


GUEST STAR

Melancholia

Pe un câmp nesfârșit
crivăţul poartă aroma de
levănţică uscată a zăpezii
și oasele grele ale gerului
izbesc în iepuri îngheţaţi.
fruntea inexpresivă a orizontului
a căpătat ceva din rezonanţa
unui baston de orb.
un copil prăbușit 
clipește repede
își privește palmele ca pe două
fotografii cu părinţii săi.
umbra unui patinator melancolic
alunecă peste râul îngheţat.

clipă de clipă visezi.
clipă de clipă îţi smulgi rânduri de haine,
rânduri de zăpadă,
toată noaptea îţi întorci faţa
către un trup care se apropie
ca un înotător de mal.
clipă de clipă nu mai ești
decât o mașinărie de tocat aerul
expusă unei lumini indecente.

Mar in Mălaicu -  Hondrar i
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OV I D I U S I M I O N

Rezervaţia și le Groupe de soutien / d’aide / d’entraide.

Cristina Ispas, autoarea volumului de versuri Rezervaţia
(București: Casa de pariuri literare, 2011), doctor în filologie, cu teza
Fenomenul poetic românesc postdecembrist (2009), e, cred, cea mai
calificată să certifice un lucru care mi se pare evident: Poezia e
câștigătoarea detașată a deceniului douămiist în literatura română,
și, cel puţin cantitativ, reușita e rodul efortului unor tinere poete
talentate și ambiţioase. În general, se pare că proporţia repartizării
pe sexe a studenţilor în amfiteatrele facultăţilor de litere s-a mutat
direct în toate genurile literelor române contemporane. O schim-
bare de paradigmă e evidentă. Ceea ce nu e rău deloc. De abia de
acum și în anii ce vin își poate găsi o Istorie a literaturii feminine
din România noima de sincronizare socio-culturală euro-atlantică,
cel puţin în prelungirea Studiilor feministe și de gen masterale.
După (structural) nouăzecistele Judith Mészáros, Doina Ioanid, ori
Anca Mizumschi, a apărut o nouă generaţie, cea a viitoarelor poete,
născute (biologic) în anii ’80, o pleiadă de nimfe beneficiare ale IT:
ale PC-ului, laptopului, i-pad-ului; ale paginii personale de web 
ori weblog: Ruxandra Novac, Andra Rotaru, Livia Roșca, Elena 
Vlădăreanu, Diana Geacăr, Oana Călina Ninu, Miruna Vlada,
Cristina Ispas ș.a. Instinctul lor de grup (de suport) e acut, solida -
ritatea funcţionează mirabil, premiile literare nu se lasă așteptate,
iar unele poete ocupă chiar joburi-cheie la edituri sau în presa
scrisă – sunt, așadar, privilegiatele unei rezervaţii. Percepţia imedi-
ată a frecventatorului de poezie douămiistă feminină e aceea a con-
tactului cu un teamwork „determinat” și disciplinat.

Însă nu despre acest fel de „rezervaţie” vorbește, firește, Cristina
Ispas, în cea de-a doua sa carte de poezie publicată, după Fetiţa.
Mixaj pe vinil (2007). Volumul, înţeleg, ar fi trebuit să poarte numele
primei sale secţiuni, cea mai consistentă, oameni de weekend. Edi-
torul a avut instinct bun. „Rezervaţia” e, spus simplu, viaţa individu-
lui inserată în viaţa „grupului de suport”- altfel numele uveturii
cărţii (trad. pentru Support Group – grup terapeutic cu rol 
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pragmatic emoţional-defulatoriu și motivaţional): miky, doina (de
la „multinaţională”), maria, andra, viv, elena, andrei, mihai etc. 
Totul e suficient sieși. Oamenii de weekend vor deveni părinţi de
weekend. Tonul e alb, egal, naraţiunea derizoriului (întâlnirile cu
prietenele la terasă, la cafenea, drumurile cu mașina/trenul în va-
canţe la munte și la mare, la bulgari, vizitele acasă, la Corabia) se
împletește cu descriptivul senzorial păstos, evident la C. I. 
(Bucureștiul îngheţat/canicular, peisajul câmpiei, vegetaţia și curtea
casei la Corabia). Nici vorbă de mirceaivănescianism. Dani, numit
afectuos-autoironic „relaţia mea de lungă durată” e bărbatul post-
modern disposable, puternic, sensibil-introvert, fertil, șters și obe-
dient. El „montează un raft” (p.21), „urcă pe munţi”(p.32), „cere
informaţii” (rutiere) (p.35) „se enervează în bucătărie pe aprinză-
torul de aragaz”(p.41), urmărește un film (pp.45, 46), aleargă, face
sport, „prepară limonada”(p.48), coboară din tren „bronzat obosit
cu un deget pansat” (p.56).

C.I. și congenerele sale anglofile au trecut de Sylvia Plath, Anne
Sexton și de Adrienne Rich. Festinul lor conţine poete britanico-
canadiano-americane: Fleur Adcock, Jo Shapcott, Anne Carson,
Adrienne Gruber (motto la secţiunea II, mașinile dezirante) sau
Olivia Hunt (motto la secţiunea finală, a IV-a, filme stricate). Sec-
tiunea III, Sindromul Clerambeault (corect: Clérambault) n-are
nimic a face cu erotomania. De altfel, C. I. e prea raţională ca să
poată să scrie poezie de dragoste vibrantă. Paradoxal, intuiesc totuși
la autoare o compulsiune pentru anomie. Supărătoare în Rezervaţia
e aglomerarea democratică de motto-uri (la volum, la secţiuni, la
poeme: din Rilke, muzicianul rock Kurt Cobain, formaţiile Joy 
Division și Morcheeba, Ralph Waldo Emerson). Ultimele două ci-
cluri sunt inflate de titluri-versuri în engleză ale unor melodii
aparţinând formaţiilor Teen Age Riot, Placebo, Radiohead ori
soliștilor P.J. Harvey sau Tom Waits.

Poetă remarcabilă, membră a unui „grup de suport” literar definit,
pasionată de sakura și păpuși macrocefale Blythe, Cristina Ispas
greșește fiind narcisiacă tocmai atunci când se oferă cititorului.

Cristina Ispas  Rezervaţia, 
Casa de pariuri literare, 2011
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A D R I A N A B Ă R B AT

Mânaţi, măi, porcii spre Brașov!

În volumul lui Dumitru Crudu, Oameni din Chișinău, ne (re)în-
tâlnim cu atmosfera conflictuală din Moldova dintre români și ruși,
dintre drapele, dintre limba română și limba rusă din ziare („Tim-
pul” și „Comunist”), reviste („Moldova” și „Akvareli”), volume (Liudi
s Dublina și Oamenii din Dublin), coniac românesc și coniac rusesc,
melodii, familii mixte, manifestanţi.  

Dacă în romanul lui Iulian Ciocan, Tărâmul lui Sașa Kozak, accen-
tul este pus pe încercarea personajelor de a îmbina dubla identitate
româno-rusă, în proza lui Dumitru Crudu accentul cade pe conflict.
Este însă un conflict diluat de timpul care se scurge asemenea cea-
surilor lui Dali și topește personajele unele în altele: taxatoarea de
bilete din prozele a patra și a opta se dovedește, în a noua proză, că
este fotograf la revista Moldova, meserie ce aparţinea personajului
Mariana din prima povestire. 

De asemenea, cele zece proze scurte se diluează în pasta unui
roman schiţat, iar romanul care ar fi putut fi se scurge în cele zece
sertare care comunică între ele, ca cele din Tom și Jerry.

Graniţele dintre proze sunt șterse de legăturile care se ţes între
personaje și de portretele lor, care se conturează din mai multe
povestiri, de evenimentul social (aflat în plan secundar), de schim-
barea perspectivei, de timp. 

Timpul, deși aparent segmentat de evenimente individuale sau 
de răsturnări de situaţie spectaculoase (aflăm spre final cauza
dușmăniei dintre Mariana și Natașa, personaje din prima proză), își
păstrează consistenţa prin contextul socio-istoric de fundal și prin
refacerea de către cititor a legăturilor întrerupte. 

Starea de ameţeală dintre somn și trezire, frica, duc și ele la com-
primarea și dilatarea timpului, la confuzia personajelor, transferată
cititorului. Mai mult, „Addenda” aruncă în aer încercarea noastră
de a lega lucrurile și astfel timpul cucerește întreg regatul cărţii –
un personaj dintr-un alt text de Dumitru Crudu devine autor, 
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personaj, dar și cititor al altei povestiri în care protagoniștii se
citesc, „morţi” fiind de 20 de ani. Ei trăiesc în acest timp, cu „durata
lungă a istoriei” suflându-le în ceafă. 

Ele formează o comunitate măruntă, în care aproape toţi se
cunosc: chelnerul Gicu e vecin de bloc cu taxatoarea/fotografa 
Mariana; în același bloc locuiește și un alt personaj care se inter-
sectează cu Mariana, Valentina Pavlovna. Dacă nu se cunosc, autorul
îi aduce împreună (uneori cam forţat) într-un troleibuz, în restau-
rantul „Vatra Neamului” sau pe stradă. 

De mare fineţe este modul în care Dumitru Crudu surprinde tre-
cerea personajelor de la o stare la alta, într-un crescendo al ges-
turilor (vezi conflictul domestic mut în „A doua zi” sau etalarea
arsenalului de seducţie în „Două tipe”). Accentul nu cade pe stări,
ci pe gestică, mișcări, pe un limbaj actoricesc, de scenă al corpului. 

La polul opus se află finalul cam patetic la povestirea „Doi câini”:
„o căţea neagră ca întunericul care cădea în jur precum cade o cor -
tină după nu știu ce spectacol de teatru” (p.27), dar și perspectiva
masculină asupra sânilor unei femei din troleibuz, perspectivă care
aparţine unui personaj feminin (!!!): „individa aia cu forme ameţi-
toare” (p.36); surprinderea unui număr impresionant de detalii de
către taxatoarea de bilete e cam suspectă, dar având în vedere că nu
e taxatoare, ci e fotograf, putem fi îngăduitori. 

Limbajul, asemenea decorului în teatru, face atmosferă în acest
volum: „o laie de tineri” (p.7), „mânau porcii spre Brașov”
(dormeau) (p.53), „îmi spălau oasele în bucătărie” (mă vorbeau pe
la spate) (p.81), „afară deja se făcu un întuneric ca în Céline” (p.8),
„Turuia fără oprire, scuipându-mă în faţă, ca într-un roman de
Llosa.” (p.58)

Oameni din Chișinău este un volum care nu ne lasă să-i punem
etichete, ne joacă pe degete, ne surprinde la tot pasul și totuși, ne
spune multe despre oameni în faţa fricii, a furiei, a nevoii de somn,
a geloziei, a trădării în dragoste, a milei și curiozităţii, a absurdului
vieţii, a ignorării sau implicării în cursul istoriei. 

Dumitru Crudu  Oameni din Chișinău, 
Tracus Arte, 2011
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R A M O N A H Ă R Ș A N

Mircea Nedelciu la marginile literaturii

Monografia – impresionantă nu doar la nivel cantitativ – ce
marchează debutul editorial al Adinei Diniţoiu propune, înainte de
toate, o (re-)așezare a lui Mircea Nedelciu în raport cu „marginile
literaturii” [J.Derrida]. Sau, mai precis, în raport cu „marginile” pro-
priei sale literaturi, așa cum se arată ele astăzi, la mai bine de un
deceniu de la dispariţia sa. Scriitorul este, aici, confruntat cu limitele
și victoriile explorărilor sale – formale, sociale, politice, existenţiale
– în care s-a aventurat (uneori imprudent) „pentru a afla cât de de-
parte [...] duce bătaia cuvintelor” [p.42]. La Adina Diniţoiu este însă
vorba, mai degrabă, de un demers recuperator – extrem de bine -
venit, cu atât mai mult cu cât opera prozatorului, (încă) insuficient
studiată, tinde(a) deja să alunece, încet dar sigur, spre „marginile”
memoriei colective. 

Gestionând admirabil (chiar dacă cu unele reluări și suprapuneri)
un material prozastic și documentar extrem de voluminos și de
complex, Adina Diniţoiu știe și unde să plaseze accentele în așa fel
încât liniile de forţă ale cercetării să permită o abordare cât mai
apropiată de exhaustivitate a subiectului. Într-o manieră bine struc-
turată și cursivă din punct de vedere retoric, autoarea argumentează
(consecvent) teza conform căreia specificul scriiturii nedelciene ar
consta în tentaţia permanentă (și programatică) de a estima (și/sau
supraestima) „puterile literaturii” asupra extra-literarului (i.e.
politicul și moartea). Reiese astfel, cu claritate sporită, intenţia sub-
versivă (anticomunistă) a „marii metafore sociologice” nedelciene
[Ghe. Crăciun]. 

O altă preocupare majoră în economia cărţii (căreia i se dă curs
de-a lungul unor vaste desfășurări introductive) este și aceea de a
asigura contextul potrivit de interpretare și profilare a literaturii
lui Mircea Nedelciu în cadrul optzecismului. Discursul „ferm, dar
fără urmă de încrâncenare” [C.Mușat] al Adinei Diniţoiu nu
ocolește, aici, (fostele) puncte nevralgice ale discuţiei: ferindu-se să
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empatizeze cu „iluziile” gauchiste sau „literaturocentrice” ale 
autorului desantist, cercetătoarea abordează frontal controversele
legate de influenţele marxizante care marchează gândirea scriitoru-
lui sau problematica discuţie despre „postmodernismul” (fie el și
autohton) al unora dintre scrierile sale. Toate acestea pornind de la
o largă sinteză a cercetărilor anterioare (referinţele curente sunt A.
Oţoiu, I.B. Lefter, M. Cărtărescu, G. Crăciun, C. Dobrescu, C. Mușat,
S. Cordoș ș.a.).

Analizele pe text din a doua parte a opusului (unde sunt abordate
separat proza scurtă și romanele) urmăresc, în principal, evoluţiile
experimentului la Nedelciu în cele două aspecte ale sale (textual și
extra-textual), tendinţa prozatorului de a prefera, spre sfârșitul 
carierei, un anumit „biografism” (corespunzător „accidentului 
biografic” al bolii și apropierii morţii) în detrimentul „textualismu-
lui” „de frondă” al începuturilor, dar și continuitatea pe linia sub-
versivităţii (din ce în ce mai pregnante) a discursului. 

Un singur „reproș” s-ar putea formula, poate, referitor la ansam-
blul cărţii – acela că rămâne incomplet satisfăcută necesitatea de a
„deschide” opera scriitorului spre un context universal mai amplu
(conceptual vorbind), ceea ce ar fi favorizat (pe alocuri) o mai cu-
rajoasă desprindere de direcţiile interpretative ale criticii românești
formulate anterior. Printre meritele volumului se numără (înafara
tezei majore a cercetării) tocmai unele luări de poziţie (distanţă)
semnificative în raport cu exegezele anterioare și interpretările de
fineţe ale textelor. 

Dincolo de utilitatea imediată a acestui studiu de referinţă pentru
cercetarea literaturii române contemporane, însă (și aici mă refer
la valoarea practică, „de întrebuinţare” a monumentalei sinteze 
întreprinse), monografia Adinei Diniţoiu este indiscutabil și o ten-
tativă curajoasă de a (re-)aduce în discuţie opera unui scriitor care
reprezintă, în sine, o pagină de istorie literară încă insuficient in-
vestigată.

Adina Diniţoiu  Proza lui Mircea Nedelciu. 
Puterile literaturii în faţa politicului și a morţii

Tracus Arte, 2011
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DA N Ţ Ă R A N U

UM 0000

În centrul volumului de debut al Anei Pușcașu, Te aștept ca pe un
glonte, stă, atipică și cu potenţial comercial, experienţa de elevă a unui
liceu militar. Primul ciclu o descrie explicit, concentrându-se pe uni-
versul școlar-cazon, următorul, dâre de benzină, este unul de tranziţie,
iar al treilea, a cincea cameră, urmărește viaţa de “după”, post-cazarmă 

Deși iniţial surprinde, aventura unei fete într-un liceu militar
creează și un orizont de așteptare destul de rigid: alienare, izolare,
sexism la el acasă ș.a.m.d. Așa că primele poeme sunt fără energie și
cad într-un previzibil care nu e premeditat, se înscrie în seria de
evenimente pe care ţi le poţi imagina și singur. Autoarea transformă,
însă, ceea ce risca să devină un cor de platitudini și frustrări ale ado-
lescenţei ratate într-o rezonanţă internă indusă de un decor plin de
platitudini și de frustrări. Un decor care devine textură a sinelui. Izo-
larea-dezolarea sunt integrate într-un univers referenţial care le pro-
duce natural. Eul care înregistrează și descrie este, volens-nolens, o
bucăţică a sistemului, este adaptat, chiar dacă are momente de repli-
ere și de invocare a ieșirii. Nu adoptă o poziţie excentrică, este animat
de mișcările din interiorul sistemului. 

Autoarea îi dezamăgește pe cei care caută cu orice preţ autenticitatea
feminină, în cazul acesta sub formă de stigmat într-o lume kaki-priapică.
Nota distinct feminină apare discret, atât cât trebuie, mai ales în registrul
ales de autoare: “pentru ei să rămâi în urmă e de fapt o boală / numai
zgură în promptitudinea cu care / răspunzi oricui cu ordonaţi”.

Nu există revoltă (în acest prim ciclu), ci o asumare fără exces de
emoţie, cumva naturală a notelor absurde. Automatismul, ritmicitatea
absurdă, condiţionarea, ritualurile cazone se infiltrează în toate po-
emele, devin un reflex care organizează lumea, exterioară, interioară
și medierile dintre cele două. Ele creează mutaţii și la nivelul imagi-
naţiei și inhibă exhibiţiile dramatice ale crizei interioare. Reacţiile
sunt, alternativ, de vegetare, de repulsie post-factum. Refugiul este
relativ pentru că spaţiile compensatoare sunt învelite și ele într-o
manta militară: “libertatea ta / izbucnește pe geamul de la staţie / di-
rect pe acoperișul liceului // dacă te întinzi suficient vei atinge / cu
vârful degetelor cerul acesta din sute / de mii de cămăși albastre cu
epoleţi”, cu o ultimă imagine pregnantă, deși artificială.

10



Ceea ce sună a respingere a sistemului e mai degrabă frustrarea
produsă de un act ratat: “ea povestește despre un / concert pe care
l-ai ratat / pentru că nu ai avut curajul să sari / împreună cu ceilalţi
(…) / nopţile interzise / adună în tine sâmburele de ură”.

Există și insule de patetism și violenţă, e vorba până la urmă despre
liceu. În titlul volumului, de exemplu, cu notele sale de fumigenă
kitsch, aducând a Bullet for My Valentine sau a Păunescu dopat cu
BD-uri noir. Sau în al doilea ciclu, în care motivele cazone dispar, iar
poeta complică situaţii banale cu o retorică care mixează generic
poezia cotidianului, cu inserţii bacoviene și, uneori, sumbru geodu-
mitresciene. Nici poemele explicit anti- nu i se potrivesc prea bine,
terenul e bătătorit, stors de vlagă contraculturală, cel puţin în basara-
bia legoland, de exemplu.

Ultimul ciclu, cel al reintegrării și al funcţionării post-cazone este
marcat în continuare de ritmurile și urmele LM-ului, e mai consis-
tent, ca în a cincea cameră, care se încheie ironic, cu note foucaul-
diene, “și la sfârșit (…)/ să îmi scrii / îmi place că lucrezi cu legea / te
simt mai aproape”

Ana Pușcașu e în trend, fără să fie trendy. Apelează la modulul con-
sacrat: decupaj, descriere obiectuală /fragment de acţiune, analogie,
de obicei corporală, uneori (recesiv) metaforică, omniprezenţa trans-
ferului organic-anorganic, comprimarea eliptic-ambiguă. În acest
cadru, individualitatea poetică se manifestă în inteligenţa aranja-
mentelor, în descoperirea unor unghiuri de expunere sau explorare,
în permutări și grefe de limbaj. Ca de cele mai multe ori, rezultatele
sunt inegale, realizările și eșecurile sau arbitrariul care se vrea inspi-
raţie împart senin aceeași pagină sau același poem. 

Totuși, ce e remarcabil la acest volum de debut este că aduce sufi-
cientă particularitate unei experienţe care e o provocare în sine, fiind
creată din stereotipii fertile, în general, pentru obsesiv-compulsivi.
Formula steril minimalistă funcţionează eficient și ingenios în
spaţiul disciplinat, neutralizant al liceului militar. Aici se adaugă un
anumit stoicism, fidelitatea faţă de alegerea de a fi o creaţie a sis-
temului. Reacţiile împotriva acestuia sunt punctuale, particularizate,
firești, nu propagandistice, soluţii curajoase pe care poeta are talentul
de a le converti în viziune poetică. 

Ana Pușcașu  Te aștept ca pe un glonte,
Casa de pariuri literare, 2012
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NA O M I I O N I C Ă

Oameni fără voce

Mihai Mateiu a debutat cu proză scurtă, Oameni, carte apărută
la Editura Casa de Pariuri Literare, colecţia „Minutar”. Volumul
conţine treisprezece povestiri, cu schimbări de perspectivă nara-
tivă, personaje și situaţii, de la o proză la alta. Ceea ce dă omoge -
nitate volumului este textul curat, fără emfază și excese, pe care
autorul îl preferă în fixarea unor scene de viaţă, mai degrabă decât
a unor portrete, așa cum am înclina să credem după titlul volumu-
lui. Nu personajele îi reușesc lui Mateiu, ele nu devin memorabile
nici prin psihologie, nici prin replici - nici nu e vreme de asta, cea
mai întinsă proză are 16 pagini, media prozelor fiind de șase pagini.
Personajele au o viaţă scurtă, în câteva fraze, dar sunt veridice prin
umanitatea lor. 

I-aș reproșa autorului graba cu care își termină prozele. Nu e
vorba de suspans sau mister în finalurile mateiene, chiar dacă
imagini surprinzătoare apar uneori pe final, ca în robotul, în care
o gorilă privește în ochi, cu dispreţ, pe un reprezentat al speciei
umane, care pleacă de la zoo tulburat. Prozele par nefinalizate: citi-
torul, încrezător în firul Ariadnei, pierde „nefiresc” de repede
povestea în ultima frază. Diversitatea subiectelor (copilăria, iubirea,
moartea, familia, scena de pescuit sau de vânătoare, scenariul de
film povestit unui prieten, cuplul) asigură un tip de lectură dife -
renţiat de spaţiul unei manii autosuficiente. Subtilitatea acestor
povestiri constă în impresia pe care ţi-o lasă la sfârșit: un zgomot
al vieţii mai puternic decât existenţa individuală, o umanitate care
respiră în fiecare pagină, fără ca autorul să o sufoce. Mihai Mateiu
găsește echilibrul între sensibilitate și autenticitate, iar dozarea ten-
siunii salvează textul său de patetism. Această subtilitate a prozei
este efectul unei intensităţi atât în iubire (Obsesia) cât și în moarte
(bunica murind). În ambele povestiri există o agresiune a trupului,
care surprinde și acaparează totul: „am privit un fir subţire de apă
scurgându-se în chiuvetă până când zgomotele acelei iubiri 
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infernale au încetat, moartea se slobozise fără a prinde plod în pân-
tecele acelui suflet al bunicii care era de-acum pământul, am privit
gura ei căscată, limba de calcar ca un jgheab pe care urca
tremurând un singur bob de apă, un diamant rotund care s-a de-
sprins de pământ și s-a rostogolit sclipind în sus pentru a se scu-
funda în acea mare de deasupra.” (Bunica murind, p.57) 

Despre propriii demoni, iubire, libertate și singurătate se vorbește
în proza Interviul , în care omul contemporan este reprezentat de
un personaj generic, Bătrânul, într-un tertip narativ destul de facil
- ideile apar succesiv într-un interviu pentru o revistă glossy. În
această poveste, relaţia dintre literatură și viaţă este una vicioasă
– dacă oamenii sunt nefericiţi și vulnerabili, este pentru că litera -
tura ne transmite că „iubirea e totul, singurul lucru pentru care
merită să trăiești… că are un sens profund, dincolo de lumea asta.”
(p.24). Această proză demonstrează o structură interioară a
povestitorului debutant, căutarea contextelor epice și desprinderea
de portret, figură de individualizare a persoanjului.  

Povestirea care aduce o focalizare totală pe mișcarea cotidiană
este animal ; naraţiunea se desfășoară în ritm egal, deși povestită
la persoana I, efectul este de privire detașată, exterioară; spre final,
un semn nebănuit tulbură omul: „Inima-mi bate puternic, simt cum
ceva din trecut mă trage înapoi - știu ce e și rămân nemișcat,
respirând adânc. E o luptă scurtă, tăcută, intensă - conștiinţa câștigă
pas cu pas teritoriul invadat de întuneric.” (pp. 51-52)

Viaţa supune existenţa individuală unui ritm de neoprit. Perso -
najele mateiene sunt oameni fără voce. 

Gradaţia tensiunii, surpriza, reflecţia asupra condiţiei umane,
atenta acumulare a detaliilor, limbajul firesc al naraţiunii anunţă
un debut bun.  „Simplitate, integritate, bun simţ” sunt atributele
unui autor care face din prezentare o valoare complexă. 

Mihai Mateiu  Oameni
Casa de pariuri literare, 2011
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D O R I N DAV I D

Insomniile lui Cioran

Sunt oare unii autori inepuizabili? Probabil că da, mai ales cei care
au trăit pe „culmi”, fie ele și ale disperării. Chiar dacă despre Cioran
nu s-a scris la fel de mult ca despre prieteni mai productivi, după
mulţimea studiilor apărute în ultimele două decenii, care pleacă de
la adulare necondiţionată, trecînd prin analize obiective, pînă la
acuzaţii exagerate și absurde, ajungi să te întrebi ce se mai poate
spune despre Cioran? Iată că se poate. 

Cartea de debut a Nicoletei Dabija, Nopţile lui Cioran, este o carte
care spune multe și o face bine. În primul rînd, ea se centrează mai
ales pe „operele” ex-centrice ale marginalului Cioran: convorbiri,
caietele de însemnări intime, scrisori, adică în cea mai mare parte
din scrierile nedestinate publicării, ceea ce adaugă un plus de sin-
ceritate – aș fi spus autenticitate, dar risc să intru într-o cultural
twilight zone – deja prea sincerului Cioran din cărţile destinate pu -
blicării. În al doilea rînd, chiar dacă atracţia autoarei pentru abisalul
Cioran este clară, cartea rezultată reușește să păstreze distanţa
obligatorie pentru evitarea prăbușirii în acest abis. În al treilea rînd,
aș da dreptate prefeţei excelente scrise de Liviu Antonesei: acest
volum reprezintă o „despărţire atentă și amiabilă și [...] provizorie”,
pentru că efectul în ceea ce o privește pe autoare, nu va fi „unul
modelator, ci unul catalitic” (8). Cu accentul pe „provizorie”, nu pe
„despărţire”, deoarece (în al patrulea rînd): din momentul în care
meditezi profund pe marginea unor texte ale unui autor „din mar-
ginea literaturii, din marginea filosofiei, din marginea scrierii în ul-
timă instanţă” (pp. 187-188) și încerci să-i sistematizezi opera greu
de încadrat în tipare curente, este aproape imposibil să nu revii mai
tîrziu cu alte noi descoperiri. 

Pentru că aminteam de sistematizare, să nu ne închipuim că este
vorba de una rigidă. Din contră, deși cartea delimitează teme cen-
trale ale obsedatului metafizic Cioran, acestea sunt tratate tot eseis-
tic, într-un stil ce rezonează cu gîndul cioranian. Teme ca:
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divinitatea, moartea, eul, celălalt, singurătatea. Iar ca leitmotiv, in-
somnia cea dătătoare de orgolii, uri, gînduri sinucigașe și, nu în ul-
timul rînd, firește, meditaţii materializate în cărţile lui Cioran. La
Cioran orice problemă devine obsesie, iar autoarea știe să arate atît
prin analiza proprie, cît și prin citatele alese, acest fapt. Exagerările
lui Cioran pot fi, dacă nu pe deplin acceptate sau înţelese, măcar
„iertate”, pentru că le face dintr-o nevoie lăuntrică năvalnică, de
neoprit. Nu e ușor să ţii piept unei astfel de năvăliri năucitoare, fără
suportul referinţelor bibliografice; iar autoarea are în plus și „sis-
temul” interpretativ necesar. 

Există totuși o scăpare, intenţionată sau nu, pornită poate dintr-o
sfială metodologică sau dorinţă de a lăsa această problemă în seama
istoricilor – dar eu cred că trebuia cel puţin amintită, în subcapitolul
referitor la evrei, mai ales că există acum studii temeinice, ca ale
Martei Petreu, despre Cioran. Este vorba, desigur, de sensibila pro -
blemă a atitudinii pro-legionare, care cu siguranţă nici ea nu l-a
lăsat să doarmă multe nopţi pe Cioran, în exilul său francez; așa
cum putem observa din analiza făcută de Nicoleta Dabija, dar și di-
rect din textele lui Cioran, există nu doar regretul mărturisit, în felul
propriu – pentru că despre Cioran se pot spune multe, dar nu că a
fost inconsecvent cu sine – ci mai ales o sfîrtecătoare penitenţă,
trăită ca toate celelalte obsesii, la paroxism.

Nu știu cum se face, dar mie personal lecturile din Cioran îmi dau
o energie contrară „negativismului” textelor lecturate. Citind cartea
Nicoletei Dabija, abia m-am abţinut să nu recitesc cărţile lui Cioran.
Dar am reușit și pentru că volumul de faţă este suficient aducerii
aminte. Iar pentru cei încă neintraţi în lumea Cioran: o invitaţie
călăuzitoare de a intra, iată, fără frica rătăcirii. Așadar, nu ne 
„despărţim” de autoare, ci din contră, după acest debut reușit, o mai
așteptăm.

Nicoleta Dabija  Nopţile lui Cioran
Contemporanul, 2011
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C Ă T Ă L I N B A D E A -  G H E R A C O S T E A

Mugur Grosu – poeticile, femeile, volumul

La câte poeme se găsesc în Grossomodo, un alt poet ar fi scos
liniș tit 5-6 plachete echilibrate, fiecare cu șansa ei la a fi băgată în
seamă de critică, intrată în caruselul premiilor, chiar citită (!) de
public. Mugur Grosu pare să nu fie interesat de jocul literar și, la
capătul lecturii volumului său gros într-adevăr (224 de pagini!), tind
să îi dau dreptate. Este altceva să citești o carte de poezie în mai
mult de o oră, desprinderea de real, mijlocită de actul poetic, tinde
să dezvolte propriul epic. 

Trecând peste comentariile prilejuite de primul contact cu volu-
mul lui Mugur Grosu, un cititor atent ia cunoștinţă de poeticile si-
multane ale acestuia. Chiar dacă ar fi ușor să se ţină cont de
catalogul istoric al secţiunilor din volum, cheia de lectură diacroni -
că nu este cea mai potrivită. Nano cuprinde poeme dintre 2009-2011,
Zapo precede și suprapune 2007-2010, Viaţa mea - revăzută și
adăugită, la fel pentru 2006-2010, rimeluri subîntinde intervalul
2005-2011, versuri explicite pe cel 2004-2011, tratament traumagic
coboară până la 2001-2003, finalul fiind dat de psih, pentru
1996-1998. Selecţia din fiecare secţiune este riguroasă, cititorul nu
are în faţă un conglomerat al totalităţii, cu toate bunele și toate
relele, ci un aliaj metalic cu surse în poetici diferite, dar supuse
aceleiași alchimii purificatoare.

Astfel, nano deschide volumul prin jocul de limbaj venit dinspre
aforism, ca în “respiraţia/acest continuu undo” sau în „cuvânt/
tăcere extremă”. Capacitatea ludică a lui Mugur Grossu primește
spaţiu tipografic în următoarea secţiune a volumului, Zapo, titlu
transparent, sub care se găsesc Haina face po em și Zapping poetry
– the movie și e de înţeles de ce acest poet se joacă înainte să se ia
în serios, amândouă poemele sunt pentru ansamblul volumului
ceea ce pe vremuri se numea ars poetica, fiindcă lejeritatea discur-
sului, modalitatea de a face asocieri, erotismul circumscris cu umor
teatral se vor întâlni și pe mai departe: „sâmbătă. ne-am satisfăcut
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reciproc, ca niște câini vagabonzi. / aseară, îmi amintesc cu groază,
a fost impotent. /- nu fermoarul e problema. / - ba da.” 

Cititorului care fuge de facil, Mugur Grossu îi răspunde imediat,
într-o poetică asemănătoare cu a lui Cristian Popescu, fără Cristian
Popescu. În secţiunea-poem, Viaţa mea - revăzută și adăugită, avem
bucătăria, avem autobuzul, avem procesele de gândire liniară între
grotesc și ilar proprii lui Cristian Popescu, însă Mugur Grosu le dis-
tribuie altfel în economia poemului, sunt elemente universal-ur-
bane-românești, care pot să însemne, în jocul nuanţelor, și altceva.
De asemenea, avem strămoșul și istoria, unde, din nou asemănător
și altfel ca la Cristian Popescu, trecerea spre metafizic se face direct:
„bunicul meu, însă, s-a culcat liniștit /(…) și-așa a fost. toţi ceilalţi,
sute de mii de făpturi, au murit. / ai lui nu. / iar eu am dormit în
sângele lui încă treizeci de ani. / încă nu-mi amintesc ce-am visat.”

Ca să nu fie învinuit că a devenit grav, Mugur Grosu se joacă mai
mult în rimeluri. De data aceasta, poetica aduce aminte de Șerban
Foarţă sau Emil Brumaru, temperaţi de poezii pentru copii
argheziene. Originalitatea lui Mugur Grosu constă în, ce constatare!,
ieșirea de sub influenţe, pe care o reușește între sordid („te pup sor-
did, mâncaţi-aș trupul / scăldat în sos de-amor torid, / scufiţa să-și
halească lupul / pe vânător de-am să-l ucid…”) și erată („ce tristeţe
trebuie să fi fost pe cuvintele care nu-și găseau rima / pe când
zăvoarele dantelatului piept se deschideau cu terţina.“)

Versuri-le explicite sunt coloana vertebrală a volumului. Într-un
fel, tot ce s-a citat până aici și tot ce îi urmează au doar roluri de-a
îmbrăca substanţa poetică a … explicitelor în accidentele de aceeași
valoare, gravitate sau uimire a celorlate secţiuni. De aceea, nu mai
este util să se citeze din Mugur Grosu de aici încolo, ci doar să se
citească, Grossomodo. Nu este o repetare, ci o confirmare în trata-
ment traumagic și psih. Construcţia epică a cărţii lui Mugur Grosu
aduce aminte de Echilibrele… lui Iustin Panţa. Cu alte cuvinte, o is-
torie personală a poeziei, suprapusă peste istoria personală a… per-
soanei (zisă și “autobiografie”) este ce dă Mugur Grosu cititorului
cu al său Grossomodo. O carte de citit cu atenţie. 

Mugur Grosu Grossomodo
Tracus Arte, 2011
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Alina Pachiţanu Curtea interioară
Tracus Arte, 2011

Volumul de poezii al Alinei Pachiţanu este o exploatare poetică
(reușită) a unui mediu aparte: curtea ascunsă a spitalului de psihia -
trie, aici, un spaţiu „interior”, populat de particularităţile patolo -
gice (?) ale subiecţilor-pacienţi. Deși explorarea acestui areal
simbolic nu este în sine originală, autoarea nu intră, totuși, clandes-
tin pe acest teritoriu. Psiholog de profesie, interesul său se justifică
simplu: „acolo lucrez”, iar orgoliul său poetic nu este acela de a îm-
bogăţi/modifica semnificaţii preexistente, ci de a [de-/re-]construi
lumea (subiectivă – sau nu) ca „nebunariu”.  

Curtea interioară a spitalului devine astfel un univers burlesc, pur
subiectiv, căruia invazii bizare îi definesc singularitatea: aici plouă
cu ouă cântătoare de porumbel , cu avortoni (ca la Lynch), cresc pă-
duri sufocante, se produc inundaţii în timpul cărora balta-curte
ajunge să „reflecte totul” (a se citi: sinele-obiect) precum unda lui
Narcis, hoarde de vizitatori vin să asiste zilnic la acest spectacol al
stranietăţii și morţii. Clădirea H Spital care înconjură perimetrul
instabil al curţii amintește de Hitchcock și de panopticul lui 
Foucault, iar „regula [sa] generală de funcţionare” – „Heads I win,
tales you lose”, licărind orwellian pe ecranul de control – de aleato-
riul aruncării de zaruri a judecătorului Bridoye.

Dincolo de intensitatea multora dintre aceste reprezentări (unele
trimiţând deschis, deși diagonal, la Freud sau Lacan), discursul
alunecă, uneori, în supra-explicitare (e.g. „Muncitorul stătea inert,
căciula se rostogolise parcă cu tot cu cap, ca o bilă [...] muncitorul
era mort” – s.n., sau notele de subsol). Supără și neatenţiile de
redactare („you loose”, „religvă”, lipsa unor diacritice). Altfel, forma
textelor – care nu sunt nici poezie, nici proză (sau și, și) – se așază
natural pe conţinuturi, avantajându-le.

Provocatoare ca subiect și imaginativă ca realizare, cartea Alinei
Pachiţanu este, în orice caz, per total, o experienţă deosebită (dife -
rită), adică interesantă. 

Ramona Hărșan 
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Aleksandar Stoicovici  Vineri
Herg Benet, 2011

Volumul lui Aleksandar Stoicovici, membru al cenaclului „Pavel
Dan” din Timișoara, este expresia unei vârste biologice. Ce nu îi
lipsește aproape niciodată poetului tânăr? Avalanșa de imagini. Ce-i
lipsește adesea? Efectul poeziei: emoţia pură sau ideea poetică. Poezia
de azi este încărcată până la sufocare de suferinţe de tot felul, organice
și apocaliptice. Suferinţa poetului la 23 de ani e fără margini: „am-
intiri care se derulează până la sânge”, „disperarea imensă”, „morţii
care-și smulg cârligele din obraz”, „lacrimi pe oase”, „apocalipsa care
umple buzunarele cu pești”. Organicul din poezie este o ficţiune a
trupului: „în loc de piatră să îmi arăţi atunci când ţipi la mine/ o
gingie de hienă”, „bărcile albe ce ţi-au ţinut loc de coaste”, „bulbul
rahidian (…) bate ora exactă”, „lobul urechii în care se cuibăresc
păsările”, „maţele de porţelan ale porcilor”, „un fagure într-un corp
de porţelan”, „mâini de paie și pământ”, „tata merge după apă/ mâna
lui crește precum aluatul/ așezat lângă motorul fierbinte”, „vopseaua
icoanelor îmi curge în păr”, inima se ascunde în „platoșa de carne” a
trupului, sânul iubitei e mai rece decât oasele sfinţilor. Copiii n-au
alte jucării, „scobesc cu unghiile carnea moale”, „își pasează ochii fos-
forescenţi”, „își înghesuie organele aburinde”, „trag pielea câinilor
peste trupurile reci” (matrioșka). Dacă harta corpului nu ar fi com-
pletă, exemplele ar putea continua. „Textul este o anagramă a corpu-
lui”, spune Roland Barthes. Distingem în acest imaginar al unei vârste
biologice (nici poetul nu poate ieși din limitele propriului trup) două
rădăcini existenţiale: corpul și răul, sau corpul care se simte rău. Și
tare aș vrea ca lucrurile să stea altfel în poezie, dar limbajul trupului
nu poate fi decât patetic; astfel, concentrată pe redarea unei acuităţi
senzoriale, poezia pe care o scrie Aleksandar Stoicovici este încărcată
de filamente de patetism. Surprinzătoare este prezenţa cuvintelor 
bisericești: altar, sfinţi, parastas, rai, aureolă, păcate, într-un context
ludic sau tragic. 

Cu o poezie aproape anatomică, având vibraţii suprarealiste, volu-
mul Vineri convinge și prin numeroasele elemente culturale, care
îi dau un plus de rafinament, nu neapărat de autenticitate.

Naomi Ionică
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Alice Valeria Micu  Mecanica sufletelor
Brumar, 2011

Volumul de poezie al Valeriei Micu marchează debutul său în
poezie, titlul sugestiv „Mecanica sufletelor” concentrând esenţa
neliniștilor transmise de poetă de-a lungul cărţii. Fiecare poezie
aduce cu sine o nouă dorinţă - „scrie-mi pe trup”, ia-mi noaptea”,
„îmbracă-ţi alfabetul” - care trebuie imediat soluţionată, dar și o
neliniște: „nu mai știu dacă sunt eu/ sau ești tu”. Finalul volumului
eșuează în a găsi rezolvări, realizând, în fapt ,o ciclicitate prolifică
creării poeziei.   

Volumul despică viaţa în patru, aducând în prim plan ceea ce se află
înăuntru, în interior, ceea ce este ascuns „printre pietre și fantoma
nopţii de după noapte”. (Ploaia) Efortul poetei este acela al întoarcerii
spre și în sine „mă-ntorc în mine […] și ajung cu mine în faţă,/ mă
văd”. În urma introspecţiei, observaţiile cu privire la evoluţia sinelui
sunt elaborate, amănunţite, prezentate în detaliu: „pe braţele mele a
crescut coajă./ Nici nu am săpat de teamă până când într-o zi…”

Poemul este o formă de autoanaliză, este o cale de a găsi în interior
„emoţia cărnii trezită de șoapte”. Trupul vibrează la auzul baladei
ochilor albaștri. În fapt, scopul ultim al căutării de sine este găsirea
legăturii cu celălalt „ca un învins de război/ cedez teritorii din sufletul
meu/ fără să știu că exist/ doar în fântâna dorinţelor tale/ din așter-
nuturi de umbre”. Întregul volum se concertează pe relaţia cu celălalt
raportată la propriile trăiri, la propriile nevoi, reușite și eșecuri. 

Nu lipsesc din acest volum nici încercările de înţelegere a trecerii
dincolo, a morţii temporare, a trecerii dintr-o viaţă în alta și ale
redării acestora de către poezie, deoarece Poemul are nouă vieţi.
Acesta este titlul unuia dintre poemele care descrie nașterea și
moartea derulându-se mereu lângă noi.  

Volumul este o luptă pentru iubirea de sine, iubirea pentru celălalt
și iubirea poeziei care transformă așteptările care tac în „litere de
lumină”. Este un volum în care sunt reluate principalele neliniști ale
feminităţii în contemporaneitate.

Cristina Pipoș
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Andrei Trocea  Zvrncul Pyt sau Jocul de-a mortiţa
Tracus Arte, 2011

Deși nu provine din sfera literelor, Andrei Trocea intră cu Zvrncul
Pyt sau Jocul de-a mortiţa pe ușa din faţă a literaturii. Prima parte
din trilogia Strada Orelor surprinde, imediat ce accepţi convenţia
romanescă, prin originalitate și inedit. 

MiculVânzător, AlbinosulPrelung și Costumul alcătuiesc o triadă
neobișnuită. Cei trei împart aceeași iubită și același trup. Albinosul
îl locuiește pe MiculVânzător undeva între zona ombilicului și cea
a organelor genitale (de la nivelul cărora percepe uneori lumea), iar
Costumul autist îi îmbracă pe cei doi. 

Grafica ce însoţește această lume stranie, populată de laioli și
zvrnci, aparţine autorului. Perspectiva e una distopică, iar recuzita
este a societăţii de consum, în care cei care stabilesc regulile sunt
MarketingManageriţa și SperClientul. 

Un alt talent al lui Andrei Trocea e acela de a surprinde trăsături
caracteriale comune unei întregi categorii. Astfel, TatălNostru, bruta
grosolană care suferă de obsesia maculării, reprezintă tipul părin-
telui abuziv. Nu întâmplător, TatălNostru e pierdut de fiii săi în staţia
de metrou Zvrncul Pyt. Semnificaţia e profundă: staţia e un prag, o
limită pe care dacă o depășești (cu sau fără voia ta) devii un rătăcit. 

Tuturor personajelor le va veni rândul să sosească în staţie, așa
cum toţi vor fi prinși în jocul de-a mortiţa. Diminutivul nu îndul-
cește seriozitatea și gravitatea jocului, la sfârșitul căruia nu există
scăpare. Suprafaţa realităţii imaginate de autor este foarte labilă.
Pericolul e alunecarea în subconștient, în absurd, în moarte.

Ca și în tablourile lui Munch, dansul vieţii e un balet al nălucilor:
„Rătăciţi inerţi, cu zâmbete desenate pe feţe și obraji vopsiţi în roșu,
se înșiruiau de-a lungul peronului. Aveau braţul drept legat de gât.
În mâini fluturau batiste colorate. Îndărăt se montaseră ventila-
toare. În centru, pe masa cu husă imaculată, erau farfurii adânci pe
care fuseseră așezate cărţi groase de bucate. Pereţii din jur
dezvăluiau reproduceri după Munch. Oameni dansând.” (p. 188)

Așteptăm cu interes următoarele părţi ale trilogiei. 
Cosmina Cristescu
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Flavius Sorcoi  Un vânt pătrat
Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2011

Un tânăr student din Cluj îi mulţumește unui prieten pentru că își
înţeleg reciproc poezia – astfel începe un volum de versuri editat de
Casa Cărţii de Știinţă. Se pare, însă, că Flavius Sorcoi nu prea are ști-
inţă într-ale poeziei. Mergând pe acest fir, trebuie să spun că tra-
duceam zilele trecute manifestul imagist al lui Ezra Pound – ce
știinţă! – iar acum mi se dă șansa de a folosi regulile poetului ame -
rican pentru a combate cartea de faţă.

Faptul că, în ultimul timp, scriu numai recenzii negative, mi-ar
putea aduce o aură nedorită, însă versul „Un sicriu în colţul șurii”
(Ultimul pas) nu poate să nu-ţi aducă – cel puţin! – un zâmbet în
colţul gurii, însoţit de liniștea unei analize corecte. Fiind, așadar, o
analiză care are ca scop sublinierea unor grave erori în scrierea de
poezie, voi recurge la argumente.

În primul rând, săraca regulă de a nu amesteca abstractul cu con-
cretul a lui Pound primește lovitură după lovitură în paginile cărţii
lui Flavius – student la filozofie. Expresii precum: „ceapă infinită”,
„gaură profitoare”, „draperii vorbitoare”, „butoiul dependenţei”, „o
lămâie gratuită” (din păcate nu în sensul comercial) și multe altele
de acest gen, ne scutesc de orice alt comentariu.

În al doilea rând, o altă regulă a imagismului spune că nu se va
folosi nici un cuvânt care nu contribuie la prezentare. Flavius Sorcoi
nu a auzit de această regulă și iată dovezile: „Am făcut bulbuci la pe -
riferie.” (Intuiţie); „ca o morsă în programe de slăbire” (Gustăm (cu-
vintele)); „O tristă mângâiere a distanţei” (Loterie); „holurile pungii
cu chicotiri” (Din noua colecţie); „Zici tu că tunsul/ este nasture al
urii de păr?” (Uter înfundat); „Momentul în care te găsesc/ scrie un
eseu despre singurătate.” (Cu blonda); „Spaţiul își bate joc/ de su-
fletele de colecţie” (Prea dimineaţă); „Ai un milion de verbe pe spate,/
uitate de o armată/ de umbre oarbe și vechi.” (Comparaţie). 

Nu m-am legat aici de hilarul formulărilor de mai sus și nici de faptul
că am pescuit aceste imagini la întâmplare, dar vă pot asigura că fiecare
poezie din volum are un asemenea gust. Prin urmare, îmi pare rău că
nu sunt prieten cu tânărul clujean, ca atare – nu-i înţeleg poezia.

Daniel Puia-Dumitrescu
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Tăușance  legende urbane
Herg Benet, 2011

Primul volum al lui Vlad Tăușance este o carte de poezie care ex-
plorează universul urban cu al lui Centru Vechi, cu taxiurile, tram-
vaiele și personajele specifice. Poeziile au la bază o serie de
povestioare despre întâmplări banale cărora poetul le dă viaţă prin
intermediul lirismului.

Nucleul poemelor este concentrat în interiorul orașului, animat
de individul care a băut peste măsură dar reușește să ajungă teafăr
acasă sau de cel care a plecat să cumpere o pâine și s-a întors acasă
după două luni. Preluând o idee de-a lui Răzvan Ţupa, aș putea
spune că, odată trecută moda anilor ’80, Tăușance rămâne cu poezia
lui la stadiul de “cui/ prezent ca o migrenă” și “apoi să comandăm
șampanie”. Acestea sunt, așa cum observa și criticul mai sus amin -
tit, cele două limite care încadrează poetica legendelor urbane, cu
dimineţi și nopţi nostalgice.

Poemele lui Vlad Tăușance invită publicul cititor la o lectură ac-
tuală, percutantă, focalizată pe cetăţeanul urbei cotidiene: “nici un
regret/ nicio privire în stânga/ sau dreapta/ mâinile lucrează febril/
la un sms/lung cât un testament/ nici un om în metrou/ cu care să
pot împărţi/ o bucată de pâine/ de pământ/ sub pământ/ sub soare/
nici un regret/ doar termină/ sms-ul mai repede/ ăștia pot fi ultimii
supravieţuitori/ ăștia și cu mine/ izolaţi pe o insulă pustie/ speranţa
rasei umane/ termină mai repede/ nici un regret/ i-aș vâna până la
unul/ ascuns în jungla prietenă/ mi-aș picta faţa în verde și ocru/
cu suliţe de lemn i-aș vâna/ lucrătoarea la bancă studentul la/ mate
navetistul trei pensionari și/ un elev cu absenţe/ mi-ar ajunge o lună
măcar/ nicio bucată de pâine/ nici un colţ sub soare/ nimic/ ter-
mină-i mai repede/ urmează staţia Grozăvești/ cu peronul pe partea
dreaptă”.(fără remușcări)

Vlad Tăușance reușește prin legendele urbane să dizolve acele
frământări interioare ale oamenilor din societatea orășenească, să
developeze imaginile surprinse în jurul său până la recurenţă,
redând publicului cititor doar acele scene fluide, selectate pentru
capacitatea lor de a ilustra esenţa poetică.

Valentina Iliescu
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Eva Precub  Aici nu mai locuiește nimeni
casa de pariuri literare, 2011

Volumul Evei Precub explorează universul dezechilibrat de moar-
tea celui iubit. Pierderea reperelor se manifestă în primul rând prin
incapacitatea de a-și reprezenta dispariţia altfel decât în termenii
unei realităţi haotice, în care sfârșitul se amestecă iraţional cu conti-
nuitatea. Amintirilor le este refuzat rolul de instanţe ale trecutului,
devin unelte ale imaginaţiei căreia i s-a trasat sarcina de a crea un
univers compensatoriu.

Treptat, existenţa se mută cu totul în interiorul fiinţei. Dacă la în-
ceput o face ca act reflex în faţa fricii („tot ce se întâmplă e înăuntru/
(...)/ afară se oprește lângă atingerea mea și/ atât/ viaţa mă înspăi-
mântă” - ***), se regăsește apoi încarcerată într-un spaţiu care a de-
venit din securizant torţionar („gratiile sunt fiinţa mea” - gratii,
„iadul meu/ e zidit de mine/ și de toată panica mea” - <). Răul vine
din interior și nu poate fi alungat: „simt mereu ceva respirându-mi/
în ceafă și suflându-mi în ureche/ în momentele de panică extremă/
îmi dezbrac pielea și/ sângerând îmi lipesc spinarea/ de zidul rece/
tot mai des/ dar chiar și așa/ simt respiraţia aceea dincolo de zid/
tremur de spaimă și vreau să fiu// singură de mine/ și de această
prezenţă fantomatică ” – (răul suflă în ceafa mea).

Se amăgește din când în când imaginându-și un sfârșit al durerii
(„un monstru grotesc se ridică din mine/obosit greoi își lipește bu-
zele negre/ de fruntea mea și// îmi mulţumește// (...)/un monstru
grotesc se ridică/ poate acum voi avea loc și de mine” - spaţiu), dar
forţată să accepte realitatea, se vede nevoită să admită ca cea mai
confortabilă alternativă moartea: „se face dimineaţă/frig lumină
trag/ peste noi piatra cavoului caldă” - dimineaţa. 

Sfârșește recunoscându-se într-un trup nelocuit care își mărturi-
sește: „ţin un secret/nimic nu mă face să simt/viaţa” – ziua 7.

Eva Precub reușește să trateze pertinent o temă riscantă, fără a
aluneca spre patetic, însă valoarea inegală a poemelor și utilizarea
anumitor formule facile trădează o scriitură, deși cu mare potenţial,
încă insuficient controlată.

Mihaela Alecu
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Michel Martin  Bărbat pe tocuri 
Herg Benet, 2011

Poeta brașoveană Michel Martin (autoarea Manifestului post-
suprarealismului din revista Steaua) este la a treia publicare cu 
Bărbat pe tocuri – un volum care se înscrie și el, cu succes, în zona
experimentelor literare. 

Două cicluri de poeme, intitulate Bărbat pe tocuri și 20 de trepte
ale pierzaniei, formează cuprinsul cărţii. Deși unitare ca imaginar
și viziune poetică, cele două părţi se diferenţiază prin îmblânzirea
marcată a tonului din ciclul al doilea.

Una dintre temele pe care le propune poeta e reprezentată de re-
laţia cu o divinitate desacralizată, faţă de care nu există distanţă:
,,oh father privește-mă în ochi privește-mă în ochi îţi spun/beregata
de cerșetor împuţit ţi-o retez dacă la dreapta ta am să ajung”. Poate
însă mai pregnant este imaginarul puternic erotizat, sexualitatea
excesivă ce se regăsește în toate textele poetei. Michel Martin face
din această exagerare aproape o ars poetica, mai ales că valoarea și
consistenţa acestor imagini sporește prin acumulare. Poezia câștigă
astfel o certă valoare exploratorie, în concordanţă cu vocaţia lui
Michel Martin.

Sexualitatea violentată, obligată este și ea o reprezentare recurentă,
dar ceea ce uimește este ideea că acest lucru este perfect normal,
obișnuit. Se adaugă aici concentraţia de imagini pornografice, cel
mai adesea gratuite: ,,priviţi la fiica mea năsucurile de elefanţi roz îi
vor curge sub bluză/salivaţi la ea ca la o masturbatoare lentă
funcţionând/pe organele voastre cu gura roșie de vene pocnite daţi-i
/ fiicei mele o bancnotă jegoasă pe labia fierbinte să și-o lipească”
sau ,,ce-ar spune critica de artă dacă în locul îngheţatei tatăl și-ar fi
scos/penisul erect în guriţa fiului său să-l înfunde ca-ntr-un vagin
de/fetiţă fără menstruaţie“. Imaginile de acest fel restrâng valoarea
esenţială a volumului strict spre sensul său exploratoriu. Rezultatele
rămân momentan discutabile, însă va fi interesant de văzut pe viitor
ce consecinţe poetice poate avea un astfel de demers.

Alexandra Ungureanu-Atănăsoaie
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Alexandru Ciocan 
Configurări obsesive în simbolismul românesc

Limes, 2011

Configurări obsesive în simbolismul românesc reprezintă va-
rianta-carte a tezei de doctorat a cercetătorului, criticului și eseis-
tului Alexandru Ciocan, distins, pentru această lucrare, cu premiul
pentru critică literară decernat de revista Discobolul pe 2010. Volu-
mul reprezintă o cercetare dintr-o perspectivă tematistă-psihana-
listă a simbolismului românesc, având mereu în fundal întrebarea:
În ce măsură se produce o sincronizare a mentalurilor din spaţiul
francez și cel românesc?

Demersul analitic al lui Alexandru Ciocan nu este unul tipic,
structura cercetării nefiind una des întâlnită în mediile academice.
Se pornește de la definirea curentului și de la stabilirea precursori-
lor (Baudelaire, Rimbaud și Mallarmé), cărora le este rezervată o
analiză destul de detaliată, pentru ca abia în finalul acestei secvenţe
să apară definită perspectiva de analiză, însoţită, bineînţeles, de re-
cenzia literaturii de specialitate. Capitolul teoretic, plasat destul de
curios, este puţin productiv, infuzat cu o serie de analize exemplifi-
catoare – alegere derutantă, căci mini-analizele nu sunt nici îndea-
juns de extinse încât să exemplifice teoria, dar nici suficient de
punctuale. 

Alexandru Ciocan identifică trei tipuri mari de obsesii relevante
pentru poezia simbolistă românească: obsesiile programatice, ob-
sesiile personal-impuse și obsesiile ,,autentice”. Exemplificarea
acestei teorii a obsesiei se realizează, însă, doar prin două exemple
analizate îndeaproape, dar considerate, probabil, mai mult decât re-
levante: al lui Bacovia și al lui Macedonski – acesta din urmă ilus-
trând, după părerea cercetătorului, teoria în cauză. Ilustrarea este,
astfel, nu doar prea succintă ci și inegală, capitolul dedicat lui 
Bacovia fiind aproape dublu ca întindere.

Cercetarea, însă, reprezintă un foarte interesant punct de plecare
în analiza simbolismului de la noi și ar merita cu siguranţă îmbu-
nătăţită, revăzută și, pe mai departe, continuată.

Alexandra Ungureanu-Atănăsoaie
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Marius Surleac  Zeppelin Jack
Herg Benet, 2011

Ritmul poemelor lui Marius Surleac aduce aminte de cel al poeţi-
lor care îl urmau pe Nichita Stănescu, fără a fi Nichita Stănescu. Deși
versurile sunt eliberate de metrică, ritmul care se simte este unul
conceptual, imaginile artistice ale lui Surleac vin în trenuri și fiecare
trece cu același zgomot, pardon, sunet, peste îmbinarea porţiunilor
de șină. Ta-ta – Ta-tam, ta-ta – Ta-tam, cu ceva scârţâit în curbe, un
scârţâit de asemenea conceptual. Spre exemplu: „azi am mers cu
Jack la pescuit în balta cerului/ pescuiam stele, comete și alte gro-
zăvii meteorice/ ce înghiţeau hapsâne, într-o viteză fantastică/ nada
de vid conţinută-ntr-o gaură neagră.” (p.20) Sau, ceva mai încolo:
“plouă ne-ncetat de câteva zile private de soare” (p.22). Ori asta: “la
auzul cuvintelor dezrădăcinate/ Jack s-a împiedicat de coada/ albu-
lui elefant”. (p. 53) Cu multă bunăvoinţă, s-ar putea găsi un erme-
tism la Marius Surleac. Dar nu, fiindcă, la o citire atentă, fiecare
poem din plachetă se explică, măcar parţial, a se vedea Albul elefant
și interferenţe (pp. 53-55). 

Trei elemente ar putea salva Zeppelin Jack de prăbușirea cvasi-ine-
vitabilă. Primul ar fi chiar personajul Jack, folosit ca liant și artificiu
retoric. Cu Jack se stă de vorbă, cu el se merge încolo și încoace, lui i
se cer lucruri și lui i se pun întrebările de final, fără răspuns, evident.
Al doilea ar fi poemele din ultimul capitol (da, o plachetă de 70 de
pagini are patru capitole…), scrise simulând dicteul și, probabil, aici
se găsește șansa găsirii unei poetici dacă nu foarte originale, cel puţin
coerente și care nu vrea să obţină mai mult decât poate da cititorului.
Al treilea element ar fi deschiderea către grafică a autorului, ale cărui
ilustraţii de început de „capitol”, deși rudimentare, pot avea sugestia
unor caligrame – a se vedea mai ales cea pentru capitolul al treilea,
Printre câte orătănii?. 

Totuși, pentru acest Zeppelin de poezie, Marius Surleac trebuie să
îi dea dreptate lui Jack, din Jack’s View (p. 16): “Jack mi-a sugerat să
mă las de scris -/ dreapta liberă/ să-mi închid prăvălia duhnind a
bere și spaţii/ necro-frazele”… So said he and we agree.

Cătălin Badea-Gheracostea
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George Chiriac  frica circulă prin subteran
casa de pariuri literare, 2011

Este sau nu este cacofonie în titlul acestei plachete de versuri a
unui tânăr de-adevăratelea tânăr și de-adevăratelea din orașul lui
Bacovia? Se pare că nu este, ţinând cont de ce puţin i se dă urechii
la citirea volumului, ochiul interior fiind suprasolicitat de tăvălugul
de imagini vizuale prin care George Chiriac înţelege să facă poezie.
Tema poeziei sale este angoasa declarată vindicativ, frica ornamen-
tată baroc, teama care modifică percepţia fizică. Deși distribuite în
două părţi, poemele din volum constituie un tot unitar, subliniat și
prin existenţa unor reluări de tipul celor șapte sosiri la bellu. Ce se
întâmplă acolo este bacovian în substanţă și putere de sugestie,
foarte actual în limbaj poetic. De la Bellu unde “sînt oameni pe care
nu i-am cunoscut niciodată, dar ei ne privesc ca pe niște musafiri
dragi.”, până la “să venim/ prin întuneric cu respiraţiile noastre/ ca
două portiere/ trântite cu furie.”, George Chiriac duce o pereche de
îndrăgostiţi să se plimbe, să bea, să se sărute și să li se facă frică în
cimitirul Bellu. Bineînţeles, rezumatul din fraza de mai sus este tri-
vial, însă este valabil întocmai cum rezumatul poemelor cu dom-
nișoare cântând la clavir, fum de frunze moarte și scârţâituri de
poartă de fier forjat este valabil pentru câteva poeme de-ale lui 
Bacovia. Efectul poetic este același. De asemenea, o mare forţă de
sugestie se degajă din textele lui George Chiriac, forţă de care tână-
rul poet este conștient și pe care știe să o condenseze într-o manieră
apropiată cu a maestrului său nedeclarat. Reluarea, repetiţia, obsesia
sunt prezente și în poemele având-o ca pretext pe Alice din Ţara
Minunilor. Stranietatea prezenţei iepurelui alb și a ce poate simţi o
fetiţă într-o ţară a minunilor construită de Bacovia și Ginsberg sunt
exploatate diferit în câteva poeme de George Chiriac, astfel încât
devin al doilea fir director din volum. Una peste alta, o analiză a
reușitelor acestei cărţi merită să fie mai amplă decât o simplă sem-
nalare, chiar dacă autorul ar aștepta-o așa: “în subteran stau cu
ghearele-n gură / îmbătrânind de frică” (p.39). 

Cătălin Badea-Gheracostea
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Raluca Ciochină  greva tăcerii
casa de pariuri literare, 2011

La trei ani după debutul ca prozatoare (romanul colectiv Rubik -
Polirom, 2008) Raluca Ciochină revine ca autoare a unui interesant
volum de poezie ce merită atenţia cititorilor.

Greva tăcerii este un triptic dominat de amintiri obsesive în care
trecutul este etichetat și redus la sentimentele de tăcere și frică. Poe-
mele scurte, fără titlu, ce impresionează prin tăietura precisă a ver-
sului și prin capacitatea de concentrare a sentimentelor, pot fi citite,
și consider că acesta este secretul acestui volum, într-o succesiune
care debutează cu o declaraţie de sondare individuală a sinelui în
limitele tăcerii, terminându-se într-o notă nostalgică, însă opti-
mistă: „acum o să fie bine”. Poeta preferă o poezie centrată în pri-
mul rând pe imagini pe care le construiește suficient de bine încât
să ilustreze convingător sentimente foarte puternice. 

Prezenţa paternă ce transcende întregul volum reprezintă prin-
cipalul factor al dezechilibrului, al fricii permanente și al nesiguran -
ţei. Tatăl este „monstrul cu șapte capete” care devorează în tăcere,
astfel că întregul act de grevă a tăcerii este plasat în primă instanţă
asupra lui. Mama, mamaie și tataie sunt de asemenea personaje
dese nate în culori sumbre, pe fondul unei copilării dominate de an-
goase, violenţă și imposibilitatea exprimării verbale: „simt cum ci-
neva îmi bate cuie în gât/ ca să tac/ iar eu mă prăbușesc/ pe iarba
atât de verde din caietul de desen/ de-acum douăzeci de ani.” 

Poezia Ralucăi Ciochină este o poezie a trecutului, aceasta culti-
vând o lipsă de apetenţă pentru prezent sau viitor: „povestea lui azi
nu există/ în măsura în care totul trebuie respus/ pe înţelesul unui
copil de șapte ani”. Prezentul există doar ca o re-interpretare a tre-
cutului. Detașarea expunerii contrastează cu dimensiunea trauma-
tizantă a scenelor din copilărie. 

Greva tăcerii, volum ce merită citit, prezintă o poezie biografică,
existenţială, lipsită de patetism, care se salvează de monotonie, prin
pregnanţă și prin concentrarea sentimentelor în spatele imaginilor
șocante prelucrate prin tehnica detaliului și cea a colajului.

Senida Poenariu
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Maria-Gabriela Constantin  Laura celor o sută de cuvinte
Limes, 2010

Laura celor o sută de cuvinte este o încercare de reconstrucţie a
lumii prin experienţa nemediată a rostirii. De la fetiţa care refuză
să vorbească pentru a nu se smulge dintr-un paradis de dincolo de
cuvinte (Irina începe să vorbească), la bătrînul anticar care desco-
peră în oameni medicamentul necesar pentru viaţă, sub forma căr -
ţi lor pe care le dăruiește fiecăruia (Cartea întâmplărilor), sau la
lumea alcătuită dintr-o sută de cuvinte alese din dicţionar astfel
încât din rostirea lor să se nască mișcarea „în care cuvântul zidește”
(Laura celor o sută de cuvinte), volumul Mariei-Gabriela Constantin
se constituie într-o sumă de experienţe tulburătoare, situate la li-
mita dintre fascinaţie a logosului (langue) și corporalitate (parole).

Volumul conţine două părţi: povestiri despre cuvânt și Jocurile cu
moartea, și o pseudo-biografie, intitulată Variaţiunile Iona. Moartea
din Jocurile... este un personaj viu, uman, ironic, uneori căutând pe
cineva cu care să schimbe o vorbă („Voia să se prindă și ea la jugul
armoniei și nu era lăsată... Se plimba amărâtă, cu coasa în spate, și cine
o vedea ar fi crezut că e vreun ţăran venit de pe câmp la ceasul serii.”
– Moartea și ziua de mâine), alteori privindu-și reflexia de dincolo de
timp (Oglinda) sau ascultându-și trecerea spre cer „ca un acord final,
de oboi sau de lăută” (Fereastra spre cer – allegrezza mio cor).

Experienţele corporalităţii în Variaţiunile Iona se constituie într-o
pendulare continuă între înainte și după, înăuntru și înafară. Cu-
vântul ia forma corpului memoriei, a corpului inform al organis-
mului politic, a corpului dansând, visând sau reinventându-se într-o
seară de decembrie ’89, a corpului artistic închinându-se la idoli sau
a corpului frazei în „lunecare în jos, nespus de lentă și insuportabil
de ușoară”, pentru a depăși în final Limita corpului plăsmuit și a se
topi În pântecul lumii. Proza Mariei-Gabriela Constantin este
emoţionantă prin sinceritatea sa desăvârșită și năzuinţa de a înţe-
lege nevoia profundă „de un temei al luminii”. Cartea se încheie cu
ironică și împăcată înţelepciune: „Ce ne mai rămâne de făcut nouă,
fiinţe muritoare, indecise dacă în zămislirea noastră suntem mai
degrabă lut însufleţit sau trestii gânditoare? Ne mai rămân destule,
chiar dacă nu oficial.” (Lume, lume, soră lume...)

Larisa Andrei
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Ania Vilal  eu, mama tare și tu
Brumar, 2011

Volumul de debut al Aniei Vilal este unul în care poeta analizează,
din ipostaza fiicei, universul unei familii monoparentale. Fără a se
dedica în exclusivitate tratării relaţiei mamă-fiică (volumul include
și poeme care au ca singur centru de interes trăiri ale acesteia din
urmă care fac abstracţie de instanţa maternă: frustrări, complexe,
dragoste, ură etc.), poeta pune în perspectivă câteva dintre formele
de manifestare ale acestei relaţii, lăsând să transpară dezechilibrul
generat de orientarea în funcţie de un singur reper și inconsecveţa
afectivă (faţă de tată și faţă de un eventual copil) care oscileză între
acceptare și respingere („Nu mă întreba de nume de taţi, /nu știu
niciunul sau/ dacă aș ști,/ sigur ar suna urât.”), între hotărâre și ne-
siguranţă („Da, oameni buni,/ știu ce trebuie făcut,/ dar tot ce pot
naște/ este o fobie și/ vă asigur că voi fi cea mai iubitoare mămică
din lume.”, „Sunt pornită,/ sunt dată la maximum./ Pot să le fac pe
toate./ Voi fi mamă și tată/ pentru fiica mea.”). 

Absenţa tatălui stimulează o relaţie foarte apropiată cu mama și,
deși de cele mai multe ori sentimentele materne sunt suficiente și
„atotputernice” („Dacă mama te-ar îmbrăţișa/ N-ai mai fi bolnav
niciodată”), regăsim în volum poeme în care, ca într-un joc, rolul
mamă-fiică se inversează, trădând vulnerabilităţi: „E de ajuns ca
mama să stea/ pe partea luminată a inimii mele./ Ea e copilul meu
și din când în când, o voi striga Ania.”

Deși tema abordată este actuală și provocatoare, poemele nu
reușeșc întotdeauna să pună suficient în valoare nucleele de tensiune
intuite, diluându-se în reprezentări stereotipice și previzibile. Volu-
mul cuprinde însă și poeme bune care se remarcă prin simplitatea
lor „E aici lângă mine, respiră... Îl văd cu/ coada ochiului. Ar putea fi
orice, dar e doar un om. Și asta mă înspăimântă cel mai mult.”, ori
poeme în care reușește să surprindă cu imagini precum: „Mai știi
cum e să-ţi pierzi/ un ochi?/ Tot corpul ţi se deșiră subţire,/ se tot
strâng scame de piele,/ păr sau chiar resturi de unghii/ roase până
la sânge și/ te prefaci într-un ghem de/ viaţă închisă.”, semn că ne
putem aștepta la un viitor volum promiţător.

Camelia Mânzăleanu
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Stoian G. Bogdan Torrent
Herg Benet, 2011

Un recenzent mai șugubăţ ar fi putut foarte bine să inventeze o
introducere stil online chat la ceea ce urmează. Cum așa – nu se pre-
supune că aceasta va fi o recenzie a unui volum de poezie? Ba da,
dar este vorba aici despre Torrent-ul lui Stelian G. Bogdan – o carte,
deci, al cărei titlu te provoacă, în primul rând, să întrebi dacă „down-
loadează”. Iar datorită subtitlului extrem de inspirat (SuperPoem),
acest volum urmează, probabil, să aibă parte de umeroase recenzii
– orice cititor fiind, firește, tentat să-l citească. 

Deschizând cartea, rămânem plăcut surprinși de grija autorului
de a se „prezenta” prin trei dedicaţii: una vizează numărul cititori-
lor, alta îi prezintă crezul literar – manieră de redactare a textelor
amintind în substanţă de cea a lui Mihail Lermontov –, iar cealaltă,
ne introduce în epicul poemului. Asemeni unei autoare de blog ce
prezintă viaţa în preaplinul ei, acest volum ilustrează o lume
contemporană roasă de substanţe halucinogene, dependenţe peri-
culoase, plăceri carnale nefirești, comportamente abjecte și limbaje
obscene, dar care, surprinzător, nu intrigă, ci dimpotrivă, provoacă
la lectura din ce în ce mai febrilă a acestor pagini cu cu caracter
epopeic. Trebuie să apreciem măiestria cu care tânărul autor se fo-
losește de prescurtări din mediul de socializare virtual, de elemen-
tele de argou, ori de limbajul ireverenţios pentru a oferi imagini
vizuale palpabile. 

Având atitudinea unui scriitor ce nu se vrea neapărat citit, ci care
a scris volumul din simplul motiv că Trebuia să fie scris, Stoian G.
Bogdan construiește tiplogii în care diverșii utilizatori ai
torrets-ilor și ai Internetului (în general) s-ar putea regăsi oricând.
Asemeni lui Henry Miller, Stoian G. Bogdan se pierde și se regăsește
la rându-i pe aceeași pagină, în aceleași secvenţe, de mii și mii de
ori. Imaginaţie sau nu, vă invit să lecturaţi SuperPoemul unui autor
care a fost distins cu nenumărate premii pentru activitatea sa de
poet și prozator.

Ioana Nedelcu
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CARTEA ÎN DEZBATERE

Alex Goldiș  Critica în tranșee. 
De la realismul socialist la autonomia esteticului

Cartea Românească, 2011

Dezlegare la critică 

Nu cred în tranșeele criticii văzute ba, pe ici-colo, săpate de însuși
domnul Goldiș. Nu cred în aparenta blândeţe și echilibru a unui
volum ce trebuie scos din carantina anonimatului. Cred mai de-
grabă că intenţia tovarășului Goldiș a fost să submineze directivele
Partidului într-un mod premeditat, presărat cu o fină ironie
odioasă, subversivă. Nu cred într-o luptă culturală sortită de la bun
început unui eșec temporal datorat politicianismului, a cărei victo-
rie finală se datorează încercărilor constante și inteligente de a de-
păși contexte istorice, literare, umane. Cred în schimb într-un
discurs coerent, într-o cercetare minuţioasă, într-un volum omogen
pe care tânărul autor ni-l supune atenţiei.

Handicapat ideologic, poticnit fizic, sterp sentimental, teritoriul
critic dintre anii 1948-1960 este mai degrabă o cetate înconjurată
de un gard înalt, electrificat, în care iniţiativele, autoritatea culturală
erau filtrate prin reducerea unui Perpessicius, Streinu, Vianu sau
Călinescu la stadiul de pioni. Avertismentul din poarta criticii rea -
list socialiste pe care trona un invizibil Strict interzis, se manifestă
la nivel teoretic prin „imense logomahii” sau prin încercările criti -
cului acelor timpuri de a face să funcţioneze „cât mai coerent niște
teorii aberante și arbitrare.”

Goldiș analizează fenomenul realist socialist de la ambiguizarea
literaturii și a criticii până la esenţă, până la „toate nonsensurile
teoretice moștenite de la maeștrii sovietici”, la falsitate și căutarea
utopică a naturaleţii. Autorul surprinde obiectiv identificarea și de-
vălmășia eurilor: social, ficţional, individual, empiric, băltirea scri-
itorilor într-o realitate literară impusă, simptomele unui realism
socialist impregnat de forme rudimentare și nuanţări părtinitoare.

„Reabilitările în cheie marxistă” ale unui Maiorescu sau 
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Lovinescu, a lui Blaga sau Barbu, întreţinerea voită a unei confuzii
ge nerale caracterizează perioada de tranziţie a anilor 1960-1965 pe
care autorul o examinează cu o acribie medicală. Capitolul al II-lea
al lucrării, dedicat comentariilor legate de volumele critice ale lui
Al. Piru, Dumitru Micu, Ov. S. Crohmălniceanu, Matei Călinescu,
Eugen Simion face tranziţia de la influenţele marxist leniniste la
„reconsiderările” de natură estetică. De la realismul socialist la cel
critic, până la abandonarea însăși a conceptului de „realism” în
favoarea estetismului, critica a suferit metamorfoze succesive, ca
reacţie a unei „extraordinare încărcături emoţionale” vizibilă 
„întâmplător” în discursurile lui Marin Preda, Dan Grigorescu, 
N. Manolescu.

Goldiș are pofta omului care a postit și căruia i se dă dezlegare la
critică. Fără a ne hazarda în discursuri elogiatoare, apetenţa lui pen-
tru documentare, dorinţa de argumentare a fiecărei aserţiuni oferă
potenţialului lector capitole interesante precum cele dedicate Căli-
nescianismului, Chestionării metodelor critice sau Lecturilor infidele.
Ideile exprimate, concluziile pertinente trase în urma analizelor cri -
tice ne oferă un Goldiș ce nu se pierde în afirmaţii auctoriale cu 
caracter de maximă, dar nici nu-și permite afecte faţă de vreun prin-
cipiu sau criteriu critic, detașându-se într-o neutralitate activă.

Pe de altă parte, rareori ce-i drept, autorul dă senzaţia că se as-
cunde în spatele citatelor. Iniţiativa personală este abandonată în
detrimentul citatelor argumentative, opinia criticului mulţu-
mindu-se cu rezumarea unor conflicte.

Cu toate acestea, autorul participă la războiul criticii din postura
de combatant activ și nu din perspectiva unui spectator în expec-
tativă, contemplând meciul de tenis al marilor critici. 

Dacă, și aici o parafrazez pe Vera Călin, „îndrăgostiţii din poeziile
noastre de dragoste se iubesc de obicei pentru că sunt fruntași în
producţie și lucrează bine...”, descoperim în Alex Goldiș, un fruntaș
în critica actuală, cu atât mai mult cu cât viziunea sa despre o pe-
rioadă considerată pe rând strictă, seacă (mai ales calitativ), ulterior
controversată prin complexitatea ei, provine dintr-o dezinhibată in-
terpretare postcomunistă. 

Bogdan Ţiţei
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Independenţa se câștigă numai prin luptă

Cartea lui Alex Goldiș, Critica în tranșee. De la realismul socialist
la autonomia esteticului, are momentan la activ două premii, unul
acordat de CriticAtac și Premiul Observatorului Cultural pentru
debut. Se anunţă cel puţin încă unul, volumul având o nominalizare
pentru Premiile Uniunii Scriitorilor pentru 2011. Cunoscut pentru
cronicile sale profesioniste, aplicate, care se întind pe mai multe
niveluri de interpretare, Alex Goldiș pare să treacă testul important
al argumentaţiei construite de-a lungul unui volum. Mai mult, Critica
în tranșee are, incontestabil, darul de a ridica întrebari care, mai de-
parte, cu siguranţă vor da naștere unor dezbateri în viitorul apropiat. 

Principala categorie de lectori vizată de volum este, indiscutabil,
cea a criticilor literari, însă meritul lui Goldiș este că nu scrie o carte
metacritică aridă, plictisitoare și descifrabilă doar de către iniţiaţi,
ci dimpotrivă. S-a spus despre Critica în tranșee că se citește ca un
roman istoric sau ca unul poliţist, ceea ce spune destule despre lipsa
gradului de încifrare, de ermetizare specifice până la un punct tex-
telor critice despre critică. Marile figuri ale criticii literare românești
sunt portretizate la diferite vârste, nu sunt deloc mitizate ci, dim-
potrivă, umanizate, apropiate de cititor și, în bună măsură, explicate.
Avem de-a face cu personaje centrale, cu personaje care evoluează
(ilustrativ este cazul devenirii lui Nicolae Manolescu, surprins în
carte la vârsta debutului în critică), per ansamblu pozitive, dar care
mai fac și greșeli (tot Nicolae Manolescu este cel care, la interval de
două săptămâni, își modifică poziţia critică referitoare la un volum
din epocă), cu personaje negative și răutăcioase, dar care dau ver-
dicte acute (Cornel Regman, spre exemplu, are numai ,,intuiţii rele”:
,,Intuiţia rea a lui Cornel Regman se dovedește și de această dată cât
se poate de acută”, p. 121), dar și cu bătălii, mai mult sau mai puţin
manifeste, adevărate lupte de tranșee purtate între comandamentul
de partid, pe de o parte și critica autentică, pe de cealaltă. ,,Lupta
corp la corp a forţelor politicului cu forţele esteticului, așa cum ne-o
închipuim azi, n-a avut de fapt loc niciodată” (p. 8) afirmă Alex
Goldiș în Argument. Bătălia s-a dat însă, cu două rânduri de mănuși,
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critica așa cum o știm astăzi fiind imposibilă fără adevăratul război
din tranșee, un război de uzură, cu redute câștigate greu și plătind
mereu tributul, necesar, al folosirii anumitor expresii sau structuri
care să nu alarmeze cenzura. Imaginea militară din titlu este astfel
perfect îndreptăţită și în același timp, împreună cu subtitlul, rea -
lizează cea mai concisă esenţializare a volumului.

Interesant la acest volum este că reprezintă rezultatul unei
cercetări ce și-a modificat atât obiectul cât și metodele de lucru:
,,Intenţia ei primă era de a stabili principalele modele teoretice ale
criticii românești postbelice.” (p. 7). Ceea ce a rezultat, o analiză
minuţioasă a relaţiei criticii postbelice cu politicul și mai ales, o
foarte utilă sistematizare a tabloului criticii românești de după in-
stalarea comunismului, acoperind intervalul 1948-1971. Se disting
astfel trei etape: perioada 1948-1953, când critica nu era decât o sim-
plă unealtă prin care partidul își realiza nevoile propagandistice,
intervalul 1953-1960, când încep să se infiltreze o serie de ,,șopârle”
tematice și lingvistice chiar în cadrul discursului critic permis și
momentul deceniului șapte, care marchează în fapt liberalizarea 
literaturii și a criticii. Această ultimă perioadă definită ocupă, în
economia cărţii, mai bine de jumătate, marcând dispariţia treptată
a ,,realismului socialist” ca sintagmă definitorie dar și ca fenomen,
moartea acestuia producându-se, ne lasă Goldiș să înţelegem,
cumva natural și asasinată de critica estetică. Împreună cu ,,realis-
mul socialist” dispare și ,,războiul de tranșee”, liberalizarea fiind,
de acum, o realitate. Vedetele momentului sunt acum, așa cum
demonstrează decupajul făcut de Alex Goldiș pentru analiză, Adrian
Marino, Mihail Petroveanu, Nicolae Balotă, Lucian Raicu, Nicolae
Manolescu, Sorin Alexandrescu, Liviu Petrescu și Ion Pop, cărţile
acestora reprezentând Cărţile deceniului șapte.

După un astfel de debut, după succesul obţinut cu Critica în
tranșee, va fi foarte interesant de analizat parcursul critic al lui
Goldiș. Ce urmează pentru criticul de viitor, care și-a anunţat de pe
acum prezenţa pe scena literară românească, după succesul obţinut
cu Critica în tranșee ? 

Alexandra Ungureanu Atănăsoaie
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Canonul realist-socialist și spiritul critic liber

Considerat unul dintre cei mai buni critici literari ai generaţiei
tinere, Alex Goldiș își confirmă talentul prin volumul de debut. 

Valorificând teza de doctorat a autorului, Critica în tranșee. De
la realismul socialist la autonomia esteticului, oferă o istorie a cri -
ticii literare românești postbelice și, în același timp, o critică a cri -
ticii, fin nuanţată și interpretată din unghiul unui profesionist.

Premiile și nominalizările obţinute (Premiul CriticAtac, Premiul
pentru debut al Observatorului Cultural, Premiul Ariel pentru
debut, nominalizare la premiile USR din 2011, tot pentru debut) nu
dovedesc decât recunoașterea meritelor cărţii.

Studiul, acoperind perioada 1948-1971, demontează mecanismul
de funcţionare a criticii românești după instaurarea regimului co-
munist. Titlul trimite către un război al tranșeelor între rigorile
sistemului și credinţa în autonomia esteticului. 

După 1948, nimeni nu știe ce faţă trebuie să poarte literatura
„nouă”, realist-socialistă. Ideologul de la Kremlin, A. A. Jdanov,
încercând să tranșeze problema, introduce o derută și mai mare în
rândul scriitorilor și criticilor literari. 

Alex Goldiș radiografiază metoda realismului socialist, instaurată
în critica literară românească după 1948, ai cărei teoreticieni și pro-
motori autohtoni sunt: Ion Vitner, N.Moraru, Ov.S.Crohmălniceanu.
Canonul realist-socialist face victime literare, iar calităţile ideolo -
gice ale criticului contează mai mult decât performanţa cri tică.
„Meseria”, bine remunerată de critic aduce beneficii materiale și
sociale celui care o practică, ajutându-l să urce în poziţii înalte ale
aparatului literar.

Anii 1956-1957 vor marca niște câștiguri timide în faţa reformării
(L. Raicu, G. Munteanu). Volumul lui Crohmălniceanu, „Pentru 
realismul socialist” (1960), lovește, însă, puternic în revizioniști, în-
târziind procesul de liberalizare a criticii.

Politica ideologică mai atractivă a partidului unic, care dorește
să câștige mai multă autoritate și popularitate, se reflectă și în
peisajul critic după 1960. Emanciparea spre autonomia esteticului
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va începe în 1965, consideră Alex Goldiș, anul care reprezintă „cer-
tificatul de naștere al criticii românești postbelice.” (p. 8) 

Generaţia veche e înlocuită la începutul deceniului șapte de cea
nouă (Matei Călinescu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu etc.), care
face uz de un discurs critic nuanţat, eliberat de stereotipii. Grila re-
alist-socialistă nu se mai aplică producţiilor literare, aprecierea lor
făcându-se în funcţie de criterii axiologice. 

Alex Goldiș remarcă meritul lui Manolescu în liberalizarea criticii
după 1965, aura de nonconformism a criticului, prolificitatea și
spiritul creator.

Studiul e foarte bine documentat, Goldiș fiind familiarizat cu 
exegezele criticilor, de la volume de autor până la articole și inter-
viuri. Limbajul e adecvat actualităţii: Călinescu e „interfaţa” per-
fectă pentru modificarea canonului în critică, iar criteriul estetic
devine referinţă în anii ‘60 doar sub „marca înregistrată” a aceluiași
critic. (p. 131)

Un alt plus al cărţii este prezenţa, în partea finală, a analizei unor
volume de autor ce simbolizează spiritul critic liber: Adrian
Marino, Mihail Petroveanu, Nicolae Balotă, Ion Negoiţescu, Lucian
Raicu, Nicolae Manolescu, Sorin Alexandrescu, Liviu Petrescu, Ion
Pop.

Concluzia îi aparţine lui Alex Goldiș: „Autonomia operei literare
nu se sprijină, în concepţia criticii românești, pe o critică stilistică
sau structuralistă, centrată asupra individualităţii limbajului sau a
textului, ci e iluminată interior de o filozofie existenţialistă, a pli -
nului ontologic și a ideii că literatura la cotele ei cele mai înalte este
viaţă.” (p. 284)

Înaltul nivel al discursului, înţelegerea superioară a fenomenului
criticii românești postbelice, capacitatea de analiză, intuiţia as-
cuţită, fac din Critica în tranșee. De la realismul socialist la autono-
mia esteticului un punct de referinţă.

Sperăm că terenul necercetat al criticii românești ulterioare lui
1971 va face obiectul unui studiu viitor.

Cosmina Cristescu
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EV E N I M E N T

Colocviul Naţional Universitar 
de Literatură Română Contemporană

Invitaţi speciali: Augustin Buzura și Ilie Constantin
Brașov, 2012

În perioada 5-6 aprilie s-a desfășurat la Brașov a VIII-a ediţie a
„Colocviului Naţional Universitar de Literatură Română Contem-
porană”. Colocviul a fost organizat în cadrul proiectului finanţat
din bugetul Municipiului Brașov, „Excelenţă culturală academică
brașoveană”. Directorul proiectului, decanul Facultăţii de Litere din
Brașov, Andrei Bodiu, a amintit și sprijinul acordat evenimentului
de sponsorii Kronospan și editurile Polirom, Aula și Humanitas. 

Ca de fiecare dată, miza a fost aceea de a încuraja rediscutarea 
operelor unor importanţi reprezentanţi ai literaturii române con-
temporane într-un context provocator, care să le permită partici-
panţilor să intre în dialog cu autorii discutaţi critic. Urmând
succesiunea firească a alternanţei propusă de ediţiile precedente,
după ce anul trecut au fost invitaţi criticii literari Eugen Negrici și
Cornel Ungureanu, invitaţii din acest an ai colocviului au fost proza-
torul Augustin Buzura și poetul Ilie Constantin.

Acest rendez-vous în timp (și spaţiu) real(e) cu doi scriitori im-
portanţi ai literaturii postbelice a reunit în Aula Universităţii din
Brașov profesori, cercetători și studenţi din treisprezece univer-
sităţi, de la exegeţi de marcă ai operei celor doi autori la nume
sonore ale (încă) tinerei generaţii de (meta-) literaţi, de la întreaga
paletă a personalităţilor „indigene” (brașovene) la reprezentanţi de
prestigiu ai principalelor centre universitare din ţară. Desfășurat în
prima zi pe secţiuni separate, derulate în paralel (câte o sesiune stu-
denţească a fost dedicată fiecărui invitat), colocviul i-a reunit a doua
zi pe participanţi pentru sesiunea cercetătorilor și profesorilor, dar
și pentru două dezbateri „pe temă dată”, încheindu-se cu dialogul
propriu- zis între oaspeţii de onoare ai manifestării și publicul uni-
versitar. 
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Deschiderea evenimentului a oferit ocazia unui prim tête-à-tête
(sau „têtes à- têtes”) cu Ilie Constantin și Augustin Buzura, „intro-
duși” de Andrei Bodiu și Virgil Podoabă. 

În continuarea discursului de prezentare al lui Virgil Podoabă -
în care criticul l-a descris pe Augustin Buzura ca fiind, după moar-
tea lui Marin Preda, singurul prozator român care a scris despre
marile adevăruri ale existenţei în comunism și în care i-a descris
cărţile ca fiind adevărate supape de defulare a lașităţii cotidiene de
atunci - Augustin Buzura a făcut, fiind pus în situaţia de a vorbi des-
pre sine, o trimitere sugestivă la autobiografia care susţine că i s-a
părut cea mai completă, cea a lui Hermann Broch: „Am trăit. Am
scris.” Pentru a nu neglija așteptările auditoriului și-a continuat însă
discursul, ordonându-l în jurul câtorva întrebări pe care, după cum
a declarat, le-ar fi pus el însuși unui scriitor: „Ce fac azi?, Ce perso-
nalităţi îmi plac?, Ce personalităţi mi-au plăcut?, Ce scriu astăzi? și
Ce cred despre literatură?”.

Andrei Bodiu l-a prezentat pe Ilie Constantin ca fiind, în interiorul
vârstei sale poetice, unul dintre spiritele cele mai complexe, care a
reușit să dea dovadă de un excelent profesionalism ce s-ar putea
constitui într-un exemplu pentru ceea ce ar trebui să fie scriitorul
în general. Ilie Constantin a insistat în discursul său pe ideea că nu
poetul își scrie poeziile ci el „este scris” prin poeziile sale. A vorbit
în acest sens despre momentul critic în evoluţia creaţiei sale când,
la vârsta de 28 de ani, a scris poeziile care l-au îndemnat spre exil.
Dacă înainte scria cu veselie și voinţă, spune el, a realizat atunci că
voinţa nu-și are locul în poezie. Aceasta din urmă devenind pentru
el, de aici înainte, întâlnirea lucidităţii cu intuiţia cea mai profundă. 

Confirmând densitatea deja cunoscută a evenimentului, această
primă configurare a cadrului discuţiei a fost imediat urmată de se-
siunea de prezentare a lucrărilor pregătite de studenţi. Aceștia au
avut ocazia de a-și prezenta (și verifica) ipotezele de lucru nu numai
în faţa unor comisii de specialiști, ci și șansa de a le supune exame-
nului intenţionalităţii auctoriale. Ceea ce a rezultat într-o „confrun-
tare” constructivă, care a însemnat, pentru unii, o senzaţie a
„întâlnirii cu posteritatea” (Ilie Constantin), pentru alţii o întâlnire
cu „canonul” (literar!) – ori, ca să nu folosim termeni „religioși” – o
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întrevedere de aproximativ șase ore cu subiectele (în carne și oase)
ale cercetării literare. 

Decernarea premiilor acestei sesiuni s-a făcut spre sfârșitul celei
de-a doua zile a colocviului. Deși au fost apreciate și răsplătite efor-
turile tuturor participanţilor, ierarhiile propuse de juriile celor două
secţiuni au evidenţiat cele mai bune lucrări. Astfel, la secţiunea „Ilie
Constantin - poet” au primit premiul I: Teodora Dancău de la 
Universitatea de Vest din Timișoara și Mara Semenescu de la 
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. La secţiunea „Augustin Buzura
- prozator” câștigătoarele premiului I au fost: Andreea Coroian de
la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Oana Purice de la 
Universitatea din București.

Sesiunea cercetătorilor și profesorilor, desfășurată în cea de-a
doua zi a colocviului, a cuprins comunicări variate din punctul de
vedere al perspectivelor alese. Privitor la scrierile lui Ilie Constantin,
abordările estetice ale creaţiilor sale poetice (a Laurei Cornea des-
pre vocabularul vagului și al indeciziei, a Emanuelei Ilie – despre
imaginarul limes-ului și al frontierei, a Alinei Buzatu – despre „pro-
cedurile po(i)etice” în general, a Elenei Crașovan – despre „metafo-
rele obsedante”, a Irinei Georgescu – despre (re)descoperirea
lirismului) au alternat cu lecturi mai larg-culturale ale operei poe-
tice, critice, jurnalistice și de traducător a scriitorului (George 
Neagoe a vorbit despre „rivalităţi generaţioniste” și posibile „recu-
perări neomoderne”, Dumitru-Mircea Buda și Caius Dobrescu i-au
discutat „spiritul” critic, Romulus Bucur – opera de traducător lite-
rar, iar Alexandra Ungureanu – memorialistica). Referitor la opera
lui Augustin Buzura, Vasile Spiridon a oferit o perspectivă interpre-
tativă pornind de la cuplul conceptual interior/exterior, Adriana
Stan s-a raportat la exacerbarea intimităţii, Ruxandra Ivăncescu a
„atacat” (într-o manieră știinţifică nonconformistă, hibridată artis-
tic) problema actualităţii operei prozatorului șaizecist; Cătălin
Badea-Gheracostea sau Alex Goldiș au preferat să trateze alunecosul
raport între etic și estetic, Crina Bud a adus în discuţie conceptul
de „responsabilitate a scriitorului”, Georgeta Moarcăs a vorbit des-
pre imaginarul grotesc ca mod de supravieţuire, Andrei Terian –
despre originalitatea relaţiei clinic/politic, Ion Simuţ – despre 
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existenţialismul „sartrian” al viziunii, iar Sorina Sorescu a proble-
matizat evoluţiile „întâmpinării critice” (postbelice) a romanelor. 

Puncte „fierbinţi” ale manifestării au fost și cele două dezbateri
propuse în cadrul colocviului, prima având ca temă „Cercetarea li-
teraturii în mediul universitar”, cealaltă referindu-se la „evoluţiile”
literaturii române din ultimii doisprezece ani.

La dezbaterea „Cercetarea literaturii în mediul universitar”, al
cărei moderator a fost Andrei Bodiu, au participat: Alexandru 
Mușina, Caius Dobrescu, Vasile Spiridon, Andrei Terian, Ion Simuţ, 
Gheorghe Ardelean, Dragoș Varga și Rodica Ilie. Discuţia s-a centrat
pe identificarea unora dintre problemele cercetării literare a căror
conștientizare ar putea da mai multă coerenţă și utilitate abordări-
lor viitoare. Au fost invocate printre altele: dificultatea „acreditării”
scrierii creatoare ca obiect de studiu, adecvarea la domeniul literar
a criteriilor de evaluare a cercetării academice, lipsa de comunicare
dintre centrele universitare, faptul că cercetarea românească este
deficitară în ceea ce privește coagularea cercetătorilor în echipe
funcţionale care să reziste în proiecte pe termen lung, funcţionarea
într-un circuit închis a publicaţiilor știinţifice, lipsa de vizibilitate
și de impact a editurilor universitare. În sprijinul discuţiei a fost in-
vitat Dragoș Varga, directorul revistei „Transilvania”, una dintre pu-
ţinele reviste literare știinţifice românești a cărei valoare a fost
validată și în raport cu criteriile CNCSIS.

Cea de-a doua dezbatere, intitulată „Literatura română 2000- 2012.
Evoluţii”, care a avut loc spre finalul ultimei zile a conferinţei, s-a
concretizat într-o discuţie cu dominantă optimistă. Moderată de
Adrian Lăcătuș, această dezbatere i-a avut ca participanţi pe: Andrei
Terian, Alex Goldiș, Rodica Ilie, Georgeta Moarcăs, George Neagoe,
Marius Miheţ, Alexandru Mușina și Vasile Spiridon. Evoluţiile mai
puţin pozitive semnalate (printre care s-au numărat slaba raportare
la modelele literare și culturale universale, lipsa unei conceptuali-
zări de fond a scrisului și pierderea gustului pentru „combativita-
tea” culturală) au fost contracarate de observaţiile pozitive legate
de eliminarea din vocabularul literaturii contemporane a diferitelor
„-isme” (e.g. „generaţionism”-ul - literatura română de după 2000
nu se mai poate fi clasificată după criteriul generaţionist decât, cel
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mult, în mod artificial, prin etichete impuse de critici unor grupări
care nu se legitimează ele însele ca atare), „normalizarea” pieţei li-
terare, multiplicarea instrumentelor de cercetare, individualizarea
producţiei literare și a mecanismelor de promovare a literaturii,
„moartea [fericită a] literaturii” ca instituţie. Nu în ultimul rând, a
fost invocată nevoia ca teoria și critica literară autohtonă să facă
efortul de a-și actualiza conceptele cu care lucrează pentru a putea
– prin aceasta și prin semnalarea fenomenelor importante din lite-
ratura mondială – să se achite obligaţia sa de a orienta evoluţiile li-
teraturii române.

În secţiunea finală, rezervată „Dialogurilor cu autorii”, Augustin
Buzura a vorbit despre revista Cultura, despre încercările sale de a
promova literatura română pe plan internaţional și a avut ocazia
să abordeze – tranșant, uneori teoretic, alteori „în concret” – su-
biecte alunecoase sau clarobscure legate atât de trecutul comunist,
cât și de timpul prezent al socio-culturii românești. Organizarea in-
ternă a cenzurii comuniste, relaţia problematică cu Securitatea, sta-
tutul scriitorului (în totalitarism și în liberalismul actual), puterile
politicului asupra literaturii (atunci și acum) au fost doar câteva
dintre chestiunile discutate. La rândul său, Ilie Constantin a dialogat
cu publicul pe tema diverselor influenţe care i-au orientat formarea
ca scriitor, a expus dificultăţile și deliciile traducerii de poezie, avan-
tajele și neplăcerile exilului, a împărtășit reflecţii legate de expe-
rienţa (personală) a scrisului sau de cea a plurilingvismului poetic
și a explicitat ideea poeziei ca „dicteu divin”. 

Pornind de la un concept meritoriu în sine, prin excelenţă activ
și interactiv – acela al „întâlnirii de gradul trei” între literatură și
cercetarea literară – ediţia a VIII-a a colocviului de literatură con-
temporană a fost - mai mult, poate, decât o întrunire știinţifică - o
revedere „fericită”. 

Mihaela Alecu și Ramona Hărșan
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Premiile Colocviului

secţiunea „Augustin Buzura”

Premiul I – Andreea Coroian
Premiul I – Oana Purice
Premiul II – Anatol Grosu
Premiul II – Sînziana Maria Stoie
Premiul III – Roxana Rogobete
Premiul III – Oana Băluică
Menţiune – Annaymone Dragomir
Menţiune – Carla Boșcovici
Menţiune – Valentina Iliescu
Menţiune – Georgeta Movilă
Menţiune – Sânziana Șipoș
Menţiune – Andreea Șișeștean
Premiul special al Facultăţii de Litere de la Universitatea 

„Transilvania” din Brașov – Nicoleta Simionescu
Premiul special al Facultăţii de Litere de la Universitatea 

„Transilvania” din Brașov – Gheorghiţă Răileanu
Premiul special al Revistei „Astra” – Carmen-Elena Duţă 

secţiunea „Ilie Constantin”

Premiul I – Teodora Dancău
Premiul I – Mara Semenescu
Premiul II – Vlad Sibechi
Premiul II – Alexandra Roxana Lazăr
Premiul III – Arabella Stan
Premiul III – Monica Stavăr
Menţiune – Andrei Șerban
Menţiune – Mihaela Popa
Menţiune – Ana Donţu
Premiul special al Revistei „Studia Universitatis. Philologia” –

Diana Ganea
Premiul special al Facultăţii de Litere de la Universitatea 

„Transilvania” din Brașov și al Revistei „Poezia” – Dănuţ Lung
Premiul special al Revistei „Poezia” – Senida Miricescu 
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DE Z BAT E R E:  

Literatura română 2000 - 2012. Evoluţii

Participanţi: Adrian Lăcătuș, Andrei Terian, Rodica Ilie, 
George Neagoe, Alex Goldiș, Marius Miheţ, 

Alexandru Mușina, Vasile Spiridon

Adrian Lăcătuș: Aș vrea să completăm din nou locurile acestei
mese rotunde pentru penultimul act al colocviului nostru, dezba-
terea „Literatura română 2000-2012. Evoluţii”. Aș vrea să-i rog în
primul rând pe cei care au fost menţionaţi deja în program să in-
tervină în această discuţie pe care o vreau foarte deschisă și liberă:
Andrei Terian, Alex Goldiș, Rodica Ilie, Georgeta Moarcăs, Adriana
Stan, George Neagoe, Marius Miheţ. Pentru că la această dezbatere
despre ultima perioadă de producţie literară de la noi, ne-am gândit
că cei mai avizaţi oameni care pot să aibă opinii despre această temă
sunt cei care întâmpină literatura scrisă în ultimii ani cu cronici și
cu recenzii și care au o cunoaștere directă a fenomenului. 

Pentru a lansa această discuţie m-am gândit la câteva întrebări
sau probleme, nu foarte multe, pe care le propun ca punct de por-
nire; de sigur, nu trebuie neapărat să rămânem la ele. Dacă sunt alte
perspective putem să le bifăm din mers și să mergem spre acelea. 

Un prim fenomen pe care aș vrea să-l discutăm ar fi acela al plu-
ralizării din ultimii ani a câmpului literar. Această formulare, „lite-
ratura română”, ne trimite la aceeași instituţie despre care suntem
obișnuiţi să vorbim și să scriem și pe care, iată, fondăm și acest co-
locviu la care invităm mai ales acei scriitori contemporani, impor-
tanţi, activi și seniori, nu în ultimul rând, care s-au afirmat și își au
probabil partea cea mai importantă, cea mai grea a operei lor pe
versantul de dinainte de 1989 al culturii române. Această mare ins-
tituţie, pe care de multe ori continuăm să ne-o reprezentăm la sin-
gular, s-a desfăcut, după părerea mea, mai ales în ultima decadă, în
mai multe zone de acţiune, s-a pluralizat publicul literaturii române,
centrele de producţie ale ei, grupuri noi au apărut, medii diferite în
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care apare și este citită literatura contemporană. Cred că lucrul
acesta începe să fie tot mai accentuat și să intre într-o relaţie pro-
blematică și de aceea trebuie discutat cu partea conservatoare a for-
mulei și cu acele instanţe care continuă să încerce să păstreze
coerenţa întregului și a totului. Poate critica literară să fie o astfel
de instanţă care încearcă să readucă la o perspectivă unitară și co-
mună, la o grilă de interpretare și percepţie lucruri foarte disparate,
poate și altele. Acesta ar fi un punct de plecare la care mă gândesc.

O altă posibilă temă de la care putem pleca este relaţia dintre acest
deceniu pe care îl propunem acum pentru o scurtă dezbatere,
2000-2012, acest lung deceniu, și deceniul anterior, anii ‘90. Ce s-a
schimbat în 10 ani faţă de ceea ce începuse într-un fel să se schimbe
după ‘89. Îmi dau seama că probabil e suficient ca punct de pornire
și nu vreau să vorbesc eu prea mult, așa că vreau să-i invit pe cei
care sunt alături de mine să preia din momentul acesta discuţia.

Andrei Terian: Da, mi se pare binevenită sintagma „deceniu lung”
folosită de Adrian Lăcătuș, pentru că într-adevăr cred că există o
schimbare în literatura noastră după 2000. Există o schimbare din
anumite puncte de vedere, din alte puncte de vedere schimbarea a
început mult mai repede. 

Mie mi se pare mai mult decât evident faptul că anul 1989, deși
unii critici au afirmat că nu reprezintă un prag literar, rămâne unul
și încă unul foarte important. E drept că nu putem spune că în 1989
încetează un anumit curent sau începe altul, dar dintr-un alt punct
de vedere se întâmplă ceva mult mai important și anume se schimbă
un întreg sistem literar, se trece de la un anumit tip de sistem tota-
litar dominat de cenzură la un sistem al economiei de piaţă, lucru
care are consecinţe foarte importante asupra câmpului literar. 

Din anumite motive însă, cred că aceste consecinţe sunt mai vizi-
bile în literatura noastră abia după 2000. De ce spun asta? Nu numai
pentru că atunci apare o nouă generaţie, ci pentru că încercările, de
fapt nu încercări, grupările de tip ideologic sau generaţioniste există
și în anii ’90, există cunoscutul optzecism mai întâi, există apoi gru-
pul de la Brașov, există Opt-ul ieșean și nu numai ele. Însă după 2000
cred că asistăm la o puternică ofensivă generaţionistă îndreptată
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nu numai împotriva literaturii dominante în epoca, în perioada co-
munistă, dar și împotriva generaţiei ‘80, care în deceniul precedent
avea un rol, ca să zic așa, de avangardă în câmpul literar. 

Însă, mai important decât această confruntare generaţionistă care,
de altfel, la noi se consumă foarte rapid, în doar doi-trei ani, după
care se trece la, ca să împrumut ti tlul recentei cărţi a lui Alex Goldiș,
un fel de „război în tranșee”, un fel de război de poziţii. Deci, mai
importantă decât această luptă între generaţii mi se pare mutaţia
produsă iarăși la nivelul sistemului literar după 2000. În sensul că
după toată această degringoladă a anilor ‘90, cred că odată cu anul
2000, an care trebuie considerat cu aproximaţie, asistăm la o nouă
stabilizare, o stabilizare atestată, din punctul meu de vedere, prin
cel puţin două elemente, mai întâi apariţia unei reviste de cultură,
cu capital privat, e vorba de Observatorul cultural, și apoi faptul că
editurile românești încep să investească, iarăși, masiv în cartea au-
tohtonă, iar lucrul acesta se datorează în principal, dar nu în 
exclusivitate, editurii sau grupului editorial Polirom – Cartea 
Românească, deși iniţiative în acest sens au existat încă din anii ‘90;
mă gândesc, de pildă, la colecţiile optzeciste de la Paralela 45 și chiar
la iniţiativa Nemirei lui Dan Petrescu. Însă după 2000 asistăm, din
punctul meu de vedere, la o anumită stabilizare a pieţei de carte;
cronica literară începe să redobândească o mai mare vizibilitate, își
recâștigă în parte, sau poate doar în mică parte, vizibilitatea pe care
o pierduse în anii ‘90, și asistăm la o oarecare „normalizare” a si-
tuaţiei. Acum, desigur, e de discutat ce înseamnă normalizare. În
ceea ce privește acest nou câmp literar sau nou sistem stabilizat,
după cum spuneam, după 2000, cred că e destul de greu de făcut o
reconstituire internă, dacă pot spune astfel. Firește, noi critici și co-
mentatori putem avansa tot felul de ipoteze, însă dificil în această
privinţă mi se pare faptul că grupările pe care noi încercăm să le
identificăm nu se identifică ele însele mai întâi ca atare. Cu alte cu-
vinte, nu avem de-a face cu anumite direcţii, de fapt ideea de direcţie
s-ar putea să fie compromisă definitiv în critica noastră, dovadă și
faptul că în ultimii 10 ani, de pildă, de fapt și în jurul anului 2000,
au fost câteva încercări, dar, în general, în ultimii 10 ani există foarte
puţine manifeste literare. Iar din moment ce nici scriitorii înșiși nu
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se coagulează în anumite grupări, e greu ca tu, critic / istoric literar,
să vii să le impui într-un fel o identitate pe care ei înșiși nu și-o
asumă. Cam asta ar fi în linii mari, din punctul meu de vedere, în
orice caz. Firește că situaţia merită discutată și dezvoltată, dar sunt
convins că și colegii mei au destule de spus în această privinţă.

Rodica Ilie: Eu aș continua ideea lui Andrei Terian. E adevărat că
această atomizare a instituţiei scriitoricești a dus și la o atomizare
a gustului și, ca să reiau o idee pe care o afirma ieri dl. Mușina, e
limpede că nu se mai citește literatura ultimului deceniu numai ca
literatură printată. Există o receptare a literaturii pe bloguri, aici se
creează un alt tip de public, se disociază și comunităţile interpreta-
tive / interpretante în rândul receptorilor și este evident că vorbim
de mai multe tipuri de literatură. 

Literatura contemporană nu mai este doar literatura ca instituţie
sau ca instanţă a valorizării estetice, este și o literatură a unor sub-
grupuri, a unor subcomunităţi care se recunosc în diverse genuri.
Ca atare, putem vorbi nu doar de acea cultură care a produs o lite-
ratură care să fie clasată, inventariată în topurile criticii și ale cer-
cetării literar-academice, avem și o literatură în care, probabil, se
regăsesc și alte tipuri de public, nu doar publicul educat, să spunem,
rafinat, academizat. Probabil că trebuie să luăm în considerare și
această categorie de public, și acest mod de producţie a literaturii
pentru bloguri pe care critica literară, de obicei, o taxează într-un
anumit fel, o consideră literatură de mână a doua, sau o literatură
care poate să genereze un substrat tematic sau o anumită sensibili-
tate care migrează spre alte forme culturale, spre forme alternative
cum ar fi scenaristica sau, mă rog, alte reprezentări ale esteticului. 

Mai este o problemă în modul de a promova literatura astăzi.
Scriitorii înșiși, care nu se mai recunosc în anumite direcţii sau gru-
pări și s-au definit ca individualităţi, își promovează literatura in-
dependent de instanţele care o judecă, independent de critica
universitară sau de critica de revistă. Chiar am observat fenomenul
acesta, sunt scriitori de succes în afară, mai exact scriitori care își
găsesc mai repede succesul în afară decât în context românesc și își
realizează pe cont propriu diverse contacte, își găsesc traducători,
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se promovează autonom, și arată o anumită faţă a literaturii româ-
nești în străinătate. Dacă vreţi vă pot da un exemplu. Săptămâna
trecută, lansarea unei cărţi a Doinei Ruști apăruse ca un mesaj pu-
blicitar într-o revistă de promovare a unui program TV. Cum a apă-
rut știrea pe site-urile românești?! Ca și cum acel jurnalist a preluat
în contextul românesc dintr-un mesaj mult mai mare, însă, de fapt,
ceea ce se anunţa acolo erau trei-patru cuvinte într-un program TV
despre ce urma să fie Târgul de carte de la Torino. Deci, promovarea
poate să fie distorsionată: dacă o privești din afară, evident că ea
pare foarte spectaculară, dar când ne raportăm din interior spre ex-
terior, ne dăm seama că poate sunt alţi prozatori mai valoroși decât
Doina Ruști care nu știu să folosească aceste strategii de marketing. 

Sunt multe probleme de acest gen care articulează o dinamică a
literaturii contemporane astăzi foarte interesantă și sigur că nu
putem să o decelăm noi acum, ci doar să semnalăm anumite aspecte
ale acestui proces. 

Este evident că atunci când publicul își schimbă obiceiurile de
lectură și când sursele de informare actuale modifică universul 
nostru mental, sensibilitatea și modul de operare cu textele, acestea
determină implicit mutaţii și în ceea ce privește modul de selecţie
a literaturii citite, modul de reprezentare a lumii, modul de rapor-
tare la imagini, la cuvântul așezat în pagină, blog sau ecran. Iar scrii-
torii sunt și ei prezenţe vii, pragmatice sau idealiste, mai mult sau
mai puţin orgolioase, care, de cele mai multe ori, nu scriu doar pen-
tru publicul elitar, pentru critică sau hermeneutici savante, ci pen-
tru publicul larg, și este foarte bine să funcţioneze astfel literatura,
este loc pentru oricine într-o cultură democratică. Din acest plura-
lism de formule se naște valoarea care va trece dincolo de clipa suc-
cesului spre timpul capodoperelor.

George Neagoe: Voi adăuga și eu ceva în legătură cu spaţiul vir-
tual, un lucru foarte simplu, anume modul cum a apărut cartea lui
Radu Vancu Sebastian în vis. Mai întâi, o serie de poeme postate pe
un blog, apoi strânse într-o carte, care, finalmente, a fost răsplătită
cu un premiu al Observatorului Cultural. Ceea ce arată că literatura
din platformele electronice nu aparţine doar celor care sunt în 
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underground, ci chiar și celor mai importanţi scriitori. Pentru mine,
oricum, Radu Vancu e liderul generaţiei poetice noi. 

Sunt atât de multe piste în întrebările lui Adrian Lăcătuș încât mă
sperii, mai ales de termenul „evoluţii”; imediat mă gândesc la pro-
gres, iar eu cred că resursele literaturii sunt limitate, așa că mai de-
grabă m-aș referi la mutaţii, care se dovedesc majore chiar din 1990,
așa cum a menţionat Andrei mai devreme. Nu aș zice doar că s-a
produs o ruptură în ceea ce privește modul de a citi literatura, ci au
apărut și niște continuităţi. Să ne amintim, de pildă, că sunt niște
cărţi de poezie apărute în 1990: Levantul lui Mircea Cărtărescu, Ate-
lierele Marianei Marin, Interiorul unui poem de Ștefan Augustin
Doinaș, Florin Iaru - Înnebunesc și-mi pare rău, care erau calificate
să apară înainte. Ele, ca și altele, au stat în sediile editurilor din pri-
cina cenzurii exercitate de Consiliul Culturii și Educaţiei Socialiste.
Ca să nu mai zic de romane, precum cel al lui Ioan Mihai 
Cochinescu, Ambasadorul, sau romanele lui Dinu Zarifopol. Plus,
după 1990, cazuri precum cel al lui Alexandru Mușina, aici de faţă,
care își publică unul dintre poemele sale majore, Budila Express, în
formă netrunchiată. De asemenea, Istoria critică apare în 1990, deși
era programată în 1989.

După 2000, am putea să vorbim și despre „ismele” poeziei și des-
pre roman, dar înainte de asta este mult mai important să vedem
că deţinem niște instrumente mai riguroase în organizarea litera-
turii. Există un Dicţionar general al literaturii, există dicţionarul
Zaciu – Papahagi – Sasu. Putem observa o cartografie mai clară a
fenomenului literar chiar și după 2000. Deși în Dicţionarul general
al literaturii bibliografia se oprește în 2003 și generaţia 2000 nu prea
este cuprinsă acolo, totuși s-a redactat un îndrumar eficient până
la începutul mileniuluii III. În ceea ce privește situaţia romanului,
ancheta organizată de membrii revistei Corpul T, după modelul ofe-
rit în 2000 de Observator cultural, ne scoate în evidenţă faptul că
foarte multe dintre romanele apărute după 2000 sunt în top 10.
Numai dacă ne uităm la Cristian Teodorescu, Medgidia, orașul de
apoi, Teodosie cel Mic al lui Răzvan Rădulescu, Rădăcina de bucsau
al lui Ovidiu Nimigean, cărţi apărute nu numai aproape de 2000, ci
foarte aproape de momentul actualei întâlniri. Ceea ce poate să ne
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dea senzaţia că stăm bine cel puţin în ceea ce privește proza româ-
nească. 

Un lucru îi mai lipsește pieţei literare românești. Sistemul edito-
rial e deficitar din pricina problemelor întâmpinate de editurile uni-
versitare. Acestea promovează un anumit tip de carte, care nu prea
are difuzare. Editura Academiei Române se află în aceeași sitaţie.
Ceea ce împiedică circulaţia ideilor. E foarte dificil să observăm în
București cum apare o carte la Brașov sau la Brașov cum apare o
carte la Iași. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că polemicile lipsesc
și din această pricină. În ultimii 12 ani, în afară de o scurtă răfuială
între Paul Cernat și Daniel Cristea-Enache, despre punctele în plus
în literatura română, n-am văzut nicio polemică zdravănă. Cât pri-
vește canonul, din punctul meu de vedere e o falsă problemă pentru
că noi ne închipuim că putem face canon literar românesc când noi
nu avem biografii, ori canonul literar se întemeiază pe vieţile unor
scriitor socotiţi sfinţi.

Adrian Lăcătuș: Mulţumesc, George. Pe tine trebuia să te lăsăm
la urmă ca să ne dai optimism: toate lucrurile stau bine, avem 
instrumente, avem proză...

Alex Goldiș: Și eu aș zice că sunt foarte multe lucruri de spus des-
pre ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Nici nu știu de unde să apuc
subiectul. Mi-ar fi plăcut, într-un fel, și sper să facem astfel încât
această dezbatere să nu fie o succesiune de comunicări orale ale
noastre, ci chiar să discutăm despre literatura contemporană. 

Andrei Terian a făcut o foarte bună panoramă a ceea ce s-a în-
tâmplat sau a văzut foarte de sus ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20
de ani, însă aș avea aici câteva nuanţe, și aici sunt în tonul lui George
care era oarecum optimist. Eu aș zice că lucrul cel mai bun care s-a
întâmplat în ultima vreme, în ultimii 5 ani sau poate chiar mai
puţin, e dispariţia ideii de generaţie. Se discută tot mai puţin despre
generaţionism. S-a cam terminat ideea cu douămiismul, nu în sen-
sul că avem analize foarte serioase asupra a ceea ce a însemnat
douămiismul, ci în sensul că membrii lui încep să nu se mai auto-
definească prin această etichetă și, mai mult, aș spune eu, observând
ce se întâmplă în ultimii doi-trei ani, nici tinerii scriitori, tinerii
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poeţi, tinerii prozatori nu mai simt nevoia să se revendice nici de
la douămiiști și nici să pună de o altă generaţie literară cum s-ar
zice. 

Anul trecut, la Alba Iulia, chiar era o asemenea dezbatere „Ce vine
după douămiism?” și scriitorii sub 30 de ani sau chiar sub 25 de ani
ziceau „Păi, nouă nu ne mai pasă să ne organizăm într-o generaţie
literară, pe noi ne interesează foarte mult să ne afirmăm pe cont
propriu.” Aș lega această idee chiar de dispariţia ideii de generaţie.
Andrei Terian observa o mutaţie importantă în jurul anilor 2000
când vorbea de acea nouă generaţie. Pe de o parte, îi dau dreptate
în sensul că s-a schimbat în mod evident imaginarul literar, acești
tineri au simţit nevoia să se delimiteze atât de generaţia ‘60, cât și
de generaţia ‘80, ‘90, deci, iată, imaginarul lor se schimbă și nu avem
cum să afirmăm că tematica lor nu e diferită, deci că nu se indivi-
dualizează ca generaţie. Dar, pe de altă parte, ei au perpetuat într-un
fel modelul acela, din totalitarism, de organizare într-un grup și, aș
zice, au perpetuat într-un fel, fără să vrea, tocmai ideea aceea de li-
teraturo-centrism, de literatură ca centru al câmpului social-cultu-
ral românesc. Ei credeau, la fel ca șaizeciștii și, într-un fel, ca
optzeciștii, că pot reforma nu numai literatura, ci și viaţa socială,
viaţa publică, de aici și răfuiala lor constantă cu noile instituţii nu
numai ale literarului, ci și cele politice - ei au o poezie, de pildă, an-
gajată, dar în cadrul în care încercau să impună o nouă generaţie și
o nouă tendinţă, erau tot acelea vechi. Ei propuneau, într-un fel, tot
ideea de generaţie și vedeau literatura, fără să vrea, tot ca pe ceva
înalt, care într-adevăr poate schimba societatea, ceea ce în Occident
cred că nu se mai întâmplă de vreo 50 de ani încoace. Acolo,
într-adevăr, scriitorul e un militant pe cont propriu, să zicem așa,
și, firește, ajutat de noile canale, noile instituţii media. Și iarăși aici
ar fi de discutat spre ce va duce moartea aceasta a generaţionismu-
lui și a literaturii ca instituţie centrală în câmpul cultural românesc.
Am zis că douămiismul era ultimul episod al ei, un fel de moarte
convulsivă. Literatura moare, în convulsii, și moare odată cu două-
miismul. 

Ce s-a întâmplat după aceea? Asistăm, într-adevăr la o liniște în
ultimii 5 ani. Vedeţi că dezbaterile de literatură nu prea mai există,
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nu mai sunt topurile acelea, clasamentele, vă amintiţi?, la începutul
anilor 2000, ce nebunie era totuși atunci. Deci, iată, lucrurile s-au
normalizat într-un fel. Aici aș pune întrebarea directă: ce înseamnă
această normalizare? Înseamnă o încurajare a diversificării, așa cum
zicea Adrian Lăcătuș, sau înseamnă chiar o cedare a literarului în
faţa societăţii de consum, o înghiţire totală a literarului de către so-
cietatea de consum? Nu știu. Sunt semne bune, sunt semne rele. Ca
observator, zic eu, încerc să fiu un observator atent a ceea ce s-a în-
tâmplat în ultimii ani, eu zic că, deși literarul ca instituţie înaltă
moare sau nu mai există, există totuși semne foarte bune și mă gân-
desc aici chiar la o generaţie - iată din inerţie folosesc același ter-
men - hai să zicem chiar la un număr foarte mare de poeţi buni sub
30 de ani. Ei nu mai aparţin douămiismului și s-au lansat, într-un
fel, pe cont propriu, dacă nu în volume, măcar pe bloguri, în cluburi
literare, în cenacluri literare, unele conduse chiar de foștii două-
miiști. Cred că vine un grup foarte fast pentru poezia românească
în următorii ani. Unul dintre reprezentanţi e aici, Andrei Dósa. L-am
descoperit anul trecut pe Matei Hutopila. Anatol Grosu cred că vine
și el cu un volum. Cred că ei nu prea mai au nimic în comun, așa
cum aveau băieţii douămiiști care de la un moment încolo păreau
că se citesc numai între ei. Fiecare a încercat să găsească, să-și gă-
sească propriile canale de afirmare și, iată, asta-i și mai ciudat, sau
aici văd eu paradoxul, că societatea asta a mediaticului continuă să
meargă în mod ciudat în paralel cu o inflaţie a poeziei. Veţi vedea,
dacă n-aţi văzut deja, că Vlad Moldovan a făcut un număr foarte
important în revista Steaua cu 22 de poeţi. Vă invit să-i citiţi, toţi au
sub 30 de ani, și cred că ei reflectă într-adevăr un fel de efervescenţă
a literaturii actuale. Degeaba dl. Simuţ a proclamat de câteva ori în
ultimele decenii „moartea poeziei”, cred că, din fericire, toate sem-
nele îl contrazic. Mulţumesc!

Marius Miheţ: Discuţia de astăzi îmi amintește de pilda domnului
Ilie Constantin, despre profesorul care întreabă elevii: „Aţi văzut
vreodată o mare?” Și unul dintre învăţăcei spune „Da, am văzut. Nu
se mai termina”. Așa e și discuţia noastră. Lucrurile pomenite până
acum cred că sunt arhicunoscute, iar dezbaterile din jurul lor par
infinite, cel puţin în acest moment. 
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Din punctul meu de vedere, după 1990 am asistat la câteva jude-
căţi contrariante, acceptate de toată lumea literară. Și-anume: 1. că
primul deceniu postdecembrist este unul haotic, labirintic, în care,
e limpede, literatura memorialistică se recuperează asiduu laolaltă
cu literatura exilului; aceste percepţii fiind dublate de entuziasmul
optzeciștilor care, în sfârșit, și-au dat seama că ce nu puteau ei spune
până în 1990, acum poate fi lansat, evident, împreună cu adevărate
bombe atomice… Și așa mai departe. Alexandru Mușina, despre
care am spus - și am și scris - că a fost cel mai promiţător (și este
încă) critic optzecist, a rămas un fel de Ţuţea al postmodernismului
românesc, în sensul că ne spune foarte multe lucruri interesante,
strică canoanele, strică însuși conceptul de postmodernism și apoi
nu face mare lucru în privinţa asta. Detonează idei și le lasă așa…

Alexandru Mușina: Eu sunt poet, nu sunt critic…

Marius Miheţ: Sau spune „Nu sunt critic.”, bineînţeles. 
În al doilea rând, am asistat la o mutare serioasă în canonul opt-

zecist, una foarte interesantă, în sensul că Mircea Cărtărescu, care
plusa extraordinar cu Visul, publicat în 1989 - după cum spuneau
și colegii mei, devine și centrul canonului optzecist. Din păcate pen-
tru el, astăzi asistăm la o mișcare fără întoarcere, cred, la vârful ca-
nonului optzecist: Gheorghe Crăciun este scriitorul total, adică este
criticul, teoreticianul și prozatorul generaţiei. Sistemul impus de el
nu cred că poate fi depășit de un alt coleg de generaţie. Din păcate
pentru el, Mircea Cărtărescu a pierdut ca metodă foarte mult, iar
din poezie se pare că a dezertat, cel puţin deocamdată, turnând-o
savant în proză... Bun, deci acesta este deceniul de după 1990, rea-
mintesc, unul perceput drept haotic în locurile comune ale criticii
contemporane; dar, din punctul meu de vedere, el este perfect ana-
lizabil. Nu mi se pare chiar atât de complicat, de labirintic. Am stu-
diat și dezbaterile de idei din presa vremii, și mi se pare că nu este
dificil să faci o istorie a acestui deceniu, care nu este deloc întunecat
din punct de vedere cultural, ci doar psihosocial. 

Problema vine după anul 2000, când deja concepem generaţia care
s-a analizat aici, la modul dialectic, bineînţeles, că se topește pur și
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simplu odată cu generaţia ‘90 - care nici n-apucase să se formeze;
nici ei nu știau, de fapt, ce sunt... Dovadă faptul că singurul care ră-
mâne într-un canon, deocamdată underground, ar fi Cristian 
Popescu. În rest, că vine Radu Aldulescu și alţii, ei nu sunt total des-
prinși de optzeciști... 

La modul didactic, pentru că sunt studenţi în sală, eu văd trei as-
pecte, un fel de perspective critice totalizatoare pentru literatura
postdecembristă, și anume, că tot vorbea dl. Caius Dobrescu, o ima-
nenţă a literaturii - care acum mi se pare că se vede și se disemi-
nează cel mai bine în literatura noastră în sensul ei larg. Cunoscut
de dinainte de 1989, termenul nu a reușit să vireze fericit spre efecte
artistice preluate din postmodernismul generic. Abia acum ima -
nenţa devine o etichetă susţinută de un fond cu adevărat adecvat și
într-adevăr autentic. Apoi, indeterminarea, o psihologie socio-cul-
turală care definește întreaga literatură română din ultimii 20 de
ani. Această dispariţie a reperelor absolute începe la noi într-un plan
instituţional, odată cu o tot mai ceţoasă autoritate a criticii literare
- care, firește, înainte de ‘90 nu putea fi contestată de nimeni. Iată că
astăzi, apropo de atomizare, sunt voci care rareori ajung la un
consens în privinţa ierarhiilor de valori, chiar generaţioniste. Așa-
dar imanenţa, indeterminarea și o a treia perspectivă din punctul
meu de vedere, ar fi sentimentul alterităţii. Cele trei se derulează în
poezie și în proză foarte concret. 

În privinţa poeziei sunt foarte dezamăgit de limbajul criticii de
specialitate, pentru că se folosesc câţiva termeni care mie îmi dis-
plac total. Să observaţi, dacă nu mă credeţi, conceptul de minima-
lism în acest tip de discurs, utilizat de cele mai multe ori greșit, apoi
conceptul de maximalism - evident, dacă-i într-adevăr concept…,
și al treilea, neoexpresionismul. Ori, neoexpresionismul, pe care îl
folosește nefericit inclusiv Al. Cistelecan - am spus chestia asta și
în alte articole -, este un concept care pur și simplu este luat gratuit,
însemnând, nu știu ce, un fel de expresionism îmbrăţișat de tinerii
scriitori și nu numai, nu mi-am dat seama cu ce sens „neo”...
Conceptul vine din arta americană și înseamnă cu totul și cu totul
altceva. Sunt foarte curios cum va arăta o panoramă critică a poeziei
contemporane din care să lipsească expresionismul, fie și diluat în
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alte forme. Surpriza neplăcută va fi că avem o viziune critică extrem
de săracă și sunt de acord că totul pornește de la limbajul critic. Pre-
vizibil și redundant cum e astăzi, el nu va ajuta în nici un fel poezia.
În fine, un al patrulea, dacă vreţi un bonus, ar fi conceptul la care
ţin cel mai mult, cel de transgresivitate, nu în termenii lui Oţoiu,
pentru că el are altceva în vedere. 

Iată, în mare, câteva simptome ale literaturii actuale. Nu putem
vorbi despre evaluarea ultimilor 20 de ani în afara unor concepte
clare și operaţionale. Discuţiile sunt, de bună seamă, mult mai deli-
cate, iar nuan ţările nu pot fi determinate în luări de cuvânt conjunc-
turale. Dacă primul deceniu după 1989 ar fi unul al dezordinii
ordonate, de la anii 2000 încoace traversăm un haos aproape dege-
nerat aș spune, în lumea literară. V-aţi dat seama că trebuia să-mi
stârnesc colegii, pentru că au fost surprinzător de docili... Nu l-a
ener vat nimeni pe domnul Mușina, nimeni pe domnul Dobrescu...

Alexandru Mușina: Ba da, dar mă stăpânesc.

Marius Miheţ: Deci dl. Mușina fierbe.

Adrian Lăcătuș: Îl cunosc pe domnul Mușina, e nervos. Deci, în
relaţia dintre cele două decenii, ‘90 și 2000, poate că lui Marius i se
pare că este un haos, dar este un haos total inofensiv, adică mi se
pare că diferenţele, pluralitatea pe care le include acest deceniu sunt
sedate cumva, nu mai intră în conflict unele cu celelalte, nu mai sunt
aceleași polemici și dezbateri din anii ‘90, aceleași mize, chiar dacă
percepem diferenţe ele sunt neutralizate exact în momentul când
vin să se afirme. Există o stare de normalitate, adică ce spuneau Alex
Goldiș, Andrei Terian și George Neagoe, dar în sensul în care nu
există conflict și nu există tensiuni structurale. Nu știu însă dacă
acesta este un deziderat pentru mediul literar. Probabil doar în ter-
meni de piaţă, de ordine, structură și așa mai departe, depinde ce
crite rii proiectăm. Pentru că Marius a menţionat conceptul de
neoex presionism care pe el îl agresează, pentru că a spus că nu știe
ce înse amnă asta, o s-o rog pe Georgeta Moarcăs, care tocmai a scris
o carte despre asta, să spună și ea câteva cuvinte, măcar o definiţie
a noţiunii.
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Georgeta Moarcăs: Nu știu dacă pot să dau acum o definiţie
foarte riguroasă, sigur că aș putea observa că acest concept de
„neoexpresionism” este un calc după acela de „neomodernism”. Eu
am preferat o sintagmă un pic diferită, „expresioniști după expre-
sionism”, ca să jonglez cu formula deja agasantă pentru unii de
neoexpresionism, dar am și lăsat să curgă o mai mare distanţă tem-
porală între fenomenul douămiismului și momentul în care voi în-
cepe să analizez poezia respectivă. 

Cât despre deceniul actual, mie mi se pare că dacă s-a vorbit aici
despre haos, el poate fi unul fertil în sensul în care avem o multitu-
dine de opţiuni. Pe de o parte, mi se pare că establishmentul este
consolidat în ceea ce privește supravieţuitorii și continuatorii ge-
neraţiei ’80 și ’90 cu Alexandru Mușina, Ion Mureșan, Cristian 
Teodorescu, Romulus Bucur, care au dat cărţi foarte valoroase în ul-
timii ani, de asemenea cu recuperări, s-a vorbit aici despre Dinu 
Pillat. În același timp, există zona provocatoare a acestei literaturi
underground, literatura de pe bloguri, dar care își poate avea o re-
cunoaștere foarte rapidă și meritată. Mi se pare că cele trei seg-
mente coexistă în literatura contemporană, în acest deceniu
prelung. În ceea ce privește deceniul anterior, pornind din ‘89 și
până în 2000, am asistat la o accentuare a establishmentului optze-
cist și nouăzecist. Nu mi se pare că dimensiunea lor estetică a fost
cumva contestată. Iar în ceea ce privește douămiismul, el a venit pe
un val sprijinit și de critici, de Al. Cistelecan, pe un val care, desigur,
a re-valorizat o parte din poezia generaţiei ‘80. Cealaltă latură a poe-
ziei anilor ‘90, ne-expresionistă este cea a unui biografism redus să
spunem, la esenţă, pentru a evita minimalismul, cred că se împli-
nește și ea în ultimii ani, mă gândesc la Vlad Moldovan, mă gândesc
la Cristina Ispas, la Andrei Dósa. La ei, cel puţin, lucrul acesta este
foarte clar, ei au o poezie de o notaţie nudă, egală cu sine și care nu
mizează deloc pe zvârcolirile expresioniștilor. Aș vedea aceste două
direcţii, cel puţin în ceea ce privește poezia, o filieră optzecistă, ori
nouăzecistă, ori douămiistă care a fost dominantă până acum câţiva
ani și această recuperare a unei notaţii mai limpezi, să spunem, mai
aproape de un ton firesc, o notaţie tranzitivă, dacă ar fi să folosim

57



un concept al lui Gheorghe Crăciun, care este sigur și ea o latură
complementară și binevenită. Mulţumesc!

Adrian Lăcătuș: Și acum sala. Întrebări din sală! Sala în 
sensul publicului, nu în sensul academicianului lingvist. Domnul 
Alexandru Mușina.

Alexandru Mușina: În primul rând, vreau să spun că, de fapt, nu
m-am enervat, inclusiv pentru că discuţiile, aici Marius Miheţ are
dreptate, sunt destul de academice. Aș vrea doar să spun câteva mici
răutăţi și câteva mici adevăruri. 

Mai întâi, nu mi se poate cere să fiu un teoretician, pentru că sunt
poet. Ceea ce scriu eu despre poezie nu îl are ca model pe Marcel
Raymond, ci pe Baudelaire, Mallarmé, Pound, dacă vreţi, maximum
T.S.Eliot. Încercarea mea și a altora care scriu despre poezie, din ge-
neraţia mea și dintre cei tineri, între care Radu Vancu, este să încer-
căm să vedem ce s-a făcut, ce se poate face, care sunt lucrurile
realmente importante azi, în poezie. 

Apoi: observaţiile care s-au făcut aici sunt totuși foarte substan -
ţiale, dincolo de cuminţenia lor. Și eu cred că e un moment bun pen-
tru literatura română, în special pentru cei tineri, inclusiv pentru
că, în sfârșit, s-a renunţat la discuţiile generaţioniste. Asta e partea
bună. Partea proastă e că nu au apărut discuţii substanţiale pe gru-
puri sau pe direcţii, care să aibă în spate o anumită ideologie lite-
rară, un anume mod de a vedea diferit literatura, un anumit concept
(hai să fim și noi academici). Dar asta e una dintre problemele scrii-
torilor tineri, nu neapărat a criticilor sau teoreticienilor. 

Există, ca să fiu răutăcios, două tipuri de poezie în generaţia 2000.
Unul – eu l-aș numi nu neoexpresionism, ci „neoalcoolism” – care
exprimă același năduf, de pe vremea lui Goga, al băiatului mutat de
la ţară la oraș și care își regăsește orizontul mioritic în crâșmă. Mai
sunt și băieţii de la oraș care se deghizează în băieţii de la ţară, pseu-
doruralii care stau în crâșmă și au tot felul de viziuni. Pe de altă
parte, avem poeţi citadini 100%, mai mult sau mai puţin talentaţi,
cu mai multă sau mai puţină deshidere spre poezia universală, dar
care încearcă să găsească ceva realmente nou în poezie, ceva care
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să exprime și să transfigureze mutaţiile din lumea de azi. Nu este o
clasificare estetică, ci una bazată pe relaţionarea cu ceea ce trebuie,
sau poate, să facă poezia.

Deci, există o opoziţie între „rurali” (localiști) – care de fapt sunt
niște suflete de maneliști dintre care unii știu să scrie bine, chiar
foarte bine – și „citadini”, deschiși spre ceea ce realmente se întâm-
plă într-o lume globalizată, lumea în care trăim. Diferenţa, inclusiv
în receptare, între cele două direcţii, pe termen lung, este decisivă.
Am și un exemplu din perioada interbelică: poeţi care păreau ma-
jori, dar erau cam rurali și expresionisto-localiști, acum nu ne mai
spun nimic. În timp ce alţi poeţi care păreau mai mititei, tocmai
pentru că erau mai experimentali, urbani, avangardiști, ne apar ca
- și sunt - tot mai importanţi. 

Dincolo de asta, cred că literatura română de după 2000, și de aici
înainte cu atât mai mult, traversează un moment realmente fast. 
Literatura română are în sfârșit șansa să concureze, să producă va-
lori similare cu perioada interbelică. Deja am trecut de punctul cri-
tic: între 1918 și 1940 au fost 22 de ani, între 1990 și 2012 sunt 22 de
ani. Deci perioada 1990 – 2012 este echivalentul ca tip de literatură,
adică una scrisă în libertate, fără cenzură aberantă, perioadei inter-
belice. Mai mult, per total, valoarea poeziei, dar mai ales a prozei
publicate în ultimii ani, se ridică la nivelul creaţiilor dintre cele două
războaie.  S-a văzut în ancheta din Corpul T (nr. 4/2011) că în ultimii
22 de ani s-au scris foarte multe romane bune. Noi nu ne dăm seama
de valoarea lor pentru că suntem prea aproape de ele. Mai mult,
cred că dacă de-abia de aici înainte se vor mai scrie romane tot mai
bune și mai interesante. 

Care este, totuși, partea goală a paharului? Am să enumăr patru
lucruri care încă lipsesc, dar care vor apărea, dacă această naţiune
și cultură mai are ceva vlagă, ca să nu zic snagă. Aici nu pot să mai
prevăd ce va fi. Uitându-mă, însă, în sală, uitându-mă la cei de la tri-
bună, am mare încredere, mai ales că nu lipsesc scriitorii „tineri”,
între care unii mi se par realmente remarcabili. 

Dar să revin la „minusurile” de care vorbeam. Pe de o parte, ne
lipsește, deocamdată, ceea ce constituie suportul literaturii de vârf
și anume literatura de consum. Încet, încet, însă, o să apară și 
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literatură de consum românească; fără ea este foarte greu ca un
scriitor realmente puternic și original să aibă un public mai larg. 

Pe de altă parte, este problema criticii și teoriei literare. Și aici o
spun p-aia dreaptă tinerilor super-inteligenţi de la tribună: atât
timp cât noile concepte, noile abordări de ultimă oră din Occident
nu intră în discursul critic contemporan și folosim tot terminologia
din anii ‘60 - ‘70, dacă nu chiar una interbelică, nu vom putea înţe-
lege nimic din literatura actuală, și nici nu-i vom putea împinge
înainte, nu-i vom determina să nu mai fie provinciali pe tinerii scrii-
tori. Poate că este și treaba scriitorilor să sesizeze că lucrurile s-au
schimbat radical, nu este treaba lor să vadă care sunt realmente „zo-
nele cu plancton” mai mult. Dar, în ultimă instanţă scriitorul nu tre-
buie să fie un mare teoretician, el, scriitorul talentat, se orientează
spontan, cumva ca balena sau ca cârdurile de stavrizi, unde este
hrană mai multă, are tropismele lui. Dar e, totuși, treaba criticilor
și teoreticienilor să marcheze teritoriile fertile, zonele realmente
importante din literatura universală, pentru că nu mai putem trăi
la noi în cătun. Unele dintre lucrurile cele mai rele în comunism era
că trăiam (inclusiv literar, cultural) noi între noi aici, graniţele erau
graniţe, nu cum sunt acum. Consider că critica tânără, după ce și-a
făcut datoria la firul ierbii, trebuie să „decoleze” și să ofere publi-
cului, dar și tinerilor scriitori, care sunt mai zăpăciţi de felul lor, noi
orizonturi, europene, mondiale actuale. Nu le poţi cere scriitorilor
și să citească ultimele teorii, să mai și scrie literatură, mi se pare că
le cerem prea mult. 

Vreau să-i spun lui Marius Miheţ următorul lucru: nevoia de face
noi, scriitorii, teorie este drama generaţiei mele. Neexistând
concepte noi, utile ale criticilor din generaţia noastră, care să dea
seama de demersurile noastre, a trebuit să le descoperim noi și să
le plasăm în text, chiar să le inventăm. Ne-am risipit energia. 
Crăciun și-a risipit energia, de fapt: în loc să scrie numai proză, a
scris și cărţi de teorie. 

În sfârșit - din păcate, în sală nu sunt decât Andrei Dósa și Anatol
Grosu, poate alţi doi-trei tineri scriitori - cred că, în ultimă instanţă,
mingea este în terenul scriitorilor, așa zăpăciţi cum sunt sau par ei.
Dacă sunt cu adevărat ambiţioși și nu se compară cu Angela 
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Marinescu în poezie și în proză cu Mircea Cărtărescu, au șanse. Dar
dacă își stabilesc plafonul maxim la cei mai în vogă, în literatura ro-
mână, chiar la Alexandru Mușina, dacă vreţi, ca să mă pun și eu
acolo alături de ei, sau la Gheorghe Crăciun, Florin Iaru, Ion Mu-
reșan, vor rata. Dacă aveţi reperele, standardele exclusiv din litera-
tura română, nu veţi reuși nimic. Trebuie să aveţi un alt sistem de
referinţă, mai înalt, modele peste ceea ce este maximum în literatura
română, să aveţi acel curaj, să aveţi acea nebunie care să ne scoată
din normalitate, normalizare și așa mai departe. 

Pentru mine, cuvântul „normalizare” sună îngrozitor. În istoria
recentă, în regimurile comuniste,  „normalizarea” însemna ce putea
fi mai rău. „Normalizare” în anii ‘60 - ‘70, însemna că, în exerior, re-
gimurile comuniste au fost acceptate de Occident, iar în interior că
orice opoziţie a fost zdrobită, redusă la tăcere. Normalizarea este
egal tăcere, scleroză, conformism. Eu nu vreau așa ceva. Eu vreau
explozie, vreau conflicte (doar în literatură, desigur!), vreau lupte
între cei tineri. Din păcate, nu mai e și cazul meu, nu mai am de ce
participa la „bătălii literare”; doar mă mai „enervez” și eu din când
în când. Acum trebuie să mă concentrez să scriu ce mai sunt în stare
să scriu. 

În concluzie, eu cred că momentul actual este unul foarte bun și
mai cred că rolul criticilor și teoreticienilor din universităţi, pentru
că n-are cine altcineva să facă treaba asta, este să deschidă puţin
ochii, să vadă ceea ce au făcut criticii importanţi din anii ‘60, înce-
pând cu Matei Călinescu. Și să le urmeze exemplul. Pentru că, fără
Matei Călinescu, să zicem, Breban era la manivelă, Nichita Stănescu
era un Topârceanu mai spectaculos, mai pitoresc și așa mai departe.
Vă mulţumesc!

Vasile Spiridon: Sunt cumva la mijloc, între sală și onoratul pre-
zidiu, și e o poziţie oarecum convenabilă. În fragmentul acesta de
timp, de 22 de ani, dacă vom fi avut explozii, conflicte și tot ceea ce
își dorește Alexandru Mușina, probabil că ar izbucni un alt război
mondial. Bine, am glumit, desigur. Este prea scurt intervalul ca să
ne dăm seama dacă avem într-adevăr o literatură mare sau nu în
acest interval. Părerea mea este că trebuie să mai treacă încă un 

61



război pentru a vedea lucrul acesta. Iar conceptul de generaţionism
desigur că este acum pe chituci, dar vor veni criticii din anii 2100,
care, probabil, în lipsă de altceva, ne vor grupa tot în generaţii: ge-
neraţia antebelică (până în 2013), generaţia războiului (2013 – 2025),
generaţia postbelică. Avem lentila prea aproape pentru a spune ceva
foarte concret despre ce s-a întâmplat în ultimii 12 ani. Nicolae 
Manolescu afirma că generaţia postbelică este superioară, la nivelul
mediei, celei a războiului, iar acum văd că Alexandru Mușina spune
că nu, că de fapt noi, cei din 2000 până în 2012, nu suntem superiori
generaţiei interbelice.

Alexandru Mușina: La nivel mediu, da!

Vasile Spiridon: Da, dar dacă ar fi la nivel superior, cine ar fi?!
Cine s-ar putea compara cu Liviu Rebreanu sau cu Cezar..., Camil
Petrescu?! 

Alexandru Mușina: Cu Cezar ne-am compara.

Vasile Spiridon: Nu, Nu! Camil am zis. Știu că s-ar fi enervat acum
cumplit Camil Petrescu, să-i fi pronunţat numele lui Cezar Petrescu.
Oricum, câteva aspecte pot fi semnalate și aici. Nu intru pe terenul
colegei mele Rodica Ilie, care a scris despre manifeste. Dar mani-
festele au fost cele care au dat tonul imediat după 1990. De fapt, ele
traduc cumva în tectonica lor ceea ce ne paște în subteran și știţi
foarte bine că acestea – începând cu himerismul, trecând prin 
fracturism și celelalte „isme“, ortodoxismul suprarealist și toate 
celelalte, care au fost tot atât de efemere ca și manifestele interbelice
– nu au putut impune o direcţie, chiar dacă iniţial au încercat să co-
aguleze în jurul lor câţiva scriitori importanţi. Nu cred că poeţii,
care sunt cei mai sensibili la cursul vremii, la aerul timpului, pot să
vină cu ceva foarte serios pentru a fi pus într-o istorie a literaturii
nivel de sec. XXI, până acum. Romancierii au redescoperit povesti-
rea imediat după anii 1990, când era o euforie cu jurnalele, cu me-
moriile. Iată marile descoperiri: romanul lui I. D. Sârbu, Adio,
Europa!, sau Jurnalul Fericirii, al lui Steinhardt. În legătură cu isto-
riile literare s-a demonstrat că, de fapt, ele nu „rentează“ sau nu
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„contează“, pentru că au dovedit, încă o dată, eșecul marilor
construcţii. Se pare că cea mai bună istorie rămâne tot aceea a lui
G. Călinescu. Pe de altă parte, unii ar spune că cea care rămâne azi,
în privinţa conceptelor, în privinţa respectării a ceea ce ţine de
construcţia unei istorii, cu toată latura ei cancanieră, cu tot balastul
sau cu tot ceea ce nu ne place la partea securistă a autorului, ar fi
tot în Istoria... lui Marian Popa. Sunt unii critici care așa afirmă și
e de discutat și aici. Însă, în general vorbind, cred că marele câștig
al perioadei de după ‘90 este, totuși, iată!, critica literară. Avem chiar
în sală câteva nume (se știu ei!), care dovedesc o alură deosebită.
Nu știu! Deocamdată avem lentila prea aproape de ochi. Trebuie să
mai dureze încă un război mondial... Mulţumesc!

(6 aprilie 2012)
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ANCHETA REVISTEI:  22 DE ANI (DE VOLUME) DE POEZIE

„Care sunt, în opinia dumneavoastră, în ordine descrescătoare,
cele mai valoroase 5 (cinci) volume de poezie (noi, nu antologii)
apărute din 1990 până astăzi?

Vă rugăm să adăugaţi și un scurt comentariu (argumentare a
opţiunii) de 1-2 rânduri doar la volumul plasat pe locul 1 (opţional).

Noua anchetă a revistei Corpul T ne-a pus în faţa unui clasament
semnificativ, dar nu definitiv. Peste 10 ani, sigur altele vor fi rezul-
tatele (așa sperăm să gândească oricare dintre poeţii din România).

În primul rând, este de observat că podiumul este ocupat, ca și în
cazul romanelor de după 1990, de volume de poezie ale autorilor
din generaţia ‘80 (și prelungirea ei, promoţia ‘90): Mircea Cărtărescu
Levantul (97p.), Ioan Es. Pop Ieudul fără ieșire (96p.) și Cristian
popescu Arta Popescu (52p.). Ion Mureșan, cu două volume, pe
locurile patru și cinci - cartea Alcool (50p.) și Poemul care nu poate
fi înţeles (37p.) - ar fi fost pe locul trei dacă se cumulau punctele
primite. 

În al doilea rând, întrucît s-a cerut un top cinci al celor mai bune
volume de poezie de după 1990, voturile s-au „risipit” și în cazul
altor poeţi: La Angela Marinescu, Nichita Danilov, Liviu Ioan Stoiciu,
Alexandru Mușina, Ion Stratan, Marta Petreu, Ovidiu Nimigean, 
Simona Popescu, Caius Dobrescu, Marius Ianuș, Radu Vancu și
Claudiu Komartin ș.a.m.d. Dar cum orice anchetă de acest tip este
și un „joc de societate”... „cine se supără i se taie nasul” (am citat
din folclorul au tohton).

În al treilea rând, ancheta readuce în atenţie volume ale unor poeţi
valoroși, dar care păreau uitaţi (inclusiv pentru că, după 1-2 volume
foarte bune, nu au mai publicat nimic), cum ar fi Judith Mészáros
sau Ruxandra Novac. Surprinzătoare este și prezenţa, într-un clasa-
ment din 2012, a unor poeţi din generaţia ‘60 sau promoţia ‘70, (dar
și a lui Gellu Naum!).

În al patrulea rând, orice anchetă de acest tip este contestabilă (în
absolut). Dar rolul ei nu este să dea „grade și funcţii”, ca în armată,
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ci să atragă atenţia asupra poeziei (prea adesea ignorată, margina -
lizată). De aceea, însuși faptul că ocupi un loc în clasamentul în
cauză ar trebui să fie o sursă de mândrie, cel puţin dacă îl credem
pe Kavafis și înţelegem poemul său Prima treaptă.

Înainte de încheiere, câteva precizări și observaţii:
a) au participat la anchetă 46 de critici literari și / sau universitari,

în majoritate tineri, mai puţini, totuși, decât la ancheta despre
roman; cei care nu au răspuns se vor fi temut că se vor pune rău cu
genus irritabile vatum.

b) Clasamentul conţine 87 de volume, publicate de 54 de autori,
încă o dovadă a bogăţiei și calităţii poeziei românești contempo-
rane. Asta în condiţiile în care din „lista Corpului T” lipsesc poeţi
de certă valoare. (Dar asta-i viaţa literară)

c) O parte dintre volumele publicate după 1990 (mai ales în primii
ani) au fost scrise înainte, dar nu au putut apărea din cauza cenzurii
comuniste. După două decenii, caracterul lor „subversiv” aproape
nu mai e perceput de către tineri, prezenţa lor în clasament da-
torându-se valorii lor estetice.

d) Există câţiva autori - Mircea Cărtărescu, Ovidiu Nimigean, Simona
Popescu, Caius Dobrescu, Daniel Bănulescu, Matei Vișniec - votaţi în
cele două anchete ale noastre, atât ca romancieri, cât și ca poeţi.

e) Credem că e momentul pentru o nouă, amplă și totodată exi-
gentă antologie a poeziei contemporane. Numai așa poate fi atras un
public mai larg. (Din păcate, multe dintre volumele votate în ancheta
noastră sunt cunoscute doar într-un cerc foarte restrâns). În ultimii
30 de ani, în scrierea, dar mai ales în receptarea poeziei românești
s-au produs mutaţii majore, pe care manualele școlare (chiar multe
cursuri universitare) le reflectă prea puţin. De exemplu, doar trei
(sau patru) poeţi din „Top 10” sunt prezenţi în manualele de liceu.

Ca și în cazul celei despre roman, sperăm ca ancheta de faţă să fie
utilă atât profesorilor, cercetătorilor, cât și iubitorilor poeziei
românești și – de ce nu? – traducătorilor. 

Și mai sperăm ca toată lumea să fie nemulţumită de rezultatul ei.
Și, drept urmare, să se vorbească cât mai mult despre noi.

C.T.

65



Cele mai bune volume de poezie din 1990 și până azi 

1. Mircea Cărtărescu - Levantul 97p 
2. Ioan Es. Pop - Ieudul fără ieșire 96p 
3. Cristian Popescu - Arta Popescu 52p 
4. Ion Mureșan - cartea Alcool 50p
5. Ion Mureșan - Poemul care nu poate fi înţeles 37p 
6. Alexandru Mușina - Regele dimineţii 27p 
7. Mariana Marin - Mutilarea artistului la tinereţe 18p
8. Constantin Acosmei - Jucăria mortului 14p
9. Ovidiu Nimigean - nicolina blues 11p
10. Marius Ianuș - Manifest anarhist și alte fracturi 10p
11.-13.                                                                                                   9p
Ana Blandiana - Refluxul sensurilor
Angela Marinescu - Fugi postmoderne
Liviu Ioan Stoiciu - Pe prag (Vale - Deal)
14.-16. 8p
Alexandru Mușina - Hinterland
Alexandru Mușina - Tomografia și alte explorări
Gellu Naum - Malul albastru
17. Alexandru Mușina - Budila – Express 7p
18. – 21. 6p
Mariana Codruţ - Existenţa acută
Caius Dobrescu - Efebia
Simona Popescu - Lucrări în verde sau pledoaria mea pentru poezie
Liviu Ioan Stoiciu – Poemul animal
22. – 32. 5p
Daniel Bănulescu - Balada lui Daniel Bănulescu
Andrei Bodiu - Cursa de 24 de ore
Ruxandra Cesereanu - Oceanul schizoidian
Șerban Foarţă - Hexachordos
Emilian Glaicu Păun - Yin Time
Marius Ianuș - Ursul din containăr – un film cu mine
Alexandru Mușina - Aleea Mimozei nr.3
Alexandru Mușina - Lucrurile pe care le-am văzut (1979-1986)
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Gellu Naum - Faţa și suprafaţa
Ion Pop - Elegii în ofensivă
Simona Popescu - Juventus
33. – 43. 4p
Traian T. Coșovei - Aerostate plîngînd
Ștefan Augustin Doinaș - Psalmi
Vasile Gârneţ - Câmpia Borges
Mariana Marin - Atelierele
Angela Marinescu - Probleme personale
Judith Mészáros - Îngeriada
Judith Mészáros - We all live in a yellow submarine
Ovidiu Nimigean - Week-end printer mutanţi
Marta Petreu - Cartea mâniei
Marta Petreu - Falanga
*** (Andei Bodiu, Simona Popescu, Caius Dobrescu, 
Marius Oprea) - Pauză de respiraţie
44. – 54.                                                                                               3p 
Adrian Alui Gheorghe - Îngerul căzut
Daniel Bănulescu - Daniel al rugăciunii
Ionel Ciupureanu - Mișcări de insectă
Nichita Danilov - Deasupra lucrurilor, neantul
Nichita Danilov - Întâmplări de pe strada Kanta
Ioan Flora - O bufniţă tânără pe patul morţii
Claudiu Komartin - Un anotimp în Berceni
Alexandru Mușina - Album duminical
Cristian Simionescu - Ţinutul bufonilor
Ion Stratan - Crucea verbului
Radu Vancu - Biografia litteraria
55. – 73. 2p 
Constantin Abăluţă - Drumul furnicilor
Emil Brumaru - Infernala comedie
Gabriel Chifu - Întâmplări din ţinutul misterios
Gabriel Chifu - La marginea lui Dumnezeu
Vasile Dan - Pielea poetului
Caius Dobrescu - Odă liberei întreprinderi
Șerban Foarţă - Caragialeta
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Medeea Iancu - Divina Tragedie
Doina Ioanid - Duduca de marţipan
Claudiu Komartin - Păpușarul și alte insomnii
Angela Marinescu - Întâmplări derizorii de sfârșit
Angela Marinescu - Cocoșul s-a ascuns în tăietură
Ileana Mălăncioiu - Ardere de tot
Ion Mircea - Manuscrisul din Insula Elefantina
Simona Popescu - Xilofonul și alte poeme
Dan Sociu - cântece eXcesive
Marin Sorescu - Puntea (Ultimele)
Chris Tănăsescu - La răsăritul temniţei
Radu Vancu - Monstrul fericit
74. – 87. 1p
Crista Bilciu - Poema desnuda
Dan Coman - Anul cârtiţei galbene
Nichita Danilov - Centura de castitate
Aurel Dumitrașcu - Mesagerul
Sorin Gherguţ - Orice. Uverturi & reziduuri
Claudiu Komartin - Circul domestic
Ștefan Manasia - Motocicleta de lemn
Angela Marinescu - Îmi mănânc versurile
Ruxandra Novac - ecografitti
Dan Sociu - borcane bine legate, bani pentru încă o săptămână
Ion Stratan - Cântă zeiţă mânia
Radu Vancu - Amintiri pentru tatăl meu
Radu Vancu - Sebastian în vis
Matei Vișniec - La masă cu Marx
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Cum s-a votat

Constantin Arcu: 1. cartea Alcool , 2. Hinterland, 3. Îngerul căzut,
4. Poemul animal, 5. Centura de castitate

George Ardeleanu: 1. Juventus, 2. Levantul, 3. Efebia, 4. Tomo-
grafia și alte explorări, 5. Infernala comedie

Șerban Axinte: 1. nicolina blues, 2. Ieudul fără ieșire, 3. Biographia
litteraria, 4. Jucăria mortului, 5. Motocicleta de lemn

Cristina Balinte: 1. Balada lui Daniel Bănulescu , 2. Arta Popescu,
3. cartea Alcool, 4. cîntece eXcesive, 5. Mutilarea artistului la tinereţe

Graţiela Benga: 1. Levantul, 2. Mutilarea artistului la tinereţe, 
3. Arta Popescu, 4. Întâmplări derizorii de sfârșit, 5. Ieudul fără ieșire

Iulian Boldea: 1. Ieudul fără ieșire, 2. Levantul, 3. Budila - Express,
4. Poemul care nu poate fi înţeles, 5. Arta Popescu

Corin Braga: 1. Oceanul schizoidian, 2. Îngeriada, 3. Levantul, 
4. Ieudul fără ieșire, 5. Arta Popescu

Dumitru - Mircea Buda: 1. Poemul care nu poate fi înţeles, 
2. Levantul, 3. Manifest anarhist și alte fracturi, 4. Păpușarul și alte
insomnii, 5. Anul cârtiţei galbene

Alina Buzatu: 1. Levantul, 2. Arta Popescu, 3. Fugi postmoderne,
4. Poemul care nu poate fi înţeles, 5. Ieudul fără ieșire

Paul Cernat: 1. Levantul, 2. Ieudul fără ieșire, 3. Arta Popescu, 
4. Xilofonul și alte poeme, 5. Ursul din containăr – un film cu mine

Marius Chivu: 1. Levantul, 2. Ieudul fără ieșire, 3. Arta Popescu, 4.
Fugi postmoderne, 5. cartea Alcool

Vitalie Ciobanu: 1. Levantul, 2. Câmpia Borges, 3. Existenţa acută,
4. Regele dimineţii, 5. La masă cu Marx

Evelina Cîrciu: 1. cartea Alcool, 2. Regele dimineţii, 3. Ieudul fără
ieșire, 4. Levantul, 5. Cursa de 24 de ore

Nicoleta Cliveţ: 1. Poemul care nu poate fi înţeles, 2. Ieudul fără
ieșire, 3. Arta Popescu, 4. Jucăria mortului, 5. Circul domestic

Gabriel Coșoveanu: 1. Ieudul fără ieșire, 2. Falanga, 3. Aleea Mi-
mozei nr.3, 4. Poemul care nu poate fi înţeles, 5. Cântă zeiţă mânia

Bogdan Creţu: 1. Arta Popescu, 2. Ieudul fără ieșire, 3. Jucăria
mortului , 4. Levantul, 5. cartea Alcool
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Daniel Cristea – Enache: 1. Ieudul fără ieșire, 2. Levantul, 
3. cartea Alcool , 4. Puntea (Ultimele), 5. Jucăria mortului  

Adina Diniţoiu: 1. Arta Popescu, 2. Levantul, 3. Mutilarea 
artistului la tinereţe, 4. Ieudul fără ieșire, 5. Ursul din containăr –
un film cu mine

Mihai Ene: 1. Ieudul fără ieșire, 2. Poemul animal, 3. Cartea mâniei,
4. Manifest anarhist și alte fracturi, 5. Lucrări în verde sau Pledoaria
mea pentru poezie

Gabriela Gheorghișor: 1. Ieudul fără ieșire, 2. Budila- Express, 
3. Poemul care nu poate fi înţeles, 4. Fugi postmoderne, 5. Cartea
mâniei

Ioan Groșan: 1. cartea Alcool, 2. Regele dimineţii, 3. Ieudul fără
ieșire, 4. Arta Popescu, 5. Mutilarea artistului la tinereţe

Emanuela Ilie: 1. Arta Popescu, 2. Ieudul fără ieșire, 3. Deasupra
lucrurilor, neantul, 4. Poemul care nu poate fi înţeles, 5. Jucăria 
mortului  

Rodica Ilie: 1. cartea Alcool, 2. Regele dimineţii, 3. Întâmplări de
pe strada Kanta, 4. Odă liberei întreprinderi, 5. Sebastian în vis

Ion Buzera: 1. Lucrări în verde sau Pledoaria mea pentru poezie,
2. Probleme personale, 3. Mișcări de insectă, 4. Un anotimp în
Berceni, 5. cartea Alcool

Vasile Gârneţ: 1. Faţa și suprafaţa, 2. Regele dimineţii, 3. Existenţa
acută, 4. Ieudul fără ieșire, 5. Poemul care nu poate fi înţeles

Mihai Iovănel: 1. Arta Popescu, 2. Levantul, 3. Daniel al rugăciunii,
4. Ieudul fără ieșire, 5. Ursul din containăr- un film cu mine

Cristina Ispas: 1. Manifest anarhist și alte fracturi, 2. We all live
in a yellow submarine, 3. Poemul care nu poate fi înţeles, 4. Mutilarea
artistului la tinereţe, 5. Ieudul fără ieșire

Adrian Lăcătuș: 1. Tomografia și alte explorări, 2. Cursa de 24 de
ore, 3. Efebia, 4. Arta Popescu, 5. borcane bine legate, bani pentru
încă o săptămână

Nicolae Leahu: 1. Infernala comedie, 2. Manuscrisul din Insula
Elefantina, 3. cartea Alcool, 4. Levantul, 5. Yin Time

Marius Miheţ: 1. Levantul, 2. Ieudul fără ieșire, 3. Arta Popescu, 
4. Cocoșul s-a ascuns în tăietură, 5. cartea Alcool

Doris Mironescu: 1. Ieudul fără ieșire, 2. Levantul, 3. nicolina
blues, 4. Arta Popescu, 5. Poemul care nu poate fi înţeles
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Georgeta Moarcăs: 1. Poemul care nu poate fi înţeles, 2. Atelierele,
3. Regele dimineţii, 4. Ieudul fără ieșire, 5. Arta Popescu

Gheorghe Mocuţa: 1. cartea Alcool, 2. Levantul, 3. Mutilarea 
artistului la tinereţe, 4. Pielea poetului, 5. Îmi mănânc versurile

Carmen Mușat: 1. Levantul, 2. Mutilarea artistului la tinereţe, 
3. Ieudul fără ieșire, 4. Caragialeta, 5. Regele dimineţii

George Neagoe: 1. Levantul, 2. Psalmi, 3. Hinterland, 4. Fugi 
postmoderne, 5. Ieudul fără ieșire

Antonio Patraș: 1. Jucăria mortului, 2. Week-end printre mutanţi,
3. Ieudul fără ieșire, 4. La răsăritul temniţei, 5. Amintiri pentru tatăl
meu

Irina Petraș: 1. Refluxul sensurilor, 2. cartea Alcool, 3. Ieudul fără
ieșire, 4. Întâmplări din ţinutul misterios, 5. Poema desnuda

Ion Pop: 1. Levantul, 2. Malul albastru, 3. Ieudul fără ieșire,  
4. Drumul furnicilor, 5. Poemul care nu poate fi înţeles

Constantin M. Popa: 1. Regele dimineţii, 2. cartea Alcool, 
3. Pe prag (Vale - Deal), 4. La marginea lui Dumnezeu, 5. Un anotimp
în Berceni

Constantin Pricop: 1. Pe prag (Vale - Deal), 2. Aerostate plîngînd,
3. Crucea verbului, 4. Divina tragedie, 5. Hinterland

Simona Sora: 1. Levantul, 2. Pauză de respiraţie, 3. Album 
duminical, 4. Duduca de marţipan, 5. Orice. Uverturi & reziduuri

Ion Simuţ: 1. Elegii în ofensivă, 2. Refluxul sensurilor, 3. cartea 
Alcool, 4. Aleea Mimozei nr.3, 5. Republica Federală Daniel
Bănulescu

Vasile Spiridon: 1. Levantul, 2. Malul albastru, 3. Ţinutul 
bufonilor, 4. Ardere de tot, 5. Mesagerul

Adriana Stan: 1. Levantul, 2. Ieudul fără ieșire, 3. Poemul care nu
poate fi înţeles, 4. Ursul din containăr – un film cu mine, 
5. ecografitti

Cornel Ungureanu: 1. Hexachordos, 2. Levantul, 3. O bufniţă
tânără pe patul morţii, 4. Poemul care nu poate fi înţeles, 
5. Tomografia și alte explorări

Dragoș Varga: 1. Lucrurile pe care le-am văzut, 2. Ieudul fără
ieșire, 3. nicolina blues, 4. Monstrul fericit, 5. cartea Alcool
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Argumente pentru locul I

Mircea Cărtărescu Levantul
Pentru că este epopeea limbajului literar românesc. (Marius

Chivu)
O matrioșkă de efervescenţe poetice și splendori metatextuale.

(Marius Miheţ)
Levantul este o carte unică – Mircea Cărtărescu inovează, la

nivelul limbajului poetic, și reinventează poezia prin parodie. Este
o poezie-spectacol, debordantă prin ingeniozitate, fantezie și spirit
ludic. (Carmen Mușat)

Levantul este însăși Literatura, anulând împărţirea tripartită pe
genuri, cu care europenii s-au procopsit de peste două milenii. În
plus, reprezintă unicul volum, de la cele argheziene încoace, unde
se înlănţuiesc trei forme de lirism: acumularea de imagini, stilizarea
și proiecţia livrescă. (George Neagoe)

Levantul lui Mircea Cărtărescu este, fără îndoială, una dintre
capodoperele poeziei noastre din ultimii douăzeci de ani. S-a spus
mai totul despre ea : epopee sui generis a literelor române, cu per-
formanţe stilistice și cu o bogăţie de vocabular comparabilă cu a
oricărui mare scriitor român, de la Budai-Deleanu la Arghezi ; liber -
tate « postmodernă » superbă în demontarea și mânuirea tuturor
po(i)eticilor semnificative din spaţiul literar românesc, lectură auto-
critică a Poeziei, parodie și comedie a literaturii într-un mai vast
theatrum mundi, curaj al deschiderii spre o problematică politică
de cea mai stringentă și dramatică realitate, «demascată» în meca -
nismele ai grotesc-absurde etc. etc. Un mare spectacol de imaginaţie
lingvistică, o sărbătoare poetică montată cu plăcere și cu o bucurie
a scrisului, într-o stare de fericire ce se transmite prea rar cititorului
de literatura română… (Ion Pop)

Levantul e singurul volum de după 1989 din care, la orice oră din
zi sau din noapte, aș putea recita vreo două versuri, de pildă: „Da’
mai mîndră decît toate ţerile din hastă sferă / E Valahia ferice, e
Valahia prosperă” (Simona Sora)

Aducerea la unison a cuvintelor, stilurilor, formelor literare și a
sistemelor de norme ale poeziei noastre, biografismul, discursul
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poietic, textualismul, lumea ca text, montajul postmodernist, la care
se adaugă toate nuanţele sentimentelor, de la comic la scepticism –
sunt marile reușite ale acestei parodice epopei de halviţă. Nu cu De
ce iubim femeile, ci cu Levantul (și, deocamdată, cu Orbitor I)
rămâne Mircea Cărtărescu în istoria literaturii române. (Vasile
Spiridon)

Levantul - experiment definitiv (pentru poezie & pentru poet),
anti-canonic și totuși scris după canoane teoretice, o lume complet
închisă și închizând ușa după ea. (Adriana Stan)

Ioan Es. Pop   Ieudul fără ieșire
Încă din prima sa carte, Ieudul fără ieșire, Ioan Es. Pop adoptă

pseudonimul propriei biografii pentru a transcrie relieful sinuos,
decrepit, nelinear, insidios, refractar, incolor, policrom, inodor, re-
fulat, exhibat al lumii în care trăiește, respiră, scrie, suferă, gândește,
rătăcește. Versurile sunt abrupte și dizolvante, au o anume fervoare
a dezabuzării, alimentându-se, însă, din voluptatea fiinţării și bea -
titudinea scrisului. (Iulian Boldea)

Pentru „cruzimea” viziunii unei minţi delicate ultragiate de molo-
hul proastei-creșteri comuniste și, în fond, eterne. (Gabriel
Coșoveanu)

O carte care a împins poezia noastră într-o nouă vîrstă, după cea
postmodernă ilustrată strălucit de cartea de pe locul doi. (Daniel
Cristea-Enache)

„Importanţa” unei cărţi este legată, inevitabil, dincolo de valoarea
sa estetică intrinsecă, de problema receptării și de „șansa” des -
chiderii unor noi spaţii celor ce vin. Astfel, „Ieudul fără ieșire” mi se
pare atât o carte excelent scrisă, profundă, unitară, cât și un model
care și-a exercitat influenţa aproape două decenii, într-un mod în
care niciun alt volum publicat după 1980 nu a făcut-o. (Mihai Ene)

Pentru că acest volum conţine o poezie a infernului incontrolabil
și reprezintă un paradis controlat al poeziei. (Gabriela Gheorghișor)

Am ales să așez Ieudul fără ieșire în capul listei în primul rând
datorită influenţei enorme pe care a exercitat-o asupra ultimului
val de poeţi din literatura română, cel al douămiiștilor sau, cu alte
cuvinte, asupra poeziei care i-a urmat. De fapt, dincolo de valoarea
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incontestabilă, am aplicat acest criteriu al influenţei și la celelalte
volume (exceptând We all live in a yellow submarine), fără de care
lista ar fi putut foarte bine arăta și altfel. (Cristina Ispas)

Toate cele cinci cărţi aparţin unor unor mari scriitori, probabil
celor mai mari poeţi români din ultimii 22 de ani. Am așezat pe
primul loc Ieudul fără ieșire deoarece, deși clasică, ea generează în
continuare fascinaţie și are o evidentă influenţă în posteritatea ime-
diată. (Doris Mironescu)

Cristian Popescu Arta Popescu
Întreaga operă a lui Cristian Popescu și acest volum în mod spe-

cial marchează un alt mod de a concepe și scrie poezia, o detașare
de artificiul unei părţi din poezia optzecistă, reciclându-i pro-
cedeele; dă naștere, totodată, unei sensibilităţi inedite. (Bogdan
Creţu)

Arta Popescu - pentru un motiv foarte simplu: formula poetică
inconfundabilă, inimitabilă (nu are emuli sau continuatori) și care,
spre deosebire de alte tipuri de poezie, nu se demodează (o poezie
dincolo de mode și timp). (Adina Diniţoiu)

Ion Mureșan cartea Alcool 
Poetul este un iluminat, dar și un lucid, spune lucrurile cele mai

simple, descrie realitatea de sub ochii nostri, purtându-te însă până
la ceea ce e fundamental, până la abisurile existenţei. (Evelina Cîrciu)

Ion Mureșan e un boem autentic, dar și un actor performant care
își construiește inspirat mizanscena creaţiei. Beţia sa e o stare de
spirit, o iluminare sau o cădere în oniric. Transa lui nu e străină
reve laţiei și scoate din adâncul fiinţei, asemeni unui faun inspirat
de zei, Cartea Alcool. Pretenţiile sale pot merge și mai departe când,
cu inteligenţa sa jucăușă, își proiectează viaţa într-un interval, al
îngerului căzut. Muri e un actor care se agaţă cu toate simţurile de
viaţa subteranei, renunţând parcă la «operă» cu un elan rimbaldian.
E un destin, o fatalitate a ardeleanului înzestrat cu cea mai mare
putere de iradiere a cuvântului. El, poezia lui, se naște din același
nucleu dur, cu «realitatea palpabilă» clamată de Virgil Mazilescu.
(Gheorghe Mocuţa)
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Ion Mureșan Poemul care nu poate fi înţeles
Originalitatea spectaculoasă a poeziei lui Ion Mureșan provine

din suprapunerea unui imaginar suprarealist pe o sensibilitate neo-
expresionistă, rezultând un discurs oracular asupra unei lumi care
nu e câtuși de puţin doar cea pe care o cunoaștem cu simţurile cen-
zurate de intelect, ci un soi de panopticum holografic de lumi posi-
bile, fiecare însă cât se poate de reală, de palpabilă în sine,
hrănindu-se din mecanica subconștientă a instinctelor și fobiilor
noastre profunde. (Dumitru - Mircea Buda)

Pentru insistenţa afirmării unei naturi vizionare în timpuri ostile
și fascinaţia indusă de delirul poetic. (Georgeta Moarcăs)

Alexandru Mușina Regele dimineţii
Ce ar mai fi de spus / în această lume a gesturilor ireversibile / 

spectacol hieratic de lumină și văzduh / atâta vreme cât / 
între abrevieri exclamaţii și interjecţii / despre O.K.! a scris /
însuși Micul Rege al Dimineţii. (Constantin M. Popa)

Constantin Acosmei Jucăria mortului
Un volum singular, în care confesiunea devine impersonală, ar-

ticulând o poetică negativă, a refuzurilor, și un limbaj de o noutate
absolută. Ca să invoc reperele clasice, aș plasa cartea lui Acosmei
undeva între Plumb și Jocul secund. (Antonio Patraș)

Ovidiu Nimigean nicolina blues
Poezia lui O. Nimigean s-ar putea defini prin raportare la o sterili -

tate autodivulgată, exasperantă, de care autorul reușește să se de-
tașeze prin autoironie. Însă autoironia nu ţine de retorică, ci este
un mijloc de absorbţie și interiorizare a dimensiunii tragice. 
O. Nimigean este unul dintre cei mai importanţi scriitori români de
după 1990. (Șerban Axinte)

Ana Blandiana Refluxul sensurilor
De o seninătate la îndemână doar celor ce au deprins disciplina

muritudinii, poemele „în scapăt” („Iată că scapăt”) ale Anei Blandiana
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sunt de o sfâșietoare frumuseţe. Nu lacrima e așteptată de ritmurile
lor, ci o strângere de inimă înfiorată și o nevoie uriașă de mărtur-
isire fără vorbe („În absenţa sunetelor?”). Stări ceţoase, crepusculare
se limpezesc în versurile ei de o directeţe brutală și ali nătoare în
chiar aceeași clipă. O descoperire stridentă și înfricoșătoare: „Se -
colul nostru este secolul trecut, / Noi suntem propria noastră istorie,
/ Ce stranie senzaţie a destinului încheiat / Pe când continuăm să
fim!”, își pierde acutele și foșnește mătăsos tocmai fiindcă omenes-
cul cu feţele sale destinale uimește încă, poeta nu și-a pierdut arta
mirării și nici știinţa de a spune laconic adevăruri despre trecerea
omului. (Irina Petraș)

Daniel Bănulescu  Balada lui Daniel Bănulescu
O poezie de zvârcolire, cu pulsiuni eretice de imagini invitate la

sugrumare, sub patrafirul misticismului urban al cuvintelor.
(Cristina Balinte)

Emilian Glaicu-Păun  Yin Time
Deși sînt, în fond, o afacere „barbară”, aruncînd – pe-o vreme –

zeii „netrebnici” pe altarul jocurilor de societate, topurile iau, totuși,
temperatura receptării: pe unde cu mîna, pe unde cu termometrul...
Cu Yin Time (nu mai puţin ar fi în cauză volumele Cel bătut îl duce
pe cel nebătut sau Arme grăitoare) Emilian Galaicu-Păun impune
în poezia românească postdecembristă un nivel de expresie și de
tensiune semantică nu atît greu de atins (pentru maeștri, or despre
ei este vorba), cît – cel mai dificil – de concurat pe terenul construc -
ţiilor polifonice, cel care contează – în această clipă! – pentru sub-
semnatul. (Nicolae Leahu)

Ion Pop  Elegii în ofensivă
Nu am un comentariu special pentru locul I, altul decat prefe -

rinţa categorică, fără ezitare. (Ion Simuţ)

Simona Popescu  Juventus
Pentru punerea în scenă a spendorii juvent-uţii, pentru revolta

împotriva „haitei mature”, în sensul gombroviczian al termenului.
(George Ardeleanu)
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„anotimpuri biologice“
Interviu cu Andra Rotaru

Poezia ta se constituie ca un flux de trăire senzorială asociată
unor „peisaje” suprarealiste. Cum ai ajuns la acest conţinut, la
această voce?

Nu știu în ce măsură este vorba de poezia mea, și în ce măsură
este vorba de niște anotimpuri biologice. La vârste mai mici, de
fiecare dată când mi se părea că sunt gata să pierd ceva, mă ascun-
deam și-mi observam chipul în oglindă, convinsă că toate expresiile
acelea noi, de pe el, vor dispărea. Le fel și în poezie: toate lucrurile
se petrec mai repede decât suntem capabili să redăm, efectiv. Poate
de aici și cromatica de fundal care poate fi privită în nenumărate
feluri, iar uneori te poate sufoca. Conţinutul e generat, cred, de ceea
ce ai deja în tine. Nu poţi umple un balon cu aer cald, sperând să
ajungi, precum vrăjitorul din Oz, altundeva decât îţi este dat cu
putinţă.

Începuturile au fost tulburi: evitam tot ce avea legătură cu re-
laţionarea dintre doi oameni, cu lirismul exagerat, cu declaraţiile,
apoi am început să evit cuvintele. Din evitarea lor cred că am ajuns
la poezia pe care o scriu acum.

Pe atunci, aveam un sistem contra dulcegăriilor pe care le vedeam
la TV: scenele din filme în care Romy Schneider și Alain Delon sau
Rita Hayworth și Glenn Ford se arătau devotaţi unul altuia ne
stârneau mie și surorii mele chicote de maimuţe - Ich liebe dich ,
Jag älskar dig, I love you - fiind rapid înlocuite în vocabularul nos-
tru de expresia „te iubesc-prostesc”. Deviam firul narativ al filmului
pentru a-l feri de „patetisme” sau efuziuni sentimentale. Actorii nu
se pupau, nu se arătau tandri unul cu altul, nu afișau nici un semn
de apropiere trupească conform înţelegerii noastre tacite. Expresia
“a prosti” a fost, de altfel, o provocare pe care nici peste ani nu am
reușit să o schimbăm cu o alta mai bună din punct de vedere
lingvistic. 

De la scenele languroase din filmele alb-negru sau tehnicolor, la
cărţile din bibliotecile copilăriei, nu a fost decât un pas. Dacă 
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ima ginile din filme le purtam mult timp întipărite pe retină, în cazul
cărţilor impactul a fost diferit, ele au adus putinţa atingerii „obiec-
tului” dorit. Găsisem cum să miros coperta unei cărţi, cum să-mi
lipesc buzele de file, cum să fac să se impregneze o cameră întreagă
de izul unei cărţi îndrăgite: starea de bine sau afecţiunea pentru un
personaj s-au transpus în simţurile olfactive, au creat o reacţie
chimică înnebunitoare.

Feţi Frumoși cu stea în frunte mâzgăliţi de creioane care miroseau
puternic a lemn, bărcile lui Tom Sawyer desenate cu stiloul de o
cerneală care mirosea a asfalt umed-sărat, Rupta-păpușa mea din
câlţi, devenită și ea personaj, m-au dus către noi zone emoţionale.

Transformarea graduală a stării de bine (sinonimă cu trucul acela
lingvistic), a atins apogeul la întâlnirea cu mirosul de brad pe care-l
aducea în casa de la Constanţa unchiul meu: un amestec de iz de
tutun, parfum, gumă de mestecat, o aromă venită de peste mări și
ţări. Iar când acestea se petrec într-o cameră decorată cu urși polari,
foci și răpiri din Serai, efectul e devastator. Imaginaţia de copil mi- o
lua razna, printre melodiile (neapărat) ale Rachetei albe și Cireșari -
lor, când unchiul se transforma în salvatorul meu: mă ridica pe
umeri atunci când alunecam în borhotul de vin, mă ferea de găinile
sacrificate care dansau fără capete în curte, elibera șobolanii pu -
ternic mirositori, prinși în capcane, ca să nu mai plâng.  

Nu folosesc nici astăzi (verbal) cuvintele „acelea”, pentru că, așa
cum spunea Roland Barthes, „oroarea de a altera este cu mult mai
puternică decât neliniștea de a pierde”. Tot ceea ce știu este că am
găsit cândva starea de bine, iar supereroul copilăriei mele m-a ghi-
dat de-a lungul timpului înspre ideea că există undeva acea putere
de a mă face să cred că orice e posibil, că există ireversibil, că nu
exis tă despărţiri.

În Cuvânt înainte la Jurnalul Sylviei Plath, Ted Hughes, cunos -
când-o îndeaproape, spunea că poeta avea mai multe voci și când
reușea să fie ea, ca în volumul Ariel, poezia avea o forţă excepţio -
nală. Ai o tehnică anume prin care îţi construiești poeziile?

Mereu mi s-a vorbit de tehnică, iar eu nu înţeleg nici în acest mo-
ment ce este ea. E ca și cum ai vrea să dai o construcţie ploii.
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Miroase a iarbă udă și e cel mai frumos lucru, nu l-a „construit” ni-
meni. Probabil, când vorbim de construcţie în cazul poeziei, ea
reprezintă un anumit melanj între înnăscut și dobândit. 

Din păcate, atunci când reușești să fii tu în poezie, reversul e co-
matos. Vei recăuta îndelung apropierea de acea stare de bine la care
ai avut acces cândva. Un bine care, indiferent de cât de dureros este,
e foarte personal, e foarte al tău. Pe care îl vei muzeifica, confundând
realitatea și valoarea actuală a scrisului, cu ceea ce a fost el, idealizat.
E precum o dragoste un pic morbidă, un pic deznădăjduită, pierdută
pentru totdeauna. 

Ar fi mult mai ușor să existe o tehnică anume pentru orice, viaţa
ar fi mai puţin implozivă, iar spitalele ar fi goale, la fel și cimitirele. 

Ai mărturisit: Sunt mai poetică atunci când uit de mine. .. ?

Ceea ce spun azi și ceea ce spun mâine mă amuză, iar cuvântul
nestatornicie mi-e foarte drag. Nu cred că are o conotaţie negativă,
cât una pozitivă. Nimic nu este mai folositor decât uitarea vechilor
tabieturi și a propriului manierism. Când vreau să am acces la mi-
cile mele cotloane, necunoscute îndeajuns, nu intru cu Andra acolo.
Mă duc, simt, trăiesc - poate o lună sau câţiva ani, apoi revin. De
asta e benefic să am în preajma mea persoane echilibrate, care îmi
spun pe nume și mă cheamă înapoi.

Este cunoscut background-ul plastic, influenţa pictoriţei Frida
Kahlo asupra imaginarului tău poetic din primul volum, Într-un pat
sub cearșaful alb (2005). Ce ne poţi spune despre această afinitate
artistică?

Frida putea fi la fel de bine Warhol sau Bacon sau Chirico. S-a în-
tâmplat să fie ea. E ca atunci când ai în jur multe cărţi, răsfoiești,
citești, apoi îţi bate inima tare și simţi nevoia să scrii. La fel s-a în-
tâmplat și cu Frida, volumul îl pun pe seama „tahicardiei” pe care
mi-au provocat-o tablourile ei. Uneori nici nu e nevoie să înţelegi
prea mult sau să-ţi explici alegerile.
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Culmea, la mulţi ani după apariţia volumului, am văzut casa ei, a
lui Diego, picturile și locurile în care a creat. Nu știu dacă ceea ce
vezi în mod real și ceea ce vezi în variantă reprodusă duc la efecte
egale. Mă bucur că mai întâi mi-am putut imagina.

Cum ai ajuns la al doilea volum, Ţinuturile Sudului (2010)?

Ţinuturile au fost o îndrăgostire totală de mine. La fel cum,
Într-un pat sub cearșaful alb a reprezentat o perioadă ludică, în care
ceea ce vedeam scriam, transpunând un simţ prin altul. Ce să spun
despre cum am ajuns la Ţinuturi? Au început cu un răsărit de soare,
undeva foarte departe, după multe nopţi albe, apoi au continuat și
au trecut prin câteva ierni. Probabil va rămâne cartea căreia îi voi
rămâne fidelă din punct de vedere emoţional, irepetabilă.

Cum îţi alegi titlurile pentru volumele și poemele tale?

Primul titlu a fost ales într-o noapte spre dimineaţă, când mi-a
sunat telefonul și am fost anunţată că intră la tipar cartea. Mi s-au
propus trei titluri. Pentru că voiam să adorm la loc cât mai repede,
l-am ales pe Într-un pat... A doua zi când m-am trezit au început
emoţiile, pentru că nu mă reprezenta deloc, erau versuri scoase din
context. Dar cred că a fost bine, acum pat și cearșaf sunt mai greu
de folosit în poezie.

Ţinuturile sudului mi-am imaginat că există într-o zonă de unde
unii oameni nu mai revin atât de ușor. E plin de sevă de struguri și
cireși, e mereu toamnă, acolo ești mereu îndrăgostit și euforic, și
nimic nu te cheamă înapoi.

De ce anume crezi că depinde performanţa în literatură?

Nu e vorba de performanţă. Desigur, e nevoie să citești foarte
mult, să ai cum să te compari și să te poţi plasa într-o literatură lo-
cală sau internaţională, în mod obiectiv. Din păcate, România nu
este locul potrivit pentru a vorbi de performanţă. Dacă ar fi după
mine, aș muta toţi scriitorii valoroși mult peste ocean. E o discuţie
prea lungă și pragmatică. 
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Joci un rol important, aș spune, în popularizarea literaturii de azi
prin AgenţiadeCarte. Ne poţi povesti câte ceva despre activitatea ta
de aici?

A fost un proiect de care mi-a fost teamă, apoi l-am îndrăgit. Mi-a
dat șansa să aleg, să nu fac compromisuri, să citesc mult mai mult,
să cunosc oameni minunaţi. Nu cred că popularizez atât de mult li -
teratura. E doar ceva normal, absolut normal, care ar trebui replicat
la nesfârșit. 

AgenţiadeCarte îmi place și pentru că nu ţine cont de părerile per-
sonale ale echipei, ci de produsul cultural, de valoarea unui autor, a
unei cărţi, a unui eveniment. Nu discriminăm și nu încurajăm o 
anumită minoritate sau majoritate.

Au fost multe lucruri bune care, prin intermediul Agenţiei, au nor-
malizat câte ceva în domeniul cultural, cum ar fi drepturile de autor,
dacă ne gândim că, la 11 iulie 2010, scriitorul Dan Mircea Cipariu a
iniţiat o Scrisoare de protest și Greva fiscală împotriva suprataxării
drepturilor de autor de către Guvernul Boc, protest semnat de peste
1000 de creatori români din toate domeniile artistice și ale lumii
noastre culturale. Nu este singurul exemplu de acest fel, cei care au
urmărit acest site au putut observa nu numai latura de promovare
a evenimentelor editoriale sau artistice, ci și un spirit care nu merge
cu „turma” și cu ceea ce se impune unui artist. Încercăm să schim-
băm și mentalităţi, să ţinem pasul cu o normalizare necesară în
domeniul culturii.

Există poeţi tineri, debuturi, pentru care ai paria că vor fi de cursă
lungă?

Există atât de multe suișuri în cariera unui scriitor, apoi atât de
multe rostogoliri în sens opus... Uneori e nevoie și de o constituţie
psihică destul de robustă pentru a-ţi împlini menirea. Cursa lungă
se poate întrerupe și înainte de 30. 

În momentul deschiderii AgenţieideCarte, de exemplu, a fost ini -
ţiată și rubrica Carte în lucru, unde cei care nu debutaseră, cei care
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aveau o carte în lucru sau gata să apară, puteau trimite informaţiile
necesare atât pentru cititori cât și pentru potenţialii editori.

Din ce am putut observa, sunt mult mai aproape, încă, de scrii -
torii care au debutat în anii 2000, sau de cei care au în momentul de
faţă în jur de 30 de ani și își fac debutul acum. Poate că sunt un pic
demodată, dar caut altceva decât ceea ce aduc scriitorii născuţi după
`89, în poezie. Însă, cu siguranţă, cei mai tineri de acum au un atu:
sunt foarte stăpâni pe construcţia unui poem, acest termen atât de
ambiguu pentru mine. 

Dacă nu ar fi ea, poezia, atunci lumea ar deveni…

Nicicum. La fel de minunat-hidoasă.
Uite cum ar fi fost lumea mea fără poezie, adică dacă nu-l întâl-

neam pe El. Cam așa începe orice aventură poetică... cu un el și o ea.
Eu aveam 13 ani, el 21. Tocmai avusesem prima revelaţie după

vizionarea filmului The Doors. Eram într-o tabără la Sângeorz,
cazaţi într-un internat, vreo 16 fete în aceeași cameră. Tot atunci:
prima insolaţie, prima senzaţie că o femeie de 30 de ani încearcă să
își apropie nepermis de mult buzele de chipul meu. Cimitirul vesel,
versurile lui Jim Morrison, Castelul Bran, seri în căpiţele de fân îm-
preună cu Arina, sora mea, INRI, îngheţata de pepene și prima as-
censiune într-o clopotniţă. Era „Schimbarea la faţă”. Am îndepărtat
tot praful din acea clopotniţă, apoi am pus mătura într-un colţ,
spunându-mi că voi fi iertată dacă am luat ceva ce nu era al meu.

Erau doi, aveau părul lung și ondulat, pantaloni scurţi, pielea cre-
olă, geci de piele, niște rucsaci imenși pe umăr. Stăteam pe un per-
vaz în faţa internatului, ploua, mă plictiseam, îmi doream să ajung
mai repede acasă, să se sfârșească tabăra cu puradei și restricţii. Au
venit de niciunde, au spus că i-a prins furtuna pe munte. Le-am
răspuns că pot să stea în internat, apoi am fugit.

În seara aceea au escaladat zidul. Ne-au luat pe mine și pe Arina
din camera de 16. Nu auzeam decât I’m a spy in the house of love,
și-l vedeam pe Jim la balconul Pamelei. Ne-au plimbat, ne-au cântat
la chitară, ne-au adus înapoi. Nu îmi aduc aminte cât de ireal a fost,
aveam insolaţie, cineva își apropiase nepermis de mult buzele de
chipul meu.
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Au fost cele mai frumoase zile: citeam cu toţii din An American
Prayer și adormeam pe câmpuri, împărţeam hrana, ne întorceam
pe furiș la internat. Apoi, ireversibilul: D. pe scara trenului, spunând
la revedere, când singurele lucruri știute despre el erau scrise pe un
colţ de hârtie de la o conservă. Un număr de telefon fix, o adresă de
Constanţa. 

Ani de zile m-am trezit cu senzaţia că trebuie să-l revăd. Plecam
pe furiș la Constanţa, ne întâlneam în gară sau pe plajă, beam un
suc, mă plimba cu mașina, ne fotografiam, îmi cânta la pian. Eu
aveam 13, el 21. Mergeam la On Plonge, purtam bocanci și cămășile
lui tata, mă apucasem și eu de cursuri de chitară. Într-o vacanţă de
vară, petrecută la bunicii mei de la Constanţa, D. și R. au venit să-i
ceară voie lui tata să mergem la un concert Phoenix. Își dăduseră
jos cerceii și gecile de piele, își legaseră părul. Am luat un tren de
noapte și duși am fost. Nu la un concert Phoenix, până la urmă. La
Neptun, la bowling. D. îmi spunea că scriu frumos, iar eu credeam
că vorbește despre ceea ce scriu. Am ţinut socoteala celor care spul-
berau mai multe popice, „cu scrisul meu frumos”. Apoi am îngheţat
pe o bancă în așteptarea trenului. D. pe bancă, eu la picioarele
băncii. Mi-era teamă să mă așez lângă el. Aveam niște blugi roșii,
Levis, m-am uitat mai des la ei decât la D. 

Am continuat jocul ăsta în care învăţam cuvinte precum „apriori”
și „ontologie” mulţi ani, la fel de naivă și fascinată de D. și „scrisul
meu frumos”. Ne-am revăzut când eu aveam 21, iar el nu mai avea
plete. Când „Jim” devenise un doctor ca toţi doctorii. Între timp eu
am făcut 32, iar el se plimbă în Zambezi, Peninsula Valdes, Ushuaia,
Perito Moreno. Nu știu cât mai are. 

Pentru final, ne poţi spune un vers, niște versuri care sunt 
apropiate de sufletul tău?

„mori liniștit zile în șir și nimeni nu află.” - de-a viul, Teodor
Dună (Cartea Românească)

(Interviu realizat de Naomi Ionică)
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Vlad Drăgoi

micrometode

1
l-au adus înapoi în salon pe dl nadler m-am aruncat
vesel peste burta lui și i s-a spart
operaţia a urlat și strîns din ochi și din dinţi și o vreme
m-am dat cu patul cu rotile în salon m-au condus
două etaje mai jos cu degetul în gură i-am rugat
dacă pot să fac treaba mare cu șerveţele au zis da

2
au căzut bucăţile mari din găleată a mai
rămas coala de ziar pătată cu zoaie și oţet o
viespe vine să miroasă fac totul ghem și îl
îndes în gura ţigănușului desculţ care mă
întreabă aveţi sticle goale

3
aici e peretele + cuiul de care s-a frecat cu pielea de
pe pulpă o verișoară de-a mea și a murit
după patru zile l-am găsit și eu e tot acolo și
la început nu doare pe urmă zgîrie
puţin osul cu un sunet de fermoar apasă și o
să intre bine

4
facem ca tarzan cu gura ne dăm toţi pe sîrma 
albastră deasupra pantei cu pietriș primii 
care își rup coloana în trei 
locuri sînt tibi și alex la sfîrșit
cosmin grasul alunecă cu gîtul în laţ și rupe
craca adio distracţie puţin mai jos se prăjesc cîrnaţi
cu roșii ce bine miroase hai să mîncăm
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5
pe betonul din faţa blocului ne arătăm
blîndele de sub tricou unele sînt proaspete au două
trei zile și un mugurel de puroi în mijloc francisca 
fără ţîţe s-a pus lîngă andra bășinoasa nu-i place se
ferește face iacs zice că alea se iau dar nu 
se iau

6 - pipi
cînd nu e apă umplem pistoalele cu apă cu pipi din
canalul de lîngă centrală trebuie să băgăm mîna
pînă la încheietură altfel nu pe urmă stropim
copiii de la scara b și le dăm șuturi în burtă vin
fraţii lor mai mari și ne dau șuturi în burtă

7 - caca
măi ce-ai păţit am vrut să urc pe trotuar și
mi-a alunecat roata m-am julit rău acasă 
am pus spirt și condimente bulgărești pe 
rană și pe rană a făcut 
caca o muscă

8
și mi-am spart și capul doare cătălin se
uită la mine și ionuţ se uită la mine merg
cu gura pătrată pînă la poarta bunicilor din
găurile din frunte curge sînge ca o panglică
lată și pietricele multe și nisip gata trece

9
te-am văzut te scufundai în groapa
cu var sub scîndurile acoperite cu nailon
albastru am zis gata prietenul meu cel mai bun se 
topește cu tot cu papuci acum e bine joacă-te cu 
armura ta gri din stropitori de tablă pe dinăuntru 
are urechelniţe ai grijă
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10 – pădure deal 1
trebuie mușchi la burtă la pulpe de
mîine mult sport mers la pădure dealuri munţi mă 
opresc lîngă liziera copacilor cîţiva băieţi în tricouri
albe mișună deja sub crengi caută lemne mi se face 
frică și mai urc și mai cobor de cîteva ori panta și acasă
le spun tuturor că am fost pînă sus

11 – pădure deal 2 dragoste în fund 1
și la pădure a fost bine singur insecte nu
nu mi-a făcut nimeni dragoste în fund 1 și am citit
povești frumoase lîngă foc patru felii de slănină
prăjită două de salam pîine la întoarcere gunoaie 
albastre și roșii sub buza dealului vezi că ăia sînt oameni

13 – frică 1
mi-e frică nu trebuie să-ţi fie dar dacă
nu mi se mai o să ţi se
mai și dacă infecţie dacă infecţie pui
tetraciclină și trece și trece și dacă nu dacă
nu asta e te iubesc și fără

14 – frică 2
ţie chiar nu ţi-e frică de poliţie nu
și dacă trece un jandarm mă ascund unde
după copaci ce faci acolo mă
uit la fete și nu te plictisești nu o
dată am stat 3 ore mi-am cumpărat 
chipsuri și un tedi mic cu banană și măr ce
bun a fost

16 – terminator 2 de james cameron
fii bun te rog și spune-mi dacă fac bine mai
întîi decupez cu un cutter cu mîner
galben pielea de pe braţul drept o rulez 
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ca pe o șosetă udă pînă la degete și ţi-o dau
ţie în mînă ce-o să faci din ea îmi fac căciulă
și fular din ea mi-e frig

18 – dragoste în fund 2
să nu-l tunzi pe gică dar m-a rugat
frumos nu știi nici măcar să umbli cu aparatul
ăla și ce dacă învăţ nu-i greu adu-ţi aminte cînd era să-ţi rupă
mîna ca la insecte lasă că atunci era beat e un om
rău ba nu e bine atunci să nu vii la mine că ţi-a făcut
dragoste în fund 2 că nu
bine

macrometode

1
stau la coadă să-mi iau bilet. în faţa mea o fe-
meie își face abonament. din cauza asta coa-
da se lungește tot mai mult troleele pleacă nu 
stau după noi. mă gîndesc că întîrzii la curs ies 
din rînd mă duc la femeie și îi dau un pumn în 
urechea dreaptă buf. cade pe cărămizile octo-
gonale și își rupe o mînă trosc. încep să îi dau 
cu picioarele în gură pînă se umple de sînge și 
nu se mai mișcă deloc. mă uit puţin la ea dau să 
mă întorc la coadă dar alunec pe balta proaspă-
tă de sînge și cad lîngă cadavru buf. cineva în-
cearcă să mă ajute să mă ridic îmi întinde o mî-
nă eu îi fac semn că nu că dacă îi dau și eu mîna 
ne mînjim amîndoi și mai bine nu. mă șterg de 
pantaloni mă uit la degete și la palmă zic se pu-
tea și mai bine dar asta e. după cinci minute sau 
mai mult nu știu sigur mă ridic îmi iau bilet și sar 
în troleu. sînt fericit că ajung la timp. 
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2
merg să plătesc cablul și netul încerc să trec de 
o mamă care-și duce copiii la grădiniţă. trotua-
rul e îngust și nu pot să-i depășesc așa ușor. cred 
că aș putea dacă m-ar auzi cum calc în spatele lor
dar nu mă aude nimeni. grăbesc puţin pasul ajung 
lîngă ei o împing pe mamă în faţă pe băiat îl apuc 
de gît și pe fată de păr. îi dau cap în cap se aude 
un sunet de plastic spart. mă uit mai atent văd că 
li s-au agăţat craniile în niște bucăţi ascuţite de os.
trag de ei să-i despart dar nu pot și ridic din sprîn-
cene pentru că nu am mai văzut niciodată așa ce-
va. îi las să cadă pe trotuar imediat se apropie un 
cîine cuţu-cuţu care începe să lipăie bucăţile de 
oase și creier de pe jos. seamănă puţin cu cîinele 
meu numai că al meu are altă culoare și e mai cu-
rat și mai bine hrănit. după ce termină de mîncat 
se uită la mine și se linge pe bot că să-i mai dau. îl
mîngîi pe cap el dă din coadă și plec.

3
mă urc primul în maxi după mine se mai urcă niște
oameni. mă așez pe un scaun de pe șirul din dreap-
ta îmi pun căștile în urechi și mă uit pe geam adică 
afară unde e o seară foarte frumoasă de toamnă. 
mașina pornește lîngă mine ajunge o tanti mai bă-
trînă care n-a apucat loc. mă privește urît cu ochii 
întredeschiși și buzele încovoiate ca și cum vrea să 
mă ridic și s-o las pe ea să se așeze. mă fac că nu ob-
serv așa că rămîn pe scaun tot drumul. după ce co-
boară cobor și eu o urmăresc pînă la un semafor. 
aștept zece secunde îi dau un șut în spate ea zboară 
în șosea unde un camion de gunoi plin o rupe în do-
uă. pe urmă un stivuitor de smoală îi nivelează orga-
nele și părţile din corp care încă nu erau lipite cum 
trebuie de asfalt. semaforul se face verde trec stada 

88



și mă opresc la un chioșc de unde îmi iau doi covrigi 
calzi cu sare.

5.
trec pe lîngă policlinică un ţigan în geacă de piele 
și cu părul lins iese dintr-un gang mă întreabă da-
că nu vreau să-i cumpăr telefonul. nu mă opresc 
din mers și spun că nu. el continuă să meargă pe 
lîngă mine. la un moment dat se pune în faţa mea 
și începe să meargă cu spatele. observ că avem a-
ceeași viteză dar lui nu i se pare nimic ciudat. îmi 
spune că e nou că uite e încă în cutie nici nu m-am 
atins de el. îi iau cutia din mînă o deschid scot te-
lefonul și încărcătorul după care îi înfășor firul în-
cărcătorului în jurul capului pînă ce pielea și muș-
chii obrajilor încep să i se despice de la colţurile gu-
rii. mă opresc abia cînd tăieturile îi ajung sub ure-
che la mandibulă și în timp ce îl ţin de bărbie îi îm-
ping fruntea pe spate astfel încît capul să i se des-
chidă ca un coș de gunoi. acum pot să îi îndes te-
lefonul direct în esofagul descoperit. ca să fiu si-
gur că rămîne acolo iau un bolovan de lîngă bor-
dură și îl bat tare în telefonul care se înfige ca un 
cui în carnea ţiganului. din cînd în cînd mai ţîș-
nește un jet scurt de sînge din gaura proaspătă. 
de peste drum se aud chiuieli și muzică. începe o 
nuntă. 

7 
copilul familiei care stă la etajul trei aleargă cu pi-
cioarele goale pe hol tropăie face zgomot și nu mă 
pot concentra la film. cînd se oprește din alergat 
începe să bată o minge mică de cauciuc pe gresie. 
mingea sare la început mai sus dar pe măsură ce se 
apropie de podea sunetul devine tot mai intens ca 
atunci cînd o monedă grea de metal se oprește din 
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învîrtit pe suprafaţa unei mese lăcuite. bat la ușă îmi 
deschide tatăl pe care îl dau la o parte. apuc copilul 
de picioare îl tîrăsc apăsat cu vîrful capului pe jos.
am mare grijă să se rîcîie de marginile șanţurilor din-
tre plăcile albe. în felul ăsta o bună bucată din scalp îi 
rămîne mînjită pe podea cu tot cu păr după aproape 
douăzeci de mișcări dus-întors. transpir și îl întorc cu 
capul în sus porţiunea de craniu dezvelită seamănă 
cu un ou pe jumătate decojit sau cu o chelie. găsesc 
mingea de cauciuc i-o îndes sub pielea frunţii privit 
din profil acolo are o umflătură mare aproape cît na-
sul. îi dau un cot în ceafă să cadă cu fruntea înainte se 
izbește de gresie și mingea de sub piele îl face să sară 
puţin ca un hopa mitică. se oprește ies din apartament 
mă întîlnesc cu șeful de scară mă întreabă dacă pot să 
repar senzorii becului de la etajul doi. îi spun că nu dar 
că o să-l întreb pe tata pentru că tata e un electronist 
foarte bun.
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Răzvan Ionuţ Dobrică

FLORI DE PRIMĂVARĂ

Încă nu împlinisem 25 de ani când a început războiul. Mai era fix
o săptămână până atunci, dar Ordinul Mareșalului nu mai lăsa loc
de nimic altceva: “Ostași, vă ordon, treceţi Prutul!”.

Nu credeam că o să apuc 26 de ani pe front. Nu pentru că m-aș fi
așteptat ca războiul să se încheie prea curând, ci pentru că mă aștep-
tam ca fiecare zi să fie ultima pentru mine. 

Fraţii Zancu, cei din neamul lui Zaharia și fraţii Pachiţa sunt cu
toţii câteva tranșee mai încolo. E o seară călduţă de vară, cu cer
senin și orizont înflăcărat. Săptămâna trecută s-au făcut doi ani în
cap de când am traversat Prutul. Ai noștri bat de zor cu tunurile
liniile sovieticilor, ăilalţi mai trag câte o rafală ca să-i asigure pe ai
noștri că nu s-au culcat. “Berarule, capu’ la cutie, băiete! Că rușii nu
știu că-i ziua ta. Hai, la mulţi ani din partea comandamentului!”,
îmi strigă ofiţerul. Desfac cu atenţie dopul bidonului și-l folosesc
pe post de pahar. Torn cu precizie niște rachiu din care le-am dat
băieţilor să bea vara trecută și le ofer și celorlalţi. Special pentru
momentul ăsta am adus de acasă o rezervă, și cum în două ore
urmează să lansăm cel mai mare atac de pe anul ăsta, un gât de
rachiu vine numai bine. Mai ales că nu știm dacă ne mai întoarcem.
“Hai noroc și la mulţi ani, Berare! Să dea Domnu’ să ne vedem și
când s-o crăpa de ziuă”, a încheiat ofiţerul înainte de a da pe gât
dopul cu rachiu.

-Auzi, crezi că scăpăm de-aici?, mă întreabă Ovidius.
-N-am de gând să mor, dacă asta mă întrebi, îi răspund.
Tunurile au tăcut. Acum se aud doar greierii și undeva în de-

părtare motorul unui camion. Mă așez și mă sprijin cu spatele de
peretele gropii în care stăm. Desfac cureaua caschetei și mi-o dau
puţin pe spate ca să privesc mai bine cerul. 

-Ai un foc, Bibane?, îl întreb pe Ovidius.
-Stai așa. Poftim, coane! 
-Hai noroc, să trăiești!
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-Să trăim cu toţii. Serios, ce-o să se-ntâmple când o să pornim
atacu’?

-Ce s-a întâmplat și-n blestemata aia de gară.
-Crezi?
-O să fie poate chiar mai rău. 
-Zici așa, ca să mă sperii.
Ovidius era Bibanul. A sosit pe front în primăvara asta, absolvent

de geniu, abia ce-a terminat instrucţia. A primit botezul într-o gară
din zonă când descărcam proviziile din tren. Tremura tot când l-am
găsit adăpostindu-se după bombardament sub un vagon. Tac-su
fusese decorat în Marele Război și el s-a băgat să facă o carieră în
armată mai mult ca o datorie de familie, nu pentru că și-ar fi dorit
în mod particular lucrul ăsta. 

-Vrei să te mint? Bine, te mint. Când o să ieșim de aici la atac rușii
vor arbora steaguri albe pe toată linia frontului.

-Acuma și râzi de mine.
-Ne așteaptă moartea, băiete. O să ieșim din cimitirul ăsta comun

și o să ne rugăm să-l lovească glonţul pe cel alături.
-Cum poţi să te gândești la așa ceva? E absurd!
-Nu, e firesc. Vrei să spui că tu nu te-ai gândit la asta atunci, în

gară? Prostii! Pun pariu că te-ai gândit. Toţi ne gândim. Nu e nicio
rușine. E în firea omului, pur și simplu.

-Nu m-am gândit. 
-Atunci la ce te-ai gândit?
-La ai mei. Când alergam după adăpost numai la ai mei mă gân-

deam. Mă gândeam dacă o să-i mai văd vreodată, sau dacă vor primi
o scrisoare că m-au omorât rușii.

Scot din buzunarul de la piept o cutie de fier. O desfac și-i arăt fo-
tografia Verginiei.

-Ce zici? Frumoasă, nu?
-Frumoasă, coane. Cum o cheamă?
-Verginia. I-am promis că o iau de nevastă când mă-ntorc. 
-Casă de piatră, atunci. Și eu am o iubită acasă. Miruna o cheamă.

E în anu’ IV la Drept.
-Ooo, studentă. Bravo, Bibane!
-Și eu am cerut-o în căsătorie, chiar după ce am terminat acade-

mia. Mi-a zis că-mi primește inelu’ când mă întorc de pe front.
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Ovidius își dă jos cascheta de pe cap, o întoarce invers, desface
căptușeala și-mi arată inelul de logodnă. Mi-l dă să-l admir și re-
marc inscripţia de pe el: „Celei care îmi ghidează pașii și gândurile
prin viaţă. Al tău pentru totdeauna, Ovidius”. Mă uit la Biban, îi spun
doar că e un inel frumos, și mă gândesc că nu vreau să fiu lângă el
când o începe atacul. N-aș suporta fracţiunea aia de euforie care te
cuprinde când îl vezi pe cel de lângă tine căzând și realizezi că tu
ești încă în viaţă.

O rachetă luminoasă străpunge întunericul nopţii și o lumină
roșie învăluie parcă tot frontul, atât cât poţi vedea cu ochii. La
aproape un kilometru depărtare se află linia rusească pe care tre-
buie s-o cucerim, blindată cu piloni de fier, sârmă ghimpată și
cuiburi de mitralieră. Siluetele soldaţilor ruși care stau de veghe
parcă sunt stafii în lumina asta roșiatică. Stau acolo și se mișcă
dintr-o parte în alta, așteptând momentul când ne vor omorî. Și noi
pe ei.

-Auzi, coane?
-Ce-i, Bibane?
-Eu nu vreau să mori, îmi zice Ovidius după care un zâmbet îi mi-

jește pe faţă. Și nici eu nu vreau să mor, continuă el cu același zâmbet.
-Nimeni nu vrea să moară. Ce-ţi veni?
-Mă gândeam c-ar fi frumos atunci când toată nebunia asta s-o

termina, să mergem fiecare la nunta celuilalt. Ce zici, mă inviţi?
-Zic c-ai băut prea mult rachiu. Adună-te că altfel te umplu rușii

cu plumb.
-Nici nu se-ating de mine, coane. Câtă vreme am inelu’ ăsta cu

mine, mi-s nemuritor.
-Nemuritor, zici?
Îmi scot pistolul și-l îndrept spre Ovidius.
-Ia zi, Bibane, dacă apăs acuma trăgaciul, mori sau trăiești?
-Ce-ţi veni, coane?
-Răspunde mă la întrebare! Mori sau ba?
-Coane, lasă-l jos, coane, că poate faci vreo prostie.
Îi lipesc ţeava pistolului de frunte. Îl simt cum tremură și văd cum

transpiraţia i se reflectă în lumina lunii. E terifiat.
-Îl simţi, Bibane? Îl simţi cât e de rece? Așa e moartea, mă Bibane,

mă. Te lasă rece, inert. Lasă din tine doar un cadavru care să 
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amintească celorlalţi că ai fost și tu om cândva. Te mai crezi nemu-
ritor, Bibane?

Ţine ochii strâns închiși dar lacrimile tot își fac loc să-i curgă pe
obraji.

-Da, coane, sunt nemuritor! Și n-am de gând să mor decât după
ce-i pun Mirunei inelu’ ăsta pe deget. 

Pun piedica la pistol și-l bag înapoi în port-armă. Scot o ţigară
și-i cer un foc lui Ovidius. Acesta deschide ochii și ia guri mari de
aer de parcă ar fi stat cu capul sub apă cinci minute. Se chinuie teri-
bil să întindă mâna pentru a-mi da cutia cu chibrituri.

-O iubesc, coane!
-Bravo, Bibane. Dă un foc și taci. Hai s-o fumăm pe asta, că dup-aia

mergem la nuntă. 

Copacii înmugureau și bocancii ne erau plini de praf. Imediat se
fac patru ani de când n-am mai fost pe acasă. Port aceiași bocanci
de când am ieșit pe poarta casei și raniţa mi-e plină cu petice care
acoperă găurile de la șrapnel. Suntem undeva prin Cehoslovacia, la
mama dracului.

-Bibane, cum ziceai că se cheamă unde suntem, ca să închei
scrisoarea asta?

-Banska Bystrica îi zice, coane.
-Cum paștele mă-sii se scrie?
-Banska se scrie cum se aude, dar cu „k” în loc de „c”. Iar Bystrica

e cum e la noi Bistriţa, doar că primul „i” e „y” și „ţ”-ul” e „c”. 
-Măi, vino încoa’ și scrie tu Bystrica că eu sigur greșesc. Și altă

hârtie nu mai am să scriu din nou.
Bibanul se ridică de pe roata de căruţă pe care stătea și cu mers

de veteran vine către mine. Îi dau foaia, și-o așează pe picior și scrie
Bystrica. Îmi întinde scrisoarea, o împachetez, o pun în plic, plicul
în buzunarul de la piept lângă cutia cu fotografia Verginiei și ne re-
luăm marșul. 

Ne-am rătăcit de trupă după atacul de ieri și acum încercăm să
ajungem la unitate. Mergem pe lângă un drum de ţară, unul în
spatele celuilalt, înspre Divin. Așa scria pe o plăcuţă pe lângă care
trecusem. Știam că acolo se află un comandament sovietic și niște
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băieţi de-ai noștri de la Statul Major, așa că ăla era locul unde tre-
buia să ajungem, și asta cât mai repede cu putinţă pentru ca nu
cumva să apuce ăia să le trimită alor noștri scrisori că ne-am
prăpădit. Dacă nu ne-au pus cruce la Karpovka, nici că mai apucă
s-o facă.

Bibanul parcă e o locomotivă. Merge în faţa mea, cu mitraliera pe
umeri, mânecile suflecate, boneta într-o parte, și pufăie din ţigară
la fiecare cinci secunde.  Fiecare gest al lui parcă e mecanizat, încât
nici nu-mi vine să cred cât de tare s-a schimbat de când stăteam
atunci în groapa aia în faţa Sevastopolului.

-Auzi coane? zice Ovidius, cât scria pe plăcuţă că mai e până în
Divin?

-Nu mai știu. Șase kilometri, parcă. De ce întrebi?
-Doar așa. Auzi? Și crezi că mai găsim pe cineva acolo?
-Îi găsim, Bibane, îi găsim, că n-au unde să se ducă.
-Și crezi că sunt și români, sau numa’ ruși? Sper să fie și români,

că eu nu știu rusește, coane!
-Taci mă și nu-ţi mai fă atâtea griji. Trebuie să fie și români. Dacă

nu taci și mă lași pe mine să vorbesc.
-Știi rusește, coane? De unde știi?
-Știu puţină. Am prins-o de la șobolanii ăștia roșii.
-Zi-mi ceva în rusă.
-Zatknis’, idti bystyee !
-Ce înseamnă?
-Înseamnă „taci dracului, mergi mai repede”!
Bibanul era un băiat de treabă până începea să te frece cu între-

bările lui. Era ca un copil mic, punea întrebări despre orice. „Da’ de
ce așa, coane?”, „Da’ cum vine aia, coane?”, de la Sevastopol pân’ la
Stalingrad, și de acolo până în Bistriţa asta cehoslovacă numai așa
a ţinut-o.

-Coane, mai ai ceva de băut? Bidonu’ meu e gol, îmi spune Ovidius
în timp ce face și demonstraţia practică a goliciunii bidonului său
scuturându-l cu spor.

-Ia de-aici! și-i arunc bidonul meu. Ai grijă, să n-o bei pe toată că
până la Divin facem setea.

-Să trăiești, coane!
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A pus bidonul la gură și a băut toată apa din el. Eu am spus, eu
am auzit!

-Băi tolomacule! Ţi-am zis să n-o bei pe toată!
-Mi-era sete rău, coane, se scuză Bibanul și se uită la mine ca un

căţeluș uitat în ploaie.
Norocul nostru a fost că după un kilometru am găsit un pârâiaș

cu apă rece ca gheaţa unde ne-am putut umple bidoanele. În timp
ce Bibanul face plinul la al lui, eu îmi aprind o ţigară și mă așez pe
un bolovan. Bate un vânt ușor, ca de primăvară, care împrăștie flo-
rile de cireș în toate direcţiile. Culeg una din drum și o așez în cu-
tiuţa cu fotografia Verginiei.

-Bibane, auzi ceva?
-Parcă ar fi o mașină, coane.
Iau repede o dușcă de apă proaspătă din bidon și ne trântim în

tufele de pe marginea drumului cu armele pregătite. Că o fi mașină
de-a noastră, că o fi de-a nemţilor, n-avem de unde ști, așa că mai
bine să fim precauţi.

-O vezi, mă?, îl întreb.
-Nu văd nimic. Da’ sigur vine încoace, că se aude tot mai tare. Ce

facem coane, dacă-s germani? 
-Stăm aici cuminţi și-i lăsăm să treacă.
-Coane, e și o șeniletă în convoi! Da’ nu-i văd însemnele.
-Vai de curu’ nostru! Ăia suntem dacă ne dibuiesc. Taci acolo și

bagă-ţi capu’ la cutie.
Convoiul se apropie tot mai mult de locul unde ne aflăm noi. Se

aude o împușcătură de pistol, apoi mașina frânează brusc și văd
printre tufe niște oameni în uniforme îmbrâncindu-se.

-Ce dracu’ fac ăștia, coane? Se omoară între ei?
-Măi să fiu al dracu’! La atac Bibane, foc de voie în ăia cu tenchuri

verzi. Sus! Sus! Sus! 
Ieșim din tufe cu degetele lipite de trăgaciul armelor. Rușii se uită

la noi buimăciţi în timp ce un soldat român stă trântit la marginea
drumului cu pistolul îndreptat înspre ei. Îi secerăm fără ca ei să aibă
timp de vreo reacţie.

-Bibane, culcat! Foc de acoperire!
Șenileta din spatele mașinii trage cu mitralierele în timp ce încearcă

să-și facă loc s-o ocolească pentru a obţine o mai bună po ziţie de
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tragere. Mă târăsc până la prizonierul român care a luat adăpost lângă
mașină în timp ce Bibanul trage foc continuu în inamic.

-Să trăiţi, domnule general!
-Dumnezeu să-ţi dea sănătate, ostaș!
Scot o grenadă de la piept, o arunc sub șeniletă și un bulgăre de

foc o cuprinde într-o clipită. Treizeci de secunde s-au poate chiar
mai puţin a durat totul.

-Băieţi, vă mulţumesc din suflet că m-aţi salvat! M-ar fi omorât și
pe mine dacă nu apăreaţi voi. Pe generalul Dragomir l-au împușcat
în mașină, nenorociţii!

Împreună cu Ovidius suntem stane de piatră. În faţa noastră e chiar...
-Permite-ţi-mi să mă prezint. Sunt generalul Gheorghe

Avramescu, comandantul Armatei a 4-a. 
-Să trăiţi, domnule general!, salutăm noi doi.
-Pe loc repaus băieţi. Nu pot să nu vă întreb: ce căutaţi aici?
-Ne-am rătăcit de trupă după atacul de ieri, domnule general, îi

răspund, și ne îndreptam spre comandamentul de la Divin.
-De la Divin veneam noi. Urmau să ne ducă la un aerodrom din

regiune și să ne trimită de acolo în Uniunea Sovietică. M-au pus să
trimit un mesaj familiei, să se îndrepte spre România. Mâine vor
primi mesajul. E o capcană!

-Domnule general, cer permisiunea de a vorbi liber.
-Cum te numești soldat?
-Beraru, să trăiţi!
-Spune Berarule!
-Domnule general, eu și cu Bibanul, adică Ovidius, vrem să

rămânem cu dumneavoastră și să vă ajutăm în orice fel putem.
-Propun să vă salvăm familia, dom’ general, intervine și Bibanul.

Dacă tot suntem aici...
Dintr-un drum care trebuia să ne ducă spre cartierul general al

unităţii noastre, la timp pentru a prinde ciorba sleită de seară, am
ajuns, dintr-o dată, pe un drum care ne duce într-o misiune de sal-
vare împotriva aliaţilor noștri. E mai bine așa decât să stăm la 
adăpost și să așteptăm bombele să cadă.

-Ostași, ne spune generalul Avramescu, vă informez că această mi-
siune poate fi una sinucigașă. Sovieticii nu vor precupeţi nici un
efort să ne anihileze.
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Atunci e bine că Mercedesu’ ăsta e plin cu arme și muniţii, zice
Bibanul după ce deschide portbagajul mașinii cu care venise gene -
ralul Avramescu.

În torpedo-ul mașinii găsim o hartă pe care generalul o des-
fășoară pe capotă. Un „X” roșu marchează aerodromul unde urmau
să fie transportaţi cei doi generali români. 

-Divinske Lazy, aici trebuia să ne ducă pe noi, cu siguranţă aici
îmi vor transporta și familia.

În timp ce Bibanul încă se minuna de armele găsite în mașină exa -
minându-le cu atenţie, îl întreb dacă știe să conducă. „Ca un profesio -
nist, coane!”, vine răspunsul lui. Atunci lucrurile sunt cât se poate de
clare, mergem la Divinske Lazy pentru a salva familia generalului.

-Numa’ noi trei, dom’ general?, întreabă Bibanul cu puţină reţinere
în voce.

-Situaţia e mult prea complicată pentru a cere întăriri din partea
cuiva. Nimeni de la noi nu-și va risca postul și capul cu o asemenea
misiune. Totul depinde doar de noi. Bineînţeles, dacă nu doriţi să
participaţi, vă înţeleg. 

-Domnule general, intervin eu, aș fi onorat să lupt alături de dum-
neavoastră în această misiune.

-Eu de asemenea, dom’ general, zice Bibanul.
-Atunci n-avem timp de pierdut. Mâine convoiul va ajunge la

aerodrom, iar noi trebuie să fim acolo înaintea lor. Fără îndoială că
zona va fi bine apărată, așa că propun următorul plan de acţiune:
scoaterea blindajului de pe șeniletă și montarea lui pe zonele vul-
nerabile ale mașinii, roţi, motor și parbriz, acoperirea cu verdeaţă
pentru camuflaj. Montarea a trei mitraliere, două la ferestele din
spatele autovehiculului și una la fereastra pasagerului din faţă. Avem
nevoie de toată puterea de foc disponibilă, nu lăsăm nimic aici. Voi
ocupaţi-vă de asta, eu o să încerc să văd dacă mai poate fi folosit
radio-ul de pe blindată. Voi încerca, totuși, să contactez pe cineva.

Am scos trusa de scule din mașină și împreună cu Ovidius ne-am
pus pe treabă, deșurubând plăcile blindate de pe șeniletă și
prinzându-le cu sârme și cu ce altceva mai puteam de Mercedes.
M-am gândit ce norocos sunt că-l am pe Bibanul. Cu un absolvent
de geniu, operaţiunea asta n-o să ne ia decât vreo câteva ore. Între
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timp, generalul Avramescu tot încerca să intre în legătură cu cineva
de la noi. Partea ciudată era că avea momente când vorbea atât în
română, cât și în germană. Când asta se întâmpla, Bibanul se tot uita
speriat la mine, dar îi făceam semn din privire să-și vadă în conti -
nuare de treabă. 

-Ia uite, coane. Ce zici de asta?
În timp ce eram cu Ovidius la pârâu pentru a umple iar bidoanele

cu apă, acesta scoate dintr-un buzunar inelul de logodnă de care
legase niște fire de iarbă și petale de flori.

-Când l-ai făcut așa?
-E un fel de mărţișor. L-am făcut în seara dinaintea atacului. Cum

stăteam în tranșee, erau câteva fire de iarbă și niște floricele din
astea de primăvară fix în faţa mea, așa că le-am cules și am făcut
asta. Ce zici, îţi place?

-Îmi place, Bibane, e frumos. 
Inelul ăsta al Bibanului era a doua mare pacoste pentru mine.

Odată, la Stalingrad, după ce i-a zburat casca de pe căpăţână când
un T-34 a tras după noi, a trebuie să fug după el printr-o clădire
transformată în ruine, pentru că Ovidius alerga ca nebunul să-și
găsească cascheta în care își ţinea inelul de logodnă. T-34-ul trăgea
după noi iar eu trăgeam în rusnacii care apăreau la fiecare colţ pen-
tru că în goana lui Bibanul nu vedea decât inelul nevesti-sii.

-Așa o să-i pun pe deget inelu’ ăsta când mă întorc, chiar dacă
până atunci florile s-or mai ofili.

-Domnilor, e gata transportul nostru?, întreabă generalul
Avramescu.

Mă ridic în picioare, îmi scutur mâinile de apă și-i spun genera -
lului că merg cu el să facem inspecţia mașinii. Pe Bibanul îl las la
pârâiaș să umple bidoanele și să cureţe armele de praf.

„Excelentă treabă, domnule Beraru!”, îmi spune generalul după
ce a inspectat mașina. Zâmbesc satisfăcut de aprecierea primită din
partea generalului și fac o scurtă plecăciune din cap, după care cer
voie să mă întorc la pârâiaș să-l ajut pe Ovidius cu căratul armelor
spre mașină.

-Generelalului îi place tare mult cum arată mașina. Ai gătat
armele?
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-Sunt gata. Ia-le pe alea d-acolo, și-mi arată cu degetul spre un
teanc de pe malul drept al pârâiașului.

-Bun. Hai să mergem!
Bibanul ne roagă să mai așteptăm două minute pentru că mai are

ceva de făcut la mașină. Apare cu un recipient de tablă în care pare
să aibă o vopsea galbenă foarte uleioasă, obţinută din pisarea unor
păpădii în apă.

-Ce mai faci acuma, Bibane?
-Botez mașina, coane. Trebuie să aibă un nume.
-„Moartea”?
-Păi n-ai zis matale la Sevastopol că moartea-i rece? Uite cât fier

avem pe ea.

Ovidius conduce, iar lângă el e generalul Avramescu mânuind
unul dintre Mauserele instalate pe mașină. Pe bancheta din spate
stau eu împreună cu un lansator de rachete. Îmi părea rău să-l fi
lăsat în portbagaj. Mai am în „subordine” un rucsac cu grenade și
dinamită plus cele două MG-uri de la ferestrele mașinii. Arată ca un
mic car de luptă mașina noastră.

-Domnule general, dacă-mi iertaţi indiscreţia, dar n-am putut să
nu observ mai devreme că vorbeaţi în germană la radio, îndrăznesc
să sparg liniștea.

-Se plănuiește o masivă trecere de partea foștilor aliaţi, pentru a
opri ofensiva rusă și, sperăm noi, și bolșevizarea României. Divizia
a 4-a Infanterie a făcut deja acest pas, fiind acum integraţi în struc-
turile Wehrmacht-ului.

Am rămas fără cuvinte. Bibanul n-are nici el reacţie și conduce
doar din inerţie. Generalul Avramescu mă privește în oglinda retro-
vizoare, observă starea de șoc în care mă aflu și continuă.

-După 23 august toate unităţile au exprimat nemulţumiri în ceea
ce privește colaborarea cu noul aliat. Mai mult decât atât, iminenta
transformare a Regatului într-o republică sovietică impune să luăm
cele mai drastice măsuri. Sovieticii bănuiau că urmează să se în-
tâmple ceva și de aceea ne-au arestat pe mine și Dragomir.

-Și pentru când era – sau e – plănuită trecerea înapoi de partea
nemţilor?, întreb eu.
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-6 martie, la orele 4 ante meridian.
-Asta-i nebunie!, se trezește subit Bibanul, e nebunie curată!
Îi strig să se potolească, dar degeaba, mai mult îl întărât.
-Și cum s-ar fi făcut trecere asta? Îi luam prizonieri pe ruși și...
-Și nemţii ar fi lansat un bombardament pentru tăierea liniilor de

aprovizionare și pentru a întârzia sosirea întăririlor, îl completază
cu mult calm generalul.

-E nebunie curată, continuă Ovidius. Rușii sunt mult mai mulţi
decât noi, au arme, de toate... E nebunie dom’ general.

-Crede-ţi-mă, planul a fost foarte bine gândit și dacă s-ar fi con-
siderat că e fără sorţi de izbândă nu i s-ar fi dat undă verde.

Îl întreb pe general dacă operaţiunea va mai avea loc, ţinând cont
de situaţia dată, cu el și domnul Dragomir dispăruţi din structura
de comandă a Armatei Regale. Îmi spune că de aceea a încercat să
ia legătura cu cineva, fie de la noi, fie de la nemţi, pentru a comunica
ce s-a întâmplat și a ordona o devansare a planului până nu ani-
hilează rușii întreaga reţea creată.

-Cucerim aerodromul de la Divinkse Lazy și acolo ne instalăm
cartierul general.

-Noi trei, să cucerim o bază aeriană?, întreabă Ovidius.
-Am cerut unităţilor aeriene dislocate în zonă suport până la

sosirea sprijinului terestru, dar nu am primit nici un răspuns. Nu
știu dacă au primit sau nu mesajul.

-Păi și rușii n-au cum să intercepteze mesajul dumneavoastră?,
întreb eu.

-Folosim un canal criptat, pus la punct după 23 august, n-au cum
să-l spargă.

Spuneam că dacă nu ne-au pus cruce la Karpovka, nici nu vor
apuca s-o mai facă? Se pare că m-am înșelat. La fel cum aflu că gene -
ralul a fost cât se poate serios când a spus că misiunea asta e una
sinucigașă. Suntem cei mai norocoși oameni de pe pământ. Trei băr-
baţi într-un Mercedes blindat și înarmat până-n dinţi contra unei
baze aviatice sovietice – am impresia că visez urât.

Drumul continuă vreo câţiva kilometri într-o liniște desfăvârșită,
iar la orizont putem vedea urmele războiului și coloane de fum
negru înălţându-se. Nu mă mai gândeam de ce sunt aici, atât de 
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departe de casă, și pentru ce lupt, pentru ce scop. Cei împotriva
cărora ar trebui să lupt sunt chiar la mine în ţară. Dar acum mă gân-
desc doar să supravieţuiesc. La fel ca misiunea noastră, operaţiunea
de trecere de partea nemţilor mi se pare sinucidere curată. Totuși,
să nu facem nimic ar fi rușinos, ceea ce e mai rău decât moartea.

Ajungem spre seară la liziera unei păduri, unde Ovidius parchează
mașina pentru a nu fi văzută din turnul de observaţie de la aero-
drom. Generalul ne spune să facem inspecţia armamentului, ur-
mând ca apoi să ne comunice felul în care se va desfășura misiunea
noastră.

-Domnilor, pentru că nu știm dacă mesajul nostru a fost sau nu
recepţionat, misiunea noastră are în vedere îndeplinirea obiectivu-
lui principal A: salvarea familiei și a celorlalţi prizonieri. Estimez
un cortegiu format din minimum patru și maximum zece pri-
zonieri, vom opera cu mare atenţie. În lipsa altui sprijin militar, nu
vom pătrunde în incinta aerodromului. Coloana se va deplasa pe
același drum pe care am venit și noi, astfel că o vom intercepta la
circa doi kilometri de aerodrom. Domnule Beraru, dumneavoastră
vă revine sarcina de a elimina postul de observaţie utilizând arma
anti-car. Acest lucru va produce o stare de agitaţie și ne va permite
să folosim elementul surprizei. Nu știm câte autovehicule compun
coloana. Obiectivul secundar este avarierea a cât mai puţine autove-
hicule din convoi, le vom folosi pentru transportarea prizonierilor.
Dacă, totuși, vor sosi întăririle cerute prin staţie, vom interveni și
noi în susţinerea atacului după asigurarea pazei prizonierilor. Aţi
înţeles planul?

-Da, să trăiţi!
-Excelent. Acum stingerea. Ne trezim la orele 5, încheie generalul.

În zori sunt trezit de general cu o oră mai devreme decât cea sta-
bilită. Mă informează că un avion de transport tocmai a aterizat pe
aerodrom, ceea ce înseamnă că trebuie să se apropie și coloana. Îi
dau un picior Bibanului să facă și el ochi, îl pun în temă cu ce mi-a
zis generalul. Înainte de a ne urca în mașină pentru a pleca să găsim
pe drumul spre Divin un loc bun pentru ambuscadă, le dau și rus-
nacilor trezirea cu o lovitură direct în turnul de observaţie.
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-Bine ţintit, coane!
-Mulţumesc, Bibane. 
În lipsa unui loc propice pentru realizarea ambuscadei, conti -

nuăm să avansăm, iar la circa doi kilometri și jumătate de aerodrom
ne întâlnim cu coloana, așa că înlocuim planul nostru de a-i prinde
într-o ambuscadă cu ceva mai simplu. Generalul îi spune Bibanului
să accelereze, și cu zece metri înainte, să tragă de volan stânga,
punându-ne astfel pe mine și pe domnul general în poziţie de
tragere. Bibanul respectă întocmai indicaţiile. Se pune de-a curme -
zișul coloanei, care oprește brusc, iar domnul Avramescu îi somează
să iasă din mașini cu mâinile ridicate. E o coloana de cinci autove-
hicule, patru mașini mici și un camion în spate. Cei din prima
mașina, șoferul și cel din dreapta ies încet cu mâinile ridicate. Nu-mi
vine să cred că totul decurge atât de bine și că n-am tras încă nici
un foc. Bibanul iese din mașina și-și fixază MG-ul pe capotă, totul
merge șnur. Ceilalţi șoferi și însoţitori părăsesc și ei mașinile.

-Mergeţi toţi înspre marginea dreaptă a drumului și puneţi-vă în
genunchi!, urlă la ei generalul. 

Sunt uimit că aceștia înţeleg românește. Ieșim și noi din mașină.
Bibanul se duce să aibă grijă de prizonieri, iar eu cu generalul veri -
ficăm mașinile pentru a-i găsi familia. Sunt în a doua mașină, un
Buick negru, soţia, fiica și două fetiţe mai mici. În a treia mașină
din coloană găsesc o femeie și trei bărbaţi. Generalul spune că sunt
ordonanţa familiei, un nepot, bucătarul personal și un sergent de
încredere. În camion sunt tot felul de bagaje și niște tablouri. Trag
înapoi prelata și mă îndrept spre șirul de prizonieri.

-Ia ziceţi, mă. Parle vu franse?, îi întreabă Bibanul pe prizonieri în
timp ce ţine MG-ul cu o mână și cu cealaltă batem scrumul de la ţigară.

-Sunt comuniști români, loiali sovieticilor, îl lămurește generalul.
-Pe tine te cunosc, nenorocitule!, spun îndreptându-mă cu viteză

spre unul dintre prizonieri. Tu nu ești ăla de la Odessa, mă?
Îl iau de guler și-l ridic în picioare. 
-Tu ești! Futu-ţi Dumnezeii mă-tii să-ţi fut eu ţie de vierme.
-Ce-i cu el, coane? Ce-a făcut?
-Ce-a făcut? Ia spune-i mă ce-ai făcut. Taci?, îi dau o palmă peste

ureche și-l scutur bine. Taci? În genunchi, vierme. În genunchi am zis! 
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Se așează în genunchi. Îmi scot pistolul de la brâu și-l îndrept spre
capul lui. Îi zic că are cinci secunde să spună ce-a făcut la Odessa.
Generalul Avramescu, care se ocupa cu așezarea celor salvaţi în
mașini, mă vede și îmi ordonă să las arma jos.

-Domnule general, mai bine mă împușcaţi. Ori viermele ăsta
spune ce-a făcut la Odessa, ori îl omor. Încep să număr. Cinci...
patru... trei...

-Coane, lasă-l în plata Domnului, că nu merită.
-Soldat Beraru!, îmi strigă generalul. Ești un ostaș al Armatei Re-

gale Române, nu voi tolera o astfel de acţiune!
Viermele plânge. Nu știam că viermii pot plânge. Cineva de lângă

el spune o rugăciune.
-Tu ce paștele mă-tii zici acolo? Voi, comuniștii, parcă n-aveţi

Dumnezeu. Taci că altfel îţi fac și ţie felul. 
Îi spun viermelui că mai are două secunde. Trag piedica la pistol.
-N-am vrut, spune viermele în timp ce mucii i se preling pe buza

superioară. 
Ridică ochii spre mine și îmi pare că e scârba întruchipată. Îmi

spune că-i pare rău. Îmi spune că-și cere iertare. Generalul și
Bibanul nu mai înţeleg nimic.

-Îţi ceri iertare? Ridică-te-n picioare, îi spun. Ridică-te-n picioare,
am zis, și-l iau iar de guler ca să-l ridic mai repede. 

Îi lipesc ţeava pistolului de frunte iar el închide ochii. Generalul
ţipă la mine să las arma, abia îl mai aud. Ovidius se uită la mine cu
o privire pierdută. O să-l omor pe viermele ăsta din faţa mea.

-Simţi cât de rece e ţeava? E ca moartea, mă! N-o să mai rămână
din tine decât un cadavru care să amintească celorlalţi că ai făcut
și tu umbră pământului cândva.

-Soldat Beraru! Lasă arma jos, e crimă de război!, spune gene ralul.
-Ai auzit, mă? Mă vierme, mă! Eu dacă-ţi trag un glonţ în cap

acuma se cheamă c-am făcut crimă de război. Ia zi, îl întreb în timp
ce-i împing capul pe spate cu pistolul, ai fost decorat pentru ce s-a
întâmplat la Odessa? Pentru bravele fapte de arme, ai primit o
medalie? Sigur c-ai primit. Răspunde, mă, la întrebare? Te-au 
decorat?

-Îmi pare rău, zice iarăși. 
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A urinat pe el.
-În Dumnezeii mă-tii. Acolo nu ţi-a fost frică. 
Îi lovesc mutra cu patul pistolului, iar viermele cade în șanţul din

marginea drumului, acoperit cu praf, sânge, muci, lacrimi și urină. 
-Ce era cu Odessa?, mă întreabă Ovidius în timp ce eu mă așez pe

aripa Buick-ului și-mi aprind o ţigară.
Trag un fum lung, apoi îi spun că nenorocitul ăla din șanţ e cel

care a aruncat în aer Comandamentul român din oraș. Imediat după
explozie, când ne grăbeam spre clădire pentru a salva răniţii, el a
ieșit primul dintre ruine, fără arsuri, fără vânătăi de la vreo grindă
căzută peste el, fără nimic. Atunci n-am crezut nimic despre asta,
dar azi m-am lămurit.

-Domnule Beraru, o oroare comisă de un alt militar nu ne împu -
ternicește să comitem și noi aceleași fapte. Și în plus, moartea ar fi
fost calea ușoară pentru un om ca el. Vă felicit pentru tăria de ca -
racter de care aţi dat dovadă.

I-am strâns domnului general mâna, apoi ne-am urcat în mașini
și am pornit spre liniile germane. Eu cu Bibanul eram în blindata
noastră în fruntea coloanei, iar în spate erau alte două mașini, una
condusă de domnul general și celalată de sergent. 

Singurul lucru la care mă puteam gândi e că acum nici eu și nici
Bibanul nu mai avem cum să ne întoarcem în ţară. Întoarcerea într o
Românie aproape sovietică nu era cel mai înţelept lucru pe care-l
puteam face, ţinând cont de tot ceea ce se întâmplase în ultimele
două zile. Singura noastră speranţă era să reușească „Operaţiunea
flori de primăvară”, programată pentru 6 martie.

-Ș-acuma, coane, ce urmează?
-Nu știu, Bibane. Dar un lucru e sigur, îţi iau cadou de nuntă din

Praga.
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Cristina Podorean

LUNA LUI ZEZE

Notă explicativă:

Un tip se duce la magazin. Ajunge acolo și o întreabă pe vînzătoare:
„Nu vă supăraţi, mufe aveţi?”
La care vînzătoare răspunde:
„Nu, dar avem tufe.”
Stă tipul, se gîndește vreo două secunde și apoi se decide:
„Bine, împachetaţi-mi și mie un kilogram de tufe.”
Îi împachetează vînzătoarea, ia tipul pachetul și apoi merge acasă.

Cînd ajunge acasă și deschide pachetul, ce credeţi că avea acolo?
…
…
…
ZEZE.

Numele: mi se spune Blondi.
Sexul: evident, cel slab.
Vîrsta: 30 și puţin. Da’ ce e peste, deja nu se mai pune.
Ocupaţia: Location Manager. Responsabilă cu toate sediile firmei

din oraș. Responsabilă cu imobiliarele, mutările, dotările clădirilor,
infrastructura lor, cantina, cateringul, curăţenia, paza și securitatea.
Un manager extrem de responsabil și de ocupat.

Starea socială: necăsătorită. Fără copii. Dacă aș avea feisbuc, aș
scrie: singură. Dar nu disperată. Cel puţin, nu încă. Cel puţin, nu în
acest moment. Acum vreo două nopţi, da, rău. Așadar, single. Ca să
nu mai lungim vorba. Oricum, în engleză, pare să sune mai bine.

Starea politică: apolitică. Știu de Monica și de scandalul ei cu un
anume Bill din America. Pe plan local: merg la vot, pentru că mă
duc ai mei, dar nu mai știu pe cine am însemnat cu ștampila. Incon-
știenţi ca mine duc ţara la pieire? Mi s-a mai spus. 
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Alte stări: „cîteodată mi-e frig, cîteodată mi-e foame, cîteodată
mi-e lene, cîteodată mi-e sete, uneori visez, alteori aberez, că viaţa-i
frumoasă, dar cam plicticoasă, cîteodată mi-e somn, cîteodată mai
mor”. Nu eu am spus-o, Ţapinarii au spus-o. Și așa e.

Pasiuni: motorul. Viaţa. Campariul cu suc de portocale roșii, nu
normale. Rusoaica albă. Mai demult, pălinca. 

Puncte forte: sunt tolerantă, nu judec, nu critic și caut un iubit
responsabil și cu simţul umorului. (Așa mi-a completat un prieten
lista de cumpărături pentru Kaufland: după iaurt, chibrituri, folie
de staniol pentru narghilea, frișcă lichidă, o sticlă de șampanie – să
fie, că nu se știe niciodată – lumînări parfumate de fructe de pădure,
vopsea wella 9.0, apă cu gust de mere, brînză brie și măsline cu mig-
dale, a scris foarte citeţ: iubit responsabil și cu simţul umorului). Și
să caut așa ceva este o mare calitate. Pentru că pînă acum am căutat
orice altceva.

Puncte slabe: vorbesc prea mult, prea tare și prea repede. Frazele
mele încep cu:  

„la noi în California”,
„cînd am fost în Thailanda”, 
„în Vegas la cazinoul M”,
„în concediul de schi din Austria”,
„cafeaua cu lapte din Costa de Caparica”,
„cînd am mers cu motorul în Deltă”.
Prietena mea, Eva, mi-a spus să zîmbesc mult, să îi ascult cu gura

întredeschisă și să spun: „Da”. Și iar să zîmbesc. Perioada maximă
în care am fost în stare să fac asta: 14 minute și 32 de secunde. Cro-
nometrat, pe ceas. Concluzionînd, vorbesc prea mult, prea tare și
prea repede. Și uneori prea preţios. Îmi scapă cuvinte de genul: chin-
tesenţă, fatalmente, echivoc, redundant. Le folosesc cum se folosesc
cuvinte gen „frate”, „pisi” și „praf” (în sintagma: „m-am făcut praf”,
adică „m-am îmbătat clampă, m-am îmbătat ca o servitoare”. Vă po-
vestesc de asta, staţi liniștiţi!)

Bancul care mi se potrivește cel mai bine: o tipă plimbă un căru-
cior prin supermarket. Ajunge în apropiere de casă, cînd apare un
tip care se așază în faţa coșului ei. Se uită în coș, se uită la ea, se uită
din nou în coș: „mda, două iaurturi dietetice, un cașcaval afumat, o
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periuţă Colgate, două chifle cu seminţe, o sticlă de apă minerală
Zizin”. Apoi își ridică din nou privirea spre ea: „dumneavoastră,
domnișoară, sunteţi singură.” Tipa, îmbujorată toată se uită și ea în
coș, apoi la el și îl întreabă: „extraordinar, domnule, de unde știţi?,”
la care el: „sunteţi urîtă!”

Declaraţie de avere: bebelușul meu Honda Hornet de 600 de cmc,
de fapt 598 dacă ne luăm după datele din cartea tehnică și 100 de
cai, de culoare albastră, care toarce ca un motan și care poate face
ca un avion cu reacţie + libertatea pe care mi-o dă (era să zic „con-
feră”, dar mă străduiesc să o tai cu „chintesenţa”).

Gata. Asta sunt. În mare. 
Nu, ar mai fi ceva, ca să facem cunoștinţă cum trebuie. Cum arăt.

Hmmm. Blondă, cu ochi mari și căprui (ochi de căţel din ăla blînd,
care se gudură și dă din coadă fericit), dantură albă, dar strîmbă
(n-am purtat aparatul dentar cît trebuia). Mică de înălţime, ușor pli-
nuţă, dar aici trebuie să îmi daţi voie să folosesc niște termeni un
pic mai elevaţi. Așa că voi reformula: voluptoasă și apetisantă. 

Semne distinctive: un pierce. De fapt, am o mini-colecţie de 10
pierce-uri. Din diverse locuri, însemnînd diverse chestiuni.

Chiar gata.
Mă bucur de cunoștinţă.  Ăsta e un fel de: eu nu sufăr de nebunie.

Mă bucur de ea. 

1 iulie. Dacă e vineri, e întîlnire moto la Breaza: nu ești beat,
atîta timp cît poţi sta întins pe podea fără să te ţii de nimic.

Stau întinsă pe iarbă. Am ajuns la Breaza de o jumătate de oră
cred. Am parcat motoarele. Cei cu corturi le-au întins. Am apucat
să mă schimb de pantalonii de piele și sunt într-unii mult mai co-
mozi, de trening. Am mai apucat să fac ceva. Să dau atacul la petul
de cinci litri (din ăla în care se vinde ulei De la Bunica). Cu vișinată.
Nu sunt singură. Eva, Ema și Poli sunt pe undeva prin apropiere. Nu
le văd foarte clar. De fapt, nu prea văd nimic foarte clar. Cred că vi-
șinata era prea tare și am băut cam mult. Și parcă nici nu am mîncat
nimic. Mă uit pierdută mai întîi la ceas, e doar ora șase după-masa
și apoi, fără ţintă, la locul de campare. Motoare, corturi, grătare 
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pentru mici și fripturi, scena unde se ţin concerte, tarabele cu echi-
pamente și suveniruri. O văd pe Eva cu Matei, prietenul ei și îmi dau
seama că îmi ţîșnesc lacrimile. Cred că m-am pilit un pic. Și sunt
singură și prietenul meu, Mihai, tocmai m-a părăsit acum două săp-
tămîni. De fapt, cred că eu am provocat ruptura, pentru că l-am che-
mat să avem o discuţie. Și să îmi spun clar și răspicat punctul de
vedere. Că eu nu pot să mă joc. Nu? Că eu vreau ceva serios. Da? Că
eu vreau să mă implic. Chiar? Și el s-a uitat neputincios cum am
băut cele două limonade și nu mi-a spus nimic. Nimic. Nimic. Nimic.
După o lună de relaţie. După atîta timp. După tot ce-a fost între noi.
Gata, nu mai pot. Plîng în hohote. Cred că mă fac de rîs, dar nu mă
pot opri, nu cînd suferinţa e atît de maaareeeeee.

- Blondi, ce naiba ai? 
Eva apare lîngă mine. Îi dă drumul lui Matei. Bine-nţeles că se ţi-

neau de mînă. Oamenii fericiţi se ţin de mînă. Numai pe mine nu
mă ţine nimeni de mînăăăăăă.

Eva e prietena mea cea mai bună. Are peste un metru optzeci,
părul scurt, foarte creţ și ochi albaștri. Un CBR 600 galben cu negru
și un prieten. Pe Matei. Care are un Fireblade de 900 negru. Eva
ajunge la mine. Are în mînă petul de vișinată. I-l smulg cu îndîrjire
și mai trag o dușcă. Lacrimile sărate care mi-au ajuns în colţul gurii
sunt acum sărate dulci. 

- Fată, te-ai tîmpit?
Plîng din ce în ce mai rău. Încerc să mă abţin, dar nu pooooot.

De-asta îmi place mie de Eva. Că mă face tîmpită și proastă. De fapt,
pruast-o. Dar îmi zice și iubito. Sau iubit-o.

- Tîmpito, ce dracu’ ai? 
Dar e duioșie multă în vocea ei și eu nu mă mai pot opri. O văd

cum schimbă priviri cu Matei. Și cum Matei mă așază în fund pe
pătură lîngă el și mă ia pe după umăr. E foarte bine să te ţină cineva
după umăr. Dar nu e Mihaaaiii.

- Hai, bree, nu fi proastă.
Oare chiar toată lumea trebuie să îmi spună așa? Înseamnă că așa

sunt. Aoleuuuu. Plîng deja cu sughiţuri. 
- Nu mai plînge. De ce plîngi?
- Pentru că îl iubeeeeeeesc. 
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Matei știe de Mihai. Asta pentru că Eva e prietena lui și Eva e prie-
tena mea cea mai bună. Și Eva știe de Mihai. Plus că am și fost ple-
caţi împreună, cu motoarele, la Satu Mare. Pe vremea cînd eu aveam
iubit. Cred că m-am îmbătat tare. 

- Păi dacă îl iubești, veţi fi împreună.
- Nu avem cum să fim. Că l-am speriat.
- Cum l-ai speriat?
- Am vorbit serios cu el. I-am spus că vreau să se mute la mine.
- După două săptămîni de cînd eraţi împreună?
- Nu.
- Nu?
- Nu. Din prima săptămînă. 
De vreo două minute nu am mai plîns cu sughiţuri, dar îmi curge

rău nasul. Încerc să mă șterg cu mîneca. Nu merge. Am geaca de
motor pe mine. De undeva apare o mînă cu niște șerveţele. Nu îmi
dau seama a cui e. Dar asta înseamnă că pot să plîng în voie. Și mai
vreau niște vișinată din bidonul de ulei De la Bunica. Încerc să mă
ridic. Nu reușesc. Mă trage ceva spre pămînt. Mai fac o încercare.
Degeaba. Strig:

- Evaaaaaaa…
Au auzit cam două treimi din motocicliști. Ce să spun! Mi se rupe

mie de ei! Eu am inima frîntă acum și vreau să mai beau ceva. Eva
apare cu bidonul de vișinată. De-ia îmi place prietena mea. Îi iau și
o ţigară. Deși eu nu fumez. Mă reîntorc la căldură, lîngă Matei. 

- Bre, hai să-ţi spun o treabă, vrei?
- Da, spun eu, cu o stare de beatitudine dată de gura recentă de vișinată.
Motoarele sunt aliniate cuminţi. Bikerii par să vorbească molcom.

Noaptea se lasă ca o pătură uzată, dar caldă și confortabilă, peste
noi. Prietenul prietenei mele este și prietenul meu. Totul este să nu
mă gîndesc acum la el. 

- Tu ești faină.
Mai iau o gură de vișinată. Eva, intuitivă, a lăsat bidonul lîngă

mine. Aș lua și niște vișine, dar nu știu dacă să îmi bag degetele în
sticlă. Și sunt faină. Desigur că sunt faină.

- Tu ești și bună și bună. Doar că ești prea tare. Prea dură. Prea
dintr-o bucată. Iei omul prea repede, prea din scurt. Și oamenii se
sperie și pleacă. 
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Cred că iar mă apucă plînsul. Adică sunt atît de bună, încît alung
oamenii din jurul meu, îi pun pe fugă?? De ceee?? O să iau totuși o
vișină din bidon. Deși nu-mi intră degetele. Cum naiba nu-mi intră
degetele? Matei vorbește în continuare, dar pe mine mă nedume-
rește faza asta, că nu îmi intră degetele în bidon, deși gura lui e
largă?!?!? Aa, daaa, măăă. N-am desfăcut capacul. Adevărul e că nu
sunt proastă. Desfac capacul. Nu înţeleg de ce bidonul e atît de greu
și nu are echilibru. Adică, fundul ăla lat și plat nu ar trebui să îi con-
fere echilibru??? Și atunci de ce mi se bălăngăne în mînă?

- De ce?
- De ce ce, Matei?
- De ce s-a speriat? Ce i-ai mai spus?
- I-am zis de chintesenţa mîncării.
- De ce?
- De chintesenţa mîncării.
Sunt polivalentă, multilateral dezvoltată. Am desfăcut capacul și

am reușit să îl și stabilizez. Cred că trebuia să mă fac medic de
gardă. O fie tîrziu la 30 de ani? Și mai și vorbesc elevat cu Matei,
prietenul prietenei mele. 

- Păi, să-ţi explic. L-am întrebat de ce mănîncă. Mi-a răspuns că
de foame, auzi, ce răspuns, de foame. Eu i-am spus de papilele
gustative… Stai un pic, spun eu și îmi bag în gură trei vișine din
vișinată. 

Îl întreb dacă vrea, deși sper că va spune nu. Cum aș arăta eu vî-
rîndu-i lui Matei trei vișine în gură? Evident că s-ar interpreta, nu?
Chiar dacă el e prietenul Evei, iar Eva e prietena mea cea mai bună,
care mă cunoaște și are încredere în mine. Matei face semn scurt
spre berea lui. Bun. Nu trebuie să mă compromit.

- Așa, ce spuneam? La naiba. Nu mai știu ce spuneam.
Mai iau niște vișine să îmi amintesc. A venit noaptea caldă deasupra

noastră. Și sunt și niște stele pe cer. Mă așez pe spate să le văd. Matei
nu mai spune nimic. Sau spune, dar eu nu îl mai aud. Mă uit la stele.
Ce frumoase sunt. Cum sclipesc ele acolo fără nicio treabă. Cum…

- Fată, ridică-te-n p..a mea!
Da. Asta e iubita mea Eva. S-a îmbătat, desigur. Atunci începe să

uzeze verbal excesiv de ceva ce n-are. Bine, dar are Matei. Bine, nu
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știu sigur, mă gîndesc că are. Gîndurile mele sunt de o claritate de
cleștar. Încerc să mă ridic. 

- Eva, iubita mea, uită-te ce stele frumoase. 
- Blondi, dă-le-n p...a mea de stele. E nasol rău.
Cum să îi spui prietenei tale că s-a îmbătat? Că vorbește ca un bir-

jar? Nu poţi. Pentru că i-ai răni sentimentele și sentimentele sunt
ca niște flori rare. Pe care nu le smulgi. Pe care dacă nu le poţi ocroti,
le lași acolo și le admiri de la distanţă și…

- Tîmpitooooo, e aici.
Eva mă scutură rău. Cred că nu mă mai iubește așa de tare.

Aoleu… 
- Cine e aici?
- El, cine p..a mea crezi?
Nu mai apuc să îi spun că s-a îmbătat. Că de-ia vorbește așa. Mihai

a venit. Poate chiar să se împace cu mine. Și eu sunt atît de beată,
de disperatăăă și de singurăăăă.

- Nu vreau să-l văd, nuuu, nu vreaaaau. Mi-a zdrobit inimaaaaa. 
Vocea Evei îmi susură dulce în ureche:
- Nu mai zbiera, tîmpito, uite-l lîngă foc. 
Mă întorc cu teamă și speranţă. Și cu mare greutate. Ce se învîrt

stelele astea, domnule, ceva de groază. Da. Acolo e. Bine. Acum aș
vrea să mor un pic. Cred că îmi și iese.

Pauză.
Pauză.
Pauză.
Cine a stins lumina și a tras plapuma de pe mine? Unde naiba

sunt? Un cretin își turează motorul. Altul face un burn-out. Destul
de puţină lume pe afară. Cît naiba am dormit? Bidonul de vișinată
e lîngă pătură. Mda. Parcă îmi amintesc. Nuuu, îmi amintesc
de-adevăratelea, Mihai a venit totuși. A venit aici. Mă uit în dispe-
rare după el. Nu e. Cred că a plecat. Mă uit după fete. Eva și Matei
stau în jurul focului. Pe Poli nu o văd. Ema plînge. De ce plînge? Ar
trebui să mă duc la ea și să îi spun că n-are nici un rost să plîngă.
Dacă eu, care trăiesc o dramă, nu plîng… Nu mă duc. Dă-i încolo
de bărbaţi. Sunt pe toate gardurile. Mă ridic de pe pătură. Mai întîi
în genunchi, apoi în picioare. Sunt o dură. Bonus, o gură din bidon.
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Bidonul este prietenul meu cel mai bun. Îi mîngîi pe furiș burta pîn-
tecoasă. Plec să mă plimb. Văd niște copăcei în apropiere. Un fel de
pădurice. Am nevoie de vigoare și de tărie. Lucruri pe care doar na-
tura ţi le dă. Nu oamenii. Nu iepurii ăia de bărbaţi care… Am uitat
ce am vrut să spun, pentru că m-am împiedicat de ceva. N-am căzut
chiar de tot. 

- Te-ai lovit?
- N-ai tu treabă.
- Dacă n-am, îmi fac.
- Da?
Și nu știu ce să mai spun. Aș mînca niște vișine din prietenul meu,

bidonul. 
Nu trebuie să mă ridic singură. M-a ridicat el, tipul cu care am

vorbit. Ei, bine, nu toţi bărbaţii sunt iepuri. El pare mai mare, așa,
mai puternic.

- De ce ai plîns? 
Mda. Bună întrebare. Pentru că am sufletul ţăndări. Dar nu asta

răspund. Răspund altceva. Disimulez. 
- Pentru că mi s-a stricat motorul. 
- Ce motor ai? mă întreabă.
- Un Hornet. Tu?
- Un CBR, îmi răspunde. 
- Ador CBR-ul. Prietena mea cea mai bună are un CBR.
- Te fac o tură?
Hmmm. 
- Adu-mi mai bine o bere și fă-mă o tură de pădure.
- Bine. Stai aici. 
Stau. Îl privesc cum se îndepărtează spre dozatorul de bere. Mihai

a venit și a plecat. Nu mă iubește. Sunt o femeie singură. Dar matură.
Și însetată. Rău. Cel ce ridică doamne împiedicate, s-a întors cu un
pahar de bere. Îi propun un ocol pe lîngă pătură, unde mă agăţ de
bidon. Nu zice nimic. Pornim la plimbare. Mă uit la stele. Vorbesc
mult. Nu știu ce. Zîmbesc mult. Beau mult. La un moment dat, mă
sărută. Mă sărută prea mult, că trec cîteva minute bune în care nu
pot să mănînc vișine. Nu îmi dau seama cum sărută. Mi-e dor de
Mihai. Dar Mihai a plecat. N-are nicio treabă cu mine. Facem cunoș-
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tinţă cu niște bikeri de-ai lui. Rîd. În hohote. Ne mai sărutăm. Cînd
ne sărutăm, eu las bidonul jos. Berea am terminat-o demult și am
decis să fiu fidelă prietenului meu. După ceva timp (oricum, timpul
e o treabă total relativă, nu așa spunea Einstein) îi spun să mă ducă
la cort. La cortul Evei și al lui Matei, unde voi dormi în noaptea asta.
Mă conduce abil prin ţesătura de corturi. Mă ajută galant cînd mă
împiedic de cîte o sfoară, din-aia de ancorat cortul. Proști oamenii
ăștia, cum pun ei alandala sforile. Mă oprește în faţa unui cort mic
și gri. Mi-e dor de Eva. Cortul ei parcă era galben. Nu știu unde l-au
montat. Vreau acolo. Vreau în cortul ăla. Cel ce ridică femei căzute
și femei care se plimbă cu bidoane agăţate de mînă, mă mai sărută
o dată și îmi spune că doarme singur. Și că poate avea grijă de mine.
Da’ ce sunt eu, cîrpă? Chibrit fără măciulie? Copil de ţîţă? Pot să am
și singură grijă de mine. N-am nevoie de nimeni. Că am stelele dea -
supra mea și bidonul de mînă. Și vreau la cortul gaaalbeeeen. Cred
că am strigat, că el mă ia de mînă, aia liberă și mă trezesc în faţa
cortului galben. Las bidonul la intrare și mă prăbușesc pe saltea. Nu
înţeleg de ce nu văd stelele. Unde sunt stelele alea? S-au dus. Mihai
s-a dus. La fel și stelele. Așa-i în viaţă. La un moment dat, toate se
duc. Și decît să rămînem singuri, mai bine ne ducem și noi…

*

Hmmmm. Tocmai îmi crapă capul. Și acum trebuie să mă mișc cu
grijă, să nu se dezintegreze total. Eva e lîngă mine. Încearcă și ea să
deschidă ochii. Matei sforăie ușor. Mă uit la ceas: 7.22. Mă uit la Eva
și îi fac semn să ieșim din cort. Ne tîrîm spre ieșire. Dar să spunem
că suntem în cort și de-ia suntem obligate să ne tîrîm. Nu, nu cortul
e de vină. Pentru că ne tîrîm și odată ieșite din cort. Ne ţinem de
mînă și nu spunem nimic. Mi-e greaţă. Rău. Se învîrte tot. Mă abţin
cu greu să nu vomit. Ca o doamnă. Oo, nuuu. Am dat cu ochii de
bidon. Îi dau un șut. Alcool nenorocit. Cum transformi tu niște oa-
meni fini, în niște bestii fără minte. Ajungem în dreptul primei ta-
rabe. Mă deranjează soarele, oamenii, zgomotele, tot. Eva cere două
cafele. Are o voce groasă, dogită, ruginită. Dau să îi spun ceva, dar
îmi face semn să tac. Dăm peste cap cafelele. Amare ca viaţa. 
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În faţa noastră, un tip pe la vreo 50 de ani, cu un tricou roșu pe
care scrie ceva în rusește.

- Nu ești tu fata care plîngea azi noapte?
Cred că ar trebui să mă urc de urgenţă pe motor și să dispar.
- Lasă, că motoarele se repară. 
Uf, nu știu cui trebuie să îi fiu recunoscătoare pînă la moarte pen-

tru varianta asta, dar îi sunt. 
- Uite, luaţi cîte o bere de la mine. Că sunteţi niște motocicliste

foarte faine. 
Pînă să spunem ceva, ne trezim cu berea în mînă. Dăm noroc,

luăm o gură, o iau pe Eva de mînă și plecăm tacticoase. După două
minute ne așezăm în fund, lîngă șosea. 

- Ne-am cam îmbătat aseară, nu? 
- Mda. Cam așa ceva. 
- A plecat Mihai, nu?
- Tîmpita mea, n-am vrut să îţi spun, dar el venise să se împace

cu tine.
- Nu te cred, răspund eu, dar șarpele rece al îndoielii mușcă zdra-

văn din mine.
- Ba da. I-a spus lui Matei.
- Păi și de ce n-a zis nimic?
- A zis, dar n-a avut cui. Plus că după, te-a văzut cu un tip înalt,

care te ţinea de mînă. Chiar, cine era?
Ignor aluzia ei, pentru că cerul pe care stăteau azi noapte stelele

ălea atîrnate așa frumos, îmi pică deja în cap. Și e al naibii de greu.
- Adică el a venit totuși după mine, eu m-am îmbătat clampă, am

bocit după el, l-am ignorat cînd a zis ceva (cînd a zis ceva?????) și
apoi m-am lăsat consolată repede de altul?

Citesc în ochii prietenei mele răspunsul nerostit, dar dureros de
afirmativ. 

- Deci nu cu chintesenţa mîncării l-am pierdut…
Eva nu spune nici acum nimic. Dă doar din cap în semn că nu. 
- Cum mi-ai spus?
- Tîmpito. Dar știi că eu te iubesc așa cum ești. 
- Mda. Iubește-mă cînd merit cel mai puţin, că atunci am nevoie

cel mai mult. Știi ce? Hai să căutăm bidonul ăla. Parcă mai erau 
vișine în el azi noapte. 
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- Hai.
Asta îmi place la nebunie la prietena mea. Nu trebuie să îi spui un

lucru de două ori.

***
L-am iubit pe Mihai?
Chestia asta cu iubirea m-a derutat tot timpul. Am cunoscut în-

drăgosteala, pasiunea nebună, patima de nestăvilit, împreună cu co-
rolarele lor, gelozia devastatoare, ura dementă, obsesia patologică.
Le-am gustat, le-am savurat, m-am înfruptat din ele și ele din mine
în aceeași măsură. Dar chestia cu iubirea… Nu știu, zău. 

Iubirea aceea infinită, calmă, fără grija de a pierde obiectul sau
persoana căreia i se adresează. Iubirea ca și flacăra de la aragaz.
Care nu se poate compara neam cu spectaculosul foc de tabără. Dar
care, tocmai de aceea, nu arde, nu pîrjolește, nu face scrum. Acea 
iubire. Unde e? Există? Se poate? Acea iubire de-adevăratelea…

Mihai, după cum spune Sorescu, “astăzi am putea să fim și triști.
Poate ne despărţim pentru totdeauna. Dar să trecem peste asta”.

Nu, Mihai, nu te-am iubit. Nu de-adevăratelea. Doar mi-a plăcut
la nebunie de tine. Și atît.

6 iulie. O seară de miercuri cu Gospodinele MC, la Eva acasă:
nu am nevoie decît de un pahar de vin să mă îmbăt. Dar nu știu
dacă este al zecelea sau al unsprezecelea.

Miercuri seara, ora 8. Sun la interfon la Eva. Sper să îmi răspundă
fără te miri ce poante de-ale ei, pentru că, în faţa scării, sunt vreo
patru șmecherași care mă măsoară de zor din cap pînă-n picioare.
Cred că ţinuta mea office e de vină. Uf, dacă n-aș fi avut o zi atît de
încărcată la lucru, puteam să mă schimb și eu în ceva mai comod.
Eva nu răspunde. Insist. Într-un final se aude o voce suavă:

- Cine e? 
- Eu.
- Care eu?
Îmi vine s-o omor. Observ cu coada ochiului zîmbete pe feţele ti-

pilor. Dă, Doamne, să nu înceapă Eva să își bage toate cele. Că atunci
chiar mă fac de toată bafta. 
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- Scumpa mea, eu sunt, prietena ta.
Dar Eva nu se lasă înduplecată așa de ușor.
- Parola.
Băieţii se hlizesc de-a binelea. Pe mine mă apucă nervii. Exact în

acest moment, iese un bătrînel din scară. Nu ratez momentul și urc,
nu înainte de a șuiera scurt în interfon:

- Am intrat.
Mai aud cum Eva îmi răspunde că nu e parola corectă. Cred că în

așteptarea noastră a închinat deja un păhărel. Și nu de ceai de tei,
calmant. Din-ăla mi-ar trebui mie. Urc cele trei etaje și intru în casă
direct, pentru că ușa e întredeschisă. 

- Unde naiba ești?
Eva apare cu un pahar în mînă și cu o ţigară Vogue roz superslim

în cealaltă. Îmi zîmbește larg.
- Aici sunt, iubita mea, zice ea și mă sărută apăsat pe buze. Ce

dracu’ de ruj ţi-ai trîntit? spune Eva, în timp ce se șterge apăsat cu
dosul mîinii în care ţine ţigara. Și ce înţolită la patru ace ești.

Mă uit în oglinda de pe hol și îmi admir buzele muiate într-un fel
de ruginiu de toamnă. 

- Nu-ţi place? 
- Nu. Îţi face gura cît un papuc. 
Apoi îmi admir costumul bej. Ce să admir, că fusta e șifonată rău.

După atîtea ore la birou, cred și eu.
- Vii direct de la muncă? întreabă Eva.
Dau din cap în semn că da, în timp ce îmi dau jos sacoul și pantofii

cu toc. Eva îmi duce haina în cameră și o trîntește pe patul trans-
format în cuier. Intrăm în bucătărie. Apartamentul Evei are două
camere. Noi stăm de obicei în bucătărie, cocoţate pe scaunele înalte,
tip bar, din jurul mesei. Eva are o problemă cu curăţenia, chiuveta
e întotdeauna impecabilă, la fel și geamul de la bucătărie. Dacă vrei
să stresezi proprietara apartamentului, deschizi geamul și lași din
greșeală amprenta cîtorva degete pe sticlă. Eva n-o să zică prima
dată nimic, doar că se va întrerupe din absolut orice și va șterge te-
meinic geamul cu o lavetă uscată specială, măcar vreme de cîteva
minute. 

- Ai adus-o?
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Cu gîndul la spălatul de geamuri, nu înţeleg din prima ce-mi
spune. Plus că îmi aduc aminte de faza din faţa ușii. 

- De ce naiba nu îmi deschideai la interfon? Erau patru hăndrălăi
acolo care se hlizeau de mama focului.

- Niște proști, comentează Eva scurt. 
Dau să mă așez pe scaun, dar îmi aduc aminte de prietena mea

(mda, cam dubioase prieteniile astea ale mele: la Breaza, prietenul
meu cel mai bun era un pet de cinci litri de vișinată pe care l-am
plimbat cîteva ore bune prin tot campingul, acum, prietena mea cea
nouă este o narghilea). O scot din punga de Kenvello în care am în-
desat de dimineaţă, cînd am plecat la lucru, cutia, tutunul, cărbunii
și restul ustensilelor. Nu de alta, dar narghileaua abia am primit-o
cadou, așa că trebuie asamblată. 

- Vin și fetele? 
- Ar fi trebuit să ajungă. 
Le mai așteptăm pe Ema și pe Poli. 
Ema are 30 de ani, un soţ simpatic, Atti, chopperist și o Yamaha

Tricker de 250, roșie. O bijuterie. Brunetă, înaltă (chiar dacă nu atît
de înaltă ca Eva), cu păr lung și ochi căprui. Poli are peste 30 de ani
(dar am stabilit că ce e peste 30 nu se mai pune), roșcată, cu ochi
verzi, poartă ochelari. Conduce un Suzuki GS 500e, gri. Și are un ab-
domen de invidiat de orice tipă care merge zdravăn la sală. Deși ea
nu merge niciodată la sală. Prietenul lui Poli, Sorin, este un om li-
niștit, care spune că nu s-ar urca în veci pe un motor. Dar îi place la
nebunie că iubita lui are atîta tupeu. Eva, Ema, Poli și subsemnata,
adică Blondi, alcătuiesc clubul motociclistelor Gospodinele MC.
Ideologia clubului e simplă: noi preparăm motoare pentru călătorii
lungi. Și sandvișuri de drum. Și cam atît. De fapt, eu cam atît, că ce-
lelalte trei Gospodine chiar sunt pricepute în bucătărie. Dar pe mine
fetele mă scuză, spunînd că sunt doamna manager, femeie de carieră.

- Hai, Blondi, odată, ai rămas blocată cu plasa aia în mînă?
Sună interfonul. 
- Și deschide odată.
- Aha, ele nu spun parola, nu?
- Parola era narghilea, scumpa mea.
Mda, corect. Aș fi putut să mă gîndesc. Pun punga pe masă și îmi

îndrept capul spre Eva. Ea îmi întinde ţigara ei să trag un fum. Cînd
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suntem serioase, îmi oferă una de la ea. Cînd suntem bine, îmi oferă
ţigara ei să trag un fum. Cînd devenim apropiate, trage un fum
dintr-a ei, eu deschid cuminte buzele, ea își lipește buzele ei de ale
mele și îmi suflă apoi fumul. E cel mai intim mod de a fuma pe care
l-am întîlnit pînă acum. 

- Ajută-mă un pic să scot din frigider ce mîncăm. Fetele aduc
ceapa și brînza. 

Iar facem o haiducie. Excelent. Mi-e foame rău. Azi am reușit să
mănînc o salată la prînz la cantina de la firmă. După care am con-
tinuat cu telefoanele, tabelele în excel, întîlnirile și toate nebuniile. 

Eva scoate din frigider slănină făcută în casă și cîrnat afumat. Ema
și Poli dau buzna pe ușă. Ţipăm un pic, ne pupăm, ne prostim și
apoi ne instalăm în jurul mesei. Ema scoate dintr-o plasă de culoare
galbenă pe care scrie Billa patru roșii, o pungă mai mică în care se
află brînză de burduf și două cepe roșii. Poli scoate o pungă cu urdă. 

- Tocmai ce am trecut pe la bunică-mea și a zis că are niște urdă
proaspătă, ne spune ea.

Încropim un platou ca la Viorel, la Colibă, în Poiană. Slană, brînză
de burduf, urdă, cîrnat, roșii, ceapă roșie. 

- Eu vreau ceapa roșie frămîntată cu puţină sare și cu oţet, zic eu. 
- Tu mai bine spune dacă ai venit cu prietena ta, îmi zice Poli.
Nu răspund, fac doar un semn spre punga de pe masă și zîmbesc

din colţul gurii. 
- Fată, da’ vinul unde e?
- Stai, fată, că acum îl scot din frigider. 
Deja se vorbește cu „fată”. Miercurea se vorbește mult cu „fată”, acel

„fată” afectat rău, cu accent pe „ă”. Se vorbește și cu „dăcît că”. Și se
mai vorbește și cu dezacorduri, cacofonii și sintagme vul garo-por -
nografice. Dar deocamdată terminăm de tăiat mîncarea pe fund. Nu
avem nevoie de furculiţe. Rupem din pîinea de cartofi și atacăm. 

- Fată, scoate muștaru’ și adu vinu’ ăla odată, că ni se usucă gîtlejul.
Uf. Iar o să bem. Mi-am promis că o să vorbesc cu Eva să îi spun

că am impresia că avem o problemă. Dar mîine, nu azi. Gata. Cîteva
minute de liniște. Mîncăm. Și nu neapărat fiecare pentru ea, pentru
că eu profit de momentul de neatenţie al Evei și mă înfrupt din bu-
căţica de slănină pe care o pescuise de pe fund, dar cu care o uitase
Domnu’ în mînă. Nu se supără și îmi dă și niște ceapă cu oţet. Nici
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măcar pentru asta nu folosim furculiţe. Suntem niște doamne ele-
vate și emancipate, ce mai încoace încolo. 

- Brînza asta de burduf e mortală, spune Poli cu gura plină. Dar
trebuie să gustaţi și din urda mea.

Eu încep să rîd în hohote, mai mai să mă înec cu bucata de pîine
la care mestecam de zor. 

- Ce-i, Blondi? Ce ţi-a mai trecut prin cap? întreabă Ema.
- Păi știţi bancul cu blonda aia afectată care se duce la stînă și cio-

banul o așază la masă și îi pune o brînză și o mămăligă în faţă. Iar
blonda întreabă sclifosită: „Ciobane, de la tine este brînza asta?”, la
care ciobanul răspunde că da. La care blonda: „E bine, atunci. Cre-
deam că-i de la nesuferitele astea de oi”.

Fetele rîd de zor. Fundul este deja pe trei sferturi gol. 
- Vreţi și ciorbică? întreabă Eva. Am făcut o ciorbică bună de pui,

dreasă cu leuștean, o minunăţie. 
Ce înseamnă să fii o gospodină în toată puterea cuvîntului…
Ne hotărîm că acum suntem sătule și poate vom mînca mai tîrziu.

Pînă atunci, să trecem la treburi serioase. Să ne umplem paharele
cu vin și să purcedem la asamblarea prietenei mele. Zis și făcut. Poli
scoate aerul zgomotos (a se citi: rîgîie), semn că mîncarea a fost de-
osebit de bine apreciată, Eva strînge repede masa, eu am început
deja să desfac cutia și caut de zor un manual de instrucţiuni pentru
cum se asamblează o narghilea. Nu-l găsesc.

- Gagici, avem o problemă. Nu are manual de instrucţiuni.
- Ete, fleoșc. Suntem patru creiere aici, spune Ema, sigur că ne des-

curcăm.
Ema e inspector de resurse umane în viaţa de zi cu zi. A vorbit

acum cu hotărîrea pe care o are un bun profesionist. Eu aș putea să
le sugerez să schiţăm mai întîi un proces, nu de alta, dar ca să fim
acoperite ISO 9001. 

- Ce ziceţi dacă am face un proces? Ne asigurăm astfel de justeţea,
acurateţea și calitatea acţiunilor pe care le vom întreprinde, spun
eu, cu o voce din ce în ce mai slabă, pe măsură ce Eva mă ţintuiește
cu privirea.

- Blondi, nu mai ești la birou, scumpa mea. Și noi nu suntem su-
balternii din departamentul tău, da? Așa că las-o mai moale cu pro-
cesele și directivele.
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Nu mai spun nimic. Iau o gură de vin. 
- N-o băga în seamă pe campioana timpului liber, îmi sare Ema

în ajutor. 
Eva are o firmă de traduceri și într-adevăr mult timp liber la dispoziţie. 
- Ea n-are cum să înţeleagă cum e munca de-adevăratelea, la

birou, de la 9 la 6 plus orele suplimentare, continuă Ema. 
Îi trimit o bezea și apoi ne concentrăm asupra procesului de

asamblare. Mda. După cinci minute se pune problema cine zbiară
mai tare pentru a-și da cu părerea. Tot era bună o chestie organi-
zată, dar dacă nu au vrut… Un lucru e cert, niciuna din noi nu a
mai asamblat vreo narghilea și asta începe să se vadă.

- Staţi că-l sun eu pe Sorin, spune Poli.
Sorin nu răspunde. De ce nu răspunde Sorin? În acest moment,

Eva scoate un chiuit. Cele patru părţi distincte par să alcătuiască în
final un întreg. Ema smulge telefonul din mîna lui Poli.

- Noi n-avem nevoie de nimeni. Ne suntem autosuficiente…
Hmmm, suntem deja la al treilea pahar de vin. Vin roșu, de casă,

nu foarte tare, care alunecă, alunecă, alunecă. 
Trecem la pachetul de tutun. Este de mere. Poli, care a mai fumat

narghilea, spune că e un tutun excelent.
- Dă vis, fată, dă vis.
Evident că ne certăm cu privire la cantitatea de tutun care trebuie

pusă în recipientul (aţi văzut ce elegant am început să vorbesc?) de
culoare maro (cam ca rujul meu de buze). Punem pînă la urmă nici
mult, nici puţin, urmînd să facem toate ajustările necesare din mers. 

- Staniol. Ne trebuie staniol, zice Ema, în timp ce Eva scotocește
deja de zor printr-un sertar al mobilei de bucătărie și scoate o rolă
de staniol. 

Acoperim tutunul cu staniol și facem fiecare, pe rînd, cîte o gaură
mică în staniol. Chestia asta cu narghileaua și cu Gospodinele nu
este o bagatelă, domnule. Este o treabă cît se poate de serioasă.
Facem fiecare pe rînd, cîte trei găuri. Deci sunt deja 12. Cred că
ajunge cît am ciuruit staniolul, că dacă mai insistăm, mai bine nu îl
mai puneam, că și așa nu va avea niciun rol. Gata. Furtunul e pus și
el. Nu știm sigur care parte trebuie să fie înfiptă în mica ţeavă care
iese din narghilea și care parte trebuie să rămînă mobilă. Ne dăm
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cu părerea. Părerile nu coincid și nici măcar să supunem la vot nu
se poate, pentru că eu și Eva spunem că partea care este mai netedă
trebuie să fie în narghilea, fetele spun că partea din lemn cu mai
multe figuri geometrice (rotunduri și ovaluri, în speţă).

- Ce fac? Îl mai sun odată? se oferă Poli.
- Nuuuuuu, i se răspunde la unisol. Pardon, unison. Ne descurcăm

singure. Așa și trebuie, să fim tari, să fim independente. Să bem pen-
tru asta. 

Ciocnim și bem. Eva nu e mulţumită. 
- Să bem pînă la fund pentru asta.
- Shot cu ditamai paharul de vin? Ai înnebunit?
Poli se uită la mine cu dispreţ.
- La Breaza, petul ăla de cinci litri îţi părea mititel și foarte apropiat.

Paharul ăsta ieftin, cu floarea soarelui pe el, de un sfert, repet, un sfert
de litru, adică 250 de mililitri, îţi pare ditamai paharul de vin?

Nu mai spun nimic. Episodul Breaza e prea crunt ca să vreau să
mi-l amintesc și cu atît mai mult să îl discut. Doamne ferește să de-
vină subiectul principal din seara asta de miercuri. Ridic paharul:

- Să bem pentru Gospodine. Vole!
Paharele se înclină cuminţi și își varsă conţinutul în gurile noastre

însetate. 
Mi-e cald rău. Am o cămașă subţire, cu mînecă scurtă, dar mă simt

de parcă aș purta un pulover de lînă. Decid să mi-o dau jos și rămîn
în sutienul meu de culoare verde crud. Fetele se uită cu interes la mine. 

- Uau. Patru sutiene de-ale Gospodinelor, spune Eva și își dă și ea
bluza jos. 

Poartă un sutien fără bretele, de culoare roșie. Poli face același
lucru și rămîne într-un sutien negru, de dantelă. Ema se codește. 

- Dez-bra-că-te, dez-bra-că-te, dez-bra-că-te! Scandăm noi trei și
bătem cu paharele proaspăt golite în masă. 

Ceea ce îi reamintește subit Evei că ea este gazda și trebuie să mai
toarne vin în pahare. Dar asta după ce încercăm să rezolvăm mica
problemă a Emei. Ema se îndîrjește să rămînă îmbrăcată.  

- Las-o, că-i pruastă deocamdată, spune Eva și mai toarnă un rînd. 
- Păi credeam că doar eu sunt pruastă, fac eu pe geloasa.
- Nu, iubita mea, tu ești tîmpită, îmi zice Eva cu duioșie, în timp

ce îmi mai dă un fum. 
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V-am spus eu cum, în felul nostru special. 
Ne reîndreptăm atenţia spre narghilea. Ema scoate un cărbune și

aprinde aragazul. Apoi îl ţine deasupra flăcării. 
- Vezi să nu murdărești aragazul, îi spune Eva.
- Credeam că numai cu geamul ai probleme, sar eu cu gura. 
- Probleme ai tu. Cu jobul tău important. Și cu toţi iubiţii tăi.
Asta n-a fost frumos. Îi scot limba și îmi completez gestul pueril

cu ridicarea unui anume deget de la mîna dreaptă. Eva îmi zîmbește
cum numai ea știe și ridică paharul de vin. N-am ce face. Trebuie să
ne-mpăcăm. Ne-mpăcăm o tură. 

Cărbunele e incandescent. Poli a luat deja laveta și încearcă să în-
depărteze rămășiţele de cărbune de pe aragaz. Ema potrivește căr-
bunele pe staniolul cu 12 găuri. Eu îndes muștiucul de plastic
într-un capăt al furtunului cel galben și mă pregătesc să trag. 
Inspiră, expiră, inspiră, expiră. Nu te panica. Va fi bine, va fi bine.
Tocmai cînd dau să apropii muștiucul de gură, Poli începe să ţipe
și să sară de pe scaun:

- Staţi.
Stăm, unde naiba să mai mergem acum?! La balamuc doar. Da’

acolo și suntem. Poli aleargă în hol, se împiedică de o sandală de-ale
Evei, înjură și revine în bucătărie cu un aparat foto. 

- Acum trageeeeee, spunea ea, în timp ce ne trage în chip. 
Și trag și trag și trag… fumul pe care îl scot e ca o părere, ca un

fum… clar că fumul e ca un fum, în fine, ceea ce vreau să spun este
că nu iese nimic.

- P..a mea, narghileaua asta nu merge. E pruastă.
- Tu să nu te iei de narghileaua mea, că îţi lipesc niște degete pe

geam, de nu-l mai cureţi nici cu alpiniștii.
- Alpiniști? Ooo, daaaa, vreauuu.
- Ce să vrei, că ești femeie combinată. 
- Vreau să văd alpiniști. 
În tot acest timp, Poli, ca o fumătoare înrăită ce este, trage de zor

din narghilea. Și iată primul fuior ceva mai consistent de fum.
- Uraaaaaaaa. Am învins sistemul, zbiară Eva.
- Ce sistem? sunt eu nedumerită.
- Fată, da’ tu chiar ești tîmpită. Acum înţeleg de ce ești singură,

îmi răspunde ea.
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- De ce? îmi păstrez eu nedumerirea.
- Blondo, ce contează ce sistem? Un sistem oarecare.
- Sistemul solar, de exemplu, se bagă Poli în discuţie.
- Sau cel metric, intervine și Ema.
- Sau sistemul de referinţă, se aude vocea triumfătoare a Evei.
Caut și eu de zor, zdrobindu-mi neuronii atacaţi de laptele de stru-

guri să mă scot cu un sistem. Nu îmi vine nimic în minte. Și cînd te
gîndești că atunci cînd am vorbit mai devreme de proces, Eva s-a
uitat urît la mine. Sistem, sistem… Trei feţe curioase așteaptă cu in-
teres maxim. Două sutiene și o bluză mă privesc în așteptare. Eu îmi
bag muștiucul de la narghilea în gură și trag cu sete. Scot fum con-
sistent, care miroase a măr, a struguri și a pită cu slană. În cele din
urmă, zic:

- Sistemul de pierdere cu o maximă eficienţă a bărbaţilor. 
Eva își dă ochii peste cap, Poli se uită curioasă la mine, Ema e ocu-

pată, că e rîndul ei să ia muștiucul.
- Să vă explic, scumpele mele gospodine. Învăţaţi de la cea mai

bună maestră în viaţă. Prima variantă - un tip se pierde cu ajutorul
sintagmei: „cultura mîncării”.

„Ce-ţi place să mănînci?”
„Orice.”
„Cum orice?”
„Păi eu mănînc atunci cînd îmi este foame și atunci orice este bun.”
„Dar trebuie să ai o preferinţă culinară. O mîncare pe care să îţi

placă să o savurezi.”
„Să o ce?”
„Să o savurezi. Să îţi mîngîie papilele gustative.”
Dacă m-aș fi oprit aici, poate că nu ar fi fost o pierdere totală, dar

nu m-am oprit și vine lovitura de graţie: chintesenţă. 
„Să simţi chintesenţa gustului”. Și cu asta, respectivul a luat-o la

sănătoasa definitiv și iremediabil.
Fetele rîd, mai-mai să pice de pe scaunele înalte de la bar. Eva știe

de cine e vorba. De Mihai, desigur. Bine, îi mai propusesem subit și
să se mute la mine; poate că și asta e fost ceva destul de nepotrivit.
În fine. Să trecem peste. 

Bucătăria s-a umplut de mult fum plin de arome. 
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- Sigur nu mai ai și altă variantă? întreabă Poli, în timp ce scoate
fum sub formă de cerculeţe, aidoma inelelor de ceapă. Cred că mi-e
foame și nu ar strica niște ciorbică. 

- Mmm. Bine. Gospodine, atenţie la mine. Să vă mai dau un exem-
plu. Varianta doi. La fel de eficace. Sunteţi împreună într-un super-
market. El plimbă coșul agale. Ajungeţi în dreptul raionului cu bere.
Tu îl întrebi ce bere bea. El răspunde că nu e important. Tu insiști,
dacă tot vei cumpăra bere, de ce să nu fie cea care-i place. Cu jumă-
tate de gură, el spune că îi place Beks. Te uiţi fericită pe raft și 
constaţi că da, este Beks, dar doar la bax de șase sticle. Acuma, dacă
tot ai intrat în horă, e clar că trebuie să joci. Iei un bax întreg și îl
pui în coș. Acasă, el își desface o bere și vrea să îţi desfacă și ţie una.
În acest moment, putem să remarcăm chintesenţa manifestării de
independenţă a femeii: recunoști că ţie îţi place doar berea cu
aromă de grapefruit. „Păi și atunci de ce ai luat un bax?? ” vine în-
trebarea disperată a celui care se vede deja consemnat să dea fuga
în casa ta, la frigiderul tău, măcar pînă se termină baxul cu pricina...
Și cu asta, respectivul a luat-o la sănătoasa definitiv și iremediabil.

- Adică și respectivul a luat-o la sănătoasa vrei să spui, iubita mea,
spune Eva accentuîndu-l pe „și”.

- Cam așa ceva. Cam așa funcţionează sistemul de selecţie naturală.
- Cam așa funcţionează tîmpenia din capul tău, iubita mea, spune

Eva din nou.
- Pe mine mă miră un singur lucru în toată treaba asta, se bagă și

Poli. Tu chiar ai fost la cumpărături??
- Dragele mele, faptul că nu gătesc, nu înseamnă că nu aș putea

găti sau că nu merg la cumpărături. Merg des la cumpărături. Acum,
de exemplu, îmi dau seama că va trebui neapărat să merg mîine la
cumpărături, pentru că nu am staniol pentru narghilea, da?

- Aha, asta e ca un fel de lipsă de pamperși cînd ai un copil, nu?
încearcă Ema să înţeleagă.

- Da. Cam așa ceva. Cred, răspund eu.
- Și ce cumperi tu cînd mergi la magazin? mă descoase Poli mai

departe.
- Păi să vedem, bere cu aromă de grapefruit, bere albă Madonna,

bere cu tequila Desperados, nu Salitos, în nici un caz, o sticlă de
șampanie, chiar, v-am zis faza cu șampania? 
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- Nu.
- Stai că v-o zic imediat. Să terminăm lista, da’ mai trageţi din nar-

ghileaua aia, că se stinge cărbunele, nu vedeţi că nu mai e roșu?
Eva se execută prompt și bucătăria se reumple de fum. Paharele

se reumplu și ele cu licoare. Lista mea se reumple cu articole și în
general sufletele noastre de Gospodine motoriste adevărate se
reumplu și ele cu ceva. Nu știu cu ce. Cu ceva nedefinit, cred.

- Deci, unde am rămas, la sticla de șampanie, apoi lumînări par-
fumate de grapefruit sau de fructe de pădure, săpun cu aromă de
pepene galben. 

- Tampoane și hîrtie igienică, sare Eva. Blondi, da’ ceva de mîncare
tu nu cumperi??

- Ba da. Brînză brie, măsline verzi umplute cu migdale, salam de
Sibiu, frișcă lichidă…

- Blondi, să nu te superi, da’ de ce ar sta un tip cu tine?
- Cum de ce? Să îi facă de mîncare, hohotește Poli.
Eu îmi iau o mutră foarte jignită. 
- Știu și eu să gătesc.
- Ce gătești?
- Sushi.
Fetele rîd să leșine. Eva merge spre frigider și scoate o oală de

ciorbică, pe care o pune la încălzit. Se creează o mică busculadă, în
timp ce Poli se repede și ea spre aragaz cu cărbunele. Eu mă trezesc
cu o ţigară slim de-a Evei într-o mînă și cu furtunul de la narghilea
în cealaltă. E clar că omul nu a fost conceput ergonomic, pentru că
nu am cum să ţin și paharul. Va trebui să renunţ la ceva, dar nu mă
pot hotărî la ce. În timpul ăsta o ascult pe Ema.

- Știţi ce mi s-a întîmplat azi, cînd veneam spre voi?
- Nu.
- Mă opresc la semafor, era roșu. Stăteam cu geamul deschis și cu

cotul pe marginea de la geam. Se apropie de mine un tip făinuţ, bine
îmbrăcat și îmi spune pe un ton foarte politicos: „Domnișoară, pot
să vă întreb ceva?” Desigur că nu am putut să îl refuz și îi fac semn
că da. Iar el continuă cu aceeași voce absolut politicoasă: „Vă supă-
raţi dacă vă dau limbi?” 

Rîd de mi se zguduie scaunul sub mine, ceea ce s-ar putea să nu
fie chiar bine. 
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- Și ce i-ai spus? întreabă Eva.
- Păi am fost atît de șocată, că nu părea deloc genu’, așa că nu m-a

dus capul decît să zic: „ce-ai spus, mă?” la care el, absolut netulburat,
a repetat: „vă supăraţi dacă vă dau limbi?” Noroc că s-a făcut verde
și au început să mă claxoneze mașinile și am plecat de acolo…

Eva se îneacă de rîs. Miroase a măr și a altceva. Cred că ciorba clo-
cotește pe aragaz. Mă dau jos cu chiu cu vai de pe scaun și închid
focul. Punem din nou fundul de lemn pe masă, oala pe fund și luăm
de data asta niște linguri. Cîteva momente de tăcere. Foarte puţine.

- Mamă, ce ciorbă faină, spune Poli, căutînd cu lingura prin oală
după o bucată de carne. Observ că are o frunză mică de leuștean pe
dintele din faţă. Mă pufnește rîsul. 

Am terminat de mîncat ciorba. Delicioasă. Trecem la etapa a doua
de narghilea. Nu mai știu la al cîtelea pahar de vin suntem. Dar cred
că se apropie momentul. Acel moment unic. Mă uit la ceas. Nu des-
lușesc prea bine cît arată. În tot cazul, e deja mîine. Gata. A venit
momentul.

- Pe cine sunăm? întreabă Poli, învăluită în fum.
Miercurea e ziua Gospodinelor, da? Cam pe la ora asta, îl sunăm

pe unul din bikeri (bine, deja nu ni se mai prea răspunde la telefon,
nu îmi dau seama din ce cauză, va trebui să discut cu fetele treaba
asta, da’ altă dată). De obicei trezim omul din somn. Ce treabă
proastă și asta cu dormitul tam nesam, mai ales la 12 noaptea. Și îi
cîntăm melodia noastră. 

- Pe Remus, propune Eva.
Remus este un biker la vreo 30 de ani, endurist convins, cu un DRZ

de 650, negru. Remus merge la sală de cel puţin trei ori pe săptă-
mînă, cînd era mai tînăr a jucat fotbal la o echipă de divizia B și
arată ca un tip foarte lucrat, cum și este. Cîntă muzică populară, e
destul de plin de el, avînd uneori tendinţa să pozeze. Nu că nu ar
avea cu ce/ de ce.  

- Remus să fie, agreăm noi. 
Nici nu avem cum să nu fim de acord. Ciorba a fost de vis, vinul a

lunecat ca un copil pe topoganul de la parcul acvatic, fumul ne-a
destins și ne-a deconectat. 

Sună. 

127



- Da, se aude o voce somnoroasă.
- Ghicește de trei ori, susură dulce în telefonul dat pe speaker, Poli.
- Găinile MC?
- Gospodinele, stimate domn, Gospodinele MC.
- Bete ca niște servitoare?
- N-am înţeles niciodată expresia asta, domnule, spune Eva.
- Nu vă e somn?
- Nu. Și pentru că aţi fost deosebit de amabil, va urma un moment

artistic. 
Ne ţinem toate de mînă și începem să cîntăm duios, dar ferm (asta

cred că era cu tandru, dar ferm, da’ merge și așa. Merge oricum.
Merge orice.): 

„spune-mi, pădure, cu frunza rară, unde-i iubirea de astă vară
nu știe toamna să se îndure, de noi copacii fără pădure”. 

Plus două bisuri. 
- Bine, Gospodinelor. Acum pot să mă pun la somn?
- Da, stimate domn. 
- Și mă sunaţi și mai tîrziu, că voi așa faceţi.
- Nu știm, stimate domn, la noi nimic nu e planificat, totul e spontan.
- Vă pup, noapte bună.
- Paaaaa…
Închidem telefonul. 
- Parcă aș mai cînta ceva, spune Poli. 
- Și eu.
- Și eu.
- Și eu.
S-a votat în unanimitate. Dar ce? Eva are o propunere de zile mari.
- Eu zic să cîntăm p..a în canon. 
- Interesant, dar cum?
- Păi știţi cum se fac vocalizele, nu? De genul: re a re, re aa re, re

aaaaare. Și tot mai sus. Putem cînta exact așa: pu u la, pu u u la, pu
uuuu la. Și intrăm în canon. 

Sună mai mult decît atractiv. Eva dă tonul. O secondează Poli. Apoi
Ema. Eu închid plutonul. Toate ne exersăm cu măiestrie talentele de
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ipotetice cîntăreţe de operă și operetă. Iese admirabil, emoţionant.
Ne oprim după vreo 10 minute. 

- Gata cu cîntatul. 
- Eu mai vreau încă o reprezentaţie și gata, spune Ema.
- Cu ce?

„Mărioară de la munte, ilaila, ilaila,
De ce-ţi lași părul pe frunteeeee, ilai ilai ilai la, măi,
C-or să-ţi iasă vorbe multe, ilai la ilai la.

În acest moment, ca împinse de un resort, ne ridicăm în picioare,
ne punem mîna stîngă în șold, ne scuturăm părul și facem cu mîna
dreaptă un semn, ca și cum ne-am prezenta. Pe această poză, cîntăm:

Las’ să-mi iasă, că nu-mi pasă, ilai la ilai la,
M-a făcut mama frumoasăăăăăăă, ilai ilai ilai la, măăăăi,
Nici la muncă nu mă lasă, ilai la ilai la,
Nici la apă-n-bătăturăăăăă,
Că i-e frică că mă fuuurăăăăă.”

Poli folosește varianta necenzurată de concert pentru ultimul
vers: „nici în capete de p..ă”.

Și cu asta ne așezăm pe scaune și ne dregem vocile ostenite cu o
dușcă de vin. 

- Blondi, ziceai de nu știu ce sticlă de șampanie, își aduce Eva
aminte.

- Da. Nu v-am povestit? Hai să vă povestesc.
Scrumiera dă pe dinafară. S-a terminat și al doilea cărbune. Oala

în care a fost ciorbica zace abandonată în chiuvetă. Eu îmi aprind o
ţigară și mă scuz că trebuie să merg pînă la baie. Unde ajung destul
de unduios, așa că ţin să îmi testez nivelul de alcool, încercînd să
fac cumpăna. Nu îmi iese din prima, dar asta din cauza fustei, care
nu se pretează la astfel de exerciţii. Nu-i bai, îi deschei fermoarul și
fac o cumpănă impecabilă. Am un organism rezistent. Îmi privesc
ochii în oglindă. Pupilele sunt foarte dilatate. Îmi găsesc și eu o
frunză de leuștean pe un dinte. O dau jos cu vîrful unghiei.
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- Ce... mea faci acolo, iubito? se aude vocea Evei.
Ies din baie.
- Am făcut și eu pipilică, da?
Mă împiedic de scaun. Îl răstorn. Îl prind înainte să cadă. Reușesc

să mă așez pe el. Încep povestea. Da’ mai întîi mă uit după ţigara
aprinsă. Eva mi-a fumat-o. Nu-i bai, aprind alta. 

- Era un tip fain, care îmi plăcea rău. El nu prea avea treabă cu
mine. Eram într-o zi la el și îi spun dulce că mie îmi place la nebunie
șampania. La care el răspunde sec: „mie nu.” Nu mă descurajez. Mer-
gem pînă la mine acasă, iau o sticlă de șampanie, mă gîndesc dacă
să iau niște pahare, îmi spun că e prea complicat să le transport,
pun sticla într-o geantă și mergem la el. Ajunși acolo mă gîndesc să
urc la maică-sa - maică-sa stătea în aceeași scară, două etaje mai
sus - și să îi cer două pahare de cristal. Renunţ la idee, că era cam
tîrziu. Mă duc spre el și îi propun suav, în timp ce mă dezbrăcam
languros, să facem o baie. El îmi răspunde că a făcut deja duș și îi
este somn. Eu merg să dau drumul la cadă, pun soluţie să se facă
multă spumă, scot două lumînări parfumate (le luasem și pe ăstea
de acasă), caut două pahare de plastic și duc și sticla în baie. El se
uita la televizor în dormitor. Mă dezbrac, mă bag în cadă, aprind lu-
mînările, sting lumina și îl strig să vină să mă ajute să mă spăl pe
spate. Îmi spune că e un film fain la televizor. Îl mai strig o dată. Îl
aud bombănind și apărînd apoi în cadrul ușii. Se uită la mine, se
uită la sticlă și zice: „ţi-am zis că nu-mi place șampania. Și aprind
lumina să te spăl pe spate. Iar lumînarea aia miroase ca naiba.”
N-am mai zis nimic. M-a frecat cu buretele pe spate cam 10 secunde,
mi-a aruncat niște apă, pesemne așa m-a clătit și a plecat în dormi-
tor. Nici măcar n-a desfăcut șampania, dar a închis lumina cînd a
plecat. Și ușa, să nu intre mirosul ăla nașpa în dormitor. Am rămas
în cadă goală, pînă s-a răcit apa. Cînd am ajuns în pat, dormea buș-
tean și sforăia puţin.

- Mda. Dai și tu peste niște specimene. Dă-i în p...a mea. 
- Și tu cum arătai în cadă pleoștită și săpunită superficial? izbuc-

nește Poli în rîs. 
Rîde și Ema. Eva stă serioasă două secunde și apoi rîdem toate de

nebune. Rîdem și începem să ne bîţîim pe scaune, imitînd te miri

130



ce dansuri orientale din buric și din sîni. Sau dansuri ţigănești sau
n-are importanţă ce dansuri.

- Da’ mi-am luat revanșa la vreo două săptămîni, spun eu, făcînd
un semn cu ochiul.

- Cum?
- Păi era ziua lui și îl sunasem de dimineaţă să îi spun la mulţi ani

și bla bla; îmi mulţumise și apoi s-a fofilat spunînd că nu știe ce
face, că s-ar putea să plece, dar mă sună el. Știţi voi, faza clasică, te
sun eu. Mă gîndeam că mă va suna seara, să-mi spună că e prin nu
știu ce oraș și cam asta ar fi fost. Ei, bine, avusesem o criză de scia-
tică și nu mă mișcam prea bine (cred că de nervi) și mi-a zis un
prieten că are el o cunoștinţă la spital și putem să dăm o fugă pînă
acolo. De fapt, să mergem încet, în halul în care eram eu. Mergem la
spital, mă consultă doctorul, îmi zice nu știu ce. Plecăm. În curtea
spitalului, prietenul meu cu ta-su. Îi intrase lui ta-su o ţapcă în pi-
cior și venise să și-o scoată. Îmi venea să îl întreb care e gardul ăla
cu ţapca să merg și să sărut lemnul. Îl întreb pe tip ce face și îmi
spune că dup-aia pleacă în nu știu ce oraș. Eu îi zic că merg și eu. El
începe să se fofileze: 

„Păi da’ merg în club și tu nu ești îmbrăcată de club.” 
„Nu-i nimic, mă duc fuga acasă și mă schimb.” 
„Păi eu voi pleca repede, nu am timp să te aștept.” 
„Da’ nu va trebui să mă aștepţi, scumpule, știi că eu mă mișc foarte

repede.” 
Am văzut disperarea pe chipul lui și la un moment dat umbra unei

speranţe: 
„Da’ eu voi rămîne peste noapte acolo.” 
„O, cu cea mai mare plăcere.” 
S-a întunecat la faţă. N-a mai zis nimic.
- Toanto, da’ era cît se poate de clar că nu vrea să mergi.
- Păi dacă ar fi fost așa de clar, n-avea decît să îmi spună.
- Ţi-a dat de înţeles. 
- N-a zis nu.
- Hai, zi mai departe.
- Am plecat de acolo plutind. Uitasem de criza mea. Am luat-o din

drum pe soră-mea, i-am spus pe scurt tărășenia și am dat fuga
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acasă. Soră-mea, că ce naiba fac. Nu îmi dau seama că asta înseamnă
că alerg după el?

- Sor-ta fată deșteaptă. De-ia e măritată și la casa ei.
Eu continui netulburată:
- Rămăsese că mă așteaptă la el acasă. Zice soră-mea: 
„Da’ dacă nu te mai așteaptă și pleacă singur?” 
Credea că mă încuie. Și eu îi răspund: 
„Mă urc în mașină, îl urmăresc.” 
Și sor-mea a văzut că era doar seriozitate în ochii mei. Iar eu mă

cutremuram de plăcere, imaginîndu-mi cum mica mea fiară neîm-
blînzită (conduceam un Tico pe atunci) va goni pe urmele… habar
n-am ce mașină avea tipul: una mare și albastră. Dar nu a fost cazul.
Am ajuns exact cînd era pe punctul să plece, am coborît din mașina
mea, am urcat într-a lui și duși am fost. Bine, el nu a scos niciun cuvînt
vreo sută de kilometri. Da’ nu m-am supărat eu pentru atîta lucru. 

E deja tîrziu. Căscăm toate. 
- Ce facem? Ne băgăm în pat?
- Păi imnul și statutul Gospodinelor?
- Dă-l în p..a mea de imn, zice Eva și ne tîrîm spre dormitor.
Poli are din nou chef de cîntat și cîntă strofa cu Soliman pașa:

„ o o Soliman-pașa, ţi s-a rupt în c.r cămașa,
O o Soliman-pașa, ce te faci fără cămașă.

Cîntecul ne prinde pe toate, pentru că el conţine și un test de in-
teligenţă foarte binevenit. Mai precis, această strofă se reia de șapte
ori, de fiecare dată se înlocuiesc vocalele cu „a”, apoi „e”, apoi „i” și
tot așa. Vă exemplific:

a a Salaman-pașa, ţa s-a rapt an car camașa,
A a Salaman-pașa, ca ta fac fara camașa.
Sau și mai savuroasa:
î î Sîlîmîn-pîșî, ţî sî rîpt în cîr cîmîșî
Î î Sîlîmîn-pîșî, cî tî fîc fîrî cîmîșî.”

Evident că ne-am prăpădit de rîs. Cînd să adormim, Eva a zis:
- Știţi că Ema are sutien Triumpf?
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Așa că ne-am năpustit care spre Ema, care spre întrerupător și am
constat cu ochii noștri că da, are sutien Triumpf. Apoi ne-am pus
din nou la somn. Gata. Am adormit. Nu, că s-a trezit Poli să chico-
tească rău:

- Auziţi, scumpele mele, știţi că se poartă tehnologia 3d?
- Fatăăăă, mi-e somn. Mă lași cu tehnologia 3d?
- Vă gîndiţi cum ar fi să mergem la un film porno 7d?
Evident că nu vom adormi prea curînd. Nu poţi să adormi tun

cînd trebuie să te gîndești cam cum ar fi un film porno 7d…

***

Înainte de a adormi de-a binelea, mă gîndesc că, fiind așa cum
sunt, faptul acesta a atras după sine o serie de reacţii bizare din par-
tea celorlalţi, reacţii de genul: luatul la sănătoasa, sfîrîitul de călcîie,
frica nebună… Drept pentru care mă gîndesc dacă nu cumva ar tre-
bui să mă schimb și să devin un personaj mult mai comod, mai…
digerabil. Dilema cu pricina constă în oscilaţia între cele două ten-
dinţe: să mă înmoi, să devin praful subtil de scorţișoară și să îmi
recapăt succesul la public, sau să fiu așa cum sunt, cu riscul asumat
și confirmat de a îndepărta majorităţi covîrșitoare… Apropo de sis-
temul de selecţie naturală. Ei bine, nu Eva mi-a dat răspunsul la di-
lemă, ci unul din preferaţii mei literari, Alexis Zorba.

“Ai încredere în mine, jupîne?”
“Da, Zorba, am răspuns. Orice-ai face, tu nu te poţi înșela. Ești ca

un leu, să spunem, sau ca un lup. Animalele astea nu se poartă ni-
ciodată ca oile sau ca măgarii, nu se abat niciodată de pe făgașul
firii lor. La fel și tu: ești Zorba pînă-n vîrful unghiilor.”

¤
“Pentru că se face treaba pe jumătate, îmi spunea el uneori, că-și

spun oamenii oful pe jumătate, că-s păcătoși sau cinstiţi pe jumă-
tate, de-aia e lumea în starea jalnică în care e acum. Mergi pînă la
capăt, lovește cu putere, nu-ţi fie teamă și vei birui. Bunului Dum-
nezeu îi e de-o sută de ori mai scîrbă de-o jumătate de drac decît
de un drac și jumătate!”

¤
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“… Nu regret nimic din ce-am făcut. … am făcut în viaţă o groază
de lucruri și găsesc că tot nu e de ajuns. Oameni ca mine ar trebui
să trăiască o mie de ani. Noapte bună!” 

Am înlocuit Zorba cu Blondi, așa că adorm cu un surîs de satis-
facţie nebună. 

8 iulie. Dacă e vineri, e Vamă: decît să bei și să conduci, mai bine
să fumezi și să zbori.

Tocmai am ajuns acasă de la birou. La ora 4. Mult mai devreme
decît de obicei, dar numai săptămîna asta am acumulat deja 15 ore
suplimentare. Mă gîndesc la replica genială care mi s-a dat azi, în
timp ce verificam lucrările de amenajare pentru un birou dintr-un
sediu de-ale firmei. Jaluzele verticale de culoare gri-argintiu fuse-
seră prinse probabil cu un scotch și acum, desfăcute fiind, erau cî-
teva care aveau cute. L-am chemat pe șeful de echipă și i-am spus
că va trebui să înlocuiască jaluzelele șifonate. El m-a întrebat ce au,
ca și cum nu era absolut evident și apoi a zis:

- Domnișoară, colegii dumneavoastră care vor lucra aici sunt pro-
gramatori, nu?

Nedumerită de rostul întrebării, i-am răspuns că da.
- Și credeţi că o perdea șifonată o să îi împiedice să programeze?
Am fost atît de surprinsă, încît n-am zis nimic cîteva momente.

După care m-am repliat rapid și i-am răspuns:
- Stimate domn, nu știu dacă pe colegii mei o să îi împiedice sau

nu, dar știu sigur că pe mine mă vor împiedica să semnez procesul
de recepţie la finalizarea lucrării. 

Și am plecat, pentru că tocmai începea întîlnirea cu colaboratorii
pentru aparatele de aer condiţionat. 

Apropo de aerul condiţionat, e al naibii de cald în casă. Deschid
frigiderul să caut ceva de băut și mulţimea de sticle aliniate frumos
îmi aduce aminte de băuta de miercuri seara. Mă gîndesc din ce în
ce mai serios să vorbesc cu Eva despre alcool. Le cam bem. Pe bune.
Acuma, nu că n-ar fi excelent. Da’ cică într-o comă alcoolică se pierd
două milioane de neuroni. Bine, noi nu suntem în comă alcoolică.
Și omul are cîteva miliarde de neuroni. Da’ parcă totuși. Plus că e
adevărat că am, n-am pîine în casă, alcoolul nu lipsește niciodată.
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Hmm… O problemă de studiat. Deși nu chiar în acest moment. În
fine, Blondi cea maturo-înţeleaptă… 

În timpul ăsta scot din frigider untul și niște brînză. Pîinea se pare
că a mucegăit, dar nu foarte tare, plus că mucegaiul conţine parcă
nu știu ce substanţă benefică. Așa că merge. Mă așez pe scaun și
constat că un picior al scaunului alunecă discret pe parchet și apoi
cedează brusc. Apuc să mă ţin de masă și rămîn în mijlocul unei ge-
nuflexiuni involuntare. Din toată treaba asta rezultă că am acasă, în
bucătărie, un taburet galben cu trei picioare și un picior metalic cu
care aș putea să mă apăr de potenţialii dușmani care îmi vor călca
pragul. (Eva mi-a povestit cum a auzit într-o noapte zgomote la ușa
de intrare, a fugit în bucătărie, și-a luat sucitorul și l-a ascuns sub
pat. Așa că iau și eu modelul și aș putea să îl pun sub pat. Doar că
sunt două probleme: unu, patul meu este foarte jos, așa că nu are
propriu zis „subpat”, a doua, că eu nu am auzit zgomote în nicio
seară. Dar asta nu e o problemă, pentru că aș putea auzi. Da, scumpa
mea Eva, de la tine iau și eu modelul. De ce să fii tu singura care să
stea cu sucitorul lîngă pat, eu nu pot să am piciorul metalic al scau-
nului din bucătărie, pe post de armă... albă – în fine, gri, argintie?!?)

Bun, trebuie să merg la cumpărături. Achiziţie de mobilă. Trebuie să
cumpăr patru scaune trainice pentru masa din bucătărie. Solide, din
lemn masiv, cu spătar, suficient de înalte cît să se stea comod la masă.

Decizia fiind luată, mănînc din picioare un sandviș cu unt, îmi fac
un fresh cu lămîi, portocale și un kiwi mic și mă pregătesc să merg
la magazinul de mobilă. Pentru mobilier de bucătărie. Și, apropo de
bucătărie, mai am trei căni curate disponibile. Paharele sunt folosite
toate și se află, cuminţi, în chiuvetă. Am trecut la căni. Mai sunt trei
curate. Cînd vor fi cu toatele în chiuvetă, va trebui să spăl și vasele,
nu? După cum spuneam, o gospodină în toată puterea cuvîntului.
Da’ fac un sushi așa de bun... Și mai știu și să mă impun cu zîmbetul
pe buze în faţa colaboratorilor. Ei, bine, nu zîmbisem deloc cînd am
spus de procesul verbal de recepţie, dar, înainte să plec, am mai 
coborît odată în biroul care tocmai se amenaja și jaluzelele erau 
impecabile.

Mă duc în baie să fac un duș. Greșeală, greșeală, greșeală, de trei
ori greșeală. 
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Dau drumul la apa de la chiuvetă și pun pastă de dinţi pe periuţă.
Ei bine, cum apa din chiuvetă nu pare să se scurgă normal, alerg în
bucătărie, iau o șurubelniţă dintr-un sertar și revin în baie. Încep
să deșurubez de zor șurubul (ce altceva?) care ţine sita de la chiu-
vetă. Reușesc fără mari eforturi. Scot șurubul, sita și, pe lîngă 
piciorul de la chiuvetă, constat că există și un furtun alb, care trebuie
să fie furtunul de scurgere.

Aha, cîtă pricepere, ca și cum toată viaţa numai asta aș fi făcut.
Curăţ cu penseta tot ce se poate curăţa pe acolo, în timp ce nu îmi

pot opri zîmbetul, gîndindu-mă cum arăt în ţinută business, în ge-
nunchi, lîngă chiuveta din baie, cu o pensetă și un furtun de scur-
gere. Nu mă opresc din procesul muncii. După ce am curăţat tot,
pun sita la loc și înșurubez.

Gata? Gata!
Dau drumul la apă, așa, de probă. Apa curge cu generozitate pe

gresia portocalie. Da’ de unde gata. N-am prins șurubul de furtun.
Hmmmm. Desfac din nou tot angrenajul. Mă uit la furtun. Fixez sita
și șurubul direct pe furtun să văd cum ar trebui să fie și apoi montez
din nou.

Gata? Gata!
Da’ de unde. Apa curge fără grijă tot pe gresie. Pipăi cu mîna să

văd pe unde anume curge. Dau de ceva cauciucat. Desfac din nou și
extrag cu grijă o bucată de cauciuc, a se citi: garnitură. Mda. Curăţ
garnitura. Observ cu această ocazie că are o parte netedă și una puţin
vălurită. Deci nu e totuna cum o așez peste furtun. Bîjbîi din nou la
chiuvetă și constat existenţa unui minișanţ în porţelanul chiuvetei
(acuma, nu știu dacă am chiuvetă chiar din porţelan, dar sună foarte
bine sintagma: porţelanul chiuvetei). Așez garnitura acolo, pun fur-
tunul. Constat că nu am cum să pun sita și șurubul. E clar, îmi trebuie
ambele mîini. Garnitura alunecă, șurubul nu se lasă înfiletat.

Încep să empatizez cu bărbaţii care fac diverse treburi de genul
ăsta și suduie de mama focului. Aș face exact același lucru, doar că
eu aud ce zic vecinii în baie, așa că tot ce se poate ca și ei să mă audă
pe mine. Ţin cu stînga furtunul peste garnitura lipită de șanţul din
porţelanul chiuvetei. Cu dreapta pun sita și șurubul. Apoi caut șu-
rubelniţa pe jos. Încerc să înfiletez șurubul. Garnitura a alunecat
din nou, șurubul nu s-a prins. 
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Încep să mă enervez tare. De ce naiba nu m-am îmbrăcat pur și
simplu să merg să cumpăr scaunele ălea? Pentru că trebuia să faci
duș, îmi șoptește un pitic mic din cap. Și ce legătură are asta cu des-
fundatul chiuvetei? Chiuveta nu e cadă de duș, nu? 

Am început să vorbesc singură. Nu-i bine deloc. O sun pe Eva. 
Răspunde după al doilea apel.

- Fatăăă, te pricepi la montat garnituri pe chiuvetă?
Nu mă ajută prea tare să o aud chicotind în receptor.
- Da’ ce ai făcut, scumpa mea?
- Am desfăcut mizeria aia de chiuvetă, am desfundat-o și nu pot

să mai montez sistemul, fir-ar sistemul al naibii să fie, la loc. 
- Sună-ţi iubitul să te ajute. 
- Eva, să vezi ce treabă o să am cu doamna maică-ta, dacă mai vii

cu replici din-ăstea. 
- Fată, cum vrei să te ajut? N-am decît niște cîlţi pe acasă. 
- Adu-mi-i. Da’ să fie rezistenţi. Și adu și un scaun de bucătărie, că

al meu tocmai a rămas în trei picioare, să improvizez un sistem de
spînzurătoare. Că tot vorbeam noi miercuri de sisteme, nu?

- Iubita mea, dramatizezi inutil. Ce-ai rămas așa marcată? Sau ai
avut iar vreo zi nașpa la lucru?

- Am avut o săptămînă stresantă rău. Băga-mi-aș picioarele. Na,
că încep și eu să înjur. Pînă nu te-am cunoscut pe tine, nu înjuram.
Și nici nu beam atît. Că veni vorba despre asta, avem o problemă cu
alcoolul.

- De ce folosești pluralul, Blondi?
- Pentru că bem mult.
- Poate tu.
- Și avem alcool mult în frigider.
- Poate tu. 
- Și joi dimineaţa m-a durut capul la birou și am băut două cafele. 
- Eu m-am trezit senină ca un bebeluș.
- La cît?
- Pe la 11 jumate.
- Ce naiba de problemă să mai ai la 11 jumate? Ia zi-mi, Matei nu-i

prin zonă?
- Matei nu mai e niciodată prin zonă.
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- Știi ce, iubita mea, dă-le-ncolo de probleme cu scaunele, chiuve-
tele și mai știu eu cu ce. Hai să facem o tură cu motoarele.

- Nu fii nebună. Trebuie să muncesc și eu. Am de terminat o tra-
ducere pînă luni. Cum crezi că îmi permit să mă trezesc dimineaţa
la 11 jumate?

- Fofilează-te, ia o pauză, descurcă-te tu cumva. Cere-i șefului în-
voire, campioana timpului liber. Te-a apucat hărnicia vineri după
masă, ce să spun. Hai că nu mergem mult. Hai că pînă luni mai e
timp. Hai n-o lăsa pe prietena ta cea singură și tristă să se dea doar
ea cu motorul. În 10 minute sunt la tine. Să fii jos. Te pup. Te iubesc.
Paaaa. 

Și închid. Brusc mă simt mult mai bine. Uite așa trebuie făcut. Să
te relaxezi, să îţi faci viaţa frumoasă. Dacă nu faci tu asta, cine vrei
s-o facă? Mă echipez în cinci minute cu versiunea de echipament
de vară, cobor, mă urc pe motor și pornesc spre Eva. Iuhuuuuu. Îmi
trece prin cap că șurubelniţa și penseta au rămas pe covorul din
baie. Nu-i bai. De pe cei o sută de cai, viaţa se prezintă excelent. 

Ajung în faţa interfonului de aseară. Claxonez. Avantajul de a avea
motor este că te poţi strecura peste tot. Că ești mai mic, dar voinic
tare. Eva mă pune să o aștept vreo 10 minute, timp în care simt că
mor de cald. Deși am pe mine o pereche de blugi în locul pantalo-
nilor de piele cu protecţii, peste blugi brîul, peste brîu o geacă foarte
ușoară cu protecţii la coate și umeri, mănușile albastru cu negru și
casca albastră. Bine că n-am uitat să iau ochelarii de soare, vîrîţi cu
greu pe sub cască. Atunci cînd este foarte cald (ca acum), las viziera
ridicată și mă protejez de insecte cu ochelarii de soare. În buzunarul
lateral interior am cagula, în cel exterior - actele. Iar în picioare ciz-
mele de motor, de care sunt în sinea mea foarte mîndră și care au și
ele puţin albastru, numai ca să se asorteze cu casca și cu motorul.
Am recunoscut. (Mici fiţe de terasară).

În sfîrșit, Eva iese din bloc și se îndreaptă spre garaj să își scoată
motorul.  

- Blondi, eu cred că nu ţi-a mai rămas niciun neuron disponibil,
de vreme ce, în loc să îţi repari dezastrele casnice pe care ţi le pro-
voci singură, vrei să mergem să ne plimbăm cine știe unde.

- Știu eu unde, stai liniștită, zîmbesc eu, în timp ce tocmai îmi
trece prin cap o idee. 
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Hmmm, nu-i rea, nu-i rea deloc.
- Ce naiba zîmbești ca o gîscă? întreabă Eva nedumerită.
- Hai, mișcă-te odată, nu mai pune atîtea întrebări, că mor de cald,

mă ţii aici de vreun sfert de ceas.
Eva a scos motorul din garaj. Este echipată. Cîteva bucle negre și

rebele îi scapă de sub casca cea galbenă. Gata. Putem pleca. Mă urc
pe motor și pornesc. Mamă și ce ideea faină am! Intru în strada
principală și mă îndrept către ieșirea din oraș. Ne strecurăm printre
mașini cu atenţie, în timp ce participanţii la trafic sunt foarte atenţi
la cele două motocicliste „rele”. Unii ne claxonează, alţii ne fluieră,
copiii ne fac cu mîna. Am ieșit din oraș. Drumul nu este extrem de
aglomerat pentru o după-masă de vineri. Am încălzit cauciucurile
motorului, așa că ne putem lansa într-un mers ceva mai sportiv,
ceea ce și facem. Eva este în permanenţă în spatele meu. Mi-am tras
viziera, m-am instalat comod în șa și începe dansul. 

Motociclismul este un lucru extraordinar. Dacă ești dependent de
adrenalină, dar mai ales de libertate, trebuie să te urci pe motor și
să mergi. Desigur că pînă ajungi să mergi cît de cît binișor, va trece
ceva timp, dar și cînd atingi acel moment… Vezi că vine curba spre
dreapta, te duci cît mai aproape de axul drumului, încetinești pînă
la o viteză optimă, dar nu încetinești prea tare, înclini motorul în
partea dreaptă, cu cît este curba mai strînsă, cu atît mai înclinat
(apropo de înclinarea lui, cred că asta e treaba cea mai grea pînă
ajungi să te împrietenești cu motorul: faptul că, pentru a lua o
curbă, trebuie să te apleci, cu cît te apleci mai mult, cu atît bagi mîna
în gaz mai mult și cu atît ieși mai elegant din curbă. Problema e că
instinctul de conservare îţi spune să nu te apleci, pentru că atunci
o să cazi și cu cît te apleci mai tare, cu atît șansele să cazi sunt mai
mari. Evident că o fizică elementară, ceva legat de forţa centripetă,
îţi demonstrează pe hîrtie că nu e așa. Ei, bine, cînd prinzi senzaţia
– că trebuie să te apleci mult, să dai gaz și apoi să iei lin și elegant
toate curbele, ai impresia că bei în permanenţă șampanie). Accele-
rezi și ieși din curbă. 

Caut trasa ideală pe șosea și după vreo trei, patru curbe motorul
își intră în ritm, eu îmi intru în ritm, Eva intră în ritmul meu, totul
devine un zen plin de adrenalină și de satisfacţii instantanee. Plus
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că mai e și ideea din capul meu, care mă face să suspin de încîntare.
La vita chiar că e bella. Mă concentrez; pe motor trebuie să fii con-
centrat. Nu îţi permiţi să te lași distras. Libertatea cea mare o ai și
pentru faptul că între tine și aer nu e nimic. De fapt ești liber între
cer și pămînt. Iar atunci cînd dai de vreo porţiune de drum drept și
te ridici și stai în scăriţe, îţi dai seama că Leondaro di Caprio pe Ti-
tanic era pistol cu apă. Faţă de un furtun de-adevăratelea de la pom-
pieri. Dar libertatea înseamnă și că nu ești protejat de nimic (ceea
ce îmi confirmă teoria cu lipsa de protecţii = senzaţii trăite la
maxim). Și aici intervine „mansarda”: calmul, luciditatea, inteli-
genţa. Cu atît mai mult cu cît motoarele sunt mai mari. Foarte multe
din accidentele de motocicletă li se întîmplă începătorilor care con-
duc motoare mari. Cauza e foarte simplă. Pe motor ai și mîinile și
picioarele ocupate. La ghidonul din dreapta e atașată maneta de
frînă faţă. Acceleraţia se află pe ghidon; la ea ai acces cu podul pal-
mei, în timp ce la frînă ajungi cu degetul arătător și cu cel mijlociu.
Poziţia mîinii drepte poate conduce la accident, atunci cînd, înce-
pător fiind, vezi un obstacol, vrei să pui frînă brusc (comenzile la
motor sunt foarte sensibile, ca la cel mai nevrotic om, cu care tre-
buie să te porţi tot timpul cu… mănuși), cauţi cu degetele maneta
de frînă, îţi alunecă degetele de pe ea și podul palmei se înfige direct
în manșonul de cauciuc al acceleraţiei. În loc să tai gazul și să pui
frînă, dai gaz maxim. Dacă motorul e mare (peste 500 de cmc), tu
ești ridicat fără preaviz pe o roată și cam asta a fost. 

Curbele se succed cu regularitate. Dar acum oprim la benzinărie.
E timpul să îi dezvălui prietenei mele ideea. Semnalizez și intru la
Petrom. Merg în dreptul pompei de benzină cu numărul doi, opresc
motorul și îi spun tipului care a venit repede repede spre mine să
facă plinul. Pun cricul și cobor.

- Eva, ce face Matei?
- Blondi, e a doua oară cînd mă întrebi asta azi. Vrei să îmi spui

ceva? 
- Da, mor de cald, spun eu, în timp ce îmi dau casca jos. 
Cîteva fire mi-au scăpat din coada împletită și mă gîdilă. Trebuie

să îmi mai fac odată coada, nu de alta, dar avem drum lung.
- Și vrei să vină Matei aici cu un evantai? Să ne facă vînt?
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Eva își dă și ea casca jos. Căutăm o masă liberă pe terasă, dar la
umbră. Că suntem ca doi roboţei care ameninţă să fie topiţi de
soare. Găsim masa. Ne dăm jos mănuși, geci și începem să respirăm
puţin. Cîtă vreme ești pe motor e bine, cînd te oprești, te izbește căl-
dura în moalele capului.

- Știi unde mergem? o întreb eu.
- Da. Acasă. Să îţi repare cineva chiuveta din baie și eu să termin

traducerea.
- Mîine sau duminică facem asta. Acum avem altă treabă.
- Ce altă treabă, nebuno? face Eva ochii mici.
- Uită-te mai frumos la mine, că e păcat de ochii ăștia albaștri.
- Lasă ochii mei, ce treabă avem?
- Plecăm. 
- Unde?
- „M-am săturat de patul meu de-acasă…” La mare, scumpa mea,

la mare. E prea cald. Aș face și eu o baie ca omul. Plus că știi că am
chiuveta stricată. Și am avut o săptămînă super stresantă la muncă.
Merit și eu un pic de relaxare.

Eva se uită la mine. Eu mă uit spre pompă și văd că putem merge
să plătim. Așa că intru în benzinărie. Intră și ea val vîrtej. 

- Cum să mergem la mare? Acum? Ai înnebunit? Sunt 300 de kilo-
metri pînă acolo.

Dar văd eu că ideea începe să își facă loc în mintea ei. Nu spun
nimic, scot banii să plătesc și refuz politicos o promoţie la un baton
cu cereale. 

- Merg să verific presiunea în roţi.
Ies, merg spre motor. Cel care a alimentat nu se dă dus de lîngă

motocicletă.
- Domnișoară, nu vă supăraţi, da’ nu vă e frică? Pare așa de mare.
Zîmbesc, gîndindu-mă de cîte ori am auzit întrebarea asta.
- Desigur că mi-e frică. Întotdeauna mi-e frică atunci cînd mă urc

pe motor. 
- Și de ce vă mai urcaţi atunci?
Justă întrebare.
- De plăcere. Frica e mai mică decît plăcerea. Mă ajuţi să verific

aerul din roţi?
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- Cum să nu?! Cu cea mai mare plăcere, că tot vorbeaţi de ea, spune
el și merge să ia compresorul. 

Chestia e că nu îmi aduc aminte dacă trebuie să aibă 2 sau 2.2 pe
spate. Hmmm.

- Evaaaa.
Ei, bine, dacă pînă acum lumea din benzinărie se uita pe furiș la

noi, acum toţi se uită de-a dreptul. 
Eva vine spre mine, făcîndu-mi semn că sunt nebună.
- Dacă nu ai mai urla în public, crezi că ar fi rău?
Eu zîmbesc dulce. 
- Iubita mea, hai să verificăm și aerul dacă tot suntem aici și por-

nim la drum.
- N-am zis că pornim la drum. Unde stăm acolo? Ce-i zic lui Matei?

Ce facem? Ce mîncăm? Unde dormim? Ce bem?
Nu mă pot opri din zîmbit. S-a stabilit, iupiiiii, plecăm la mare. 
- Stăm în 2 Mai la o rudă de-a mea. Nu știu ce verișoară de-a doua.

Nu contează, rudă se cheamă că este. De fiecare dată cînd vorbesc
cu ea la telefon, mă întreabă cînd o vizitez. Ei, bine, azi o vizităm.
Lui Matei îi spui că trebuie să vii cu mine la bunica mea și că mîine
seară ne întoarcem. Mîine dimineaţă facem plajă nud, că nu avem
costume. Mîncăm hamsii, că mi-e o poftă de mor. Cu mult mujdei
și nu ne pupăm decît între noi. Ce ai mai zis? Unde dormim? Pe
plajă, în hamac, pe motor, pe nisip, pe mare în pluta… Ce întrebare
e asta, scumpa mea, unde dormim? De băut nu mai zic nimic. Ţi-am
zis că eu cred că avem o problemă.

Nu zîmbesc doar eu, zîmbește și tinerelul care stă cuminte, cu
compresorul în mînă, așteptînd să îi spun ce presiune trebuie să
avem la roţi. Mă întorc spre Eva:

- Scumpa mea, 2.2 spate și 2 faţă?
- Nu. E prea mult. 2.1 spate și 1.9 faţă. 
- Și la tine la fel?
- Da.
Tipul ne verifică presiunea. Mai umflă puţin roata din faţă a

CBR-ului. La mine totul e ok. Scot o bancnotă.
- Nu. Nu. De la motocicliste nu iau bani. Sper să îmi cumpăr și eu

un scooter, dacă o să am cum. Cum se zice, asfalt uscat, nu?
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Știe omul ce știe. 
- Așa se zice. Asfalt uscat.
Nu plecăm încă. Eva ia o cafea și își aprinde o ţigară.
- Știi că nu avem haine de schimb, slipi, prosop, șlapi, săpun,

nimic. Știi, da?
Eu dau fericită din cap. 
- Avem o herghelie sub noi, asfaltul și lumea la picioarele noastre.

Hai, iubita mea, să te duc la mare. 
Eva stinge ţigara. Își scoate cagula din buzunar, își așază cagula,

casca, ochelarii de soare, mănușile. Se urcă pe motorul cel galben.
Eu - pe cel albastru. Asfalt uscat se spune sau hora mare pe motoare. 

„Poţi să-mi iei căldura 
Și să oprești lumina,
Poţi să-mi faci tot ce vrei.
Poţi să-mi iei mîncarea,
Chiar și băutura 
Și toţi banii de vrei.

Eeei, nu te lua de ei,
Ăștia-s prietenii mei. 
Eeei, cu cioc, pletoși sau chei,
Ai să te lovești la ochi dacă te iei de ei.

Piele și ciocate, 
Geci și libertate,
Asta-i viaţa de șeic.
Ţine și de foame,
Ţine și de sete,
N-ai putere s-o iei.

Hora mare pe motoare,
Stau călare numai pe două roţi,
Hora mare pe motoare.”
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*
Eva pleacă prima. De data asta merg eu după ea. Facem vreo sută

cincizeci de kilometri și văd în sfîrșit că semnalizează dreapta. Slavă
Domnului. Mi-e infernal de sete, trebuie să alimentez și să merg la
toaletă. Plus că viziera mi-e neagră și trebuie curăţată neapărat.
Oprim motoarele în paralel, la pompele doi și trei. 

- Unde gonim așa de nebune, scumpa mea? 
- La mare, iubito. La mare. 
- Deci nu stăm aici cine știe cît.
- Ba da. Toată noaptea. Fumez o ţigară, bem ceva și plecăm. 
Bun. Alimentare cu benzină. Plată. Cumpărat apă cu gust de mere,

Meridor, toaletă, Eva ţigară. Încă o vizită la toaletă pentru spălat te-
meinic viziere. Într-un sfert de oră suntem gata. La loc, în șa. La
drum. Eu sunt acum în faţă. Salutăm trei motoare care vin din sens
opus. E clar că vom întîlni din ce în ce mai multe, pentru că ne apro-
piem de mare. O văd în oglinda retrovizoare pe Eva și mai văd o
mașină de teren mare, de culoare albă. Anul ăsta cică s-ar purta
albul la mașini. Haha. Oamenii se pare că merg exact după noi. 
Accelerez puţin. Eva mă urmează îndeaproape, mașina albă la fel.
Pe porţiunea de șosea care începe în mai puţin de cinci kilometri o
să fie cîte două benzi pe sensul de drum. Ajungem acolo. Noi ne po-
ziţionăm pe banda de lîngă axul drumului și îi dăm gaz. Nu foarte
mult. Ideea nu e să consumi infernal de multă benzină, mergînd cu
180 la oră, fără să înţelegi nimic din drum. Ideea e să mergi moderat,
să te uiţi în dreapta, în stînga. Mașina albă după noi. Partea bună
este că nu ne șicanează, nu încearcă să se interpună între mine și
Eva. Mă retrag pe cealaltă bandă. Le fac semn să depășească. Eva
semnalizează. Evident, mașina albă semnalizează și ea. Opresc sem-
nalizarea și accelerez. Mergem așa vreo 50 de kilometri, pînă cînd
mașina se așază fix în dreptul nostru. Geamuri fumurii. Date în jos:

- Nu beţi o cafea, păpușilor?
Suntem într-o localitate, se merge regulamentar din punct de ve-

dere al vitezei și mai puţin regulamentar din punct de vedere al
mersului în paralel. Îmi ridic viziera.

- Nu.
- Unde mergeţi?
- La destinaţie. 
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- La mare?
Am ieșit din localitate. Cobor viziera la loc și îi dau gaz. Eva după

mine. Mașina albă la fel. Ajungem cu escortă pînă în Constanţa.
Unde oprim din nou la benzinărie. Pauză. Mașina albă parchează.
Din ea coboară trei tipi. 

- Da’ mergeţi fetelor, nu glumă. Sunteţi extraordinare. Femei 
curajoase! 

Îi scanăm rapid. Unul este blond, cu ochi albaștri, palid la faţă și
cu ochii înfundaţi în orbite. Altul este foarte înalt, cred că are doi
metri, pînă și Eva, cu înălţimea ei, pare mică pe lîngă el. Al treilea e
un tip înăltuţ, mai subţirel, cu părul ceva mai lung și destul de rebel,
cu ochelari de soare Police, cu șort și tricoul alb. Cu pantofi sport
Lacoste de un alb imaculat. 

- Vă facem cinste cu o cafea?
Eva s-a instalat pe terasă și și-a aprins o ţigară. Eu zic că merităm

o cafea. Dacă tot suntem atît de extraordinare… Mă așez lîngă Eva.
Cei trei stau în picioare în faţa mesei.

- Putem să luăm loc? întreabă tipul cel foarte înalt.
Nu spun nimic, fac doar un semn cu mîna. Se așază. Cel îmbrăcat

în alb, care cred că e și proprietarul mașinii, rămîne în picioare și
întreabă:

- Ce beţi?
- Eu vreau un Schwepps bitter lemon, spun eu.
- Și pentru mine unul, zice și Eva.
- Dar noi v-am invitat la cafea, zîmbește tipul și își arată dantura

impecabilă. 
Apoi ne face cu ochiul.
- Bine, atunci vreau și o cafea americană, mă trezesc eu spunînd.
- Dar suntem în România, domnișoară, continuă el să zîmbească. 
- Și nu ne-aţi spus unde mergeţi? întreabă tipul blond și palid.

Scuze, n-am făcut cunoștinţă. Eu sunt Andrei.
- Eu sunt Dragoș, spune tipul înalt. Și Vlad a plecat să ia cafeaua

americană.
- Eva, se prezintă scurt… Eva.
- Iar eu sunt Blondi. 
Andrei are o mînă molatecă, Dragoș are o mînă uscată și o strîn-

gere de mînă fermă, aproape brutală. 
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Noi ne ridicăm să plătim și tragem motoarele de la pompe. Cînd
ne întoarcem, ne așteaptă băuturile. 

- Eu sunt Vlad.
- Ne-au informat prietenii tăi. 
- Unde mergeţi?
- Am ajuns.
- Mamaia?
- Eventual.
- De cînd aveţi carnet? Că mergeţi foarte bine!
- Eu de 5 ani, Eva de 4. 
- De unde sunteţi?
- De la munte.
- Cît staţi?
- Preţ de-o baie și-o hamsie.
- Pe bune. Cît staţi?
- Pe bune. 
- Veniţi în Mamaia la Kudos sau la Ultima Playa?
- Nu. Mergem spre bulgari.
- Vamaioate?
Încep să rîd. Mă gîndesc cum sună Blondi vamaioata și cu Eva și

mai vamaioata. 
- Nu ne-am decis. 
- Serios, nu vreţi să ne vedem la noapte?
- Vrem tot ce ne convine.
Vlad rîde. 
- Eu zic că, dacă vă uitaţi bine, o să vă convină. 
Eva se ridică și începe să se echipeze. Adevărul e că suntem praf

și nu ar fi rău să ajungem. Mă ridic și eu.
- Plecaţi?
Ceea ce e mai mult decît evident.
- Da, dar înainte de plecare hai să vă zic un banc, mă pomenesc

eu vorbind. Cică o blondă cade din greșeală în Nil. Problema e că
nu știa deloc să înoate, așa că o cuprinde o panică nebună, se uită
de jur împrejur după o barcă ceva și vede niște crocodili. În acest
moment o cuprinde o ușurare nebună, în timp ce gîndește: „uf, bărci
de salvare Lacoste.” 
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Mă uit ţintă la pantofii lui Vlad și apoi îi fac cu ochiul. 
- Ne mai întîlnim, blondo, cu siguranţă, îmi spune el. 
- Mulţumim pentru cafea.
Ne urcăm în șa și ne mai oprim doar în poartă la tanti Marina, în

2 Mai. Mașina albă a rămas în Constanţa.

*
Am ajuns. Am dat buzna peste tanti Marina, care și-a chemat toate

vecinele să ne vadă. Apoi ne-a pus la masă. Și ne-a zis că are lume
cazată, dar ne încropește ea un pat. Eva s-a conversat la telefon cu
Matei. 

Am luat două cămăși purtate de-ale lui nea Ion, soţul lui tanti 
Marina, un prosop și am plecat spre mare. Ne-am despuiat, ne-am
băgat în apă, am chicotit. Acum tocmai ce am ieșit din apă. 

- Iubita mea, eu vreau gogoșele cu caramel și ciocolată, îi spun
Evei.

- De ce, gogoșica mea? întreabă Eva, în timp ce se uită la marea pe
care nu se mișcă nici un val.

- Să pap, de-ia, răspund eu, făcînd pe îmbufnata.
- Păi caută-l pe Vlad, poate că îţi ia și o gogoșică. 
- Hmm, părea singurul cît de cît ok. Ăla blond era mult prea palid,

iar ăla înalt era așa de înalt, că nu am mai văzut nimic altceva la el,
spun eu, observînd cum oja mea corai a sărit de pe unghia degetului
mic de la piciorul drept.

- Ei, scumpa mea, eu l-am văzut, că nu sunt așa pitică. Nu arăta
rău deloc. Și avea niște mîini așa de faine… 

Eva e rac și toţi racii pe care i-am cunoscut eu, fără excepţie, sunt
înnebuniţi după mîini. Ale lor și ale celor pe care îi cunosc. Am între-
bat-o odată cum i se par mîinile mele, de altfel grăsunele și simpatice.
A zis că, dacă nu aveam mîini faine, nu se împrietenea cu mine.

Briza care suflă acum peste corpurile noastre leneșe mă duce cu
gîndul la buzele lui Mihai, suflînd încet peste faţa mea, în timp ce
făceam amor. Îl alung repede pe Mihai din cap, că nu are nici un
sens să mă deprim. Pentru că mă simt atît de bineeee.

- Eu vreau o hamsie și o bere, spune Eva.
- Și cum merge berea cu gogoșele?
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- Da’ cine a spus că merge? Și cine a spus că mănînc eu gogoșele?
Eu mă menţin, iubita mea.

- Și eu mă menţin, n-ai văzut ce de am înotat?
- Ba da, dar eu mă menţin pasiv. 
- Era fain, da’ prea era în alb din cap pînă în picioare. 
Eva se uită nedumerită la mine. 
- De Vlad vorbesc.
- Vezi că nu e Matei să te aline, în caz că te apucă iar amocu’. 
- Chiar, ce i-ai zis?
- Că m-ai tîrît cu tine la bunică-ta, ca o nebună autentică ce ești.

Și nu am minţit deloc, m-ai tîrît și ești o nebună autentică. 
- Bine, hai atunci, ia-ţi ţoala asta pe tine, că trebuie să te tîrăsc și

la gogoși. 
- Mai stau cinci minute în fund, pe nisip. Da’ tu poţi să mergi să

îmi iei o bere și un carton de hamsii. 
- N-ai mîncat bine la tanti Marina?
- Juma’ de ardei umplut? Nu, iubito, hai să mîncăm cum se cade.
- Parcă te menţineai pasiv.
- Mă menţin și mîncînd. Am eu metodele mele, zîmbește ea, dînd

seducător din gene.
- Iubita mea, eu nu sunt nici Vlad, nici ăla cu mîini faine, nu mai

știu cum îl cheamă.
- Dragoș. 
- Hmm. Ai reţinut. 
- Am reţinut, pentru că mă gîndeam cum ar fi să ţi-o pui cu el și

să îi rostești numele.
Involuntar, mă gîndesc cum ar fi treaba asta cu Vlad. Adică să îi

rostești numele în timp ce ţi-o pui cu el.
- Ooo, Vlad, sună mult mai bine, trebuie să recunoști. Felul în care

îţi miști limba și buzele ca să rostești vl-ul ăla e genial. Vezi și tu: vîlî.
Eva rostește de vreo cîteva ori sunetele cu pricina și decide că da,

nu sună rău.
- Scumpa mea Eva, sună de-a dreptul erotic. Da’ și mai erotic îmi

sună mie acum: gogoșele.
Drept pentru care ne ridicăm de pe prosopul împărţit frăţește, ne

luăm cămășile pe noi, scuturăm prosopul și plecăm agale spre 
micile tarabe din apropiere. 
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- Începem cu hamsii? întreb eu.
- Da.
Luăm un carton de hamsii. Eva cere porţie dublă de mujdei. Eu

iau două beri la halbă. Mă scapă rîsul gîndindu-mă la chiuveta mea
nefuncţională din baie, pe care am abandonat-o ca să mănînc ham-
sii, în 2 Mai, pe bordură. Pentru că asta facem. Am găsit o bordură,
Eva a suflat cu grijă să dea orice fir de nisip/ praf la o parte și ne-am
așezat. Șuviţele mele blonde nu sunt întru totul uscate și mi-au lăsat
două pîrîiașe pe cămașa galbenă. Hamsiile sunt geniale. Proaspete,
crocante, cu lămîie turnată peste ele și îmbibate în mujdei. Mă ridic
să iau o chiflă. Eva îmi face semn să iau două. Iau două chifle. Lumea
se plimbă nonșalantă pe stradă. S-a înserat. 2 Mai e o staţiune de
oameni cuminţi și liniștiţi. Sau care vor să fie așa. Sau care vor să
pară așa. Cel mai bine ar fi să facem o plimbare lungă, sub clar de
lună, pe jos, pînă în Vamă. Berea alunecă pe gît. Era să zic ca uleiul,
da’ habar n-am cum alunecă uleiul pe gît. Ultima hamsie. Eva o ia,
o rupe în jumătate, o îneacă în mujdei, îmi dă mie jumătate și mă-
nîncă ea cealaltă jumătate. Mai e un pic de chiflă pe care o botezăm
de asemenea în mujdei. Numai să nu ne doară stomacul la noapte.
Stingem cu bere. Gata cina. Acum urmează desertul. Eva nu vrea go-
goșele nici în ruptul capului. Eu iau patru. Cu topping de caramel,
de ciocolată, de dulceaţă de zmeură și de vișine. Iau prima gogoșică,
scufundată în ciocolată și ridic mîna spre gura Evei. Ea nu este
atentă, așa că o mînjesc de ciocolată pe obraz. Scoate un ţipăt – mai
zicea de mine că eu ţip - se șterge cu mîneca de la cămașă, își dă
seama ce a făcut și vine spre mine:

- Cu ce vrei mai întîi, cu caramel sau cu fructe de pădure? și vocea
ei e la concurenţă cu dulceaţa toppingurilor.

- Cu fructe de pădure nu am luat, scumpa mea.
- Bine, atunci vrei cu caramel. 
Și, în secunda următoare, caramelul se întinde pe faţa mea, ca o

mască binefăcătoare. 
- Păi atunci tu mai vrei cu zmeură, spun eu și urmele de ciocolată

de pe obrazul ei se combină cu dulceaţă proaspătă de zmeură. 
Izbucnim amîndouă în rîs. Suntem încă ude, desculţe, îmbrăcate

în două cămăși de căpătat, semănînd cu doi pui de bogdaproste și
pline de sosuri dulci pe faţă. Ba Eva are și un pic de gogoșică, pentru
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că eu i-am aplicat mai ferm masca. Așa că, nu e de mirare că un
puști își încearcă pistolul cu apă primit cadou tocmai pe cămașa
mea. Primește în schimb o palmă zdravănă din partea unei femei
care duce două găletușe și trei colace. Chiar că are dexteritate fe-
meia, de a reușit să jongleze cu toate și să îi mai ardă și fiului ei o
palmă zdravănă.

- Eu spun să ne ducem la un colţ de stradă, să întindem mîna și
să cerem un ban de benzină pentru CBR și Hornet, da’ să zicem
exact așa: „daţi-ne și nouă un bănuţ de benzină pentru CBR și 
Hornet”, spune Eva.

- Doamne milueșteee, îi ţin eu isonul.
Femeia cu colacele a plecat, că dacă mai era prin zonă, cred că îi

lua pistolul lu’ fi-su din mînă și ne stropea ea din cap pînă-n pi-
cioare. Ceea ce nu ar fi fost chiar rău, că poate ne dădea și măștile
jos. 

*

Drumul de cîţiva kilometri între 2 Mai și Vama Veche este o în-
cîntare. Degeaba s-a strîmbat Eva cînd i-am spus că ar fi fain să mer-
gem la viaţă și că vom face o plimbare excelentă pe drum. Bine,
singura problemă este că am fost claxonate de 90 la sută dintre ma-
șinile care merg spre Vamă. Ne uităm la luna mare și aproape plină
care luminează marea liniștită, fără vreo urmă de val. Și mai e și mi-
rosul de cîmp, de sare, de vară, de praf. Încă o mașină care claxo-
nează insistent. Bine că mai avem vreo 50 de metri și intrăm în
Vamă. De încîntare, mă apuc să cînt în gura mare: „Se poate să fie
zi, se poate să fie noapte, se poate să fie iarnă, la fel cum vară poate
fi, nisipul să fie ud, iar marea puţin amară, nisipul să zgîrie lin, iar
marea să fie murdarăăăăă.” 

- Iubita mea, s-ar putea să te las aici și să fac autostopul pînă în 2
Mai. De fapt, aș putea chiar să mă urc pe motor și să ne vedem acasă.

- N-ai niciun pic de spirit artistic. Iar șoferul care claxonează atît
cred că e surd. Sau vrea să ne asurzească pe noi. „Vrei soare, soare
îţi dau, sau pielea ţi-e rudă cu luna, pe stînci dacă vrei te sărut, sau
în apă, îmi e totuna.”
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- Eu aș prefera în apă, dar cred că voi aţi vrea pe motor, se aude
vocea lui Vlad, din mașina albă. 

În acest moment Eva are o reacţie neașteptată: mă ia repede de
mînă și o rupe la fugă. Nu apuc să zic nimic. Încep și eu să alerg.
Mda, cam complicat lucru să alergi pe o alee înţesată de lume. Eva
se strecoară prin mulţime și mă trage după ea. Nu știu ce naiba a
apucat-o. Doar nu am băut decît o bere pe bordură și o bere nu se
pune. Am ajuns aproape de capătul aleii. Lumea s-a mai rărit. Mi-e
cald de mor și abia suflu. Gogoșelele, bată-le vina. Că după ce ne-am
mascat ca indienii, am mîncat gogoșile fără glazură, ce credeţi…

- Gata, nebuno. Poţi să îmi spui și mie de ce am alergat ca două
zănatice?

- Scumpa mea, te-am salvat de tine.
- ?!
- Dacă ţi se punea pata pe Vlad, te îndrăgosteai nebunește și Matei

trebuia să te consoleze iar?
- ?!
- De fapt, nu e chiar așa. Mi s-a părut amuzant să alergăm. Dacă

vor să ne găsească, n-au decît. 
- Iubito, eu cred că te-ai uitat fascinată la mîinile lui Dragoș și ţi-ai

spus să nu te tenteze mai tare decît ale lui Matei. Nu de alta, dar tot
ai pomenit tu de el. 

- Hai să bem ceva, spune Eva, în timp ce își scoate papucii de îm-
prumut de la tanti Marina. 

Eu nu aveam ce să iau de acolo, că toţi papucii îmi erau prea mari,
așa că abia aștept să îmi scot cizmele de motor. 

- Eu nu beau alcool azi.
- Hai nu mă înnebuni. Și ce bei tu, Blondi?
- Nu știu. Hai la Expirat.
Cred că vamaioţii sunt dependenţi de ţigări, alcool și/ sau ceva

prafuri/ ierburi/ substanţe. În faţa noastră, doi tipi la vreo 20 de ani,
unul din ei ras complet în cap și cu creastă vopsită în mov, cu ure-
chile pline de butoiașe (obiecte rotunde din lemn, cu circumferinţe
variabile, care se bagă în lobul urechii pentru a-l lărgi cît se poate
de mult). Merg destul de dezlînat (cam cum mergem noi miercuri
seara), așa că îi depășim. Cînd trecem prin dreptul lor, arunc o 
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privire către cel cu creastă. Constat că în sprînceana dreaptă are
vreo 10 pierce-uri, iar dinţii îi sunt foarte ascuţiţi, de parcă ar fi pi-
liţi. Eva mă trage de mînă și grăbește pasul. Ajungem la Expirat. Ne
facem loc pînă la bar. 

- Ce bei? o întreb pe Eva.
- 100 de coniac. Tu?
- Eu mă uit după barman.
- Nu, tu ce bei.
- Am înţeles. 
Adevărul e că ne auzim destul de greu pentru că muzica bubuie.

Un fel de gen de muzică nu știu de care. Pe care eu îl resimt ca pe o
bubuitură constantă. Dar se pare că ceilalţi îl agreează, pentru că
dau din cap, din mîini, din picioare, ba unele mîndre, chiar din șol-
duri. Barmanul vine spre noi:

- 100 de coniac, te rog.
- De care? Metaxa, Zaraza?
- Zaraza.
- Și un suc de roșii.
Barmanul deschide expert sticla de Zaraza. Toarnă expert în pahar.

Deschide expert pînă și cutia de suc de roșii. Toarnă suc în pahar și
rămîne cu mîinile gata de a înhăţa expert următoarea sticlă.

- Cu ce? mă întreabă.
- Cu ce ce? nu înţeleg eu.
- Cu ce să fie sucul de roșii?
- Sec.
Barmanul se uită ciudat la mine, apoi umple paharul și mi-l în-

tinde. Mă răzgîndesc.
- Bine, nu sec.
Privirea lui s-a schimbat într-o expresie de genul: „știam eu”.
- Cu mult piper. 
- 25 de lei. 
Scot banii, plătim și lăsăm barmanul deziluzionat în spate. Ne

rotim privirile de jur împrejur. Îmi ţin paharul în mîna dreaptă și
o iau de mînă pe Eva. Căscăm gura. Iată ce vedem:

- Un tînăr bine făcut, cu părul prins în codiţă și cu ochelari rotunzi
și roz, aflat în călătorii/ experienţe iniţiatice/ metafizice/ psihedelice,
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plîngînd ca un bărbat adevărat în braţele unei tinere rase complet
în cap, cu excepţia a două codiţe împletite, lungi și foarte subţiri.

- două tipe care dansează cu ochii închiși, cu mișcări spasmodice,
frînte, dezarticulate, ca de păpuși.

- un tip chel, cu burtă și cu capul foarte rotund, care bea de zor
dintr-o sticlă și apoi își rotește gîtul pe un ritm muzical doar al lui.

Eva mă scoate din Expirat și caută un loc pe nisip unde să ne așezăm. 
- Blondi, unde naiba m-ai adus? Sunt toţi ciudaţii aici. Ce vrei să

faci? Studii de caz? 
Cînd dau să deschid gura și să îi spun că nu sunt numai ciudaţi,

observ în dreapta noastră patru tineri în jurul vîrstei de 20 de ani,
care stau în jurul celui de-al cincilea, care nu se mișcă. O fi dormind?
După mulţimea de peturi de doi litri de bere din spatele lor s-ar
putea să nu fie chiar un somn natural. La picioarele noastre, trei
folii de tusin forte, goale. Unul dintre ei, înalt, cu părul lung, cu o fi-
gură de japonez, cu niște bermude roșii plînge în hohote că planeta
e prea poluată și că nimeni nu face absolut nimic. Cred că noi o să
facem ceva. O să ne luăm paharele și o să mergem încet spre casă.
Ciocnim, bem și dăm se ne ridicăm. Chiar în acest moment se lan-
sează primul felinar. Galben. Cu gaz înăuntru. I se dă drumul pe
mare și vîntul îl ridică din ce în ce mai sus. Ajunge într-un punct
unde pare să fie o stea, doar că puţin mai mare. Urmează apoi unul
roșu și încă două galbene. Le lăsăm să plutească în voie. Ne ridicăm
și mergem spre șosea. Auzim acorduri de chitară. Ne oprim și as-
cultăm:

„noi n-am fost niciodată doi,
ci unul singur amîndoi,
sălbatic cuplu-nsingurat,
pe care noaptea l-a uitat.

Noapte la mare, noapte la mare,
buzele tale au gust de sare,
păru-ţi miroase a scoici și a soare.
Noapte la mare, noapte la mare.
Noapte la munte, noapte carpatină,
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buzele tale au gust de rășină,
păru-ţi miroase a flori și a fructe
noapte la munte, noapte la munte.”

Refrenul l-am cîntat și noi. Eu cred că suficient de tare, pentru că
am atras atenţia celui cu chitara, care ne-a făcut semn să mergem
mai aproape. Așa că stăm pe nisip și dăm din mînă în mînă o sticlă
de… nu văd prea bine ce scrie pe etichetă, ba da, Cavadoro. Eva a
făcut o alegere bună cu Zaraza. Poate continua în același registru. 

-Hai, Jaguarule, cîntă-ne. 
Jaguarul, un tip la vreo 50 de ani, îmbrăcat complet în piele – cum

naiba nu moare de cald – cu o puștoaică de maxim 16 ani care-și
ţine capul pe umărul lui, se gîndește o secundă și apoi decide să
schimbe ritmul:

„copiliţă fără minte,
nu îţi cer a mă iubi
dar te rog, te rog, fierbinte
dă-mi o bucăţică de...

și toată lumea din jurul Jaguarului, inclusiv Blondi și Eva în-
treabă nedumerite:

de ce, domnule de ce?...

iar  Jaguarul, galant, ne răspunde:

păi, de iubire-armonioasă
Și de faptu-ţi fecioresc
Domnișoară, domnișoară, 
Lasă-mă să te lungesc...

Iar e toată lumea nedumerită, cu atît mai nedumerită, cu cît sti-
cla de Cavadoro s-a terminat, dar a fost înlocuită rapid de alta
nouă:
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să mă ce, domnule,
cum, domnule, cum?...

Păi uite-așa frumos pe spate,
dă-ţi fustiţa la o parte,
să-ţi văd trupușorul gol,
să-mi descarc al meu pistol...

Mda. E clar. S-a ajuns la chestii serioase. Cu împușcături, ca în fil-
mele cu cowboy.

păi cum, domnule, păi c-c-cum..
vrei să mă împuști?...

Dar Jaguarul e clar un tip galant. Probabil i se trage de la Cava-
doro. Deși nu pare să bea. Nu-i nimic. Bem noi. 

Păi nu te-mpușc că ești frumoasă
și ești plină de-al tău foc
domnișoară, domnișoară, 
lasă-mă doar într-un loc...

Iar noi suntem mai indignaţi ca niciodată:

unde, domne, unde te crezi aicea?...

-Eu mă cred la mare, îmi șoptește dulce Eva, în timp ce caută să
își aprindă o ţigară. 

Nu are timp, pentru că primește una gata făcută. Hmmm. Manual.
Da. Da. Foarte interesant. Pînă să îi spun să nu fumeze orice pipă a
păcii, Eva trage cu nesaţ un fum. Bun. Începe să capete sens ce zice
Jaguarul:

în pădurea-ntunecoasă,
unde soare nu era
(era întuneric)
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Începe să fie întuneric și pe aici. Eva îmi întinde ţigara. Cred că e
un fel de pipă a păcii. Nu se face s-o refuz. Poate că îmi întinde chiar
lumina. Deși:

domnișoară, domnișoară
nu nu nu și da da da...

Grupul se întreabă nedumerit:

ce-au făcut, domnu’? ahhh aaa eee
aaahh da...

Adică au fumat un pic, așa, de control. La naiba și ce facem cu pa-
ranoia, că, cică, dacă fumezi iarbă, te ia rău paranoia. Plus că eu sunt
paranoică de fel. Structural. De ce zice Jaguarul asta:

mulţumesc, copilă dragă
pentru fapta ce-ai făcut.

Mda, drumul spre iad e pavat cu bune intenţii. Pardon, cu mulţu-
miri. Jaguarul în schimb e  netulburat. De ce e Jaguarul netulburat.
Stai, stai, cine e Jaguarul?

eu de astăzi înainte
doar pe tine-am sa te ...

Stai că deja e groasă rău. Mai trag un fum să mă limpezesc puţin.
Și încă o gură de Cavadoro. Deși trebuie neapărat să discut cu Eva.
Cine e Jaguarul? Și cine e Cavadoro? Și ce vor ei? Să ce?

Să ce, domnule, să ce?
adică suntem aicea... 

Îmi place răspunsul, deși nu am încredere totală în el. Trebuie
dovezi:
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să te tratez ca pe-o regină,
ca pe-un îngeraș ceresc,
domnișoară, domnișoară,
doar pe tine te iubesc!!!

Cine zice asta? Trebuie s-o întreb neapărat pe Eva.
- Iubito, cine mă iubește?
Și prietena mea are întotdeauna cuvîntul ce exprimă adevărul,

parcă așa zicea poetul, nu?
- Ooo Vlad te iubește, Blondi.
Sună atît de bine asta (n-are importanţă că l-am văzut pe Vlad

cinci minute în viaţa mea, de ce nu ar putea să mă iubească?) Dar
mai bine mai întreb odată:

mă ce, domnule, mă ce...
ahhh pe mine... 

domnișoară, domnișoară, 
ahh s-a terminat... BINEEE.”

S-a terminat și cîntecul. S-a fumat și pipa păcii. S-au terminat și
coniacele. Ar trebui să mergem spre casă.

- Eva, iubita mea, tu mă iubești?
- În p..a mea, pruast-o, știi că orice s-ar întîmpla te iubesc. Și iu-

besc și marea și aerul ăsta sărat și motorul și pe Matei și cred că și
pe tanti Marina o iubesc. Știu sigur că iubesc șlapii de la ea. Nu știu
de Dragoș ce să zic. Cred că aș putea încerca să îl iubesc și pe el. 

- Eva, mie mi-e teamă de planetă. Pentru că eu iubesc planeta și
suntem pe marginea prăpăstiei. A rîpei, de-a dreptul. 

Dialogul nostru nu mai poate continua. Din motive perfect obiec-
tive. Sau poate ne sabotează cineva? Mă uit pe furiș pe cer să văd
dacă nu ne urmăresc niște elicoptere. Deși, dacă ne-ar urmări, ar
trebui să le aud zgomotul, nu? Și nu se aude nici un zgomot. De ce
nu mai continuă dialogul? Pentru că am rostit cuvîntul cheie. Cred
că sunt foarte legată cu universul. Încă nu știu cum. Aflu eu.
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“La marginea pantei abrupte,
La un han s-a oprit un străin,
Era trist și avea hainele rupte ooo
Și pe masă o cană cu vin.

Pe nisip, una cu coniac. Da’ contează ideea de bază, așa e.

Omule bun, ce înconjori azi pămîntul,
Stai la mine rămîi doar un ceas,
Să te întorci înapoi nu ai unde ooo
Înainte să mergi ţi-a rămas.

Cum să nu am unde să mă întorc? Acasă la mine! Ce-i treaba asta?
Da, cred că știu, face parte din complot. Și, totuși, nici urmă de eli-
copter. Încă. Sau or fi pe silenţios? Ca telefoanele mobile cînd dormi
și nu vrei să te trezească nimeni.

Mi-amintesc de o vară fierbinte,
De-o pădure cu muguri pe ram,
Mi-amintesc de prieteni și de iubită ooo
Și de-o casă cu mama la geam.

Eu nu vreau să îmi amintesc de Mihai. Nu. E istorie. Aș putea să
îmi amintesc de Vlad. El poate fi istorie viitoare. Să văd unde
ajung.

Și am ajuns la un han pe o stîncă,
Să-mi înec tot amarul nu pot,
Și mă-ntreb dacă apa e adîncă ooo
Să mă-nec azi cu jale cu tot.”

Apa nu e adîncă, da’ Marea Neagră sigur da. Zi-leee, Jaguareee. Noi
ne ridicăm să mergem. Ne ridicăm ușor, pline de beatitudine, de iu-
bire, și de pace. E un singur nor la mine în cap. Elicopterele. Dar
sunt un om dîrz, așa că nu voi lăsa norul să mă acopere. Mă ridic, o
iau de mînă pe Eva, le trimitem bezele tuturor și plecăm către 
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drumul principal care să ne ducă înapoi la tanti Marina, pe care o
iubesc acum mai mult ca niciodată. 

- Blondi, decît să bei alcool și să conduci, mai bine să fumezi și să
zbori.

Privesc buclele negre și rebele ale prietenei mele cu ochii cei mai
albaștri din lume. Cei mai calzi, cei mai puri și mă minunez de in-
teligenţa și de sensibilitatea ei. Mă cufund adînc și mai adînc, pînă
cînd claxonul mă trezește brutal. Dar asta e bine. Elicopterele sunt
de fapt… mașina albă. Acum am înţeles conspiraţia. Și eu care mă
vedeam deja îndrăgostită. Poate și la bucătărie, gătind pentru Vlad
și pentru Mihnea și Veronica, cei doi copii ai noștri. Gemeni. E rîn-
dul meu să o iau de mînă pe Eva și să fugiiiiiim. 

*

Nu știu cum am ajuns în 2 Mai. Partea bună e că pe drum ne-am
trezit. Partea și mai bună e că mașina albă nu ne-a urmărit. Poate
totuși nu avea legătură cu complotul, în fine. Partea mai puţin bună
este că nu pot să dorm. Partea și mai nasoală e că Eva doarme tun.
Așa că ies un pic pe terasă. Tanti Marina a improvizat casa într-un
fel de mini complex. Sunt trei camere de închiriat în casă. O cameră
făcută sub formă de căbănuţă în grădină. Altă cameră în prelungirea
bucătăriei de vară, care bucătărie, în caz de forţă majoră, poate să
găzduiască și ea doi oameni. Cele trei camere din casa principală
sunt legate de bucătărie printr-un fel de terasă/ antreu/ hol de tre-
cere, unde sunt întinse saltele și unde mă aflu eu chiar acum. Și aici
se pare că sunt chiriași. Trec repede pe acolo și apoi mă duc spre
motoarele noastre, care au fost acoperite cu două feţe de masă în-
florate. Din ălea de mușama, de bucătărie. Deasupra lor, niște pietre,
să nu le zboare vîntul. Drăguţa de tanti Marina. Din penumbră ur-
măresc cu interes scena care are loc pe o canapea de lemn, unde o
fată înăltuţă și roșcată se uită pe un mini laptop. Un băiat la vreo 20
de ani se joacă pe play station. Alături, prietena lui, o fată blondă,
cu părul tuns scurt, cu ochi căprui și dinţi cu strungăreaţă. Blonda
sare brusc de pe canapea:

- Haideţi să facem ceva. Eu nu mai pot. Eu mor aici. Serios. Mor
dacă rămîn în casă.
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Mie îmi trece prin cap că nu e în casă. În schimb, niciunul dintre
cei doi nu pare să o fi auzit. Blonda se mișcă de parcă ar dansa.

- Da, ne imaginăm că suntem în club și aici sunt oameni mulţi,
mulţi, e muzică, animaţie, viaţă.

Băiatul a lăsat jocul și se uită la ea.
- Simona, ce ai?
- Cip, hai să ieșim, te rog, să facem ceva, orice, numai să nu mai

stăm aici. Te roooog. Simt că înnebunesc aici, că îmi pierd minţile.
- Eu nu mai am chef să ies. Ţi-am mai zis asta.
Simona încetează brusc dansul și merge spre locul unde se află o

pereche de teniși de culoare vișinie, pe care începe tacticoasă să îi
încalţe.

- Gata sunt.
Cealaltă fată a lăsat și ea laptopul și se uită cînd la Simona, cînd

la Cip.
- Da’ nu mergem niciunde, fată, nu înţelegi? îi spune ea.
- Ba mergem. Că eu tocmai m-am încălţat.
Eu stau sprijinită de Hornetul meu albastru și privesc cu mare in-

teres scena desprinsă din teatrul absurdului. În același timp trag cu
ochiul la floricelele mușamalei de pe CBR-ul Evei. Parcă sunt mai
faine decît merele de pe mușamaua mea…

Cip are o privire curioasă, în timp ce se întinde și mai confortabil
pe canapea.

- Te roooog, vă rooog, nu mai suport să stau în casă, repetă 
Simona, în timp ce vocea ei trece brusc de la un ton dulce, aproape
mieros, la unul ameninţător. Biiine, dacă nu vrea să vină nimeni cu
mine, mă duc singură.

- Unde te duci, nebuno? o întreabă Cip.
- Ies afară și dacă nu o să mă tîlhărească nimeni, sau dacă nu o să

mă violeze nimeni, sau poate după ce o să se termine cu violul și
dacă o să pot să mă mai mișc, că poate nu voi mai putea decît să zac
într-o baltă de sînge, o să merg la chioșc și o să iau bere și ţigări.

Cealaltă fată se uită la Cip și așteaptă o mișcare din partea lui. Cip
e de un calm impasibil, în timp ce rostește:

- Simona, nu mergem niciunde. Hai pe canapea. 
- Da’ m-am săturat de voi. M-am săturat de stat, m-am săturat de ca-

napea și voi staţi aici ca niște ploșniţe și nu vreţi deloc să vă mișcaţi.
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Vocea Simonei e aproape ascuţită. Oare nu se va trezi nimeni?
Tanti Marina? Nea Ion? Iubita mea cea plină de Cavadoro și de
somn? Se pare că nu. Simona mai stă cîteva secunde cu mîinile în
buzunar, apoi începe tacticoasă să se descalţe și merge pe canapea
lîngă Cip. Îl ia în braţe și începe să se alinte:

- Da’ tu nu mă iubești deloc, Cip. Dacă mă iubeai, veneai cu mine.
- Ba te iubesc, că nu te-am lăsat să pleci niciunde.
- Acum ce facem? întreabă Simona, în timp ce se ridică brusc de

pe canapea. Înnebunesc aici, mor, nu mai suport. 
Cip și-a reluat jocul, cealaltă fată e absentă.
- Și n-avem nici ţigări. Bine, eu o să merg să dorm și o să vin în cinci

minute să vă spun să terminaţi cu gălăgia asta, că nu pot să dorm.
Cip o privește răbdător pe Simona. Cînd aceasta termină de vorbit,

o invită din nou pe canapea să facă împreună o cursă de motoare.
- Da’ eu te iubesc, Cip, știi asta nu?
Nu mai înţeleg absolut nimic. Da’ e bine cel puţin că ea îl iubește.

Probabil că și Cip o iubește, că altfel o lăsa să plece. Și se ruga să nu
se întoarcă prea curînd. Parcă mă ia și pe mine somnul. Mă mai uit
odată să văd care mușama arată mai bine, scanez rapid cerul să văd
care mai e situaţia, apropo de elicopterele ălea și mă duc la somn.
Simona pare să fi adormit subit în braţele lui Cip. Cred că voi face
și eu același lucru în braţele lui Vlad. 

Ce-am zis? Mda. Ale Evei. Ar fi cazul să nu mai am experienţe 
iniţiatice. La somn, Blondi!

***

Evident că nu adorm instant. Pentru că gîndesc un pic, gîndesc că
azi m-am protejat de elicoptere, dar că mie nu îmi plac protecţiile.
Bine, sunt de acord să port iarna tricouri mai lungi pe care să le pot
băga în pantaloni ca să îmi protejez rinichii. Sau bodyuri. Sunt de
acord să port echipamentul atunci cînd mă dau cu motorul. Dar nu
pot să trăiesc plină de protecţii. Pentru că ceea ce te protejează, îţi
și rigidizează simţurile. Ești protejat, simţi mai puţin intens sau
poate chiar nu mai simţi mare lucru. Protecţiile sunt if-urile de
genul drobului de sare: dacă o să cadă drobul de sare în capul 
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micuţului și o să-l omoare? Toată lumea imaginează scenarii nega-
tive, cu criminali în serie, cataclisme, crize, probleme, probleme,
probleme. Păi ăsta e cel mai simplu lucru cu putinţă, nimic nu e mai
la îndemînă decît să te plîngi, să te vaiţi, să te complaci. Pardon, am
vrut să zic: “protejezi”. Nu cred în vaccinuri, în asigurări de viaţă
sau de moarte, în parole inviolabile, în sisteme de securitate; nu cred
în protecţii în general. Protecţia te rigidizează și te împiedică să te
coci. Nu vreau să mă protejez sentimental, doar pentru că am cu-
noscut disperarea cea mare și mi-ar fi îngrozitor de teamă să n-o
reîntîlnesc. Nu vreau haine nenecesare care să mă camufleze. Nu
vreau să nu mai pot fixa întîlniri, doar pentru că se mai întîmplă să
se tragă și clape. Vreau să mă arunc în apa fierbinte. Nu vreau să
rămîn o macaroană crudă, cu gust de făină, dar bine înfoliată și im-
plicit, protejată…

Viaţa e făcută s-o trăiești, fără să te menajezi, pardon fofilezi, par-
don protejezi, da, ăsta era cuvîntul, fără să te protejezi ca apoi să te
întrebi, într-o zi, pe la sfîrșit: asta ce-a fost? Sau nici măcar să nu te
mai întrebi. Că poate e bine să te protejezi la final și de un posibil
răspuns amar. 

Deși de elicoptere merită totuși să te protejezi, mă gîndesc, în timp
ce mă afund în braţele somnului. 

10 iulie. O duminică ceva mai altfel: cu scaun la cap. Plus, ce pot
face patru mîini dibace. Local.

Azi noapte pe la 2 am ajuns și noi acasă. Sămbătă ne-am trezit la
tanti Marina pe la 3 după masă, am mîncat, am furat câteva raze de
soare pe plajă și pe la 8 ne-am urcat pe motoare să venim acasă.
Acum e ora 11... dimineaţa. Uite că mă pot trezi și eu ca Eva. Mîine
voi chema pe cineva să repare chiuveta. Iar azi plec să rezolv achi-
ziţia de scaune de bucătărie. Pentru că așa am zis, pentru că îmi tre-
buie neapărat. Bine, aș mai avea nevoie și de un cuier, dar mai la
iarnă, cînd se îmbracă lumea gros. Poate și de o bibliotecă, sigur și
de o bibliotecă, deși arată boem camera mea din mijloc în care se
află așezate pe parchet teancuri de cărţi. Dar tot la iarnă. Vara sunt
alte priorităţi. 
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Bun, am ajuns. Las mașina parcată și pornesc la atac în magazi-
nele de mobilă. Intru ca o doamnă respectabilă în primul magazin.
Vînzătorul cască plictisit, uitîndu-se la ceas. 

- Nu, nu avem scaune de bucătărie, îmi răspunde el la întrebare,
în timp ce eu am ochit deja un model de scaun de lemn, îmbrăcat
în piele ecologică.

- Acelea sunt de living, continuă el, văzînd că mă îndrept hotărîtă
spre scaunele cu pricina.

Trag un scaun de sub masă și mă așez pe un colţ. Evident că nu
stau nici pe departe confortabil, dar asta nu din pricina scaunului,
ci datorită poziţiei incomode pe care mi-am ales-o. Mă ridic și îl în-
treb dacă au pe stoc. Preţul l-am văzut deja afișat pe un cartonaș
pus pe șezutul unui scaun. Preţ rezonabil.

- Da, avem șase bucăţi. Ba nu, chiar șapte, că mai e unul în dreptul
unui birou. 

- Încap într-o mașină mică?
- Da.
Plec din magazin. Modelul respectiv de scaune îl regăsesc în alte

două magazine, dar cu un preţ sesizabil mai mare. Trec rapid în re-
vistă și restul de magazine, așa, mai mult pentru liniștirea conști-
inţei, pentru că decizia mea e deja luată: voi avea în bucătărie patru
scaune din lemn masiv (?) - folosesc termenul pentru că are greu-
tate, nu pentru că ar fi neapărat adevărat - cu spătarul și șezutul din
piele ecologică. Mă uit la ceas, mai e un sfert de oră pînă la închidere
(duminică magazinele se închid la ora două) și mă întorc la primul
magazin. Același om, același căscat de plictiseală.

- Bună ziua, m-am întors, spun eu, ca și cum asta nu ar fi absolut
evident. Aș vrea să iau patru scaune, dar să-mi spuneţi dacă se poate
plăti cu cardul.

- Nu, nu se poate.
- Știţi unde e un bancomat prin zonă?
Cu jumătate de gură, omul îmi spune unde e un bancomat.
- Unde aș putea să parchez mașina, ca să putem încărca scaunele?
- Pe trotuarul din faţa magazinului. Vedeţi mașina aceea gri din

stradă? E a mea. Parcaţi acolo. Pînă veniţi, vă așez toate cele șapte
scaune să alegeţi patru.
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Plec. Pînă aici a fost teoria și intenţia, de aici începe acţiunea. Por-
nesc în pas grăbit, cu poșeta de doamnă agitată febril în ritmul mer-
sului. O sun pe Eva să mă ajute să car scaunele din mașină în casă.
Sunt totuși patru scaune. Relativ grele. Nu răspunde. Hmm. N-am
timp să mai sun pe altcineva, că sunt deja contra-cronometru. 
Imaginaţi-vă acum că vizionaţi un film, dar nu la viteză normală,
ci mult mai repede. Urcă-te în mașină. Pornește. Întoarce. Mergi la
bancomat. Scoate banii. Ajungi în dreptul magazinului. Pune ava-
riile, că lași mașina în stradă, sub un semn mare de oprirea interzisă.
Intră în magazin. Omul a ales deja patru scaune, care i s-au părut
lui cele mai bune. N-am prea multe de comentat, doar că unul sigur
e din alt lot, pentru că are picioarele altfel și pielea e o nuanţă mai
închisă. Omul se chinuie să mă convingă de contrariu. Ca și cum eu
nu m-aș pricepe la cromatică. Dacă nu la cromatică, atunci la ce?
Pînă la urmă se convinge și el că scaunul e diferit, deoarece ia ruleta
și îl măsoară. Are cu doi centimetri mai puţin decît celelalte. Pe mine
m-a convins cromatica, pe el lungimea. Două căi diferite, același re-
zultat. Alegem altul. Picioarele nu par egale. Cică e de la podeaua
din magazin. Le încearcă și afară. Și acolo se cam bălăngăne. Asta e.
Deschid portbagajul. Scaunul nu încape în portbagaj. Deschid por-
tierele din spate. Da, așa merge. Trei scaune pe bancheta din spate,
unul pe post de copilot. Blochez ușile. Intru în magazin. Plătesc. Fac
factură. Plec. Mă urc în mașină. Pornesc. Conduc cu grijă. Ajung
acasă. Duc mașina în faţa blocului. Iau primul scaun. Greuţ. Îl scot
din mașină. Îl duc în faţa interfonului. Fac operaţiunea de încă trei
ori. Scaunele sunt aliniate în sfîrșit în faţa blocului. Urc în mașină,
o parchez undeva în apropiere. Cobor. De menţionat că toate ope-
raţiunile au fost executate cu poșeta de doamnă agăţată de antebraţ,
ca la o pipiţă într-un mall de fiţe. Deblochez ușa de la intrare. Niciun
vecin. O opresc cu un scaun. Le car pe rînd pînă la lift. Și de acolo,
în două transporturi, pînă la etajul șapte. Sunt frîntă. Nici cînd am
venit azi noapte de la mare nu eram așa. Sunt frîntă, dar mă simt
cumva foarte gospodină. Ceea ce tot e bine. Mă așez pe unul din
scaunele mele cele noi. Sună telefonul. Eva. Nu răspund. Acum sună?
Te pomenești că vrea să mă și alinte cu vreo întrebare deșteaptă
de-ale ei, gen: „iubita mea, ești sigură că transportul nu era inclus
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în preţ?” sau: „nu puteai să ai și tu un pic de răbdare să găsești pe 
cineva care să te ajute?”

Apropo de răbdare. L-am întrebat odată pe bunicul meu, pe cînd
avea 80 de ani, el fiind un om care a văzut multe în toată viaţa lui,
care este lucrul cel mai important în viaţă; bunicul a răspuns liniștit:
“există un singur lucru care nu m-a trădat niciodată.”

- Mîndria? Bunica? Amanta? Speranţa? l-am întrebat eu.
- Nici pomeneală. Răbdarea, a răspuns el. Răbdarea este cea mai

grea lecţie din lume. 
Eu mă lupt cu corigenţa la răbdare. Poate voi rămîne și repetentă,

nu sunt departe de asta. Dar odată și-odată tot o voi învăţa… Dă-mi,
Doamne, răbdare. Și repede! E atît de greu să ai răbdare, pentru că
viaţa aleargă, e năvalnică, plină de clocot și de pasiune. Și trece tim-
pul repede și avem atîtea de făcut și nu urăsc nimic mai tare decît
să mă trezesc că aș fi putut spune: ce-ar fi fost dacă… Deși știu că
toate lucrurile se pot gusta, dar nu toate ne sunt necesare… Deși
știu că mărul atunci cînd este copt, cade singur pe pămînt. Nu tre-
buie violentat… Deși știu că dacă vrei să faci o prăjitură și deschizi
ușa cuptorului din două în două minute, aluatul nu se va coace… 

Problema mea cu răbdarea se referă la răbdarea pe termen scurt.
Pe termen lung și nelimitat, am infinit de multă răbdare. Poate pen-
tru că atunci intervine detașarea. După ce trec de reacţiile super
sensibile de moment, încep să am răbdare. Fără să întreb, fără să
mă agit, fără să simt nevoia să fiu superactivă, să fac ceva, să mă
implic. Nu, debordez de o liniște nebună și de o răbdare fără limite.
Doar că, dacă am ajuns să am acel tip de răbdare, înseamnă că nu
mă mai interesează. Că mi-e egal, că se poate întîmpla orice oricum,
că asta e.

Și mai e un lucru interesant, mi se spune că simt prea mult, prea
strident, prea impetuos. Și că ar trebui să domolesc acest lucru. Bine,
că așezi o mască peste ceea ce simţi și transmiţi infinit mai puţin,
asta se poate face. Să te domolești în aparenţă, ca și manifestare.
Iată un lucru care se poate face – chiar dacă eu nu-i văd utilitatea,
deoarece contravine principiului de onestitate și de fair-play care
pe mine mă încîntă. Dar cum poţi domoli trăirea? Chiar trebuie
făcut așa ceva? Avem vreun potenţiometru care poate reduce
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printr-o răsucire de buton sentimentele la jumătate? Astăzi nu mai
simt decît jumătate din ce am simţit ieri, pentru că, dacă simt exact
ca ieri, nu e convenabil/ comod pentru ceilalţi. Trăiești sau nu! Simţi
sau nu! Da, poţi masca, da, poţi juca teatru. Dar atunci nu mai ești
autentic…

Nu poţi să simţi și tu mai puţin, mai călduţ, mai temperat?
De pe scaunul cel nou din bucătărie, din lemn masiv (oare?) cu

piele ecologică:
- Nu!

*

Telefonul sună din nou. E Poli. 
- Da, Poli, răspund eu, în timp ce îmi prepar o cafea care seamănă

cu cafeaua Wawa din Philadelphia. 
O linguriţă de ness, un 3 în 1, un strop de lapte, se freacă bine

amestecul pînă se obţine o pastă, se adaugă apa care a fiert între
timp și apoi se pune frișcă. Iese o băutură ca o prăjiturică lichidă.

- Nu e Poli, recunosc eu glasul Evei. Scumpa mea, îţi dorești copii?
- ?!
- Bine, că ne-ar trebui o cură de detoxifiere, e adevărat, dar așa, ca

idee, fiorul maternităţii îţi spune ceva?
- Care-i treaba cu fiorul maternităţii?
- Blondi, zi-mi dacă vrei copii.
- În principiu, da, cum să nu? Omul cică trebuie să facă trei lucruri

în viaţa asta. Ceva cu o casă, un pom și un copil.
- Bun, mișcă-te atunci graţios la Poli. 
- De ce? Sădim un pom? Sau facem un copil?
- Nu sădim nimic. Stăm cu două fetiţe simpatice, nepoţelele ei, să

avem grijă de ele și să ne testăm fiorul maternităţii. 
- Scumpa mea, sunt cam obosită. Voi două nu vă descurcaţi? Che-

maţi-o și pe Ema.
- Ema e la un botez. Noi ne vom descurca de minune, dar ar fi și

mai amuzat cu tine. Cine ne va spune povestioare super amuzante
despre partide grozave de amor și despre relaţii gata destrămate,
chiar înainte de a se închega ceva?

- Bine, fie. Cine e mascota grupului...?
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- Ai o jumătate de oră în care să ajungi la Poli. Te iubim, paa.
Distrată, mă uit la ceas. Acuma, am și timp în care să ajung, ce să

spun... Adică la 15.04 trecute fix, trebuie să ajung la Poli. Așa mi-a in-
dicat ceasul Michael Kross pe care mi l-am cumpărat din New York. 

Mda, mi se spune uneori că am fiţe. Și cred că am, doar că sunt fiţe
pe care mi le întreţin eu. Din America mi s-a pus pata brusc că vreau
un inel cu diamante. Și am căutat o după masă întreagă un inel cu dia-
mante (nu vă imaginaţi nu știu cîte karate montate pe aur alb, șamd;
imaginaţi-vă o chestie mică și discretă, dar conţinînd cel mai bun prie-
ten al femeii – asta o spune Marlyn Monroe, n-am spus-o eu). 

Sau pot să reacţionez ciudat, de genul: anul trecut mi s-a propus
să particip la o minivacanţă în Grecia. Cum nu fusesem acolo ni-
ciodată, ideea m-a încîntat. Am confirmat, mi-am făcut bagajul și în
joia în care trebuia să plecăm, primesc un telefon că e o mică pro-
blemă, că unii s-au retras, drept pentru care nu mai e loc în mașini
și cum eu sunt a 11-a și mai sunt și singură… Dacă nu cumva am
cum să fac rost de o mașină… Altfel… Aţi prins ideea: am rămas
acasă. Bine, să formulez diateza pasivă care redă întocmai situaţia:
am fost lăsată acasă. După o perioadă de cădere psihică de două
zile, am decis că eu nu am nevoie de planurile nimănui, cîtă vreme
pot să mi le fac singură pe ale mele și eu nu mă pot lăsa niciodată
acasă, pentru că aș fi singură și în plus. Drept pentru care m-am în-
trebat ce destinaţie exotică mi-ar plăcea și, în mai puţin de două
săptămîni, eram în avion cu destinaţia Thailanda. Just like this. 
Înseamnă asta că am fiţe? 

Poate mai degrabă faptul că nu gătesc (decît foarte rar și atunci
specialităţi) și că nu îmi place să spăl vasele. Aia nu îmi place deloc.
La casa mea fiind, am stabilit că pot sta 6+6 zile cu vasele în chiu-
vetă. Am șase pahare disponibile și apoi am și șase căni. Farfurii nu
se strîng multe, pentru că la prînz mănînc la firmă iar seara, dacă e
să mănînc singură, mai bine mă fofilez. Carevasăzică, foarte puţine
vase de spălat. 

Prepar expert un fresh cu o portocală, o jumătate de lămîie, o ju-
mătate de grapefruit alb și un kiwi. Sănătate la pahar. 

Apoi, la 15.03 (și la lucru mi se spune că sunt ca un ceas elveţian),
sun la Poli. Aud gălăgie multă, voci amestecate, chiote. Copii. Pași
grăbiţi spre ușă.
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Poli are un apartament cu două camere, asemănător cu al Evei.
Sora ei cea mare e căsătorită de cinci ani cu un francez stabilit în
România (da, se poate și așa) și are două fetiţe de doi și patru ani.
Fetiţele sunt simpatice foc, le-am văzut de cîteva ori. 

- Da. Cine e?
- Maică-ta, îi răspund eu Evei, care se vrea spirituală. 
Sau poate chiar nu știa cine e? Eva îmi deschide larg ușa:
- O, mămico, ce bine că ai venit.
Eu îi zîmbesc strîmb. O săgeata mică și blondă dă buzna pe hol:
- Mami? întreabă vocea de doi ani.
- Nu, scumpa mea, ea e Blondi. Prietenă cu mine și cu mami.
Nu e prima dată cînd mă vede, dar copiii sunt rușinoși la început.

Așa că fuge înapoi în cameră. 
- Hai, Blondi, nu sta ca o stană de piatră în ușă, hai în casă.
Intru. Mă împiedic de niște jucării. Sunt atenţionată să mă descalţ.

Mă las condusă spre bucătărie. N-o văd pe Poli. Eva își aprinde o ţi-
gară. Aha, înseamnă că de-ia stăm aici, ca să putem fuma. 

- Unde-i Poli?
- În cameră cu Alesia. 
- Alesia e cea mare, nu?
- Da. Și Denis e cea mică. Cea care te-a făcut mami, spune Eva și

îmi face cu ochiul.
- Dă-mi și mie un fum și taci și spune-mi ce trebuie să facem aici.
- În principiu să mai omorîm vreo două ore, pînă apare sor-sa lu’

Poli cu cumnată-su și își iau copilele acasă. Pînă atunci trebuie să
le asigurăm tot confortul fizic și psihic, să nu înjurăm, să nu bem
alcool și să fumăm cît mai puţin cu putinţă. 

- De-ia ești tu cu ţigara aprinsă?
- N-am fumat nimic de un sfert de oră și știi, e destul de greu să

stai cu copiii.
Exact în acest moment apare și Poli. Fericită. 
- Salut, Blondi. Le-am lăsat în dormitorul meu, le-am spus că acolo

e palatul lor și că ele trebuie să se organizeze absolut singure, pentru
că avem încredere că se vor descurca de minune. 

- Și cum le supraveghem noi de aici, fumînd? întreb eu, în timp ce
Poli a închis ușa de la bucătărie și și-a aprins și ea o ţigară.
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- Cînd auzim un ţipăt, mergem în palatul lor. Pînă atunci, spu-
neţi-mi cum a fost la bună-ta.

Mă uit cu coada ochiului la Eva, care pufnește în rîs. Poli se uită
de la mine la Eva și înapoi. Din palat nu se aude nici un zgomot.
Semn bun. 

- Îi spunem? mă întreabă Eva.
- Da.
- Am fost în Vamă. 
- În Vamă? Nu sunteţi zdravene.
- Tîmpita asta m-a cărat după ea. Că eu nu prea am vrut, spune

Eva, dar vocea ei sună destul de neconvingător.
- Da, cred că te-a legat de motor și te-a cărat pînă acolo. Și ce aţi făcut?
Evident că ne apucăm să îi povestim ce și cum. 
- Era excelent să pot veni.
Poli e coafeză. Cîteodată e incomod să plece din oraș și sîmbăta,

d-apoi tam nesam vineri. În sezonul de nunţi e și mai și. Apar 
miresele. 

- Dar ar fi fost imposibil, că ieri a fost o isterie generală. Am ajuns
la o mireasă la ora 10 dimineaţa și mireasa era disperată, că nașa se
încuiase în cameră și nu mai voia să iasă de acolo. Normal că am
întrebat ce se întîmplase și mi-a spus că nașa a vrut să își aranjeze
singură părul și și l-a udat cu bere, ocazie cu care permanentul pe
care îl avea nu mai arăta nici el a nimic. Iar cînd și-a tras fusta pe
ea, i-a crăpat fermoarul. Drept urmare s-a încuiat în cameră și a
spus că ea mai iese doar cînd se termină nunta.

- Și ce ai făcut? Ai bătut la ușă să îţi dea ţie restul de bere? 
- Nu, dragele mele. Am comandat niște mici, răspunde Poli, șugu-

beaţă. Ce să fac, i-am spus miresei că sun o colegă de la salon și
poate să o coafeze ea pe nașă, ceea ce s-a și întîmplat.

- Și cu fermoarul ce aţi făcut? întreb eu. Ai sunat o croitoreasă?
- Nu, Blondi, am vrut să te sun pe tine, că te știu îndemînatică rău.

Și l-a cusut ea singură, după ce s-a calmat. Era doar o isterie mică
de nașă mare...

- Staţi voi liniștite, răspund eu, că săptămîna asta a fost de groază
la mine - de-ia era imperios necesar să mergem la mare să mă rela-
xez un pic. Iar cea mai tare fază la birou a fost cu doi bărbaţi isterici.
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- Ce aţi mai păţit, doamna manager?
- Mă sună într-o dimineaţă un coleg, să îmi spună că noaptea se

tot oprise aparatul de aer condiţionat montat la servere și că tem-
peratura urcase acolo la 38 de grade; să îi chem neapărat pe cei care
montaseră aparatele, că sunt niște incompetenţi. Îl calmez și îi sun
pe colaboratori. Îi rog să treacă asap pe la firmă. Vin oamenii, merg
la servere, verifică și apoi vin la mine în birou.

- Domnișoară, aparatul este cît se poate de funcţional.
- Și atunci de ce s-a tot oprit azi noapte? Știţi, acolo e aparatură

foarte scumpă pentru teste și nu ne putem permite să se strice.
- S-a oprit din cauza fluctuaţiilor de curent. 
Exact în acest moment sună colegul care mă anunţase.
- Să știi că au venit incompetenţii ăia și au zis că nu e nicio pro-

blemă.
- Tocmai sunt domnii la mine și discutăm problema.
- Ce discutaţi, să vină încoace să vedem ce scuze au. Noi avem aici

servere de zeci de mii de euro.
- Știu asta, vom coborî imediat la voi. 
Și închid telefonul. 
- Colegii mei ar dori să mergem din nou pînă la server.
- Domnișoară, nu vă supăraţi, dar colegii dumneavoastră sunt

niște tîmpiţi. Am încercat să le explic ce s-a întîmplat, dar ei îmi spu-
neau că nu îi interesează nimic, doar să meargă aparatul care de alt-
fel merge perfect.

- Bun, s-ar putea să fie ceva mai dificili colegii mei, de aceea hai-
deţi să mergem împreună pînă acolo să vedem cum rezolvăm. 

Și am coborît la servere, unde un coleg i-a spus în faţă reprezentan-
tului firmei că este un incapabil. La care ăsta a luat foc și i-a spus co-
legului ceea ce îmi spusese și mie în birou, că e un tîmpit și că el refuză
să discute cu un tîmpit, drept pentru care mi-a spus că mă așteaptă
pe hol și a ieșit din birou. Colegul meu – un tip înalt și mai grăsuţ, care
transpirase și se înroșise ca racul - a vrut să se repeadă după el:

- Unde-i șchiopul, că îi rup picioarele. Așa vorbește el cu mine?
- De ce îi zicea șchiopul? întreabă Poli.
- Omul are un mic defect de mers. Eu l-am apucat pe coleg de mî-

necă și i-am spus că pe noi ne interesează să rezolvăm problema,
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că doar suntem la lucru, nu? Treptat s-a mai calmat și mi-a spus să
rezolv singură tot. Apoi am plecat pe hol și le-am spus oamenilor
să îmi trimită pe mail un raport tehnic detaliat al celor întîmplate.
În final, Electrica era de vină cu fluctuaţiile de curent...

- Blondi, cu asta te ocupi tu la birou? Cu bărbaţi isterici?
- Și cu asta, dragele mele. Dar copiii noștri ce fac?
Poli se ridică de pe scaun și pleacă. Revine în mai puţin de un minut.
- Mi-au spus să nu îmi fac griji, că ele sunt educatoare la grădiniţă

și din cînd în cînd pompiere iar acum pun copiii la somn. Le-am în-
trebat ce o să le facă la copii, dacă se trezesc și urlă. Iar Alesia mi-a
răspuns că o să îi iubească, da?

- Da, aprobăm noi, bucuroase că, în definitiv, e atît de relaxant să
ai grijă de doi copii mici.

- Dacă așa arată zilele tale la birou, înţeleg de ce aţi tulit-o la mare.
Dar ce naiba aţi fumat acolo?

- Cred că era iarbă. Că pe Blondi a luat-o paranoia rău și pe mine
somnul.

- Gagici, parcă am zis că substanţe nu.
- Iarba nu e substanţă. Iarba e un fel de distonocalm natural,

spune Eva.
- În cel mai rău caz ţi se poate face foarte rău fizic și atît, mă tre-

zesc și eu vorbind.
O pereche de ochi foarte albaștri și încă una de ochi foarte verzi

mă privesc ţintă.
- Blondi, ce știi tu și noi nu știm?
- Păi am fumat odată haș la narghilea. Și mi-a fost cel mai rău fizic

cu putinţă. Adică mi-am dat și sufletul afară. În rest, nimic. S-a stri-
cat iarba pe gîște…

- Mai rău decît după o beţie cruntă? vrea să știe Poli.
- La fel de rău, doar că altfel, spun eu.
- Apropo de beţii, spune Poli. 
De data asta o pereche de ochi foarte albaștri și încă una de ochi

căprui, de căţel blînd, o privesc ţintă.
- Știţi vorba lui Remus, nu? Aia cu servitoarele?
- Da. Că ne întreabă el tot timpul dacă ne-am îmbătat ca servi-

toarele.
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- Bun. Și asta înseamnă în principiu că ne-am îmbătat criţă, dar
expresia în sine nu știm ce înseamnă. 

- Nu.
- Ei, bine, vă spun eu ce înseamnă. Să te îmbeţi ca o servitoare, în-

seamnă să te îmbeţi atît de tare, încît să ţi se facă rău, să stai în fund
cu piciorul de la wc în braţe și să nu îi mai dai drumul o luuuungă
perioadă de timp. 

- Hmmm. Da, are sens. Nu ţi s-a întîmplat ţie, așa-i? rîde Eva.
- Nuuuu. Doamne ferește, i s-a întîmplat unei prietene, rîde și Poli.
Și apoi hohotim toate. 
Dar eu mă pomenesc gîndindu-mă la Vlad.
Eva se uită la mine:
- Cine a fugit ca o nebună prin păpușoi, că ne urmăresc elicopte-

rele sub formă de mașină albă?
- Nu era păpușoi ăla, spun eu cu jumătate de gură.
- Dă-l dracu’ de păpușoi sau ce era. Că asta chiar nu contează. Așa

fugi tu de fericire cîteodată.
- De iubire, oftez eu. 
Atît le trebuie.
- De iubire, pe dracu’. Ai iubit, Blondi?
Am uitat să vă spun că bem apă minerală. Atît, da? Să se consem-

neze. Suntem mature, responsabile, avem doi copii în grijă.
- Chiar, ce fac fetele?
- Dacă era ceva, ne dădeam seama, zice Poli. Nu te fofila, răspunde.
- Nu știu ce să zic. Voi aţi iubit?
- Da, spun Eva și Poli la unison.
- Cred că am avut odată o nebunie mare de tot. Cam cea mai mare

nebunie. Nu v-am spus. 
- Nu.
- Hmm, bine, hai, vă spun și judecaţi voi dacă am iubit.
Lucram la recepţie la mare. Îmi plăcea mult de un tip care lucra

în restaurant. Frumușel foc, înăltuţ (cam ca Dragoș, așa, îi zîmbesc
eu Evei), bruneţel, semăna cu John Travolta cînd era tînăr. Îl și alin-
tam „micul meu Travi”. Bine, nu era chiar al meu, că lui îi plăcea o
tipă cu vreo cinci ani mai mare ca el, o femeie trecută prin viaţă, care
(culmea) și ea îl voia. Eu am picat ca musca în lapte în combinaţie și
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m-am și prins rău. În final, a ales-o în mod public pe cealaltă. Imediat
după, a tot început să mă caute prietenul lui. Pe mine nu mă interesa
ăsta neam, doar că am stat odată ceva mai mult de vorbă cu el, că
încă mai voiam detalii despre Travi cel pentru o foarte scurtă pe-
rioadă de timp al meu. Am zis eu atunci că dau o bere și tipul a în-
ceput să mă caute. Mesaje. Mesaje. Telefoane. Mesaje. „Pisoaico, dacă
nu mă săruţi, explodez.” Chestii de genu’. La un moment dat, agasată
rău, îl întreb: „domnule, dacă ieșim să îţi dau berea aia, mă lași în
pace?” Mi-a răspuns că da. Am ieșit la bere. Am stat de vorbă. Fusese
însurat. Era dubios. Interlop sau ceva de genul. Nici măcar nu era
prea frumos. Înalt, destul de subţirel, cu părul ondulat, niște ochi ca
ai animalelor de pradă, vigilenţi, atenţi, cruzi. Uneori răi. Avusese
nasul rupt și rămăsese cu o urmă permanentă sub ochiul stîng. 
Jocuri de noroc, fetiţe, barbut, habar n-am, tot tacîmul. Destul de 
repede, ne-am pus-o. Adică, ne-am f…t. Și a fost foarte nasol. Atît
știa să facă. Ce drăgălășenii, tandreţuri în pat? Aiurea. 

- Stai o secundă, că mă duc să văd ce fac copiii, spune Poli.
Revine în două minute:
- Gata. Totul e sub control. Zi.
Așa. După ce a terminat și-a aprins o ţigară și s-a dus să facă duș.

Cînd a revenit, nu m-am putut abţine și l-am întrebat: „Gata? Ești
bine?”. El s-a uitat urît la mine și mi-a zis că data viitoare să îi fac o
listă cu ce îmi place, poate n-o să mai fiu așa de frustrată. S-a îm-
brăcat rapid și a dispărut. Am rămas în pat, da, frustrată rău, aban-
donată, folosită. L-am făcut dobitoc, am zis că sigur apare să își
ceară scuze, te-ai găsit. După vreo două ore, m-am dat jos din pat,
m-am dușat, m-am aranjat, m-am înţolit și am plecat spre discoteca
unde mergeam de obicei cu toţii. Nu venise. Eram vedeta serii. Tea-
tru. Într-un tîrziu a apărut împreună cu alte două tipe. A comandat
o sticlă de vin roșu. M-am dus întins la el și l-am întrebat dulce la
ureche: „Ele ţi-au făcut deja lista? Știi cum trebuie să le fuţi?” S-a
uitat urît la mine. O clipă am crezut că o să spargă paharul. N-a zis
nimic. A mers să plătească, a vorbit ceva cu una dintre tipe și a ple-
cat. Ele au mai rămas vreo oră. Eu am fost vedeta serii. Cam ca Scar-
let cînd a aflat că Ashley se însoară cu Melanie. Am zis că trebuie să
stau, că poate se întoarce. Nu s-a întors. La cinci dimineaţa am plecat
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spre camera mea. A doua zi am zis: „dă-l naibii, e un ticălos”. După
cinci minute am aflat unde stă și după alte zece eram în camera lui.
Mult mai tîrziu mi-a zis că ăla a fost momentul în care s-a îndră-
gostit de mine. Că știa că n-am ce să caut în camera lui și totuși
m-am dus. Din momentul ăla a început nebunia. Făcea numai tîm-
penii, îi spuneam noaptea că vreau cacao cu lapte și mergea să îmi
ia. Spunea că tipa de la magazin tocmai închidea, dar el a rugat-o
frumos să îi dea o cutie de cacao cu lapte că nevasta lui e însărcinată
și poftește. Îmi spunea că făcuse o mie de tîmpenii, că el nu va ră-
mîne în ţară. Mie mi se părea că sunt într-un film, că el nu putea să
fie așa, pentru că era fain, din ce în ce mai fain. A fost genial, apoi
eu am plecat de la mare. M-am întors acasă. A venit după mine. S-a
mutat în oraș. Cu chirie. Cînd nu mai avea bani, îmi spunea să îl aș-
tept, să nu cumva să îndrăznesc să îl sun. Pleca. Venea înapoi după
cîteva ore cu bani. Mă punea să mă îmbrac frumos și mă întreba
unde vreau să mergem. Nu puteam sta despărţiţi. Mă durea pieptul
și nu puteam să respir bine cînd nu era lîngă mine. Venea, mă lua
în braţe și mi se încărcau toate bateriile. Cînd pleca, mi se descărcau
brusc. Nu ne mai f… Făceam amor. Într-o zi am făcut dragoste. A
fost cea mai faină senzaţie din lume. Se uita în ochii mei și îmi spu-
nea: „Ţiganco, ce vrăji mi-ai făcut? Tu ai ochi de ţigancă și de vrăji-
toare. De ce nu mai pot fără tine, ţiganca mea frumoasă? Nu te mai
uita cu ochii ăștia la mine, că mă omori, mă bagi în mormînt. Ehei,
dacă nu mă uitam eu în ochii tăi, ce bine era, ce liniștit stăteam eu
și îmi vedeam de viaţa mea…”. Mă uitam în ochii lui. Nu lăsa ni-
ciodată garda jos. Doar cînd făceam dragoste. Deși era nebun, tem-
peramental, golan. Deși mi-a spus că s-a ţinut de capul meu numai
pentru că prietenul lui, fostul meu Travi, îi spusese că ar merita să
mi-o pună de cîteva ori, așa, de amorul artei. Îl uram și eram nebună
după el. Cînd nu răspundea la telefon, mă urmărea imaginea lui cu
altă femeie. Gelozia mușca din mine cu cea mai mare ură. Înnebu-
neam la gîndul că l-ar atinge cineva. Chiar i-am spus că eu știu că o
să mă-nșele și o să vină la mine, cerîndu-mi iertare și spunîndu-mi
că era beat și că de-ia s-a culcat cu nu știu care, dar el doar pe mine
mă iubește, eu sunt femeia vieţii lui. Iar eu îi spuneam că voi aștepta
să adoarmă și apoi îi voi tăia p..a și i-o voi băga în gură, să vadă și
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el o dată în viaţa lui ce înseamnă un sex oral sau o muie micuţă. Se
uita la mine, își făcea cruce și zicea că s-a încurcat cu cea mai mare
nebună și că aș fi în stare să fac ce i-am zis. Cred că aș fi fost. Dar și
el făcea crize de gelozie. Că se uită oamenii de pe stradă la mine.
Universul meu real s-a redus din ce în ce mai mult. Era doar el și
atît. Universul meu imaginar era mai bogat ca niciodată. Îmi imagi-
nam cum ne căsătorim și stăm într-o căsuţă mică. Și ne iubim ne-
măsurat și atît. Deși era nebun. Îmi dădea o floare și apoi îmi spunea
că ultima dată i-a dus flori bunicii, cînd a murit. Și că ducea fete
care nu voiau să și-o pună cu el la masă. Comanda ce era mai
scump, lăsa apoi un pachet de ţigări și foiţa de pe el pe scaun și zicea
că merge la baie. Și nu se mai întorcea. Fetele trebuia să se descurce.
Îl făceam un ticălos nenorocit. Spunea că așa e. Cînd mergeam la
restaurant și pleca la baie, îl puneam să îmi lase portofelul. Rîdea și
spunea că am ochi de ţigancă și că l-am vrăjit. Ne certam cu o furie
nebună, plecam decisă să nu îl mai văd niciodată în viaţa mea, bine,
măcar cîteva săptămîni, bine, cîteva zile, hai, o oră, două. Și apoi în-
torceam mașina și mă duceam înapoi. Cumva am știut amîndoi că
nu va dura decît prea puţin și că, în timpul respectiv, va trebuie să
ne luăm tot. Tot ce s-ar lua în mod normal într-o viaţă. I-am spus
să ne căsătorim. A zis că nu se poate. Că trecutul îl va urmări mereu
și relele vor pica asupra mea. Și mă iubește mult prea mult ca să mă
lase pe mine să plătesc păcatele lui. I-am spus să plecăm din ţară.
I-am spus că dragostea învinge orice. M-a luat în braţe și a făcut
dragoste cu mine. „Cine-o fi de vină, cine-o fi greșit, dintre noi doi
oare, de ne-am despărţit, nu e vina mea, poate nici a ta, dar cu
soarta-n lume, nu te poţi lupta.” A venit ziua mea. M-a scos la masă.
Au apărut flori pe masă. Paharul de Campari. Sticla de vin. Orches-
tra cîntînd o melodie pentru iubita lui. Noi dansînd ca la nuntă, în
timp ce lumea din restaurant ne aplauda. Inelul de aur din frișca
prăjiturii de la desert. Cu doi elefanţi, unul mic și unul mare. Cel
mic, el. Cel mare, eu. Să am întotdeauna grijă de el. Mi-au dat lacri-
mile. M-a dus la microbuz, mi-a băgat un bilet în buzunar și mi-a
făcut cu mîna, în timp ce microbuzul ne îndepărta pentru tot-
deauna. În bilet a scris: „Sunt un vagabond. Dar să știi că și un 
vagabond poate avea un Dumnezeu și Dumnezeul meu ești tu. 
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Te iubesc. Oriunde ai fi, acolo soarele va străluci.” Și gata. A dispărut.
Au urmat telefoane de la recuperatori, eu întrebîndu-l pe Dumne-
zeu, pe cel adevărat, dacă nu s-a plictisit acolo și dacă nu are nevoie
de o companie trăsnită.

- Hai, mă, aud vocea Evei. Și nu aţi mai vorbit niciodată?
- La vreun an a sunat telefonul: „cine-o fi de vină, cine-o fi greșit…”
În acest moment scot un chiot. De sub ușa închisă de la bucătărie,

năvălește apă. Nu mai contează cine-o fi de vină. Fugim din bucă-
tărie spre dormitor. Ce pot face patru mîini dibace (adică două
mîini de copil de patru ani și două mîini de copil de doi ani). În
timp ce șase mîini de adulte responsabile… Ei bine, să lăsăm mîinile
de adulte responsabile.

Carevasăzică, patru mîini dibace pot să:
- ia furtunul de la mașina de spălat din chiuvetă, cu care
- să se spele temeinic, în principal pe cap
- dar cît de cît și pe corp
- să îndrepte jetul de apă către bec, astfel încît
- să (se) spargă becul și
- cioburile să cadă pe grămada de rufe ude din chiuvetă
- să ia toată hîrtia igienică de pe sul și să și-o pună pe cap (atenţie,

hîrtia se va usca rapid, iar buclele vor semăna cu bumbacul în mi-
niatură, gata de cules)

- să dea jos din hainele îmbibate
- să meargă în dormitor, unde
- să spele temeinic cu peria de wc pereţii
Asta pînă vin cele șase mîini de adulte responsabile (foarte ocu-

pate să vadă dacă Blondi a iubit sau nu). Poli și Eva iau copiii, îi bagă
sub duș, îi schimbă, le dau Panadol. În acest timp eu adun găleţi de
apă din baie, de pe hol și din bucătărie folosind mop, făraș, găleată.
Scot dulia de la bec, adun cioburile, pun rufele la spălat și furtunul
buclucaș la loc în chiuvetă. Treburi banale, de altfel, drept recom-
pensă pentru minutele – e drept bune – în care am avut de făcut
destăinuri de viaţă. 

Important este că treburile s-au rezolvat și exact în acest moment
sună la ușă. Părinţii au venit să își ia odoarele acasă. 
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*
- Gata, spune Poli. Au plecat.
- Blondi, iubita mea, cred că tu l-ai iubit mult pe tipul ăla, zice Eva,

reluînd firul de dinainte de chiotul meu războinic. 
- Nu știu dacă l-am iubit și nu așa aș vedea eu dragostea. Că asta

a ars înfiorător de rău. Pînă s-a făcut scrum, cenușă, praf. Partea
bună este că de atunci nu am mai fost geloasă. Dar nici n-am mai
simţit așa ceva. Deși am simţit altele, habar n-am. 

Poli e cufundată în gînduri. 
- Și eu am întîlnit tipul cel rău de care zici tu. Numai că ăsta a fost

rău pînă la capăt. M-a sucit de cap, m-a ameţit, s-a ţinut după mine.
Cîteva luni bune. Cînd în sfîrșit am fost de acord să îi cedez, a fost
cea mai nașpa partidă de sex, apoi mi-a dat niște bani și mi-a spus
să iau taxiul, că nu pot rămîne la el. 

- Sunt nenorociţi mulţi, spune Eva. 
- Da’ sunt și oameni faini, zic eu.
- Da’ și mulţi nenorociţi, zice și Poli.
- Chiar, care sunt vorbele cele mai nașpa care vi s-au spus? întreb eu.
- Mie îmi plăcea odată un tip, zice Eva. Și l-am chemat la o seară

la cabană. Mi-a zis că vine, dar nu are bani. I-am zis că îi plătesc eu
tot. A venit. I-am plătit. Am petrecut o noapte excelentă. A doua zi
mi-a spus că îl așteaptă prietena acasă. Și că, oricum, și dacă ar fi
fost să fie singur, nu ar fi niciodată cu o femeie ca mine. Mai întîi
m-am gîndit să-l omor. Apoi mi-am zis că nu merită. Așa că m-am
calmat și i-am zîmbit dulce, spunîndu-i că îmi pare rău de mine că
am ajuns să îmi plătesc bărbaţi. Da’ bine măcar că îmi plătesc băr-
baţi frumoși. 

- Măcar era frumos? întreabă Poli.
- Da.
- Mie mi-a spus Sorin că sunt genul de femeie de care mama lui

i-ar zice să se ferească. Și eu i-am spus să meargă s-o întrebe pe
maică-sa dacă îi dă voie să mă atingă pe sîni.

- Și ce-a zis?
- A început să rîdă și a spus să o lăsăm în pace pe maică-sa, dar ar

putea să mă întrebe el pe mine, numai că nu o s-o facă, pentru ce
sunt atît de obraznică. Apoi m-a sărutat sălbatic. 
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- Hmm. Deci o băga pe maică-sa la înaintare doar așa, cînd nu era
sigur dacă vrea sau nu.

- Ceva de genul, zîmbește Poli. Ce facem, desfacem o sticlă de vin?
- Nu, dragele mele. Mă duc acasă. Mă așteaptă o nouă săptămână

pe cinste la birou. Și va trebui să discutăm odată serios despre al-
cool, spun eu, în timp ce mă ridic. 

- Ce să mai discutăm? spune Poli. V-am explicat deja ce înseamnă
să te îmbeţi ca o servitoare. 

Eu și Eva izbucnim în rîs. 
- După cum spunea cineva, realitatea este o iluzie cauzată de lipsa

de alcool. Despre asta vrei să vorbim, draga mea Blondi?
- Sau despre ce spunea Sinatra, cum că alcoolul este posibil să fie

cel mai mare dușman al omului. Dar Biblia ne învaţă că trebuie să
ne iubim dușmanii, zice și Eva.

- Eu cred că de-ia vă iubesc pe voi, nebunelor. Eva vii cu mine?
- Nu. Mai stau. Chiar am poftă de o sticlă de vin.
Ne pupăm și plec. Și asta îmi place la prietenele mele. Că nu in-

sistă. 

***

Pe drum spre casă îmi aduc din nou aminte de el.
„Au înnebunit salcîmii și tu, ţiganca mea frumoasă, vrei să fiu cu-

minte…”
Se ia un moment anume. Se decupează pur și simplu din timp. Nu

contează ieri-ul sau mîine-le. Nu contează cum vor evolua toate
aceste lucruri sau de ce sunt ele făcute. E doar muzica de inimă al-
bastră revărsată în camera luminată tandru de lumînări. Nu gîn-
dești, nu faci raţionamente, nu prevezi situaţii viitoare, nu analizezi
situaţii trecute, nu tragi concluzii, nu aduni informaţii. Simţi. Atît.

Cineva spune că lumînarea aceea parfumată e foarte slabă din
punct de vedere al eficienţei, în sensul în care cele trei fitile ard prea
repede și consumă doar o mică parte din ea. Tu te uiţi și admiri ge-
nialitatea celui care a proiectat lumînarea cu pricina, pentru că fi-
tilele au ars complet, da, lumînarea nu mai dă niciun fel de lumină
și nici de parfum, da, dar trandafirul de ceară din mijloc a rămas
absolut intact. 
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Capacitatea de a vedea partea bună în orice lucru.
Dansul continuă lent și timpul a rămas suspendat. Și dacă îl cureţi

de toate impurităţile date de gînduri, rămîn doar senzaţiile deli-
cioase și pleoapele cad grele, cu voluptatea hainelor aruncate la în-
tîmplare.

„Un fel de-a mai lungi cea mai frumoasă zi”.
Am iubit nebunește acel moment anume.

12 iulie. O marţi în Patima Focului: și nu e ceea ce credeţi, 
că Vlad nu m-a sunat. Încă…

E deja ora 5. Azi trebuia să semnez procesul verbal de recepţie
pentru lucrările de amenajare a biroului celui nou. Toate bune și
frumoase cu excepţia faptului că numărul de prize e mult mai mic
decît standardul nostru. Nu știu de ce naiba nu mi-am dat seama
mai devreme de asta. Oricum, era tardiv să mai pot face altceva decît
să îmi înștiinţez superiorul ierarhic, care a comandat o ședinţă ful-
ger. El, eu, responsabilul nostru juridic, tipul căruia îi spusesem să
rezolve cu jaluzelele, șeful lui și patronul firmei de construcţie. Se
deschide ședinţa și se prezintă neconformitatea. Ei, bine, patronul
firmei spune că ei nu au nicio vină pentru că așa era indicat numă-
rul de prize în caietul de sarcini pe care ei l-ar fi primit de la mine
personal. Caiet de sarcini cu numărul de prize prevăzute mult mai
mic decît cel standard?? Înmînat lor?? Nu pot să cred. Omul acesta
minte cu nerușinare în timp ce mă privește ţintă. Ce să-i spun? Că
nu există un caiet de sarcini cu aceste aberaţii? Va fi cuvîntul lui îm-
potriva cuvîntului meu. Exact în acest moment, colegul jurist inter-
vine:

- Bine, domnule Cicoare (așa îl cheamă pe patronul firmei de con-
strucţii, domnul Cicoare), dacă v-a dat colega mea acest caiet, unde
este caietul, desigur cu semnăturile de predare și de primire și cu
numărul de înregistrare?

Domnul Cicoare se schimbă la faţă și spune că nu are caietul la el,
dar așa a fost informat de colegii lui și va suna neapărat la firmă să
vadă exact ce și cum, la care colegul meu continuă:

- Dacă sunteţi sigur că acel caiet v-a fost înmînat personal de co-
lega mea și are semnăturile de rigoare, suntem de acord să vă plătim
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numărul de prize care lipsesc, pe care să le montaţi în maxim două
zile. Dacă nu, dumneavoastră veţi plăti penalizări pentru neînde-
plinirea lucrării la termenul prevăzut.

Domnul Cicoare se scuză pentru a suna la firmă. Eu încep să mă
relaxez pentru că știu că nu există niciun caiet, dar sunt în conti-
nuare mirată de impertinenţa totală cu care omul minţea uitîndu-se
în ochii mei. După cîteva minute, domnul Cicoare revine și spune
că acel caiet de sarcini există la birou la ei, dar colegii au omis să
îmi ceară să îl semnez. 

Se stabilește în final ca ei să monteze toate prizele lipsă în cursul
zilei de mîine iar dacă mîine totul este în regulă, să nu fie plătită
nicio penalizare și să fie semnat procesul cu pricina. 

După ce rămînem doar noi, îi mulţumesc colegului jurist pentru
susţinere și șefului meu pentru încredere și merg la mine în birou
doar ca să închid laptopul și să plec cît mai repede de la locul unde
numărul de prize nu e conform, aerul condiţionat se defectează, 
curentul electric fluctuează... 

Vreau să mă relaxez. Să mă detașez de toată nebunia asta. 
Așa că, bonus pentru că lumea-i rea, constructorii sunt nebuni,

dar colegii mei sunt faini - o vizită la complexul de saune: lumea
saunei. 

Acolo unde ajung direct de la muncă. Doar ce m-am schimbat,
mi-am pus rucsacul conţinînd hainele de birou în spate, m-am urcat
pe motor (azi am venit cu motorul la birou), am pornit, am parcurs
rapid cei aproximativ 5 km și am ajuns. 

Gusfraba. Să ne relaxăm... 
Lumea saunei cuprinde saune uscate, saune umede, saune cu in-

fraroșu, bazin cu apă rece afară, bazin cu apă caldă, tot afară, robi-
nete cu apă de minerale, de amestec de pietre, bună în caz de
afecţiuni. Dacă te doare inima, sufletul, rinichii sau suferi de mi-
grene. 

Capul de afiș: programul zilnic din sauna Patima Focului.
ora 2: sauna cu gheaţă.
ora 3: sauna cu portocale.
ora 4: sauna cu sare de mare.
ora 5: sauna cu sunete.
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ora 6: sauna cu miere.
ora 7: sauna cu bere.
ora 8: sauna cu gheaţă.
Cum se procedează. În primul rînd trebuie știut că zona de saună

este una în care se folosesc costumele, dar doar cele ale lui Adam și
ale Evei (mai puţin frunzele și clar nu e vorba nici de costumul de
motor galben cu negru al Evei mele). Deci, exclus costume de baie.
Doar prosoape care nu acoperă, ci se pun în saună pentru a se asi-
gura igiena. Pentru cei care nu sunt obișnuiţi cu așa ceva, sauna e
ceva extravagant. 

Figura pe care a făcut-o Matei atunci cînd am venit prima data
aici a fost unică. Nu le-am spus că trebuie să se dezbrace. Drept pen-
tru care, șocul de a citi tăbliţa cu: zonă de nudism, a fost mare. Eram
eu, Eva și Matei, Poli și Sorin. Ne-am dezbrăcat, am evitat să ne
uităm de-a dreptul unii la alţii și am ales sauna umedă „La cald”,
care era foarte mică. Încăpeau maxim 8 persoane. Am intrat, am
spălat cu jetul de apă rece de la furtunul de acolo băncuţele din gre-
sie și ne-am așezat, destul de înghesuiţi unii în alţii. Chicoteam pe
înfundate. La nici două minute intră în saună o pereche, tipul pe la
vreo 50 de ani, destul de bine făcut, iar ea bună rău, bună cu draci,
au spus băieţii, cînd am comentat după aceea faza. Ideea e că tipa
nu avea niciun fel de inhibiţii, s-a aplecat după furtun și Matei s-a
trezit că stă exact în spatele ei, la maxim 30 de centimetri distanţă,
în timp ce tipa stropea tacticoasă cu furtunul, stînd aplecată peste
băncuţele de gresie. Am văzut cum Matei a făcut niște ochi mari de
tot, din poziţia lui nu aveai cum să n-o contempli pe tipă decît dacă
ţineai ochii închiși. Dar, în același timp, căuta mîna Evei, pe care i-o
strîngea de zor. În sfîrșit, tipa a terminat cu igienizarea băncuţei,
apoi s-a așezat liniștită, în timp ce Matei transpira abundent. Că
doar eram la saună, nu? 

I-am întrebat după aceea pe băieţi dacă e posibil să aibă erecţii în
mediul cu pricina, dat fiind faptul că e infernal de cald și simţi doar
cum te moleșești și te scurgi cumva, afară din tine. Au răspuns eva-
ziv: teoretic nu ar fi chiar imposibil.

Acum sunt singură la sauna Patima Focului și voi participa la
sauna cu miere. M-am așezat pe o băncuţă mai de jos. Mă uit de jur
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împrejur. În saună încap optim 50 de oameni. Oare cîte prize ar tre-
bui aici? Ai înnebunit, Blondi, prize în saună... În acest moment sunt
vreo 20 de persoane, deja așezate pe băncuţele din saună. Prin gea-
mul din stînga se vede o mini cascadă. În dreapta e ușa. Oamenii
sunt împărţiţi în două tribune și stau faţă în faţă. Se apropie ora
șase fix. Cineva mă iubește. O fi Vlad? Sau poate domnul Cicoare.

Intră maestrul de ceremonii, care azi este Ionuţ. Salută, deschide
geamul din stînga și lasă să intre aer. Apoi închide ușa și începe să
încingă pietrele cu o soluţie cu aromă de miere. După ce toarnă cî-
teva polonice bune pe pietrele încinse, vine cu prosopul în dreptul
primei tribune și începe să rotească expert prosopul, așa încît,
atunci cînd ajunge în dreptul meu, mă izbește un val de aer fierbinte
și aromat în plină figură. De la substanţele puse pe pietre, mă pișcă
ochii. Am început să transpir abundent. Maestrul de ceremonii trece
la tribuna din faţă, unde execută imperturbabil aceleași mișcări de
prosop. Cînd termină, încinge din nou pietrele, apoi plimbă aerul
din ce în ce mai fierbinte. După această tură, ne invită afară și ne dă
cutiuţe cu miere, din acelea care se consumă la micul dejun, cu care
fiecare se unge temeinic pe tot corpul. Mierea se întinde cuminte și
voluptoasă pe trupurile încinse. Ne reluăm locul în saună și ne pre-
gătim pentru ultima rundă. Atunci cînd ultimul val de aer fierbinte
și aromat ne învăluie, ne simţim epuizaţi, liniștiţi, fericiţi, dulci, cu-
raţi, fără urme de toxine în corp. Maestrul Ionuţ ne mulţumește, în
timp ce noi aplaudăm fericiţi. Apoi mă mișc ca prin vată spre bazi-
nul de apă rece de afară, unde corpul se cufundă în apă, înregis-
trează șocul termic, dar psihicul nu îl mai recunoaște, pentru că e
ocupat cu senzaţia de imponderabilitate, de ușurinţă, de decorpo-
ralizare. Mă simt ușoară,  ca un fulg, ca un fir de nisip (că e mai de
sezon) și răsfăţată, ca și cum tocmai am devorat o ciocolată albă cu
stafide. Iar singura urmă de gînd ar mai fi doar că, în aproximativ
jumătate de oră, urmează sauna cu bere. „Mamă unde ești, bate-mă
de vrei, dar vino să mă iei.” Deși nu chiar în secunda asta, mai
lasă-mă un pic. 

Din bazinul de afară îmi văd motorul strălucind în bătaia razelor.
Da, domnule, sunt o blondă fericită rău în acest moment. 
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***
După sauna cu bere, simt cum îmi vin gîndurile. Puzderia de gîn-

duri e nemaipomenit de bună. Dar doar dacă le poţi preface în gîn-
duri mărgele, le poţi înșira pe aţă, apoi deșira cu nonșalanţă și în
sfârșit, dacă le poţi privi cum sar pe gresia de pe jos, răspîndindu-
se pretutindeni. Și să nu te deranjeze asta. Ce dacă imaginea șira-
gului a fost evanescentă… Nu contează… Nu contează caietele de
sarcini, recepţia lucrărilor, numărul de înregistrare și cel de prize...
Contează dreptunghiul de cer, pe care îl vezi din sala de relaxare,
dreptunghiul de geam unde nori de cele mai diverse forme și
nuanţe se tîrăsc agale. Contează jocul de lumini roșu, verde cu roșu
și cu albastru, verde cu albastru, albastru și din nou roșu. Din sauna
umedă. Și muzica pe care nu o cunoști, nu o înţelegi, n-ai auzit-o
niciodată, cine știe dacă o s-o mai auzi. Dar pe care o simţi… 

Gîndurile sunt bune, cîtă vreme se prezintă ca niște bomboane de
ciocolată, ca niște m&m delicioase, care nu îţi ţin de foame, nu au
consistenţă nutritivă, dar te alină atît de frumos. Cu gîndurile se pot
forma bucăţi de gînduri, bucăţele de gînduri, praf de gînduri, pul-
bere de gînduri. Fină, ca petalele florilor galbene care îmbracă os-
tentativ de-a dreptul niște plante din grădina complexului. Cu
gîndurile se pot face gînduri complexe, raţionamente, scenarii. Ar
putea fi așa, dacă nu ar fi cu siguranţă altfel, deși totuși parcă… Am
învăţat că dacă simţi, simte, fără să te întrebi de ce sau cum sau cît
sau… Știi ce, fără să te gîndești. Simte și atît. Nu contează cît va dura.
Nu se știe nici dacă va dura. Dar e neesenţial. Gînditul e responsabil
cu chestiile astea. De-ia e așa de agitat și de nefericit. Simţitul e doar
acum și aici. Asta e tot ce avem. Asta e tot ce contează.
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SITE

www.dandobos.ro

Dan Doboș este un scriitor și un jurnalist din Iași care știe să se
vândă. Aah, vroiam să spun, de fapt, care știe să își vândă scrierile.
Literare. Da, așa: “Dan Doboș este un jurnalist și un scriitor care
știe să își vândă scrierile literare.” Cu tot umorul fin și autoironia
de care este capabil, Dan Doboș merită să fie ferit de echivocurile
unei exprimări prea laxe, imediat pugnabile în mediul nostru cul-
tural, literar și jurnalistic, prea volatil în ultima vreme. Merită să fie
ferit fiindcă, din punctul de vedere al pieţei literare, chiar are ce să
vândă. El este autorul primei trilogii SF românești, Abaţia, și autorul
român cu cel mai mare succes de public pe nișa dată, fie și dacă ne
ghidăm după numărul copiilor piratate descărcate de pe net ale zisei
Abaţii.

Site-ul personal al lui Dan Doboș nu este, însă, doar o micro-li-
brărie electronică. Dan Doboș - sălaș digital, își împarte spaţiul între
scriitor și persoană publică. Scriitorul are intrările normale într-o
prezentare, sub butoanele Bio – unde Dan Doboș se arată ca lipsit
de iluzii, dar ca mai degrabă un epicureic decât un stoic -, Biblio –
unde se arată evoluţia scrierilor sale -, Magazin – unde îi putem
cumpăra cărţile, DemNet și Abaţia – unde se află știri, trivia, frag-
mente din și despre cele două romane de succes ale sale. Pentru cine
este curios de un excurs biografist, celelalte intrări, sub Bunătăţi și
răutăţi, Directe de stânga, Panseuri și sefeuri și, mai ales, Slăbesc
scriind dau seama de opiniile lui Dan Doboș pe subiecte din viaţa
imediată a Iașului, a politicii românești, a activismului în fandom,
ca și a relaţiei corp-semn prin prisma experienţei directe…

Dan Doboș are curajul să iasă în lume cu un site atât de deschis
întrucât are încredere în sine și în ceea ce scrie. Spaţiul nostru 
literar ar fi mai bogat, mai dinamic și mai extins dacă acest tip de
curaj – să îl numesc “electronic” – ar fi o normalitate și nu o 
excepţie. 

Cătălin Badea-Gheracostea
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www.egofobia.ro

Peste 30 de numere și peste 1000 de articole, proze, poeme, sute de
imagini la care se adaugă o reţea de conexiuni care are ea însăși pro-
pria poveste, fac revista egophobia să își merite locul între instituţi-
ile alternative ale culturii românești. Nu se poate spune “locul
central” tocmai pentru că este o instituţie alternativă prin ceea ce a
lăsat să se exprime în paginile sale, o aplicare spre totalitatea unde
majorul și minorul, centrul și marginea, întregul și partea au aceeași
importanţă și au parte de aceeași atenţie. Fiind totuși o publicaţie
de la începuturi literaturocentrică, egophobia nu a putut să își uite
prima iubire – când experimente sau, pur și simplu, texte încă
nevali date critic au căutat un loc unde să fie citite, ele l-au găsit aici.
Melanjul genurilor, refuzul de a judeca după canoane sau mode, deși
având cunoștinţa și conștiinţa acestora, au dat de-a lungul anilor
destule texte memorabile. 

Cu o structură și un design ușor rămase în urmă, ceea ce poate fi
interpretat și ca o clasicizare, egophobia încă își trimite cititorii în
pagini separate, la un click distanţă, de editorial, invitat, articole,
critică, proză scurtă, short story, poezie, proză, filozofie, english, 
experiment și imagini. De la aceeași observaţie de mai sus, se poate
vedea că și în pagina de filozofie, tratarea liberă a subiectelor și di-
versitatea lor în cadrul aceluiași număr de revistă este mai degrabă
literară. O libertate a alegerii manifestă, un spirit care respectă
echivalenţele fără a fi egalitarist, dau coerenţa arhivei egophobia.
Altă dovadă pentru această idee ar fi existenţa coloanei pentru pro-
movarea de carte – genuri, nume și titluri diferite au parte de același
tratament, de același impuls, deși – prin însăși starea de fapt -, cele
minore au mai mult de câștigat. 

Un singur pericol pare că ameninţă egophobia – inerţia în faţa
schimbării. Este un paradox, o publicaţie care luptă tocmai îm-
potriva inerţiilor să fie diagnosticată ca suferindă?! Nu este doar
problema egophobiei, însă. Tot ceea ce este încă literaturocentric se
află sub asaltul “fast-writing”-ului, a “citizen journalism”-ului și ,
mai ales, a reţelelor de socializare. Dar semnatarul acestor rânduri
speră că, măcar pentru publicul de limba română, egophobia să 
devină parte a soluţiei de supravieţuire.

Cătălin Badea-Gheracostea
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SEMNAL

Anca Haţiegan  
Cărţile omului dublu. Teatralitate și roman în regimul comunist
Editura Limes, Cluj-Napoca, 2010

„Analizele pe diverse texte romanești sunt, fără exagerare, excepţionale,
încântându-ne prin agerime (folosesc termenul în sensul conceptual con-
sacrat de teoreticienii manierismului), inteligenţă, graţie stilistică pigmen-
tată de o imaginaţie critică ironică sau umoristică, intuiţii concretizate
mereu în paralele și asociaţii comparatiste neașteptate.” (Ion Vartic)

„Calitatea (rară) de a stabili apropieri și filiaţii neașteptate, dar care se
impun ca fiind posibile și capabile de a lumina sensuri ori dimensiuni noi
ale textului cercetat, este vizibilă pe tot parcursul acestei cărţi. Ea se îmbină
cu o adevărată artă a înscenării argumentative și cu un stil clar și expresiv
totodată, în măsură să asigure o lectură mereu incitantă a paginilor Ancăi
Haţiegan, eseist subtil, de mare fineţe, dar și precis istoric al literaturii și
ideilor.” (Sanda Cordoș)

Claudiu Turcuș   Estetica lui Norman Manea
Cartea Românească, București, 2012

„Claudiu Turcuș scrie bine, dens, fără discursivităţi leneșe, reușind uneori
formulări sclipitoare, incitante. Norman Manea apare în versiunea lui drept
un scriitor eminamente subiectiv: cerebral, problematizant, cu mari apetenţe
speculative, un apologet al individualismului, un analist fără astîmpăr al in-
teriorităţii și alienarii psiho-sociale, un agnostic cu îndoieli identitare, un
cuget dubitativ, neliniștit, sceptic.” (Paul Cornea)

„Monografie remarcabilă prin soliditatea demersului de istorie literară,
ingeniozitate analitică și inteligenţa de a pleca de la întrebări incomode și
de a se confrunta cu probleme nevralgice, cartea lui Claudiu Turcuș are me -
ri tul de a fi, nu mai puţin, o naraţiune critică și identitară ce radiografiază
acute dezbateri culturale românești ale ultimelor decenii.” (Sanda Cordoș)

„Estetica lui Norman Manea recomandă un intelectual rasat, cu o certă
înzestrare critică, atent la detalii, nepărtinitor, dar transant în afirmaţii, cu
un discurs suplu și elegant, elaborat cu dezinvoltură, ce poarta amprenta
unei precise voinţe de sistematizare.” (Carmen Mușat)

„Estetica lui Norman Manea este o premieră în cercetarea critică româ -
nească: de o excelentă calitate, cu meritul pionieratului, dar impunîndu-se mai
ales prin nivelul demersului analitic și reușita cuprinderii sintetice.” (Ion Pop) 
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Irina Ungureanu Eugène Ionesco – absurdul ca apocalips al utopiei, 
Editura Casa Cărţii de Știinţă, Cluj-Napoca, 2010 

„Circumscriind, prin examenul hermeneutic și morfologic, atitudinea an-
tiutopică și reacţia la absurdul în gramatica avangardismului clasic, studiul
de faţă este unul de referinţă în exegeza contemporană (nu numai autoh-
tonă) despre opera lui Eugène Ionesco.” (Mircea Muthu) 

„Ne aflăm în faţa unei cercetări originale, prin care, în mod surprinzător,
Irina Ungureanu deschide o nouă perspectivă hermeneutică asupra operei lui
Eugène Ionesco și avansează unele supoziţii interdisciplinare foarte fertile care
cred că reprezintă un pas înainte în domeniul ionescologiei.” (Marin Mincu)

„Utilizând concepte bine definite și precise, prinse într-o arhitectură co-
erentă și riguroasă, teza Irinei Ungureanu este excelent concepută și articu-
lată, redactată cu acurateţe și scrisă într-un stil academic clar și elegant, de
o eleganţă neostentativă, uneori cu performanţe expresive atât la nivelul fra-
zei și secvenţei de discurs, cât și la acela al formulei simple și memorabile,
dar nu în direcţia spectaculosului gratuit, ci în aceea a adecvării și conciziei”.
(Virgil Podoabă)

Ligia Tudurachi
Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. Lovinescu.
Limes, Cluj-Napoca, 2010

„Este o interpretare originală, construită pe baza unei documentări amă-
nunţite privind opera abordată, ce însumează întreaga producţie romanescă
lovinesciană și receptarea ei critică, de la data publicării romanelor până în
zilele noastre.” (Ion Pop).

„Lucrarea Cuvintele care ucid. Memorie literară în romanele lui E. 
Lovinescu marchează un moment istoric în exegeza altminteri nu foarte con-
sistentă a literaturii criticului modernist. Cînd afirm aceasta am în vedere
noutatea absolută a perspectivei de interpretare, din unghiul căreia 
Lovinescu se dovedește a fi un veritabil reformator al romanului românesc
din interbelic și un scriitor original, ce își depășește epoca.” (Antonio Patraș)

„Cartea Ligiei Tudurachi este o excelentă dovadă a preocupărilor și abi-
lităţilor unui teoretician literar bine documentat, cu deschideri spre dome-
niul știinţelor limbajului (semantică, stilistică, filosofia limbajelor, teoria
actelor de vorbire), de unde își extrage metode, concepte, dar și bine situată
în terenul teoriei literare (poetică, poietică, teoria receptării).” (Ion Simuţ).
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Petrișor Militaru Prezenţe angelice în poezia română, 
Editura Aius, Craiova, 2012

“Cartea lui Petrișor Militaru se ocupă de relaţia dintre angelologie și poe-
zie, mai precis de imaginea îngerului în poezia română. Tema este fără doar
și poate incitantă, dar până astăzi ea nu a stârnit, pe câte știm, ambiţia unei
tratări sistematice. Dată fiind suprafaţa teoretică a lucrării, remarcabilele
cunoștinţe angelologice probate de-a lungul ei, acurateţea și limpezimea ar-
gumentaţiei precum și eleganţa stilistică a argumentării este lesne de pre-
văzut că Arhanghelul Mihail va fi alături de el în înfruntarea balaurilor
criticii.” (Eugen Negrici)

„Remarcăm în densele și ingenioasele analize de texte poetice din lucrarea
lui Petrișor Militaru o modalitate complexă de elaborare a discursului critic
care constă în utilizarea concomitentă a informaţiilor teoretice, a investiga-
ţiei textului respectiv și, nu în ultimul rând, a unor surse critice specifice fie-
cărui autor în parte.” (Elena Zaharia-Filipaș)

„Scrisă cursiv, cu pasiune și talent evidenţiabil pe multiple planuri, cartea
lui Petrișor Militaru este o contribuţie solidă, în primul rând de istorie lite-
rară, dar cu utile convocări ale unor domenii conexe.” (Ion Buzera)

Bianca Burţa – Cernat
Fotografie de grup cu scriitoare uitate. Proza feminină interbelică
Cartea Românescă, București, 2012

Polemică în raport cu tendinţele de enclavizare a așa-numitei „literaturi
feminine”, cu prejudecăţi sexiste, dar și cu „feminismul diferenţei”, cartea
își propune să integreze în metabolismul socioestetic al literaturii române
o dimensiune marginalizată – literatura autoarelor -, fără să o supraliciteze.

„Disocierile sale, indicînd curaj, deci sentimentul solidităţii propriului punct
de vedere, cresc indicele de originalitate ale unei lucrări care aduce, atât sub
raport istorico-literar, cât și sub cel al exegezei textelor, contribuţii de care va
trebui să se ţină seama de acum încolo, când se va vorbi de literatura feminină
în genere și de cea română interbelică în particular.” (Nicolae Mecu)

„Expresivitatea scrisului Biancăi Burţa – Cernat începe de la nivelul titlului
și se manifestă pe parcursul analizelor. Avîntul polemic al autoarei se bazează
pe întinsul documentar propus, dar și pe un pragmatism demn de a fi subli-
niat. [...]. Definită (și) printr-o vie, foarte vizibilă prezenţă în actualitatea li-
teraturii, critic de performanţă, Bianca Burţa – Cernat sesizează, o energie
recuperatoare ce trebuie consemnată, impasurile globalizării și capcanele ac-
tualităţii culturale.” (Cornel Ungureanu)
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Maria-Laura Rus
Ion Creangă: Abordare semantică a artei narative
Editura Universităţii Petru Maior, Târgu-Mureș, 2011

,,Demersul doamnei Maria-Laura Rus se caracterizează, înainte de toate,
prin echilibrul aserţiunilor, prin acurateţea enunţurilor și tonul măsurat al
demonstraţiei. (...) De la sintaxa narativităţii, se trece apoi la semantica ei,
pe urmele teoretizărilor lui Greimas, punându-se accentul adecvat asupra
relaţiilor dintre actanţi, ca garanţie a revelării metabolismului textului na -
rativ”. (Cornel Moraru)

,,Încercând să refacă liniile unui demers cu caracter sintetic, globalizant,
autoarea tezei de doctorat afirmă că scriitura lui Ion Creangă se înfăţișează
sub aspectul unui sistem de semne, în structura căruia se pot identifica mai
multe dimensiuni semantice, de la modelul gramatical, la cel semantic. În
același timp, discursul se înfăţișează și sub specia unei reţele asociative
structurate prin intermediul unor mecanisme și modele literare (discursul
literar, narativitatea, expresivitatea și stilul etc.). (...) Elementele inovatoare
ale tezei ţin de aplicarea unui set de metode convergente de analiză a nara-
tivităţii, cu preeminenţa analizei semantice.”. (Iulian Boldea)

Bianca-Oana Han
Traducerea: comunicare, controverse, globalizare culturală
Editura Ardealul, Târgu Mureș, 2011

„Doamna Bianca-Oana Han își dovedește plenar virtuţile de cercetător
printr-un studiu bine gândit și exemplar construit dedicat traducerii ca
fenomen cultural globalizant, cu referire la fenomenele de ordin teoretic-
conceptul și aspectele practice implicate în procesul tălmăcirii literare și
controversele iscate de acest proces. Studiul D. Sale se impune prin seriozi-
tatea dialogului cu sursele de referinţă, dimensiunea personală a abordării,
rezultat al experienţei proprii de traducătoare ca îndrumătoare a unui work-
shop academic și nu în ultimul rând prin cantitatea de informaţie înglobată,
extrasă dintr-o bibliografie impresionantă.Apreciem că autoarea a realizat
un studiu complex, încărcat de idei și sugestii pentru posibile extrapolări
ale acestora, scris cu o fericită combinaţie între acurateţea știinţifică și harul
literar, care contribuie realmente la imensul dosar teoretic dedicat în lumea
aceasta problemelor traducerii și traductologiei.“ (Virgil Sanciu)
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