul meu, eu cred că a fost mersul firesc al istoriei unei 
lucrări nepromovate sistematic (evident, dacă lucrarea e 
demnă de acest lucru), pe de o parte, iar pe de alta, o 
posibilă (gravă) confuzie de persoane sau/şi de nume. Şi 
într-un caz şi într-altul, e imposibil să nu te gândeşti că 
cineva a gândit cu premeditare că e preferabil să mizezi 
totul pe o singură carte, decât să diluezi un mesaj către 
cel mai înalt vârf al culturii europene, prin promovarea 
mai multor scriitori români de valoare. Eu încă nu mă 
dumiresc cum de nu au fost îndeajuns de bine promovaţi 
pentru Nobel scriitori precum Nichita Stănescu, Marin 
Preda, Marin Sorescu, Ştefan Augustin Doinaş, Emil 

Botta, Ana Blandiana, Ioan Alexandru. Ce să mai vorbim 
atunci despre colegii mei de generaţie sau cei mai tineri de 
azi? Când am afirmat că mă bucur de succesul lui Mircea 
Cărtărescu, acesta a fost motivul principal: bine că măcar 
unul a fost tradus atât de mult şi de bine. În plus, el 
are meritul că şi-a găsit şi singur traducători, nu a fost 
sprijinit numai de ICR. Romanul meu „Ambasadorul“ 
se desfăşoară într-un spaţiu geografic amplu şi pe o 
generoasă paletă cultural-spirituală europeană şi asiatică. 
Tocmai de aceea, tradus, cred că ar fi stârnit interesul 
multor iubitori de literatură din ţări precum Franţa, Italia, 
Germania, Rusia, China. Nu există persoană din mediul 
literar-artistic care să nu-mi spună acest lucru (uneori 
din prietenie, alteori cu obiectivitate), atunci când ne 
întâlnim. Şi totuşi, în afară de un mic eseu despre muzică 
şi alchimie publicat în limba engleză de prestigioasa 
revistă Philobiblon din Cluj, nimic din literatura mea nu 
a fost tradus. Nici măcar o singură povestire din acele 
vestite proze scurte de cenaclu din anii ‚80, interzise de 
cenzură la vremea lor, reunite în volumul „Visul de iarnă 
al Isabellei“ (Ed. RAO, 1996).

—	 Şi	nu	vi	s‑a	acrit	de	literatură,	pornind	de	la	
situaţia	vieţii	literare?	Să	ziceţi‑	„gata,	o	viaţă	am”,	
doar	sunt	şi	alte	lucruri	deosebite	pe	lume. 

— Nu se poate întampla una ca asta, dacă 
într-adevar eşti scriitor, artist. Ştiţi cum se spune, nu 
alegi tu literatura, te-alege ea pe tine... Odată ce te-ai 
ales cu microbul ăsta, eşti pierdut. Nu sunt deloc prolific, 
e drept. Dar nici nu sunt singurul caz. Faptul că scriu 
puţin, nu mă face mai mult sau mai puţin scriitor. 
Important este să nu te compromiţi, să nu-ţi fie ruşine 
de ceea ce ai compus, să-ţi asumi pe de-a-ntregul ceea ce 
faci. Literatura nu e un pariu, nu e o competiţie. Nu vrei sa 
ajungi cel mai bun, cel mai tare din parcare sau să castigi 
la loto premiul cel mare. Ai sau nu ceva de spus. Înainte 
de toate, ca prozator, ai ceva sau nu de povestit, astfel 
încât propunerea ta să ajungă în sufletul catorva oameni. 

De-aici încolo rolul tău se termină. El însuşi, cititorul, 
decide ce e de capul poveştii tale şi chiar de tine însuţi. 
Poveştile pe care le ai în minte te bântuie uneori cu o forţă 
devastatoare, trebuie să le spui, dacă ti se pare ca ele 
înseamnă ceva cu-adevărat. Dincolo de poveste, desigur, e 
şi farmecul spunerii. Or, tocmai asta este literatura. Luaţi 
poemul lui Eminescu „Odă în metru antic“. Încercaţi să-l 
povestiţi. Nimeni nu va pricepe ce este atât de genial în 
trăirea lăuntrică a poetului, într-un moment de tristeţe, 
de scepticism, de vreme ce fiecare dintre noi simţim, 
periodic, cum ne răvăşesc gândurile şi întrebările cele 
fără de răspuns. Numai că geniul eminescian rezultă din 
felul în care el a spus această trăire. Poeţii asta fac: spun, 
paradoxal, lucruri adevărate dar într-un înţeles diferit 
faţă de aparenţa înţelesului real, obiectiv. În viaţa de toate 
zilele sunt un om dăruit cât pentru zece vieţi. Nu am de 
ce, prin urmare, să cedez ca artist în faţa presiunii clipei 
care cere să fie trăită. Credeţi-mă, trăiesc această clipă 
din plin, mulţumesc bunului Dumnezeu. O fac şi-acum, 
cu-aceeaşi intensitate ca la 30 de ani. Literatura însă mă 
defineşte spiritual. Scriind, mai fac câte-un pas. Devin.

—	 Da,	e	o	devenire	unde	parcă	ne	sunt	stabilite	
rolurile,	 am	 simţit‑o	 pe	 propria	 piele.	 Dar,	 fiindcă	
scrieţi	puţin,	nu	vă	simţiţi	vinovat?

— Mă simt vinovat când mă gândesc că sunt leneş. 
Uneori îmi trece prin cap că, dacă aş fi fost mai harnic, 
scriam până acum măcar un raft de cărţi, aşa cum 
spuneau copii mei când erau mici despre mine, într-o 
emisiune tv. Mi i-am imaginat pe fiecare dintre scriitorii 
importanţi ai lumii, scriind. Tolstoi, patriarhul rus, la moşia 
sa Iasnaia Poliana, proiectând cu disperare o comunitate 
idealistă, utopică, în care şi-ar fi dorit (absurd) ca cei 330 
de iobagi care-i munceau pământurile să-l şi iubească, 
deopotrivă. Dostoievski, cu ochii stâlciţi de prea puţina 
lumină din odaie, înfierbântat de complicatul său personaj 
Rodion Romanovici Raskolnikov, trudind la scrierea unui 
strălucitor manuscris, până la epuizare. Americanii cei 
disciplinaţi, cu cafeaua de dimineaţă în faţă şi cu cele 
câteva paragrafe sau pagini isprăvite, zilnic, până la prânz. 
I-am admirat, i-am invidiat chiar. Eu sunt un om cu 
desăvârşire liber. Îmi scriu cărţile în cap, ăsta e invariabilul 
meu răspuns la întrebarea celor apropiaţi: ce mai scrii? Iar 
uneori mai măzgălesc hârtii. Nici nu vă imaginaţi cât de 
simplu a apărut, prin urmare, „Ambasadorul“. Am început 
să-l scriu fără întrerupere într-o toamnă, iar primăvara 
următoare era gata, numai bun de tipărit. Atâta doar că 
a fost scos din planul editorial de cenzură, cu puţin timp 
înainte de revoluţie. Nu am schimbat nici măcar o singură 
literă din manuscris, nici la tipărirea lui din 1991, nici la 
reeditarea de-acum doi ani.

—	 Oho,	 cum	 vă	 înţeleg	 cu	 lenea,	 însă	 şi	 cu	
scrisul	dintr‑o	fată,	ca	o	erupţie...	În	confreria	asta	
a	 leneşilor	 sunt	de	 înscris	 enorm	de	mulţi	 scriitori	
români.	Mă	gândesc	că	e	aşa	şi	fiindcă	nu	se	câştigă	
decent	bani	din	scris,	precum	la	americanii	pe	care	
i‑aţi	pomenit,	ca	un	stimulent	imediat	palpabil	până	
la	ipotetica	întâlnire	cu	gloria.

— Ca să ne răsfăţăm un pic, e o lene existenţială, 
oblomovistă (ce minune de carte a scris Goncearov - 
„Oblomov”!). Cu câştigatul banilor, treaba e destul de 
simplu de explicat. Pe vremea comunismului, scriitorii 
membri ai USR beneficiau de uriaşul sac fără fund al 
Fondului Literar. Unii au împrumutat sute de mii de lei 
de la acest fond sau chiar mai mult (echivalentul de azi 
a câtorva zeci sau sute de mii de euro), ca avans pentru 
opere nescrise încă şi pentru călătorii de documentare 
în străinătate, fără să-i mai restituie vreodată. Iată de 
ce era o mare ispravă să fii pe-atunci membru USR, nu 
ca astăzi. În zilele noastre scriitorii fie îşi plătesc singuri 
cheltuielile de editare şi se ocupă personal de distribuire, 
fie, dacă sunt mai cunoscuţi, sunt editaţi, însă cu drepturi 
de autor simbolice. Dacă genul de literatură pe care îl 
practici este, nu profund artistic, ci doar învecinat cu 
mesaje minim-metaforice sau compuneri minim-stilistice, 
atunci nici nu se pune problema să rezişti ca scriitor liber 
profesionist. În occident, în America, scriitorii pot trăi din 
ceea ce scriu pentru că există piaţă reală de desfacere 
şi există profesionişti în domeniul impresariatului literar. 
Noi nu avem aşa ceva, aşadar scriitorul este de-a dreptul 
fericit dacă o editură de prestigiu îl publică, fie şi fără 

Ioan Mihai Cochinescu: 
Important este să nu te compromiţi, să nu‑ţi f ie ruşine  
de ceea ce ai compus, să‑ţi asumi pe de‑a‑ntregul ceea ce faci

Interviu realizat de Alexandru Petria
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I N T E R V I U R I

Ion Dodu Bălan:  
Personalităţile nu se creează distrugând, ci construind

Interviu realizat de Emanoil Toma
Fiind parte a acţiunii iniţiate de Biblioteca 

metropolitană Bucureşti „Nocturna bibliotecilor”, am 
avut şansa să-l întâlnesc pe distinsul meu profesor de la 
Universitatea Bucureşti, Ion Dodu Bălan. Nu l-am lăsat 
să-mi scape.

Aşadar...
— Cine	 sunteţi,	 domnule	 profesor,	 pentru	 că	

lumea	se	pare	că	v‑a	cam	uitat	sau	refuză	să‑şi	mai	
amintească	de	dvs.

— Iubitul meu coleg, uitarea e un lucru firesc. 
Este şi o romanţă care evocă uitarea, arătând clar că 
„uitarea e scrisă în legile omeneşti”. E o uitare firească 
pe care o impune trecerea ireversibilă a timpului. Şi 
mai este o uitare: cea condamnabilă, ticăloşită, care 
rupe legătura dintre oameni, care omoară amintiri, 
momente frumoase din trecutul lor. Pentru ce? Pentru 
nimic, crezând că uitând pe unul sau considerându-l 
expirat, el va fi o somitate a zilei. Personalităţile nu se 
formează, nu se creează distrugând, ci construind. Deci, 
observaţia dvs că s-ar putea într-un fel să chinui cam 
multă lume, îi spun faptul că sunt invitat la emisiuni 
radio, la televiziune, sunt prezenţă activă în România 
literară, ori în alte ziare şi reviste. Nu întotdeauna de 
vină este cel uitat. Eu cred că de vină sunt cei care uită. 
E un moment în care ar trebui să ne trezim pentru a ne 
păstra unitatea, solidaritatea, respectul reciproc, pentru 
a ne întări nu numai relaţiile personale. Toate astea duc 
la întărirea naţiunii noastre, a poporului nostru, a cărei 
fiinţă este destul de ameninţată.

— Pe	mine	mă	deranjează	acea	 pornire	 după	
care	scriitorul	ar	fi	pactizat	cu	regimul	comunist,	că	
n‑ar	fi	fost	în	stare	să	se	distanţeze,	să	se	detaşeze	
de	 sistem.	 Prietenul	meu,	 poetul	 Dumitru	 Pricop	 –	
fie‑i	 ţărâna	 uşoară	 –	 nu	 credea	 în	 generaţii,	 dar	
clasifica	 pe	 cei	 de	 genul	 lui	 Gălăţeanu,	 Ianuş,	 ca	
fiind	generaţia	„douămiiştilor”.

— În toate timpurile a existat o confruntare între 
generaţii. Din adânca antichitate greco-romană şi până 
azi a fost acea celebră gherilă. Dar unii o duc în contextul 
dintre tradiţie şi inovaţie. Sunt indivizi azi care vor să se 
evidenţieze pe ei prin condamnarea altora. Sunt indivizi 
care n-au scris poate nici un extemporal, o broşurică 
în viaţa lor şi se apucă să condamne pe Sadoveanu, 

pe Călinescu, pe Labiş, pe Arghezi, pe Fănuş Neagu. 
E o falsă credinţă a lor că în felul acesta se impun şi 
rămân. Ca să rămână, trebuie să ai ceva în tine, dar 
cum n-are ce să rămână, în urma lor e pulberea. Pe 
de altă parte, trebuie să se înţeleagă pentru totdeauna 
că omul este tributar epocii în care trăieşte. Fiecare în 
felul lui. Cronicarul ne-a spus că nu vremurile sunt 
sub om, ci bietul om sub vremuri. Într-o epocă, reacţiile 
oamenilor pot să fie multiple şi felurite. Unii sunt într-
un protest discret permanent, alţii acceptând. Nu există 
o epocă numai cu rele sau numai cu bune. Eu cred 
că primul lucru înţelept ar fi să se înţeleagă că fiecare 
epocă are tributul ei. Am pomenit câţiva scriitori. Înainte 
îi acuzau că au fost simpatizanţi ai regelui Carol al II-
lea, precum Sadoveanu, Blaga. A trecut vremea, au venit 
alţii şi îi acuză, uneori chiar pe aceiaşi, că au fost şi 
colaboraţionişti cu comunismul. Eu ce remarc: sunt 
oameni care au fost permanent 
solidari cu marile valori 
creatoare, cu umanismul, cu 
limba neamului, cu identitatea 
lui spirituală. Dacă se înţeleg 
lucrurile, aşa se poate merge 
mai departe. Dacă nu, rămânem 
într-o permanentă luptă de clasă 
pe care au reintrodus-o „ăştia”. 
Că e mai ascuţită uneori decât a 
fost cea marxist-leninistă.

După 1989 au fost 
cutremure, schimbări, delaţiuni, 
dar nu se poate înainta în istorie 
numai dărâmând. Iată în ce 
situaţie am ajuns acum, valorile 
noastre economice, spirituale, 
exact pentru că unii dintre ei 
sunt nemulţumiţi de trecut, dar 
în loc să identifice exact pe aceia 
pentru care au suferit, ei îi iau 
global.

Se iau ultimii cinci ani, dar 
se uită crimele din vremea Anei 
Pauker, a lui Iosif Chişinevski, 
Vasile Luca. Atunci au fost 
trimise în închisori sute şi sute 

de valori. Aceşti mercenari vor face rău unei culturi, 
reacţionează la ordinul unor persoane din afară. Contează 
că ei contribuie astfel la ruperea unităţii naţionale, mai 
rău decât a fost lupta de clasă în trecut.

— Cum	vedeţi	 dvs.	 literatura	actuală	 faţă	de	
literatura	de	până	în	1989?

— Nu văd în ultimii 22 de ani apărând un roman. 
Dacă dvs vă veţi ridica cu cărţile dvs la un anumit nivel 
ar fi foarte bine. Epocile literare îşi depun amprenta pe 
talentele autentice. Cât priveşte Cărtărescu, el mi-a fost 
student, i-am păstrat teza din anul III pe care i-am dat 
zece; e un foarte bun dascăl, dar ca experienţă literară, 
după părerea mea e foarte discutabilă. Şi în poezie şi în 
proză. Numai prin teribilism, să nu-şi închipuie nimeni 
că se construieşte o literatură.

— Vă	mulţumesc.

drepturi băneşti, nutrind speranţa că, după o vreme, va fi 
tradus şi promovat peste hotare. Eu nu scriu pentru bani. 
Dar sunt îngrijorat de faptul că, dincolo de câştigarea 
unui capital de prestigiu, de onorabilitate în societate, 
scriitorul nu beneficiază în România de un sistem de 
remunerare legal, limpede, firesc, care să-i asigure viaţa 
de zi cu zi trăită la un nivel decent, atât de necesar 
climatului în care se dezvoltă inspiraţia primei idei venite 
dinspre Înger, până ce aceasta prinde contur sub forma 
unui opus. O ţară care nu-şi plăteşte poeţii, va cumpăra 
cândva poeţi.

—	 Şi	credeţi	că	le	pasă	într‑adevăr	politicienilor?	
Doar	ei	stabilesc	regulile.

— România, ca să fiu politicos cu ţara mea, din 
punct de vedere politic, e comparabilă cu America la 20 
de ani după declaraţia de independenţă din 1776. Ca 
să fiu ceva mai necruţător, spun că e în situaţia ţărilor 
europene occidentale de-acum o mie de ani. Politicienii 
de azi încearcă, demagogic, să suţină puncte de vedere 
„democratice” de-a dreptul halucinante, hilare chiar, 
vis-a-vis de marile puteri europene de azi, în vreme 
ce, practic, îndeasă banii visteriei ţării în buzunarele 
proprii, cu o seninătate de-a dreptul nesimţită. Salariul 
bugetarului de rând e într-atât de mic, încât nu ajunge 
nici în patru luni să însumeze preţul unei singure poşete 
de fiţe a vreunei doamne parlamentar (plătită, desigur, 
tot din bani publici). Bugetarul cinstit român, poate fi un 
intelectual cu-adevărat, de marcă. Dacă el primeşte 150 
de euro pe lună, până la cel mult 350 (spre pensionare), 
stă şi cântăreşte multă vreme o carte în mână, până 
să o cumpere. Îi văd în librării pe colegii mei, profesori, 
cum stau cu ezitarea asta, ca în faţa cântarului sau a 
galantarului: să cumpăr câte ceva de mâncare azi, pentru 
familia mea, sau să cumpăr o carte? Politicienii români 
nu au nici cea mai mică tresărire în privinţa supravieţuirii 
oamenilor de rând care muncesc. Altfel nu se explică de 
ce, din puţinul visteriei naţionale, se risipeşte atât de mult 
pe contracte şi salarii nesimţite, în vreme ce salariiile şi 
pensiile profesorilor, medicilor etc. sunt ciuntite, aduse la 

limita supravieţuirii, a sărăciei. Eram disperat de traiul 
cenuşiu, sub ideologia comunistă, dar politicienii români 
de azi mă fac să-mi fie ruşine că sunt român. Răspunsul 
meu la întrebarea dvs. este: nu, politicienilor nu le pasă 
de scriitori sau artişti şi chiar dacă le-ar păsa vreodată, 
cu siguranţă va fi prea târziu. Afirmaţia mea era retorică. 
Dacă va muri arta, poezia, nu vom putea cumpăra poeţi. 
Pentru simplul motiv că un poet adevărat nu poate fi 
cumpărat.

—	 O	vină	au	şi	scriitorii,	care	îşi	prostituează	
talentul	 în	 faţa	 politicienilor,	 acceptând	 orice	 şi	
neluând	poziţie.

— Ce se întâmplă acum e ca o mănuşă întoarsă 
pe dos (şi, iată cum avem în sfârşit două mănuşi, atât 
de necesare celor două mâini: stânga şi dreapta). Dacă 
prostituţia scriitorului înainte de 1989 însemna semnarea 
pactului cu diavolul stalinist de stânga, azi, mănuşa 
întoarsă pe dos este pentru mâna dreaptă, care stă întinsă, 
ca la cerşit. Oricum ar fi, tot prostituţie se cheamă. Am 
putea da vina, uşor pe disperarea scriitorului de a nu fi 
publicat, cunoscut, promovat. Unii dintre scriitori, după 
cum vedeţi, nu acceptă bani murdari şi iau poziţie, destul 
de ferm. Cu riscul de a fi marginalizaţi, ridiculizaţi şi 
trecuţi la index. Ceilalţi vor privi odată şi-odată în oglinda 
propriei conştiinţe. Sau nu. Un scriitor valoros cred că 
are totuşi dimensiunea propriei conştiinţe. E imposibil să 
nu-i pară rău cândva că s-a amestecat printre haitele de 
hiene, de prădători.

—	 Nu	ştiu	când	o	 să‑i	ajungă	părerile	de	 rău.	
Până	atunci	au	tupeul	să	se	autovictimizeze	dacă	le	
areţi	ticăloşia.

— Banul e ochiul dracului. Nu aşa se spune? 
Puterea, de asemenea. Dă-i omului bani şi putere şi vei 
vedea cine e, cu-adevărat. Nu? Se va putea afirma şi 
despre noi, cei care comentăm cu amărăciune ceea ce se 
întâmplă în lumea literară, că suntem doar nişte ofticoşi 
care, dacă n-am beneficiat de îmbrăţişarea caldă a puterii, 
acum stăm şi bârfim, în dreapta şi-n stânga. Am auzit şi 

astfel de păreri, pe la colţuri: ei, dar dacă tu, Cochinescu, 
erai tradus şi erai trimis cu burse în toate ţările lumii, 
pe la târgurile internaţionale de carte şi pe la tot felul de 
seminarii, mai vorbeai cu Petria despre toate astea? Aş 
risca un răspuns, la asemenea vorbe de stradă: dacă aş 
fi un ticălos prin structură, n-aş putea scrie nici măcar 
un singur rând, care apoi să se poată numi literatură. 
Avem suficiente modele de oameni excepţionali care au 
rămas cu coloana vertebrală dreaptă: Ţuţea, Cioran, 
Eliade, Nichita Stănescu. Nichita, cel puţin, îşi făcea praf 
toţi banii obţinuţi din marile sale premii, fie cumpărând 
flori pentru frumoasele femei ale lumii, fie, dând de băut 
prietenilor. Nu poţi fi şi ticălos şi victimă, în acelaşi timp, 
domnule Petria. Eu zic că trebuie să alegi.

—	 Dumneavoastră	 aţi	 ales,	 eu	 la	 fel,	 vreau	
să	mă	uit	 senin	 în	 oglindă.	Haideţi	 să	 revenim,	 în	
finalul	dialogului,	la	scris.	Ce	pregătiţi?	

— De câteva luni lucrez într-un domeniu foarte drag 
mie: filmul. Mi s-au cerut câteva scenarii, două le-am scris 
(le-am şi predat unui producător), la două lucrez chiar 
acum. În paralel cu ele, continui munca cea migăloasă la 
scrierea unei cărţi noi, un roman. Vă spuneam la început, 
nu scriu mult, nu sunt prolific. Sper totuşi ca în cel mai 
scurt timp (nu mai mult de jumătate de an) să şi public 
această nouă carte. Mi-aş dori să reeditez, de asemena, 
prozele mele scurte reunite sub titlul „Visul de iarnă al 
Isabellei”, pentru că, la urma urmelor, ele sunt cele care 
mi-au conferit „certificatul de naştere”, ca scriitor, în anii 
‘80. În reprize (dacă pot zice aşa), fac fotografie artistică. 
Desigur, ca iubitor de fotografie, nu ca profesionist. La 
începutul lunii decembrie din acest an voi avea o expoziţe 
personală la Muzeul de Artă din Ploieşti. Chiar dacă îmi 
doresc să păstrez ineditul evenimentului, pot să spun de 
pe-acum că va fi vorba nu doar despre artă fotografică, 
propriu-zisă, voi propune celor care calcă pragul muzeului 
o întâlnire cu arta conceptuală. Nu în ultimul rând, va fi o 
întâlnire cu prietenii mei dintotdeauna, din lumea artelor, 
a muzicii, a scrisului. Aşa că vă invit de pe-acum, cu drag, 
la vernisaj.
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Editura: Singur. Autor: singurul Ştefan Doru 
Dăncuş. Mesajul: Eliberării este semnul dăruit cititorului 
de cel ce rosteşte adevăruri care, tăind dureros în carnea 
vie a unei realităţi alienate, sunt de preferat oricărei 
minciuni frumos înzorzonate. Pentru mesajul Eliberării, 
pentru gravitatea lui, Ştefan Doru Dăncuş a renunţat să 
fie scriitorul aflat doar în slujba artei literare. Ceea ce poţi 
citi în Eliberarea are darul (şi harul) de a fi auzit, înţeles 
şi acceptat ca opţiune, pentru că este rostit – scris – clar 
şi răspicat, cu riscul de a fi un glas strigând în pustia 
care se întinde din ce în ce mai mult a acestei umanităţi. 
Ştefan Doru Dăncuş îşi asumă acest risc, cum şi l-a 
asumat pe acela de a se fi lăsat spre pedepsire în mâinile 
oamenilor. Este un semnal luminos în întuneric, vertical 
ca numele scris pe coperta cărţii. Din adâncuri imemoriale 
de Maramureş, coloana lui Ştefan Doru Dăncuş rămâne, 
durează peste vreme şi, chiar dacă Eliberarea este scrisă 
în urmă cu zece ani, se dovedeşte astăzi a fi mai actuală, 
pentru că dăltuirea în basorelieful cuvântului poartă 
în sine sinea omului care şi-a găsit calea şi crucea. 
Orizontala ei este aproapele, omul obişnuit pentru care 
e scrisă cartea, verticala ei tinde către cer, loc de obârşie 
din ce în ce mai uitat, lăsat în părăsire de cei cu capul 
plecat sub prea multe griji. Unele false, de carton, ireale 
şi iluzorii, dar teribil de apăsătoare asupra fiinţei umane. 
Aplicate însă cu metode din ce în ce mai fine, mai subtile, 
o dovadă că alcătuitorii unei ordini mincinoase a lumii 
cunosc resorturile cele mai adânci ale omului, dorind 
totala lui stăpânire. Capul plecat sabia nu-l taie, zice un 
proverb, dar nici cerul nu-l vede. 

Ştefan Doru Dăncuş este unul din puţinii care 
s-a supus torturii de-a staţiona suspendat între om şi 
Dumnezeu (pag. 39). Este o formă de purificare de mare 
forţă, pe care numai cei prea lucizi o acceptă. Cât doare 
prea multa luciditate? Răspunsul este în filele Eliberării, 
în îndrăzneaţa alăturare între Isus şi Prometeu, nume – 
simboluri cu care Ştefan Doru Dăncuş nu se sfieşte să 
stea la discuţie de la egal la egal, pentru că e deja călit 

de focul iubirii de oameni, dus până la 
sacrificiu de sine. Arderea interioară 
este preţul plătit pentru a dărui 
omenirii un foc nou, actual şi cumplit 
de necesar. Alegerea (verticală) a puterilor 
purificatoare, bune, ale focului în locul celor 
distrugătoare. Isus din mileniul III nu mai poate fi acelaşi, 
făptura Lui divină nu poate stagna două mii de ani, timp 
în care răul s-a întins ca o dureroasă cangrenă. Ştefan 
Doru Dăncuş ştie, aşa cum ştia şi Isus, că orice crucificare 
poartă ascunsă o meritată o Înviere; el este scriitorul 
înviat pentru a fi fost vertical în alegeri. Refuză a fi unul 
din neamul lui Baraba, răufăcătorul preferat de mulţimi, 
refuză plata în arginţii minciunii şi ai oricărei forme 
de trădare: nu se trădează pe sine şi cu atât mai mult 
nu-şi trădează Dumnezeul şi credinţa. Acestea din urmă 
poartă, fiecare, o unicitate aproape uitată azi, dezvăluită 
de cartea Eliberării în fiecare propoziţie, paragraf, capitol 
scris pe înălţimile muntelui (a se citi pustiului) de exil al 
omului Dăncuş. Acolo, în miezul misterios al iniţierilor, 
Dăncuş simte bătând inima Mamei-Pământ, casa lui şi 
a noastră, ca pe aceea a unei făpturi vii şi dumnezeieşti. 
Ca omul, de altfel. Şi nu poate să nu se lase străpuns 
de verticala cerului, care îi dezvăluie sublime şi tainice 
lucrări, în limba sufletului universal al omului care 
iubeşte. Peste zece ani, Dănuş coboară de pe munte cu 
înscrisul lucrării sale, asemenea lui Moise. Aduce cu el o 
altă carte: a Eliberării.

Fără a se dori istoric, filozof, avocat sau eseist, 
eternul revoltat (nu fără temei) Ştefan Doru Dăncuş atacă 

frontal instituţiile unui stat cu picioare (şi limbaj) de 
lemn. Justiţia, biserica, guvernul, ştiinţele, arta sunt 

scanate cu ochiul unui martor departe de a fi pasiv, 
care nu tace, care strigă: Eu sunt liber, eliberat! din 
toată puterile inimii şi vocii sale. Se poate spune că 

umanitatea din fiecare om se exprimă astfel, tocmai 
când fusese atât de abil dresată pentru tăcere supusă.

O carte ca o columnă, ca o coloană, ca un copac. 
Cine se mai gândeşte azi că pădurile, copacii ar putea fi 
coloanele unui Templu dumnezeiesc? Un proverb budist 
spune: cel ce ştie nu vorbeşte, iar cel ce vorbeşte nu ştie. 
Ştefan Doru Dăncuş pare să-l contrazică, spunând ceea 
ce ştie bine că ştie. Citez: Uneori, în plină aiurare mondială, 
începe să mă doară sufletul năpraznic...// Ce contează 
câteva luminiţe pe care le-am aprins în marele întuneric 
universal? (pag. 58-59). Aş îndrăzni un răspuns: contează 
enorm, dar nu oricine se încumetă să dea din plăpânda 
flăcăruie a lumânării sale lumină altor lumânări, deşi 
treaba asta e complet gratuită. Mai devreme sau mai 
târziu, întunericul va obosi să fugărească în continuu 
nesfârşita lumină, în nesăbuita-i strădanie de a o stinge.

A aşteptat vreme de zece ani o schimbare care încă 
nu sosit. Poate a văzut cum continuă degradarea socială, 
umană, conform unui plan mult prea terestru ca să poată 
fi opus celui divin şi s-a hotărât. În 2012, anul ameninţat 
de apocalipse programate, cartea vede lumina tiparului, 
prin efortul financiar al autorului şi al unor (mult prea 
puţini) sponsori, la editura Singur; însă Ştefan Doru 
Dăncuş nu e singur, ci unic. La fel este calea propusă în 
Eliberarea. 

Iniţiativa Editurii Biblioteca Bucureştilor de a publica 
azi în româneşte florilegiul Poezii alese (Válogatott versei) 
al poetului maghiar Baranyi Ferenc ar putea apărea şi ca 
un fel de răspuns simetric la iniţiativa Editurii Európa de a 
publica în Ungaria o serie de poeţi români ai sec. XX, dacă 
te gândeşti că printre traducătorii lor (Aprily Lajos, Illyés 
Gyula, Nagy László ş.a.) se numărase şi autorul volumului 
lansat acum, tălmăcit de al nostru Ion Brad. Zece poeme 
păunesciene, bunăoară, şi-au găsit exprimarea în graiul 
lui Petöfi Sandor graţie aceluiaşi Baranyi Ferenc. 

Argumentul introductiv al autorului la propriul volum 
aproape că l-ar fi putut scuti pe Hajdu Gyözö de a-l mai 
prefaţa, conceput fiind autobiografic, procedeu cu totul 
neobişnuit la întâmpinarea unui volum de versuri. Nu mai 
puţin te ia prin surprindere retorica grandilocventă, cu o 
nostimă îmbăţoşare oarecum infantilă, a acestei insolite 
cărţi de vizită, ale cărei stângăcii sau mici dezacorduri 

(tălmăcirea în limba română fiind, în mod evident, opera 
poetului însuşi), reproduse ca atare în mod pitoresc, nu 
fac decît să sporească şi mai abitir efectul de fanfaronadă. 
Merită citate aici măcar câteva fragmente: „Sunt 
Ferenc Baranyi [adaptare românească prin inversiune 
onomastică – n.n.], scriitor maghiar, laureat al premiului 
Kossuth şi a [sic] altor premii primite atât acasă, în 
Ungaria, cât şi în străinătate. Sunt autorul al aprox. a 
[sic] 60 de volume, din care 30 sunt volume de poezii (...) 
La începutul anilor ’60 am devenit, într-adevăr, celebru, 
în perioada în care eram student la Facultatea de Ştiinţe 
Umaniste. În mijlocul anilor ’60, când presa occidentală a 
început să mă pomenească drept <maghiarul Ievtuşenko>, 
reputaţia mea a depăşit deja graniţele Ungariei. De atunci 
poeziile mele au fost traduse aproape în toată [sic] limbile 
europene. Mă bucur că acum câteva poezii ale mele pot 
fi citite şi în limba lui Eminescu. Poate şi aici o să fiu de 
folos cu ele, deoarece – aşa cum a mărturisit şi Petöfi – eu 
vreau să slujesc şi nu să strălucesc. În totdeauna [sic] 
m-am exprimat şi mă exprim şi astăzi în aşa fel încât 
să înţeleagă ceea ce vreau să spun şi cei care nu sunt 
cunoscătorul [sic] acestui [sic!]. Nu vreau neapărat să 
scriu modest, ci doar foarte clar. Am tălmăcit o imensitate 
de opere ale hermetiştilor italieni şi ale surrealiştilor, 
ba mai mult, şi ale lettriştilor francez [sic]. Aş putea să 
fiu şi un scriitor la modă, numai că nu vreau. Vreau să 
fiu contemporan, dar nu la modă.” Să nu ne lăsăm însă 
induşi în eroare de acest aer teatral de rodomontadă. Căci 
dacă Baranyi Ferenc îşi flutură astfel blazonul personal, o 
face totuşi doar spre a-şi legitima misionarismul. Asemeni 
unui Eliade Rădulescu altădată – şi acela la fel de voluntar 
şi înfocat traducător – care plănuia pe la 1846 să publice 
în grai românesc o „bibliotecă universală”, poetul maghiar 
declară: „Am considerat că este misiunea mea să transpun 
în limba lui Petöfi creaţiile lirice ale popoarelor dunărene”, 
iar sub deviza compatriotului său József Attila „Sunt 
maghiar, însă european” ne asigură de bunele sale oficii 
în calitate de tălmaci : „Şi în viitor puteţi să vă bizuiţi pe 
mine ca interpretul dumneavoastră. (...) Am speranţa că, 
poate, această parte estică a continentului nostru sfâşiată 
de zbuciumi [sic] în curând va fi populată de maghiari, 
români, slovaci şi sârbi cu spirit european.” 

Totuşi, mai presus de europenismul proclamat 
aici, adevărata garanţie o dă abia punerea scriitorului în 
slujba propriului neam din sânul căruia i-a fost dat să 
se nască – şi numai judecată după acest criteriu opera 
lui Baranyi Ferenc devine pe drept cuvânt exponenţială. 
Superlativele cu care i-o întâmpină Hajdu Gyözö în 
prefaţa lui („această conştiinţă naţională care a fost 
şi este Ferenc Baranyi”) nu sunt câtuşi de puţin vreun 
panegiric inflamat. Într-adevăr, nici un regim politic 
de la Janos Kádár şi până la Viktor Orbán nu a putut 
corupe constantele liricii sociale a acestui militant pentru 
adevăr, stăpânit – în exprimarea prefaţatorului – de „un 
simţ al dreptăţii, de o conştiinţă naţională mult mai înaltă 
decât a oricărui conducător spiritual şi politic al statului 
ungar de azi” (eu unul, sincer să fiu, nici n-am ştiut că 
aceşti conducători de state au o „conştiinţă naţională”). 
Nu despre constantele estetice este vorba aici aşadar, nu 
despre marile altitudini ale anistorismului barbilian de 
tipul „peste mode şi timp – Olimp”, ci despre permanenţele 
etice ale scriitorului sadea care nu se acceptă „niciodată 
lacheul aparatului schimbător” – spre a-l cita pe Baranyi 
Ferenc însuşi. Iar preţul plătit nonconformismului este 
şi el, desigur, unul pe măsură, cum bine ştiu astăzi 
(sau ar trebui să ştie) urmaşii incorigibililor Eminescu şi 
Caragiale. Căci – scrie mai la vale Hajdu Gyözö – „poetul 
cu adevărat angajat faţă de propriul său popor şi naţie 
este întotdeauna considerat indezirabil, incomod la fel ca 
şi conştiinţa [s.n.].” 

Fără doar şi poate, aducerea pe lume a acestei 
traduceri în limba română nu-i poate face decât cinste 
poetului Ion Brad, el însuşi ambasador al culturii naţiei 
proprii dincolo de fruntariile patriei, cum şi Editurii 
Biblioteca Bucureştilor care face azi posibilă punerea ei 
la dispoziţia publicului cititor. I-a venit astăzi rândul, 
iată, şi bardului nostru de la Blaj să-i încredinţeze pe 
compatrioţii lui Baranyi Ferenc, întorcându-i vorbele 
autorului : „Şi în viitor puteţi să vă bizuiţi pe mine ca 
interpretul dumneavoastră”. Iar mie, mi-a venit rândul 
să-i întreb pe dânşii ca Pampon pe Crăcănel: pe când un 
Ion Brad în ungureşte „a opta oară tradus” ?

A  M A I  A P Ă R U T
O conş t i in ţ ă  na ţ iona l ă  pe  nume  Barany i  Fe renc

Emil Lungeanu

Ştefan  Doru  Dăncuş : Elibe rar ea
Constantin P. Popescu
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O  C A R T E . . .

Conştient pe deplin de frumuseţea şi înţelepciunea 
unei moşteniri culturale ardeleneşti, poetul Menuţ 
Maximinian vine cu o carte pe cât de surprinzătoare pe 
atât de bine articulată1. 

S-ar zice că nu-i e teamă de nimic acestui tânăr autor 
bistriţean care îşi începe volumul cu un grupaj intitulat 
Pe‑o	geană	de	nemurire‑poezii	patriotice.

În plină epocă de cosmopolitism feroce, când bună 
parte din reprezentanţii culturii noastre sunt într-o 
întrecere de denigrare a tot ce e naţional, românesc, 
patriotic, ei bine, când moda cutreieră numai galantarele 
absurdului, ironicul şi destructuralizării, vine un tânăr 
de la Bistriţa şi are în plus curajul de-a ne aminti câteva 
idei care ţin de fiinţa noastră cea mai genuină, chiar de 
arhetipuri.

Scenele vizualizate sunt adeseori surprinzătoare, cele 
desenate tot pornind de la o scăpărare de realitate crează 
un tip de emoţie indicibilă: De trei ori a cântat pasărea, 
Până când a primit colierul de piatră. Pe drumul de car, la 
fiecare sărbătoare se aud paşii babelor.// Pe crucea din 
uliţă/Stă împietrită la soare o şopîrlă. Privindu-l pe Isus, te 
apucă frica, Scuipi în sân la ceasul rău.//Un deal, o vale, 
iar valuri de dealuri,/Nori destrămaţi/Şi dincolo, neamul 
tău./Iar tu ai părăsit lumea şi locul.//(Neamul	tău).

E atâta simplitate, linişte şi împăcare cu moartea în 
acest scurt poet percutant aşa cum în altele care glosează 

1 Menuţ Maximinian, Noduri în haos, Editura Eurobit 
Timişoara, 2012.

pe marginea aceluiaşi înfricoşător subiect, semn de 
tinereţe incontestabilă căci îndeobşte la tinereţe moartea 
e evocată cu tresăriri şi desfătare poeticească !

Evident, există lungimi, redundanţe, sentimentalisme 
şi naivităţi în acest scurt volum dar nu ele sunt motivul 
însemnării mele care nu vrea sub nici un chip să se 
înfăţişeze drept ce n-ar vrea să fie, text de critică adică, ci 
altceva, notaţie sinceră, ca de la poet la poet. 

Îl găsesc extrem de autentic în poezii precum Ţuică	
şi	 lapte. E de fapt descriere de personaj sau scenă de 
gen dar lirica irumpe cu frusteţe şi nu există nici o urmă 
de inhibiţie. Iată : Rostul lui e să aducă laptele./ Îşi bea 
porţia de ţuică, apoi vorbeşte cu oile lui./ Şi laptele vine 
în găleată.// Coboară din muntele sacru/ Cu paşi adânci 
în molul drumului./ Sfios ca o domnişoară/ Se aşează 
la masa din piaţă.// Are taxele la zi./ Şi laptele cel mai 
bun/ Cu gust de iarbă aromată,/ Cu grăsimea sondată.// 
După ce domnii sar ca lăcustele,/ laptele se evaporă./ Iar 
Gavrilă, cu oboseala bătută în cuie, Iisus/ urcă muntele 
alb./ Mâine iar ţuică,lapte,domni…

E aici un mare curaj de penetrare în lumea satului 
şi a reperelor sale. Fără complex cum că ar putea fi taxat 
drept idilic, poetul reuşeşte să transmită parfumul unei 
vieţi de care autorul citadin s-a îndepărtat foarte tare. Până 
şi credinţa, religia, transpar cu atâta naturaleţe, nimic nu 
suspect fals sau bigot, totul respiră naturaleţe ca în acest 
pastel rural : Sfântul adie ca un vânt de vară/ Peste satele 
cu cenuşa în sobă/Şi clopotele ce bat prin fum/ Vestesc 
iubirea.//(…) Sfântul şi sfânta ies la plimbare/ Norii îi 
acoperă în dragoste/iar noi ne bucurăm,/ Când merele cad 
din pomul raiului. (Scara	de	foc) Aluzie biblică evidentă 
şi recuzită religioasă transpuse cu naturaleţe, aidoma 
unei icoane pe sticlă cu autor anonim, fermecătoare şi 
dezarmantă..

Înduioşătoare scene din mica realitate ne teleportează 
într-o lume atât de limpidă ! Căci ce altceva e acest 
crochiu al relaţiei de apropiere şi complicitate om-câine… 
Din aburul amintirilor/ Chereuşa îşi face loc,/ Vine în 
curte,latră a împăcare./ Păzeşte casa,dar şi sufletul meu/ 
Cu ochii plini de lumină.// Picătura de otravă a dus-o spre 
alte lumi/ Sărea şi zburda toată ziua,acum păzeşte poarta 
de dincolo.// Iubirea noastră era neîmpărtăşită de alţii.// 

Stăpân şi câine, prieteni buni./ Rază de lumină de apropie 
peste vremuri. (Chereuşa).

Menuţ Maximinian scrie despre starea de 
îndrăgosteală, despre babe şi moşi, despre icoane şi cruci, 
despre laptele vândut la piaţă şi luna de scorţişoară despre 
îngerii care joacă la Giug, despre bunici (Tâna e demult/ 
printre sfinţi./ Tânu a rămas/ Cu noi, aici, în amintiri.), 
despre nucii din dealul Sărăţii care trebuie bătuţi, despre 
gura de horincă Stâmpărată cu săcărea despre toamna 
cu hribe.

La un moment dat accentul începe să fie grav de 
tot, responsabil până la îndurerare, notaţie aproape 
sângerîndă a unei realităţi pe care o trăim neputincioşi şi 
pe alocuri blazaţi. Un nuc imens a mai rămas din legendă/ 
Restul e praf purtat pe picioarele turiştilor/ Am vândut ţara 
ieftin/la prima agenţie grecească.// Apa munţilor refuză 
să mai cadă la vale./ Îmbuteliată de concern îşi pierde 
viaţa/ Rămâne doar amintirea.// De după brazi se aude 
un şuier./ E vântul din ţara rece./ Acolo încă nu a pătruns/ 
Civilizaţia distrugătoare. (Turism). 

Dă un impuls acest poem, un impuls de-a părăsi 
realitatea terfelită, zgâriată, nedreaptă, infatuată şi de-a 
ajunge în Ţara	rece… Ţara rece e după brazi, atâta cât a 
rămas neterfelit, intact, cucernic în esenţă şi nedezminţit. 
Există încă. Numai că trebuie să fim conştienţi.

Sacrul e evocat în cartea lui Menuţ Maximinian 
într-un fel diferit, Dumnezeu pare la o aruncătură de băţ, 
prezent mereu dar nu într-un fel intimidant : În biserica 
din bârne se şopteşte rugăciunea,/ Norii sunt daţi la o 
parte, iar Dumnezeu zâmbeşte. Ştie că dincolo de Dealul 
Secăturii/ Mai sunt oamenii. (Roţile).

Ca persoană, Menuţ Maximinian este un jurnalist 
tânăr, fervent, ambiţios, activ şi care pariază, cum e şi 
firesc pe reuşită şi devenire. Scrie şi publică mult, cu 
fervoare şi aproape cu nerăbdare.

Ca poet, Menuţ Maximinian are o pudoare şi o 
ingenuitate care farmecă, un acces la simplitate şi o 
facilitate de a atinge zone profunde fără ostentaţie, ba chiar 
cu naturaleţe. E aceeaşi naturaleţe ca a personajului din 
poem, Gavrilă, cel cu oboseala bătută în cuie, care vinde 
lapte cu miros de iarbă, iar domnii se precipită să cumpere 
şi apoi pleacă la ale lor iar el se întoarce în ţara rece.

E vântu l  d in  ţ a r a  re ce
Cleopatra Lorinţiu

Iată o poezie de o tensiune derutantă, de o 
intelectualitate studiată şi strunită într-un manej al 
silabelor îngenunchiate. Victoria Milescu nu mimează 
nimic – şi nici natura, pe care o preface într-o câmpie 
domesticită în idei şi sentimente viguroase. 

Îi cunosc scrisul dintru început şi n-a căzut 
niciodată în capcane străine. De altfel, poezia ei ,,suferă‘‘ 
de voluptatea sincerităţii totale. Însuşi titlul acestei 
exemplare antologii, Fenomenele	fără	cauză, provoacă 
logica metafizică şi poemele se vor, ele însele, integrate 
într-un tratat filosofico-temerar. Fiindcă poezia ei este 
fără ,,gol’’, are o încărcătură dureros-lucidă, neputând 
însă ocoli fatalitatea singurătăţii nobile.

Pentru Victoria Milescu, lirismul explodează în 
punctul zero: între cunoscut şi necunoscut, între creat 
şi increat. Pe parcursul lor, poeziile o ,,rănesc‘‘. Poeta 
tânjeşte după o libertate astrală precum ,,un rănit ce ştie 
vântul/ aducându-i la picioare/ o monedă de argint/ să-
şi pilească încet cătuşele.‘‘ 

Aceasta este obsesia poeziei sale: de a sparge 
cuvintele şi de a le scoate, nude, în spectacolul luminos al 
sufletului neţărmurit. Este efortul ei ,,duhnind a război’’ 
în fiecare secundă neobosită; e mecanismul ei poetic către 
,,evenimentele capitale’’ ale libertăţii.

Poemele Victoriei Milescu ard ,,până la măduvă’’, 
rănindu-se singură spre a se renaşte în ,,ziua Judecăţii 
de Apoi’’. Ieşind din ,,teancurile de piei îngheţate ale 
poemului’’, pământul albeşte sub paşii îngerilor, abia 
coborând, pipăind astfel rugul aprins şi inefabil al 
creatorului însuşi. 

Deasupra se adună doar ,,gustul sărat al mierii’’, 
prevestind galaxii nesfârşite. Repet, accentuat, că poezia 
Victoriei Milescu trăieşte impulsul primordial al purităţii, 
concentrat ermetic în ,,Principiul principiilor’’, impecabil 
poem aflat – ca unicat – pe scara orgoliilor oricărei 
literaturi adevărate: ,,Îţi mulţumesc, Doamne,/ că te-ai 
gândit să exist şi eu/ cu ale mele ciudăţenii/ să umplu 
golul dintre pământ şi cer/ în numele unei libertăţi 
efemere./ Îţi mulţumesc, Doamne,/ că te-ai gândit să 
exist şi eu/ ţi-a luat ceva timp/ să fiu aşa cum sunt, deşi/ 
dacă m-ai fi întrebat/ altfel ar fi arătat toate...’’

Suferinţa lucidă a versurilor ei îndeamnă condeiul a 
o apropia de lirica Sylviei Plath – şi am convingerea că nu 
greşesc deloc. Aştept peniţa sfâşietoare dar nevătămătoare 
a adevăraţilor critici literari să mă confirme. Iată încă 
o dovadă: ,,O, Doamne, ia-napoi ce ţi-am prădat!’’ Una 
dintre astfel de ,,prăzi’’ fosforescente se numeşte chiar 
acest excepţional volum, Fenomenele fără cauză!

,,Ceaşca serviciului imperial’’ aşteaptă, răbdătoare, 
pe noptierea scrisului fierbinte, aşa cum Rilke îşi 
,,suferea’’ poezia cu o devoţiune dramatică, însă profetică. 

Vocea Victoriei Milescu uneori capătă tonalităţi 
baritonale prin cele trei subdiviziuni provocatoare 
ale volumului: ,,Între virtute şi viciu’’; ,,Între forţă şi 
slăbiciune’’; ,,Între atac şi apărare’’, ignorând cu superbie 
penibilul truism al ,,poeziei feminine’’, discriminatoriu: 
,,viaţa mă ţine în gheare/ nu ştiu dacă ceea ce o animă/ 
e binele ei sau preabinele meu/ într-o zi voi da drumul 
câinilor/ între duşmani/ duşmanilor printre câini/ de la o 
vreme, nu mă mai îmbolnăvesc/ nu mai îmbătrânesc/ nu 
mai condamn a durerilor lăcomie/ în drum spre măcelul 
promis/ ştergătoarele de parbriz/ împrăştie lacrimile...’’.-
(Alimentarea iluziilor)

Victoria Milescu e o enigmatică ,,elevă a nopţii’’ 
explorând minereul de aur al întunericului. 
Sau aşa ni se pare nouă, cititorilor, să 
credem că la ora de rouă, când se naşte 
apa zorilor, stilourile (calculatoarele, 
în cazul ei) se umplu cu magia 
cuvintelor, cu magia viselor 
întredeschise între veghe şi 
adevăr. 

E ora 
când luciditatea 
înfloreşte pe un 
teren perpetuu cu 
perfecţiuni poetice 
surprinzătoare.

SINGURĂTATEA NOBILĂ A POEZIEI
Victoria Milescu: Fenomenele fără cauză

Gheorghe Istrate
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Raftul de bibliotecă dedicat Basarabiei, la timpul 
trecut, prezent şi viitor creşte în progresie geometrică. 
Este travaliul datorat istoricilor de la noi dar contribuie 
substanţial şi cercetarea de la Chişinău cu varii dezvoltări 
de problemă. Nu este de neglijat vasta implicare în subiect 
a străinătăţii. Doi cercetători din Capitală, Ioan şi Luiza 
Popa, tată şi fiică, revin în librării cu o ediţie adăugită 
a volumului „Românii, Basarabia şi Transnistria”, 
stimulaţi de bună seamă de primirea deosebită de care 
s-a bucurat la apariţie cartea de faţă. Revizia a adus 
noutăţi, completările participând la o rotunjire a abordării 
iniţiale. Merită reţinut că baricentrul cărţii îl reprezintă 
Transnistria, tratată exhaustiv, cu rost documentar dar şi 
demonstrativ. Se face astfel o subliniere remarcabilă:când 
e vorba de istorie, este interzisă tropăiala în jurul 
subiectului, searbădă şi contraproductivă în absenţa 
suportului documentar, a izvoarelor autentice, limpezi şi 
clare. Ceea ce face din cartea binomului Popa o pagină 
de referinţă în literatura de gen. Informaţia clădită după 
ureche, turnată în coji fuzibile n-are şanse de durată, de 
reuşită. Mai ales în anotimpuri ceţoase, în absenţa unei 
temeinice documentări, a mersului la izvoare, poţi pierde 
conturul reperelor. Efectul, decurgând din superficialitate 
şi lipsă de efort aplicat, îl cunoaştem. Riscul cel mare se 
poate regăsi într-o construcţie derutantă, fragilă prin lipsa 
osaturii documentare, păguboasă prin radiaţiile la care se 
predispune, nu doar pe termen scurt ci mai ales pe termen 
mediu şi lung. 

Descoperim între coperţile cărţii descinderi în pagini 
de cronice bătrâne. Avem a rememora, de le vom fi ştiut 
chiar cu toţii, zilele pe când Duca Vodă îşi făcea drum, 
prin Zodia Cancerului, în teritorii de peste Nistru. Cine 
sunt românii transnistreni? Întrebare motivată de confuzii 
şi alimentate de necunoaştere. Ce vânturi au măcinat 
morile transnistrene în lungul anilor, lăsaţi de Cel de Sus 
locuitorilor săi? Cetăţile de pe Nistru sunt aşezate în ramă 
pentru a le vedea bine şi de aproape. Şi-au avut viaţa lor. 
Cutremure încărcate de spaime au guvernat existenţa 
teritoriilor de peste Nistru, amestecate în tot felul de măsuri 
politice, mânuite de păpuşari parşivi dar iscusiţi. Stalin 

s-a dovedit unul dintre ei. Autor de manevre în materie de 
graniţe şi de construcţii administrative bazate pe interese 
greu de dibuit pentru neiniţiaţi. Ne privesc direct acele 
inovaţii vizând integritatea Basarabiei şi soarta ei. 

M-a tentat să caut posibile asemănări dacă nu de-a 
dreptul suprapuneri între secvenţe istorice consumate 
pe maluri de Nistru şi Prut, respectiv, undeva departe, în 
Golful Finic. Plec de la o facilă asemănare între România şi 
Finlanda, geografic, desigur. Cele două ţări sunt situate la 
ceva distanţă, una pe Paralela 45, cealaltă pe Cercul Polar. 
Dar le uneşte, totuşi ceva: Meridianul 25. Şi prin aceasta, 
aceeaşi oră de zi şi de noapte. 

Paralelismul la care sunt îndemnat priveşte Finlanda 
ca ţară nordică, şi Basarabia ca provincie românească. 
Cineva le-a hărăzit o soartă comună. Amară. Ştiindu-se 
din negura vremurilor parte de ogradă suedeză, Ţara celor 
1000 de lacuri s-a trezit pe nepusă masă în curtea ţaristă. 
Napoleon care se ostenea să prindă totul în palme, făcea 
cadou prietenului său la acea dată, împăratul Alexandru I, 
Finlanda cu Arhipelagul Aland cu tot. Aşa înţelegea să 
pedepsească pe regele Suediei pentru culpa de a permite 
vaselor sub pavilion britanic să acosteze în porturile sale. 
Ne găsim în 1809, după Pacea de la Erfurt. Trei ani mai 
târziu, Ţarul Rusiei îşi face singur cadou Basarabia, prin 
înţelegerile de la Hanul lui Manuk, de unde negociatorii 
ruşi au plecat în mare grabă deoarece aflase de stafia 
care umblă prin Europa. Napoleon pornise să cucerească 
Moscova. Există o paralelă între Transnistria de azi şi 
Karelia de ieri. În 1924 este creată o entitate administrativă 
numită republica autonomă sovietică socialistă 
moldo-venească. Cuprindea o aşchie din spaţiul dintre 
Nistru şi Bug şi avea un rost clar definit. Citim într-un 
document oficial al timpului: „Republica Moldovenească 
ar putea juca acelaşi rol de factor politic-propagandistic 
pe care îl joacă Republica Bielorusă faţă de Polonia şi cea 
Karelă faţă de Filanda. Ea va focaliza atenţia şi simpatia 
populaţiei basarabene şi va crea pretexte evidente pentru 
pretenţiile alipirii Basarabiei la Republica Moldovenească. 
Unirea teritoriilor de pe ambele părţi ale Nistrului va 
servi URSS drept breşă strategică faţă de Balcani – prin 

Dobrogea – şi faţă de Europa Centrală – prin Bucovina şi 
Galiţia-pe care URSS le va putea folosi drept cap de pod 
în scopuri militare şi politice”. Cât se poate de clar: se 
creau premize, în pofida evidenţelor, pentru un compus 
anatomic, rezultând prin transplantul la capul artificial 
constituit a unui trup virtual(Basarabia se alipise la 
Patria-Mamă şi în ciuda anilor trecuţi deja, actul istoric 
era refuzat. Se gândise la fel în cazul Kareliei, provincia 
unde s-a înfiripat, prin strădania unui medic de ţară, Elias 
Lonrot, epopeea naţională finlandeză – „Kalevala”. Starea 
de tensiune ivită la sfârşitul anilor ’30 între Finlanda şi 
URSS ia forma unui conflict armat. Războiul de iarnă, 
cum a fost numit durează puţin (noiembrie 1939 – martie 
1940) şi stârneşte admiraţia Europei faţă de actele de 
sacrificiu ale soldaţilor conduşi de generalul Mannerheim. 
Rezultatul este catastrofal – victime, distrugeri, dar mai 
ales pierderi teritoriale. Moscova hotărăşte să-şi păstreze 
Karelia Orientală. La un moment dat, va fi creată RSS 
Karelo-Finlandeză, cu capitala la Vâborg. Un fel de RASS 
Moldovenească, poate chiar capul la care urma a fi 
transplantat corpul adică restul Finlandei. 

Vine momentul în care România şi Finlanda să 
găsesc de aceeaşi parte a baricadei. Şi una şi cealaltă se 
angajează în redobândirea pe cale armată a teritoriilor 
răpite prin decizia Kremlinului, alăturându-se Germaniei. 
În câteva săptămâni, victoria le surâde. Teritoriile 
ocupate revin la ţările de origine, comandanţii celor două 
armate – Ion Antonescu, respectiv, Carl Gustaf Emil 
Mannerheim – fiind promovaţi la gradul de mareşal. Ce a 
urmat cunoaştem. Finalmente, finlandezii se vor retrage 
în mai vechi graniţe, lăsând Vâborgul la stăpânii ştiuţi. 
Noi, cu ale noastre. Soldatul finlandez s-a mulţumit să 
cutreiere doar teritoriul cândva al său. Ostaşii noştri au 
fost împinşi spre Cotul Donului, spre gerurile năprasnice 
de la Stalingrad. 

Revenind la cartea celor doi cercetători, Ioan şi Luiza 
Popa. Plină de istorie şi de lecţiile ei. Măcar pentru asta 
merită citită cu creionul în mână. O carte-document, plină 
de neştiute până acum documente. De luat în seamă şi de 
ţinut minte.

Iată că şi experimentalismul poate să clasicizeze, 
formulându-se performant în ediţie definitivă. Este drept 
că Gh.Iova a practicat ideea până la exasperare, şi dincolo 
de ea, pînă la incandescenţa prozelitismului.

Optzecist de frunte, filolog, Gheorghe Iova nu este 
un poet prea productiv. Rar prezent în publicaţii, nu a 
publicat nici prea multe volume: „Texte”, în volumul 
colectiv „Nouă poeţi”, ed. Cartea Românească, 1984; 
„TEXTEIOVA”, ed. Cartea Românească, 1992, „1971.
Ordinea în care se plânge”, ed. Cartea Românească, 
1997; „1973.Sintaxa libertăţii de a spune”, ed. Axa, 1998; 
„Călare pe muşcătură”, ed. Paralela 45, 1998/ ed. Vinea, 
2012; „De câţi oameni e nevoie pentru sfârşitul lumii”, 
ed. Paralela 45, 1999; „ELEVEN”, ed. Ceea Ce, 2007; 
„Excursia în plină desfăşurare”, ed. Charmides, 2010.

Este inutil să cauţi – pentru că e posibil să găseşti – 
semnificaţii întâmplătoare, logice în acest delir verbal ce 
reia jocurile avangardei istorice cu foarfeca şi cuvintele în 
căciulă – chiar şi Herta Müller, destul de recent, se delecta 
cu decupajul şi amestecul cuvintelor în căciulă pentru a 
produce senzaţii ludice şi semnificaţii combinatorii. Iova 
textuează de mult, este chiar un posedat al textuării, 
după ce a părăsit corbaia optzecistă care se mulţumea cu 
îndrăzneli temperate şi experimente palide.

Iova s-ar putea să fie Urmuzul nostru contemporan, 
pentru că e sigur că, după ce a murit Urmuz, în fiecare 
etapă (epocă, circumstanţă, teritorialitate) istorică se 
naşte, trebuie să se nască un Urmuz, sau măcar un 
Urmuzel capabil să producă un galimatias genial. Iova, 
impenitent, textuează, iar textul, cum zice autorul, „nu 
face parte din literatură” şi „nu are legătură cu realitatea”.

În condiţiile în care opera ioviană este redusă ca 
titluri şi dimensiuni, se coagulează cu greu un univers 
de semnificaţie care să transceadă zona pur denotativă a 
textului sau să iasă din starea de rigiditate şi uscăciune 
a creaţiei. Dintre comilitonii postmodernişti – mai multe 
promoţii adversative – poetul nu-şi mai aminteşte, în 
versurile sale, decât de Cărtărescu şi Drăghici. Dar 
mai întâi autorul s-a desprins din triada universitară 

Gheorghe Iova, Gheorghe Ene, Gheorghe Crăciun, 
componenţi realizaţi inegal. Dintre ei, numai autorul a 
rămas neschimbat.

Textul e ilizibil şi nu are nicio semnificaţie. Şi de ce 
ar avea? Ce să facă cu ea? – e suficient că există dincolo 
de autor şi deasupra cititorului. 

Gheorghe Iova propune o experienţă unică, 
irepetabilă, aşa încât să nu favorizeze încă o lectură a 
textului. Una, şi definitivă, e de ajuns. Dar de câte ori 
trebuie să-şi fi citit textul autorul, care abia cu volumul 
„Călare pe muşcătură”, din 1998, se înregistrează „pentru 
prima oară” o apropiere între momentul scrierii textelor şi 
momentul apariţiei lor editoriale – după cum ne previne 
autorul, de mai multe ori, privitor la distanţa temporală 
dintre elaborarea şi publicarea unei cărţi.

Şi autorul textuează incorigibil şi infatigabil, 
demonstrează că este chiar poet adevărat, exprimabil 
în mai multe registre de formalizare, de la dadaism la 
suprarealism, fără să caute semnificaţii, pentru că „cine 
iubeşte semnificaţia, se pregăteşte pentru dezastru”.

Poezia experimentală, fiind o formă de avangardă, 
supra-textualistă, transgresează speciile şi genurile 
literare şi nu-şi asumă frecventarea reprezentărilor şi 
conceptelor tradiţionale: mesaj, discurs, metaforă, care 
sunt absorbite în adâncul poemului: „textul nu este un 
ghid o hartă după indicaţiile/ căreia să te regăseşti/ şi să 
străbaţi lumea textul nu este un ghid o hartă// aici acum 
textul există/ el este imaginea mea şi iată descrierea/ 
drumul pe care îl repet sau nu/ drumul este locul unor 
existenţe/ pe care eu le folosesc pentru/ deplasarea mea 
drumul este locul deplasării mele/ al putinţei mele de a 
înlocui un lucru cu altul/ de a mă bucura de libertatea 
mea/ ea este descrisă de următorul text// lucrurile lumii 
existând cu o putere a lor/ în nici un caz a mea/ eu le pot 
întâlni le pot părăsi/ le pot regăsi sau nu niciodată// una 
din activităţile mele/ pe care acum vreau să o desfăşor/ 
să o efectuez (oricum succesiunea acestor două/ verbe 
indică o direcţie a unui lucru/ cineva spune a cui este 
această direcţie/ este o direcţie de înaintare)/ o activitate 

a mea acum aici/ şi pe nerăsuflate nu va trece ziua/ până 
nu se va împlini promisiunea păsării/ de azi dimineaţă 
zburând în timpul tristeţii mele/ în dreptul ochilor mei în 
locurile/ în care adeseori întind mâna” (p. 92-93)

Şi dacă hiperbolizează textul, reactivează şi contextul 
care se configurează din ocurenţe şi vecinătăţi. Ca la 
toţi postmoderniştii, autorul are priorităţi teoretice şi 
facultăţi speculative; chiar dacă autorul se ţine aproape 
de exprimarea textualistă, se poate urmări şi o evoluţie 
interioară pe parcursul volumelor, cu o tot mai pregnantă 
amprentă teoretizantă: proza, sau mă rog, ceea ce se 
poate desluşi ca proză în cuprinsul volumului, devine un 
fel de exegeză eseizantă.

Ambiţia autorului este să scrie o poezie depoetizată, 
desentimentalizată, plină de concretitudine, care să 
glorifice textuarea: „orice lucru care nu este înţeles în 
ordinea succesiunii/ care nu pare a urma după ceva care 
indică/ precis situaţia cuiva care se trezeşte aflat în treabă 
se numeşte/ unul (primul) primul unu un u// a fost o dată 
ca niciodată eu/ a ridicat mâna a întors capul s-a aplecat 
asupra apei curgătoare/ a rupt mărul a privit întunericul 
era brunet şi este/ asemănător bruneţilor îşi închipuie 
că există considerând asta/ un act politic ia deci parte la 
mişcare de idei nude/ nu de umeri contemporană// unul 
a încercat să o sărute doiul a tras concluziile//  există 
o realitate care mi-a dat nişte sentimente/ urâte diforme 
care mă fac să mă bucur de curajul/ meu cu care am scris 
„sentimente urâte” chiar „diforme”/ eu nu mai vorbesc 
eu menţionez propoziţii// aerul înaintează în trupul meu 
apa ele/ dealul din faţă se arată a fi o pânză el întrucât/ 
aerul nu are efecte în acest câmp vizual/ există ceea ce 
trebuie trăit aceasta este o ipoteză de lucru/ există eu 
ca privilegiu al ochiului meu de a ignora/ ceva în timp 
ce există asupra mâini care loveşte/ există oameni cu 
care începi o obositoare textuare/ a textua împreună a 
străbate împreună şi ce singur”. 

Gheorghe Iova, Călare	 pe	 muşcătură, ediţie 
îngrijită de Nicolae Tzone, ed. Vinea, Bucureşti, 2012

Gheorghe Iova — Despre un experimentalism neţãrmurit
Aureliu Goci


