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                                           URMELE PAȘILOR  MEI 

CUVÂNT ÎNAINTE   

     O prietenă de-a mea mi-a spus odată că ne vom întâlni cândva pe planeta 

poveștilor mele. Cred că a spus-o în glumă sau așa, metaforic, dar planeta 

poveștilor mele chiar există. Planeta asta e în capul meu, plină de amintiri care se 

mișcă libere, se ascund, ies din nou la iveală, se întâlnesc una cu alta și câteodată se 

aliniază frumos, una după alta și fac o poveste. Eu n-am nici o influență asupra lor, 

vin, pleacă fără să mă întrebe, câteodată mă chinuie, câteodată mă bucură, 

câteodată încerc să le alung, câteodată le rog să rămână. 

     Planeta asta e o parte a mea, fără să fie însă în întregime eu. Fiindcă e așa de 

independentă încât parcă e un organism separat, obositor câteodată, fascinant și 

fermecător când vrea, e ca un parazit care își soarbe inspirația din experiența vieții 

mele din totdeauna, nepăsător dacă vreo amintire e pentru mine dureroasă sau 

jenantă, poruncitor când vrea ceva, lingușitor, parșiv, mincinos. Eu sunt doar gazda 

acestui chiriaș haotic și neliniștit 

     Pe planeta poveștilor mele e loc pentru orice și oricine. Aici își găsesc loc 

prieteni, întâmplări uitate de mult, tot felul de prostii pe care eu le cred interesante 

și alții nu, gânduri ascunse pe care nu le-aș spune nimănui niciodată și care se 

plimbă nude, încercând să scape uneori, uneori scapă si nu le pot controla și îmi 

pare rău că au scăpat, uneori lucruri pe care le-aș striga în gura mare dar mi-e frică, 

sau mi-e rușine, sau n-am cui. Pe planeta poveștilor mele vin și pleacă oameni în 

fiecare clipă, unii rămân mai mult, alții mai puțin, pe unii îi plac, alții îmi sunt 

indiferenți, mulți se învârt în jurul ei ca niște sateliți mai mult sau mai puțin 

ordonați, ca legați cu fire nevăzute de mine, prieteni care au fost, prieteni care sunt, 

prieteni care au fost si încă sunt.  

     Planeta poveștilor mele s-a născut odată cu mine și va trăi după moartea mea 

prin amintirile altora și se va stinge încet, încet în timp până o să devină o gaură 

neagră pe care n-o s-o mai vadă nimeni. O gaură neagră în care nimeni nu va mai 

ști ce-a fost.  

     Mi-ar place să pot ordona tot haosul ăsta de pe planeta poveștilor mele, să le pun 

în sertare, aici amintirile din copilărie, dincolo dorințele, amăgiri, iubiri, bucurii, să 

le țin sub cheie și să zic: acum doar tu și tu. Dar nu reușesc, ele se mișcă alandala, 

intră, ies, ca într-un vis și câteodată mă domină complet, mă împing către o bucată 

de hârtie, îmi pun creionul în mână și îmi mișcă degetele în ritmul cuvintelor, fără 

să mai pot gândi și scriu propoziții și fraze ce n-au câteodată sens dar legate de 

altele formează un fluviu de cuvinte care curge și curge până la ultimul punct al 
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poveștii. Și atunci știu că am terminat. Că planeta mea a terminat să mă mai 

comande. Atunci citesc cu teamă ce am scris, câteodată îmi place, câteodată nu, 

câteodată am scris cu răutate, câteodată cu tristețe sau mucalit, câteodată fantezia se 

amestecă cu realitate, de multe ori amintirile îmi domină povestirea, amintiri din 

copilărie, din tinerețe, amintiri despre persoane dragi sau întâmplări aiurea. Aș vrea 

să întreb planeta poveștilor mele: ce-ai vrut să spui cu asta, de ce m-ai pus s-o 

scriu? Dar tace, lașă și mă lasă singur cu cenzorii mei, cu criticii mei cunoscuți și 

necunoscuți care așteaptă de la mine un răspuns, o explicație pe care eu nu o am. 

Aș vrea să le spun: nu mă întrebați pe mine, nu sunt eu vinovatul, e ea, planeta asta 

nebună care inventează povești, amestecă fapte, dar cine m-ar crede că e așa? Ar 

zice: un nebun. Nu vrea să spună, nu vrea să recunoască. Nici măcar n-aș putea să 

le-o iau în nume de rău. Au dreptate. Și mie mi-e greu să cred.  

     Dacă veți citi mai departe, atunci veți păși și voi pe planeta poveștilor mele...  
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FLUVIUL 

     Îmi imaginez viața ca pe un fluviu în care, direct din izvor, am sărit într-o barcă 

care deja plutea de milioane de ani, în care au călătorit, unii după alții, sute de mii 

de generații înaintea mea, generații necunoscute, de același sânge cu mine. Într-o 

barcă mare, în care familia mea m-a primit cu brațele deschise, părinți, bunici, frați, 

unchi, mătuși. Priveam curios prins cu mânuțele de marginea bărcii desfășurarea 

lumii din jur, malurile mereu altele, bărci mici care se alipeau de a noastră și 

oameni cu care vorbeam, bărci mici care se desprindeau de a noastră cu oameni 

care plecau, uneori cu părere de rău, uneori supărați, alteori indiferenți. Barca 

plutea încet, foarte încet, uniform, pe oglinda apei, apă uneori limpede, alteori 

tulbure, o barcă eternă, care a existat din totdeauna și care va exista, în speranța 

noastră, veșnic.  

     În călătoria asta, în barca asta, am crescut, am învățat, am iubit, am fost fericit 

sau trist, am părăsit-o și m-am reîntors la ea dar barca asta mare, în mișcarea ei 

continuă și monotonă a fost punctul meu fix de unde am plecat și unde m-am 

întors, cu trupul sau cu sufletul, cu pasul sau cu gândul. 

     În viață cunoști mii, zeci de mii de oameni, mai bine sau doar fugitiv, uneori 

fețele lor îți mai apar clare după decenii, alteori nu-ți mai aduci aminte de numele 

lor cu toate că ați plutit un lung timp în aceeași barcă înainte de a nu vă mai vedea 

pentru totdeauna.  

     Fiecare dintre noi are o bărcuță pe fluviul ăsta lat și lin. Plutim uneori aiurea de 

la un mal la altul  și nu știm de ce, întâlnim oameni pentru o clipă sau pentru ani. Și 

în scurgerea asta pe care o dorim fără sfârșit, suntem de fapt singuri, fiecare dintre 

noi în singurătatea lui, încercând să ne apropiem de singurătatea altora, uneori 

reușim, alteori suntem respinși cu nepăsare, alteori pasajul fluviului e puțin prea 

repede și nu reușim să ne legăm bărcile una de alta, chiar dacă unul dintre noi ar fi 

vrut sau am fi vrut-o amândoi. 

     Mi-aduc aminte de grădiniță, de educatoarea pe care nu mai știu cum o chema, 

de măsuțele mici cu scaunele verzi, patru scăunele la fiecare măsuță, mi-aduc 

aminte de cei trei cu care am stat la ea și ne-am mâncat mâncarea din gentuța de 

tablă cu desene colorate, îmi aduc aminte de ei dar le vad alte fețe, fețele de mai 

târziu, când ne-am întâlnit când ici, când colo, nu se potrivesc cu trupurile pitice 

din scăunelele verzi. Am plutit un timp împreună, apoi ne-am mai întâlnit la câte un 

cot de fluviu și-am povestit scurt: ce mai faci? Bine. Tu? și apoi am plutit mai 

departe. Mi-aduc aminte de oameni cu care am plutit mai mult, așa de mult încât 
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eram ca o singură barcă. Pe urmă am crescut și am învățat fiecare altceva, sau unul 

dintre noi a încetat să mai învețe și atunci celălalt a trebuit să meargă singur mai 

departe, nu poți opri barca ta în loc dacă sufletul tău îți spune: du-te, învață, caută, 

descoperă ! 

     Am călătorit, așa, pe la optsprezece ani, venind de undeva de departe, singur, 

noaptea, într-un tren ticsit de oameni, fără loc de stat, în picioare la capătul 

culoarului între două vagoane. Acolo am reușit la urmă să ocup scaunul rabatabil, 

incomod, să pot să picotesc un pic în drumul ăla lung. Acolo, lângă mine, era o fată 

blondă cu părul împletit într-o coadă groasă, mergea și ea, ca și mine, către casă. 

Am stat cu rândul pe scaunul ăla incomod, am încercat să stăm amândoi pe el dar 

era prea mic, am vorbit toată noaptea, habar nu mai am despre ce, am râs până au 

dat zorile, o noapte, o singură noapte, poate o chema Mariana, sau Rodica, sau 

Mihaela, cine știe, am coborât două stații înaintea ei, a fost o noapte minunată. Pe 

fata aia n-am mai întâlnit-o niciodată. Dar îmi apare câteodată în minte, așa, eu în 

picioare și ea pe scaun sau invers, zâmbesc la amintirea asta și plutesc mai departe. 

     Câteodată, în barca ta suie câte cineva cu care crezi că vei pluti împreună până 

la capătul vremii dar trece altă barcă pe lângă tine și o săritură, o singură săritură și 

plutești mai departe singur, trist. Câteodată în barca ta suie cineva pe care nu l-ai 

vrut și care rămâne cu tine mai mult decât crezi tu că poți suporta, fiindcă lui îi 

place cu tine și nu ai puterea să-i spui: du-te! lasă-mă! Sau pur și simplu e comod 

pentru el și nu-i pasă  ce gândești tu, ce simți tu, ce dorești tu. 

     Dacă ai noroc, cândva în barca ta suie cineva a cărui barcă se contopește cu a ta 

și o face mai mare, mai încăpătoare, mai caldă. N-a fost un plan, n-a fost voit, a fost 

o întâmplare, așa a fost să fie, așa a trebuit să fie. Și atunci te uiți din depărtare la 

marea barcă a generațiilor tale, la marea barcă a generațiilor ei și încerci să mergi 

paralel cu ele, să le atingi când pe una, când pe alta, uneori e greu, când cele două 

plutesc fiecare aproape de mal, fiecare de alt mal, uneori plăcut, când amândouă 

plutesc pe mijloc împreună. Și încerci să-ți creezi lumea ta și, trecând pe lângă 

următorul izvor, din el să-ți sară în barcă viață din viața ta, așa cum ai sărit și tu la 

vremea ta și încerci să fii un căpitan priceput ca barca ta să treacă lin peste toate 

căderile de apă, să ocolească toate stâncile din drum. Și apoi povestea se reia a 

infinita oară, fără încetare, până la sfârșitul timpului. 

     Cu cât îmbătrânești, fluviul tău curge din ce în ce mai repede și anii sunt din ce 

în ce mai scurți și cândva în fluviul tău se varsă un râu cu apa întunecată și     

vrând-nevrând, cotești pe el și te oprești la mal. Cobori din barca ta, iți iei rămas 

bun de la marele fluviu și de la toate amintirile, plătești bănuțul bătrânului Charon, 

te sui în barca lui, ultima barcă în care te mai sui vreodată și treci Styxul. 
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AȘ VREA SĂ FIE PACE ÎNTRE NOI 

     Aș vrea să fie pace între noi. Aș vrea să nu fi spus ce-am spus, să nu fi scris     

ce-am scris, să nu fi făcut ce-am făcut. Aș vrea ca drumurile noastre paralele să se 

apropie prin gânduri frumoase chiar dacă vor rămâne pentru totdeauna paralele. Aș 

vrea să fim prieteni, prieteni în spirit. Aș vrea ca faptele de demult să rămână 

demult, nu uitate, nu părăsite, doar demult trăite și asupra lor să coboare amintirea 

plăcută a tot ce-a fost frumos. Caci în orice lucru, în orice ființă, în orice trăire e 

întotdeauna  și ceva frumos, doar trebuie să-l cauți, doar trebuie să vrei să accepți 

să-l vezi. Aș vrea să fie pace între noi pentru mine, pentru tine,  pentru că  viața asta 

e prea valoroasă ca s-o strici cu gânduri urâte și prea scurtă ca să-ți permită să n-o 

trăiești frumos. Nu cer iertare, nu vreau să iert, nu vreau să uitam. Vreau doar ca 

gândurile să fie limpezi și curate, nu învolburate de ce am spus, de ce-am făcut. Aș 

vrea să nu lăsam noaptea să coboare peste noi, întunericul să ne împiedice vederea, 

măcar o rază de lumină cât de slabă să rămână ca să ne vedem siluetele conturate 

pe orizontul vieții. Nu știu cum să spun, nu știu cum fac, nu știu cum  s-ascult. Eu 

lecția asta n-am învățat-o niciodată si în nicio carte nu s-a scris cum ar trebui să fac. 

Doar cartea vieții noastre care s-a scris ieri, se scrie azi și se va scrie atâta timp cât 

vom mai exista poate să ne lumineze drumurile noastre paralele. Dar dacă nu citim 

din ea la fiecare pas, dacă sărim file și file, vom pierde momente, vom pierde 

înțelesul ei profund, vom pierde șansa să găsim pacea. Aș vrea să găsim pacea. O 

pace deasupra materialului, o pace fără cuvinte și fără cusur. O pace care să ne facă 

să zâmbim involuntar atunci când trecutul se plimbă prin fața ochilor minții, să ne 

facă mai buni, mai iertători, mai conștienți că a fost frumos.  

     Nu pot vorbi în numele tău și nu știu dacă poți sau încerci să înțelegi ce spun. 

De fapt nu voi afla niciodată dacă ai încercat. Pe drumurile noastre paralele nu 

există intersecții, nu există apropieri. Privim drumul întins din fața noastră și 

rămâne la alegerea noastră să întoarcem capul să privim. Aș vrea să privim și 

depărtarea din spatele nostru să filtreze trecutul și să lase doar amintirile frumoase. 

Caci drumurile astea s-au intersectat odată  înainte de a fi așa cum sunt acum și au 

continuat sinuos, când mai aproape, când mai departe până când au devenit calea 

asta ferată pe care o urmăm acum, fiecare pe șina lui. Nu vom deraia niciodată de 

pe șina noastră dar  putem arunca privirile mintii din când în când către șina 

celuilalt ca să vedem cum îi merge și dacă în miile de kilometri pe care îi 

străbatem, printr-o fericită întâmplare și un joc al simultaneității vom privi în 
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același moment unul către celălalt, să ne zâmbim, să ne zâmbim fără cuvinte, fără 

vorbe fără rost și să ne bucurăm că pe cealaltă șină, trenul vieții funcționează încă.  
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PRIVIND  IUBIREA 

     Când hormonii se liniștesc, începi să vezi iubirea cu alți ochi. De fapt de abia 

atunci începi s-o vezi, până atunci ai simțit-o doar. Începi s-o vezi în ochii și 

gesturile altora și descoperi cu uimire că gesturile lor, privirea lor, îți sunt familiare, 

de parcă ar fi ale tale în amintiri rămase undeva ascunse în vreo circumvoluțiune 

cerebrală. Uneori asemănarea  e atât de flagrantă că pentru o clipă crezi că ai un 

déjà-vu, că asta ai mai trăit-o o dată, cel puțin o dată. Dacă ai avut noroc și-ai   

trăit-o, acum o poți redescoperi zi de zi fiindcă acum ai ajuns la momentul când 

poți analiza ce vezi cu minte limpede, fără sentimentul acela de neputință de a 

gândi clar, fără acel sentiment că poți crede orice indiferent dacă e adevărat sau nu. 

     Și vezi doi tineri, tăcuți și concentrați, vis-à-vis în trenul plin, îi vezi citind atent. 

Și îi vezi cum deodată ridica amândoi capul și se observă unul pe celălalt. Colegi, 

cunoștințe poate. De când până atunci fețele lor concentrate urmăreau rândurile cu 

o cută de încruntare pe frunte, deodată vezi două fețe relaxate, zâmbitoare, fericite. 

Ea-și lasă cartea pe genunchi și începe să vorbească, să vorbească mult, gesticulând 

larg, elegant. Își trece mâna prin par, des, îl aranjează cochet. Acum, picior peste 

picior, își scoate fularul subțire de la gât și-și descheie paltonul, lăsând un val de 

parfum cald să se împrăștie în jur. Vorbește. Vorbește despre școală, despre 

profesori, o mică bârfă pe care i-o șoptește, așa, ca fiind cel mai mare secret, 

aplecându-se către el. El își apleacă urechea și se ating ușor. Vorbește și la fiecare 

două propoziții îi atinge mâna ca și cum ar vrea să întărească prin asta adevărul 

celor spuse de ea. El o privește în ochi, vădit concentrat nu la ce spune ci în a se 

controla s-o privească mai departe în ochi. Să nu-și lase ochii să coboare asupra 

sânilor, asupra genunchiului dezgolit. E greu. Se uită în stânga și în dreapta ca un 

pretext și în mișcarea asta își aruncă privirea scurt, crezând că nimeni nu-l observă. 

Răspunde cu da și nu, zâmbește, își îndreaptă spatele și încearcă să-și lățească 

umerii. Se mângâie pe bărbie să vadă dacă nu e prea nebărbierit dar dacă totuși e 

suficient de nebărbierit ca să arate ca un bărbat adevărat. Când îi răspunde, ea 

întoarce capul într-o parte, ușor plecat, ca și când ar fi mirată de răspuns și se uită la 

el cu coada ochiului, cu sprâncenele ușor ridicate, cu zâmbetul pe buze. Chiar așa a 

fost? Nu pot să cred! E extraordinar ce spui! Da, e extraordinar ce-am spus, 

indiferent ce-am spus. Dar oare ce-am spus? Ah, n-are importanță. În jurul lor 

parcă nu e nimeni în învălmășeala asta din tren. Doar ei doi și privirile lor. Și te uiți 

la ei și dacă ai noroc, amintirile refac pentru un moment cât de cât senzația pe care 
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o aveai dar cerebralul învinge. Te uiți cu duioșie la ei de parcă ai fi tu și ai dori ca 

clipa să rămână veșnic. 

     Privesc iubirea, e peste tot căci fără ea nu avem sens. Unele sunt vijelioase, 

altele tandre. Privesc iubirea care se naște cu noi și trăiește în alții după noi. N-o 

poți nega, n-o poți neglija, dar o poți trai indiferent de anii pe care-i porți în cârcă. 

Doar în alt fel. 

     Cândva ajungi la vârsta când îți poți permite să privești  iubirea altfel. Ajungi sa 

te uiți la o fată frumoasă  ca la o operă de artă, o artă a naturii. Ajungi să-ți poți 

permite să-i spui soției: uite ce frumoasă e fata aia! Și ea o să mormăie un „da” pe 

care nu știi unde să-l pui, un amestec de puțină gelozie nejustificată și o mare doza 

de indiferență. Și-atunci știi că ești bătrân. Nu și iubirea ta. 
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ÎNGERUL 

     Furios pe lume și pe tot ce se întâmplă în ea, își luă pușca, ieși afară, ochi în 

direcția cerului și descărcă ambele gloanțe de pe cele două țevi deodată. 

Zburătoarea pe care cu ciudă dori să o omoare căzu la picioarele lui. O ființă 

ciudată, diafană, cu două aripi mari și albe, făcute dintr-un puf moale, strălucitor. 

Ochise un înger. Îngerul lui păzitor. Furios, se uită la el, acolo, în mijlocul drumului 

și cu ciudă îl lovi cu piciorul. „Am crezut că e un fazan sau o prepeliță și când colo 

e o nenorocită de lebădă, bună de nimic”. Vietatea diafană se mișcă rănită în praful 

drumului, îndurerată și tristă. Tristă. Tristă de furia omului ăsta pe care l-a păzit de 

când era în fașă, să nu i se întâmple nimic, să nu pățească ceva rău. Tristă pentru 

lovitura de picior, nu de durere, doar de gestul ăsta plin de răutate, plin de cruzime.  

     Văzu în ultima clipă mașina care venea în viteză în timp ce omul statea încă în 

mijlocul drumului, privindu-și pușca încă fumegândă din mâna dreaptă. Văzu 

mașina cum vine direct spre el și în ultima clipă, uitând de aripa rănită, preschimbă 

lumina semaforului în roșu. Mașina se opri cu un scrâșnet de frâne. Omul privi o 

clipă mașina, fără să realizeze pericolul prin care trecuse, privi apoi absent arătarea 

albă din praful drumului și plecă posac și încruntat spre ușa casei, încă rămasă 

deschisă.  

     Încet, cu grijă, îngerul se ridică și își scutură praful de pe aripi. Încet și trist, se 

ridică în văzduh și începu, ca în toate clipele de până atunci, de la nașterea acestui 

om, să se gândească la el, numai la el, să încerce să-l apere, să-l prevină, să-l 

ocrotească. În tăcere și fără să ceara ceva în schimb. Ca atunci când, un ghemotoc 

de om, plângând scăldat în sudoarea febrei, bolnav, l-a alintat cu duioșie, i-a răcorit 

fruntea cu dragoste. Atunci când  a avut necazuri cu școala, atunci când a fost 

flămând sau trist sau îndurerat. Nici nu mai ține minte de câte ori a renunțat la orice 

ca să fie lânga el, să fie pentru el acolo unde el a avut nevoie. Nu întotdeauna a 

reușit să-l ferească de răul care vine din afară dar și mai greu a fost să-l ferească de 

răul care venea dinăuntru, dinauntrul lui de adolescent năvalnic, de tânăr  

neîmblânzit, lovind în stânga și în dreapta indiferent cine-i stătea în cale, prieten 

sau iubită, rudă sau om vârstnic. A încercat să-l îmblânzească, să-l  apere de el 

însuși, fiindcă făcând rău lumii, își făcea rău sie însuși, a încercat să-i vorbească, 

să-l domolească, să-l învețe ce-i binele și ce-i răul. Dar rar a reușit. 

     Se învinovățea pe sine de toate nereușitele lui, suferea pentru orice eșec, pentru 

orice durere a lui și încerca să-l ia de mână ca să-l alinte, să-l conducă, dar el 



 

13 

 

                                           STEFAN  KELLNER 

respingea cu brutalitate orice ajutor cu inconștiența tinereții și mai târziu cu ura 

pentru lumea din jur ce nu se apleca la dorințele lui.  

     Au fost împreună lungi ani cu multe necazuri și rare bucurii dar și bucuriile 

astea rare pe care le avea i se păreau un paradis, o picatură de speranță, un strop de 

cer albastru, credea că poate, poate se schimbă ceva, pentru el, doar asta conta, 

pentru el. I-a dat mult din puținul pe care l-a avut, i-a dat mult, nepăstrând decât cât 

să poată să respire și nici atunci n-a crezut că-i dă destul. Nu era o indatorire, era un 

ceva nespus în cuvinte, venind din adâncul ființei, făcând ființa neputincioasă la 

orice refuz, la orice împotrivire 

     A incercat să-l învețe ce e dragostea, dragostea pentru sine și pentru alții, a 

încercat să-l învețe ce-i bunătatea dar au trecut ani și nereușita a început să-i 

obosească ființa. Dar și atunci, cu cearcăne și umeri aplecați, a continuat în tăcere 

să-l ajute. Și singura replică pe care o primea după toată strădania asta, era: mai 

termină odată cu tâmpeniile astea, mamă! 
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PRIMUL SĂRUT 

     Când am atins pentru prima dată mâna unei fete, trebuie să fi avut vreo 

șaisprezece ani. S-a întâmplat la școală, pe treptele care duceau la etaj când din 

greșeală mâna ei a vrut să prindă în același moment balustrada ca și mâna mea. Era 

înaintea mea și și-a întors capul, m-a privit cu ochii cu un zâmbet puțin mirat, puțin 

ironic, puțin vesel și după o secundă și-a ridicat mâna de pe a mea și a zburat mai 

departe pe scări în sus. O secundă. O secundă prea lungă care m-a țintuit locului 

încurcat și rușinat de zâmbetul ei, întrebându-mă dacă și cu ce m-am făcut de 

rușine, cu tuleiele rare din bărbie, cu mâinile crescute prea repede și prea lungi 

decât alte părți ale corpului meu? Putea fi orice, putea fi nimic, putea fi doar o 

întâmplare fără importanță dacă n-ar fi fost privirea și zâmbetul și ironia din ochii 

ei. 

     Am văzut-o în pauzele următoare, în zilele următoare, în săptămânile următoare 

pe coridoarele școlii, am văzut-o mai des, mult mai des acum decât o văzusem în 

pauzele, în zilele sau săptămânile care trecuseră până în secunda aia lungă. Era mai 

mică decât mine, o știam, îi știam numele, îi știam prietenii și totuși îmi era mai 

necunoscută decât oricând, decât orice. Timiditate, frică de penibil, nici eu nu știu 

de ce am ocolit-o de fiecare dată când o vedeam, deși o căutam mereu cu privirea, 

pândindu-i apariția, gata să las ochii în jos dacă ar fi să fi apărut din greșeală față în 

față cu mine. Și totuși gândurile mele se învârteau în jurul ei aproape permanent, 

acasă, la ore, un fel de chinuială fără sens, un fel de ură pentru gândurile astea pe 

care nu le puteam controla, nu le puteam alunga. Eram timid, aveam șaisprezece 

ani și eram pierdut în necunoștința trăirilor mele pe care nu le puteam spune tare 

nimănui și pe care singur nu le puteam înțelege. 

     Prima vorbă am schimbat-o în curtea școlii. Stăteam pe o bancă și toceam la 

istorie, singura materie de care îmi era groază că o să mă asculte și n-o să rețin anii 

aia mulți și fără importanță. A venit agale, cu o carte îmbrăcată atent în hârtie 

albastră, cu degetul vârât între file și s-a așezat pe bancă, la capătul celălalt și mi-a 

zâmbit iarăși. Nu cu zâmbetul ăla ironic și vesel ci cu un zâmbet cald, scurt, 

întrebător. N-am știut atunci nimic despre zâmbete, dar am simțit până în suflet că 

zâmbetul ăla era pentru mine și am pus cartea pe genunchi și i-am zâmbit înapoi. 

Apoi am citit fiecare din cartea lui, n-am mai înțeles nimic din toți anii și toate 

luptele, mă uitam cu coada ochiului către ea urmărind-o curios și temător că ar 

putea să mă surprindă, să-mi surprindă privirea, să citească ce e în mine. Fără nici 

un semn se întoarse brusc către mine și mă întreba: 
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- La ce înveți ? 

- La istorie. Tu? 

- Tot la istorie.  

- Cum te cheamă? Am îndrăznit eu să întreb, întrebându-mă singur de unde   

mi-a venit curajul ăsta spontan pe care nu-l mai observasem niciodată la 

mine. 

- Știi tu bine cum mă cheamă. De ce mă întrebi ? 

- Da știu. Întrebam doar așa, ca să întreb. 

Discuția n-a continuat fiindcă a sunat de intrare și ne-am dus fiecare la clasa lui, dar 

în următoarele pauze n-am mai ocolit-o, ba am încercat s-o întâlnesc față în față, 

doar pe ea singură, fără vreo colegă lângă ea, hotărât să nu-mi mai cobor ochii, să-i 

țin sus și să-i zâmbesc. Repetasem de zeci de ori o întrebare pe care să i-o pun, ceva 

normal, nesemnificativ ca de exemplu: te-a ascultat? Și presupuneam un răspuns da 

sau nu și dacă era da s-o întreb: și cât ai luat? Și dacă nu, atunci să-i spun că bine că 

a scăpat fără s-o asculte, dar nu s-a ivit ocazia decât peste câteva zile când am 

întâlnit-o pe neașteptate iarăși pe scări, de data asta eu suiam și ea cobora. Mi-am 

ridicat capul și am ezitat să mă opresc sau să merg mai departe și am văzut că 

pentru un moment a ezitat și ea dar s-a oprit. 

- Ce mai faci? M-a întrebat de parcă ne-am fi întâlnit a suta oară, natural, ca pe 

oricare. 

- Bine. 

- Nu te-am mai văzut pe bancă în curte. 

- Am mai fost, poate nu m-ai văzut. 

- Nu, n-ai fost. M-am uitat și n-ai mai fost. 

- Te-ai uitat? 

- Da. 

- Mă duc în pauza mare. 

- Ai istorie? 

- Nu, mă duc doar așa. 

M-am dus în pauza mare pe bancă dar n-a venit. Pe urmă am aflat că o chemase o 

profesoară s-o ajute la ceva, n-a putut să vină, dar am așteptat cele douăzeci de 

minute cu nerăbdare, cu groază și neliniște, încercând să întind timpul să dureze 

până mâine, până poimâine, până o să vină. Soneria de intrare a sunat crud și lung 

și am intrat, nu știu dacă trist sau derutat, oricum distrat și neatent la orice s-ar fi 

întâmplat în jurul meu, îmi era egal dacă era matematică sau fizică sau geografie, 

dacă m-ar fi scos la răspuns sau nu. 

     În pauza următoare m-a așteptat aproape de ușa clasei mele și mi-a spus: 

- Iartă-mă te rog, n-a fost din vina mea ! 

- De ce? Aaaa, că n-ai venit? Nici n-am observat. 

- N-ai observat? 

- Nu. 
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- Bine atunci, mă duc.  

Și mi-a întors spatele și m-a lăsat acolo în situația de a mă pălmui pe mine însumi 

întrebându-mă cât de idiot puteam să fiu să scot pe gură așa o tâmpenie. Nu mai era 

nimic de făcut. Paguba a fost făcută și simțeam o durere în piept, mi-era frică că o 

să-mi dea lacrimile acolo pe coridor și o să mă fac de rușine de față cu toata lumea. 

Dar nu s-a terminat. Nu peste mult  ne-am întâlnit din nou și mi-a zâmbit de parcă 

nu s-ar fi întâmplat nimic. De data asta un alt fel de zâmbet, un zâmbet jucăuș, 

vesel, camaraderesc. Nici n-am crezut că una și aceeași persoană poate zâmbi în 

atâtea feluri și o să aflu că repertoriul ei nu era nici pe departe epuizat. Am vorbit 

de una, de alta, cum e cu profesorul ăla, celălalt, dacă e greu la matematică la ei, 

prostii, nimicuri, generalități și totuși pline de farmec și de importanță încât n-aș fi 

terminat niciodată să le dezbat cu ea. 

     În ziua următoare am întâlnit-o ca din întâmplare la poarta scolii când pleca. 

Știam când termină. 

- Mergi acasă? 

- Da. 

- Locuiești departe? 

- Nu, două străzi mai încolo. 

- Eu în partea cealaltă, dar am ceva de luat de la mătușă-mea, după strada ta. 

Pot să merg cu tine? 

- Bineînțeles, de ce nu? 

Am tăcut amândoi tot drumul. Aș fi vrut să-mi casc gura și să-i spun ceva inteligent 

dar nu mi-a venit nimic în minte sau ce mi-a venit mi s-a părut prostesc sau s-ar 

putea s-o supere, să strice totul, așa că mai bine am tăcut. Nici ea n-a vorbit până  

n-a ajuns în față porții ei. 

- Aici locuiesc. Salutări mătușii!  

Și a intrat uitându-se lung la mine cu un alt soi de zâmbet, ironic și superior în 

același timp, lăsând să înțeleg că știe că n-am nici o mătușă prin partea aia de oraș. 

N-aveam. Cum pot să fac atâtea gafe într-un timp atât de scurt? 

     Ziua următoare am condus-o din nou. Și a doua și a treia și în fiecare zi și am 

început să vorbim și să râdem împreună, să ne prostim imitând profesorii și să 

râdem din nou. Și am învățat să mă topesc la o privire galeșa, să mă înfior îngrozit 

la o încruntare a ei, să aflu cât de diferite pot fi zâmbetele și privirile și tăcerile. Aș 

fi vrut să nu se schimbe nimic, să dureze o veșnicie așa cum era și totuși voiam să 

se schimbe, voiam mai mult, voiam să am curajul s-o țin de mână, să-i învăț 

mirosul, să-i învăț căldura.  

     Prima dată când am luat-o de mână a fost dintr-o întâmplare pe care am  

așteptat-o de mult timp, timp în care mergeam unul lângă altul pe strada către casa 

ei și cu un avânt de curaj mă apropiam de ea suficient de tare ca mâinile noastre să 

se atingă ca din întâmplare și fiecare atingere era un fior, o speranță de mai mult.    
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     Prima dată când am luat-o de mână a fost instinctiv când am vrut s-o ajut să 

treacă peste ceva ce căzuse pe trotuar. I-am întins mâna și mi-a luat-o până a trecut. 

Pe urmă și-a lăsat-o în mâna mea un timp, o altă secundă prea mult ca să nu 

însemne nimic, s-a uitat serioasă în ochii mei cu ochii ei mari și calzi și n-a spus 

nimic. N-am știut ce înseamnă această privire, am crezut o clipă că însemnă ceva 

rău dar nu, am știut apoi imediat că privirea aia era pentru mine, numai pentru 

mine, oricâte milioane ar fi fost în jurul nostru.  

     M-am rugat la toți sfinții ca să nu ridice nimeni chestia aia din drum și a rămas 

acolo vreo săptămână. Am ajutat-o o săptămână întreagă s-o treacă, i-am ținut în 

fiecare zi timp de o săptămână câte o secundă mai lungă mâna ei într-a mea și după 

o săptămână, au luat-o totuși din drum. Când am ajuns în următoarea zi la locul 

unde fusese, am văzut-o că se uită scurt în jur îmi ia mâna și nu mi-o mai lăsă până 

la ea acasă. E greu de spus în cuvinte ce-am simțit. Ne-am strâns ușor mâinile,     

le-am desfăcut, ne-am alipit palmele cu degetele întinse una de alta și le-am strâns 

din nou, un joc, un joc în tăcere, fără să ne privim, fără să respiram aproape. În ziua 

aia am înțeles ce înseamnă fericirea. Am alergat către casă, am zâmbit visător până 

seara, nimeni nu m-a întrebat nimic. Toți înțelegeau de ce.  

     Prima dată când am sărutat-o am sărutat-o în parc, într-o seară de toamnă târzie 

după începutul școlii. Ziua era deja scurtă, se întuneca destul de devreme. De câtva 

timp ne plimbam împreună pe străzi și prin parcuri, vorbeam de una alta, dacă nu 

ne vedea nimeni ne țineam de mână și ne jucam distrându-ne de jocul lor, ne 

zâmbeam și ne opream privindu-ne în ochi până unul dintre noi simțea că-i 

lăcrămează și și-i cobora. Stăteam pe vreo bancă zgribuliți și ne atingeam umerii, 

ne împingeam unul pe celalalt și iar râdeam. Și într-o seară din asta am sărutat-o. 

Ne-am oprit pur și simplu amândoi în semi-întunericul platanului bătrân, ne-am 

luat de mâini, ne-am privit în tăcere și ne-am apropiat cu respirația tăiată până când 

buzele noastre s-au atins. N-a fost erotic. A fost un amalgam de simțuri, de 

mirosuri, de atingeri, de gusturi, de tot ce e mai minunat în lumea asta. A fost 

căldura tinereții și strigătul victoriei. Și poate totuși și un pic de erotism. Da, poate 

chiar mai mult. 

     In seara aia n-am putut adormi. Am refăcut de zeci și sute de ori momentul, 

sărutul, senzațiile. Am analizat fiecare atingere, fiecare miros, încercând să-l 

întipăresc în memorie ca pe ceva unic. Era unic. Era primul meu sărut. Niciodată nu 

voi mai avea un prim sărut. Niciodată. 

 

     Au trecut mulți ani de atunci. Acum fiecare și-a găsit drumul și probabil cu greu 

ne-am recunoaște unul pe celalalt. Dar am să-l citez pe Lucian Blaga cu minunata 

lui poezie: „Azi toate astea-mi trec pe dinainte și zâmbesc…Eram copil.” 
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RUGĂCIUNE 

     Atotputernicule, nu știu cum te cheamă, nu știu cum arăți, nu știu unde ești dar 

știu că exiști. Exiști peste tot, în mine, în ceilalți, în aer, în apă, în stelele de pe cer. 

Știu că exiști fiindcă cineva trebuie să scrie soarta noastră a fiecăruia, cu zile senine 

sau zile negre căci sunt sigur că soarta noastră a fiecăruia stă scrisă undeva.  

     Fiecare te numește altfel și fiecare îți pune în gură vorbe pe care ei cred că le-ai 

spus. Și ei cred atât de adânc în asta încât sunt în stare să omoare pentru ele. Dar eu 

știu, Atotputernicule că tu nu le-ai spus. Nu puteai să spui toate aberațiile astea în 

numele cărora popoare aproape au fost rase de pe fața pământului. Eu cred că tu 

ești Marea Tăcere, ce ne observă  fără să ne judece, doar ne observă cum noi 

urmăm calea sorții. Nu te înțeleg, Atotputernicule, cu toate că mă străduiesc s-o fac. 

Tu ești acela care ne scrie soarta? De ce o scrii pentru unii mai rea decât pentru 

alții. Le pui pe toate într-o pălărie  și fiecare dintre noi o trage la sorți? Eu cred că 

pentru tine nu există nici bine, nici rău, toate astea sunt vorbe pe care noi, oamenii, 

le-am inventat. Păcat sau virtute. Sunt reguli  și convenții pe care noi le-am zămislit 

ca să creăm o carte de reguli după care să putem trai unul cu altul și atât. Și din 

vorbele astea s-au născut dogme ce au împărțit lumea în credințe și credințele în 

secte, spunând că totul e în numele iubirii pentru tine, nu pentru interesele lor 

meschine în dorința lor de a-și împărți lumea între ei. Au creat dogme ale iubirii ca 

să se poată urî între ei. Eu nu cred Atotputernicule că ai vrut asta. Pentru tine e tot 

una pentru care nume se roagă. Tot tu ești. Tu nu știi poate ce înseamnă să mori 

fiindcă tu ești nemuritor și poate că și noi suntem, cine știe? Poate că o parte din 

tine sălășluiește în noi și partea asta vine și pleacă locuind în milioane de generații 

de trupuri care s-au născut și au murit. Unii așa gândesc. Alții cred că venim din 

țărâna în care ne și întoarcem și-atât. Cine știe? Doar tu o știi. 

     De multe ori cred că noi toți suntem un experiment pentru tine. Un fel de jucării 

mecanice în care tu ne tragi cu cheia și ne dai drumul ca să ne mișcăm până arcul se 

destinde de tot. Și ne lași liberi. Unii, trecând prin râuri vijelioase, își udă 

mecanismul și rugina îi răpune mai repede decât pe alții. Alții o taie direct prin 

mâlul bălții, se murdăresc, murdăria le acoperă și ochii dar ei merg mai departe așa 

orbi, dărâmând în stânga și dreapta pe oricine le stă în cale. Unii merg drept și au 

norocul să nu întâlnească niciun munte în față și își continuă drumul până la sfârșit 

suind și coborând movilele ce le stau în drum. Dar totul e scris de la început. Tu 

urmărești doar dacă funcționează perfect așa cum ai vrut tu.   
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     De aia cred că tu nu știi ce-i bine sau ce-i rău, ce e virtute sau e păcat sau poate 

știi dar ti-e tot una. Fiindcă altfel nu-mi pot explica de ce lași  să moară copii 

nevinovați. De ce oameni care cred așa de adânc și de smerit în tine, petrecându-și 

jumătate din viață în casele tale strălucitoare, triumfal brodate cu cruci sau semiluni 

trăiesc uneori în chinuri și sărăcie. De ce nu-i ajuți? Fiindcă probabil că ți-e tot una 

dacă se roagă sau nu, dacă omoară sau nu, dacă mint sau nu. Nu aici e valoare lor în 

ochii tai. Dar care e atunci? Nu vrei să ne-o spui sau poate ne-o spui în modul tău 

criptic și noi suntem prea proști ca s-o pricepem. Poate că țelul tău e să ne duci așa 

de departe încât fiecare dintre noi să te poată înțelege și atunci vom fi împreună tu 

și noi. Sau ne selectezi prin boli si războaie? E lumea asta plină de războaie o 

selecție pentru tine? Nu ți-e teamă că selecția asta o să te lase cândva singur, fără 

un suflet la care să te uiți, fără vreo jucărie mecanică pe care s-o mai tragi? 

     Te rog Atotputernicule, spune-ne ce să facem și ce cale să urmăm! Căci binele 

ce-i bine pentru noi nu e bine întotdeauna pentru alții și răul altora ne bucură 

câteodată sufletul. Dă un semn prin care numele tău să fie același pentru toți, dă un 

semn prin care răul să fie rău pentru toți si binele să fie bine. Căci altfel, în numele 

tău, nume pentru fiecare altul, vom pieri, vom pieri cu toții. Te rog!       
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POVESTE FĂRĂ SFÂRȘIT 

     Pompa care-i bătuse de milioane de ori în trup acum s-a oprit. A trecut pragul 

liniștit, simțind un soi de pace deplină pe care niciodată până acum n-a mai    

simțit-o. Dincolo nu era nimic. Absolut nimic. A așteptat un pic descumpănit să 

vină să-l ia cineva, bucuros cumva că acum i se va clarifica în sfârșit întrebarea pe 

care și-a pus-o aproape întreaga viață: ce dumnezeu o să-l întâmpine: dumnezeul 

creștinilor, cel al evreilor, Alah, Zarathustra? Nu era nici unul, era doar un gol 

imens, nețărmurit și totuși avea senzația că în jurul lui există o forță cum nici 

închipuirea lui  n-ar fi putut-o zămisli, o forță care cuprindea întreg acest 

nemărginit nimic, o forță din care chiar și el făcea parte. Se uită la sine însuși și nu 

văzu nimic, cu toate că era conștient că există, că are simțuri dar că nu le poate 

defini, amestecate toate într-un întreg. Durere și fericire, alb și negru, lumină și 

întuneric. Dreptatea și neadevărul, tristețea și bucuria, ura și dragostea i se păreau 

fără sens, legate una de cealaltă ca o singură noțiune unică.  

     Își căută corpul și îl găsi ca o hologramă undeva, n-ar fi putut spune dacă e 

aproape sau departe, sus sau jos. Era pur și simplu acolo, nemișcat, diafan, mort. 

Nu simți nici un regret, nici o străfulgerare de tristețe sau durere, doar o undă 

oarecare de uimire să-și vadă învelișul din afară, fără să poată într-adevăr să 

perceapă dacă e al lui sau doar un obiect nemișcat plutind în pustiul fără 

dimensiuni. 

     Prima senzație pe care a încercat-o a fost că timpul dispăruse, că în spațiul ăsta 

imens, totul era oprit, nemișcat și o forță imensă stăpânește omniprezent și 

atotputernic, o forță împrăștiată uniform în fiecare particulă de nimic din spațiul 

ăsta gol. 

     Cândva a început să se trezească parcă, ca dintr-un vis, încet, foarte încet și, 

foarte încet, timpul a început să se miște, spațiul a început să se umple, întâi cu 

câteva, apoi cu din ce în ce mai multe nedefinite obiecte invizibile, le-a numit 

obiecte fiindcă nu a găsit nici o noțiune ca să le explice, să le definească, să le 

numească. Erau invizibile și totuși  le putea vedea, știa că ele există, că sunt acolo, 

că se mișcă, că fac parte dintr-un tot inseparabil, fiecare pentru el dar parte al 

acestui tot. Le putea urmări mișcarea, intensitatea, unele erau mai mici, altele mai 

mari, unele le simțea mai puternice, pe altele mai slabe. Se simțea și el parte al 

acestei mișcări invizibile în care tot mai multe apăreau până când spațiul s-a 

umplut, erau ca niște aure fără strălucire, ca niște vise fără sens. Cuvântul „suflet” i 
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s-a părut cea mai apropiată noțiune cu care le-ar putea numi, un cuvânt cu care le 

poți numi  dar nu descrie, ceva de nedescris, doar de intuit.  

     Încetul cu încetul simți că, inconștient, se aliniază acestei mișcări a cărei logică 

n-o putea încă cuprinde și că încetul cu încetul se puse în mișcare în spațiul în care 

nu exista nici aproape, nici departe, nici sus, nici jos. Apoi începu să priceapă: toate 

aceste zburătoare erau ca și el, existente miezuri ale unor foste vieți, fiecare cândva 

o temporară ființă pe un temporar Pământ.  

     Apoi a văzut exploziile. Mici explozii fără sunet, fără culoare, fără lumină, o 

dispariție instantanee din lumea asta ciudată, o apariție noua în ea. Golul s-a umplut 

de dispariții și apariții, unele apăreau din nimic, altele dispăreau din el. A înțeles că 

înțelege totul fără să trebuiască să gândească, fără să-i spună cineva, a înțeles 

instinctiv că totul are un curs, o logică, că o să înțeleagă totul de la sine când va 

veni timpul, așa cum a venit acum timpul să înțeleagă că fiecare apariție este o 

dispariție din lumea vie din care nu de mult a făcut și el parte. Și, prin analogie, a 

înțeles că fiecare dispariție e o reîntoarcere în lumea vie și asta l-a condus la o nouă 

fază a acestei existențe astrale, o fază a întrebărilor, a analizei întregii sale vieți 

pământene, a înțeles instinctiv că de asta atârnă plecarea lui din acest neant 

întruchipat într-un om sau într-o râmă. Și a realizat că acum nu mai poate să 

schimbe nimic, absolut nimic, doar să-și vadă greșelile, nu să le corecteze, nu să le 

schimbe. 

     Ce înseamnă o greșeală, ce înseamnă un păcat? De unde să știe ce-a fost rău sau 

ce-a fost bun? Și-a văzut viața lui și a altora, cunoscuți sau necunoscuți ca într-un 

film rulat cu o viteză de mii de ori mai mare decât ar trebui să fie și s-a văzut pe el 

făcând una și alta și n-a știut dacă e bine sau rău fiindcă în altă parte un altul ca el 

era lăudat pentru ce el era certat. A văzut oameni mândrindu-se  că au ucis și a 

văzut oameni care au fost pedepsiți pentru asta. A văzut credințe în mulți dumnezei 

și morți în numele lor, prea mulți morți, a văzut oameni buni și răi, dar ce înseamnă 

să fii bun, ce înseamnă să fii rău? Sunt regulile omului cele bune? Sau cele ale 

animalelor lipsite de gândire perversă, acționând  cinstit, necesar? Și-atunci și-a dat 

seama că nu exista adevăr și că nu există bine și rău, că tot ce-a știut și a făcut el au 

fost doar drumuri trasate de niște reguli necesare unui anumit loc, unui anumit 

timp. Și-atunci și-a dat seama că poate n-a greșit fiindcă nu există o greșeală 

absolută în afara regulilor trasate de alții. Și-a adus aminte de mici greșeli pe care a 

crezut că le-a făcut, și s-a întrebat cât de mult atârnă acestea în balanța judecații și 

cine e Judecătorul? Da, cine e Judecătorul? 

     Atunci a realizat uimit că Judecătorul e chiar el, el împreună cu alții, infinit de 

mulți, ce alcătuiesc roiul ăsta de aure fără culoare și fără lumină care se preumblă 

prin neantul fără viață. Atunci a început să se judece singur și să găsească că a 

greșit față de el însuși când și-a rănit familia sau prietenul sau un străin care nu i-a 

făcut nimic. A început să se judece pentru gândurile sale urâte despre alții, pentru 

egoismul lui, răutatea lui, indiferența lui și pentru lipsa lui de iubire.  
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Iubire. E singurul lucru care nu e legat de vreo regula, de vreo dogma, e singurul 

lucru absolut, și e singurul lucru care contează la judecata din urma. Iubirea de sine 

si iubirea fata de toți ceilalți. Dacă iubești nu rănești, nu omori, nu ascunzi, nu 

acuzi. Dacă iubești cu adevărat…Da, dacă iubești cu adevărat…      

 

                                                              



 

23 

 

                                           STEFAN  KELLNER 

AMINTIRI 

     Și tăcerea este un răspuns. Nu trebuie să-mi spui, o să ghicesc din tăcerea ta și 

din tăcerea altora. Nu trebuie să-mi scrii, iți văd scrisul invizibil și-ți ghicesc 

gândurile. Sau încerc să ți le ghicesc. Dacă sunt adevărate sau nu, nu voi afla 

probabil niciodată, dar voi asculta pe mai departe tăcerea ta și voi privi pe mai 

departe scrisul tău invizibil. Știu, viața ta e departe de a mea și gândurile tale sunt 

altele decât ale mele dar intersecțiile rămân și la intersecțiile astea aștept răspunsul 

care n-o să vină niciodată. Nu știu de ce și nici nu vreau să știu de ce aștept. Este un 

fapt. Așa e.  

                                                                 * 

     Îmi amintesc de vremurile când eram tânăr mai bine decât de ce s-a întâmplat 

ieri. Aproape. Încă nu e așa de grav dar încă nu sunt foarte  bătrân. Probabil că 

peste câțiva ani, dacă voi trăi, voi trăi numai în trecut, prezentul fiind ocupat de 

zeci de întrebări mărunte, unde mi-am pus cheia, unde mi-am lăsat ochelarii... 

Încep de pe acum să mă obișnuiesc cu acțiunile astea de permanentă căutare, am 

renunțat de câțiva ani și la încercările chinuitoare de a-mi reaminti numele filmelor 

pe care le-am văzut în ultimii ani sau de numele actorilor din ele. Dar îmi aduc 

aminte ca azi de „Love story” și îmi aduc aminte ca azi de Ryan O‟Neal și de Ali 

MacGraw, curios cât de viu îmi aduc aminte de ei și de numele lor, îmi aduc aminte 

de Jean Marais, de Fantomas, de Fernandel și de alte zeci de filme și de actori care 

au populat cinematografele tinereții mele.  

     Nu trăiesc în trecut și cred că nici în viitor, cel puțin așa cred eu despre mine. 

Dar trecutul e ceva concret, sigur, cert, chiar dacă nu poți să-l schimbi, e al tău, plin 

de lucruri și întâmplări frumoase la care să te gândești, plin de lucruri și întâmplări 

urâte la care încerci să nu te gândești, plin de oameni dragi, de dușmani, de 

indiferenți. Trecutul îmi dă siguranță și am nevoie de siguranța asta într-o lume 

nesigură, în lumea nesigură a prezentului sau a viitorului. De multe ori spun, mai în 

glumă, mai în serios că am avut o copilărie frumoasă, o adolescență minunată și 

nici acum nu e rău și dacă merge așa mai departe sunt mulțumit. Sper să fie așa, mă 

străduiesc cât pot să fie așa, pentru mine și pentru cei din jurul meu.  

     Bunicul meu îmi spunea de multe ori că singurul lucru cu care rămâi până la 

urmă sunt amintirile. Nu banii, nu casele nenumărate, nu kilogramul de aur de la 

gât. Doar amintirile. Avea dreptate, acum gândesc și eu exact ca el. Avea dreptate. 

Atunci n-am înțeles sensul cuvintelor lui și marele adevăr din ele. Dar dacă le-as fi 

înțeles aș fi făcut altfel? Poți să-ți faci viața în așa fel încât la urmă să poți să ai 
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amintirile pe care le-ai fi vrut să le ai? E o aberație. Viața merge de la sine, că vrem 

noi sau nu, ca și când ar fi dirijată de undeva pentru fiecare dintre noi. Poate că 

Marele Dirijor stă la pultul lui și arată cu bagheta lui fermecată către mine și 

hotărăște: „fii sănătos!” sau „fii fericit!”. Sau „rupe-ți piciorul!”. E vrerea lui, nu 

poți face nimic.  

     Așadar trebuie să trăiesc cu amintirile pe care le-am strâns în slalomul meu prin 

viață și cu cât îmbătrânesc cu atât mi se clarifică mai multe lucruri pe care cu ani în 

urmă le credeam altfel. Și pe unele dintre ele încerc să le ocolesc și nu întotdeauna 

îmi reușește. Privit de sus, sunt nimicuri și totuși unele dintre ele au lăsat urme 

adânci în subconștientul meu, de ce altceva ar ieși la suprafață, de ce unele ies așa 

de des la suprafață? Sunt vorbe pe care le-am spus cuiva, nu vorbe urâte dar vorbe 

care pot să rănească, vorbe pe care cu siguranță celălalt, nici dacă i-aș aduce aminte 

nu și le-ar reaminti dar în mine trăiesc aievea și de fiecare dată mă doare că le-am 

spus sau mă rușinez și sunt neputincios în a întoarce timpul ca să nu le spun. Și 

unele dintre ele le-am spus celor mai dragi mie, cu atât mai dureros, cu atât mai de 

neiertat. Mă consolez că asta li se întâmplă tuturor. Cel puțin eu, la momentul 

respectiv nu le-am spus ca să rănesc, dar consolarea e slabă fiindcă mie mi-e rușine 

de mine de fiecare dată când îmi amintesc momentul, ca și când m-aș uita într-o 

oglindă virtuală și aș vedea o imagine hidoasă. 

     De fapt amintirile sunt ca un roman, romanul vieții tale: cu drame, cu bucurii. Și 

cu cât ai trăit mai mult sau mai intens, cu atât romanul tău e mai gros. Și când iți 

aduci aminte de trecut e ca și când ai citi pe sărite  pagini din romanul tău, romanul 

vieții tale, până când paginile cărții se boțesc și se rup, până când uneori dispare 

câte o pagină dezlipită de cotorul scorojit. Poți să citești din ea altora, se vor amuza, 

se vor întrista dar nu vor înțelege decât suprafața lucrurilor fiindcă multe nu le 

pricepi nici tu însuți. Nici nu poți să-l dai altcuiva să-l citească fiindcă nu e scris cu 

litere, e scris cu emoții, cu griji, cu lacrimi, cu bucurii, e alfabetul tău și-al vieții 

tale, diferit de oricare altul. Poți să traduci pasaje dar nimeni n-o să simtă legătura 

dintre ele, nimeni  n-o să înțeleagă abisurile lor. 

     De multe ori mă întreb, dacă ar trebui să aleg între a-mi pierde văzul sau 

amintirile, ce aș alege? Întrebarea e ipotetică, evident, dar cred că amintirile mi-ar 

fi mai importante. Asta o spun acum sperând că nu voi fi vreodată pus să aleg. Deși 

procesul de neoprit al degradării a început deja. Și ochii și amintirile încep să se 

încețoșeze. Pentru ochi e mai simplu, îți pui ochelari. Pentru amintiri e mai greu. Le 

poți pune pe hârtie, dar câte poți pune? Fiecare zi a vieții tale a avut ceva de spus. 

O zi de școală, o zi de boală, o zi în care ai fost copil sau una în care te-ai jucat cu 

copilul tău, toate pline până la refuz. Chiar și ziua de plajă pe nisipul fierbinte, când 

nu faci nimic e plina de amintirea albastrului de deasupra sau de bronzul picioarelor 

tinere care treceau pe lângă tine, de mirosul mării și vârtejul de vânt ce ridica 

nisipul, de strigatele vânzătorilor ambulanți, de gâzele pe care le alungi mereu de 

pe picior. Nimic nu trece fără a lăsa ceva scris în cartea ta. Nimic. 
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                                                                  * 

     Nu pot să  pun totul pe hârtie și cândva voi uita totul. Voi uita cum te cheamă și 

cum ai arătat și așteptând la intersecții, mă voi întreba: de fapt, pe cine aștept? 
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ÎNCEPUTUL  IUBIRII 

     Stau întins pe pat la patru dimineața și aștept să se facă ora șase și jumătate să 

sune ceasul. Subconștientul meu se luptă între a readormi și a gusta această pace 

nemișcată, această liniște a corpului întins în căldura așternutului, în ritmul 

monoton și adânc al inimii, în mișcările lente ale abdomenului, sus, jos… sus, jos. 

     Prin minte trec ca fulgerul gânduri și cuvinte, cuvinte și imaginea lor și încerc să 

văd imaginile disociate de cuvinte, separate, doar imagini fără nume și nu reușesc. 

Fiecare imagine are un nume, fiecare simțire are un cuvânt. Liniște, neliniște, pace, 

fericire, tristețe, roșu, negru, iubire. 

     Iubire. Iubirea nu are de fapt un cuvânt, iubirea are o poveste. Are întotdeauna o 

poveste. În spatele ei e o poveste cu început, conținut și de cele mai multe ori, din 

păcate, un sfârșit. Iubiri reale sau iubiri imaginare, toate au o poveste. Nu v-ați 

imaginat niciodată cum ar fi dacă… ? chiar dacă acest „dacă” este așa de departe de 

a se împlini încât este echivalentul imposibilului. Un vis, o dorință. Și totuși și acest 

„dacă” are o poveste. Și povestea este întotdeauna frumoasă, mai frumoasă decât 

orice poveste reală. 

     Orice iubire are un început. Și începutul e mai întotdeauna dificil fiindcă 

amestecă aiurea toate ingredientele simțurilor noastre, frică, rușine, dorință, 

mândrie, tristețe, bucurie…Și asta dă farmec iubirii atunci când crezi că ești atât de 

neajutorat, fără speranță, când nu știi ce să faci, ce să spui, să atingi sau nu, să 

întrebi sau nu, să spui adevărul sau nu. Când orice gest e o aventură, orice cuvânt e 

un risc. Când fiecare așteaptă de la celălalt să înceapă ceva, indiferent ce, să spună 

o glumă, o poveste, să-l apuce de mână, să alerge să fie prins și când e prins să-și 

întâlnească ochii, doar atât, ochii și să se privească îndelung, serios, cum niciodată 

până atunci nu au privit pe cineva așa și-apoi să râdă și să plece mai departe, atât de 

aproape unul de altul încât să-și simtă căldura tânără fără să se atingă, să aștepte ca 

clipa asta să nu se termine niciodată. Așa începe. Așa e frumos să înceapă. Cu 

gânduri și cu speranța că celalalt se gândește la tine așa cum tu te gândești la el. 

Înainte de a adormi, în prima clipă când deschizi ochii dimineața, când mergi către 

școală cu speranța că o să-l vezi din nou, oricât de scurt, oricât de trecător. Să speri 

că azi o să ai mai mult curaj ca ieri ori alaltăieri și o să vă luați de mână în tăcere și 

o să lăsați să curgă fluidul iubirii între voi, fluidul ăsta unic, fluidul vostru. Așa 

începe. Și pe urmă, la început încet, apoi din ce în ce mai repede încep să învețe 

iubirea. O lecție grea pentru care nu exista manuale iar regulile altora nu sunt 

valabile, nu se potrivesc, o lecție care se învață prin tatonări și greșeli, prin supărări 
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și dulci împăcări, prin lacrimi și durerea geloziei. O lecție pe care o învață 

împreună. Apoi vin lucruri noi, nu se mai așteaptă povești sau glume, se așteaptă 

cuvinte de iubire, cuvinte șoptite aproape neauzite dar simțite ca pe o explozie de 

bucurie. Și prima dată să le pronunți e greu. Și asta trebuie învățat fiindcă e tot așa 

de greu ca și începutul când fiecare aștepta ca celălalt să spună ceva, o glumă, o 

poveste. Cândva și iubirea se maturizează, devine mai mult sau mai puțin o rutină. 

Fiecare știe ce să facă, ce să spună, fiecare știe ce să aștepte ca celălalt să facă. Se 

fac reguli, se ocolesc subiecte, se folosesc cuvinte secrete pe care nimeni nu le 

pricepe. Doar privirile lungi și serioase mai aduc aminte de început, de începutul 

acela atât de frumos și unic. Da, atât de frumos și unic. 

                                                               * 

 

      Dacă n-ar trebui să mă scol, dacă ceasul n-ar suna crud la ora șase și jumătate, 

aș putea sta mai departe culcat în această pace nemișcată. În această liniște în care 

simt ritmul monoton al inimii mele, îl simt acum puțin mai accelerat decât înainte.  
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GENERAȚII 

     Un tip din Cambodgia, un om cu școală, ne povestea că pensia lui, asigurarea lui 

de bătrânețe sunt cei doi copii ai lui, o fetiță și un băiat. Aproape tot ce muncea el 

se ducea pe școala copiilor. N-am înțeles de ce și ne-a explicat că poporul lor e 

sărac și nu există pensii, cel puțin pentru categoria din care făcea el parte și dacă 

investește în școala copiilor lui, ei vor putea găsi slujbe mai bine plătite și atunci 

când el o să fie bătrân și nu va mai putea lucra, copiii o să aibă grija de el. Era 

unica lui șansă să supraviețuiască la bătrânețe. Am înțeles logica dar cumva n-am 

simțit-o adânc, noi care avem asigurată bătrânețea. Apoi m-am gândit mai mult și 

mi-am adus aminte de bunicii mei, nu departe în timpul trecut. Întotdeauna am 

crezut că de aia au avut așa de mulți copii fiindcă erau oameni simpli și dacă se mai 

năștea încă unul, așa a dat Dumnezeu. Dar deodată am văzut totul cu alți ochi. Și ei 

erau săraci. Și ei au gândit că la bătrânețe ar fi murit de foame din pensia minimă 

pe care ar fi primit-o și atunci și-au făcut copii. Mulți copii. Să poată să moară 

dintre ei, să poată să plece prin lume alții dar să rămână totuși unul, doi lângă ei 

când or avea nevoie. Și așa a fost. Și asta a funcționat de mii de generații probabil. 

Bătrâni munciți ajungeau să se bucure de viață prin copii lor, prin nepoții lor. Și 

fiecare avea pe urmă rolul lui. Părinții munceau, bunicii aveau grijă de nepoți și 

totul funcționa în pace, fără grabă, în tihnă.   

     Până nu demult. Încetul cu încetul oamenii au trebuit să muncească până tot mai 

târziu în viață, așa că atunci când au ajuns pensionari erau deja destul de bătrâni 

încât nepoții să fie deja mari. Nepoții n-au mai fost legați așa de bunica cea buna 

care le făcea toate poftele. Copiii lor au început să plece care încotro prin lume    

să-și caute rostul, n-a mai rămas aproape nici unul lângă ei. Aveau puțini copii, 

poate unul, doi. Părinții au rămas singuri cu dorul lor pentru copii și speranța că 

acolo, departe, lor o să le fie bine. Au apărut surogate din ce în ce mai sofisticate, 

telefoane cu care să te vezi atunci când vorbești, calculatoare cu care să-ti scrii unul 

altuia în timp real, fără să aștepți înfrigurat în fiecare zi să vină poștașul. Toate s-au 

schimbat. Toate. 

     Străbunicii mei au trăit într-un sat împreună cu părinții lor, cu copiii lor, cu 

nepoții lor, cu frații, cumnații și tot ce le era rudă. Și când au îmbătrânit, toți au pus 

mână de la mână ca să le repare acoperișul. Unul le spărgea lemnele, nevasta 

ăluilalt le aducea zeama de legume pe care   s-o poată mânca cu gura rămasă fără 

dinți. Câte unul mai pleca pe la școli înalte și toți vorbeau de el cu laudă, de parcă 
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ar fi fost ridicat pe un piedestal. Dar și ăștia se întorceau acasă când era greu, 

trimiteau bani și pachete când bătrânii nu mai puteau, plăteau doctorii. 

     Bunicii mei au avut șapte copii, doi au murit de mici, pe cinci i-au crescut și i-a 

dat la școală. Au știut că o să plece câțiva dintre ei, că nu puteau sta toți împreună, 

dar vreo doi au mai rămas ca să le poarte de grijă. Bunica ne gătea ce ne plăcea 

nouă, nepoților, ne spunea povești minunate, avea grijă de noi când părinții noștri 

n-aveau timp. Au ieșit la pensie destul de tineri, că așa era pe atunci, dar erau deja 

îmbătrâniți de muncă și de griji. Au încercat să nu încurce pe nimeni, să se descurce 

singuri dar dacă îi ajuta cineva erau bucuroși. Bunicul ne lua la plimbări lungi, îi 

era greu dar se bucura și el când ne auzea râzând sau ne vedea zburdând într-o clipă 

până în vârful dealului și înapoi. Zâmbea pe sub mustața mica. Poate zâmbea și 

fiindcă își aducea aminte de când era el copil și suia el dealul în fuga. Cine știe? 

     Părinții au lucrat până când noi eram deja cu familii și copii mari. Am plecat pe 

la școli și      n-am mai revenit. N-au zis nimic. Nu știu dacă i-a durut sau nu, noi 

am fi plecat oricum. Așa era la mai toată lumea. Ei au rămas singuri așteptând 

poate telefonul săptămânal, uneori cu taxă inversă, așteptau vacanțele, cele două, 

trei săptămâni cât ținea concediul copiilor, să vină ei acasă, ca mama să le poată 

găti ce numai ea știa că le place. Pe urmă plecau din nou pentru un lung an. Așa era 

viața. 

     Copiii noști au plecat și mai departe. Au plecat răspândiți prin lume, care pe 

unde a apucat, învățând alte limbi, alte obiceiuri. Au făcut școli în străinătate, s-au 

obișnuit cu mâncăruri străine. Când se duc la părinți să-i vadă, zic că se duc acasă, 

când pleacă de la ei, tot așa spun. Nici ei nu mai știu unde le e casa. E peste tot ori 

nicăieri. Se mută din oraș în oraș, din țară în țară, părinții le urmăresc calea pe hărți 

în internet, trăiesc alături de ei prin fotografii trimise de pe telefoane inteligente, 

așteaptă să vină să-i vadă și dacă nu pot, îi iartă fiindcă au înțeles și ei ca sărmanii 

lor copii lucrează de dimineața până noaptea, că uneori nu mai au timp nici să 

respire, să-și facă o familie. 

     Lumea merge din ce în ce mai repede spre o speranță în fericire care e din ce în 

ce mai greu de atins. Trăim din ce în ce mai mult, separați în spatiile reale și 

apropiați în spații virtuale pe care le găsim din ce în ce mai reale. Și o să vină 

generații pentru care asta o să fie  normalul. Fiindcă     n-au avut niciodată o bunică 

să le povestească, n-au avut niciodată un bunic să-i plimbe. 
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TINEREȚE  FĂRĂ  BĂTRÂNEȚE  

     Desigur că în mintea noastră rămânem neschimbați, sau cel puțin pentru unii 

dintre noi, dar asta e numai o mare minciună cu care ne înșelăm pe noi înșine 

începând de la o anumită vârstă. Până la vârsta asta nu ne-a prea păsat. De fapt nici 

nu ne-am gândim la asta dar deodată apar semne pe care le percepem noi sau le 

vedem în ochii altora și atunci începem să ne îndoim că suntem aceiași ca înainte 

dar, încăpățânați și sfidători încercăm să ne dovedim nouă și celorlalți că de fapt, în 

ciuda moliciunii corpului, a ridurilor și a părului rar, în adâncul nostru se ascunde 

același eu ca dintotdeauna, aceeași tinerețe plină de energie ca mai înainte. Și ne 

ferim să observam în ochii copiilor noștri privirea plină de penibil când încercăm să 

fim egalii prietenilor lor sau să nu recunoaștem că plasa asta de cumpărături e acum 

prea grea, deși o cărăm de ani de zile cu cam același conținut. Nu, noi nu suntem 

bătrâni, suntem aceiași tineri într-o coajă matură, cu o experiență nouă și 

îndelungată din care de multe ori n-am învățat mai nimic. În sensul ăsta  într-adevăr 

am rămas niște copii. Și totuși această mare minciună e nevinovată, poate că ne 

face câteodată puțin nesuferiți în fața altora sau un pic ne facem de râs dar în 

definitiv nu facem rău nimănui. Nici chiar nouă. Dacă vreți o putem numi 

optimism, sau încredere, dar în sine rămâne o minciună. O minciună cameleonică 

ce se face nevăzută atunci când ceva nu ne convine. Când copiii noștri sunt de altă 

părere decât noi, devenim deodată maturi, ba chiar bătrâni, aruncând în jur cu 

experiența noastră de ani, cu realizările noastre pozitive, cu exemple pe care le 

credem edificatoare și pline de înțelepciune. Deodată uităm să gândim ca ei, ca noi 

cei de altă dată, devenim rigizi, intoleranți, aroganți și nici o clipă nu ne trece prin 

minte că lumea s-a schimbat și poate că ei vad lumea așa cum este, nu noi,  noi o 

vedem doar așa cum a fost mai demult. 

     Nu suntem bătrâni. Amânăm să folosim bastonul pe care copiii noștri grijulii ni 

l-au dăruit. În sinea noastră cadoul lor ne-a jignit și întristat și așteptăm să cădem 

de câteva ori înainte de a ieși cu el pe stradă, dacă avem noroc, fără vreo fractură de 

femur. Nu suntem bătrâni. Semnăm hârtii pe care nu le înțelegem, convinși că      

le-am priceput și ne simțim ofensați când alții trebuie să le descurce. Nu suntem 

bătrâni. Avem în cârcă o experiență de zeci de ani pe care o credem că este 

echivalentul a tot ce există si nimeni nu știe mai bine decât noi. Credem ca avem 

dreptate și poate am avea dreptate într-o lume imobilă, într-o lume care ar fi rămas 

așa cum am cunoscut-o noi în tinerețile noastre. Credem că înțelegem complet 

lumea asta de azi. Dar de asta nu suntem din păcate capabili. Chiar dacă o credem, 
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în adâncul nostru veșnic comparăm cu ce a fost. Pe vremea noastră… Da, pe 

vremea noastră era altfel. Și cu „pe vremea noastră” înțelegem anii tinereții noastre, 

nu cei de acum, cu toate că în definitiv și acum e vremea noastră. Trăim încă, 

muncim, iubim, de ce o limitam doar la tinerețe? Fiindcă tinerețea a fost înainte de 

momentul în care am fost nevoiți să ne mințim pe noi înșine ca să nu observăm că 

gâfâim mai repede când suim scările, că spatele ne doare și picioarele sunt mai 

nesigure, fiindcă tinerețea a fost timpul fără griji chiar dacă a fost plină de 

probleme și necazuri. Da, astea au fost timpurile noastre. Timpurile de acum sunt 

doar o prelungire, pentru unii mai lungă, pentru alții mai scurtă, pentru majoritatea 

din noi o luptă de a ne menține deasupra liniei de plutire, în fiecare an mai 

coborâtă. Cu greu acceptăm schimbări, din ce în ce mai greu acceptăm sfaturi. Pe 

vremea noastră…Da, pe vremea noastră mutam munții din loc și acum ne 

împiedicăm de-o pietricică. De ce n-o recunoaștem? De ce nu vrem s-o 

recunoaștem? Fiindcă a o recunoaște înseamnă să recunoști că toate suferințele au 

un sfârșit și oricât de greu, încercăm să împingem sfârșitul cât mai departe, 

mințindu-ne încă o dată că putem să-l împingem la infinit. 

     De multe ori folosim deja bătrânețea noastră ca pe o pavăză: sunt bătrân, ce pot 

să fac? Dar de multe ori considerăm afirmația asta ca pe o chestie comodă, nu ca pe 

un adevăr. O folosim ca să ne scutim de lucruri pe care până nu de mult n-aveam 

nici un motiv să fim scutiți. Acum avem. Și asta e foarte periculos fiindcă te 

obișnuiești foarte ușor s-o folosești în tot mai multe situații. Și în curând o să treacă 

într-o obișnuință și apoi se va transforma încet, încet într-un egoism feroce. „Ce-mi 

pasă?” va circula ca un nebun în capul nostru, îndreptățit de scurtul drum care ne-a 

mai rămas, de durerile atroce care ne țin noaptea treji, de invidia față de cei mai 

tineri sau mai sănătoși sau mai în putere. Ce-mi pasă? Da, ce-mi pasă? 

     Dacă ne gândim la sfârșit?  Desigur că ne gândim. Dar e o noțiune abstractă, va 

veni cândva. Dar dacă azi n-a venit, s-ar putea să nu vină nici mâine, așa că la asta 

nu mă gândesc acum, nu azi. Suntem fataliști. Cum o fi o fi, tot nu putem schimba 

nimic și atunci uneori, câte unul dintre noi, mințindu-se în continuare că e tânăr, 

confunda fatalismul cu fatalul si face fără să gândească prea mult ceva ca în 

tinerețe. Pentru ultima oară. 
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NOI DOI 

     M-am pus în fotoliul vechi și mi-am adus un ceai. L-am pus înaintea mea pe 

măsuța rotundă,  mi-am adăugat două cubulețe de zahăr și mi le-am amestecat încet 

cu lingurița. Mă uitam la mine cum îl beam, încet, tacticos și îmi priveam figura 

îmbătrânită. Nu reușeam foarte clar să mă descurc printre gândurile mele. De fapt 

nici nu mă interesau în mod deosebit. Trec de la una la alta, fără vreo logică sau 

rânduială. M-am lăsat mai departe în fotoliu și am plecat să mă uit prin casă. O 

dezordine ordonată rămasă de zeci de ani aceeași. Cărți, hârtii împrăștiate peste tot.     

Mi-am notat în minte să-mi spun că e timpul de o schimbare și primul lucru e să 

arunc miile de hârtii de care nu mai am nevoie. Nu știu dacă reușesc să mă conving, 

am mai încercat de câteva ori dar m-am eschivat cu tot felul de tertipuri: timp, 

oboseală sau alte pretexte de genul asta. N-am reușit nici măcar pe masa de lucru să 

le ordonez. 

     În timp ce eu dormitam în fotoliu cu o carte căzută pe genunchi și cu ochelarii 

pe nas, mi-am luat avânt și m-am hotărât să-mi schimb viața. S-o schimb total. Să 

ies din monotonia asta de zi cu zi, cu mers la serviciu, venit de la serviciu. M-am 

lăsat dormind în fotoliu și am plecat departe, cât mai departe am crezut eu că e 

necesar ca să mă rup de mine. N-avea importanță unde, important era cât mai 

departe, cât mai departe de fotoliu, de maldărul de hârtii răspândite peste tot, de 

telefonul care sună când nu am chef să vorbesc cu cineva, de note de plată, de 

obligații sociale, de tot. Și să fie cald și frumos. Să fie mult verde și mult albastru, 

să fie flori galbene și flori roșii, să fie liniște. Mai ales liniște. O liniște plină de 

susur de ape, de boare de vânt, de ciripit de păsări.  

     Când am plecat, m-am uitat puțin îngrijorat la mine și m-am întrebat cum o să 

mă descurc în lipsa mea. Fără mica scânteie de optimism, de dorința de libertate, de 

spontaneitatea care mi-o aduc din când în când, o să rămân o ființă apatică, fără 

umor, fără dorință de viață. Dar am plecat totuși. Uneori trebuie să fii egoist un pic 

și să faci ceva pentru tine. Ceva nebunesc, ceva neprogramat, neprevăzut, ceva de 

care nici n-ai crede că ai fi  capabil să faci. Sunt puțin îngrijorat. Când o să mă 

trezesc și o să mă aplec să iau cartea căzută pe jos și o să vad că sunt singur o să mă 

apuce disperarea. N-o să știu ce să fac. Fără mine sunt pierdut în sălbăticia lumii 

din jur, mă simt neajutorat ca un copil pe care părinții l-au părăsit. Dar n-am ce 

face. Trebuie s-o fac. Trebuie să mă las și să plec, oricare ar fi consecințele. Altfel 

voi putrezi în camera asta plină de cărți și de hârtii aruncate pe jos și o să mă 

imbecilizez, o să mă depersonalizez citind carte după carte, sugând ca o sugativă 
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ideile altora, imaginile altora, iubirile altora, toate servite pe tavă în mirosul greu de 

praf al camerei ticsite. Nu, trebuie să mă eliberez de toate astea. Trebuie să plec. 

     Desigur că ideal ar fi să mă iau cu mine în această lungă călătorie, să ne distram 

împreună, să gustăm împreună viața în libertate, fără griji. Desigur că nu mă simt 

prea bine când știu că mă las cu toate treburile pe cap, cu toate notele de plată și 

telefoanele neplăcute, dar n-am ce face. Există o forță mai mare decât mine care mă  

împinge să plec. Dacă o să mai revin? Nu știu. Posibil că noua mea viață să fie 

interesantă un timp dar nu veșnic. S-ar putea să-mi fie dor de fotoliul vechi și de 

hârtiile împrăștiate. S-ar putea să ne întâlnim undeva la mijloc, între viața mea și 

viața mea.    
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NOAPTE 

     Ieri seară am văzut stele pe cer. Ce-i mare lucru în asta? Pentru cineva care de 

mai bine de patruzeci de ani a trăit într-un oraș mare este. Printre luminile marelui 

oraș, orice stea pălește, dispare, dispare și ideea de cer de noapte.  

     Ieri seară am văzut stele pe cer. Am ieșit în gradina casei și când mi-am ridicat 

ochii, am văzut cerul, cerul negru împânzit de stele sclipitoare. Cerul așa cum mi-l 

amintesc eu din copilărie în orașul mic, pe strada în care era un singur bec ce dădea 

o lumină slabă și galbenă, întunecată și aia de sutele de fluturi de noapte care-și 

ardeau aripile la el, bec pe care din când în când îl nimeream cu praștia ca să 

dispară și ultima lumină care ne-ar putea deranja în intimitatea noastră când ne 

adunam pe câte o bancă, fete și băieți, strânși în jurul vreunei chitare ieftine, 

cântând, râzând, stăpâni pe lumea asta sub cerul ăsta negru și sclipitor în același 

timp. 

     Am stat și m-am uitat îndelung, neglijând răcoarea nopții și cerul pe care-l 

priveam la o mie de kilometri de orașul copilăriei mele, era același ca acasă. 

Același întuneric, aceleași sclipiri, fiecare stea era la locul ei așa cum în creierul 

meu, inconștient, această uriașă hartă s-a întipărit. Cu Carul Mare, cu Carul Mic, 

Luceafărul. De aici mai departe cunoștințele mele astronomice se terminau. Și 

totuși îmi părea așa de cunoscut, de familiar, de parcă îmi aparținea mie de când mă 

știu. L-am privit îndelung și de abia atunci am realizat cât de rar l-am văzut așa, în 

splendoarea și strălucirea lui, într-o noapte fără lună, cât de dor mi-a fost să-l văd și 

cât mi-a lipsit. Cât de des am privit cerul marelui oraș și în ochi mi-a pătruns doar 

lumina străzii, lămpile de pe stâlpi și farurile mașinilor, m-am așteptat să văd 

stelele și cu timpul m-am obișnuit că ele nu există. Cu atât mai mare mi-a fost 

mirarea când acum, privind cerul, am regăsit cerul meu, neschimbat de patruzeci de 

ani, de patruzeci de mii de ani. 

     Am stat să-l privesc până am simțit că gâtul mi se înțepenește în poziția aia 

incomodă și totuși n-am vrut să-mi cobor capul. Din întuneric coborau forme și 

animale fabuloase, am încercat să leg cu fire imaginare stele între ele și să formez 

figurile zodiacului sau figuri noi, de parcă cerul ar fi fost o tablă neagră de școală, 

un fel de joc al imaginației. Și totul mi-era așa de cunoscut. Era exact ca cerul din 

nopțile petrecute într-un cort într-o poiană din Retezat sau într-o cabană în Făgăraș, 

când seara, obosit după atâta mers, îți permiți pentru o oră, două, să stai pe lemnul 

umed al unui copac căzut, să stai tăcut și să visezi, așa cum probabil au visat și au 

privit mii de generații înaintea noastră, așa cum imaginația lor, ca și a noastră a 
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zămislit figuri din stele, au zămislit zei și frici și legende ce au dăinuit până azi.  

Mi-ar place să cred că o sută, o mie de generații înaintea mea, generații din care mă 

trag, au trăit pe aici pe undeva și au văzut același cer pe care îl privesc eu acum. 

Fiindcă atunci acești mii de necunoscuți mie, rudele mele ancestrale, o să-mi fie 

mai aproape, am avea ceva în comun în afară de genele din sânge, acest cer care și 

pentru mine și pentru ei a fost același, ceva la care m-am uitat și eu și ei și care 

poate ne-a legat strâns prin aceleași gânduri, aceleași fantezii, aceleași frici. L-am 

privit și gândul mi-a zburat la satul acela uitat de lume în care după ora zece 

generatorul electric se oprea și în care am stat pe o bancă în fața unei case mari și 

verzi, în stânga mea o fată pe care am iubit-o, în dreapta mea un bătrân cu palarie 

pe cap și cu amândouă mâinile zbârcite așezate pe rotunjimea bastonului, 

povestindu-ne despre stele, despre sat, despre când a fost el flăcău în armată. Ne 

povestea cu vocea lui monotonă și plăcută în noaptea aceea de basm în care puteai 

să-i deslușești doar conturul aspru al feței în lumina stelelor. Îmi amintesc cum am 

ținut-o de mână pe fata aia pe care am   iubit-o, am ținut-o de mână în tăcere, 

ascultând amândoi fermecați poveștile, fermecați de povești, fermecați de noapte, 

fermecați de stele, dorind ca noaptea să nu se termine niciodată. Și am înțeles 

atunci cum au apărut poveștile cu zâne și balauri, cu Feți Frumoși și Ilene 

Cosânzene. 

     Am privit cerul la mii de kilometri de casă, l-am privit din mijlocul pustiului 

unde sute de kilometri împrejur nu exista nici o lanternă, nici o mașină ca să rupă 

întunericul și în care erau atâtea stele încât aveai senzația că cerul e gri nu negru și 

în care lumina stelelor, ea singură, ajungea să-ți vezi pașii. Am fost impresionat de 

cerul ăsta în care Norii lui Magelan păreau chiar nori, nu miliarde de stele adunate 

împreună, de întinderea nesfârșită a cerului, copleșit de cât de mici suntem în 

comparație cu el, dar a fost un cer rece, frumos dar rece, steril in liniștea aia 

desăvârșită. M-am simțit străin în admirația mea, negăsind tiparul cerului meu sub 

care am copilărit, cerul din munții de acasă, cerul din satul ăla uitat de lume. Cerul 

și stelele și cântatul greierilor. 

     Ieri seară am văzut stele pe cer. M-am uitat la ele până am înghețat și abia atunci 

am coborât capul. M-am mișcat ca să mă încălzesc și să mă dezmorțesc un pic și 

am realizat atunci că pentru câteva minute am fost iarăși copil. 
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ÎN SPATELE UȘILOR ÎNCHISE 

     În spatele ușii închise ești singur. Nici rudele, nici prietenii care te-au însoțit 

afară nu mai există. Ești singur, purtând interminabile discuții cu tine însuți și cu 

ceilalți, reproșându-le curajos tot ce n-ai îndrăznit să le spui când te-au rănit, când 

te-au nedreptățit. În spatele ușii ăsteia nimeni nu te mai poate ajuta. Tu ești singurul 

tău ajutor și trebuie să-ți decizi singur soarta, cu toate riscurile ei. Nu-i ușor. Ai 

vrea să strigi în singurătatea ta după ajutor dar știi că nimeni n-o să te audă. Ei au 

rămas cu toții afară, fiecare în spatele ușii lui închise. Nu-i reavoință, nu-i lipsă de 

iubire, dar peste pragul ușii tale nimeni nu poate intra nici dacă ar vrea. Chiar dacă 

unii au pretenția că au aruncat o privire, e o iluzie, e o amăgire, în cotlonul tău din 

spatele ușii ești singur cu grijile tale cele mai secrete, cu gândurile tale cele mai 

intime. Nu că ai vrea să fii singur, nu că ai vrea să ai secrete sau gânduri intime dar 

simți că dacă ai încerca și încerci câteodată, n-ai găsi cuvintele, n-ai găsi privirea 

sau tonul vocii ca celălalt, frate iubitor sau cel mai bun prieten să înțeleagă totul. 

Tot ce simți, tot ce gândești, tot chinul sau durerea din tine, toate gândurile care te 

frământă și nu le găsești dezlegare. Nu că n-ar vrea, nu că nu s-ar strădui s-o facă, 

nu, pur și simplu nu pot pătrunde prin ușa ta de parcă o mână magică și nevăzută   

i-ar opri, fără măcar să-și dea seama, să intre în intimitatea ta nepătrunsă. 

     În spatele  ușii închise ești un altul. Nu în totalitate, doar puțin. Ești unul cu 

gânduri pe care   n-ai vrea ca cineva să ți le citească, cu vorbe pe care n-ai vrea ca 

cineva să le audă. Cu sentințe despre alții care ar răni și, dincolo de ușa asta, nu    

le-ai spune niciodată fiindcă acolo  pui totul în balanță, ce e bun și ce e rău și dacă 

bunul învinge, atunci acolo, în fața ușii, îți înghiți cuvintele pe care în spatele ei   

le-ai spus.  

     Nu. Greșesc. În spatele ei nu ești un altul, în spatele ușii ești tu, tu cel adevărat, 

fără minciună, fără demagogie, fără diplomație. Ești gol, cu gândurile tale curate 

sau murdare, cu ura nespusă, cu iubirea nemărturisită, cu frici și coșmaruri, cu vise 

absurde, cu idei utopice pe care le dezvolți și le crezi posibile, reale, simple. Acolo 

e turnul tău de fildeș în care se nasc gânduri duioase sau gânduri criminale, în care 

încerci să judeci și să hotărăști pe care din ele și cât de mult să lași să iasă cu tine 

atunci când ieși în lumea de afară, fiindcă trena ta de gânduri cu care ieși e 

imaginea cu care ceilalți te văd, te judecă, te urăsc sau te iubesc.  

     Fiecare are o ușă în spatele căreia se poate ascunde atunci când lumea pare să 

devină insuportabilă, când prietenul tău cel mai bun se dovedește a-ți fi doar un 

amic banal, când marea ta iubire te-a schimbat pentru un altul, când ai pierdut pe 
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cineva drag, când suferința te răpune. Fiecare vrea câteodată să fie singur, nu singur 

în spațiu și timp ci singur în el, cu propriile gânduri fără interferențe cu gândurile și 

problemele altora, singur analist al propriei vieți, indiferent cât de subiectiv sau 

obiectiv te vezi, să ai plăcerea să-ti spui că ești bun și curajos și valoros fără să-ți 

fie teamă că o să pari înfumurat sau arogant. Să fii singur ca să-ți imaginezi pentru 

câteva momente că-ți trăiești viața așa cum ai visat-o, nu așa cum soarta a hotărât-o 

pentru tine, nu așa cum alții au hotărât-o.  

     În spatele ușii închise e loc doar pentru o singură persoană, iar lumea e ca un 

fagure imens în care fiecare om își are celula lui hexagonală, cu o singură ușiță 

magică doar pentru el. Suntem un roi de oameni singuri care trăim împreună, 

umplând spațiul cu vorbe, comunicând între noi cu jumătăți de adevăruri, numind 

minciunile diplomație, balansându-ne pe coarda întinsă între a spune adevărul 

dureros sau minciuna blânda, nu cu răutate, nu cu intenție, doar ca așa e viața, așa o 

cere comunitatea, așa o cer regulile. Poate de aceea avem nevoie de ușa închisă 

fiindcă în spatele ei nu există reguli, nu există dogme, nu e există principii. În 

spatele ușilor închise existam doar noi.  
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ȚARA ÎN CARE TIMPUL S-A OPRIT 

     În țara în care timpul s-a oprit nu se întâmplă nimic nou. Lemnele stau și acum 

netăiate în curte, gardul e tot așa de stricat. Pe banca scorojită din fața casei stau 

bătrâni tăcuți cu țigara în coltul gurii. Amintiri n-au, pentru amintiri ar trebui ca 

timpul să curgă. În locul ăsta timpul s-a oprit. Stă pe loc. E totul doar o clipită de la 

început până la sfârșit. Începutul și sfârșitul fiecăruia. Se nasc, mănâncă, se însoară, 

fac copii și muncesc. O muncă fără timp, aceeași mereu, nici o schimbare, nici o 

diferență. Și aproape de sfârșit stând pe o bancă cu o țigară în colțul gurii, cu 

mustața galbenă de tutunul prost dintr-o țigară răsucită singur din hârtie de ziar. Cu 

mâinile crăpate și degete artritice, tremurânde, cu pălăria decolorată de soare, cu 

borurile lăsate, stâlcite, diforme. Privesc în gol, cu privirea fixă trecând prin vacile 

care se întorc alene către casă, tălăngile din tablă ruginită sună spart, monoton. Se 

mișcă  prin praful și balega de pe drumul ros de soare și ploi. Doar pe ici și colo, la 

umbra vreunei case înfloresc anemic câteva flori de piatră cu frunzulițele lor 

ascuțite ca acele bradului, născute din nimic, trăind din nimic, nemuritoare și 

veșnice ca și țara asta în care timpul s-a oprit. 

     Oameni cu sapa în spinare, cu straie în alb și negru, se mișcă în șir, bărbatul 

înainte, femeia doi pași în urmă, pe cap cu coșul cu mâncare, în cealaltă mână cu 

ulciorul desenat cu linii roșii și verzi în care apa o să fie încă rece când sudoarea 

muncii o să-i sleiască de puteri. O să-l pună sub nucul bătrân alături de coșul cu 

mâncarea învelită în cârpe albe și curate din care o să scoată brânza și slănina. Felia 

tăiată gros, felie mare cât toată pâinea, pâinea coaptă în cuptor o dată pe săptămână. 

Când soarele o să lovească mai tare și aerul o să se unduiască deasupra câmpului, 

femeia o să ia din coș bucata de pânză pe care o s-o întindă pe iarba rară de sub 

nuc, o să înlăture cu dosul palmei furnicile și o să aștearnă ce-a adus pe ea, bucatele 

și jumătatea de țuică pentru omul ei, omul ei cu mâinile bătucite de muncă și arse 

de soare. Îi taie măsurat și i le pune în față, îi dă cârceagul mai aproape și numai 

după aia își taie și ei. Mănâncă în tăcere fiindcă aerul e fierbinte și e greu să și 

vorbești, fiindcă nu au ce-și spune, fiindcă în jur e numai liniștea câmpului și 

zumzetul albinelor și vorbele lor parcă ar strica pacea.  

     În țara în care timpul s-a oprit munca e viață și viața e o munca. Fiecare știe ce 

să facă, au învățat din moși-strămoși unii de la alții, au învățat cum să toarcă fuiorul 

și să facă pânză, cum să topească fierul și să facă potcoave. Și totul la fel, generație 

după generație, fără întrerupere, fără oprire. Nimeni n-are voie să schimbe ceva, de 

ce-ar schimba? De ce-ar strica datinile pe care toți le știu cu altele de care nu ești 
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sigur c-o să meargă? La ce-ți trebuie carte ca să strângi fânul în căpițe înalte și 

pline de arome? Știe cartea mai bine cum și când trebuie înhămat calul la plug? Și 

timpul stă așa mai departe oprit, toți se simt apărați în nemișcarea lui, fără 

schimbări, fără gânduri, fără vise.  

     Nimic nu se schimbă, nici munca, nici nașterea, nici moartea. Sunt reguli 

nescrise pentru toate, reguli pe care n-ai voie să le calci. Nu poți să schimbi ca 

lumânarea la botez să fie pusă-n stânga în loc de dreapta ori la înmormântare în 

dreapta în loc de stânga așa cum nu poți pune plugul în fața boului la arat. Și 

păzitorii acestor datini sunt neînduplecați. De ce-i așa? Fiindcă întotdeauna a fost 

așa. Și răspunsul ăsta ajunge ca să oprească timpul în loc. Ei sunt stăpânii timpului, 

stăpâni care au existat în țara asta dintotdeauna, în fiecare generație care a fost și va 

fi. Neînduplecați în tipare ancestrale, poate conștienți, poate inconștienți că 

stăpânind datinile stăpânesc timpul și-l opresc să curgă. Ei sunt atotputernicii 

acestei lumi în care nu se schimba nimic. 

     O data în generație se naște câte unul care între a i se pune lumânarea în dreapta 

la botez și în stânga la înmormântare, se răscoală și vrea să știe. Fiindcă 

„întotdeauna a fost așa” nu-i mai ajunge și nu-l împacă și vrea să știe dacă         

într-adevăr a fost așa și ce-ar fi dacă o să se schimbe.  Și-atunci ia cartea și căută și 

găsește întâi un pic, pe urmă mai mult și simte în vene cum ceva începe să se miște. 

Și cu cât mai multe cărți și cu cât mai multe gânduri apar și mai multe întrebări la 

care căută un răspuns, apar vise cu care la început nu știe ce să facă, apoi încearcă 

să se opună, să strige, să se revolte până își dă seama că unica soluție e să plece. 

Oriunde, numai să plece. Fiindcă mișcarea pe care o simte în vene este timpul. 

Pentru el timpul a început să se miște. 
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ÎNTRE PIETRELE RUINEI 

     Nu e ușor să trăiești, nu e ușor să mori. Viața e ca o plantă care crește între 

pietrele bătrânului zid. Nu-i trebuie mult, nu-i trebuie mai  nimic. Tenace, se luptă 

să existe, se bucură de fiecare picătură de ploaie și de fiecare fir de nisip care se 

strânge în jurul rădăcinii ei. Că-i dăm mai mult, c-o alintăm cu bunătăți și vorbe, o 

înfrumusețează dar nu e substanța din care-și trage seva. Voința, voința de-a trăi e 

puterea ei nemăsurată. Dorința de a exista, indiferent de chinuri, indiferent de sete, 

indiferent de foame. Nu noi hotărâm dacă firul vieții noastre se rupe ori nu. Nu știu 

cine hotărăște asta, poate un alt eu din noi adânc ascuns în inimă, în creier, în vene, 

poate vreun Dumnezeu atotputernic. Oricine ar fi, îi e greu să scoată toată rădăcina 

pătrunsă adânc între pietre, îi trebuie forță uriașă s-o rupă toată fiindcă ultima 

bucățică de rădăcină rămasă acolo se întinde iarăși, se hrănește iarăși din picătura 

de ploaie și din firul de nisip și iese la iveală din nou, întâi încet, cu trudă, uneori 

viguroasă ca înainte. 

     Viața e așa de diferită pentru mine, pentru tine, pentru cel tânăr, pentru cel 

bătrân, pentru cel sănătos, pentru cel bolnav dar atunci când soarta încearcă s-o 

scoată din zid, atunci suntem cu toții la fel. Atunci nu mai contează nici bogăție, 

nici cultură, nici altceva, stăm goi, noi cu voința noastră de a trăi. 

     Ce știe un copil, ce știe un tânăr sănătos ce e viața? Pentru el e așa de normal să 

fie, atât de subînțeles să existe încât nici un gând, da, chiar nici un gând nu-l tulbură 

să se gândească la ea. E totul așa de limpede, de drept, de frumos. Ce poate înțelege 

el din durerea altuia? O poate alina cu vorbe, o poate mângâia cu prezența lui dar 

de înțeles, profund, nu cred că poate. Și e bine că n-o înțelege. Ce rost ar avea atâta 

timp cât rădăcinile lui în zid sunt atât de puternice încât  poate mișca pietrele, le 

poate măcina să-și facă mai mult loc, să primească mai multe picături de ploaie, 

mai multe fire de nisip, mai mult soare. Doar cine a trăit-o o poate înțelege cu 

adevărat, o poate înțelege și n-o poate uita niciodată. 

     La marginea abisului începi să te gândești la toate. La ce-ai fost, la ce-ai făcut, la 

ce-a fost bun, la ce-a fost rău. Cu mâinile încleștate pe buza de pământ sfărâmicios, 

cu picioarele în gol nu te zbați, încerci să iți strângi ultimele forțe ca să te ridici. Și 

mâinile până atunci așa de slabe se dovedesc acum puternice și iți trag corpul 

bătrân, iți trag trupul bolnav și undeva, în partea inconștientă a ființei tale, motorul 

voinței începe să funcționeze tot mai puternic luptând cu gravitația. Iar gândurile se 

învârtesc ca nebune, gânduri egoiste sau gânduri de iubire, gânduri în care iți dai 

seama că dacă slăbești strânsoarea vei pleca, vei pleca nu numai pentru tine ci vei 
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pleacă pentru toți cei dragi ție și gândul tristeții lor te face mai puternic, mai robust, 

să ieși pe iarba proaspătă de pe margine, să te întinzi istovit pe spate cu brațele 

deschise, cu privirea la cerul albastru și să respiri ușurat. Ai învins. Ești puternic. 

Poți fi mândru de tine. În jurul tău, nevăzuți, stau cei dragi, neîncrezători în 

minunea ce s-a petrecut sub ochii lor, încremeniți pentru un moment ca apoi încet, 

încet, să-ți întindă mâna să te ridici, să iți cuprindă umerii și să te întoarcă cu 

spatele la prăpastie, să-ți conducă pașii nesiguri încet, încet, spre casă.  

     Tărâmul nimănui, tărâmul între existență și ne-existență a fost câmpul bătăliei 

tale în care ai ieșit învingător. Ai vrea să uiți măcelul, poate că-l vei uita un pic 

cândva. Poate că dragostea din jur te va ajuta să-l uiți. Dar complet n-o să-l uiți 

niciodată fiindcă a fost izbânda ta, a fost victoria voinței tale, victoria ta asupra 

fricii. 

     Nu e ușor să trăiești, nu e ușor să mori. Cum pot înțelege eu, tolănit cu burta 

plină pe vreo canapea comodă în fața unui televizor, cum pot eu să-l înțeleg pe 

micuțul african care de trei zile n-a primit un strop de apă și de o săptămână nimic 

decât iarbă uscată? Îmi spun: săracul. Și apăs butonul pentru următorul canal și 

clipa de tristețe, doar o scurtă clipă, se diluează în acțiunea vreunui film prost pe 

care l-am mai văzut o dată. Și totuși copilul ăla are o viață, dacă o poți numi așa. Și 

el are firavele lui rădăcini în zidul colibei. O plantă uscată, cu o singură picătură de 

sevă pentru care picătura de ploaie n-a sosit de mult timp, de foarte mult timp ca să 

ude nisipul uscat care-i acoperă din plin corpul, aproape să-l sufoce. Și totuși 

trăiește. Și totuși există. Nu poate trai, nu poate muri, e între cele două lumi cu 

suferințele lui pe care poate nici nu le realizează fiindcă n-a cunoscut niciodată 

altceva.  

     Cândva viața se termină fiindcă trebuie să se termine. Caci numai zeii sunt 

nemuritori, noi nu. E timpul ca rădăcina să se usuce și încet, încet să alunece dintre 

pietre până când, sfrijită și fără puteri, luată de vânt, cade. În urma ei rămâne un gol 

care cu timpul se micșorează din ce în ce până când dispare de tot. O generație, 

două, rar trei și din planta asta cândva robustă nu mai rămâne nici măcar o amintire. 

Poate doar o urmă, un obiect ce merită păstrat, o fotografie, un inel, un vas de 

porțelan. Un mormânt cu inscripția pe cruce aproape ștearsă de vreme. Un suflet în 

lanțul nesfârșit de suflete ce vin și pleacă. 
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STRĂINUL 

     Străinul care a intrat în oraș către seară, părea un om oarecare. Căra un sac 

ponosit pe umărul drept și o pălărie de fetru uzată pe cap. Părea obosit și plin de 

praf ca după un drum lung. Era după un drum lung, un drum foarte lung. Era după 

drumul lung al vieții, al propriei vieți.  

     Intră în orașul ce-i părea străin și familiar în același timp, apropiat așa cum îi 

apăruse de mii de ori în tot atâtea mii de vise și totuși străin, cu străzile  cu case 

vechi și nume noi, cu parcuri cu bănci prăfuite printre peluze lăsate în paragină. În 

spate, undeva în fundal, muntele nemișcat de milioane de ani. Se opri cu sufletul la 

gură și-l privi. Muntele. Muntele lui. Rotund și maiestos cu spatele golaș, spinarea 

unui uriaș aplecat să-și potolească setea în râul ce curge din el la vale. Orașul lui. 

Ce scurtă e istoria și ce repede se schimbă totul.  

     Picioarele i se mișcă automat, îl duc încoace și încolo pe străzi cunoscute și 

fiecare piatră e o amintire, fiecare casă e un om, o familie, o față întipărită în creier 

cu râsul sau tristețea ei. În sacul lui poartă miile de fețe și miile de râsuri sau 

lacrimi pe care le-a strâns în atâția ani când   le-a privit, când le-a vorbit, când le-a 

iubit. Sacul îi atârnă greu pe umăr. Încearcă să-l țină strâns parcă cu grijă să nu-i 

scape din el nimic, să nu se împrăștie în neantul orașului, îi simte tremurul neliniștit 

și freamătul ca înaintea unei explozii, simte energia amintirilor ce apăsă așa de 

greu, așa de greu. Încearcă să-și coordoneze mersul, să pună stăpânire pe voința lui, 

să nu lase să fie purtat așa, fără voia lui dar nu reușește. Într-un târziu se lăsă târât 

fără să se mai opună mersului automat al pașilor. Simte cum brațele îi slăbesc și din 

sacul de pe umăr încep să curgă una după alta amintiri, amintirile acestui oraș al 

copilăriei în care e acum un străin pribegind aiurea.  

     O școală verde pe care el și-o amintea zugrăvită în galben dar cu aceleași 

balconașe inutile, în ea clase cu podele date cu motorină și sobă lângă ușă, muzeul 

de științe naturale cu animale împăiate și pietre sub sticla meselor întinse sub 

geamuri, muzeu în care nu intra niciun elev, un muzeu mort, înțelenit în vremuri. 

Coridoare pline de freamătul elevilor în uniforme, perechi îndrăgostite, elevi timizi 

repetând în șoaptă a zecea oara vreo lecție inutilă despre vreun domnitor obscur, 

miros de cerneală, de tinerețe, de teamă de profesori, de nepăsare, de fericirea 

tinereții. O curte mare trăind în ritmul pauzelor, zece minute de râsete, de țipete, de 

zbenguială, cinci zeci de liniște în care se aude doar târnul cu care portarul mătură: 

târș, târș... Cu grămada de fier vechi din colțul din spate, conservele goale cu care 

jucau fotbal când n-aveau vreo minge la îndemână, cu porți făcute din două chipiuri 
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aruncate pe jos în praf. Cu fete mergând împreună două câte două, povestindu-și 

vreun început de romanță, vreun vis neîmplinit cu vreun băiat drăguț care prefera să 

dea cu piciorul în conserva goală în loc să încalece armăsarul alb și să vina să le ia 

cu el. Liniștea vacanței în curtea goală, în care vreo câțiva rătăciți săreau gardul de 

sârmă ca să poată arunca câteva mingi la coșurile nemișcate cu nețul zdrențuit de 

vreme. 

     Un parc cu platani mari și groși, cu bănci vopsite în verde în spatele statuii de 

marmură, cărări cu pietriș mărunt care-ți intrau vara în sandale, seri întunecate când 

pândeai profesorii in timp ce trăgeai interesant din țigară sub ochii admirativi a 

vreunei iubite temporare încercând să pari neînfricat și matur în timp ce ochii 

stăteau la pândă ca un animal hăituit.  

     O stradă mare pe care acum n-o mai recunoscu. Se adună puțin atât cât să poată 

ieși pe o stradă laterală care ducea către râu, să nu mai vadă modernul miezului 

orașului, să poată să păstreze în minte imaginile acelor ani de liniște și pace în care 

perechile se plimbau seară de seară în sus și în jos, când una lângă alta erau 

deschise prăvălioare de ațe, de pantofi, de muzică, de vase, în care intrai să spui un 

sărut-mâna, fiindcă erau părinții prietenilor tăi, vecinii tăi, toți pe care îi cunoșteai 

și te cunoșteau și ei pe tine.  

     Străzi paralele care duc către râu, aici stătea vara cu baticul ei negru pe cap sau 

iarna cu mâinile băgate într-un manșon de blană jerpelită o bătrână domnișoară, 

așteptând să poată opri pe cineva ca să mai stea cu cineva de vorbă, dincolo dulăul 

care lătra furios prin crăpătura porții când treceai pe lângă ea. Gropi pe care de zeci 

de ani nimeni nu s-a gândit să le repare. Și apoi strada de lângă râu. Și râul.  

     Se opri o clipă și privi de-a lungul lui, de-a lungul străzii și tristețea îi umezi 

ochii. Străinul se simți mai străin ca niciodată de când a pus piciorul în orașul lui. 

Trebui să închidă ochii ca să poată simți în amintire amestecul îmbătător de miros 

de tei înfloriți, de salcâm, de miros de apă si de pământ reavăn. Trebui să închidă 

ochii ca să reușească sa selecteze în amintire doar susurul râului și al vântului în 

plopii de pe marginea lui. Și ar fi vrut să nu-i mai deschidă niciodată, să-i rămână 

in ochi imaginea a ceea ce nu mai era de văzut: teii, plopii, păduricea, floricelele, 

liniștea. Și totuși păși mai departe, imaginându-și că nimic nu s-a schimbat, că 

plopii străjuiesc și azi drumul, că teii îmbată și azi aerul cu mirosul lor, că licuricii 

mai zboară și acum în nopțile de vară liniștite. Păși de-a lungul râului mai departe, 

tot mai departe căutând un loc, măcar un singur loc care a rămas la fel, pe care nu  

l-au schimbat. N-a găsit. Dar mintea a reușit să refacă drumul și teii și plopii și 

banca pe care a sărutat o fată, capătul cărării unde a îndrăznit să spună cuiva prima 

dată te iubesc, aleea pe care s-au plimbat de mână. Și a reușit să refacă totul, 

mirosuri, sunete, atingeri. Și a reușit să vadă lumea în jurul lui frumoasă, așa cum o 

știa el și a reușit să nu mai vadă nimic din schimbare, dorind ca totul să rămână așa 

pe vecie. Și atunci nu s-a  mai simțit străin. Atunci s-a simțit din nou acasă. 
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SCRISOARE DIN BIZANȚ  

     Îți scriu dintr-o mahala din Bizanț, pe o masă ștearsă la repezeală de un flăcău cu 

șorțul murdar, îți scriu fiindcă trebuie să-ți scriu. Nu că aș avea ceva important să-ți 

spun ci pentru că un impuls interior îmi spune că trebuie, un impuls care-mi 

conduce mâna pe hârtie, automat, ai zice că creierul mă ignoră total și coboară din 

cap în mâna mea dreaptă și-i ordonă să scrie, să scrie fără încetare și mă uit, 

spectator neglijat la toată această bizară acțiune în care mâna mea scrie singură, pe 

o masă murdară într-o casă de ceai din Bizanț. Mă uit pe furiș la ce scrie și mă 

minunez cum găsește cuvintele, cuvinte pe care eu ar trebui să le caut îndelung ca 

să le leg în noima lor logică.  

     Sunt în Bizanț de două săptămâni și mai bine, cu treburi și cu dor să văd lucruri 

noi în lumea asta veche în care oamenii pe stradă se-mbrăcă ca-n secolul nostru și 

poartă în suflet și în minte învățăturile lui Mahomed, tradițiile ienicerilor și tainele 

nomazilor, Bizanțul care îmbină așa de minunat secolul vitezei cu rămășițe 

medievale ale bazarelor, bazarele cu mesele pline de mirodenii colorate alături de  

mese cu mărfuri contrafăcute, cu mărci celebre vândute la prețuri ilar de mici, care 

amestecă vocile vânzătorilor lăudându-și marfa așa cum au lăudat-o bunii și 

străbunii lor, le amestecă cu chemările telefoanelor mobile, stridente cu melodii 

luate din cântecele Orientului și strigarea muezinilor. 

     Îi spun Bizanț fiindcă numele de-acum nu mai are puterea pe care acest cuvânt îl 

avea odată, cu toată istoria pe care o poartă în cârcă, cu clădirile ramase de la câți 

au trecut pe aici, cu credințele lor și pretențiile lor de a fi cei mai mari, cei mai 

puternici, cei mai bogați. 

     Îți scriu fiindcă trebuie să-ți scriu deși știu că la sfârșit o să mototolesc hârtia 

asta galbenă și o s-o arunc pe jos așa cum face toată lumea pe aici, ca apoi s-o ridic, 

s-o mai recitesc odată și s-o rup apoi definitiv în bucățele, ca nimeni să nu-mi 

cunoască gândurile, nimeni din lumea asta pe care gândurile mele nu-i interesează 

și nu le pasă și nu mă cunosc. O arunc fiindcă știu că n-o să-mi răspunzi așa cum nu 

mi-ai răspuns la nici una din cele pe care le-ai primit și dacă ai vrea să-mi răspunzi, 

unde ai putea-o trimite în lumea asta veche, fără numere la case dar în care fiecare 

știe  cine e noul venit, ce face, de unde este, pentru cine scrie? 

    Ti-am scris mult, am umplut foaia și pe o parte și pe cealaltă cu scrisul meu 

mărunt, așa de mărunt că abia poți să-l citești, dar n-am avut decât această unică 

foaie și-am vrut să-ți scriu tot, tot ce am văzut și tot ce am învățat în aceste două 

săptămâni în care am trăit hoinar în orașul ăsta în care mahalalele miroasă a covrigi 
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cu susan și a chebap tăiat cu cuțite lungi pe pâinițe rotunde, miros de ceapă și de 

migdale prăjite în zahăr  in galantarele cu halva și baclavale prea dulci pentru 

gustul meu. Am vrut să-ți povestesc despre minaretele ca sulițele azvârlite către cer 

în care muezinii cheamă drept-credincioșii la rugăciune, rugăciunea către singurul 

Dumnezeu și rugăciunea pentru singura credință adevărată, așa cum bat în alte 

locuri și în alte lumi clopotele în alte turnuri ce ating cerul pentru alt singur 

Dumnezeu și pentru altă singură credință adevărată. Aș vrea să vezi și tu, măcar 

prin ochii mei această lume pestriță în care la marginea străzii, în ușa prăvăliei lui, 

a zecea generație de făuritori de giuvaeruri le făurește cu aceleași unelte pe care 

nouă generații înainte lui le-au făurit și ei, cu același fes pe cap și aceeași privire 

căutând mușterii printre oameni îmbrăcați după ultima modă a Europei.  

     Ți-am scris a zecea, poate a suta scrisoare de când m-am suit în tren, în     

Orient-expresul care m-a adus cu pufăit de aburi și miros de cărbune zile întregi, tot 

mai aproape de orașul ăsta, chiar dacă pufăitul și mirosul de cărbune au fost doar în 

imaginația mea, chiar dacă trenul nu se mai numește Orient-expres, chiar dacă 

salonul  vagonului restaurant e unul obișnuit, fără chelneri stilați și lume elegantă.  

Și când am coborât din tren, în gara plină de forfotă, am simțit că aerul e altul, am 

rămas o clipă debusolat și amețit de gălăgia și mișcarea continuă din jurul meu 

până când un hamal mi-a luat micul meu bagaj și mi-a croit drumul către ieșire. 

Toate le-am rupt, toate le-am aruncat. De ce le-aș fi trimis? Poate că ți-ar fi plăcut 

să afli cum e în lumea asta în care mă găsesc acum. Sunt sigur că ți-ar fi plăcut. 

Sunt sigur că te-ar fi fascinat și pe tine așa cum m-a fascinat și pe mine, așa cum 

orice amestec de vechi și nou, de azi și de ieri fascinează și încântă.  

     Acum mă duc. Mă duc din ceainăria asta în care zeci de feluri de ceai își 

amestecă mirosurile până când creează unul unic în care poți să separi fiecare 

ingredient așa cum un dirijor poate separa sunetul unui singur instrument din 

armonia globală a orchestrei. Mă duc după ce am scris scrisoarea, ultima scrisoare 

pe care ți-o mai scriu.  
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ȘI TOTUȘI SE SCHIMBĂ  

     Ai zice că într-o viață de om lumea în jurul tău nu se schimbă prea mult. Ce 

înseamnă câteva zeci de ani în istoria lumii.  

     La noi acasă venea toamna un pribeag să taie lemne. Nu știu dacă avea casă sau 

pribegea prin lume cu pânza lui lungă de fierăstrău, cu desaga în dungi, cu o căciulă 

de blană jerpelită pe cap și cu un cojoc din oaie mițoasă, până la pământ, că era 

vară, că era iarnă. Avea mâinile muncite, crăpate de muncă, vorbea puțin, punea 

bucata de lemn pe capra de tăiat și de dimineața până seara auzeai sunetul monoton 

al fierăstrăului lui: hârș-hârș, hârș-hârș. Se scula în zori, bea păhărelul de țuică pe 

care bunica i-l punea în față, pe urmă mânca în tăcere ce primea, când găta  scuipa 

în palme și se apuca de tăiat. Încet, sistematic, dozându-și forțele cu înțelepciune. 

La prânz mânca supa de cartofi cu multă slănină în ea, pe urmă mâncarea de fasole 

verde din gradină, făcută groasă, cu carne, mai primea un păhărel de țuică, fuma o 

țigară ieftină și tăia mai departe până seara. Dormea în șura de lemne, pe cojocul lui 

mițos, n-avea grabă, muncea o zi, două, o săptămână, până găta toate lemnele și 

erau toate frumos stivuite pentru iarnă. Pe urmă îl plăteam, nu cerea mult, doar 

pentru țigările Mărășești, băga în desagă sticla cu restul de țuică ce-a mai rămas, 

tabla de slănină ce i-o dădea bunica, un codru mare de pâine, zicea sărumâna și 

pleca alături la vecinul, să-i taie și lui. Nimic nu l-ar fi scos din munca lui, din 

timpul lui, din ritmul lui, răspundea scurt dacă îl întrebai ceva și tăia mai departe. 

Hârș-hârș, hârș-hârș…  

     Când intrai în gradină, te izbea mirosul de frunze de tomate amestecat cu cel de 

ceapă și de garofițe, toate aromele se îmbinau într-un miros complicat, puțin        

de-acolo, puțin de dincolo, alegeam alene roșia cea mai mare și mai coaptă, 

mușcam din ea, era dulce și acrișoară în același timp, îmi curgea zeama pe bărbie, o 

ștergeam cu dosul palmei și mușcam încă o dată. De pe acoperișul șurei gungureau 

doi porumbei gri, albinele zumzăiau, din când în când se auzea departe vreun câine, 

vreun muget de vacă sau un cotcodăcit de găină, totul părea nemișcat, ars de soare 

în pacea și liniștea asta. Pace. Liniște. Pace și liniște. 

     Pe strada neasfaltată treceau poate de trei ori pe zi, când nu era zi de târg, câte o 

căruță încărcată până la cer cu fân, alergam în urma ei să tragem în noi mirosul de 

fân proaspăt, deasupra stătea omul ce ținea frâiele cailor, mergea încet, n-avea 

grabă. 

     În oraș erau trei mașini, patru dacă socoteai și taxiul vechi cu care mergeam la 

gară, la accelerat. În oraș erau trei televizoare cu câte o antenă cocoțată la câteva 
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zeci de metri, la care se vedea, dacă vremea era bună, cu mulți purici, vreo 

emisiune pentru copii sau vreun meci de fotbal în alb și negru.  

     Dacă mergeai pe stradă, te întâlneai cu unul și cu altul, mai întrebai: ce mai faci? 

Ce să fac, bine, cu necazurile mele. Dumneata? Am doi nepoți. Să-ți trăiască! 

Mulțumesc! și plecai mai departe, oriunde ajungeai repede, mergeai pe picioare sau 

cu bicicleta, cărai kilogramele de zahăr pentru marmeladă în plasa de pânză cu 

inele de lemn pe cârma bicicletei. Marmelada se fierbea în căldarea pusă pe pirostii 

în mijlocul curții, amestecam toată ziua la magiunul de prune sau la marmelada de 

măcieșe cu o lingură cu coadă lungă, să nu se prindă de fundul de aramă, mestecam 

și vorbeam, mestecam încet, lent, cu mișcări ample, până seara. 

     Și sunetele erau lente, veneau de ici de acolo, de la vrăbii, de la ciori, de la 

vacile care se întorceau seara de la păscut, sunete monotone, plăcute. Telefonul 

suna de două, trei ori pe zi, sunai la centrală, vă rog faceți-mi legătura cu numărul 

200. Eu v-o fac dar să știți că nu e nimeni acasă, doamna e în piață. Ah, mulțumesc, 

o să sun mai târziu. 

     Acolo era râul, molcom, susurând plăcut, ore întregi stăteam cu undița pe malul 

lui pentru doi, trei peștișori pentru care nu se merita să încingi uleiul în tigaie. Ne 

răcoream în apa dacă ne era prea cald și pescuiam mai departe. 

 

     Pe urmă au fost zece mașini și două zeci de televizoare, pe urmă o sută de 

mașini, două sute, cinci sute de televizoare, fără purici, colorate, pe urmă strada n-a 

mai fost cu gropi, asfaltul mirosea a benzină și avea pete de ulei, străzile și-au tăiat 

drum prin livezile de odinioară și au defrișat pădurile, o mie de mașini, zece mii de 

televizoare, un milion de pete de ulei. Cu bicicleta trebuie să te dai la o parte în fața 

mașinilor grăbite, claxoane, frâne peste tot. Motoare prea ambalate, chinuite, mai 

repede, mai repede! Telefonul a primit o roată cu numere, apoi taste, sună la fiecare 

oră, vorbim să vorbim fără să spunem nimic. Pe urmă au venit telefoanele mobile și 

alte milioane de televizoare care funcționează zi și noapte, reclame la lapte, la 

săpunuri, la medicamente. Mobilele sună peste tot, în case, pe stradă, în biserici. 

Fiecare cu alt fel de a suna, melodii, sonerii. Unde ești? Sunt la mol să cumpăr 

ceva. Lume multă, înghesuială, oameni grăbiți ce împing cărucioare pline cu 

cumpărături, nervoși, agitați, ne grăbim, îi împingem pe ceilalți să meargă mai 

repede, să ieșim de aici, să intram alături, cu alt cărucior pe care să-l umplem. 

Vrem mai mult, tot mai mult, nu ne mai ajunge timpul să putem cumpăra cât am 

vrea să cumpăram fiindcă pentru asta trebuie să muncim mai mult, mai repede, o 

mașină mai rapidă să nu pierdem timpul când ne deplasăm dintr-un loc în altul, 

cumpăram de toate, mâncăm prea mult, prea repede, cumpărăm să mâncăm, 

cumpărăm medicamente ca să ne simțim bine după aia, pastile de durere de cap 

după toată agitația zilei. Toți vorbesc, toți telefonează, uite ce film am primit de la 

vărul, muzică tare, rock, hip-hop, manele, totul se  învârte în jurul tău într-un ritm 
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drăcesc. Mai mulți cai putere, mai mulți bani, mai mulți prieteni necunoscuți în 

Facebook, mai mulți psihiatri.  

 

Și cândva îți cauți un loc în vacarmul asta, te întinzi pe spate, închizi ochii și 

încercând sa readuci pacea timpurilor trecute, iți spui: sunt calm… liniștea mă-

nconjoară… în jur e numai liniște și pace… ommmmmm… ommmmmm… 
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NONCONFORMISTUL 

     Când bunicul meu a fost copil de liceu, Liga Antialcoolicilor a inițiat un concurs 

cu cine scrie cea mai convingătoare compunere împotriva alcoolului. A câștigat 

concursul și ca premiu a primit un galben, un bănuț de aur. Cu bănuțul ăla și-a 

invitat toți prietenii la crâșmă și au băut până n-a mai rămas din bănuț nimic. Era un 

băiat simpatic bunicul ăsta al meu. Mi-ar place să cred că aș avea și eu ceva din el. 

Nu știu, dar mă întreb ce aș fi făcut eu cu bănuțul și cu cât mă  gândesc mai mult, 

cu atât inclin să cred că și eu aș fi făcut același lucru. Viața asta e așa de anostă și 

așa de fadă cu toate obligațiile ei, cu școală, cu servicii, cu „așa se face” sau „ așa 

se cuvine” încât câteodată ți se apleacă și-ți vine să faci ceva așa cum a făcut 

bunicul meu. Ceva spontan, ceva negândit, ceva de care ceilalți să spună: e nebun. 

Sau cel puțin: nu pot să cred, a putut el să facă asta? Ce rușine, sărmanii lui părinți. 

     Și când ești la vârsta potrivită, așa, pe la vârsta liceului, vrei nu vrei, se mai 

întâmplă ca părinții să nu iasă vreo două, trei zile  din casă până uită cunoștințele de 

ce-a făcut copilul. Chestii nevinovate de altfel dar într-un oraș mic de provincie, 

astea sună ca toaca de Paște și se modifică precum telefonul fără fir. Dacă mi-am 

frecat blugii cu cărămidă până s-au făcut albi și  s-au rupt, că așa era în revistele 

interzise aduse din străinătate și care treceau din mână în mână, în ziua următoare, 

„cu totul întâmplător” o întreba vreo vecina sau cunoștință pe maică-mea: tu   l-ai 

văzut pe  al tău când a ieșit pe poartă? Și așa din gură în gură, în zilele următoare 

toată lumea știa că eu am ieșit pe poartă în chiloți și cu un singur ciorap. Și ăla 

roșu. Noroc că maică-mea nu numai că nu-i prea băga în seamă, ba îmi mai lua și 

apărarea, lucru care probabil crea o stare de nemulțumire, de revoltă sau de multe 

ori de îngrijorare că un asemenea specimen ar putea să dăuneze bunelor maniere ale 

orașului și să aibă o influentă negativă asupra odraslelor lor. Să nu mai vorbim de 

mamele de fete, cu ochii în patru din cauza pericolului public. Ca urmare, în semn 

de protest, am scris cu carioca albastră pe fundul pantalonilor înălbiți de frecatul cu 

cărămidă o călduroasă invitație: pupă-mă. Bineînțeles în limba engleză, limba 

muzicii pop-rock și a generației flower power. Asta a fost chiar și pentru mama 

prea mult, cu toate că nu înțeleg de ce. În orașul nostru engleza era o limbă în 

general necunoscută și profanii care mai știau un pic de engleză o învățaseră ca și 

mine din textele cuvintelor de la cântecele date pe postul decadent Europa  Libera, 

așa că ăia precis n-ar fi comentat vestimentația mea. Dar ca atare, singura soluție 

posibilă părea în a arunca bunătate de pantaloni gata frecați cu cărămidă pe care 

mama era pregătită întâi să-i taie cu foarfeca. Dar soluții alternative au existat 
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întotdeauna, așa că am acoperit invitația drăgăstoasă cu un petic mare, bineînțeles 

de un albastru contrastant,  pe care  l-am cusut singur  cu trudă și răbdare cu mâna 

mea proprie pentru că pe mama n-am putut nicicum s-o conving s-o facă. Asta a 

fost o soluție de compromis, vecinele au comentat că părinții mei ar trebui să 

investească ceva în mine și să-mi cumpere niște pantaloni noi, dar gura lumi-i 

slobodă, așa cum se zice prin satele de pe la noi și la urmă s-au obișnuit.  

     Cel puțin cu asta. Că pe urmă a venit chestia cu părul și asta era și mai decadent. 

Cu toate că dacă mă gândesc bine, noțiunea de păr mare e o chestie de interpretare. 

Față de tunsura „ca la  soldați” și cu breton în față sau dacă voiai să fii mai șic, cu 

cărare pe o parte, cei câțiva centimetri de păr crescut în plus era o adevărată 

victorie. Și tehnica era așa: cu vreo lună și jumătate înainte de vacanța de vară ne 

tundeam toți. Până la începutul verii părul creștea puțin, dacă nu ne prindea 

bineînțeles vreun profesor cu ceva și ne trimitea iarăși la  tuns, iar până la sfârșitul 

verii aveam „plete” care abia dacă acopereau jumătate din ureche, dar le spălam și 

pieptănam zilnic  privindu-ne în oglindă ore întregi, mai rău ca fetele de măritat. Se 

uita lumea după noi cum veneam bronzați de la râu și aruncam brusc capul   într-o 

parte, să simțim cum se duc și pletele cu el și se cruceau cum de ne lasă miliția să 

umblăm așa pe stradă, ca pălmașii de la construcțiile de blocuri, că numai ăia 

umblau netunși și cu pantalonii peticiți. Te pomenești că și beau, Doamne iartă-mă. 

 

     Când începea iarăși școala, ne apuca tristețea. Ne trimiteau ai noștri la frizer, pe 

mine mă tundea unul care trebuia să fi avut vreo două sute de ani, că-l tunsese și pe 

bunicul încă în tinerețe și abia se mișca. Stăteam câte o jumătate de oră      

privindu-mă cu milă și tristețe în oglinda veche. Mai că-mi dădeau lacrimile. 

Câteodată viața e crudă și nemiloasă. Da, crudă și nemiloasă. 

     Ieșeam de la frizer și ne simțeam de parcă eram în pielea goală. Dar începea 

școala, toți eram tunși ca soldații, fără excepție, măcar a murit și capra vecinului. Și 

după ce observam că fetele ne acceptă și fără podoabă capilară, lumea era iarăși în 

ordine.   
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DIMINEAȚĂ 

     Era una din diminețile alea în care te trezești și în câteva secunde cerul cade 

peste tine. Zeci de gânduri îți atacă mintea în liniștea dimineții, în lumina care 

încearcă să învingă întunericul și îți tragi plapuma până la gât încercând să rămâi în 

căldura plăcută a așternutului și să adormi mai departe. Întâi un gând, apoi două, 

apoi zeci se învălmășesc în creier, se luptă pentru întâietate. Prin fața ochilor îți trec 

imagini colorate sau în alb-negru până când inima începe să-ți bată repede, 

stomacul să-ți ajungă până în gât, spatele să-ți fie strâns ca într-o menghină. 

Gânduri, gânduri negre, gânduri gri pe care încerci să le alungi, să le risipești. Te 

sui pentru o clipă în vârful muntelui pe pajiștile alpine și te uiți încântat pentru o 

clipă la cascada care curge printre stânci și în clipa următoare cazi de acolo, din 

frumusețea locului, abrupt, iarăși în mocirla gândurilor tale, chinuit de durerea de 

stomac, învârtindu-te de pe o parte pe cealaltă, încercând să-ți găsești poziția în 

care să poți adormi mai departe, să poți învinge gândurile înlocuindu-le cu vise, 

sperând că visele să nu fie coșmaruri, să fie iarăși cascada care curge printre stânci. 

     Nu învingi. Aproape întotdeauna pierzi lupta asta și într-un târziu te scoli obosit 

și-ți cauți ceva de făcut, numai să uiți, să poți lăsa în urmă toate gândurile astea 

măcar pentru o jumătate de oră. Îți bei cafeaua și-ți fumezi prima țigară de 

dimineață încercând să acoperi cu asta gustul neplăcut al gândurilor, încercând să 

urmărești fumul țigării făcând figuri necalculate în fața ochilor tăi și ai senzația că 

da, a trecut, sunt din nou stăpânul meu. O toropeală plăcută te cuprinde și pacea 

începe să se lase asupra ta. Te-ai duce să te întinzi din nou în patul încă călduț dar 

n-ai curajul. Ți-e teamă că gândurile tale sunt încă acolo, fioroase, cu dinți ascuțiți 

gata să te sugă ca o armată de vampiri însetați. Nu, mai bine nu. 

     Încerci să gândești rațional: de fapt ce vor toate aceste gânduri de la mine? Am 

greșit, am păcătuit? Și nu găsești nimic rău, nimic grav în tot ce-ai făcut, nimicuri 

care se pot rezolva și dacă nu se pot, atâta pagubă. Și totuși te apăsă și nu te lasă să 

dormi, toate aceste nimicuri  cotidiene. Serviciu, colegi, discuții. Încerci să te 

convingi pe tine că totul e în regulă. În planurile tale, astăzi o vei rezolva pe asta, 

mâine pe cealaltă și gata. Gata cu gândurile. De ce să mai apără dacă totul e cum ar 

trebui să fie dar știi că de fapt minți. Te minți pe tine însuți fiindcă niciodată n-o să 

se termine, o să vină altele și altele, mereu noi, mereu gata să-ți strice pacea, să te 

înfrângă, să te chinuie.  

     Iți aduci aminte cu jind la vremea când toate astea nu existau. Gândurile tale se 

duc departe, la vremea copilăriei când bunica îți spunea seara o poveste și ultimele 
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cuvinte nu le mai prindeai fiindcă erai deja în brațele somnului. Și dormeai senin 

până mama te trezea ca să te duci la școală. Dacă te-ar fi lăsat, ai fi dormit mai 

departe, fără vise, fără gânduri, te-ai fi trezit senin, flămând, cu foamea sănătoasă a 

tinereții, te-ai fi trezit cu gândul la joacă, la jucării, la prieteni. Te-ai fi trezit cu 

inconștiența minunată în care cuvintele boală și bătrânețe și moarte încă nu existau. 

Fiindcă numai când ajungi în apropierea lor, aproape le atingi cu mâna, capătă sens. 

Ce n-ai da măcar o dimineață, o singură dimineață să te mai poți trezi așa, fără 

gânduri, fără îndatoriri, fără obligații, fără boli, fără griji.  

     Și ziua începe încet, încet să-ți umple timpul și gândurile și faci ce trebuie să 

faci și ce dorești să faci și râzi sau plângi, muncești sau citești și totul se desfășoară 

normal, cu suișuri și coborâșuri așa cum e la toata lumea, la mine, la tine. Și, 

obosit, cândva stingi televizorul, te pui în pat și citești, citești două, trei pagini și 

adormi. Și ultimul gând pe care îl ai e rugămintea: Doamne, te rog fără gânduri! 
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PRIETENI 

     O profesoară de-a mea, o profesoară dintre cele adevărate, ne-a spus odată 

despre prietenie că ea nu la nevoie se cunoaște ci la bucurie. Fiindcă la necaz, orice 

om bun te ajută, că-ți e prieten sau nu, dar să se bucure sincer de bucuria ta, fără 

invidie, e un lucru foarte rar. 

     Acum, că sunt deja de mulți ani pe lumea asta și am avut, începând din copilărie 

și până acum, o mulțime de prieteni, câteodată mă trezesc că mă gândesc la ei așa 

cum au fost, așa cum sunt azi sau așa cum gândesc eu că ar fi cei pe care de zeci de 

ani  nu i-am mai văzut. Și, fără să vreau, mă gândesc care din ei mi-au fost prieteni 

și care din ei mi-au fost doar amici, doar colegi, doar companioni de joacă sau în 

zbenguielile tinereții. Și, ca printr-o sită, încet, încet, constat cu tristețe că-mi rămân 

foarte puțini prieteni, doar vreo doi sau trei. 

     E greu să definești ce e prietenia adevărată și e și mai greu ca această prietenie 

să fie reciprocă. Fiindcă ce prietenie e aia care e doar dintr-o parte? Și majoritatea 

sunt așa. Ca și iubirea. Întotdeauna unul dă mai mult și atâta timp cât asta trece 

neobservat, e încă iubire. Așa și cu prietenia. Dar cel care dă, gândește că implicit 

și celalalt e la fel și-și deschide inima și sufletul cu porțile larg deschise, fără să se 

gândească la urmări, fără să se gândească la faptul că pe celălalt poate nici nu-l 

interesează ce vede după aceste porți, tace și te critică în sinea lui și tăcerea lui o iei 

ca pe tăcerea duhovnicului care îți ascultă spovedania. Îți descarci ofurile și 

iubirile, gândurile și simțirile intime fiindcă da, e doar prietenul tău cel mai bun, el 

te înțelege, el te cunoaște așa de bine, mai bine decât tu pe tine însuți. Dacă îți e 

prieten adevărat. Și tocmai aici vine marea întrebare: ești sigur de asta? De unde 

știi? Dar în clipa aia nu mai gândești, trebuie să spui pur și simplu cuiva ce ai pe 

suflet. Dar tot așa ai putea să-ți arunci vorbele în vânt pe un vârf de munte. Nu, nu e 

același lucru. Îți trebuie cineva, un om ca și tine ca să-ți stea în față atunci când 

vorbești, cu credința că te înțelege, că te ascultă, că-ți dă dreptate. Îți trebuie un 

prieten, unul adevărat. 

     Ca și iubirea, uneori nu vezi adevărul sau nu vrei să-l vezi și atunci când îl vezi 

ești foarte trist. Fiindcă așa ca și în iubire, o dezamăgire în prietenie e tot atât de 

dureroasă și de tristă. Și retroactiv privind, îți dai seama de cât de naiv ai fost, cât 

de orb, cât de credul în toată relația asta pe care ai crezut-o frumoasă și deosebită. 

Și când o vezi e prea târziu fiindcă vorbele tale au plecat din lada închisă cu șapte 

lacăte a sufletului tău și au scăpat necontrolate în lume. Și trăiești cu teama că 

undeva, cândva, o să auzi șoptit într-o discuție între doi necunoscuți, ce tu ai spus 
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unui singur om. Prietenului tău, celui mai bun prieten al  tău. Și atunci se 

prăbușeste o lume pentru tine, îți vine să fugi de necaz, de rușine, de tristețe. Atunci 

realizezi că tu nu știi mai nimic despre el, fiindcă porțile sufletului lui nu s-au 

deschis niciodată către coridorul care v-a legat. A absorbit doar vorbele tale, a trăit 

uneori prin ele și prin experiența ta de viață, a trăit în parte viața ta fără să-ți dea 

nimic în schimb.  

     În numele prieteniei se fac multe lucruri peste care treci fiindcă îți zici: e 

prietenul meu. Dar nu  poți să nu te întrebi, rușinat de neîncrederea ta, dacă ți-e 

prieten, de ce ți-a cerut asta? Știi deja răspunsul: „ție ți-am putut face neplăcerea 

asta fiindcă tu îmi ești prieten. Dacă i-o făceam celuilalt ar fi spus că am 

preferințe”. Da, ai preferințe fiindcă eu îți sunt prietenul despre care tu spui că ți-e 

prieten, nu celălalt. Fă-o pentru mine. Nu încerca să-ți faci viața ușoară făcând-o 

grea pe-a mea fiindcă îți sunt prieten. Nu e drept. 

      Desigur că în fiecare dintre noi există un egoism, există  interese, dar dacă 

egoismul nu e frânat și interesele stau în fața relației sincere, atunci nu mai e nimic. 

Chiar nimic.  

      Se întâmplă câteodată să nu vezi pe cineva ani întregi și când îl întâlnești să 

vorbești cu el de parcă ieri ai fi întrerupt conversația fiindcă a trebuit să pleci și azi, 

după ani, o continui de unde ai lăsat-o ieri. Și ai senzația plăcută că legătura dintre 

tine și el nu a avut pauze, indiferent de anii trecuți, că nu a avut rupturi indiferent 

de câte și ce ați făcut fiecare, unde ați fost, cât de bogați sau cât de săraci sunteți. 

Pur și simplu într-o clipită e totul iarăși prezent: trecut, amintiri, preocupări. Dar 

uneori îți întâlnești un vechi  prieten pe care l-ai considerat prietenul tău adevărat, 

poate cel mai bun prieten al tău. Și o tăcere penibila domnește în încăpere, fiecare 

încercând disperat să găsească un cuvânt de început, o legătură veche, cât de mică 

și nu reușesc. În afară de banalitățile cotidiene nici un cuvânt nu iese din gura lor, 

din sufletul lor. Nu mai e nimic. E un pustiu uscat în care doi oameni, altădată 

împărțind totul, acum nu mai împart nimic, nici trecut, nici prezent. Iar viitorul e un 

viitor a două persoane despărțite printr-un zid înalt pe care dacă ar vrea poate l-ar 

putea dărâma, dar și unul și celălalt sunt bucuroși că exista. Unde e prietenia de altă 

dată? A fost prietenie? Ce s-a întâmplat?  

     Cu anii, prieteni au ieșit, noi prieteni au intrat în viață. Dar cei vechi au rămas, 

chiar și sub forma de duioasă amintire atunci când au plecat în neant. Din cei vechi, 

câțiva sunt din cei cu care mă întâlnesc rar și continuăm discuția de acolo de unde 

am lăsat-o ultima dată. Din ăștia vreo doi, trei, se bucură de bucuria mea.  
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OPTIMISM 

     Viața asta a noastră e plină de bucurii mărunte pe care nici nu le băgăm în 

seamă. Băgăm în seamă doar ce e neplăcut și chiar dacă o lună întreagă am avut 

numai noroc, e destul să avem un mic ghinion, unul mic, ne-am agățat haina sau am 

pierdut tramvaiul și deja ne simțim atât de nenorociți încât ne considerăm cei mai 

ghinioniști oameni de pe lume. Dar pe cele bune le ignorăm complet, cu toate că în 

fiecare clipă ne apar în viață. Suntem așa de nedrepți cu viața asta a noastră.  

     Gândește-te puțin și spune dacă n-am dreptate: te sui într-un autobuz plin, plin 

ochi și stai acolo așa, vreo jumătate de oră strâns între corpurile celorlalți și 

deodată, la o stație, se dau mai toți jos. Cauți cu ochii locul la geam care îți convine 

cel mai mult și îți întinzi picioarele obosite. Închide ochii și spune-mi cinstit ce-ai 

simți? N-ai simți o bucurie enormă, o ușurare, o plăcere aproape extatică. Stai acolo 

pe scaun și parcă nici nu-ți mai aduci aminte ce-a fost  acum jumătate de oră. Ești 

fericit. Pe urmă te dai jos acolo unde trebuie să cobori, ajungi acasă și povestești ce 

groaznică a fost călătoria, ce înghesuială, nici o vorbă de cum a fost după aia, 

despre senzația aia de eliberare și fericire atunci când te-ai așezat. De ce doar partea 

proastă? De ce doar negativul? Fiindcă așa suntem noi. Da, știu, paharul pe 

jumătate gol și cel pe jumătate plin. Unii sunt așa, alții altfel dar mai tuturor ni se 

pare că permanent avem câte un ghinion, fiindcă ce ni se întâmplă bun, aia e 

normal, așa trebuie să fie, așa ar trebui să fie întotdeauna. Nu. Viața e făcută din 

bine și din rău, din frumos și urât din drept și nedrept. Nu le putem despărți unele 

de celelalte. Trăiesc împreună mereu aceste antonime, trăiesc mereu în noi. Azi e 

așa, mâine e tocmai pe dos. De ce nu le vedem și pe cele bune, de ce le vedem așa 

de rar pe cele bune? Ce dacă s-a agățat haina sau am pierdut tramvaiul? Nu e azi 

vremea așa de frumoasă? Nu sunt sănătos? O să merg pe jos. O să-mi cumpăr altă 

haină, oricum asta era veche. 

     Dacă stau și mă gândesc, din toată viața asta a mea, dacă aș face o listă cu bune 

și cu rele, lista cu cele bune ar fi de zeci de ori mai lungă decât cealaltă. Fiindcă o 

grămadă de ani din lista asta am fost copil. Și copil am fost atâta timp cât n-am 

devenit adult, adică atâta timp cât n-am avut vreo răspundere care să decidă ceva în 

viața altora. Și cât am fost fără griji, a fost bine. Fiindcă o grămadă de ani mi-am 

crescut copilul și, chiar atunci când a fost greu, a fost bine fiindcă am făcut ceva 

pentru el și am fost fericit de asta, am fost fericit că am putut s-o fac. Fiindcă o 

grămadă din timp am iubit și am fost orb la tot ce era rău, am fost orb fiindcă dacă 

aș fi deschis ochii, uneori n-aș mai fi fost așa de fericit. Dar am fost orb. Fiindcă în 
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multe ore am stat cu prietenii și am râs și am fost fericiți cu toții, ne-am ajutat unii 

pe alții și am găsit alinare în cuvintele lor și atunci când ne-a fost greu. Da, în mai 

multe zile a fost bine decât a fost rău.  

     Sigur că au fost și zile negre, sigur că au fost boli și necazuri, au fost lipsuri și 

nevoi. Nu poți să le negi, nu  poți să le uiți dar dacă s-au terminat, bucură-te că s-au 

terminat, nu le păstra în suflet cu frică fiindcă frica nu e prietenul nostru, frica nu 

ne lasă să ne bucurăm, ne strânge de gât, ne sugrumă, ne doboară.  Dacă s-au 

terminat, pune-le într-o cutie în tine și scrie pe ea: zile de plâns. Plângi fără jenă, 

plângi până nu mai ai lacrimi și pe urmă închide-o, n-o încuia, doar închide-o. 

Șterge-ți lacrimile și zâmbește. Fiindcă s-au terminat.  

     Ce-am scris am scris doar din mine. Și când cineva o să spună că sunt un 

nerușinat care habar n-are ce înseamnă necazul, o să-i răspund că se înșală. Și eu, 

ca și tine, ca și el sau ea le-am văzut pe toate, bune, rele, ploaie și soare dar de 

fiecare dată când prăpastia s-a căscat mi-am căutat listele mele și le-am comparat. 

Și atunci mi-am zis: o să fie bine. 

     Cum trec anii, mă surprind icnind când mă scol dintr-un fotoliu mai adânc, fac 

pauze când sui o scară. E rău. Dar e bine fiindcă încă mă scol singur din fotoliu și 

încă sui scara. Că am baston? Da, dar am o mână care să-l țină. Că uit? Am uitat și 

când am fost tânăr, acum măcar am o scuză. Că în curând n-o să mai fiu? Cu asta 

trebuie să înveți să te obișnuiești. Nu e rău, e firesc. 
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LĂUTARUL 

     Neam de neamul nostru, de generații, am fost lăutari. Țigani lăutari. Moșii mei 

au cântat pe la casele boierilor, prin crâșme și hanuri, au mângâiat scripca și au 

lovit cu sete țambalul, toți talentați, și-au pierdut nopțile pe la nunți și botezuri, au 

înmormântat bogați și săraci cu cântece de jale. Nu știau să facă altceva. De când 

au supt la sân au auzit în jurul lor numai cântece, cântece de pahar, cântece de dor, 

cântecele deochiate ale câte unui gurist buzat cu părul uns cu ulei de nucă și 

pieptănat pe spate, cu mustața subțire și pungi sub ochi. Stăteau la început claie 

peste grămadă, cu puradeii și cu ăi bătrâni în colibe de lut, pe urmă în case zidite la 

oraș, bărbații veneau frânți de oboseală și de băutură noaptea acasă, femeile făceau 

copii și le puneau în față blide cu mâncare. Așa a fost de generații și nimeni n-a 

socotit că nu e bine, că ar trebui să fie altfel. Pe urmă, mai aproape de timpurile 

noastre, s-au domnit. Au început să facă tarafurile mai mari, cu mai multe 

instrumente, să poarte haine frumoase și scumpe, să nu mai lase să li se lipească 

suta pe frunte când cântau la masa boierului ci să fie plătiți ca orice artist, cu bani 

numărați, înțeleși dinainte. 

     Într-o familie ca asta m-am născut eu. Sunt, ca să zic așa, generația cea mai nouă 

din lanțul scripcarilor care au cântat la mesele boierești. Bunicul a fost scripcar, tata 

e violonist, pe mine  m-au crescut cu școală, să învăț și altceva în afară de cântat.  

     Când am putut să țin vioara în mână, mi-au dat una mică pe care a învățat și tata 

și bunicul și cine știe câți încă înaintea lor, toată zdrelită și lustruită, dar dacă știai 

cum s-o mângâi cu arcușul scurt, suna îngerește. De când mă știu m-am uitat cu 

jind și cu drag la neamurile care cântau, mă jucam cu instrumentele lor, mă mai 

pocnea câte unul că le era frică să nu le stric cu ce-și câștigau ei pâinea, mă mai lua 

câte unul pe genunchi și-mi dădea voie să lovesc cu ciocănelele coardele 

țambalului, râdea și-mi spunea: măi puradelule,  când o să fii tu mare o să ajungi 

cineva, nu ca tac-tu. 

     Am umblat la școală și mi-a plăcut să învăț. Nu cu matematica dar cu limbile, cu 

poezia, aveam note bune și ai mei erau tare mândri de mine, că mulți școlați în 

familie nu prea erau. Am crescut între muzică și școală, de la profesori am învățat 

istorie, de la tata vioară. Asta până când mi-a venit rândul să merg la liceu. Atunci 

tata s-a îmbrăcat frumos și s-a dus la școală. Nu știu cu cine a vorbit, nu știu ce i-au 

spus, dar liceul l-am făcut în București la liceul de muzică, clasa de vioară. 

     Mi-a plăcut acolo și nu mi-a plăcut. Mi-a plăcut că învățam să cânt cum ai mei 

n-au cântat niciodată, am învățat să cânt altă muzică, s-o cânt după note, nu după 
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ureche. Mi-au plăcut profesorii pentru care nu conta nimic în afară de talent, 

sârguință și din astea aveam din plin. Nu mi-a plăcut fiindcă eram singur. Stăteam 

în gazdă la doi bătrâni, nu departe de școală, stăteam singur  într-o cămăruță într-o 

căsuță mică din curte, separată de casa lor, unde puteam să exersez cât era ziua de 

lungă fără să deranjez gazdele, oricum slabe de auz.  

     Eram tare singur. Toți aveau prieteni, prietene, se întâlneau, petreceau, se lăudau 

cu concertele pe care le dădeau în câte-o sală de provincie, mulți dintre ei copii de 

muzicieni celebri ai căror tată sau mamă cânta în vreo sală de spectacol din 

străinătăți, erau fete ambițioase, ale căror părinți cântau în orchestre filarmonice de 

renume, aveau ambiții, talent, aveau exemplul parinților lor în față, ambiția să-i 

întreacă. Eu eram copil de țigan lăutar, al cărui tată mânuia vioara ca nimeni altul 

dar scena lui erau case de cultură sătești, nunți țărănești, hramul bisericii în câte-un 

sat mai bogat, n-avea școală, n-avea renume, învățase meseria furând cu ochii de la 

ceilalți lăutari, avea ritmul în sânge, bătea tactul cu piciorul fără să-și dea seama c-o 

face. 

     Am terminat primul. Nici asta nu mi-a adus mai mulți prieteni. Unii mă 

pizmuiau, alții îmi recunoșteau talentul dar atât, marea majoritate nici nu m-au 

băgat în seamă. Nu eram din lumea lor, nu eram din obârșia lor. Ai mei, acasă, au 

înrămat diploma într-o ramă groasă, aurie și au pus-o în „camera bună” în care nu 

intra nimeni numai dacă venea starostele în vizită. Au strâns mână de la mână, ai 

mei, neamurile, prietenii lor de mi-au cumpărat o vioară bună. Trebuie că au dat 

mulți, foarte mulți bani pe ea. Mi-au înmânat-o când s-au strâns toți grămadă la noi 

în curte, sub nuc, starostele a zis câteva vorbe de laudă, mi-au înmânat-o și au zis să 

o încerc, să le cânt ceva ce-am învățat eu prin școli. Le-am cântat din Paganini, 

ceva complicat. Aveam în față un juriu competent și exigent care știa să aprecieze 

când ceva era greu, într-adevăr greu și au rămas cu gura căscată, muți, știau ei 

foarte bine că ei puteau să cânte Ciocârlia așa de repede că nu le mai vedeai 

degetele dar asta era altceva, era greu, complicat, fascinant. Am cântat din Paganini 

ca să le arăt că nu degeaba mi-au cumpărat vioara asta scumpă, ca să le arăt că 

merită să-și trimită copiii pe la școli, fiindcă dintre toți acești mulți veri ai mei, o 

grămadă erau tot așa de talentați ca  mine dar nimeni nu s-a gândit vreodată că n-o 

să cânte mai departe cu taică-său în taraf. 

     La plecare m-au pupat pe rând în tăcere. Era felul lor de a-mi ura noroc și am 

rămas cu ai mei și cu minunata vioară pe care cânt și azi. Mama a plâns, tata a băut 

un pahar de vin în cinstea mea și cu asta gata. 

     După școală a venit greul. Îmi trebuiau angajamente, îmi trebuia cineva din 

lumea artistică să mă îndrume, să-mi caute unde să pot cânta. Altfel ar fi fost totul 

de pomană. La taraf era simplu: venea țăranul și arvunea toată trupa pentru o 

noapte, fixau prețul, băteau palma și gata. Fără contract, fără nimic. Dar în lumea 

muzicii îți trebuia întâi cu greu să-ți faci un nume, aveai nevoie de cineva să te 

introducă, puțină reclamă și…mult noroc. Am avut fiindcă am dat de cineva care a 



 

59 

 

                                           STEFAN  KELLNER 

priceput că prin mine poate scoate bani mulți și m-a lansat, întâi în București, pe 

urma la Sofia și acum umplu săli mari în Paris, Viena, New York. Cu asta a mers, 

cu restul nu. Eram pe mai departe singur, un om singur într-o lume în care milioane 

de oameni in jurul meu ascultau fascinați ce pot face cu o bucată de lemn, patru 

sârme și niște fire din coadă de cal întinse pe-un arcuș, într-o lume în care milioane 

de oameni ascultau la radio sau pe discuri muzica mea.  

     Sunt singur între două lumi. În lumea în care m-am născut, lumea țiganilor 

lăutari, nu mai sunt lăutar, am școală și pentru ei mult prea sus ca să mai vrea să 

stea la o masă cu mine să bem un pahar de zaibăr împreună. Chiar și mama, când 

dau pe acasă din când în când, pune pe masă farfuriile frumoase și mâncăm în 

„camera bună”. E stingherită și ea și eu, aș fi vrut să fi mâncat în bucătărie, cum 

mâncam altădată dar nu vreau s-o supăr. Tata stă tăcut. Altădată vorbeam despre 

cântat, mă învăța, mă îndruma, îmi dădea mai departe secretele meseriei așa cum de 

generații au fost date din tată în fiu în familiile de lăutari. Dar acum, când nu mai 

are ce să mă învețe, ce să mai vorbească cu mine?  

     În lumea de afară sunt și mai străin. Sălile sunt pline dar după concert mă duc 

acasă sau în vreo cameră de hotel fără să-mi spună careva: hai măi să bem un pahar 

împreuna! Așa, fără protocol, fără vreo obligație managerială legată de vreun 

concert viitor, de vreun concert de caritate. În lumea de afară am rămas un copil de 

țigan lăutar. Nimeni n-o spune tare, nimeni n-a făcut vreodată vreo aluzie, dar toți 

simt asta. Și ei și eu. 

     Pe la trei zeci de ani am vrut să mă însor, să-mi fac și eu o familie. Dar s-a 

întâmplat ca și cu restul. Nici o fată nu m-a lăsat să mă apropii prea mult de ea. 

Politicoase, mi-au dat de înțeles ceea ce eu la început n-am priceput dar cu timpul 

am învățat s-o fac. Veneam din lumi diferite. O fată de lăutar aș fi găsit cu 

siguranță. Aș fi o partidă bună, cu bani, cu renume dar am simțit că pentru o 

căsătorie trebuie mult mai mult decât o casă împreună și câțiva copii. Pentru asta 

mi-aș fi dorit cineva cu care să pot vorbi de la egal la egal. Nu din îngânfare, dar e 

greu să ajungi la un numitor comun altfel. 

     Așa că viața merge mai departe, cu concerte, cu călătorii, cu bani donați la tot 

felul de acțiuni de caritate, ce să fac cu ei așa singur. Nici măcar ai mei nu vor să 

primească ceva de la mine, sunt prea mândri pentru asta. Nici legătura dintre noi nu 

mai e ca înainte. Nu-i vina nimănui. Viața merge înainte și eu voi rămâne până la 

sfârșit ce sunt și acum. Un muzician celebru, fiul unui țigan lăutar.   
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SĂ ASCULȚI CUM CRESC PIETRELE  

     Am citit odată într-o carte cum cineva spunea că ar trebui să înveți să asculți cum 

cresc pietrele. Mi s-a părut ideea asta fantastică și cu cât mă gândesc la ea mai mult 

cu atât îmi dau seama că dacă aș reuși să le aud cum cresc, atunci aș reuși să fiu 

într-adevăr singur cu mine însumi, fără să văd, fără să aud, fără să simt ceva din tot 

ce se întâmplă în jurul meu. Pare absurd, pare prostesc să stai așa, așteptând să se 

întâmple ceva de care mintea ta e sigură că nu se va întâmpla niciodată. Ceva pe 

care mintea ta, ancorată în realitate, refuză s-o creadă, refuză s-o realizeze și totuși, 

aceeași minte, cândva, când reușești să privești atât de îndelung piatra încât totul în 

jur să se estompeze, aceeași minte îți lasă ochii să vadă imposibilul, îi lasă să vadă 

cum, infinit de încet, piatra creste într-o liniște pe care doar tu o auzi, în care tu ești 

singur cu tine însuți, stăpânul tău absolut, tăcut în singurătatea ta, lăsând să-ți 

zboare gândurile necontrolate, neîncercând să le ordonezi, să le separi în gânduri 

frumoase sau urâte, bune sau rele. Privești piatra și sunteți doar voi doi, tu și ea, 

într-un cocon străveziu în care lumina estompată din afară intră diafană împreună 

cu zumzetul nedefinit al zgomotelor lumii. Doar voi doi în lumea voastră singulară 

în care piatra crește, tu o auzi și visezi.  

     Visezi la flori și păduri, la mări și munți și piatra ta devine lumea în care tu sui 

munții și treci mările, trecând printre câmpuri verzi și păduri umbroase. Și chipuri 

de oameni apar și dispar în fața ochilor tăi, trecând încet și transparent dintr-o parte 

în alta a capului tău imobil cu ochii ficși pe piatra care crește. Și privind-o înveți să 

uiți, să uiți dușmanii și greutățile vieții, să uiți urâtul și înjosirile. Înveți să iubești, 

să fii bun, să ierti. Căci piatra asta fantastică ce crește așa de încet încât numai 

mintea ta o vede, crescând, se contopește cu tine, cu sufletul tău și-ți șoptește că 

viața e prea scurtă ca să merite să fii trist, să fii supărat, să fii rău. Te uiți la ea și 

simți cum cu creșterea ei crește și în tine liniștea, liniștea sufletului tău. Și cu 

liniștea sufletului crește iubirea, iubirea pentru ceilalți și pentru tine însuți. Încet, 

foarte încet, Dar orice pas, oricât de mic în direcția asta e ceva bun, ceva liniștitor, 

ceva sigur în coconul vostru departe de lume. Ai vrea să dureze veșnic această stare  

de liniște, de siguranță, de bunătate, ai vrea să fii singur cu piatra ta dar în același 

timp ai vrea ca acest cocon să explodeze și toată bunătatea și iubirea pe care ai 

crescut-o tu cu creșterea pietrei tale să se împrăștie și miliardele de fărâmituri să se 

înfigă în miliardele de suflete împrăștiate în lume. 

     Ce fel de piatră e piatra asta care crește? Vreo piatră fantastică, fermecată, 

vrăjită? Pentru mine e doar o simplă piatră, o piatră de râu, o bucată de stancă, o 
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pietricică de pe stradă. O pun pe iarbă în fața mea și-i spun: te rog, crești! Și ea 

începe să crească, infinit de încet și eu stau vrăjit, ascultând cum crește pentru mine 

și cu ea crește liniștea mea, crește pacea și iubirea. 
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PRIETENE... 

     Prietene, când stăm de vorbă, noi doi, ai răbdare să mă asculți și eu o să am 

răbdare să te ascult pe tine. Nu mă judeca după puținele vorbe pe care le-am vorbit, 

nu mă judeca după vorbele altora care cred că au înțeles ce-am vrut să spun. Hai să 

tăcem câteva clipe și doar după aia să vorbim. Încet, molcom, fără gesturi, doar 

vorbe. Să vorbim așa cum am vorbit unul cu altul acum multe zeci de ani, când   

ne-am povestit unul altuia lucruri de care acum ne-am rușina dar atunci erau mari 

necunoscute pe care le căutam amândoi împreună. Hai să ne ascultăm unul pe 

celalalt și să credem reciproc că vorbele sunt adevărate așa cum le-am crezut când 

eram doar niște țânci crezând că alergăm prin prerie călare pe cai cu spumă la gură, 

urmărind tâlharii prin pustii. Credeam. N-am pus niciodată la îndoială că o coadă 

de mătură nu îți era calul, că tâlharii nu erau decât doar năluciri. Hai să stăm de 

vorbă așa cum am stat de atâtea ori când unul sau celălat era în suferință și-l lăsam 

să-și spună povestea, chiar dacă stiam că n-are dreptate întru totul, chiar dacă o 

auzisem a mia oară, chiar dacă povestea dura o veșnicie.  

     Am fost împreună de când ne știm pe lume, am fost împreună la școală atunci 

când am învățat să citim, am fost împreună când ne-a dat mustața și ochii ne fugeau 

numai după fete. Le-am criticat sau le-am admirat împreună și dacă n-am simțit ca 

celălat, i-am spus că-l înțelegem, o mica minciună pentru ca să fie fericit. Am știut 

de mai toate iubirile celuilalt, de mai toate cuceririle sau eșecurile lui. Am încercat, 

râzând, să alinăm vreo înfrângere cu un nonșalant „lasă că vine alta”, dar în sinea 

lui, era trist și celălat  fiindcă fiecare dintre noi doi am trecut prin asta și știam cât 

de tare doare. Ne-am acoperit reciproc neadevărurile, escapadele, eșecurile. N-au 

aflat nici părinții, nici altcineva. Eram un tot, o unitate de nezdruncinat, o cetate din 

care nimic nu pleca în afară fără voia noastră. 

     Prietene, stai pe scaunul de colo și hai să vorbim fără pizmă. Ce contează dacă 

unul a suit și celălat a rămas în urmă? Ce contează dacă unul are și celălalt nu? Sau 

contează? Pot să înțeleg că e greu să facem împreună ceva. Fiindcă cel care are,    

n-ar vrea să coboare să traiască ca cel ce n-are iar cel ce n-are cum poate s-o facă? 

Pot înțelege că nu mai suntem copii, că nu mai suntem fără griji, că nu mai avem 

nepăsarea față de ce înseamnă societate bună sau rea, cu bani sau fără bani, pot 

înțelege că egalitatea de mai inainte nu mai e posibilă. Fiindcă în noi nu mai 

suntem  copiii curați, fără invidie sau răutate, fiindcă acum nu mai suntem singuri. 

Acum avem soții amândoi, avem la rândul nostru copii și trebuie să ne împărțim 

între ei și noi. Da, prietene, acum trebuie să mă împart, să mă rup între prietenia 
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noastră și dragostea față de familia mea. La fel ca tine, o știi prea bine. Dar asta 

sunt doar niște pietricele în drum pe care poți să le mături, doar să vrei, să le dai la 

o parte și să găsești un drum neted între noi. Fiindcă dacă suntem noi doi, doar 

pentru un minut, atunci ne putem permite să uităm puțin ce-i în jur, să uităm de 

bani, de familie, de succese sau necazuri și să fim așa cum am fost întotdeauna. Nu 

mai mult. Nu putem mai mult dar și atât e ceva. 

     Hai să stăm de vorbă și să nu lăsăm un politician corupt să stea între noi. Că tu 

crezi în el și eu nu, asta cu greu o putem schimba dar să nu lăsăm să se aprindă 

focul între noi, să încercăm să vrem să înțelegem argumentele celuilalt. Crezi că 

dacă le blocăm fără să încercăm să le înțelegem le putem schimba? Nu. Nici tu, nici 

eu. E doar o ceartă inutilă pentru cineva căruia nu-i pasă nici de mine, nici de tine. 

Chiar merită? Și chiar dacă n-o să ajungem la o concluzie comună și n-o să 

ajungem precis, atunci să spunem ca în tinerețe: „lasă că vine altul” și s-o lăsăm 

baltă fiindcă ce-am cucerit noi în atât amar de ani, e mult mai prețios decât o lege 

proastă al oricărui partid. 

     Am știut ce părere au avut părinții tăi despre mine și tu ai știut ce au găndit ai 

mei. Dar asta nu ne-a împiedicat nici o clipă să petrecem atâtea clipe frumoase 

împreună, să ne ajutăm la nevoie, să ne alinăm suferința cu vorbe. Știu ce părere 

are soția ta despre mine și tu știi ce gândește a mea. Dar asta n-ar trebui să rupă ce 

am contruit atâția ani împreună. Nu mă poți ajuta prea mult acum și nici eu nu pot 

să te ajut cât aș dori. Acum suntem legați din toate părțile de stălpi care ne opresc 

de la asta. O știi și tu, o știu și eu. Dar să vorbim și să ne ascultăm cu răbdare unul 

pe celălalt nu ne oprește nimeni. Chiar dacă atâta ne-a mai rămas și asta e ceva. E 

mult. E foarte mult.  

     Așa că, prietene, hai, ia loc pe scaunul de colo și ai răbdare să mă asculți și eu o 

să am răbdare să te ascult pe tine. Nu mă judeca după puținele vorbe pe care le-am 

spus, nu mă judeca după vorbele altora care cred că au înțeles ce-am vrut să spun. 

Doar sunt prietenul tău. 
  



 

 
 

64 

 

                                           URMELE PAȘILOR  MEI 

LICEU, CE VREMURI... 

     Pe pupitrul din fața mea stau un caiet gros de zece lei și un rest de creion din 

alea cu gumă la capăt. Caietul e pentru toate materiile împreună fiindcă mi-e lene 

să car mai multe cu mine iar cărțile de școală le-am lăsat acasă. Tot n-ar ajuta la 

nimic. Ce, să înveți în pauză? Nu-i păcat? Că pauza face toți banii, cred că pentru 

asta merg la școală.  

     Stau așa și mă prefac că ascult, trebuie să mă prefac, altfel iese scandal cu 

profesorul. Mă prefac că sunt atent și, proptindu-mi falca în palma dreaptă, 

folosind-o ca pe un paravan, îmi arunc ochii pe geamul deschis. Afară e soare și 

câțiva copii bat mingea în curte. N-o fi venit profesorul la oră, or fi având sport? 

Cine știe? Fericiții. Nu trebuie să stea în clasa încălzită, în uniformele astea aspre și 

lălâi, cu cravata strângându-ți grumazul. La ce-o fi bună și cravata? Cui i-o fi venit 

ideea asta nefericită? Singura parte bună a cravatei e că-ți oferă zilnic o clipită de 

fericire și ușurare când în sfârșit o scoți de la gât. Dar până acolo mai e, până la 

plecare mai sunt trei ore, toate pline de plictiseală și monotonie. Se vede că și 

proful are cam aceleași sentimente ca și mine că și el se uită tot a două propoziție 

pe geam. E tânăr și el, abia dacă a început de vreo doi ani. Cred că dacă ne-am 

întâlni uneva pe ștrand, numai în chiloți de baie, i-aș zice: băi, ai o țigare? Așa de 

puțin se vede diferența de vârstă între noi. Dacă ar fi un profesor cum se cade ar 

zice că n-are țigari și ar lăsa-o moartă, fără să facă mare scandal la cancelarie. Dar 

câți sunt  din ăștia? Vreo doi, trei. Dar sunt. Am cunoscut unul care se trăgea de 

brăcinari cu elevii și toți îl respectau. Nu-i trebuia băț. Dar restul? Nu zic, unii sunt 

profesori adevarați, îți e mai mare dragul să-i asculți dar și ei sunt oameni. Cu 

familie, cu probleme. Se enervează câteodată din te miri ce și primești un patru în 

câteva secunde. Te întrebi și tu mirat, ce-o fi avut domnule cu mine? Dar înghiți în 

sec și taci că el e mahărul, el taie, el spânzură. Primești un patru și te lasă două luni 

să înveți ca prostul fără să te asculte și parcă e o făcătură, o dată n-ai avut timp că 

de, sunt și lucruri mai importante pe lume decât învățatul și pac, te scote la răspuns 

și mai primești un patru. Și cu asta ești aranjat. Că dacă are el chef, te mai ascultă o 

dată la sfarșit ca să nu rămâi corigent, dacă nu, nu. Și corigența nu e o chestie faină 

fiindcă îți strică toată vara. Nu că ai învăța zi și noapte, dar stau ai tăi pe capul tău 

și nu te mai slăbesc: învață! Ne-ai făcut de rușine, nici nu mai putem să  ieșim pe 

stradă. Mama, lacrimi, tata nu mai schimbă o vorbă cu tine. De parcă tu ai fi 

vinovat că n-a vrut să te asculte în ultima zi.  
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     Da, de aia merită să mai înveți un pic. Să nu-ți strice vacanța. Dar nici să tragi 

prea tare n-are sens. Că sunt unii care nu știu altceva decât să învețe. Și dacă-i 

laudă vreun profesor se umflă în pene gata, gata să explodeze. Mare lucru. Dacă aș 

vrea, aș învăța și eu. Dar nu vreau. Ce-s nebun. Câte un pic din fiecare ca să nu-mi 

strice vacanța, da. Dar atât. Am văzut eu din ăștia  care învață acasă, după aia se 

scoală la  cinci dimineața să repete și fiindcă n-au reținut nimic, mai învață și în 

pauză. În pauză. Păi cuvântul „pauză” însuși e ca o poruncă: nu fă nimic sau mai 

bine zis nu fă nimic inutil și neplăcut! De exemplu să înveți. În pauză, și la drept 

vorbind pauza oricum e mult prea scurtă, ai o gramadă de lucruri de rezolvat. Când 

altcândva mai ai ocazia să stai cu spatele lipit de peretele coridorului în 

semîntuneric și să te uiți galeș la fetele astea frumoase pe care nici nenorocitul ăla 

de sarafan albastru de la uniformă nu reușește să le facă să arate urâte. Păi ce, dacă 

te duci acasă, se plimbă două câte două prin fața ta în camera de zi fericite că te-ai 

uitat la ele niște fete? Că le place și lor jocul. Știu ele că le urmărești cu privirea dar 

s-ar întoarce și nu s-ar întoarce. Câte un pic din fiecare. Ce și-or fi spus una alteia, 

că niciodată nu merg singure, numai în tandem, unele se mai țin și de mână. Că 

dacă vreuna e singură, ori e supărată pe lume ori a trimis-o directoarea să-și 

lungească uniforma să nu i se vadă cumva vreun semn deasupra genunchilor. Ce-o 

fi apucat-o și pe asta? De ce nu le lasă în pace pe sărmanele fete? N-ajunge că le-a 

îmbrăcat școala în sarafane și le-a pus cordeluță pe cap, număr pe mânecă și câte și 

mai câte. Acum le mai vânează și pentru cât de scurt e sarafanul. Și cordeluța. Poți 

să fii tu as la învățătură, dacă n-ai cordeluță te zboară cât ai zice pește. Dacă n-ai 

învațat nu te zboară. Te lasă pe toamnă să-ți strice vacanța. Ca și la noi cu cravata. 

Ce contează cât ai ținut-o în buzunar și e toată mototolită. Arată ca dracul dar 

trebuie să ți-o spânzuri la gât, n-ai altă alegere. Și ce ne mai rămâne atunci? Mici 

acte de revoltă care nu sunt înscrise în codul școlar fiindcă nimeni nu s-ar fi gândit  

că cineva ar putea face așa ceva. Așa cum a fost cu ciorapii flaușați roșii și galbeni. 

A fost un strigăt de revoltă, strigăt de protest împotriva regulilor absurde. La 

început n-au avut ce face, nu era interzis, erau fără grai. Au încercat să facă glume 

pe seama ciorapilor noștri dar degeaba. Revolta tăcută a ciorapilor colorați a ținut 

câteva săptămăni până ne-am săturat. Era și vara și erau prea groși, flaușații aștia. 

     De fapt în pauză are loc adevarata viață de elev. În pauză se încheagă iubiri 

veșnice de câteva săptămâni, se schimbă informații despre unul, despre alta, în 

pauză ai asistența necesară când vrei să arăți cât de măreț ești. Cum ieși tu de la 

toaletă și sufli ultimul fum de țigare nonșalant pe coridor, crapă fetele când te văd. 

Cred. Nu sunt sigur. Că atunci când îl suflu nu prea mă uit la ele, mă uit dacă n-o fi 

pe aproape profesorul de sport, că dacă te vede, nu te spune la director, te bagă în 

sala de sport și îți cârpește câteva de îți iese fumul și pe urechi. Și culmea că 

profesorul de sport e fumător înrăit, fumează țigare de la țigare. Să faci ce zice popa 

nu ce face… 
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     După ore ieșim puhoi afară pe poartă. Mă mir că nu e ranit în fiecare zi câte 

cineva în îmbulzeala asta. Fetele stau ciopor în fața școlii și se fac că vorbesc 

lucruri importane. Visează numai feți frumoși pe cai albi dar până găsesc gloabele 

ăstora jăratec să înfulece, se mulțumesc ele, fetele și cu noi. Noi, băieții nu visam 

nimic cu zâne. Visăm cu ele. Unii sunt deja perechi. E o plăcere să-i vezi cum se 

așteaptă unul pe altul ca doi porumbei. Se pun față în față, se sorb o jumătate de ora 

din ochi și pe urmă, dacă nu-i nici vreun profesor pe-acolo, se iau de mână și pleacă 

în tăcere. Altul se uită la câte una și-i face semn să vină la el, dar nu prea vin ele că 

se dau rușinoase. Nici ele nu știu cum s-o învârtă și atunci, câte una îi răspunde pe 

sub genele lăsate cu câte-un cuvânt batjocoritor dar batjocura e numai de fațadă, 

tare ar merge și ea să se oprească lângă el, să i se uite jumătate de oră în ochi și să 

plece cu el de mână. Dar dacă o vede careva? Dacă aude mama? Ce-o să zica 

lumea?  

     Cândva se împraștie toată gloata. Rămâne școala pustie. Unii o iau către casă, 

băieții în spatele școlii la o țigare, eu știu că aleg drumul cel mai lung posibil ca să 

ajung acasă. Cred că dacă nu mi-ar fi foame, aș putea să ocolesc Pământul până să 

ajung. Dar așa… 
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CU OCHII MINȚII 

     Îmi spui că te-ai schimbat dar eu nu văd. Dacă mă uit la tine nu văd schimbarea, 

îți văd aceeași sclipire în ochi și același zâmbet la colțul gurii ca acum câteva 

decenii. Nu, pentru mine nu te-ai schimbat. Iar dacă mă uit la vreo fotografie de-a 

ta de acum mulți ani, mi se pare că văd și acum în tine fata aia de-atunci. Nu văd 

schimbările. Nu le văd fiindcă te văd cu ochii minții și  de aia te văd așa cum ai 

fost, așa cum ai fost pentru mine dintotdeauna. Cu ochii minții. Ce contează ceilalți 

ochi. Ei văd lucrurile așa de fals câteodată, văd culorile distorsionate și formele 

urâte pe care ochii minții mele nu le văd. Poate că alții le văd. Eu nu.  

     Îmi spui că îmbătrânim. Da, avem norocul ăsta. Și totuși, dacă ne uităm la noi 

înșine fără oglindă, vedem doi tineri ținându-se de mână, undeva în vreun parc sau 

vreo stradă pustie. Și dacă mă uit la tine cu ochii minții te văd ca atunci și atunci 

mă simt și eu tânăr. Ce contează genunchii înțepeniți și mâinile noduroase? Atâta 

timp cât înauntrul tău e tânăr, atâta timp cât ochii minții tale nu sunt încă orbi, ai 

rămas același cum ai fost atunci, atunci când te-ai simțit cel mai bine, când te-ai 

simțit cel mai frumos, când te-ai simțit cel mai puternic. Poate pentru unii e 

copilăria, pentru alții adolescența, poate  mulți n-au avut vârsta la care să se 

gândească cu bucurie și emoție niciodată, poate pentru unii timpul ăsta n-a venit 

încă. Dar pentru noi a fost, a existat și de aceea eu nu te pot vedea altfel. În ochii 

minții mele, ai rămas în tiparul ăla frumos, cu ochi mari și calzi, cu mâini fine, 

făcute pe măsura mâinilor mele necizelate. Da, pentru noi a existat vremea aia. Am 

avut noroc. A existat. 

     Îmi spui că ne schimbam. Da. Viața ne-a schimbat. Necazurile și greutățile, 

drumurile sinuoase cu suișuri și coborâșuri ne-au schimbat. Ne-au schimbat alții, 

ne-au schimbat dezamăgirile, visele neîmplinite, prietenii neprieteni, oamenii 

invidioși, egoiști, avari. Dar în străfundul ființei noastre, noi, noi doi, suntem tot 

aceiași ca dinainte, neschimbați. Doar că pe noi a crescut o coajă groasă ca de plop 

bătrân. Nu noi am vrut-o, au îngroșat-o anii în care n-am mai putut să rămânem 

nepăsători la tot ce e în jurul nostru, în care problemele și necazurile n-au mai fost 

bagatele. S-a îngroșat de la vreme, de la verile fierbinți și iernile geroase pe care  

le-am trăit, dar sub ea e încă totul viu și cald, fremătând de viață și dorințe, de vise 

și planuri. În interior, sub coaja groasă nu ne-am schimbat prea mult. Acolo zace 

viața noastră fiindcă viața nu înseamnă numai clipele de-acum, înseamnă toți anii 

ăștia care au trecut, înseamnă și viața fără griji a tinereții. În noi nu ne-am schimbat 

prea mult, poate pe ici pe colo fiindcă ființa noastră de acum refuză câteodată să 
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accepte câte vreo nebunie pe care am făcut-o atunci, demult si încearcă  s-o critice, 

încercă să ne dovedească cât de proști, cât de creduli, cât de nerealiști am fost. 

Degeaba eul nostru de-atunci încearcă să-l convingă pe cel de-acum, există granițe 

peste care nu poate trece. Dar și ce-a rămas e destul. Să ne mulțumim cu atât. 

     Te uiți în oglindă îngrijorată de ce vezi. Aș da un regat ca să poți să te vezi cu 

ochii minții mele. Atunci te-ai uita cu uimire la ce vezi, ai zâmbi oglinzii și ai face 

niște gesturi cochete, pline de mister și subînțelesuri. Dar nu poți. Păcat. Încerc să-ți 

povestesc cum te văd eu, încerc să sparg oglinda asta nemiloasă. Poate odată, când 

n-o să mai conteze nimic, o să vezi și tu ca și mine. Fiindcă mult timp n-a rămas și 

e păcat să-l pierdem. Nu e trist, e firesc. Viața trece și trece din ce în ce mai repede. 

E ca un bulgare de zăpadă care se rostogolește la vale. Întâi încet și apoi din ce în 

ce mai repede. Acolo, în vale suntem noi. Acolo unde bulgărele a ajuns să se miște 

repede ca gândul înainte de a se opri de tot, înaite de a se topi de tot. Dar până 

atunci eu voi închide pe mai departe ochii și-i voi lăsa deschiși pe-ai minții. Și te 

voi vedea veșnic ca mai demult, cu aceeași sclipire în ochi și zâmbet în colțul gurii. 
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FOTOGRAFIA 

     Când am luat fotografia înrămată de pe perete și-am privit-o, m-am văzut pe 

mine. Pe mine cel din fotografie, acum vreo patruzeci de ani și pe mine, cel         

de-acum, reflectat în sticla ce-o acoperea. Noi doi, cel vechi și cel nou. Noi doi, 

împreună, obraz lângă obraz, privind amândoi înainte. Un tânăr zâmbitor și fără 

griji și un om trecut prin viață cu ridurile adânci brăzdându-i fața. Ce-a fost între 

timp, între timpul când zâmbetul larg umplea fotografia și până acum? De multe 

îmi mai amintesc, de multe nu-mi mai aduc aminte? Mulți îmi trec doar fugitiv prin 

minte cu fețe estompate și cu nume pentru care trebuie să iau alfabetul de la a la z 

în speranța că așa o să-mi aduc aminte? Câte clipe fericite și câte clipe fără sens în 

care am crezut că totul s-a terminat și totuși am reușit s-o iau iarăși și iarăși de la 

început cu speranța că e ultima vale, că de acum totul va fi bine până la sfârșitul 

sfârșitului. Mă privesc pe mine cel vechi și cel de-acum și am impresia că suntem 

tată și fiu. E o oarecare asemănare între noi dar dacă n-aș ști, n-aș fi sigur de asta. 

Chiar suntem unul și același? Eu știu totul despre el, el nu știe nimic despre mine. 

Cum ar putea ști? În anii lui eu eram viitorul, în anii mei el e trecutul, cum ai putea 

să-ți vezi propriul viitor așa cum poți să-ți știi trecutul? Ai vrea de fapt să-l vezi? 

Nu știu, chiar nu știu deși m-am întrebat de atâtea ori. 

     Când am luat fotografia înrămată de pe perete și-am privit-o nu m-am gândit la 

nimic, am vrut doar pentru o clipă s-o privesc, nici eu nu știu de ce și s-o atârn la 

loc dar am rămas înțepenit cu ea în mână și mă privesc pe mine cel de-atunci cu 

ochii ăștia obosiți din care strălucirea a dispărut aproape de tot. Și cu privirea asta 

privesc ochii strălucind de încredere și fericire care-mi zâmbesc de după sticla ușor 

prăfuită și mată de trecerea vremii. Aș vrea să pot vorbi cu el și să-l rog să-mi 

povestească încă o dată și încă o dată clipele alea de care așa de des îmi aduc 

aminte cu plăcere dar cred că mi-ar răspunde râzând: ce clipă bătrâne? E doar un 

nimic, o să vină o altă clipă mâine, una și mai minunată. Ce să-i răspund? Că habar 

n-are să aprecieze ce are? N-ar înțelege oricum. Aș vrea să-i spun de ce să se 

ferească, la ce să aibă grijă, dar nu se poate. Viitorul lui a trecut de mult, nu mai e 

nimic de făcut.  

     Când am luat fotografia înrămată de pe perete și-am privit-o m-am căutat pe 

mine și nu m-am găsit. Sau poate doar un pic. Am văzut un tinerel care parca 

spune: ce-mi pasa? Ce poate sa mi se întâmple? Lumea e a mea. Griji? Ce 

înseamnă asta?  Cu mintea mea de-acum aș gândi despre el așa cum a gândit 

probabil mama atunci: ce-o să fie de el în viață? Ce-o să facem cu el? Le ia pe toate 
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prea ușor. E greu de crezut că eu sunt el. Când m-am transformat așa de mult și de 

ce? E bine, e rău? N-o să pot răspunde niciodată la toate întrebările astea. E bine și 

rău, e rău și bine, așa cum fiecare dintre noi doi, cel vechi și cel nou am văzut 

lumea din jurul nostru. Cumva sunt uneori mândru de el, de ce-a făcut, cum a 

gândit, cum a reușit să le ia pe toate așa de ușor, cum a putut să râdă în hohote și să 

glumească, să fie cald sau sensibil, uneori sarcastic sau crud, spontan sau 

inconștient. Mă bucur pentru el că a fost așa, că măcar un timp n-a fost ca mine.  

      Când am luat fotografia înrămată de pe perete și-am privit-o pentru o clipă am 

fost iarăși tânăr. Pentru o clipă am simțit cum ridurile fetei se destind, cum părul 

încâlcit îmi intră iarăși în ochi și cu un gest automat îl dau la o parte cu mâna. Am 

simțit cum încheieturile devin din nou flexibile și spatele mi se îndreaptă, am simțit 

că pot din nou să zbor, să râd, să alerg. Să fiu obraznic, inconștient, sensibil. Pe 

urmă lumina toamnei a căzut pe sticla fotografiei și totul a dispărut. Timpul a făcut 

un salt de patruzeci de ani. O clipă am mai privit imaginea fețelor noastre una lângă 

cealaltă și grăbit, am agățat fotografia la locul ei pe perete. Am aranjat-o cu grijă, 

m-am depărtat de ea de câteva ori și am mișcat-o să stea perfect. Am privit-o apoi 

cu capul puțin aplecat și am zâmbit. N-am simțit nici o părere de rău, nici un regret. 

Am privit fotografia ca și cum aș privi un prieten drag pe care nu l-am mai văzut de 

mult. Da, un prieten care m-a însoțit atâția ani, care mi-a încredințat atâtea secrete, 

pe care am încercat să-l ajut, să-l înțeleg. Și totuși așa de diferit de mine. 
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ȚARA ÎN CARE TIMPUL NU CONTEAZĂ 

     Când am fost acum câțiva ani în Provence, îmi luasem obișnuința ca în fiecare 

dimineață să merg așa, pe la nouă, zece, în piațeta micuțului orășel Roussillon. În 

drum cumpăram un sandvici franțuzesc, nu știu dacă așa se cheamă dar eu așa îi 

zic, unul din alea făcute dintr-o jumătate de franzelă lungă și proaspătă, baghetă 

franțuzească, unsă cu unt și între cele două jumătăți plină cu jambon și brânză din 

belșug. Pe urmă, cu ochii în soare și cu clădirile de culoarea ocrului în față, așezat 

pe un scaun comod, pierdeam vremea vreun ceas cu o cafea în față. Nimic nu 

semăna cu agitația de altundeva. Aici totul era pașnic. Și când zic pașnic înțeleg 

chiar pașnic. Fără grabă. Liniște și pace. Aici nimeni nu se grăbește.  

     La sfârșitul sejurului meu, am plănuit să plec dis de dimineață. Mă rog, dis de  

dimineață la mine însemnă pe la ora opt. Mă gândeam că o să-mi cumpăr ca în 

fiecare zi o jumătate de baghetă cu unt, șuncă și brânză și o să beau ca în fiecare 

dimineață o cafea pe terasă și pe urmă o să mă sui în mașină și o să plec din locurile 

astea minunate. Așa ar fi fost mai peste tot în lume. Nu în Provence. În ziua 

plecării, la ora opt eram pe drum către micul chioșc dar degeaba. În vitrină, gol. 

Totul închis. Dezamăgit am plecat către cafenea. Și aici închis. Ce se întâmplă în 

orașul ăsta? O fi vreo sărbătoare națională, vreo grevă generală? Nemulțumit m-am 

uitat în jur să întreb pe cineva dar străzile, pustii. Nici un om. În sfârșit, reușesc să 

dau de un bătrân și-l întreb politicos ce s-a întâmplat, de ce e totul închis? La care 

bătrânul domn, cu papion și baston, se uită la ceas și-mi răspunde pe un ton în care 

se simțea nedumerirea omului care nu înțelege bine întrebarea. Păi e doar ora opt. 

Bineînțeles că totul e închis. Și când se deschid? Păi cam după nouă, zece…  

     Atunci am realizat că eu înainte de ora nouă n-am ieșit pe stradă. Atunci am 

realizat că aici, în Provence, lumea e încă în ordine. Aici nebunia agitației de zi cu 

zi n-a ajuns încă și sper sa  n-ajungă niciodată. Aș vrea să rămână o insulă de liniște 

și pace așa cum am cunoscut-o eu. 

     În niciun alt loc n-am văzut o lumină așa de altfel ca aici. Nici nu știu cum să-i 

spun. Frumoasă, caldă, veselă, plăcută? Toate la un loc. Lumina dimineții pe 

soarele strălucind pe iarba de un verde închis, umedă sub rouă și printre firele de 

iarbă, din loc în loc, maci. Dacă aerul dimineții n-ar fi așa de răcoros încât să te 

aducă la realitate, ai putea crede că ești parte a unui tablou, parte a unuia din acele 

tablouri celebre în verde și roșu, iarbă și maci. 

     Parcă nicăieri nu ai senzația ca aici că ești liber. Liber pe timpul tău, timp care 

parcă aici nu contează, curge pur și simplu. Curge între dimineți târzii și seri târzii, 
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între omleta de dimineață împicată cu trufe și ierburi aromate și pastisul din anason, 

băut la o măsuță cu față de masă în carouri albe și roșu pe o terasă în piața vreunui 

orășel cu case vechi, către miezul nopții. Nimic nu e în grabă, parcă nimeni nu se 

grăbește să-și mănânce omleta ca să ajungă la serviciu, parcă nimeni nu se grăbește 

să-și bea pastisul ca să meargă la culcare. Toți conversează gesticulând, râzând, 

parcă fiecare îl cunoaște pe fiecare. Și tu, în mijlocul lor, în primele zile te uiți în 

fiecare cinci minute la ceas, apoi la fiecare ora și după câteva zile uiți ceasul în 

vreun sertar. La ce să-l porți în tărâmul ăsta în care nu există trecerea timpului? 

     După un timp uiți de tot. Uiți de hainele elegante și le schimbi ca oricare de aici 

cu cele lejere. Cu sandale, cu pălărie de paie, cu cămăși atârnând aerisit afară din 

pantaloni. Nimic nu contează aici. În măreția luminii și a naturii, oricum tu contezi 

foarte puțin. Aici scara valorilor e alta. Aici rege e un bucătar care la un bistro 

micuț cu cinci măsuțe, pregătește în fiecare zi altceva și fiecare acest altceva e o 

capodoperă, e o melodie. Intri în încăperea mică, la cele câteva mese perechi 

așteaptă să înceapă concertul. Fiindcă e un concert culinar. E o surpriză. Habar n-ai 

ce a gătit astăzi dirijorul. Aștepți nerăbdător să vezi, să guști. Singurul lucru de care 

ești sigur este că va fi nemaipomenit. Amestecuri de gusturi de dulce, de acru, de 

sărat, rață cu smochine, miel cu miere, tarte, pateuri. Aici nu vii să mănânci, aici vii 

să trăiești mâncarea. Încerci s-o faci cât mai încet, ca fiecare gust, fiecare 

combinație s-o înmagazinezi undeva în creier pentru mai târziu. Nimeni nu te 

grăbește, fiecare face la fel.  

     Aș vrea să rămân aici, să trăiesc aici. În lumea asta în care să nu gândești că o 

oră întârziere îți dă programul peste cap. În țara asta cu fețe de mese în pătrățele alb 

și roșu la care oameni cu bască pe cap beau în tihnă un pahar de vin roșu și 

mănâncă un pateu gras de iepure fără să se gândească la colesterol sau 

hipertensiune. Unde câmpurile de maci și de lavandă se contopesc cu verdele ierbii 

și albastrul cerului. Unde oameni cu țigara în colțul gurii aruncă ore întregi bilele 

de pétanque, calculat, fără grabă. Dar trebuie să plec. Trebuie să mă întorc în viața 

mea în care mă uit în fiecare cinci minute la ceas, în care nu o ora ci zece minute 

întârziere îmi strică tot programul, în lumea în care ca să supraviețuiești trebuie să 

mănânci sănătos, să iei tablete împotriva colesterolului și a hipertensiunii, 

calmante, oamenii  înjură în mașini ce depășesc periculos pe șosele ticsite. Din 

păcate trebuie să mă întorc.  
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TEMPUS FUGIT 

     Timpul trece. Vremurile se schimbă. Mai tot ce-a fost e altfel. Mai bine, zic unii. 

Mai rău, zic alții. Dar cei mai mulți nici nu observă schimbarea, de parcă ar fi fost 

dintotdeauna așa. Dar n-a fost. Iar câteodată iți aduci aminte cu tristețe cum lucruri 

au dispărut și n-o să mai revină niciodată. E firesc să nu te întorci la ce n-a fost 

confort, la ce n-a fost viteză, la ce n-a fost modernul de azi. Dar a fost uneori așa de 

frumos, uneori așa de liniștitor, uneori așa de apropiat de suflet încât te gândești 

câteodată, mergând cu mare viteză într-o mașină climatizată, mirosind a flori ieșite 

dintr-un brăduleț atârnat la oglinda retrovizoare, pe o autostradă netedă ca-n palmă,  

te gândești la timpuri trecute, când erai copil și te-au dus bunicii la neamurile lor 

din satul unde ei au crescut și de la vreo gară mică la câțiva kilometri depărtare, 

vreun unchi de-al treilea de-al tău v-a așteptat cu căruța. Te-ai uitat la cai puțin cu 

frică, puțin cu încântare și când te-ai suit și unchiul ăsta pe care nu l-ai văzut 

niciodată până atunci te-a luat lângă el pe capră și ți-a dat hățurile frecate de vreme 

în mănuțele tale obișnuite doar cu cartea, n-ai fi dat în momentul ăla doi bani pe o 

călătorie într-o mașină scumpă și hurducăturile pe vreo șosea asfaltată. Cu ochii 

înainte și trupul încordat, ai tras de hățuri, mai la stânga, mai la dreapta, convins că 

tu ești acela care arată cailor pe unde s-o ia, nu că ei ar cunoaște singuri drumul 

către casă. Mirosul de cal și de câmp, de fân întins la uscat pe câmpurile dintre 

răzoare, sunetul înfundat al potcoavelor bătând pământul uscat și scârțâitul 

monoton a roților de lemn au pătruns adânc în tine și acolo au rămas. Au rămas ca 

ceva frumos, un fel de poveste de care nu mai știi sigur dacă a fost reală sau nu. 

Dar a fost. 

     Da, satul s-a schimbat și la fel și vremurile alea în care, băiat de liceu, rămas 

peste noapte la un coleg de-al meu de la țară, la revărsatul zorilor bunica lui venea 

să mă trezească, în mâna aspră cu o cană de tablă cu lapte tocmai muls, cald încă, 

mirosind încă a fân, lapte pe care îl beam ca prin vis și adormeam la loc imediat. Și 

asta fiindcă i-am povestit odată, stând lângă ea, seara, pe când mulgea vaca, cum 

bunica mea, când aveam eu doar câțiva anișori, îmi dădea să beau lapte proaspăt 

muls. Și se bucura de bucuria mea când dădeam pe gât tot laptele ei din cană, se 

bucura de parcă ar fi fost propria mea bunică și eu doar un țânc.  

     Nici satul unde generatorul dădea curent doar două ore pe seară nu mai e rupt de 

lume și nici stelele nu se mă vad seara ca miliarde de lumini pe cerul întunecat când 

stai seara pe o bancă în fața casei. Nici greierii nu se mai aud așa de tare și vrăbiile 

parca nu mai sunt așa de vesele. Dar dacă mergi pe uliță și pe vreo bancă, în fața 



 

 
 

74 

 

                                           URMELE PAȘILOR  MEI 

vreunei case mai vezi câte vreo bătrână cu broboadă neagră pe cap, cu poale albe și 

sveter de când lumea, tricotat din lână toarsă în casă, atunci știi că martorii satului 

de atunci mai poartă în ei zilele în care se duceau la culcare când se întuneca 

fiindcă petrolul și lumânările erau scumpe și în zori trebuiau oricum să se scoale ca 

să îngrijească vitele și păsările înainte de a-și lua sapa pe umăr ca să se ducă la 

câmp. Mai poartă în amintiri zilele în care flăcăii și fetele se întâlneau pe ascuns și 

cu frică și orice gest, orice semn între ei era o limbă pe care numai ei o înțelegeau. 

Și acum mai zâmbește bătrânica când își amintește cum a luat mama de bătaie de la 

tatăl ei fiindcă s-a întâlnit, singuri doar ei doi, cu flăcăul ăla chipeș și mucalit, 

moșul ăsta care stă acum lângă ea, tăcut și muncit, cu țigara în coltul gurii, de-ai 

crede că nu se gândește la nimic. Ce știm noi ce e în capul lui, ce gânduri tainice îi 

trec prin minte? 

     Straie străvechi stau la naftalină în dulapuri, straie făcute cu sute de ore de 

muncă, cu cusături în negru și roșu, cu paiete strălucitoare, haine care au văzut, 

îmbrăcând mai multe generații hore și sărbători, au dansat pe fete frumoase cu păr 

lung împletit în cozi groase. Bunicile le mai aerisesc din când în când, gândind că 

poate, poate, nepoata o să le mai îmbrace vreodată, mama a renunțat deja la asta, ea 

nu mai știe bine nici cum să-și lege broboada, nepoata le ia în râs și pleacă 

îmbrăcată în pantaloni strâmți și tricouri colorate. Straiele astea sunt mărturia că 

trecutul a existat, sunt mărturia că totul se schimbă și această schimbare n-o poți 

opri. 

     Ce mai rămâne din trecut? Mai rămâne ceva neschimbat, nemișcat. Mai rămâne. 

Mai rămâne destul. Indiferent că e căruță sau mașină, că e răzor sau șosea, omul din 

noi, tot om rămâne. Rămân cărțile frumoase care n-au vârsta. Rămân prietenii cu 

care am crescut împreună.  Și rămân amintirile. Iar când schimbarea e deja amețitor 

de rapidă, oricând poți să spui pentru o clipă: stop, oprește-te timp. Și căutând în 

cutia cu amintiri, o scoți pe bunica cu cana cu lapte proaspăt muls sau iei în mâini 

frâiele cailor alergând pe câmp și pentru clipa aia, chiar  l-ai oprit. 
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TOȚI  SUNTEM  LA  FEL 

     Nu știu de ce ne imaginăm noi că oamenii din alte țări sunt altfel. Aproape 

credem că oamenii din țări îndepărtate n-au mai nimic comun cu noi. Eu cred că ei, 

oamenii, nu sunt altfel ci obiceiurile și modul lor de viață e poate altul fiindcă unul 

trăiește la mare, unul la munte și cel de la munte n-o să împletească plase de prins 

pește, așa cum cel de la mare n-o să doboare copaci. Dar ei  sunt la fel. Dacă s-ar fi  

născut unul în locul celuilalt, ar fi făcut precis ce face celălalt.  

     Mă uit la televizor la vreo emisiune despre oamenii din Anzi și, în hainele lor 

colorate, îi văd cum străbat kilometri prin munți, cu pasul măsurat și încet, mergând 

cu greutățile în cârcă. Mă uit la ei fascinat de coloritul hainelor, de frumusețea 

locurilor în care trăiesc, dar nu m-am gândit niciodată la cât de greu e pentru ei să 

trăiască la înălțimile alea, cum muncesc, cum se joacă, cum respiră. Sunt niște 

oameni care aparțin locurilor alea și mă gândesc că e normal să fie așa. Ei sunt 

altfel decât mine. Eu mă sui în mașină și mă duc la serviciu, îmi cumpăr pantofi de 

la prăvălie. Așa e pentru mine normal. Așa cum pentru ei e normal să cutreiere 

munții. Nu-i pot înțelege fiindcă în lumea mea eu trăiesc altfel decât ei în lumea lor. 

     Am lucrat la peste cinci mii de metri undeva în Anzii chilieni, undeva în 

deșertul Atacama. Acolo sus aerul e așa de rar că nu-ți ajunge să-ți umpli plămânii. 

Când simți că nu mai merge, tragi o gură de oxigen dintr-o butelie ca să poți să-ți  

continui drumul. Cu timpul te obișnuiești, dar niciodată n-o să poți alerga sau sui o 

scară așa cum o faci acasă. E chinuitor să depui orice efort, parcă nici mintea nu-ți 

funcționează așa cum ești tu obișnuit. Și-atunci mi-am adus aminte de emisiunea 

despre Anzi și despre locuitorii lor care, ca și mine acum, muncesc în aerul acesta 

rarefiat al marilor înălțimi. Și am crezut că ei sunt altfel, că așa i-a făcut natura, 

altfel decât mine. Așa am crezut până nu l-am cunoscut pe Felix, un bolivian care 

trăiește în Brazilia și muncește în Chile, alături de mine. L-am întrebat: 

- De unde vii, unde te-ai născut? 

Mi-a zis un nume de sat necunoscut mie, pierdut în munți. 

- La ce înălțime e satul tău? 

- La patru mii de metri. 

- A, i-am spus eu, ce bine e de tine că nu trebuie să te aclimatizezi ca noi ăștia 

veniți de jos. 

- Ba da, mi-a răspuns el, mi-a fost greu primele vreo două zile, de abia am 

putut respira. 
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M-a mirat răspunsul lui, el omul crescut în munți înalți. M-a mirat că și el e ca 

mine. Am crezut că el e altfel, am crezut că toți bolivienii sunt altfel, că toți 

bolivienii trăiesc undeva sus și că pentru ei orice ascensiune și orice muncă în aerul 

ăsta rarefiat e floare la ureche. Așa am  crezut. 

     Am băut cu el un ceai din frunze de coca din termosul pe care îl purta mereu cu 

el și am avut impresia că nu mai simt gerul și vântul. Parcă și oboseala mi-a trecut 

un pic. S-a uitat amuzat la mine, evident așteptând reacția asta și m-a întrebat: 

- E bun, nu-i așa? 

- Da, e magic, i-am răspuns eu și am plecat amândoi mai departe la lucru, cu 

pași măsurați și înceți, așa cum am văzut la televizor că merg oamenii din 

Anzi.  

     Acolo sus, cu mine, au fost francezi, germani, suedezi, chilieni și toți am suferit 

de lipsa de aer, toți am tremurat la gradele sub zero și sub vântul care te dărâma. Și 

toți am lucrat împreună și n-am văzut chiar nicio deosebire între noi. Am împărțit 

cantina și micuța sală îmbogățită cu puțin oxigen dintr-o butelie nu prea frumos 

mirositoare, am mâncat împreună și am râs împreună. Acolo n-a fost nici un român, 

nici un german, nici un suedez, nici un bolivian. Erau doar oameni.  
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ATEIST ? 

     Credința mea n-are nevoie de biserici. Credința mea are un dumnezeu al tuturor, 

fără biserici, fără sinagogi, fără moschei. Credința mea e într-un dumnezeu fără o 

reprezentare, fără un lăcaș, fără un timp. A existat înainte ca prima moleculă să 

explodeze la facerea lumii noastre și o să dăinuie după ce ultima moleculă se va 

comprima într-o ultimă gaură neagră finală. Dumnezeul meu e peste tot, în mine, în 

tine, în orice vierme sau elefant. Dumnezeul meu e sufletul meu, al tău și al oricărei 

ființe și fără bucățica asta de dumnezeu, sufletul, corpul nostru n-ar fi decât o 

mașinarie fără simțuri, un obiect. 

     Credința mea nu are dogme, nu are reguli, doar regulile pe care sufletul nostru ni 

le șoptește. Fiindcă regulile nu le face un dumnezeu, regulile le fac oamenii și 

regulile astea au dus cruciații către Ierusalim, au făcut ca oameni să se arunce în aer 

luând cu ei copii nevinovați, au născut aroganța unui popor ales, au făcut 

pogromuri. Nu, dumnezeul meu nu judecă, nu pretinde, nu se răzbună. Nu așteaptă 

să-l venerăm, să îngenunchiem în fața lui, să ucidem în numele lui.  

     Eu cred că sufletul meu, sufletele noastre fac parte din dumnezeul omniprezent 

și cred că ne-a fost împrumutat temporar atâta timp cât trupul nostru va respira. Și  

cred că ne-a fost încredințat ca să învețe el de la noi, din experiența noastră, din 

clipa de  când am văzut lumina zilei până când vom fi din nou țărână. Să învețe tot 

ce știm, tot ce simțim, tot ce trăim. Și toată experiența asta s-o acumuleze, din om 

în om, din ființă în ființă, din generație în generație, îmbogațind inteligența divină. 

Și sunt puține reguli pe care sufletul le impune, sunt reguli ale iubirii față de alte 

suflete, să nu ne facem rău unul altuia cu bună știință. Niciodată. Și asta o simți, o 

simți atunci când ai încălcat regula, o simți ca pe o durere în suflet, durere care ți se 

suie în ochi sub formă de lacrimi, nu-ți lasă corpul să doarmă în liniște, iți apasă 

pieptul ca o piatră. Unii o simt, alții nu. Sunt mulți, foarte mulți care platesc obol 

unei biserici sau alteia care promite iertarea unor greșeli făcute. De ce după? De ce 

atât de des?  

     Eu cred într-un dumnezeu ce nu cunoaste granițe, culoare, orientare. Nu te 

judecă și nu te îndeamnă la ceva. Te lasă să-ți găsești drumul singur, viață după 

viață către iubire. Mama Tereza și Hristos l-au găsit poate și dacă există o Nirvana, 

atunci sufletele lor ne privesc de acolo. Poate și altii pe care noi nu-i știm, poate 

mulți alții. Poate și sufletul nostru cândva.  

     Eu cred într-un dumnezeu fără biserică și fără preoți. Biserici ce vor putere și 

preoți ce propovaduiesc și nu respectă. Chiar un singur preot pedofil și o singură 
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sutană mincinoasă e prea mult. Și un predicator plin de ură în umbra minaretului e 

prea mult. Nimeni nu e perfect, nimeni nu e în totalitatea lui bun sau în totalitatea 

lui rău. Aș dori să fiu liber să cred ce vreau, fără amenințări și fără frică. Dar nu-i 

ușor și indiferent ce faci, ce zici, ești prietenul cuiva și dusmanul altuia în același 

timp. Și asta nu din cauza vreunui dumnezeu ci a unei dogme. Fiindcă ucigași 

fanatici se aruncă în aer în mijlocul unor nevinovați care cred în același dumnezeu 

ca și ei. În același dumnezeu, nu în altul. Nu, nu e dumnezeul care îi îndeamnă, e 

dogma și cei care au   făcut-o pentru putere. Putere asupra vieții și morții unora care 

poate nevinovați, omoară alți nevinovați fiindcă așa e scris. Cine a scris? În numele 

unui dumnezeu, oricare ar fi el au murit oameni, s-au rupt prietenii, s-au interzis 

iubiri. În numele unui dumnezeu s-au dus războaie, s-au făcut reguli rigide, s-au 

ascuns adevăruri. S-au distrus cărți, biblioteci, s-au creat alte bibliteci cu mărturii 

pe care nimeni în afara unei biserici nu are voie să le afle. Au avut loc schisme din 

dorința de putere, a fost manipulat adevarul au fost create adevăruri false.  

     E în firea omului să vrea putere, e firesc. Fără asta nimeni nu ne-ar mai îndruma, 

nimeni nu ne-ar mai conduce. Dar limitele sunt depășite de mulți, mult prea mulți. 

De mulți care vin și pleacă prin istorie. Doar bisericile rămân. Rămân puternice și 

veșnice. Nu că ar acapara averi, asta poate nu mă supară așa de tare, dar mă 

îngrozește că ne acaparează sufletele. Le acaparează și le pervertesc, încercând să le 

modeleze așa cum vor, cum vor cărțile lor sfinte pe care și pe alea le interpretează 

după cum le convine. Și noile biserici cladite în umbra ruinelor vechilor spitale 

neîncăpătoare și straiele cusute cu aur care iau ochii nenorocitului zdrențuit care 

soarbe vorbele crezând că dacă  le soarbe și hainele lui se vor preface cândva nu în 

straie înzorzonate, doar în straie normale, fără petice.  

     E greu să fii bun, nici nu știu de fapt exact ce înseamna asta. E așa de subiectiv 

să faci ceva pe care altul s-o considere ca o faptă bună. Cruciatul a fost cu siguranță 

mândru când a înfipt sabia în inima dușmanului de altă credință, așa cum mândru a 

fost cel ce a luat cu el, trăgând capsa bombei de la brâu, câteva zeci de oameni 

nevinovați. Ca să ajungă ca rasplată într-un rai. Un rai inventat ca o bomboană 

colorată oferită unui copil. Dacă esti cuminte și faci ce-ți spun, o primești. Un rai 

pentru cei cuminți, un iad pentru ceilalți. Alb și negru. Intransigent, fără nuanțe de 

gri. 

      

     Am scris deja atât de critic încât îmi pare mie însumi că din spatele cuvintelor 

mele răzbate ura când de fapt am vrut să scriu despre iubire. N-am vrut să sune așa, 

chiar dacă sună, fiindcă nu e așa. Fiindcă credința, credința sinceră e un balsam 

pentru suflet. E un pilon de care să te legi atunci când ești la greu. Indiferent de 

credință. Fiindcă indiferent de ce spune sau nu spune, oricare dintre noi e un pic 

credincios, chiar și ateii. Așa cum cred că sunt și eu. Doar că dumnezeul meu n-are 

nume. Dumnezeul meu e în același timp Dumnezeu, Alah sau Iahve, un dumnezeu 

al tuturor, care e cu noi și în noi, care comunică cu fiecare dintre noi printr-un 
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limbaj al simțurilor și nu ne cere nimic. Nici să-l slujim, nici să-l adoram, nici 

măcar să credem în el. Și pentru asta, îmi ajunge să fim doar noi doi, eu și el, fără 

vreun intermediar ca translator.  
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BĂTRÂNEȚE, HAINE GRELE 

     Bătrânețea e ca la război. Întotdeauna sunt pierderi, important e să fie cât mai 

mici. Așa că dacă te dor genunchii, bucură-te că încă poți să mergi. Când n-o să 

mai poți, e timpul să duci tratative cu dușmanul și să-ți aranjezi un pat special, cu 

motor și cu mâniere de care să te agăți și dacă nici asta nu mai ajută, atunci ai 

pierdut războiul. Asta e, nu poți să fii mereu învingător, uneori mai și pierzi. 

Bucură-te că măcar după ce-ai pierdut, nu trebuie să plătești despăgubiri de război, 

ba mai mult, dacă ai făcut cumva daune le plătesc alții în urma ta. 

     Dar până atunci trebuie să lupți. Si dușmanii sunt ca frunza și ca iarba. O 

grămadă de tineri fără respect, unii nu-ți dau locul în tramvai deși te văd că ești cu 

părul alb (în măsura în care mai ai păr), alții îți cedează locul, nesimțiții, de parcă  

n-ar vedea că ești în putere și n-ai nevoie de mila lor. Pe urmă o droaie din ăia de 

aceeași vârstă ca și tine care te privesc curioși să vadă dacă perioada ta până la 

întâlnirea cu îngerii e mai mică sau mai mare ca a lor. Dacă arați mai rău, atunci    

i-ai făcut fericiți. Cu cât mai rău, cu atât mai fericiți. Nu te lua după ce-ți zic 

politicos ca să pară compătimire. Se bucură. Dacă arăți mai bine ca ei, atunci o să te 

bârfească peste tot și o să zică că pe dinafară arăți tu ca un măr, dar găunos, găunos 

și plin de bube. Nu te mira dacă vreun fost coleg de grădiniță constată mirat că mai 

trăiești. El a auzit altfel. Îl ierți că nici el nu arată mai bine ca tine și te întreții cu el 

despre ce mâncare vă puneau mămicile voastre în gentuțele de tablă când erați în 

grupa mare, asta că să nu te întrebe dacă mai știi cum îl cheamă. 

     Asta cu memoria e o pacoste. Îți aduci aminte ce culoare de ochi a avut moașa la 

nașterea ta dar habar n-ai dacă ți-ai luat medicamentele azi dimineață. Și asta nu 

după câteva ore, ci la treizeci de secunde după ce le-ai luat. Și atunci ai o problemă: 

dacă le-ai luat și le mai iei o dată, atunci îți scade tensiunea de pici grămadă. Dacă 

nu le-ai luat și nu le iei, îți creste și iarăși pici. Așa că iei doar o jumătate de pastilă 

și te gândești că de mâine o să-ți cumperi o cutie din alea cu compartimente pe zile, 

dar asta îți spui de câțiva ani încoace deja. Păi sigur, dacă îți cumperi așa ceva 

înseamnă că te-ai predat. Înseamnă să recunoști față de tine însuți că memoria ta e 

la sfârșitul refluxului. A scăzut că îți ajunge doar până la glezne și asta îți ajunge 

abia cât să mai știi cum  te cheamă.  

     Cea mai distractivă chestie însă sunt călătoriile cu grupul de seniori cu 

autocarul. Acolo există un șef: ghidul. El îi cunoaște pe toți pe nume. Nu că ar fi 

greu, că la toți le spune la fel: tataie sau mamaie. Tataie, mai poți să ții până ne 

oprim la parcare sau oprim aici lângă lanul de porumb? Sau: tataie, eu sunt ghida, 
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nu Gioconda, iubita ta din liceu. Cuvintele „tataie” sau „mamaie” sună în urechile 

altora ca ceva plin de căldură, ca de la niște oameni care, plini de grijă, te 

supraveghează să nu ți se întâmple ceva rău. În fapt, în urechile unui bătrân sună ca 

o înjurătură. Adică cum, sunt eu așa de ramolit încât trebuie să-mi poarte cineva de 

grijă? Sunt eu așa de neputincios ca să trebuiască să mă ajute cineva? Noroc că uiți 

furia asta neputincioasă imediat fiindcă trebuie să te concentrezi la ghidul care te 

întreabă a treia oară chestia aia cu porumbul. Și dacă nu e prea târziu, atunci îi 

răspunzi. 

     Am auzit pe mulți spunând ceva în genul: urâtă-i bătrânețea sau: bătrânețe, 

haine grele. Ce nu le-o fi plăcând? Că uită? Ce frumos e să descoperi pentru a mia 

oară același lucru care ți-a plăcut. Ce frumos e să uiți imediat vreo năpastă care a 

dat peste tine. Ba mai poți să faci și pe nebunul câteodată, să te faci că uiți dacă 

ceva nu-ți convine. Foarte convingător. Culmea e că e mai ușor  decât să convingi 

pe cineva că ți-ai adus aminte.  

     E clar că nu e plăcut să te doară câte ceva, dar pe cine nu-l doare? Bun, ar mai fi 

câteva mărunțișuri, dinții, ochii, prostata. Dar orice mașină se uzează cu timpul, 

asta nu înseamnă s-o arunci la gunoi. Mai repari câte ceva, există proteze, ochelari. 

Cine are nevoie de prostată la vârsta noastră? 

     Acum vă las că mă duc să trag un puișor de somn după masă. Voi munciți? Îmi 

pare rău de voi. Cândva, dacă o să fiți cuminți și n-o să fumați, n-o să beți, n-o să 

mâncați gras, sărat sau dulce, o să faceți sport zilnic, o să aveți o viață ordonată,  

atunci o să dormiți și voi după masă. Și o să dormiți așa de bine că nici pat nu vă 

trebuie. Dormiți ca mine acum și într-un scaun în autobuz. Gioconda dragă, putem 

opri puțin lângă lanul de porumb? 
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ÎNTREBĂRI  

     Cândva ești penultima generație din lungul sir de apariții și dispariții prin lumea 

asta și până acum nu te-a interesat aproape nimic din trecutul spiței tale. De ce te-ar 

fi interesat? Ajungea să știi ceva despre bunici, dar despre străbunicii pe care poate 

nici nu i-ai cunoscut nu te leagă nimic, chiar nimic. Ai ascultat de atâtea ori plictisit 

cum povesteau părinții, unchii sau mătușile despre copilăria lor, despre bunicii lor, 

străbunicii tăi și ai gândit: ce mă interesează pe mine poveștile lor despre niște 

străini. Pe ici, pe acolo, ce-ți treceau pe lângă urechi mai intra din întâmplare și în 

creier. Nu mult, fragmente rupte unul de altul, câte vreo întâmplare puțin mai 

picantă sau vreo rudă care a rămas în istoria familiei cu vreun pocinog așa de mare, 

încât generațiile viitoare au povestit despre el cu zâmbetul pe buze în timp ce copiii 

gândeau: în sfârșit unul din familia asta care să merite atenție. Se povestea despre 

locurile unde au trăit, locuri îndepărtate unde s-au născut, cu cine s-au căsătorit, 

poate prima oară, poate apoi a doua oară. Ce rușine, ce scandal a fost. Adulții 

vorbeau între ei de parcă vedeau personajele și locurile și nu-i puteai opri. Cu cât 

povesteau mai mult, cu atât ieșeau la iveală tot mai multe amănunte, tot mai multe 

întrebări la care unul credea că a fost așa, celălalt zicea că a fost altfel. Și toată 

discuția asta era pentru noi atât de plictisitoare că am fi făcut orice numai să putem 

pleca. 

     Acum sincer, v-a interesat vreodată în mod deosebit să intrați în amănunte în 

ceea ce privea toată spița voastră? Poate doar dacă se cățăra pe vreun arbore 

puternic și celebru, dar pentru muritorul de rând, înaintașii însemnau bunicii și 

poate vreo străbunică bătrână pe care o vizitați o dată pe an de ziua ei. Dar spița 

asta stă în spatele nostru de mii de generații și dacă te uiți în oglindă habar n-ai că 

ochii sau urechile sau poate chiar alunița ta pot veni de la careva care a trăit acum 

câteva sute de ani. Dar când te gândești la strămoșii tăi, rar mergi cu gândul mai 

departe de trei sau patru generații. Mai mult parcă nici n-ar exista. 

     Dar cândva ești ultima generație și generația dinaintea ta s-a rărit aproape de tot. 

Și deodată te apucă, acum de abia, o dorință de a afla despre înaintașii tăi, să afli 

cât mai mult, cu cât mai multe amănunte. Încerci să refaci discuțiile de altă dată și 

constați că habar n-ai de aproape nimic. Nici măcar numele străbunicilor nu le știi 

ca lumea, doar crezi că le știi. Te apucă un fel de disperare în dorința de a afla cât 

mai multe și constați cu durere că nu mai ai de unde să le mai afli. Fiindcă 

generația dinaintea ta s-a dus aproape complet. S-au dus cu povești cu tot, cu nume, 

cu locuri, cu date de naștere cu imagini din care ai mai putea afla un pic cu cine ai 
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semăna tu mai mult dintre toți. În capul tău e deja un haos de nume pe care nu le 

mai poți rândui, care a cui copil a fost, cine cu cine a fost căsătorit, care au fost 

frați, care au fost verișori.  

     Întorci sertarele pe dos ca să cauți poze vechi, încerci să citești pe spatele lor 

scrisul decolorat, citești pe multe doar numele fotografului, în litere caligrafiate, rar 

vreun nume. Încerci să descoperi în fotografiile în sepia cine ar fi rudă cu tine, cine 

are același nas, aceleași urechi, aceeași statură. Presupui că ghicești câte ceva, pe 

urmă îndoiala te învinge și treci la alta fotografie, la vreo carte poștală îngălbenită 

și ea pe care scrie doar „Salutări de la băile…” 

     Unde e mama să-mi povestească? Acum aș asculta-o atent, aș întreba-o ore 

întregi, aș încerca să înțeleg cum a mers firul familiei mele în timp. Fără mari 

ambiții, fără mari așteptări. Mi-ar ajunge să zicem patru generații în urmă, să știu 

unde au trăit, ce-au muncit, ce-au realizat.  

     Nu cred că mă interesează asta doar ca să aflu cât mai multe despre ei ci ca să 

aflu cât mai multe despre mine. A mai fost vreunul care a știut să facă ce știu și eu 

să fac? Au avut oare talente de vreun fel pe care poate că le am și eu dar stau 

ascunse ? Au fost deștepți, prosti? Fiindcă genele lor, al atâtor mii de necunoscuți 

le am sub piele, în creier, în suflet.  

     Cine sunt eu? Dacă mă uit în oglindă mă vad și zic că eu sunt ăsta și-atât. Dacă 

încerc sa intru în mine adânc îmi zic că mă cunosc destul de bine cu toate calitățile 

și toate defectele pe care sunt conștient că le am. Dar cât de mult e asta din tot ce 

sunt? O mică fărâmă în comparație cu ce nu știu despre mine, ce stă înscris în 

fiecare celulă a corpului meu, acea istorie lungă pe care au scris-o generațiile pe 

care nu le cunosc: străbunii mei. Poate au fost oameni buni, poate au fost oameni 

răi, poate au fost judecători sau hoți, poate au fost bogați sau săraci. Poate au trăit 

aici sau peste mari și țări. Un nod din spițe venite să se întâlnească acum în mine. 

Fire încâlcite cu vieți interesante sau anoste, cu pasiuni și patimi de care eu habar 

nu am dar care acum, cu câte o mică picătură, sălășuiesc în mine. Da, toți ăștia     

și-au lăsat semnătura în mine. Un amalgam din bine și rău, din frumos și urât, din 

sănătos și bolnav. Un amalgam de nații și de culori de piele. Asta sunt eu. Un 

necunoscut mie însumi, un necunoscut pe care încercând să-l înțeleg, am început 

acum, de abia acum, să răstorn sertarele în căutarea unor poze.  
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LINIA ALBĂ  

     Conduceam, ce-i drept cam repejor, pe șoseaua de coastă pe o ceață să-ți bagi 

degetele în ochi, nu alta. Șoseaua era pe acolo, n-o vedeam, vedeam doar dunga 

albă din mijlocul ei. Mă țineam de ea ca un pechinez credincis după o văduvă 

bătrână. Am mers așa cam vreo două ore când deodată, un idiot a desenat linia albă 

nu pe mijlocul străzii ci brusc, către prăpastie. În timp ce cădeam, după ce am văzut 

că nu mai are niciun rost să mai țin volanul și să apăs frâna, am început să filozofez 

profund asupra liniei vieții mele, care, din cauza unei linii albe desenate greșit de 

un idiot pe șosea, s-a scurtat considerabil. Aș fi filozofat eu mult timp mai departe 

dar abisul în care tocmai mă trimisese linia albă nu era suficient de adânc pentru 

asta. 

     Așa că m-am trezit la poarta de jos. În fața porții statea un paznic cu coadă lungă 

și  cornițe, în  mână cu un trident. I-am  zâmbit politicos și i-am zis: „Salut 

Poseidon !” N-a gustat gluma. M-a împins brutal cu furca și a mormait plictisit: 

„Aici nu e sanatoriu, intră!” Și deschise poarta mare de fier cu un scârțâit strident. 

Chiar m-am gândit: trebuie s-o ung.  

     Am intrat pe poartă și am fost întâmpinat cordial de toți prietenii mei care mi-au 

luat-o înainte. M-au bătut pe spate, m-au îmbrățișat și mi-au zis că ar trebui să fiu 

fericit că nu sunt singur pe-aici. Unul a și început: „Bine, măi, c-ai venit, că avem 

un virus în calculator și nici WIFI-ul nu merge ca lumea”. Altul: „Te pricepi, măi, 

la montat lămpi? că aici e cam întuneric. Lumina vine doar de la flăcări și nu putem 

citi”. Am început să-mi fie familiară atmosfera. Era ca acasă. 

     După ce ne-au lăsat să ne mai întreținem puțin, a venit un tartor și mi-a zis că 

trebuie să merg cu el la birouri. L-am urmat într-o cameră mare care mirosea a   

sulf, m-a pus la o masă și mi-a dat niște formulare să le completez. Nu numele și 

datele personale, alea erau deja scrise, bag‟samă că aștia aveau toate informațiile. Îi 

interesa să fac o cruce la ce păcate știu eu că am avut. Am luat condeiul în mână și 

am început să citesc. Am însemnat ce am crezut eu că ar fi păcat, nu prea multe, că 

unde nu eram sigur, n-am bifat și după aia i-am dat încornoratului hartiile pe care a 

început să le studieze, scărpinându-se între coarne și mișcând nervos din coadă. 

„Hm, ai fost cinstit când ai completat?” Imbecilul. Dacă eram cinstit nu ajungeam 

să completez formulare în căldura asta. „Da”, i-am răspuns. „Totul cinstit.” M-a 

condus într-un birou unde stătea unul cu coarnele ceva mai mari și ăsta mi-a 

explicat cum stă chestia. Zicea că păcatele au și ele o anumită greutate, o anumită 

pondere, nu e totuna ce-ai păcătuit. Că pornesc de la șmanglit din buzunare până la 
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a fi șef de partid. Toate treptele de la mic la mare. Am început să-mi bat capul  în 

ce categorie m-or pune. Din buzunare n-am luat, dar am mai luat de unde era mai 

mult, cum făcea toată lumea. De omorât n-am omorât, de bătut n-am bătut și nici cu 

partidul n-am avut de-a face. Și tot analizându-mă eu așa ca să văd ce o să facă 

ăștia cu mine, am început să mă întreb că de fapt ce caut eu aici, așa nevinovat ca 

lacrima Cristi? Ei, pe urmă mi-au pus niște video-uri cu ce-am făcut. Mamă, 

Doamne, rău am fost. Dracu„ a știut de toate astea! Da, dracul a știut. Acum e prea 

târziu.  

     Am fost repartizat la clasa a treia de jos, minciuni, mici înșelătorii, lăudăroșenii, 

mici falsuri, lăcomie, chestii din astea pe care toată lumea le are. Temperaturi între 

patru zeci și șaizeci de două ori pe zi, pârlit la tălpi o dată pe săptămână, în rest, 

nimic de cumpărat cu buzunarul plin de bani, apă chioară în sticle de bere rece, stat 

la coadă la lapte în zorii zilei și așa mai departe. Nimic ieșit din comun, am mai 

văzut eu din astea în viața mea. Nicio dovadă de spirit inovativ sau de imaginație. 

Am fost profund dezamagit și am încercat să le-o spun. Noroc că mi-a șoptit unul: 

„Măi, las-o moartă, o să creadă că ești șef la vreun sindicat și te bagă sus, la zece. 

Acolo  nu-i de glumă. „Ei”, îi zic eu, „las‟că n-o fi dracul așa de negru cum se zice. 

Că și ei au nevoie de câte ceva, ba nu mai e smoală, ba nu mai e sulf, ba nu mai e 

petrol să le dea foc.”. „Da” zice el. „dar întâi te încearcă. Îți dau drumul cu capul în 

jos de la etaj de câteva ori și ăla care cade întotdeauna în picioare, cu ăla tratează. 

Și ăi de la zece, ăia știu cum să cadă, au antrenament. Dacă ești începător, îți rupi 

numai gâtul.” 

     I-am mulțumit colegului și am plecat să-mi caut prietenii. Care pe unde, ca la 

centrul balneo: unii la băi de cincizeci de grade, unii la saptezeci, unii la saună în 

cazan, alții la peeling pe jăratec, între ele câte o gustare fără mâncare și un pahar 

gol de apă. Nu știu cum o fi în rai, dar cu atâta muzică astrală, precis e mai 

plictisitor decât pe-aici.   
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CĂPRIOARA 

     Într-o dimineață, abia se mijise de ziuă, mi-a sărit în fața mașinii o căprioară. 

Practic a făcut un salt deasupra capotei și am văzut-o toată, întinsă în saltul ei, 

umplându-mi parbrizul. Apoi a dispărut în semiîntuneric. N-am avut timp nici să 

reacționez, nici să mă sperii. A fost ca o nălucă într-o dimineață tăcută. „Am 

scăpat”, mi-am zis, putea să fie rău. A scapat și ea. Am condus mai departe ca și 

când ar fi fost doar un vis, un gând, ireal.  

     O secundă. O secundă mai târziu și ne-am fi îmbrățișat amândoi în moarte. Dar 

a sărit la timp, cu această mică secundă mai repede ca să dispară din nou în pădure, 

să-mi continui eu drumul ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Nici o frică mai 

departe, nici o bătaie de inimă mai repede. A fost atât de scurtă și ireala această 

secundă încât adrenalina n-a mai apucat să se reverse. O scurtă secundă. Secunda 

noastră. Oare ce-o fi gândit căprioara? Eu unul n-am putut gândi un timp, am dat 

radioul mai tare ca să-mi acopere gândurile. Apoi am început să mă gândesc la 

viață. Nu la a mea ci așa, în general. O secundă ca oricare alta și care poate 

schimba atâtea. Pentru mine, pentru ceilalți. Și câte secunde din astea nu avem în 

viață, câte secunde când am venit prea devreme sau prea târziu. Uneori te bucuri, 

știi că a fost bine așa, alteori ești trist, alteori ești îngrozit la gândul ce s-ar fi putut 

întâmpla. Uneori secunda asta trece pe lângă tine și habar n-ai ce ai pierdut sau 

habar n-ai ce ai câștigat.  

     Cine rânduiește aceste secunde se joacă cu soarta noastră. O secundă mai târziu 

când ai ieșit pe ușă și n-ai mai întâlnit pe cineva cu care ai fi fost poate fericit. 

Poate. De unde să știi asta? Te poți juca cu gândurile după aia, imaginația n-are 

granițe dar secunda aia nu se mai întoarce ca să poți sa știi precis că așa ar fi fost. O 

secundă mai târziu și ai întâlnit pe cineva care ti-a făcut viața iad. Urăști secunda 

aia, urăști iadul pe care ți l-a adus. Dar viața și soarta noastră sunt alcătuite din 

lungul lanț de astfel de secunde nedefinite, întotdeauna cu un „dacă”. Nu le 

observăm, nu le gândim, dar ele sunt aici, cu noi, fiecare pas are secunda lui care ne 

poate aduce tristețe sau fericire, viață sau moarte. Secunda în care ai pierdut 

avionul care după aia s-a prăbușit, secunda care ți-a salvat viața. De ce numai ție? 

Secunda asta a fost aceeași pentru toți, de ce n-au pierdut și ceilalți avionul? Cine 

știe? Doar Rânduitorul poate. Poate că el ne trimite fiecare secundă și hotărăște: „tu 

în avion, tu nu”. Un pas cu o secundă mai târziu și țigla cade în spatele tău 

sfărâmând-se în sute de cioburi. Ce-ar fi fost dacă...? 
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     Uneori auzi câte o poveste din astea și te revoltă absurdul situației. Instinctul îți 

spune să strigi: „de ce te-ai suit în avion?” , „de ce-ai trecut prin fața casei unde a 

căzut țigla și nu ai mers pe partea cealaltă?”. Apoi rațiunea te liniștește și spui: 

„ghinion, o secundă ghinionistă”. Nu, nu e o secundă ghinionistă, nu e o secundă 

fericită e doar o secundă. Fiindcă în același timp, exact în același timp cineva poate 

a pierdut avionul, exact în aceeași secundă cineva poate s-a oprit în locul unde a 

căzut țigla. E doar o secundă din timpul infinit în care ceva se întâmplă. Și 

întotdeauna se întâmplă ceva, că ne dăm seama sau nu.   

      În dimineața aia în care pentru o secundă parbrizul s-a colorat maroniu și ca în 

vis am văzut botul umed și ochiul speriat al căprioarei, am învățat ceva. Am învățat 

că nu putem controla soarta, oricât de mult ne-am strădui, oricât de prevăzători am 

fi. Cândva, oricât de atent ai fi, o să vina o secundă în care n-o să fi atent. Probabil 

așa e scris. Unde e scris? De cine? De ce? Habar   n-am. Aș vrea să știu și eu, dar 

nu știu.  

     De atunci conduc mai atent în porțiunea respectivă și n-am mai văzut nicio 

căprioară. Și dacă aș vedea-o, secunda aia a noastră ar fi prea scurtă ca să pot să 

mai fac ceva, nu mai e nimic de făcut, așa a fost să fie. Iar cândva o să uit și o să 

conduc mai departe ca înainte, fără să mă mai gândesc. Poate mi-e scris să nu ne 

mai întâlnim niciodată. Poate mi-e scris să ne întâlnim iarăși. Poate data viitoare o 

să fie cu secunda aia mai târziu...  
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NOI CREDEM CĂ ȘTIM 

     Noi credem că știm ce simt ceilalți în jurul nostru și credem că-i putem înțelege 

perfect. Credem că judecata noastră este cea mai bună și chiar dacă mai greșim 

câteodată, trecem repede cu vederea și ne spunem că da, de data asta s-a întâmplat 

să greșesc, dar în general… În general suntem așa de siguri de noi când apreciem 

pe unul sau pe altul, că ne ajunge un gest, o haină, un miros că să-l clasificăm într-o 

lungă listă de buni sau răi, de integri sau nu, săraci sau bogați, puternici sau slabi și 

atunci, comportamentul nostru cameleonic, se adaptează într-o secundă, devenind 

umili sau aroganți, prietenoși sau dușmănoși.  

     În fapt nu știm nimic, mai nimic. Nici măcar după zeci de ani de conviețuire cu 

cineva nu-l cunoaștem nici măcar pe jumătate. Ce știm noi ce gândește el, ce-l 

frământă, ce-l chinuie? Ce vedem e doar o scoarță subțire, o mică fereastră prin 

care persoana lui e legată de a noastră, prin care vedem, sau credem noi că vedem 

dacă e trist, dacă e vesel, dacă e mulțumit sau nu. Dar perdeaua e lăsată și în spatele 

perdelei se ascunde adevăratul eu al fiecăruia dintre noi și prin transparența ei 

lăsăm să treacă exact atât cât credem noi că trebuie să fie văzut. Cât credem noi că 

trebuie, în extrovertirea sau introvertirea noastră a fiecăruia, o fațadă pentru alții, o 

fațadă prin care un extrovertit își ascunde poate durerea sau necazurile. Și le 

ascunde de noi, poate că de rușine, poate ca să nu ne încarce și pe noi cu ele. O 

tăcere prin care un introvertit își ascunde timiditatea, poate gândurile negre sau 

periculoase, poate doar veselia cu care privește lumea din jur, spectator la teatrul 

vreunui guraliv lăudăros, meditativ la problemele lumii, atent să învețe din greșelile 

altora. Și noi privim cu atenție și nonșalanță această perdea și hotărâm așa sau așa, 

judecăm, învinuim, lăudăm, recompensăm. Toți suntem buni cunoscători de oameni 

și atunci când ne înșelăm, când un prieten vezi că nu-ți e prieten ești trist și furios. 

Cum am putut să-l cred prieten? Iar asta se întâmplă mai des decât am vrea noi să 

recunoaștem. Dar atunci când trebuie să recunoști că te-ai înșelat în cineva, că e 

mult mai bun decât ai crezut, îți trebuie mult timp, foarte mult timp că să o admiți. 

     Noi credem că ce vedem e adevărul, sau cel puțin mare parte din el. Îl clasificăm 

pe bătrânul cerșetor ca aflat la marginea prăpastiei sociale. Ce știm noi despre el? 

Ce știm noi ce-a făcut el în viața lui? Poate a fost un profesor bun la o școală mare 

și soarta l-a lovit atât de crunt încât a căzut. O să spuneți că nu se poate. Ba se 

poate, fiindcă nu fiecare dintre noi e alintat de soartă să fie puternic. Asta nu ne-o 

putem alege și poate că pentru el a fost prea mult. Un pahar, două, apoi mai multe. 

Apoi fără serviciu, fără casă, fără prieteni. Și la urmă în coltul unei străzi, îmbrăcat 
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în hainele care au fost cândva frumoase, cerșește de la noi un ban pentru pâine. Noi 

îi aruncăm în grabă un mărunțiș și îl privim cu un amestec de milă, dezgust și 

dezaprobare, crezând că știm noi sortul ăsta de oameni care mai degrabă stau în frig 

pe stradă decât să muncească. 

     Da, noi, fiecare dintre noi suntem niște excelenți psihologi. Credem noi. Dar de 

multe ori nici chiar dovezile evidente nu ne deschid ochii. Ce știm noi despre ce 

simte un bolnav, ce frici îl încearcă, ce putere îi trebuie ca să-și păstreze 

optimismul  ca sa  poată să învingă boala? Ce putere îi trebuie ca să nu lase să se 

vadă în afara ferestrei durerea, spaima, suferința? Ce știm noi ce gândește în 

momentele cele mai grele? Noi credem ce vedem, ce auzim. Noi credem că știm și 

aruncăm câteodată niște vorbe seci de încurajare, niște banalități standardizate și 

plecăm mai departe. Dar habar n-avem. Habar n-avem. 

     Noi credem că ceilalți sunt ca noi. Și de asta îi vedem, îi judecăm după regulile 

noastre. Dacă ești corupt, coruptul ti-e prieten. Dacă ești un învățat, incultul te 

deranjează. Fiecare dintre noi e altfel. Savantul vede în jurul lui o lume ce știe prea 

puțin și se crede sus și restul jos, așa cum se vede și un fotbalist cu șapte clase, 

vedeta vreunei echipe din prima ligă. Așa cum se vede meseriașul reparând mașina 

doctorului neștiutor care stă lângă el și așa cum se vede doctorul în fața 

meseriașului întins pe masa de operație.  

     Noi nu suntem perfecți, dar restul oamenilor stau și mai rau decât noi cu 

perfecțiunea. Așa gândim noi, fără să fim măcar atenți la gândurile noastre. Și mă 

întreb singur: dacă mi-aș fi un străin mie însumi, oare  ce-aș gândi despre mine?   
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FĂRĂ CUVINTE 

  - Hai la masă! 

      - Nu mi-e foame. 

      - Hai, te rog, să mâncăm împreună! 

M-am dus încet și m-am așezat la masă în fața ei. Am luat lingura și am început să 

mă joc cu ea, amestecând mâncarea, cu privirea urmărind liniile caroiajului de pe 

fața de masă. Am rămas tăcut și încruntat, așteptând să-mi spună ceva, gata să sar 

cu un răspuns usturător, dar n-a zis nimic. Am înghițit cu greu mâncarea și am 

balansat între gândul de a zice că m-am săturat sau să mă scol pur și simplu și să ies 

din bucătărie. N-am făcut nici una nici cealaltă, nu știu ce m-a oprit de la asta. 

Eram sătul de toate conversațiile care până la urmă nu duc la nimic, decât eventual 

la o ceartă sau la o supărare de câteva zile. O supărare în care nici unul nu mai 

scoate o vorbă și ne mișcăm prin casă de parcă am fi de unul singur și ea și eu. 

Practic alunecam unul pe lângă altul, fiecare îndeplinindu-și sarcinile pe care în 

mod normal le face și atât. Mâncăm împreună, ne uităm la televizor împreună, 

facem cumpărăturile împreună, dormim în același pat împreună. Nici măcar acolo 

nu suntem vizibili unul pentru celălalt, de parcă patul ar fi despărțit în două de o 

pânză până la tavan în care fiecare stă pe jumătatea lui de pat și gândește pentru 

sine. Nu, greșesc, gândurile nu rămân separate, gândurile hoinăresc prin toată 

camera fiindcă fiecare trece cu gândul în partea cealaltă și încearcă să vadă ce se 

întâmplă dincolo. Fiecare poartă în gând discuții interminabile cu celălalt și își 

stoarce mintea să înțeleagă cum de s-a ajuns la asta. Cum de s-au despărțit atât de 

drastic căile pe care le-am urmat, când a început această schismă nefericită și de 

ce? Cum s-ar putea uni din nou căile, dacă s-ar mai putea uni vreodată? Bunăvoință 

ar fi din amândouă părțile dar un drăcușor pendulează de la unul la celălalt și ne 

șoptește la fiecare: „Nu te lăsa, tu trebuie să ai dreptate până la urmă”. Până la urmă 

n-avem dreptate niciunul și fiecare dintre noi își dă seama că și celălalt zice ceva 

care e adevărat dar parcă nu putem să găsim pedala frânei și să spunem: stop! 

Ajunge cu tâmpeniile astea! Nu suntem copii! 

     Dar nu terminăm. Și așa ne mâncăm viața unul altuia de ani de zile. Nu ne face 

plăcere deloc și totuși continuăm. Nu găsim breșa, nu găsim momentul propice ca 

să încercăm să rupem situația asta îngrozitoare. Cred că e prea târziu. Poate la 

început ar fi fost mai ușor dar nu ne-am dat seama de asta. A venit încet, încet, pe 

neobservate, o ceartă, o împăcare dulce, apoi aproape numai ceartă. Nu poți să te 

obișnuiești cu asta fiindcă te apucă un fel de tremur, un fel de furie de fiecare dată, 
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un fel de crez că singurul adevăr e al tău, că celălalt nu înțelege mai nimic din ce-i 

spui și de fiecare dată e la fel. Încerci să te calmezi și nu reușești, încerci să-ți 

temperezi vocea și sună din ce în ce mai tare, din ce în ce mai repede, din ce în ce 

mai violent. Nu e nicio mirare că nu ne înțelegem unul pe celălalt. Nu e nicio 

conversație, nu e decât un amalgam de vorbe dureroase, de învinuiri aruncate unul 

altuia care-ți secătuiesc viața, îți încețoșează creierul. Fiindcă e evident că niciunul 

dintre noi nu mai gândește rațional. E ca lupta între doi copii care la un moment dat 

uită de fapt de unde au început. Important e să se lupte, să-și arate fiecare unul 

altuia cât de puternic e el, cât de deștept e, cât de prost e celălalt, cât de nesimțitor. 

Cât de puțin îl înțelege pe celălalt și nici nu vrea să-l înțeleagă fiindcă dacă ar vrea, 

ar tăcea un pic și s-ar gândi. S-ar gândi puțin și poate că ar vedea unde e adevărul, 

exact în mijloc, pe linia de demarcare între viețile noastre separate, acolo unde 

înainte a fost un loc de joacă, o casă plină de iubire, plină de înțelegere. 

      Trăim așa de mulți ani, nici împreuna, nici despărțiți. Ne unesc atât de multe și 

ne despart atâția kilometri totuși. Poate dacă am fi avut copii ar fi fost altfel, poate 

că ar fi fost și mai rău. Nu, mai rău nu se poate. Îmi vine de multe ori să ies pe ușă 

și să nu mai vin înapoi dar o inerție mă atrage ca un magnet către casă. Către casa 

noastră, unde trecutul nostru stă în fiecare mobilă, în fiecare plapumă pe care am 

cumpărat-o împreună, cu drag, altădată, de mult. Stă însă în fiecare lucru pe care 

unul a vrut să-l aibă și celălalt nu, în orice măr al discordiei, nu ca un motiv, doar 

ca un pretext pentru o nouă ceartă, pentru o nouă supărare. Nici nu știu cum e mai 

bine, să fim supărați și tăcuți, să facem abstracție unul de celălalt sau să discutăm în 

contradictoriu pentru fiecare cuvânt spus, pentru fiecare dorință, pentru fiecare 

obiect. Nici tăcerea nu e pace fiindcă în spatele ei clocotim în surdină ca două 

cazane sub presiune, gata, gata să explodeze. Așa de bine ne cunoaștem încât am 

putea aproape spune cu precizie fiecare ce va zice celălalt, cum va argumenta, cum 

se va opune. Da, ne cunoaștem foarte bine. Poate prea bine. Poate n-a mai rămas 

nimic din senzația aia minunată că descoperi iarăși și iarăși cava nou, ceva 

interesant, ceva ce până acum n-ai bănuit. E o tâmpenie, de fapt asta ar trebui să ne 

unească fiindcă suntem un tot, o unitate care a supraviețuit tuturor cutremurelor de 

ani de zile, de când am fost tineri și săraci, atunci când unul dintre noi a fost 

bolnav. Nu, aici n-am dreptate. Dacă unuia îi merge rău, foarte rău, atunci se 

schimbă totul. Începem să-l vedem din nou cu ochii plini de iubire și îngrijorare, să 

nu ne mai pese de defectele lui, să-l acceptam așa cum e.  

      Da, daca e așa poate că mai sunt speranțe, poate că nu e totul  pierdut, poate 

mai există iubire. Poate că unul dintre noi ar trebui să ridice prima piatră căzută din 

clădirea în ruină și s-o pună ca temelie pentru reconstrucție. Da, ar trebui, dar 

niciunul nu e destul de binevoitor s-o facă. De ce oare? Poate din mândrie, mândrie 

prostească, poate că dacă ar face-o ar da dovadă de slăbiciune și ar recunoaște că el 

a greșit. Dar nimeni n-a greșit. Casa s-a dărâmat fiindcă orice casă are nevoie de 

cineva care s-o repare, pe ici pe colo, din când în când. Noi doi  am neglijat-o 
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complet. Am crezut că e de piatră și nemuritoare și acum vedem că vântul bate prin 

toate fisurile din pereți. Geamurile sunt sparte, e frig și umed. Fiecare știe că prima 

piatră ar rezolva poate totul dar niciunul nu se apleacă s-o ridice.  

      E atâta de ciudat să trăiești cu cineva pe care îl cunoști ca pe tine însuți și totuși 

să-ți pară așa de străin. Să-l privești ca pe un intrus fără care nu poți însă trăi, să-l 

urăști pentru fiecare gest, pentru fiecare vorbă și în același timp să simți că legătura 

ta cu el e așa de strânsă încât probabil că ți-ai da viața pentru el dacă ar fi la greu. 

Unde se termină iubirea și începe ura? Când se termina ura ca să-i ia loc iubirea? 

Sunt sigur că vrem același lucru, amândoi vrem același lucru. Să fie din nou pace, 

să fie din nou iubire, să ne meargă bine și ei și mie ca și când am fi un singur om, 

un singur trup, un singur gând. Fiindcă fiecare durere pe care unul o simte, o 

împarte cu celalalt, atunci de ce să nu împărțim și bucuriile și zilele senine așa cum 

a fost altă dată? 

- Mai vrei un pic din supă? 

- Nu, sunt sătul. 

- Ai mult de lucru la servici? 

- Da. 

- Vrei să-ți pun ceva cu tine mâine dimineață? 

- Nu, îmi pun singur. 

      Vorbe normale. Pentru un necunoscut, un cuplu normal, un pic plictisit, un pic 

obosit, dar la care lucrurile merg mai departe, probabil că așa a fost și așa o să fie 

până la sfârșit. Pentru un străin e doar aparența celor câțiva milimetri de suprafață 

care se vede. Dar pentru noi nici asta nu mai există. De fapt, dacă mă gândesc mai 

bine, pentru noi e chiar invers. Suprafața e dură și uzată, vânturile vieții și 

necazurile pe care le-am trăit împreună a transformat-o într-o piele groasă, 

nesimțitoare, greu, foarte greu să o pătrunzi. Niciun ac n-ar putea ajunge la partea 

moale, vie de dedesubt. Dar acolo, dedesubt e atâta căldură, atâta iubire, atâta 

înțelegere care clocotește neputincioasă încercând să ajungă la suprafață... Și 

niciunul dintre noi nu vrea să ia cuțitul să facă o incizie prin care totul să țâșnească 

ca o fântână, ca un vulcan la suprafață, să ne învăluie într-un cocon comun, în 

coconul în care am trăit atâția ani fericiți și pe care l-am părăsit treptat, fără să 

observăm, o osmoză înceată și  crudă care ne-a adus în ceea ce suntem acum. 

 - Ce faci azi? 

 - Nu știu. De ce întrebi? 

 - A, nimic, doar așa. 

 - Iți aduci aminte când am fost prima dată la munte cu cortul? 

 - Da, și ce-i  cu asta? 

 - Nimic, doar mi-am adus aminte, nu știu de ce. 

 - Da, a fost frumos, foarte frumos. 

 - Ti-ar place să mergi acum? 

 - Suntem bătrâni. 
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 - Ce vrei  să spui cu asta?  

 - Nimic. Spuneam doar că suntem bătrâni și n-am mai putea merge ca atunci. 

 - Da, știu. De fapt am vrut să spun că a fost frumos și că acum nu mai facem 

nimic împreună. 

 - Acum n-avem timp și nici nu cred că avem chef. 

 - Es aș avea. 

 - Eu nu. 

- Strâng masa. 

- Bine. 

     Aș fi vrut să-i spun că într-adevăr a fost frumos. Să-i spun, să-i povestesc că îmi 

lipsesc zilele alea, că a fost minunat. Că aș merge cu ea oricând și oriunde dar n-am 

spus-o fiindcă n-am putut pur și simplu s-o spun. Cuvintele mi-au stat în gât, pe 

limbă și totuși n-am putut să le pronunț. Am avut impresia că dacă le rostesc atunci 

poate că pentru un moment ar fi totul din nou frumos, ca înainte și mi-aș face din 

nou speranțe că va fi ca înainte iar după aia, pentru un mărunțiș neimportant, ne-am 

certa iarăși și asta m-ar întrista mai mult decât orice fiindcă ar fi, ar fi încă o dată, a 

suta oară o imensă dezamăgire, o tristețe din cauza a ce am avut și nu mai avem. 

Nu, mai bine nu. S-o lăsăm baltă,vom supraviețui cumva. 

     Da, vom supraviețui. Cu prețul asta? Cu viața asta? Trebuie să fie o ieșire, o 

soluție, o cale de ieșire din impas. Sunt convins că așa cum gândurile mele sunt 

preocupate cu asta la fel gândim amândoi. Dacă am putea vorbi măcar o dată unul 

cu altul în pace, fără să ridicăm vocea, fără să-l învinovățim pe celalalt pentru ce-a 

făcut sau n-a făcut. Dacă am putea să ne punem față în față pentru o clipă și să ne 

zâmbim. Nu mai mult. Să ne zâmbim pentru o clipă fără să zicem nimic. Să ne 

zâmbim. Poate să ne ținem de mână în tăcere pentru o clipă. Poate că atunci ne-ar fi 

mai ușor să vorbim, să vorbim unul cu celalalt fără ură, fără idei preconcepute, așa 

ca altădată. Să vorbim doar. Despre vreme, despre amintiri, ce contează, doar să 

vorbim. De ce e așa de greu?  E așa de greu să începem… Poate dacă am începe ar 

fi mai ușor dar nici unul nici celălalt nu are curajul   s-o facă. De atâta timp n-am 

făcut altceva decât să ne chinuim reciproc, să nu vrem să-l înțelegem pe celălalt, să 

nu putem să vedem în noi un noi ci doar un tu și eu, separați într-un tot inseparabil  

de ani de zile încât ni se pare ca așa e normalul. 

     De atâtea ori am încercat să încep, cu gândul că acum o să reușesc, amândoi am 

încercat, dar nu înțeleg de ce discuția aluneca cumva, un singur cuvânt fals și totul 

explodează din nou. Sunt sigur că niciunul dintre noi nu avea intenția asta și 

totuși…Probabil că indiferent ce spunem poate fi gândit cu două sensuri. Egal ce 

spunem. Chiar și într-o întrebare simplă căutăm amândoi ceva ascuns în spatele 

cuvintelor, altceva decât auzim. Un munte peste care nu putem trece, pe care nu-l 

putem sui ca să ajungem pe partea cealaltă fiindcă nu găsim poteca adânc ascunsă 

în pădurea deasă a  neîncrederii. Ne dăm seama că așa suntem, ne dăm seama că 

reacționăm greșit și totuși continuăm acest nonsens cu o inerție ce pare imposibil de 
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învins. Ne dăm seama că ar trebui, nu, că trebuie să schimbăm, să ne schimbăm, 

fiindcă e păcat, viața e așa de scurtă și ne iubim de fapt în adâncul ființei noastre, 

de ce să ne urâm? Poate că ar trebui să vină cineva și să ne ia de guler și să ne 

scuture, să ne trezească din coșmarul ăsta fără sfârșit. Dar nimeni nu vine.  

 - De ce zâmbești? 

 - Zâmbesc? 

 - Da. 

 - Te deranjează? 

 - Nu, deloc. 

 - Chiar nu mai vrei putină supa? 

 - Ba da. E foarte gustoasă. 

 - După ce termini, o să strâng. 

 - O să strângem împreună. 
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DEFINIȚIE 

     Un tip pe care îl cunosc de mult timp și care a fost medic o grămadă de ani, avea 

o definiție a medicinei care-mi trece din când în când prin minte: „Medicina…”, 

zicea el  „…este un amestec de știință, artă și șarlatanie care oscilează permanent 

între incertitudine și ilegalitate”. Da, da. Parcă aud o mulțime de medici jigniți și 

furioși care mă înjură pentru vorbele astea, dar nu eu  le-am spus ci un confrate   

de-al lor care a lucrat patruzeci de ani într-un spital, a dat toate examenele de la 

primul până la primariat și s-a sculat aproape în fiecare noapte să se ducă la vreo 

urgență. Așa că poate un pic știe el ce vorbește. Dar tipul e glumeț, poate a zis-o 

doar în glumă 

     Dar să revenim la definiție. Dacă o să vă gândiți mai bine și o să analizați 

definiția cuvânt cu cuvânt, poate că un pic de adevăr e în ea. Știință? Categoric e. 

Artă? Mmmmda. Dacă te uiți la televizor și vezi câte nasuri, câte buze și câți sâni 

au sculptat medicii, trebuie să recunoaștem că sunt artiști. Uneori din nimic o 

Afrodită. Uneori abstracți, dar artiști. Peste următorul cuvânt trecem. Incertitudine? 

Nimeni nu poate zice cu mâna pe inimă că știe precis întotdeauna ce are pacientul, 

nu-i așa? Ilegalitateeee? Mmmm, ce să zic? Nu cred…poate puțin…câteodată…Nu. 

Sărim și peste asta. 

     Medicina e o meserie nobilă. Nu fac nicio ironie. Cine se joacă cu viața omului 

ăla trebuie că e mai ceva decât ceilalți. Mai toți. Pe ici, pe colo mai e și câte o oaie 

neagră. Mai e câte unul care se joacă numai dacă primește întâi regulile jocului  

într-un plic. Cu cât mai multe reguli, cu atât mai repede începe jocul. Dar aste e 

doar din auzite. Nu cred că e adevărat. Cum ar putea unul care a jurat după 

Hipocrate, citez: „nu voi opera piatra din bășică, ci voi lăsa această operație celor 

care fac această meserie” să facă chestii din astea? Nu, chiar nu cred. 

     Adevărul e că medicul are o înfățișare cu totul aparte. În halatul lui alb, scrobit, 

cu stetoscopul la gât, îl vezi plimbându-se ca un zeu pe coridoarele spitalului și te 

apucă, așa, o senzație de admirație amestecată cu frică. Arată bine, măreț, dar dacă 

nu te vede și te lasă să aștepți vreo două ore cu durerea ta de șale? Îl urmărești cu 

privirea plină de speranță și asculți cum vorbește cu câte unul: dragă, analizele 

matale nu sunt gata, vino mâine. Dacă nu-s gata nici ale mele?      N-am curajul să-l 

întreb, dacă se supără pe mine că-l deranjez și nu mă mai consultă? 

     Cred că mi-ar fi plăcut să fiu medic. Cu atâta aparatură cât au acum, nici ei nu 

sunt foarte departe de ce fac eu. Tot felul de diagrame de interpretat, curenți care 

trec încolo și încoace, tot felul de unde. Poate m-aș descurca. Cel puțin tehnic. Dar 
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am senzația că nu e numai asta, cred că treaba e mult mai complicată. Cândva, 

demult, l-am auzit pe tipul cu definiția discutând cu un coleg de-al lui. Discutau 

foarte înflăcărat, aproape se certau, care are dreptate. Unul zicea una, celălalt zicea 

alta și la un moment dat, când am prins o pauză în discuția lor, am întrebat 

nevinovat: „Și? L-ați vindecat?”. La care mi-au răspuns la unison că pacientul a 

murit, ei discutau de fapt doar „cazul”. Am rămas ca trăznit. Cazul? Era un om, nu 

un caz. Și nu m-am putut abține să nu le arăt disprețul meu profund. Au zis că în 

principiu am eu dreptate, dar dacă ar pune la suflet fiecare bolnav, fiecare nereușită, 

n-ar dura mult până ar ajunge și ei la balamuc, așa că au trebuit să se obișnuiască și 

cu asta. Într-un fel i-am înțeles, în altul nu prea. Nu e plăcut să fii pacient dar nici 

medic nu e chiar un vis câteodată.   

     Desigur că pentru pacient totul e negru, complicat, mai rău ca lui nu-i poate 

merge nimănui. Dar pentru doctor e de multe ori banal. Într-o noapte, tot tipul cu 

definiția m-a întrebat dacă nu vreau să merg cu el la spital să asistăm la o operație. 

A zis că a făcut pariu cu chirurgul asupra diagnosticului și acum pacientul, de fapt 

o pacientă va fi operată. În inconștiența mea și cu curiozitatea tinerească m-am dus. 

Am stat pe un podium și m-am uitat cum o trupă de chirurgi bine dispuși făceau 

glume (nu chiar bune de spus la o mănăstire de maici) si cum asistentele se mișcau 

cu mare precizie și, în timp ce eu credeam că e doar „încălzirea” pentru operație, 

am văzut că pacienta era incizată și ei căutau ceva în corpul ei. Credeți-mă că m-a 

apucat groaza. Eu am crezut că chirurgii ăștia vor face un fel de ședință și pe urmă, 

cu toată morga și seriozitatea se vor concentra să facă, cu teamă, prima incizie. Da 

de unde. Ei tăiau și râdeau, vorbeau despre orice numai despre pacientă nu. După o 

oră, pacienta era cusută și dusă afară. Parcă ar fi reparat un motor. Ciudată speță de 

oameni sunt și medicii ăștia. 

     L-am întrebat o dată pe un medic care sunt cei mai răi pacienți. Ăia deștepți sau 

ăia proști? Mi-a zis că cei mai răi sunt ăia autodidacți. Ăia care sunt convinși că  

știu ce au și vin de fapt la doctor ca el să confirme ceea ce ei știu deja de mult. Mai 

ales acum, cu internetul, e o catastrofă. Cu toate că uneori nu e rău să afli, după ce 

conform cercetărilor amănunțite în internet ai mai avea cam două săptămâni de 

trăit, că ai de fapt o simplă gripă care se va vindeca în mai puțin de una. În ipoteza 

că medicul a avut dreptate bineînțeles. Ce, s-a uitat el ca și tine atâta timp în 

internet ca să-ți cunoască toate simptomele? 

      Exista diverse tipuri de medici. Unii sunt foarte conciși și la subiect, discută cu 

tine doar strictul necesar, pe urmă îți scriu niște pilule și gata. Alții sunt simpatici, 

vorbesc cu tine o jumătate de oră de-ți pare rău că pleci de la ei. Iar dacă intri într-o 

sală de așteptare în care o grămadă de doamne în vârstă care se cunosc discută 

vesele și foarte bine dispuse una cu alta, atunci poți să fii sigur că medicul e din 

categoria din urmă și doamnele paciente vin cu atâta plăcere și atât de des la el, ca 

și când s-ar duce la teatru. Mai ales dacă mai e și tânăr și arătos.  
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     De mult, când eram elev, am vrut să mă fac medic. Acum (și asta este povestea 

oficială pe care o spun tuturor când vine vorba)  povestesc că m-am considerat 

necopt pentru o meserie așa de serioasă și nu suficient de conștient ca să mă joc cu 

viața oamenilor, de aia nu m-am făcut. Ca urmare, în loc de oameni, repar (sau 

stric) motoare și motorașe care nu comentează nimic, nu se vaită, nu reclamă,    

într-un cuvânt sunt niște pacienți ideali. De atâtea ori am povestit versiunea asta 

încât o cred și eu, dar foarte convins că e adevărată totuși nu sunt. Bănuiesc mai 

degrabă că eram prea leneș ca să învăț pe dinafară toate oasele și oscioarele. De 

aceea, poate, cu trecerea timpului am început să am din ce în ce mai mult respect 

față de medici. Șase ani de facultate… secundariat… primariat… și pe urmă o 

grămadă de cursuri. Vai de capul lor. Ușor nu le-o fi, cred. Cum e să fii medic n-o 

s-o aflu niciodată. Dacă n-aș fi fost așa de leneș și aș fi învățat toate oasele și 

oscioarele, poate aș fi aflat. Așa vorbesc doar cu motorașele. 

 

     Tipul ăla de care vă povesteam că-l cunosc, a făcut școala foarte, foarte demult. 

Pe atunci nu existau aparate complicate. Computer tomograf? Ecografie? Nici 

poveste. Doar stetoscop și câte un aparat de radiografiat care iradia mai ceva decât 

Cernobîlul. Cum or fi putut trata pe atunci bolnavii? Cum de n-a pierit omenirea? 

El zice că pe ei i-a învățat profesorul să asculte, să miroase, să palpeze și cu asta 

făceau un rebus și ghiceau ce boală e. Eu cred că totul e doar o poveste, nu-mi vine 

să cred.  
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FOTOGRAFIA  ÎN  SEPIA 

     M-am uitat la fotografia aia veche pe care erau patru persoane. O femeie, un 

bărbat și doi copii. O fată și un băiat. O fotografie veche în sepia, pe spate doar 

numele fotografului: „Studio Gross și fiul”. Patru necunoscuți pe o poză de când 

lumea. Cât de veche o fi? După culoare cred că are peste o sută de ani. Cel puțin 

după îmbrăcăminte, după frizură. Am găsit-o într-un sertar la noi acasă, în casa în 

care am crescut, printre zeci de poze din copilăria mea. Or fi rude de-ale noastre? O 

fi doar vreo fotografie rătăcită? Nu mai am pe cine să întreb. Mama a murit, la fel și 

mătușile și unchii mei. Vor rămâne pentru mine doar patru persoane pe o fotografie 

îngălbenită găsită într-un sertar și atât. Fără nume, fără istorie. Ce trist. Acum nu 

demult, o sută de ani e un timp atât de scurt pentru istorie, acum nu demult erau 

patru oameni vii, poate o familie, cu viața lor, cu problemele lor, cu fericirile lor. 

Părinți care s-au bucurat de nașterea celor doi copii, care au avut grijă de ei, care au 

muncit ca să-i hrănească, copii care s-au jucat așa cum ne-am jucat și noi în 

copilăria noastră, au fost la școală, au avut prieteni. Și acum? Nici n-au dispărut de 

așa mulți ani și nimeni nu-și mai aduce aminte de ei.  

     Au fost oameni obișnuiți ca milioane de alți oameni obișnuiți. Altfel rămânea 

ceva despre ei în vreo carte de istorie, în vreun manual școlar, pe vreo placă de 

marmură cu litere negre prinsă cu patru bolțuri de bronz pe vreo casă memorială. 

Dar n-a rămas. Poate vreun nume pe vreo cruce de marmură în vreun cimitir. Poate 

nici atât, poate doar un mormânt năpădit de bălării. O generație care a fost și nu 

mai este, pentru care copiii au plâns și au ținut parastase, pentru care nepoții au 

povestit că bunicii lor au fost așa bunici buni, despre care mai departe nu mai știe 

nimeni nici măcar cum îi chema. „Studio Gross și fiul” Singurele urme a patru vieți 

de acum mai bine de o sută de ani, care au iubit, au urât, au dansat la nunți, au avut 

vecini, au avut prieteni. Toți duși și ei, pe cine să mai întrebi? 

     Mă uit la poză cu atenție, încercând să găsesc măcar o asemănare cu mine, cu ai 

mei, să încerc să reconstitui cât de cât istoria vieții lor. E greu să văd vreun 

amănunt pe poza asta veche. Parcă recunosc câte ceva dar îmi dau seama că e doar 

subiectivismul dorinței mele de a afla ceva despre ei. De fapt nici nu știu de ce mă 

interesează așa de mult. Dacă aș fi văzut poza asta undeva, la cineva, probabil că 

nici nu m-aș fi uitat atent la ea. Dar așa, găsită într-un sertar de birou în casa 

părintească, mă face să cred că poate aste patru persoane din fotografie sunt oameni 

din care se trage sângele meu. Ce s-o fi întâmplat cu ei? Au trăit mult, au trăit 

puțin? Cum au murit? Câte întrebări fără răspuns.  
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     Am luat o lupa și am ieșit afară la lumina zilei și m-am uitat cu atenție încă o 

dată la fotografie. Am căutat o trăsătură cunoscută, poate un nasture pe care l-am 

mai văzut cândva la vreo haină a bunicilor, poate o pălărie care seamănă cu pălăria 

veche de când mă știu care stă agățată de un cui din șopron. N-am găsit nimic, doar 

granulele mărite ale hârtiei fotografice care îmi rânjea răutăcios: „Studio Gross și 

fiul”. Parcă ar fi vrut să spună: noi i-am cunoscut, i-am văzut, noi i-am imortalizat. 

Tu n-o să afli niciodată cine au fost. 

     Am stat îndelung la masă cu poza în mână fără să mă mai uit la ea. O învârteam 

doar așa, inconștient, pe față și pe dos, o puneam înapoi pe masa, o mângâiam și iar 

o luam în mână. De ce mă chinuie oare sa aflu ceva despre ei? Fiindcă au existat, 

fiindcă au fost oameni cu chip și suflet, oameni care au trăit așa cum am trăit și eu, 

împreună cu sora mea și cu părinții noștri. Care au avut o viață ca și noi. Poate că 

au trecut, așa ca și noi, prin toate fazele banale și obișnuite ale vieții. Au fost la 

școală, s-au căsătorit, poate copiii au avut copii la rândul lor, au fost veseli, triști, 

bolnavi și la urmă au murit așa cum o să murim și noi. Și poate că, uitându-mă la 

ei, la poza lor, am realizat că și noi avem o poză în patru, ca și ei. Și poate fiindcă 

am realizat că cineva, peste o suta cincizeci de ani, o să găsească poate poza noastră 

într-un sertar de birou și n-o să mai poată afla cine am fost noi, cu toate că și noi 

am trăit. 
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DOAMNA  X 

      Când ne-am căsătorit, eram deja trecută bine de treizeci de ani. Bineînțeles că  

l-am iubit, l-am iubit din prima clipă. Când ne-am căsătorit am fost în al nouălea 

cer. Nu că m-am măritat, nu că asta ar fi însemnat ceva mai mult decât dacă aș fi 

trăit cu el fără vreo hârtie oficială. Dar parcă era totuși un pic altfel. Doamna X. 

Căsătorită cu domnul X. La început eram cumva ca doi străini. Fiecare era obișnuit 

cu viața lui în anii de singurătate și acum deodată trebuia să nu mai fie al meu ci al 

nostru, nu cum vreau eu ci cum vrem noi. Casa noastră, viața noastră. Stăm seara 

pe sofaua pe care până acum mă tolăneam singură cu telecomanda televizorului în 

mână, cu ciorapi groși în picioare și înfofolită într-o pătură când era frig, sau doar 

în chiloți și sutien când dădea arșița. Acum stau îmbrăcată într-un costum de casă 

roz cu alb pe care nu l-am purtat până acum niciodată. Nu cred că mi-ar fi jenă să 

umblu iarăși în neglijé. Sau mi-e? Nici eu nu știu precis.  

     Câteodată stau seara culcată cu capul în poala lui și visez că e exact așa cum e 

acum. Că stăm împreună și nu spunem nimic în semiîntunericul camerei cu 

televizorul care pâlpâie la vreun film de acum treizeci de ani. Așa cum am visat de 

atâtea ori când stăteam singură în aceeași cameră, în același semiîntuneric, în fața 

unui alt film de treizeci de ani. Stau cu capul în poala lui și mă simt așa cum am 

visat să mă simt, să mă simt iubită, să mă simt copil, să mă simt femeie, să simt 

căldura unui trup care mă dorește, să întrezăresc gândul unei minți care mă visează.  

     Nu ne spunem nimic, ce-ar fi de spus? Cuvintele nu pot oricum exprima ce 

simțim. Sunt de prisos. Un fluid colorat și cald ne învăluie pe amândoi într-un nimb 

de ceva pe care eu îl cred iubire. Așa mi-am imaginat eu iubirea când iubirea 

aștepta undeva departe, neatinsă și improbabilă într-un univers imaginar. Exact așa. 

Și acum e aici. Nici nu-mi vine să cred, nici nu-mi dau seama dacă e un vis sau 

chiar e realitate.  

     Câteodată stă el cu capul în poala mea și îl mângâi ușor, mă joc cu parul lui 

moale și ciufulit. Îl vreau copil și îl vreau bărbat viril, puternic, care să mă apere în 

același timp. Îi simt iubirea prin vârful degetelor, o simt ca pe o căldură plăcută, un 

fel de fericire neînțeleasă, neexprimată, ireală. 

     Suntem împreuna de câteva luni. Ne-am povestit multe, nu totul, ne-am tatonat 

gândurile și simțurile, ne-am pus unul altuia în cale curse nevinovate ca să vedem 

cum reacționează celălalt, fără răutate, fără gânduri urâte, doar ca să aflăm cum 

suntem, cum suntem fără a pune întrebări. Fiindcă întrebările pot face mult rău, 

fiindcă întrebările nu sunt întotdeauna înțelese cum sunt spuse, ca pe o  curiozitate 
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sau o încercare de a clarifica ceva, pot fi interpretate ca neîncredere, ca o mica 

răutate, malițiozitate. Încercăm să ne cunoaștem, să fim un tot cu toate că fiecare 

dintre noi simte acum ca suntem deja un tot. Un tot care în mintea noastră va 

rămâne un tot veșnic, indiferent ce se va întâmpla. Un tot în care doar noi, cu trup, 

suflet, mirosuri, gusturi, idei, dorințe, tot ce se poate imagina trăim intr-un fel de 

armonie doar a noastră, în care oricine din afară nu e un intrus ci pur și simplu nu 

există. 

     Stau și mă gândesc la multe și la nimic. Mi-e frică să mă gândesc, să nu găsesc 

vreo breșă în perfecțiunea asta. Nu mă gândesc la nimic fiindcă mă simt ca într-un 

balon de săpun în care nu mai e nimic de făcut. Totul e perfect. Mi-e frică să ating 

ceva, mi-e frică parcă și să respir ca să nu ating cumva peretele fragil și totul să 

explodeze într-o realitate crudă. Realitatea e întotdeauna crudă. 

     Când m-am căsătorit eram trecută mult de treizeci de ani. La vârsta mea am 

văzut deja destul de multe, bune și rele. La vârsta mea visurile se opresc când 

realitatea le taie aripile și experiența le distruge avântul. La vârsta mea să visezi că 

totul e perfect e o copilărie, o prostie. Știi sigur că nu e așa și oricât te-ai chinui, nu 

se poate ca de undeva, din vreun colț al mintii să nu apară vreun veto care să taie 

șirul minunat. Și totuși, acum, când stau culcată cu capul în poala lui și mă simt 

copil, mă simt femeie, mă simt iubită, doar visele contează. 
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ANUL  2318  

      Zău că mă apucă disperarea. Viitorul se mișcă într-o direcție pe care nu numai 

că n-o înțeleg dar chiar mă sperie. Cu toate ideile astea despre orice, despre cât de 

gras sau de slab ești, dacă să mănânci zahăr sau nu, dacă ai băut doi litri de apă azi 

sau numai unul și pericolul ca trupul tău să se intoxice fiindcă nu i-ai spălat rinichii 

e uriaș. Ah, și mâncarea compusă din salată de morcovi cu garnitură de gulii 

împănate cu iaurt bio, ulei de măsline nativ și grăunțe de floarea soarelui netratate 

genetic. Viitorul a început deja azi. Văd deja cu ochii minții cum va fi și sunt 

îngrozit. 

     Când văd viitorul ăsta așa de sumbru chiar mă bucur că viața omului e limitată 

la câteva zeci de ani. Peste câteva sute de ani tigrii vor fi și ei vegetarieni și vor 

mânca iarbă. Printre picioarele lor, puii de prepeliță vor ciuguli grăunțele de 

graminee sălbatice, cele câteva care au mai rămas după ce marea masă a omenirii o 

să meargă zilnic cu penseta să le culeagă de pe unde pot, boabele astea neprețuite, 

curate, fără chimicale, acești minunați germeni care n-au apucat să ajungă niște 

mutanți prin ambiția vreunui biolog, profesor-doctor, care și-a pus în cap să 

descopere planta filozofală, planta care să hrănească un continent întreg din câteva 

hectare cultivate. Nu, nu vreau să trăiesc în viitorul ăsta, e groaznic. Viitorul în care 

porcii vor fi doar pentru decor sau la gradina zoologică fiindcă un comando vegan a 

dărâmat toate cuptoarele de făcut gril și a blocat toate abatoarele. Va veni ziua în 

care carnea e din soia iar tot grâul din lume e provenit din cele câteva boabe 

nealterate genetic, provenite dintr-o amforă romană veche de două mii de ani, 

găsită în mormântul unei căpetenii dacice, alături de o sabie pe jumătate mâncată și 

câteva monede de aur, probabil un clarvăzător care s-a gândit să și finanțeze 

dezvotarea producției de grâne nealterate genetic peste milenii.  

     Îmi vine să plâng când mă gândesc că acum încă sfârâie o fleică pe un grătar 

încins și în locul ei, în curând va sfârâi o bucată albă de brânză de soia care o să 

pângărească totul. Încă niște legume ar mai merge, dar soia... Grătar din soia, 

cârnăciori din soia, totul din soia. Soia cu „s” de la „surogat”. Ce ne facem? O să 

ajungem ca la prohibiția americană, să frigem cărnița pe ascuns, să nu ne prindă, să 

ne fie frică că parfumul neprețuit al vreunei frigărui nevinovate o să trezească 

pizma sau oroarea vreunui vecin și nici nu apucăm să dăm prima bucățică pe gât că 

se și aud sirenele poliției: „Nu mișca, nu înghiți! Mâinile sus!  

     Ei, dar omul se obișnuiește cu tot, ne-om obișnui și cu asta. Peste câteva sute de 

ani o să gândească lumea că noi, adică oamenii de acum, am fost niște barbari care 
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au omorât animalele ca să le mâncăm. Și au dreptate. Așa am făcut. O fetiță,  deja 

pornită clar pe drumul soiei, l-a întrebat pe vărul meu care, cu mare poftă mușca 

dintr-o ciosvârtă de miel: Te-ai uitat în ochii mielului când l-au omorât ca să-ți facă 

ție de mâncare? Nu. L-am cumpărat gata tranșat. Mielul ăsta n-avea ochi, numai 

picioarele, mușchiulețul și măruntaiele pentru drob. Atât. 

     Deja din zilele noastre a început marele război între cașul de soia și rămășițele 

decadente și imorale a mâncătorilor de carne. O adiere din viitor se lasă deja simțită 

și mă tem că paloarea vreunei bucăți de tofu va învinge miasma bucății marmorate 

de carne care sfârâie deasupra grătarului cu atâta furie încât trebuie din când în 

când s-o liniștești cu puțină bere aruncată deasupra. Da, mă tem că această plăcere 

n-o s-o mai găsească nici în cărțile de istorie. O să se vorbească despre noi cum 

vorbim noi azi despre canibali. Pfui. O să savureze mirosul de soia prăjită așa cum 

facem noi cu purcelușul care se învârte rumen pe proțap. Da, se obișnuiește omul 

cu orice. 

     De fapt sunt și avantaje în asta. De Crăciun nu se mai taie porcul ci se mulge 

soia. Se ia laptele muls și se face din el tofu și din tofu cârnați. Restul se afumă și 

cândva se face din el șnițele și chifteluțe. Și acum chestia pe care eu n-o înțeleg: Nu 

tai porcul dar faci din soia tot ce ai fi făcut din porc și încerci să le dai gustul ca și 

când n-ar fi niște falsuri. Asta nu înțeleg. Dar ce știu eu? Nu cred că eu sunt vinovat 

că nu înțeleg. Cine se trage dintr-o familie pentru care cel mai bun desert e carnea, 

am o scuză. Dar poate chiar de asta mă sperie așa de tare viitorul ăsta vegano-

vegetarian. Plus pastile cu fier, pastile cu calciu, pastile cu magneziu, mă rog, până 

la uraniu și plutoniu cu tot tabelul lui Mendeleev încapsulat în pilule colorate pe 

care le iei cu cei doi (cel puțin) litri de apă zilnic. Ca desert prăjituri din faină fără 

gluten cu lapte fără lactoză, ștevie în loc de zahăr și ca aperitiv, puține enzime Q în 

pastile roz, pentru efectul vizual. 

    Vorbesc tâmpenii. Bineînțeles că totul se schimbă fără sa ne dăm seama și după 

un timp le considerăm pe toate normale. Așa cum s-a schimbat și la noi față de 

generațiile dinainte. Am avut râuri necanalizate în care copii se bălăceau printre 

pietrele tăioase și se întindeau apoi la soare direct pe iarba plină de furnici și gâze 

care pișcau. Fără cremă cu factorul treizeci, negri ca tuciul. Mâncam fructe 

nespălate direct din pomi nestropiți, scuipam sâmburii de cireșe pe jos și nu ne 

uitam la mere că mai aveau câte vreun viermișor nevinovat, împărțeam pur și 

simplu bunătate de fruct cu el și gata. N-aveam gol de ozon, sticlele erau din sticlă 

nu din plastic și ne tăiam la picioarele goale din când în când cu câte-un ciob. 

Rănile de la genunchi, dacă mai cădeam în praful biologic, le presăram cu sare ca 

să nu mai sângereze și dacă nu mai sângerau, atunci ne jucam mai departe, 

problema era rezolvată. Da, era natural și naturist, benzina nu ajungea decât pentru 

salvare și pentru camionul care aducea marfa la alimentară și pe strada respiram 

aerul cu mirosul teilor de pe marginea drumului fiindcă în oraș existau doar trei 

mașini. Nu erau camere de luat vederi fiindcă oamenii răi erau mai rari și puteam 



 

 
 

104 

 

                                           URMELE PAȘILOR  MEI 

veni acasă noaptea de la vreun chef fără să ne fie frică. Lămpile pe stradă erau doar 

din doi în doi stâlpi ca să mai economisească puțin, dar si astea erau prea multe 

dacă îți conduceai cumva prietena acasă. Lumea umbla cu bicicleta sau pe jos, 

nimeni nu se grăbea, la ce să se grăbească. Fără televizor, fără internet, fără mobilul 

fără de care acum n-am mai putea trăi. Ce ne-am face însă azi fără automobile, fără 

lumină peste tot de nu se mai văd stelele deasupra capului? Fără străzi asfaltate. 

Fără, fără, fără…Totul în grabă, totul în viteză. Și găsim asta normal, așa trebuie să 

fie. Așa că nu știu de fapt de ce mă mir și de ce sunt așa de pornit pe bucățica aia 

palidă de soia de pe grătar? Așa e lumea. Se schimbă.    
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SALCIA 

     Stau pe malul râului și privesc scurgerea apei. Gânduri vin și pleacă, gânduri 

necontrolate și haotice și le las să vină și să plece cum vor ele în lenea asta care mă 

cuprinde stând în umbra salciei bătrâne pe iarba deasă de pe mal. Stau aici așa cum 

am stat acum zeci de ani în pantaloni scurți și maieu cu urme de dude negre furate 

din vreo gradină. Oare ce gândeam atunci? Atunci gândeam în viitor fiindcă 

trecutul era așa de scurt că aproape nu exista. Acum gândesc mai mult în trecut căci 

viitorul poate să se sfârșească mâine. Oare ce gândeam? Probabil că gândurile 

noastre se mai intersectează pe ici pe colo, acolo unde reușitele vieții mele au 

corespuns cu visurile de atunci. Oare la ce visam atunci? Visam că trăiesc într-o 

pădure deasă cu un pârâiaș în fața colibei pe care cu mâinile goale și cu briceagul 

mic cu mâner în forma de pește am construit-o cu trudă și răbdare, tăind copaci și 

cărând pietre pe care niciodată nu le-aș fi putut ridica. Visam că îmi făceam un arc 

din lemn de corn și vânam, cu săgeți făcute cu migală, animale și păsări și visam că 

culegeam nuci și alune pentru zilele grele de iarnă. Cum altfel aș fi putut să 

supraviețuiesc singur în pustietatea asta? Și visam că într-una din zilele alea grele 

de iarnă am văzut nu departe de coliba mea o fată. O fată frumoasă, cea mai 

frumoasă din câte au existat vreodată, exact ca fata din clasa vecină pe care n-aș fi 

avut curajul s-o abordez vreodată fiindcă știam că o să râdă de mine așa cum ar fi 

râs și puștanii, prietenii mei cu pantaloni scurți și praștiile în buzunar. Iar eu aș fi 

luat-o pe fata asta frumoasă, cea mai frumoasă din câte au existat vreodată și aș fi 

ajutat-o să meargă prin zăpada grea în căldura colibei mele și aș fi lăsat-o să se 

încălzească la focul meu și să mănânce din nucile mele, fără vorbe, în tăcere, 

fiindcă n-aș fi știut ce să-i spun, fiindcă nu știm nici mie măcar ce să-mi spun, dar 

știam, privind-o cum mănâncă din nucile mele, încălzindu-se la focul meu, știam că 

sunt fericit. Și zâmbetul ei tăcut, zâmbetul din ochii aceia mari și rotunzi atunci 

când parcă încercau să-mi mulțumească că am salvat-o, încălzea în mine ceva 

nedefinit, ceva subtil, ceva minunat. 

     Stau acum pe iarbă sub aceeași salcie care a îmbătrânit odată cu mine, pe malul 

aceluiași râu a cărui apă s-a scurs ca și anii care au trecut de când în pantaloni scurți 

și maieul pătat cu dude negre aruncam pietricele în apă și mestecam fire de iarbă 

proaspată. Stau în același loc, lângă același râu sub același soare filtrat printre 

crengile plângătoare ale salciei. Doar timpul e altul. 

     Oare ce-am visat mai apoi când, în același loc, cu chipiul de licean pe cap 

fumam pe ascuns țigara furată din pachetul vreunui unchi de-al meu, cu frica 
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absurdă ca el o să le număre cumva, cu frica reală că o să mă vedă cineva? Desigur 

că pădurea și coliba dispăruseră deja de mult din vise, doar fata rămânea. Aceeași 

sau poate o alta, nu-i mai dădeam nuci ci o țineam de mână sau o sărutam, băieții 

din jur nu mai râdeau ci mă invidiau că merg de mână cu fata asta frumoasă, cea 

mai frumoasă din câte au existat vreodată. Nici ea nu mai râdea de încercările mele 

stângace ci mă privea plină de iubire fiincă acum știam ce înseamnă acel nedefinit, 

acel subtil, acel minunat care mă încălzea. 

     În locul ăsta am stat de atâtea ori că nu le mai știu șirul. Oare câte sute de 

pietricele am aruncat în râu și oare câte sute de vise, de tristeți și de speranțe, de 

întrebări la care am găsit și întrebări la care nu am găsit răspuns s-au perindat prin 

mintea mea aici, sub salcia asta care-și lasă în fiecare an tot mai multe lacrimi să 

coboare, o plângătoare tăcută, martora a atâtor gânduri, speranțe, tristeți, bucurii. 
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LA LUVRU 

     Într-un orgasm vizual colectiv, o sută de japonezi privesc fix, în tăcere, portretul 

Giocondei, atârnat singuratic pe un perete în Luvru. A privi e un fel de a spune 

fiindcă toţi privesc capodopera practic cu un singur ochi. Celalalt e lipit inseparabil 

de un aparat de fotografiat. În tăcerea asta se aude doar clicăitul sacadat al 

camerelor şi icnetul disperat al vreunui privitor călcat pe picioare.      

     Gioconda mă privește disperată cu privirea ei galeşă şi îşi ţine mâna stângă cu 

cea dreaptă abținându-se cu greu să nu îmi facă un semn  s-o salvez. Am ridicat 

sprâncenele că o înţeleg şi i-am făcut gestul că îmi pare rău, dar nu pot să fac nimic. 

Mi-a zâmbit cu zâmbetul ei enigmatic şi a tăcut mai departe, rece şi absentă, 

imobilizată într-o poziţie cât mai fotogenică pentru extazul celor o sută de 

vizitatori. 

    O zăresc ca pin ceaţă de acolo, din spatele sălii lungi. De la distanţa asta parcă e 

un timbru atârnat pe perete, așa de mică o zăresc. Aș fi vrut s-o răpesc, s-o scap de 

chinul ăsta, dar nici un hoţ n-ar fi capabil să treacă de armata asta japoneză deşi, 

dacă mă gândesc bine, cu un ochi lipit permanent de aparat cu greu m-ar ajunge din 

urmă dacă aș răpi-o. Dar asta a fost doar un gând fugar înainte de a ieşi lăsând-o pe 

Gioconda singură şi tristă lipită de un perete în sala muzeului. Sărmana!  

     Coridoare largi, căi întortochiate, pictură, sculptură, la un moment dat începi să 

ameţeşti şi să nu mai ştii pe ce lume trăieşti. Intri la întâmplare într-una din săli şi te 

uiţi  încercând să sugi cultura, că de aia ai plătit biletul, ce naiba. Intri şi una după 

alta nişte doamne goale şi rotofeie, se întind pe canapele, în mână cu vreun 

ciorchine de strugure sau vreo cupă de vin. E mâncare peste tot, pe jos, pe mese, 

nu-i de mirare că frumoasele astea roz sunt aşa de plinuţe de abia s-ar putea ridica 

de pe sofa dacă ar trebui să se ridice. Noroc că nu trebuie, că de aia probabil le-a 

pictat cine le-a pictat doar culcate într-o rână. Ştia el ce ştia. Atâţia fazani şi atâtea 

fructe ar ajunge să hrănească o armată întreagă. Și apropos de armată, trebuie să 

schimb de urgenţă peisajul fiindcă armata japoneză, cu degetele pregătite pe 

trăgaciul aparatelor de fotografiat a intrat în încăperea cu doamne şi fazani şi acum 

sunt deja în poziţie de luptă. Rembrandt. Clic! Tițian. Clic! Aaaa, Rubens. Clic, 

clic, clic! Ma bucur pentru Gioconda ca a scapăt de ei.      

     În sala următoare numai selfies. Regi, regine, copilaşi bucălaţi, contese şi 

metrese. Toţi aliniaţi ca în mobilul unei fete la pubertate care se auto fotografiază în 

tact de cinci minute. Portrete peste portrete, care mai de care mai împopoţonaţi. Ce 

ştiu fotografii de azi ce înseamnă să faci un portret. Ore de muncă, muştele n-o lasă 
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pe doamna să stea nemişcată, pictorul e deja nervos dar nu poate s-o arate că altfel 

doamna se supară şi-l dă afară. E cald şi nu miroase chiar frumos când eşti așa de 

înfofolit pe căldura asta. Aşa că încerc să caut altceva mai aerisit şi dau de o sală cu 

Picasso. După ce dau gata în grabă perioada albastră şi pe cea roz, ajung la cubism 

şi, aşezat pe o bancă incomodă din mijlocul încăperii, încerc să găsesc în portretele 

de femeie rotunjimile şi voluptatea plină de sănătate din tablourile lui Rubens. Că 

doar portrete de femei sunt amândouă. Degeaba. Oricât m-aş chinui tot nu văd. 

Probabil că pe vremea lui Picasso nu mai era aşa bogăţie de mâncare că n-am mai 

văzut nici mere, nici fazani. Cred că de pe vremea lui a început deja ideea 

vegetarianismului şi ideea că, cu cât mai slab, cu atât mai frumos. Și, pe deasupra, 

de pe atunci lumea nu mai ştie, la propriu, unde le e capul. Că-i la picioare şi 

urechile în buzunar, nu-i nimic, bine că le are pe toate, că toate parțile corpului sunt 

la un loc. 

     Văd că armata cu un ochi mă urmăreşte pas cu pas fiincă s-au strâns deja la uşa 

încăperii şi-l aşteaptă pe ghidul cu steguleţ să le spună ce sa fotografieze. 

Marinarul. Clic! Arlechinul. Clic! Aaaa, Guernica, clic, clic,clic! 

     Mai departe. Am plătit bilet și încă unul piparat deci trebuie să continui. 

Impresioniştii. Pot să spun că impresioniştii ăștia şi-au făcut bine treaba: 

impresioniștii m-au impresionat. Cubiştii nu m-au cubizat şi nici suprarealiştii nu 

m-au supra-realizat. Dar impresioniştii cu zecile lor de câmpuri, hectare de maci, 

sute de nuferi şi o grămadă de lume pestriţă mi-au pătruns prin ochi până în suflet. 

Doamne, Doamne, lasă să nu năvălească armata de ciclopi şi lasă-mă să sorb în 

linişte totul! Dar degeaba. Cu părere de rău, mă ascund după piatra cu codul lui 

Hamurabi şi de acolo plănuiesc cum să fac o vizită la toaletă fără ca o sută de 

japonezi curioşi să mă fotografieze. Oricum ajunge pentru azi. Atâta cultura strică, 

mai ales pentru un inginer. Ultimul punct al vizitei: cofetăria. O cafea şi un pahar 

cu apă rece şi viaţa o să fie din nou în ordine. O să le iau de la tejghea şi o să le 

savurez în linişte acolo în colțul ăla.  

     Prea târziu, sunt al o sută unulea la coadă. 
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DE VORBĂ CU UMBRA MEA 

      Nu  îndrăznesc întotdeauna să spun tot ce gândesc fiindcă adevărul de multe ori 

doare. Și dacă ţii la cineva, îţi e prieten sau rudă, n-ai dori să-l răneşti, chiar dacă de 

multe ori, pe buze îţi stă, gata să zboare, adevărul. E probabil o lege a firii să nu 

spui totul, să schimbi adevărul așa încât să fie mai dulce, nu așa de colţuros cum 

mintea ta îl coace de multe ori şi vrea să-l trimită în unele momente de furie sau 

durere direct în față. Unii numesc asta diplomaţie, alţii fineţe de suflet, alţii doar 

frica de reacţia neaşteptată a celui căruia îi spui ce-i spui. Și totuşi vorbesc, vorbesc 

uneori ore în șir cu câte cineva, cu acel cineva pe care îl iubesc şi nu vreau să-l 

rănesc sau cu acel cineva de care îmi e frică să-i spun ceva fiindcă ştiu, fiindcă 

simt, că e mai puternic decât mine, mai repede la minte, în gândire, în cuvinte. 

     În cuvintele mele pun toată furia, toată amărăciunea care mă doare dintr-o 

nedreptate care mi s-a făcut sau cred eu că mi s-a făcut, pun toată elocvența ca sa 

dovedesc că eu am dreptate şi nu el. Mă cert, explic, îi arăt toate amănuntele 

doveditoare cauzei mele şi obosesc căutând argumente, dovezi, amănunte.  

     În castelul interior al gândurilor mele sunt curajos, răspund obraznic, întreb 

direct, fără frică, înfrunt pe oricine şi atacurile lor mă lasă rece fiindcă ştiu că nu e 

așa cum spun ei. În pivniţele castelului meu stă un singur adevăr, adevărul meu, 

atotputernic şi singur în mulţimea de alte adevăruri. Da, adevărul meu. Încerc să-i 

conving şi reuşesc, îi văd că recunosc că am dreptate, că m-au nedreptăţit, m-au 

lovit acolo unde m-a durut cel mai tare. Trec de la un ton la altul, de la duritate la 

duioşie, încercând să le arăt cum sunt eu în realitate, nu așa de rău sau nu așa de 

insensibil cum mă văd ei, încerc să le spun că îi iubesc sau încerc să le spun altora 

în față că mi-e scârbă de ei, că nu mi-e frică de ei, că dezaprob cu totul modul lor 

de gândire, faptele lor.  

     Câteodată vorbesc cu ei cu tristeţe. Cu tristeţea omului care a vrut să facă o faptă 

bună şi a ieşit pe dos. Nu din rea voinţă ci poate doar din prostie sau neglijență, din 

întâmplare sau din cauza unor împrejurări nefericite. Le explic aproape cu lacrimi 

în ochi că-i iubesc, că niciodată n-aș putea să le fac un rău sau să le spun ceva care 

să-i doară. Îi implor să mă ierte, să treacă măcar de data asta peste tot şi să fie pace 

între noi. Iubire şi pace, așa cum a fost înainte. Stăm tăcuţi şi ne uităm unul la altul 

şi în tăcerea asta nu ştiu ce gândeşte, doar speranţele mele curg încet în aşteptarea 

verdictului. Tăcem şi ne luăm din nou de mână şi atunci ştiu că va fi bine. Că 

trebuie să fie bine. 
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     Câteodată vorbesc cu ură. Cu ura omului pe care l-au călcat în picioare, căruia  

i-au strivit nu trupul, ci sufletul. Cu ura omului pe care nu l-au considerat om. Nu e 

ură de fapt, e un amestec de tristeţe şi scârbă, de durere şi de conştiinţa neputinţei 

tale de a învinge într-o lume dură în care trăieşti dar nu simţi că e şi lumea ta. Le 

spun în față, le spun privindu-i direct în ochi cu ochii mei făcuţi mici ca o linie, le 

spun că şi eu sunt aici, că ei nu valorează nici pe departe atât cât cred ei, că banii 

lor şi averile lor sunt un nimic, un nimic trecător şi volatil pe care nu pot să-l ia cu 

ei în mormânt şi că a avea sau nu bani nu e o măsură de a judeca un om. Mă uit la 

ei şi ei tac, tac fiindcă nu au argumente, tac fiindcă nu înţeleg că poate exista şi 

altceva în afara banului. 

     Câteodată vorbesc cu mândrie. Cu mândria celui care ştie că ştie şi celălalt crede 

că e un prost. Ascult cu un zâmbet pe buze toată polologhia lui care  mi se 

adresează mie ca şi când aș fi pe jumate idiot. Îl las să spună, să termine ca să-i pot 

trânti în față soluţia mea, soluția mai bună, mai simplă, mai ieftina decât a lui, să 

vadă că nu sunt o maşină care execută ci un creier care funcționeză. Îl văd că nu 

pricepe şi că nu poate în veci să priceapă cum sunt eu fiindcă în sferele înalte în 

care trăieşte, de pe postamentul înalt pe care singur s-a pus, mă vede mic şi departe, 

fără contururi, un obiect. Și deodată cresc şi cresc şi ochii mei ajung la nivelul 

ochilor lui, acolo pe postamentul lui înalt, îl privesc în ochi si-i spun că e păcat, că 

e păcat să mă vadă așa cum mă vede. N-are nimic de câştigat din asta. 

     Câteodată obosesc vorbind şi adorm doborât de atâta conversaţie tăcută. 

Câteodată mă ambalez în vreo dispută fără sfârşit şi nu reuşesc să închid un ochi 

toată noaptea. Dimineaţa mă trezesc ca după o boală grea şi  gustul amar al 

conversaţiei îmi rămâne mult după ce m-am trezit. Îmi spun că e ultima dată când o 

să mai fac așa, toate discuţiile astea sunt sterile. Dacă n-am curajul să spun tare ce 

am de spus atunci mai bine să tac complet. Dar nu pot spune întotdeauna tare ce am 

de spus fiindcă vorba răneşte, arde, sau vorba poate fi o bomba care să explodeze şi 

să mă distrugă cu totul. Dar trebuie să vorbesc mai departe, îmi trebuie acest ventil, 

această supapă de presiune. Și atunci stau de vorbă. De vorbă cu umbra mea. 
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TINEREȚE 

      Când mă uit la ei, la cei doi tineri de pe banca de acolo, nu pot să nu zâmbesc şi 

parcă mă cuprinde şi pe mine, aşa, o bucurie pe care am crezut-o de mult uitată. Nu 

fac nimic deosebit, doar râd, vorbesc, în fiecare clipă au o altă grimasă. Nu pot auzi 

de aici de unde stau ce spun dar îmi pot imagina că doar nimicuri, tachinări, vorbe 

cu două înţelesuri pe care unul le spune şi celălalt se face că nu le înţelege. Simt ce 

vorbesc de parcă aș fi acolo cu ei, parcă şi fiinţa mea ar juca în paralel cu ei tot 

jocul ăsta minunat al tinereţii. Cât pot să aibă, optsprezece, douăzeci de ani? La 

graniţa între a nu-ţi păsa de nimic şi de a avea vagul simţământ că în curând tot 

acest zbor uşor va lua sfârşit. 

     Doi tineri, un băiat şi o fată, bănuiesc de aceeaşi vârstă, bănuiesc că se cunosc 

de mult timp, poate colegi de clasă, poate prieteni de pe aceeaşi stradă. Nicio urmă 

de griji pe fețele lor destinse, nicio urmă de tristeţe. Tinereţea curge în valuri în 

jurul lor, plină de energie, de căldură, de bună dispoziţie. Îi simt fiindcă așa am fost 

şi eu cândva. Am crezut că totul e îngropat sub povara anilor, dar uite că,     

uitându-mă la ei, iese iarăşi la iveală. Eu am avantajul că-i înţeleg pe ei, ei nu m-ar 

înţelege probabil pe mine. Eu am avantajul lungii mele experienţe, bună sau rea. Ei 

au avantajul anilor din faţa lor, inocenţi şi neştiutori faţă de ce va veni şi din păcate 

va veni cândva şi pentru ei. Viața este o surpriză. Ei au avantajul libertăţii, a 

libertăţii nețărmurite, neînchistată încă în tipare şi dogme, un creier încă nespălat de 

o societate meschină.   

      Îi înţeleg şi totuşi dacă aș sta de vorba cu ei, nu m-ar crede că-i înţeleg. Ar fi 

convinşi că un om de vârsta mea nu mai e capabil, nu e vina lui, să-i înţeleagă. Nu 

din rea voinţă dar probabil ar gândi că lumea lor e diferită de lumea mea, lumea în 

care am trăit mai mult decât de două ori cât au trăit ei până acum. Ce-aș putea să 

știu eu despre ce se întâmplă acum, ar gândi ei? Poate că aș putea să înţeleg câteva 

picături dar nu esenţa. Nu ar crede probabil că pot înţelege foarte bine esenţa 

jocului lor minunat în a-şi zâmbi, în a spune vorbe cu două înţelesuri, în a se atinge 

ca din întâmplare, de a se privi direct în ochi. Ce-ar putea ochii mei cu pleoape 

coborâte şi înroşiţi de oboseala vieţii să le spună? Nimic. Așa ar spune dacă i-aș 

întreba, dacă aș avea curajul să-i abordez cumva. Ar crede probabil că sunt un senil 

care se bagă peste ei, unul care vrea să pară tânăr conversând vrute şi nevrute cu o 

generaţie pe care n-o înţelege şi nu poate s-o înţeleagă. Nici nu şi-ar putea imagina 

că ce văd eu la ei nu văd cu ochii ci cu ce stă în spatele lor, că așa cum sunt ei acum 
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nu e o noutate, nu e ceva deosebit, așa au fost generaţii şi generaţii înaintea lor, toţi 

neînţeleşi de părinți, de bunici, de bătrâni ca mine.  

     Eu n-am pretenţia că-i înţeleg în toate şi am conştiinţa că în multe chiar nu-i 

înţeleg dar în afara jucăriilor tehnice şi a cuvintelor noi legate de ele, în esenţă nu 

ne deosebim prea mult unii de alţii atunci când am fost la o vârstă similară. Iubirea 

e tot iubire, inconştienta e tot inconştientă. N-am fost nici mai buni nici mai răi 

decât ei acum. Doar învelişul era altul, doar hainele şi obiectele din jur. Noi, noi ca 

şi ei, în esenţă ne-am născut liberi şi optimişti iar dacă peste mine acum apasă 

povara anilor, asta nu înseamnă că toate gândurile şi toate amintirile sunt strivite şi 

ele cu ei.  

     Aşa cum îi privesc, mă gândesc că pentru ei amintirile nu au mare importanţă. 

Pentru ei prezentul este aproape totul, la ce le-ar trebui amintirile aşa cum îmi 

trebuiesc mie? Pentru ei viaţa pestriţ colorată, lumea zgomotoasă de afară sunt 

prezentul, sunt ceea ce îi înconjoară acum, pentru mine viaţa şi lumea asta zace în 

amintiri. Amintiri frumoase, amintiri urâte, un morman de amintiri pe care vrei, nu 

vrei, le porţi cu tine de multe ori până la sfârşitul sfârşitului. Amintiri a unor fapte 

şi întâmplări care s-au întâmplat acum ani şi ani. Că am învăţat din ele sau nu, nu 

ştiu.  

     Dacă m-ați întreba dacă aș schimba cu ei, n-aș şti cinstit ce să răspund. Ca să 

schimb cu ei ar însemna să şterg tot ce a fost trecut pentru mine, pe toţi cei pe care 

i-am iubit, tot ce mi-a fost drag. Dacă m-aţi întreba, probabil că totuși aș răspunde 

însă repede şi negândit că da, aș schimba cu ei. Dar asta doar acum, ca un sentiment 

de duioşie când mă uit la cei doi cum se mişcă așa de uşor, cum râd, cum  se 

tachinează, cum îşi spun vorbe cu două înţelesuri pe care unul le spune şi celălalt se 

face că nu le pricepe. 
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ZBOR 

     De ce nu pot să fiu şi eu ca ceilalţi, să râd, să glumesc, să fiu sănătoasă? Când 

îmi văd în oglindă fața îngălbenită, ca de mort, îmi vine să sparg oglinda. Nici      

nu-mi mai aduc aminte câţi ani au trecut de când imaginea pe care o vedeam în 

oglindă era a unei fete sănătoase, îmbujorate, cu ochi sclipitori. Acum ochii îmi 

sunt şi ei gălbejiţi, fără strălucire, fără viață, parcă aș avea nişte orbite goale, ca de 

mort. Într-un fel sunt un mort, un mort viu. În rarele clipe când sunt lucidă mă 

gândesc că mai bine aș muri. Așa o viață e un chin pe care nu-l mai pot suporta. 

     La început am zis că e un joc, o glumă. Era nemaipomenit, era excitant, era o 

senzaţie de beţie fără să fiu beată, un zbor deasupra norilor, un zbor prin universul 

nesfârşit fără să simt vreo greutate a corpului, o imponderabilitate minunată pe 

deasupra câmpiilor verzi nesfârşite. Eram imobilă pe vreo sofa, într-o cameră în 

semiîntuneric, în jurul meu câţiva din prietenii mei cei mai buni, toţi nemişcaţi ca şi 

mine, unii vorbind în somnul ăsta sideral, râzând, nimeni nu-i băga în seamă, toţi 

pluteam prin neant, fericiţi, fericiţi pentru momentul ăla scurt între injectare şi 

trezire. Întâi a fost curiozitatea şi a fost frica. Frica de necunoscut. Dar poveştile 

celorlalţi au făcut ca curiozitatea să învingă şi atunci mi-am injectat pentru prima 

oară otrava asta gălbuie în vena de la mână. Mi-au arătat cum se face, mi-au ţinut 

mâna şi am tremurat ca la doctor înainte de a-mi lua sânge pentru analize. Au râs, 

am râs şi eu ca să îmi ascund frica şi am făcut-o.  

     Prima senzaţie pe care am avut-o a fost că mă simt bine, extraordinar de bine, 

așa cum niciodată nu m-am simţit. Râdeam ca o idioată fără niciun motiv. Aveam o 

uşoară senzaţie de greață şi că trebuie să vomit. Mi-au zis după aia că așa e prima 

dată, o să treacă. I-am crezut, erau așa de convingători, au râs de mine. M-am simţit 

ca o bleagă care plânge din orice. Așa că am încercat şi a doua oară. Am vrut să par 

versată ca şi ei și mi-am injectat totul singură, flegmatică şi relaxată, convinsă că 

așa trebuie să fiu. Fără frică de urmări, fără frică de complicaţii. Mi-a plăcut. De 

data asta mi-a plăcut din păcate mult prea mult. O oră. Cam o oră a ţinut beţia asta 

şi după aia m-am trezit. Obosită, deprimată, tristă. M-am uitat în jur şi toţi erau la 

fel. Unul mi-a zâmbit forţat şi m-a întrebat dacă mi-a plăcut. N-am avut puterea să-i 

răspund, eram extenuată, terminată. Peste vreo altă ora mi-am strâns lucrurile şi am 

plecat cu convingerea că niciodată n-o s-o mai fac. Poate că nici n-aș fi făcut-o 

dacă n-ar fi fost gaşca de prieteni din jur. A urmat a treia, a patra, a suta oară. Am 

furat deja bani pentru asta dar asta n-ar fi fost atât de rău în comparaţie cu faptul că 

deveneam încetul cu încetul o epavă, un cadavru viu care se mişca fără alt gând în 
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cap decât acela de a face rost de ce-i trebuie ca să scape de lumea asta. Da, lumea în 

care am trăit atâţia ani până acum a devenit incompatibilă cu mine, o lume 

groaznică, amenințătoare, crudă, nu mai pot să aud nimic, în jur doar critici şi 

lacrimi iar în mijlocul acestei lumi îngrozitoare e o singură soluţie de a-mi găsi 

pacea. O oră, două, după ce lichidul gălbui, încălzit la flacăra brichetei, se scurge 

din seringă prin vene în trupul meu. Sunt plină de pete albastre peste tot, la mâini, 

la picioare, la gât. Încerc să caut câte un loc unde nu sunt înţepată şi greu găsesc. 

Desigur că mă doare când mă înţep dar durerea asta durează doar o clipită în 

comparaţie cu ora de fericire. Din păcate şi ora asta de fericire e din ce în ce mai 

scurtă şi mai puţin fericită. Îmi trebuie tot mai mult, tot mai puternic. E greu de 

făcut rost şi prietenilor mei nu pot să le cer, și ei se luptă cu aceleaşi probleme ca şi 

mine. 

     Când mă privesc în oglindă şi îmi dau seama în ce hal am ajuns, pentru moment 

mă simt hotărâtă să încetez. Ştiu că n-o să încetez dar îmi place pentru un moment 

să visez, să visez că voi fi din nou sănătoasă şi puternică. Ştiu că drumul asta nu are 

decât un sens şi un singur sfârşit: sub o piatră de mormânt pe care o să fie scris un 

nume şi doi ani: între… şi între…. Poate cineva o să privească peste ani inscripţia 

şi o să vadă că au fost mai puţin de douăzeci şi cinci de ani. Poate o să creadă că a 

fost un accident sau o boală, nimeni nu s-ar gândi că sub acești mai puţin de 

douăzeci și cinci de ani stă o întreagă poveste. O poveste foarte tristă.  

     Deja nu mai pot să văd privirea îngrijorată a celor din jur, mai ales a mamei. Au 

renunţat să mai încerce să mă convingă, au încetat şi ei ca şi mine să mai aibă 

speranţe. Aşteaptă ca şi mine în tăcere sfârşitul lent care nu cred că o să mai aştepte 

mult. Au fost zile la început în care am rezistat eroic şi am fost ferm convinsă că 

voi reuşi. Acum nu mai cred şi nici nu mă mai străduiesc să încerc. Ştiu că e de 

prisos fiindcă fiecare amintire, fiecare prieten din vechea gaşcă pe care îl vad, 

fiecare emisiune la televizor care atinge tema, mă fac să cedez. Îmi spun că doar o 

dată, ultima dată şi gata. Acum nu mai cred nici asta. Toate curg pe lângă mine şi 

singurul gând, singura obsesie, e cum să-mi fac rost de ce-mi trebuie. 

     Vechea gaşcă s-a destrămat. Unii au luat-o pe drumul cel bun şi lucrează normal 

pe undeva, unii chiar au familie. Dacă îi întâlnesc, se fac că nu mă văd, le e ruşine 

să-i vadă lumea că mă cunosc. Nu ştiu dacă au uitat totul dar cred mai degrabă că 

vor să uite trecutul, să treacă peste el ca şi când nu ar fi existat. Le simt frica, le 

simt stânjeneala şi încerc să le ocolesc privirea. Și mie mi-e ruşine că o să vadă că 

eu   n-am reuşit să trec pragul, că am rămas în groapă, atârnându-mă cu degetele 

slabe de marginea ei şi n-am găsit destulă forţa să mă ridic ca ei și să ies la lumină. 

Puțini din vechea gaşcă au rămas ca şi mine. Îi văd din când în când târându-şi 

picioarele, privind absenţi în pământ. Nu ne oprim niciodată să vorbim. Poate de 

frica trecutului. Privindu-ne unul pe altul ne vedem de fapt pe noi înşine şi tragedia 

în care am ajuns. Poate ne e frica, nu cumva să ne ceară puţin din puţinul nostru pe 

care așa de greu îl mai facem rost. Poate pur şi simplu nu ne mai recunoaştem sub 
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paloarea străvezie a feței. Poate ar trebui, văzându-i, să mă trezesc în ceasul al 

doisprezecelea și să fac marele pas către viață. Ar trebui, dar n-o să-l fac. Nu cred 

că mai pot să-l fac, e prea târziu. 

     Am fost de doua ori într-o clinică dar n-a ajutat la mare lucru. Îmi amintesc cu 

groază de durerile de la începutul fiecare perioade de abstinenţă, de visele urâte, de 

frică, de disperare, de singurătate. Am citit undeva că nouăzeci la sută din cazuri 

eșuează. Cred că e adevărat. Și mai cred că şi atunci când ieşi cât de cât bine afara, 

ai pe mai departe tinicheaua legată de coadă. Oamenii se uită pe mai departe la 

mine de parcă aș fi ciumată, chiar dacă unii încearcă mai mult sau mai puţin să mă 

facă să cred ca mă acceptă şi că le e indiferent. Nu le e. Pentru ei eşti şi vei rămâne 

pe vecie ăla slab care nu a reuşit. Oamenii iartă păcatele, îţi iartă neştiinţa tinereţii 

care te-a făcut să încerci, îţi iartă faptul că ai fost dependent dar oamenii nu iartă 

nereuşita. Nereușita n-o iartă. Nu pot să înţeleagă că nu eşti capabil să ieşi la 

suprafaţă şi asta creează o distanță între ei şi tine pe care n-o poţi învinge. Chiar şi 

cei mai apropiaţi. Le simţi stinghereala, durerea, neputinţa, dar nu poţi să vezi nici 

măcar o clipă în ochii lor detaşarea de trecut, ca și când n-ar fi fost nimic. Asta    

m-ar fi ajutat enorm dar n-a fost să fie. Fiecare s-a prefăcut ca şi când acest subiect 

ar fi tabu şi s-au gândit probabil că dacă măcar pronunţă cuvântul, în mintea mea   

s-ar fi răsculat dorinţa. Nu e așa. Aș fi vrut să mă înţeleagă, să înțeleagă ce e în 

mine, să se pună puţin în locul meu şi să simtă cu mine. Nu să sufere pentru mine ci 

să sufere cu mine, numai atunci m-ar putea înţelege. Și atunci nu m-aș mai simţi 

așa de singură şi neajutorată fiindcă atunci ar fi doi sau trei care să mă sprijine, nu 

să mă acuze sau să mă jelească. 

     Acum e prea târziu. Am renunţat şi eu şi ei. Aș vrea să fiu şi eu ca şi ceilalţi, să 

râd, să dorm, să visez, să glumesc, să fiu sănătoasă dar e puţin probabil. Poate în 

altă viață. 

 

Postfaţă. 

    Am şaptezeci şi cinci de ani şi când recitesc aceste rânduri pe care le-am scris 

acum mai bine de cincizeci de ani, nici nu-mi vine să cred ca eu le-am scris. 

Trăiesc. Când mă privesc în oglindă, în afară de ridurile adânci şi părul alb, văd o 

bătrânică destul de grăsuţă cu o față zâmbitoare, încercând să pară cochetă. Orice e 

posibil.  
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ȘATRA 

     Când treceau pe stradă cu coviltirele peticite clătinându-se pe căruţele trase de 

cai înzorzonaţi cu ciucuri roşii, mamele îşi trăgeau copiii de mână şi încuiau porţile 

cu trei zăvoare. În faţă mergea miliţianul, escorta ţanţoşă a alaiului ăsta gălăgios. 

Roţile scârţâiau, căini murdari alergau tăcuţi pe lângă căruţe, doar ochii căutau 

îndrăcit prada, vreo coajă aruncată, un rest de şoric de la vreo slănină râncezită. 

Copii desculţi, numai în cămăşuţe, murdari, ce-şi ştergeau nasul în mâneca ruptă, 

alergau printre căruţe, nepăsători, roşii în obraz de frig, dansau în jurul miliţianului 

și-i scoteau limba. Miliţianul ridica palma grea să-i pocnească dar nu-i ajungea, 

erau sprinteni puradeii, obişnuiţi să dea şi să fugă, să înșface şi să se facă nevăzuţi.  

- Nu-i bate, coane, că-s şi ei copii amărâţi, mâncaţi-aș. Îs şi ei copii, se joacă, 

nu-i băga în samă. Miliţianul nu zicea nimic. Demnitatea lui nu-l lasă să se ia în 

gură cu ei și ştia că imediat ar sări muierile cu fustele lor înfoiate, colorate ţipător în 

tonuri de roșu, cu dinţi de aur în gură şi părul împletit în cozi groase prinse cu 

şnuruiri, unele cu sânul afară şi cu copilul de ţâţă agăţat într-o maramă mare de 

lână, toarsă de ele, atârnată de gât. Nu, menirea lui era să-i conducă în afara 

oraşului, pe câmpul de lângă râu, să-i conducă repede până nu apucă să se împrăştie 

prin urbe la ciordit, că după aia nu-i mai strânge. Să-i conducă lângă râu să-şi adape 

caii, cai frumoşi cu burţile rotunde, îi erau dragi că şi el venea de la țară, ştia ce-i 

aia un cal bun. 

     Clopoţeii de la urechile cailor se auzeau tot mai departe. Pe la porţi, câte o 

femeie îndrăznea să-şi scoată capul şi s-o întrebe pe vecină:  

- Or plecat?  

- Or plecat,  

răspundea vecina şi atunci se deschideau iarăși porţile, copiii alergau iarăşi la joacă 

fără să mai asculte ce strigă mamele după ei. Se zvonea că şătrarii fură copii şi îi 

pun să cerşească. Că s-au văzut copii blonzi printre ei, de unde de altundeva dacă 

nu de furat. 

- Aici vă puneţi! Să nu vă prind prin oraş! Se-aude? 

- S-aude generale, cum să nu. Aici om sta până om muri de foame. Cum să ne 

hrănim muierile, cum să ne hrănim puradeii dacă nu umblăm după muncă. 

De când e seminţia noastră am făcut căldări, mă înţelegi dumneata coane, am 

dat cu barosul ş-am întins arama. Atâta ştim. Dacă nu ne laşi să căutam 

muşterii, să căutăm ţăranul care are nevoie de o căldare, de un cazan de 

răchie, cum crezi dumneata c-o să trăim? 
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- Treaba voastră, da„ să nu vă prind! 

- Uite, hai să bem un ţoi împreună că oameni suntem şi noi, nu balauri. Și    

ne-om înţelege cu toate alea. 

- Unde-ați ascuns galbenii? 

- Care galbeni coane, noi suntem oameni săraci. De-am avea aur te-am 

cumpăra pe matale şi te-am pune pe capră să mâi căruţa bulibaşei. Da avem 

ceva argint, n-ajunge? 

- Dă-l încoa! Dar dacă aud că aţi ciordit, vă bag la bulău, se-aude? 

- S-aude împărate, cum să nu s-audă. Aţi auzit mă, fără ciordeală! Le-am spus 

coane, le-am spus, ai auzit şi matale că le-am spus. 

     Se înserase. Miliţianul a plecat de mult, peste şatră s-a lăsat liniştea. Erau obosiţi 

şi flămânzi. Copiii stăteau pe jos cu spatele proptit de roţile căruţelor, nu mai aveau 

chef de zburdat. Femeile au dezlegat oalele şi cratiţele atârnate de coviltir, le-au 

umplut cu apă din râu şi acum fierbeau mămăliga şi tăiau carnea. Multă carne. 

Bărbaţilor lor le trebuia putere să bată fierul şi să facă copii. Mulţi copii, să aibă de 

unde să piară și să aibă de unde să rămână ca să aibă grijă de femei, de ai bătrâni, să 

preia datinile, meseria. Doar potăile cu blana miţoasă şi plină de scaieţi erau în 

focuri. Mirosul de mâncare îi înnebunise, umblau pe lângă femei, aruncau femeile 

cu pietre după ei, fugeau cu coada între picioare şi veneau din partea cealaltă din 

nou. Le mai arunca câte una o bucată de seu, vreun os că şi căinii ăştia erau a lor, 

ca şi caii, ca şi copiii. 

     Flăcăii au dezlegat caii de la căruţe şi i-au lăsat să pască pe pajişte. Priveau cu 

pizmă la ce făceau bărbaţii. Din coviltirul cel mai arătos, patru bărbaţi  cărau, 

învelită în pături, de parcă ar fi fost sfintele moaşte, nicovala. Nicovala era sfântă, 

nu putea oricine s-o lovească, trebuia întâi să fii trecut prin ucenicie pentru asta, să 

ştii să faci totul, de la pregătit vatra din lut, de la făcut mangalul până la făcut focul 

în vatră şi suflat în foc cu burdufuri din blană de oaie până focul e bun ca să 

topească metalul. Numai după aia aveai voie să baţi arama. 

     Nicovala era adusă din generaţie în generaţie pe drumurile din India, se oţelise 

cu trecerea timpului de nu rămânea nicio urmă pe ea când o loveai cu ciocanul. Da, 

nicovala era sufletul şatrei. Pe ea au întins moşii şi strămoşii lor fierul şi cuprul pe 

care l-au topit întâi în mangalul încins, pe care l-au turnat apoi în forme de argilă, 

în lingouri pe care le-au întins, lovind câte trei unul după altul cu baroase grele, l-au 

întins în table subţiri. Și când căldarea era deja croită o loveau mărunt jur împrejur, 

cu ciocane ţinute în untură de porc să nu ruginească, ciocane care băteau arama 

lovitură lângă lovitură ca nişte bănuţi strălucitori.  

     Când zorile s-au ivit a doua zi, şatra era deja în picioare. Mirosul de pâine caldă 

umplea aerul umed şi rece. Bărbaţii îşi dezbrăcaseră cămăşile albe și se spălau în 

răul rece, femeile dădeau de mâncare la copii, la căini, la alea câteva păsări pe care 

le aduseseră cu ei în coşuri de răchită. O nouă zi şi şatra se golise. Meşterii au luat 

drumul satelor, drumuri prăfuite până în vârful dealurilor cu pruni unde ţăranii 
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arvuneau câte un cazan de ţuică sau o căldare mare, cu pirostii, în care să fiarbă în 

toamnă marmelada de prune. Luau meşterii căldări vechi pe preţuri de nimic, 

căldări de aramă, că arama era scumpă. Topeau cuprul din căldările vechi şi făceau 

altele noi, strălucitoare, pe care le vindeau întreit. Erau bucuroşi ţăranii, erau 

mulţumiţi şi meşterii. 

     O viaţă liberă, mereu pe drumuri. Le plăcea șătrarilor. Până venea iarna. Atunci 

era rău. N-aveau unde sta la căldură. Tăiau lemne din pădure, focul nu se mai 

stingea. Se uitau cu jind la orăşenii care stăteau de Sfântul Crăciun în camere calde, 

lângă brad.   

     Se săturaseră şătrarii. Au vândut prin sate galbeni şi şi-au cumpărat case. Case 

sănătoase cu gospodărie, gradină cu verdeţuri şi coteţe pentru porci, şi-au construit 

lucrătoare, atelierul unde topeau şi întindeau arama. Și-au săpat fântâni şi s-au 

pornit pe lucru. S-au obişnuit repede cu binele, cu căldura şi curăţenia, s-au înţeles 

cu vecinii, bărbaţii erau pricepuţi şi veseli, reparau prin vecini, femeile făceau 

curăţenie prin casele domnilor. Copiii mergeau la scoală, se căsătoreau între ei, la 

nunţi scoteau  şiragurile de galbeni din ascunzișurile știute numai de ei şi le puneau 

la gâtul fetelor de se aplecau de greutate. Bărbaţii se îmbrăcau în pantaloni băgați în 

cizme lustruite, cămaşă albă cu mâneci bufante şi laibăr cu nasturi de argint care 

sunau când dansau. Și dansau cu foc, își pocneau cu palmele cizmele până 

nădușeau. Puneau mese întinse cu fețe de masă scrobite, pe ele felii groase, rotunde 

de pâine făcută în cuptor peste care puneau farfuriile. În ele mâncau întâi supa cu 

tăieţei tăiaţi subţire ca firul de păr, supă de găină grasă în care pluteau ochii galbeni 

de grăsime. Pe urmă se punea pe masă purcelul rumenit pe care socrul mare îl 

rupea şi-l împărţea, beau ţuică fiartă cu boabe de piper în ea şi râdeau. Râdeau şi 

vorbeau în limba neamului lor pe care au adus-o împreună cu nicovala cea veche şi 

ciocanele ţinute în untură de porc. 

     Cei tineri s-au obişnuit repede. Bătrânii plângeau după vremurile tinereţii lor şi 

mâncau la nunţi separat, aşezaţi pe perne puse pe verandă, cu picioarele încrucişate 

sub ei, în față măsuţa cu picioare de-o şchioapă pe care au cărat-o atâtea veacuri cu 

ei sub coviltir. Bătrânele mergeau mai departe zi de zi să strângă vreascuri şi urzici 

în traista mare si veche şi făceau focul în cuptorul vechi, aşezat lângă cuptorul de 

aragaz. Dar încetul cu încetul au murit şi cu ei multe din obiceiurile şatrei. Doar 

limba a mai rămas un timp. Copiii au mers la scoală şi au uitat-o de tot. Pe stradă 

lumea  nu le mai spunea şătrari ci vecini. Și-au cumpărat maşini şi televizoare, au 

învăţat alte meserii, arama n-o mai întindeau. Mulți au plecat. Meseriaşi buni şi 

pricepuţi, au plecat prin străinătăţi, au învăţat limbi străine, s-au întors schimbaţi, 

din şatră n-a mai rămas decât amintirea şi aia cât să umpli poate două pagini de 

caiet de scoală. Atât a rămas. Și nicovala. Nicovala a rămas acolo în curte fiindcă a 

fost prea grea ca s-o arunce. Acum stă  un ghiveci cu muscate roşii pe ea. Roşii şi 

bogate ca fustele înflorate ale străbunicilor lor.  
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E TRIST 

     Aseară târziu m-am întors cu trenul acasă. Trenul era aproape gol la ora aia. Pe 

scaunul de lângă ușă, o bătrână. Îmbrăcată destul de ponosit, îşi ţinea mâna pe 

mânerul unui cărucior de piaţă vechi, pe față un zâmbet chinuit, ochii pe indicaţia 

verde cu staţia următoare. O văd cum se opinteşte mult înainte de staţie şi îmi dau 

seama că o să vrea să coboare. Se uită în jur şi în ochi îi citesc întrebarea nerostită 

dacă aș putea s-o ajut și teama s-o rostească tare. Mă scol şi o întreb dacă îmi dă 

voie s-o ajut. Îmi dă, întrebarea a fost doar retorică. Îi iau căruciorul, destul de greu 

de altfel şi pornesc cu el spre ușă. Mă atinge uşor pe mână şi îmi spune ca așa nu 

merge, căruciorul e punctul ei de sprijin, cârja ei, fără el nu poate paşi fiindcă are 

șoldurile bolnave. Înţeleg şi trag căruciorul înapoi ca să-i fie la îndemână. Îl apuca 

cu o singură mână. Și un umăr îi e bolnav. Așa că, cu paşi mici, împingând câţiva 

centimetri căruciorul şi aşteptând ca bătrâna, la braț cu mine să facă un pas, 

ajungem la ușă. Când s-a oprit trenul, i-am coborât căruciorul, i l-am pus în poziţia 

cea mai bună pentru ea şi am susţinut-o să coboare până a apucat cu mâna 

sănătoasă mânerul. Trenul era gata să plece. Am mai apucat s-o întreb dacă o 

aşteaptă cineva. Nu, mi-a răspuns. Trebuie să meargă singură pe picioare până 

acasă. Ușa trenului s-a închis cu un clămpănit şi trenul a plecat mai departe. Am 

rămas neclintit lângă ușă şi am socotit repede în gând: dacă pentru cei doi paşi până 

la ușă i-au trebuit vreo trei minute, cât timp o să-i ia până acasă, chiar dacă 

locuieşte nu prea departe de gară. O oră, două? În frig şi întuneric, împingând 

căruciorul greu de care se sprijină, cu o singură mână. Și două picioare bolnave. 

     Imaginea ei mă urmăreşte de atunci. Milă, tristeţe, puțină vină, nu trebuia oare 

să cobor din tren şi s-o ajut? Probabil că n-aș fi coborât, era târziu, următorul tren 

ar fi fost peste o oră, oricum nu poţi  ajuta pe toată lumea. Și totuşi… 

     Ne văităm pentru toate prostiile. Că nu vine autobuzul la timp, că nu avem  bani 

destui pentru maşina visurilor noastre, că nu putem sa…că n-avem timp să… Ce 

înseamnă toate astea față de o bătrână bolnavă care merge prin întuneric timp de 

două ore până acasă. Ne putem oare imagina ce-o fi fost în sufletul ei? Oare ce 

gândea ea la fiecare pas chinuit pe care îl făcea, sprijinită cu o singură mână de 

căruciorul ei greu şi vechi? Poate se întreba de ce mai trăieşte. Poate îşi spunea ca 

nu mai are mult şi ajunge. Poate spera că cineva, binevoitor, o s-o ajute până acasă. 

Și câte bătrâne din astea există... Bătrâne, bătrâni, bolnavi, săraci, copii orfani, 

respinşi ai societăţii. Pensionari care au lucrat o viață fără să se plângă şi acum 

adună sticle goale din coşuri de gunoi ca să le vândă pentru o pâine. Bătrâni 
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îmbrăcaţi încă în paltoane care odată au fost curate şi poate elegante, cu cravata 

uzată la gât, ultimul simbol al unei demnităţi pierdute într-o lume nedreaptă. Și eu 

mă supăr că mi-a plecat tramvaiul din față? Absurd şi totuşi mă supăr. Așa cum te 

superi şi tu şi cum se supără mai toată lumea. Pe nimicuri. 

     De zeci de ori mi-am propus să nu mai iau în serios mărunţişurile neimportante 

al vieţii. Sunt sănătos, cred că asta e cam singurul lucru care contează până la urmă. 

Necazuri cu şeful, necazuri cu serviciul, necazuri cu meşterii, necazuri cu un milion 

de alte lucruri. Poate pe şef îl schimbă cu unul mai bun sau poate îmi găsesc eu 

altceva de lucru, apa la baie mai poate să picure şi săptămâna viitoare, pun o 

găleată sub duș și gata. Pleacă autobuzul, vine următorul. Bătrâna cu căruciorul în 

schimb o să şchiopăteze pe mai departe ţinându-se cu singura mână sănătoasa de 

căruciorul ei greu, singurul ei punct de sprijin. Și când mă gândesc la ea, mi-e 

ruşine să mă mai plâng. Mi-e rușine. 
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PERSPECTIVĂ  

     Când a murit bunica, m-au trimis ai mei la cimitir să duc de mâncare la gropari. 

Aveam vreo paișpe ani. În locul unde trebuia îngropată bunica fusese cu mulți ani 

în urmă înmormântată mama ei, străbunica mea. Când am ajuns, tocmai scoseseră 

rămăşiţele străbunicii şi pe marginea gropii era o grămadă de oase, ce mai rămăsese 

din ea. Acum, așa cum vă povestesc pare un pic sinistru, dar era o vreme minunată 

şi cimitirul era plin de pace. Grămada de oase nu-mi spunea nimic. Erau doar oase. 

Unul mi-a spus: ia-le măi şi bagă-le în sacul ăla de hârtie să le punem la loc după ce 

se termină. Le-am strâns, le-am cercetat cu atenţie, erau ca şi scheletul care atârna 

de un suport în sala de ştiinţe naturale de la scoală. Am luat bucata cu bucata şi    

le-am pus în sac. La urmă m-am uitat cu curiozitate la craniu şi cu grijă, parcă era 

un bibelou, l-am pus şi pe el. Niciun gând, nicio tresărire n-am simţit atunci când 

am făcut asta. Auzisem eu povești despre străbunica dar erau povești așa cam cum 

era Alba ca zăpada sau Cenuşăreasa. Nu era un personaj real. Nu pentru mine. N-

am făcut nici cea mai mică legătură între oase şi un om, nu străbunica mea, un om. 

Moartea nu-mi spunea nimic încă, era doar o frază: a murit cineva.  

     Când a murit bunica mea, n-am realizat că a murit. Nu atunci, imediat. Am 

participat la tot ritualul înmormântării cumva absent, realizând că s-a întâmplat 

ceva foarte trist, așa de trist încât mama, mătuşile, unchii, aveau lacrimi în ochi. 

Am realizat că totul era  în negru, că trebuia să vorbim încet, să nu râdem, dar 

faptul că a murit nu l-am simţit ca pe o despărţire. Era încă acolo de parcă dormea, 

nu realizam că în curând n-o s-o mai vad. Niciodată. Atunci n-am realizat, dar după 

aceea cu atât mai mult. I-am simţit lipsa în toate. În vocea blândă şi mucalită, în 

felul în care spărgea cele două ouă ca să-mi facă papară atunci când vedea că ce s-a 

gătit la prânz nu mi-ar place, i-am simţit pur şi simplu lipsa. Lipsa din casa, din 

curte, cu mătura în mână măturând strada, cu câteva verdeţuri din gradină dând de 

mâncare la cele câteva găini ale ei. Abia atunci  mi-am dat seama că ea umplea tot 

spaţiul din jur, cu vorba şi prezența ei. A fost primul meu contact cu moartea. Nu 

cu o moarte filozofică ci cu una reală, o dispariţie definitivă a cuiva drag. Cu 

trecerea timpului absența ei a devenit tot mai evidentă ca apoi, cândva, să dispară 

către asimptota uitării, lăsând în urmă doar gânduri, amintiri frumoase, fotografii 

îngălbenite, întâmplări povestite în familie. 

     Când a murit mama, am plâns fără lacrimi. Am ştiut că a murit, am ştiut că n-o 

s-o mai văd niciodată. Am stat lângă sicriu ca să nu pierd nicio clipă din puţinul 

timp care mi-a mai rămas. Am simţit că mi se frânge inima atunci când au băgat-o 
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sub pământ. Am ştiut acum ce la bunica n-am ştiut de la început, că greul de abia 

acum a început. Și nu m-am înşelat. Îmi venea s-o întreb tot felul de mărunţişuri 

care, atunci cât a trăit, păreau neimportante. Îmi venea s-o sun la telefon așa cum o 

sunasem mereu, s-o întreb cum îi merge, cum se face mâncarea aia pe care ea o 

gătea așa de bine şi nu de puţine ori mă trezeam cu telefonul în mână ca apoi, 

încurcat în proprii mei ochi, să-l pun înapoi în furcă cu uriaşa tristeţe că vocea ei a 

amuţit pentru totdeauna. Sunt atâtea lucruri pe care nu le ştiu despre mine: cum am 

fost la naştere, unde e maternitatea unde m-am născut? Îmi aduc aminte că mi-a 

povestit de zeci de ori toate astea dar au trecut pe lângă mine ca adierea vântului de 

vară. Acum aș asculta-o şi aș sorbi fiecare vorbă, fiecare informaţie, cât de puţin 

importantă, cine ştie când aș vrea s-o ştiu şi nu va mai fi posibil. A dispărut cu 

totul, cu râsul, cu dojenile, cu iubirea ei pentru mine. Cu tot ce aș fi putut afla 

despre copilăria mea.  

     Când au murit primii colegi de-ai mei de școală, am realizat pentru prima dată 

că nu sunt nemuritor. Când a murit bunica, n-am ştiut ce e aia moarte, când a murit 

mama am zis că așa e normal, cândva părinții mor, dar când îţi mor colegii de 

aceeaşi vârstă cu tine, stai o clipă şi reflectezi ce ai făcut în viața asta, ce ar trebui 

să faci de acum înainte, cât timp mai ai, cât timp ți-a mai rămas? Când îţi mor 

colegii, prietenii de aceeaşi vârstă cu tine, cu moartea fiecăruia dintre ei mai moare 

o bucățică din tine. Deodată moartea devine aievea, cotidiană, prezentă. Nu e o 

frică, e doar conştientizarea unei certitudini pe care mai demult o neglijai. Nu e o 

obsesie, e o încercare de a te obişnui cu faptul că va veni. Și vine o vreme când cu  

fiecare zi câştigată ai dobândit o mică victorie. Uneori te miri şi tu de ea. Ştii că 

sfârşitul o să vină, dar speri că n-o să vină azi. Poate mâine, dar până atunci încă 

mai trăieşti.   
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TIMPUL 

     Stresul ne omoară. Prima lege împotriva stresului sună așa: „aruncă-ţi ceasul”. 

Taică-meu avea în casă vreo zece ceasuri şi se uita pe cel de la mână la fiecare cinci 

minute. Și a trăit aproape o sută de ani. Odată, i-am luat ceasul de pe mână şi i l-am 

băgat într-un sertar. A continuat automat să-şi privească mâna unde ar fi fost ceasul 

la fiecare cinci minute. Am râs de el dar mi-a spus că de aia se uită așa de des la 

ceas fiindcă astfel are impresia că el domină timpul, nu timpul pe el. Am tăcut 

încurcat şi n-am mai ştiut ce să spun. Pentru mine timpul era până atunci doar o 

noţiune abstractă, o chestie legată de un ceas, fără ceas nici nu mă gândeam la timp.  

Sau ca o mărime de la orele de fizică: „distanța e viteza înmulţită cu timpul”. 

Niciodată nu m-am gândit până atunci la timp ca la o noţiune foarte palpabilă, ceva 

care ne lasă mai  mult să ne chinuim şi mai puţin să ne bucurăm. Un elastic care se 

poate întinde sau se comprimă în diverse ocazii, de parcă ar simţi că acum mi-aș 

dori mai mult timp pentru teza neterminată de la istorie şi, bătându-şi joc de mine, 

se scurtează, așa cum se întinde la nesfârşit când aşteptăm în anticamera 

dentistului. 

     Așa am început să cunosc timpul şi uneori mi-a fost prieten, uneori mi-a fost 

duşman, dar am mers alături unul de altul de când am venit pe lume. Timpul a fost 

legat de tot ce am făcut eu sau alţii, timpul a fost legat întotdeauna de ceva. De 

bucurii, de necazuri. Nu l-am băgat în seamă în fiecare moment, am realizat că 

există doar după ce a trecut. Pe timpul când dinozaurii se plimbau pe pajiştile 

triasicului, pe timpul când romanii cucereau Europa, pe timpul când eu eram copil, 

pe timpul când m-am îndrăgostit pentru prima oară… Atâta timp, atâtea felii tăiate 

din el în care s-au întâmplat atâtea lucruri, minunate sau groaznice. Atâtea 

întâmplări legate de timp şi timpul e peste tot, tăcut şi măreţ, urmărindu-mă pe 

mine, pe tine, pe noi aici, pe voi departe, prezent simultan peste tot. În ziua când eu 

m-am născut, undeva în lume s-au născut alţi copii iar peste ani, în aceeași zi, cine 

ştie câte sute de alţii ca mine îşi sărbătoresc ziua de naştere. Și totuşi, de câte ori   

n-am auzit: „n-am timp”. Ba ai, dar nu vrei să faci ceva. Fiindcă toţi avem timp, 

acelaşi timp. Cu toate că timpul nu-ţi aparţine nici ţie, nici mie, e al nimănui sau al 

tuturor. 

     Mai repede sau mai încet nu înseamnă că timpul nostru e altfel ci înseamnă că 

facem mai mult sau mai puţin în acelaşi timp şi timpul nu e de vină că n-am ajuns 

să terminăm ce am avut de făcut. Doar noi am fost prea înceţi pentru el sau am vrut 

să facem mai mult decât puterile noastre ne-au ajutat. Încercăm permanent să 
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întindem timpul când e ceva frumos dar e doar o amăgire. Nu putem. Timpul curge 

şi bucuriile trec. Așa cum trec şi necazurile, așa cum trec zilele ploioase şi cele 

însorite. Timpul curge ca un râu lin şi lat, atâta doar că timpul nu are nici izvor şi 

nici vreo mare în care să se verse. El curge pur şi simplu, nepăsător la ce se 

întâmplă în jur, doar minţile noastre leagă întâmplările de el. Pe timpul când… pe 

vremea mea… 

     Câteodată, vreo minte filozofica se întreabă când a pornit timpul şi când o să se 

termine. Sau vreo minte fabuloasă ne dovedeşte că timpul se dilată sau se contractă 

în universul ăsta mare în care trăim. Dar pentru tine şi pentru mine, timpul curge 

egal şi izvorul lui, pentru fiecare dintre noi e momentul în care am venit pe lume, 

iar sfârşitul lui e momentul când o părăsim. Că în neantul de dincolo, timpul merge 

împreună cu noi mai departe, e mai mult o dorinţă, cine ştie precis? Nimeni. E doar 

o speranţă. 

     Și totuşi, pentru fiecare dintre noi, scurgerea timpului o percepem așa de inegală 

încât cândva ne sperie. Dacă timpul copilăriei pare să fie infinit, cu cât te apropii 

mai mult de sfârşit, rotițele ceasului se învârt din ce în ce mai repede. Înfiorător de 

repede. Degeaba încerci să scuturi ceasul sau să-l strici, el merge mai departe    

într-un galop înfricoşător. Și atunci mă gândesc la tata care privea la fiecare cinci 

minute ceasul si-i spunea timpului: „eu sunt stăpânul tău, nu tu al meu”. Și poate 

atunci, timpul, ruşinat, îi spunea: „bine, bine, azi te las în pace, o lăsam pe mâine”. 
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VISUL 

     Azi noapte am avut unul din visele alea la care, atunci când te-ai trezit, rămâi cu 

ochii închişi încercând să-l continui ca să-i știi sfârşitul.  

     Se făcea că aveam vreo şaptesprezece ani şi stăteam în banca întâi din stânga 

într-un mic amfiteatru cu bănci aşezate pe trei rânduri ca la școală, bănci vechi, cu 

pupitre, cu lemnul lustruit de coatele zecilor de generaţii de elevi. Era o sală 

întunecată, cu o catedră lungă şi o tablă neagră în spatele ei. Mă pusesem în banca 

întâi fiindcă prelegerea, deşi în vis n-am aflat despre ce era vorba, mă interesa 

foarte tare şi când am intrat eu în sală, nu era aproape nimeni. Apoi sala a început 

să se umple, nu cu elevi ci cu oameni maturi, mai toţi bărbaţi, îmbrăcaţi elegant de 

parcă ar fi fost de la nişte ambasade sau cam așa ceva. Pe locul de lângă mine s-a 

aşezat o fată cam de vârsta mea. O fată așa de frumoasă cum cred că în viața mea  

n-am mai văzut. Era subţirică, cu părul negru şi o piele puţin măslinie. Niște ochi 

mari şi calzi, un nas puţin rotunjit, un aer plăcut, lipsit de orice aroganță a fetei care 

ştie că e foarte frumoasă. Ne-am zâmbit ca orice tineri de şaptesprezece ani care se 

uită pentru o fracţiune de secundă unul la altul şi se plac. Până să înceapă 

prelegerea am vorbit de una, de alta, nici măcar n-am întrebat-o cum o cheamă sau 

la ce școală merge. Habar n-am despre ce am vorbit. Apoi a apărut un domn în 

costum de culoare închisă şi ne-a vorbit despre ceva, cred că ceva social, dar în 

visul meu se pare că asta n-avea nicio importanță. Visul se concentra pe fata aia 

frumoasă la care din când în când trăgeam cu ochiul şi care făcea şi ea la fel, iar 

dacă privirile noastre se întâlneau, priveam amândoi repede înainte, de parca ne-ar 

fi fost ruşine că am fost surprinşi asupra faptei. 

     În prima pauză mă pregăteam să aflu mai multe despre ea. Nu eram timid, aș fi 

vorbit cu ea ca să aflu cât mai multe, cine ştie, poate aș fi putut s-o întâlnesc după 

aia cândva, undeva, am fi putut să ne plimbăm împreună, să mergem la un film, să 

ne ţinem de mână. Dar n-am apucat. Un domn cu alură de diplomat s-a apropiat de 

ea şi cu o plecăciune scurtă a capului a salutat-o protocolar şi a întrebat-o ce mai 

face unchiul ei, Abdullah. Au început o conversaţie pe care eu n-am putut          

într-adevăr s-o urmăresc, o conversaţie despre persoane şi locuri de care nici n-am 

auzit. Fata asta frumoasă de lângă mine era nepoata unui prinț iranian, crescută în 

mai multe țări, umblată la cele mai bune școli şi internate din lume, se învârtea  

într-o lume pe care un muritor de rând n-a văzut-o decât în filme. Și cu fata asta eu 

am stat de vorbă de parcă eram colegi de clasă, am stat de vorbă despre banalităţi, 

am flirtat cu ea chiar. Brusc între mine şi ea s-a născut un hău adânc peste care nu 
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se putea trece. După plecarea domnului şi-a continuat discuţia cu mine de parcă ar 

fi fost cel mai normal lucru de pe lume să vorbeşti cu un diplomat fără nicio 

reţinere, ca de la egal la egal şi apoi brusc să se întoarcă și să vorbească cu mine, un 

simplu muritor, un elev banal dintr-o scoală banală, cu o viață banală, aflat 

întâmplător în acelaşi timp și în același loc cu ea. Am încercat s-o citesc dar n-am 

găsit nici cea  mai mică urmă de aroganță, de senzaţie că ar fi mai mult decât 

ceilalţi din jur, că ar veni dintr-o altă lume. A continuat să vorbească cu mine dar 

parcă un nod mi-ar fi închis gâtlejul. Reuşeam să silabisesc câte ceva, mi-era chiar 

ruşine că nu sunt în stare să fac cât de cât o conversaţie cu ea. 

     În pauza dintre sesiuni m-am scuzat și am ieşit afară. Am aşteptat până sala s-a 

umplut din nou, apoi, ca un hoț, m-am strecurat şi eu înăuntru prin ușa din spate şi 

m-am aşezat în ultima bancă. Am văzut-o de acolo cum se tot întoarce cu ochii spre 

ușa din spate a sălii, puţin nervoasă, puţin tristă, puţin nedumerită. Mi-am dat 

seama că mă caută pe mine dar ce puteam eu să fac. Ce-aș fi căutat eu lângă 

nepoata prințului Abdullah al Iranului? Și totuşi între noi era ceva, ceva pe care eu 

o simţeam ca un cuţit în inimă şi ceva care stătea în privirea ei care mă căuta febril 

în sală. Dar între lumile noastre nu erau intersecţii. Ea în prima, eu în ultima bancă. 

Ca şi în viață. 

                                                      *** 

     Au trecut câteva săptămâni de atunci şi gândurile mele nu puteau să părăsească 

banca întâi a amfiteatrului, zâmbetul acela natural şi tineresc, privirea ochilor mari 

şi negri, mirosul nedefinit şi minunat. Într-o zi, o cunoştinţă a tatălui meu care lucra 

într-un minister, m-a sunat la telefon ca să-l însoţesc undeva. M-am dus. Am intrat  

într-o casă mare şi arătoasă, ne-a deschis un bărbat în livrea. Nu mai fusesem într-o 

asemenea casă. Am ghicit într-o clipă cine locuia în ea şi m-a cuprins un tremur 

interior, un amestec de uimire, speranţă şi o trăire pe care numai apropierea a doi 

tineri care se plac ţi-o poate da. Nu putea fi adevărat, e un vis, mi-am spus eu în 

visul meu. Nu poate fi adevărat dar speranţa din mine îmi spunea: o, ba da, este.  

     Am fost invitaţi într-un salon mare cu mobilă cu un uşor iz oriental şi ne-am 

aşezat. Peste câteva clipe a apărut o femeie în a cărei frumuseţe am recunoscut cine 

era. De ce mă invitase? Fiindcă evident cunoștința tatălui meu era doar însoţitorul, 

eu eram personajul principal. Un milion de întrebări mi-au răsărit în minte şi nici 

măcar la una n-am găsit răspuns. Stăteam acolo şi conversam politicos cu o mamă a 

cărei fiică era pe undeva prin apropiere, o simțeam, îi simțeam prezența, conversam 

încercând să ascund uriaşa nerăbdare. Când o să apară? Cum o să fie? Ce va urma? 

Ușa mare de lângă şemineu s-a deschis în sfârșit încet şi, în clipa următoare…      

m-am trezit.                                                                
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EFEMER 

     „Asta-i viața, efemeră, trecătoare. Chiar dacă ceva dispare, nu înseamnă că nici 

n-a fost.” N-am spus eu asta, am luat-o dintr-un roman pe care tocmai l-am citit, 

dar e mult adevăr în asta.  

     Am cunoscut-o pe doamna X acum vreo câteva veacuri, mi-e şi greu să-mi aduc 

aminte cum arăta pe atunci. Uneori fac un efort să-i regăsesc imaginea dar se 

amestecă cu atâtea alte figuri încât nu reuşesc să conturez exact o imagine la care să 

spun: da, așa arăta. Să-i văd figura așa cum aș vedea o fotografie clară, măcar o 

fotografie în alb-negru. Se estompează, pe moment am senzaţia că reuşesc ca după 

o scurtă clipă toate contururile să curgă ca o acuarelă lăsată în ploaie până nu mai 

rămân decât nişte pete amorfe, nedefinite. Îi spun doamna X fiindcă bănuiesc că e 

măritată acum şi X-ul nu e pus ca să-i ascundă identitatea ci e un X matematic, o 

necunoscută pe care ca s-o găsesc ar trebui să rezolv toată problema. Ar trebui s-o 

caut, să întreb pe unul sau altul dacă mai ştie ceva de ea… Prea multă matematică, 

prea mulți parametrii. Așa că acea domnişoară Lascu de acum câteva decenii va 

rămâne doamna X. Nu mai ştiu nimic despre ea, am mai întrebat pe câte cineva 

când a venit vorba de scoală, de tinereţe dar ne-am împrăştiat care încotro, din 

zecile de-ai noştri câţi am fost, dacă mai am contact cu câţiva. Nu este din cauza că 

n-am dorit așa dar viața e așa de complicată, timpul e așa de scurt încât de multe ori 

zici că nu-l ai sau n-ai puterea să mai faci şi altceva decât monotonul stereotip 

zilnic: sculat, serviciu, familie, rezolvat de probleme. Zilele trec una după alta şi 

când ai un pic de răgaz să răsufli, atunci îţi mai laşi gândurile să călătorească în 

timp şi cauţi figuri şi nume de altădată, figuri şi nume care au stat cu tine, au învăţat 

cu tine, au râs cu tine, au iubit cu tine. Uneori îţi aduci aminte dar de multe ori iei 

alfabetul de la a la z încercând să reconstitui numele vreunuia sau să-i legi figura de 

un nume. Într-una din clipele astea m-am sculat din fotoliu şi am răsturnat cutia cu 

fotografii vechi ca să găsesc poza tabloului de la terminarea liceului. Am privit 

chipurile din fotografie şi mi se păreau toate cunoscute, dar la mai mult de jumătate 

nu le mai ştiam numele. Am luat o lupă dar fotografia era așa de neclară şi literele 

așa de mici încât n-a ajutat la nimic. Au fost şi au dispărut. Au dispărut pentru mine 

cu toate că au fost, că am fost ani întregi împreună la scoală, la joacă, la fumatul pe 

ascuns. Au fost dar pentru mine nu mai sunt. La fel ca şi doamna X. Oare ce-o mai 

fi făcând? E bine, e sănătoasă, are copii, e fericită? Pe unde o fi? Ultima dată când 

am văzut-o abia terminasem școala. Pe atunci fiecare îşi vedea de viitorul lui, ce-o 

să facă după scoală, nici prin gând nu ne trecea că peste câţiva ani, nu mulți, vom 
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dispărea unii pentru ceilalți pentru totdeauna. Gândurile astea au venit mai târziu, 

mult mai târziu, când lumea în care trăim şi persoanele din jur au trecut prin filtrul 

bun-rău al simţurilor noastre şi am început să ne aducem aminte, tot mai des, de cei 

care ne înconjurau atunci, de demult, chiar dacă nu ne mai aducem uneori aminte 

numele lor sau nu le mai putem reconstitui figurile. Ca şi al doamnei X. Numele 

mi-l aduc aminte, doar figura mi-e greu s-o reconstitui. Într-un fel mă supară faptul 

ăsta fiindcă doamna X n-a fost un coleg oarecare la care i-am dat caietul de 

matematică să-şi copieze temele. A fost mai mult, mult mai mult. Am fost un timp 

prieteni, mai mult decât prieteni. Acum a dispărut. Pentru mine. Dar a existat şi 

existența ei e greu de şters, chiar dacă figura pe acuarelă a spălat-o ploaia. Și eu am 

dispărut pentru ea dar exist. Exist aici şi acum, cu trup, cu suflet, cu amintiri şi 

regrete, cu bucurii şi lacrimi. Existăm în două universuri paralele, dispăruţi unii 

pentru alții. Poate pentru totdeauna. Asta-i viața, efemeră, trecătoare. 
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TÂNĂRA DOMNIȘOARĂ 

     Azi, o domnişoară tânără şi draguţă mi-a oferit locul ei în tramvai. La început  

n-am ştiut ce vrea şi primul meu impuls a fost s-o refuz. Dar pe urmă mi-am dat 

seama că probabil arăt în vârstă şi a vrut să fie politicoasă. Am acceptat locul cu un 

zâmbet oarecum fâstâcit şi după ce m-am aşezat am început să mă gândesc 

încercând să fiu obiectiv, în măsura în care poţi fi obiectiv atunci când e vorba de 

propria ta persoană. Trebuia s-o refuz? Să-i spun că nu e cazul? Dacă ar fi crezut că 

nu e cazul nu mi l-ar fi oferit, nu-i așa? Mi l-a oferit fiindcă a văzut probabil în 

mine un moşulică gata să cadă dacă stă câteva staţii în picioare. Pe mine, care încă 

drumețesc şi, în vis cel puţin, sunt în stare să sui Everestul. Am şaizeci şi cinci de 

ani, ce, asta-i vârsta? 

     Şaizeci şi cinci de ani. Nici nu m-aş fi gândit la asta dacă nu mi s-ar fi oferit atât 

de politicos locul. Dacă m-aş fi gândit eu la mine, aş fi zis că mă simt, dacă nu ca la 

douăzeci, măcar ca la patruzeci şi cinci, hai să zicem maximum cincizeci de ani. Și 

că arăt ca de şaizeci. Nu mai mult. Și la şaizeci de ani nimănui şi mai ales unui 

bărbat nu i se oferă locul în tramvai. 

     Până la urmă m-am ambalat în gândire în așa hal încât eram gata-gata să mă 

simt ofensat de gest şi nu a lipsit, dacă ultima fărâmă de raţiune şi de bun simt nu 

m-ar fi tras în jos, să-i ofer înapoi locul. Aşa că am stat cuminte pe scaun lângă 

tânăra domnişoară care, în picioare, încerca să-şi păstreze echilibrul la toate 

smuciturile tramvaiului.  

     Când am ajuns acasă, primul lucru pe care l-am făcut a fost să  mă reped la 

oglindă. M-am privit din toate unghiurile dar n-am văzut mai nimic care să justifice 

acţiunea domnişoarei. Chelia şi burta o aveam şi la patruzeci. Părul nu mi-e 

complet alb. Nici măcar excesiv de stafidit nu sunt. Atunci ce? Atunci am văzut. 

Spatele uşor gârbovit, ochii fără strălucire. Fără ochelari poate nu le-aş fi observat, 

dar o grămadă de pete mici şi maronii peste tot. Pe mâini, pe fată. Și încă multe 

altele. Nu mai e nimic de făcut. Sunt bătrân. Avea dreptate domnişoara. Cu aceste 

gânduri m-am îndreptat încet, încet, către locul unde îmi ţin papucii de casă. Parcă 

mi-a și venit mai greu azi decât ieri să mă aplec după ei. Și ar trebui în locul lor   

să-mi cumpăr nişte pâslari cum avea bunicul. Și un baston. Unul cu măciulie de 

argint. Și un fular de mătase la gât aşa cum am văzut la alţii de seama mea. Aiurea. 

Nişte papițoi care cred că un fular, o şapcă smecheră şi nişte ochelari de soare 

fumurii le ascund vârsta. Ba le-o scot în evidenţă că niciun bărbat tânăr nu pleacă 

pe stradă aşa îmbrăcat. Atunci ce să fac? Nimic. Să fii bătrân e frumos dacă ştii să 
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guşti bătrâneţea. Cel puţin un timp. Mai încolo vom vedea. Dar dacă eşti bătrân așa 

ca mine acum şi pensionar pe deasupra, ai o libertate la care ai visat o viată. Sau cel 

puţin de când ai ieşit din copilărie. E drept că din când în când mai trebuie să faci 

ce zic copiii care sunt întotdeauna mai inteligenţi decât tine și care te consideră un 

ramolit semi-senil deși cer aproape întotdeauna ajutorul când sunt la ananghie. E 

drept ca în loc să te duci la sport acum te duci la doctor dar acolo, în sala de 

aşteptare, mai faci şi tu puţină socializare. E drept că nu mai cari două plase ci 

numai una deodată, dar oricum acum mănânci mai puţin. Dar dacă te sui în 

tramvaiul cu multă lume şi o domnişoară draguţă e așa de bine crescută că-ţi 

cedează locul, atunci tu stai comod pe scaun şi te uiţi la nenorociţii aia înghesuiţi şi 

iţi spui: nici nu-i aşa de rău. 
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ÎNTREBĂRI  FĂRĂ  RĂSPUNS  

     Am câteva întrebări la care n-o să găsesc niciodată răspunsul. N-o să-l găsesc 

fiindcă nu pot să întreb. Pe cine ar trebui să întreb, unii sunt deja plecaţi dintre noi, 

unii sunt plecaţi departe şi soarta ne-a despărţit de mulți ani, pe alţii n-am curajul 

să-i întreb. Așa că întrebările astea o să mi le pun în continuare doar mie şi o să 

speculez cum ar putea fi răspunsul, fără să ştiu vreodată dacă răspunsurile, într-o 

multitudine de variante, ar fi adevărate sau nu. 

     Sunt întrebări de tot felul. Unele așa de banale încât îmi vine să râd când mi le 

pun. Aș vrea s-o întreb pe mama cum făcea ea plăcinta cu mere. Am găsit într-un 

caiet de-al ei reţeta şi am făcut-o literă cu literă, exact așa cum scria ea acolo şi a 

ieşit cu totul altceva. Dar nu pot s-o mai întreb şi dacă scriu asta, poate chiar o să 

mai încerc o dată, cine ştie, dacă mama veghează din cer de undeva asupra mea, 

poate o să-mi ia nevăzută mâna şi o să mi-o îndrume să pun exact atâta făina, atâta 

sare şi ce-o mai trebui ca să iasă așa cum o făcea ea, nu ca în reţeta ei. Aș vrea să-i 

întreb pe bunicii mei ce-au fost bunicii lor ca să ştiu şi eu mai mult de două 

generaţii de unde mă trag, cine sunt eu. Dar nu îmi răspund dacă îi întreb şi așa 

rămân cu întrebările mele atârnate în aer de ani şi ani, neesenţiale şi totuşi atât de 

legate de mine şi de trecutul meu încât aș da orice ca să le aflu răspunsul. Da, 

întrebări banale, iar dacă le priveşti dinafară ai zice că n-au importanță fiindcă 

plăcintă bună cu mere o să găseşti la orice cofetărie mai ca lumea. Nu-i vorba însă 

de plăcinta în sine, e vorba de gustul ei, de gustul special al ei, așa cum numai 

mama putea să-l dea, de mirosul de cuptor încins din bucătărie, de sunetul tăvilor 

vechi, înnegrite, din tablă, atunci când le băga în cuptor, izul de scorţişoară, căldura 

din încăpere, căldura cu care mama făcea prăjitura, cu care mama făcea pentru noi 

prăjitura. Și atunci întrebarea nu mai e o simplă întrebare ci poartă în spatele ei 

toată greutatea amintirilor de atunci. Poate că fără să-mi dau seama, simplul fapt că 

aș reuşi să fac plăcinta asta mi-ar readuce pentru un moment un piculeţ din trecut. 

Un minut de trecut, doar atât. E foarte mult. 

     Sunt unele întrebări pe care nu ştiu nici eu exact de ce le-aș pune. Poate fiindcă 

persoanele care mi-ar putea da răspunsul la ele au dispărut din viața mea de ani şi 

n-am mai apucat să le-o pun. Pe unii i-am căutat şi nu i-am găsit. Nu i-am căutat ca 

să-i întreb ceea ce aș fi vrut să-i întreb ci cred ca a fost invers, întrebarea mi i-a 

adus din nou în minte şi m-am apucat să-i caut. Pe unii i-am găsit şi atunci 

întrebarea, în bucuria regăsirii şi-a pierdut atât de mult din importanță încât a părut 

inutilă. Pe alţii n-am reuşit să-i regăsesc şi întrebarea persistă în mintea mea alături 
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de încercările mele de regăsire. Uneori mă gândesc că soarta, duşmană sau prietenă 

a noastră, oricum, de multe ori mai inteligentă decât noi, hotărăşte să nu-i găsesc 

fiindcă poate, răspunsul lor ar fi atât de banal încât dezamăgirea ar fi mai rea decât 

căutarea răspunsului. 

     Sunt întrebări pe care le-aș pune unor persoane pe care le  cunosc şi totuşi nu le 

pun. M-am gândit mult să-i întreb şi de fiecare dată mi s-a părut că poate nu a venit 

momentul, poate că încă în jur atmosfera nu e propice ca întrebarea mea să umple 

spaţiul dintre noi. Cred că e o nesiguranţă, o teamă că odată pusă întrebarea nu 

numai că n-aș primi răspunsul dar odată cu ea s-ar crea o răceală şi o tăcere eternă 

pe care aș regreta-o profund. Mi-e teamă că punându-le întrebarea pe care am vrut 

să le-o pun atâţia ani, aș putea fi înţeles greşit, întrebarea mea să fie altfel 

interpretată decât am vrut eu s-o pun şi atunci toate punţile s-ar rupe. Definitiv. 

Merită? mă întreb eu amânând veşnic s-o pun, cu toate că uneori sunt așa de tentat 

s-o fac încât trebuie să număr în gând până la zece ca să nu acţionez pripit şi apoi 

să-mi pară rău. Poate pentru că am mai trăit experiențe similare și asta mă 

împiedică s-o fac, am trăit ce înseamnă să fii prost înţeles şi nu merită riscul. Și 

totuşi întrebarea persistă în mintea mea şi ar fi o uşurare să-i aflu răspunsul. Nu e o 

curiozitate sau nu e numai o curiozitate, e mai mult de atât. E o verificare a tuturor 

supoziţiilor pe care le-am făcut în mintea mea, un răspuns la procesul în care eu am 

fost în acelaşi timp şi acuzatorul şi avocatul apărării mele, e speranța că în răspuns 

voi afla că nu am fost vinovat, că nimeni n-a fost vinovat, că a fost doar o 

neînţelegere. E o dorinţă să aflu dacă şi de ce s-a întâmplat așa. Să aflu răspunsul 

din punctul de vedere al celuilalt, poate doar să verific dacă presupunerile mele  au 

fost adevărate, chiar dacă adevărul lor m-ar durea. Incertitudinea e uneori mai 

dureroasă decât adevărul. 

     Uneori mai primesc câte un răspuns la câte o întrebare care mă roade de mult 

timp, răspuns voalat, nesigur, dar totuşi un răspuns. Uneori câte o întâmplare  sau 

vreo vorbă auzită întâmplător îmi dau răspunsul. Dar majoritatea întrebărilor vor 

muri împreună cu mine fără ca cineva să ştie că mi le-am pus.  

     Presupun că fiecare poartă povara întrebărilor fără răspuns. Dacă mă întrebaţi, 

promit că eu mă voi gândi mult înainte de a vă răspunde dar vă voi răspunde totuși.  

N-o să las niciodată ca între noi să rămână răceala şi tăcerea eternă. 
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SINGURĂTATE 

     Trotuarul străluceşte umed în noapte. Din loc în loc lumina galbenă a unui 

felinar cu conul gălbui care abia luminează strada. În liniştea asta doar paşii mei se 

aud ritmic, nu grăbiţi, ci atenţi la orice zgomot, la orice mişcare din jur. Mi-e frică. 

E ora două noaptea şi pustietatea asta e ceea ce îmi face frică. Nici nu ştiu de ce  

mi-e frică. De întuneric? De imaginea vreunui vagabond băut care să-mi apară 

brusc în față şi să mă doboare? Să mă omoare? Nu ştiu, dar o teamă vigilentă îmi 

ascute toate simţurile, auz, văz, miros şi am senzaţia că drumul până acasă e 

nesfârşit. Pe de o parte aș vrea să fie cineva pe stradă, asta mi-ar da puțină siguranţă 

deşi e absurd. Tot atât de bine acel cineva ar putea fi unul care, în mijlocul nopţii, 

din plictiseală sau din distracţie, m-ar lua drept o păpuşă cu care ar putea face orice. 

Nu îndrăznesc să grăbesc paşii de teamă că atunci sunetul lor o să fie mai puternic, 

că simţurile mele o să fie mai puţin vii. 

     Drumul de la gară până acasă e doar o jumătate de oră de mers pe jos. Nu e 

mult, e mult doar când frica încetineşte timpul aproape până la stagnare totală.      

L-am făcut de atâtea ori încât ştiu fiecare colț sau ușă după care ar putea fi cineva, 

așa că simt cum muşchii mei se încordă de fiecare dată când trec pe lângă ele. 

Gândesc că e absurd, a plouat, e frig, e ora două noaptea, cine ar avea imbecila idee 

să caute distracţie în a şicana pe cineva fără rost. Și totuşi mi-e frică. Nu mi-e frică 

de moarte, mi-e frică de viață, de durere, de neplăcerea de a merge tensionat cu 

inima bătându-mi în gât. E ciudat, dar dacă ar fi lumina, nu mi-ar fi frică. 

Întunericul e cel care e de vină. Întunericul în care totul e ascuns, întunericul 

misterios în care nu ştii la ce să te aştepţi. Orice lucru banal, o pisică apărută brusc, 

un sunet de maşină care se apropie, pare în întuneric ceva ameninţător, fiindcă nu-l 

vezi, apare brusc, nedându-ți răgazul să fii pregătit să ripostezi. 

     Abia după ce am încuiat ușa în spatele meu am răsuflat uşurat. Am stat câteva 

clipe sprijinit cu spatele de ușă, încercând să respir normal, să-mi încetinesc pulsul 

inimii. Apoi încet, mi-am dezbrăcat paltonul, mi-am încălţat papucii vechi de casă 

şi m-am trântit în fotoliul jerpelit din fața ferestrei. Am încercat să nu mă gândesc 

la nimic dar n-am reuşit. Noaptea încă se întinde  în fața mea, tăcută, înfricoșătoare, 

întreruptă doar de galbenul felinarelor. 

     Am cinzeci şi şapte de ani, trăiesc singur de ani de zile în apartamentul asta 

minuscul de două camere cu un colț de bucătărie. Un dormitor cât să încapă o 

dormeză şi o noptieră, o lampă cu abajur îngălbenit. O cameră de zi cu un fotoliu 

moştenit de la o mătuşă bătrână, o masă de sufragerie plină cu cărţi şi hârtii, cu un 
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colț lăsat liber ca să mănânc deşi, în mod normal, îmi iau farfuria cu ce o fi în ea şi 

mă pun în fotoliu. Mănânc şi citesc. Aproape nu ştiu ce mănânc, oricum nu e ceva 

care să merite atenția, creierul meu aparţine cărţii pe care o citesc. Citesc foarte 

mult şi asta e cam singura mea pasiune, plăcere, sau cum s-o numesc. Citesc de 

toate, istorie, filozofie, mai demult chiar şi romane. Citesc cu atenţie, încercând să 

sorb fiecare cuvânt, fiecare idee, fiecare trăire sau experiență a celora din carte 

fiindcă eu nu am, practic, aproape nicio experiență personală. Tata a murit pe când 

eram copil mic, mama a fost o personalitate puternică, ştia întotdeauna ce şi când 

trebuia eu să fac ceva, așa că am făcut totul fără să crâcnesc. Am făcut ce a zis, ce 

am crezut eu că ar aştepta de la mine, am găsit într-un sfârşit normal să fie așa. Am 

studiat ce a vrut ea şi când eram în ultimul an de facultate a murit, lăsându-mă 

singur şi nepregătit. Nu ştiam mai  nimic. Un timp am trăit după regulile impuse de 

ea în atâţia ani, reguli care erau un fel de carte după care să mă conduc dar cândva, 

viața a luat alte drumuri şi regulile nu au mai ajuns. M-am simţit pierdut în jungla 

lumii şi m-am retras cât am putut. Fără prieteni, fără rude, fără nimeni. 

     Am terminat medicina şi am devenit medic de laborator. Fără ambiţii, fără 

pasiune deosebită, o meserie şi atât. Cumva mi se potriveşte. Sunt toată ziua în 

micul laborator mai tot timpul cu ochii în microscop. Un medic fără pacienţi. Nu-i 

cunosc, sunt pentru mine doar nume pe un formular, sunt numai rezultate, bune sau 

proaste pe care eu le notez pentru un buletin pe care una dintre asistente la bagă în 

calculator. Pacienţi impersonali, nume necunoscute. E trist, dar notez rezultatele 

proaste ale unei tinere de douăzeci de ani şi nu am nicio tresărire de mila, de 

compasiune pentru ea. E un nume, o vârsta şi atât. Nicio figură, nicio fiinţă umană 

în spatele numelui. Doar un nume. 

     Cu anii cred că am devenit eficient în meserie. Am citit mult şi conştiincios 

chiar dacă pasiunea, adevărata înclinaţie pentru asta, mi-a lipsit. Nu ştiu cum să 

explic, n-am făcut multe în viața mea, dar dacă m-am apucat de ceva, atunci am 

făcut-o bine. Așa sunt eu. Am încercat să aflu toate tainele meseriei chiar dacă nu 

era nimic mai mult decât un loc de muncă. Am citit tot ce am găsit de citit, am 

învăţat din greşeli, nu trebuie să fii un geniu sau un pasionat ca să faci față cu bine. 

     Din încăperea mea aud râsul fetelor care lucrează în laborator. Vorbesc, se 

distrează, muncesc împreună, primesc pacienţi, ascultă poveştile lor, îi 

îmbărbătează, le explică. Ne salutăm dimineaţa şi la plecare, o anunţ pe cea care 

înregistrează datele când am terminat dar cam atât. S-au obişnuit să mă lase în 

pace, parcă nici  n-aș exista pentru ele. Câteodată îşi spun secrete şi intimităţi una 

alteia, intimităţi care nu sunt pentru urechile unui bărbat dar cred că pentru ele nu 

sunt nici bărbat, nici femeie. Pur şi simplu nu exist. 

     Sunt aproape un fecior bătrân, am avut o singură dată o experiență cu o femeie, 

să fi avut vreo treizeci şi cinci de ani. Am fost într-o delegaţie împreună şi pur 

simplu s-a întâmplat. Eram amândoi fără nicio experiență, era pentru amândoi 

pentru prima oară, totul a decurs repede, automat, fără vorbe. Nu ne-am mai 
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revăzut niciodată. Nici nu îmi mai amintesc bine cum o chema şi vag reuşesc să-i 

reconstitui în minte chipul. Asta a fost tot. De atunci trăiesc singur printre cărţi. 

Citesc şi gândesc. De parcă aș fi un muribund cu un creier activ. E ciudat câte 

lucruri le observ la mine şi la alţii, câte văd în jurul meu, de câte îmi dau seama că 

sunt bune sau nu. E ciudat cât de bine mă cunosc pe mine, cât de critic mă privesc, 

cât de bolnăvicioasă găsesc toată viața asta a mea de holtei singuratic şi totuşi nu 

pot să schimb nimic. Parcă creierul meu ar trăi independent în alt trup şi l-ar privi 

pe al meu din exterior, ca pe unul străin asupra căruia n-ar avea nicio putere de 

decizie. Un corp molatec, îmbătrânit prea devreme, păr rar şi tuns aiurea, ochelari 

demodaţi şi haine jerpelite, aceleaşi de câteva decenii. Mintea mea îl priveşte şi-l 

critică şi nu poate face nimic. Chiar nimic. Ce ar putea să facă? Corpul meu a fost 

mult prea mult timp lăsat în uitare, nici chiar în planurile mamei pentru mine nu 

intra în discuţie. Fără sport. Pentru ea conta doar intelectul. Mai departe drumul era 

marcat deja şi iată-mă aici, un creier viu într-un trup mort. Sau aproape mort.  

     Cât o să dureze așa? Acum de bine de rău o parte din zi mi-e ocupată cu 

serviciul dar când n-o să mai lucrez o să fiu doar o mumie gânditoare aşezată     

într-un fotoliu vechi şi pătat moştenit de la o mătuşă bătrână. O să înmagazinez pe 

mai departe zi de zi imense cantităţi de informaţii care n-o să-mi folosească la 

nimic, dar va fi singura mea ocupaţie. O să-mi ajungă? Probabil, altceva n-am 

cunoscut, asta a fost viața mea de până acum, de ce aș schimba-o. Și totuşi, cu cât 

trec anii, tot mai mult simt ceva care până acum nu m-a apăsat niciodată şi nu-mi 

făcea teamă: singurătatea. 
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CĂLĂTORIE PRIN ȚARA MEA 

     De mai bine de douăzeci şi cinci de ani trăim departe. Departe nu înseamnă 

neapărat distanța celor o mie de kilometri ci distanța de limbă, de obiceiuri, de acel 

ceva pe  care fiecare popor îl are şi celelalte nu-l au. În fiecare an, o dată sau de 

două ori, am străbătut distanța asta ca să ne vedem părinții. Eu pe ai mei în orăşelul 

copilăriei mele, soţia mea pe ai ei în oraşul lor. Nimic mai mult din țară, doar aste 

două oraşe, aceiaşi oameni, părinți, prieteni, rude, în fiecare an acelaşi ritual al 

sosirii şi plecării, al vizitelor plăcute şi din obligaţie, aceleaşi discuţii despre cum e 

la voi şi cum e la noi. Am plănuit de multe ori ca măcar o săptămână să ne suim în 

maşină şi s-o luam aiurea prin țară, Ardeal, Moldova, Muntenia, dar niciodată nu 

ne-am călcat pe inima să nu mai petrecem şi zilele alea cu părinții noştri, din ce în 

ce mai bătrâni, din ce în ce mai bolnavi. Acum au murit. Au murit cu toţii, părinții 

mei, părinții ei şi deodată, e tristă această libertate, deodată suntem pentru prima 

dată liberi, nelegaţi de sentimentul de vinovăţie că dacă am fi în țară și n-am sta cu 

ei, părinții, ar fi trişti şi amărâţi. Așa că ani de zile am rămas în aste două oraşe şi  

n-am avut curajul să zicem: suntem aici dar am dori să plecăm pentru o săptămână.  

N-ar fi înţeles probabil dar noi am înţeles că-şi doreau copiii lor, că doreau să fim 

lângă ei cât mai mult posibil. Ştiu asta. Și eu sunt părinte. Concediul, drămuit, 

trebuia să ajungă şi el pentru multe câte mai vroiam să le facem, așa că vizitele 

noastre în propria țară se rezumau la aceste două vizite. Din an în Paşti. De Crăciun 

şi de Paște, pe şosele aglomerate, pline de români încărcaţi ca şi noi cu pachete și 

cadouri. Când treceam graniţa ceva mi se părea că se schimbă. Nu pot să spun 

anume ce. Parcă toate erau altfel, mirosurile, oamenii, şoselele. Și de fiecare dată 

prin cap ne-a trecut iarăşi dorinţa ca odată să nu ne mai oprim ci să mergem mai 

departe prin țară, o călătorie fără scop şi fără timp. 

     Acum suntem amândoi pensionari. Tineri pensionari dacă putem spune așa. Încă 

mai pot conduce mașina cei o mie şi ceva de kilometri dintr-o bucată, chiar dacă 

după aia recuperarea nu mai durează două ore ci două zile, dar merge. Încă mai 

putem merge prin oraşe ore întregi fără să ne lase picioarele şi încă mai putem sui, 

dacă nu munţii cei mai înalţi, măcar dealurile. Așa că acum e momentul, momentul 

aşteptat de atâţia ani. Momentul în care să te sui în maşină şi să pleci, fără un plan 

rigid, fără să ştii când te întorci. Totul depinde de noi, să stăm mai mult aici şi mai 

puţin dincolo, s-o luăm prin sud şi să ne întoarcem prin nord sau invers. Depinde 

doar de noi. Și de vreme. 
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     De luni de zile, harta țării stă deschisă pe masă şi în mintea noastră. De luni de 

zile căutăm  ce ar fi de văzut. De luni de zile încercăm să selectăm câteva din zecile 

şi sutele de locuri, oraşe, biserici, cetăţi, vai şi munţi pe care să le vedem. Totul nu 

se poate. Nu ne-ar ajunge restul vieţii pentru asta. Dar ajunge să vedem câteva, nu 

asta e important. Cred că visul e călătoria în sine, călătoria pe drumuri pe care 

ultima dată am fost acum aproape treizeci de ani, dorinţa de a vedea ce s-a 

schimbat şi frica de a vedea că s-a schimbat. Senzaţia curioasă că în jurul tău toată 

lumea vorbeşte limba mamei tale, nu una străină, că pe stradă, uneori, simţi mirosul 

de sarmale sau de ciorbă de burtă, că în zare vezi contururile munţilor așa cum erau 

în cartea de geografie la scoală. Am fost în multe țări dar călătoria asta o să fie cu 

totul altfel. Călătoria asta nu e într-o tară străină, e o călătorie prin țara mea. Voi fi 

acasă. Acasă cu oamenii limbii mele, cu bune, cu rele, cu pieţe pline şi miros de 

mititei și țuică, cu înjurături şi manele, cu roşiile mari cum numai la noi le mai poţi 

găsi. Cu băbuţe binevoitoare pe care dacă le întrebi unde e prăvălia de ace, îţi 

povestesc întreaga viață, cu câini vagabonzi certându-se pentru o coajă de pâine.  

     E greu de definit ce simt în aşteptarea acestei călătorii. Desigur că mă bucur să 

revăd mănăstirile Bucovinei dar n-o să fie pentru mine o surpriză așa cum a fost 

când am văzut pentru prima dată catedrala din Florenţa fiindcă le-am mai văzut. 

Bisericile şi mănăstirile, munţii şi lacurile vor fi aceleași ca şi în amintirile mele. 

Mă bucur să le revăd pe toate, poate de unele îmi mai e legată câte vreo amintire, 

vreo întâmplare hazlie petrecută cu prietenii, dar ceva în mine e cuprins de o mare 

nelinişte, de teama că multe sunt altfel, că schimbarea e atât de mare încât o să mă 

simt ca într-o țară străină, nu ca acasă şi asta e ultimul lucru pe care l-aș dori. Au 

trecut atâţia ani, atâtea s-au schimbat în lume şi desigur că la fel de multe s-au 

schimbat şi în țară. Asta înţeleg. Alte vremuri, lumea merge înainte. De ce mă tem 

eu însă nu sunt toate aceste schimbări pe care le poţi vedea. Mi-e frică de ceea ce 

nu poţi să vezi cu ochii, de acel ceva pe care nu pot precis să-l definesc, să-l 

descriu. De acel ceva care nu e legat de clădiri, de munţi sau de ape, e acel ceva 

care zace doar în om, în omul de pe stradă, în omul pe care-l întrebi unde e prăvălia 

de ace, pe omul care îţi zâmbeşte sau nu atunci când amândoi încercă deodată să 

intre pe aceeaşi ușă. Mi-e teamă ca asta să nu se fi schimbat. Spiritul poporului 

meu. 
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PRIETENUL MEU CAROL  

     Prietenul meu Carol este cel mai bun prieten al meu. Suntem de aceeaşi vârstă, 

suntem în aceeaşi clasă şi stăm în aceeaşi bancă. Prietenul meu Carol e bun la toate. 

Și la citire şi la aritmetică şi la muzică, desen sau lucru manual. Sunt foarte mândru 

de prietenul meu Carol. Într-o zi, prietenul meu Carol s-a supărat pe mine fiindcă   

n-am vrut să-i dau nişte bile de sticlă. Mi le dăduse cu două zile înainte şi acum le 

vroia înapoi. Nu se face. Mere, pere în panere, ce se dă nu se mai cere. A plecat 

îmbufnat şi a zis că nu mai vorbeşte cu mine niciodată. Am fost foarte trist şi am 

strigat după el că i le dau dar nici măcar nu s-a întors. A mers mai departe şi m-a 

lăsat ţintit locului aproape cu lacrimi în ochi. A doua zi i-a spus tovarăşei 

învăţătoare că ar vrea să se mute cu altcineva în bancă dar ea n-a vrut. Așa că am 

rămas cu el alături şi după pauza mare i-am pus pe pupitru cele cinci bile. Le-a 

băgat în buzunar şi mi-a zis să mergem în curte să ne jucam. Am fost bucuros că  

le-a primit şi că sunt din nou cel mai bun prieten a lui Carol. Pe urmă totul a fost ca 

înainte de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic.  

     La sfârşitul anului Carol a luat premiul întâi cu coroniţă. Am fost iarăşi foarte 

mândru de el. Eu stăteam cu mama pe una din băncile puse în curte pentru 

festivitate şi mama m-a întrebat  de ce nu învăţ şi eu ca el, să fiu şi eu premiant. Dar 

Carol nu învaţă mai mult decât mine. De fapt programul lui e ca şi al meu fiindcă 

mai toate le facem împreună. Nu ştiu de ce el ştie de toate şi eu nu. Cred că 

prietenul meu Carol e mai deştept decât mine. Uneori învaţă chiar mai puţin şi 

totuşi ia note mai bune. 

     Tatăl lui Carol e muncitor la fabrica de mobilă unde tata e maistru. Se cunosc şi 

se respectă, uneori beau bere împreună. Când mă duc pe la ei, mama lui ne dă 

cacao cu biscuiţi. Ador cacaua cu biscuiţi făcută de ea. Trebăluieşte toată ziua în 

bucătărie şi totul e ca scos din cutie. Mama lui Carol nu lucrează ca mama mea care 

e funcţionară la fabrica unde lucrează şi tata. Poate de aia cacaua ei e mai bună, 

fiindcă are timp şi răbdare s-o facă cum trebuie. La ei în bucătărie, unde îşi face şi 

Carol lecţiile, pe perete e o pânză brodată pe care scrie: „Curat şi bine aranjat, faci 

din colibă un palat”. Alături e un calendar bisericesc. La noi nu putem pune pe 

perete așa ceva fiindcă tata e membru de partid. Nici la biserică nu avem voie să 

mergem iar pomul de Crăciun îl facem pe ascuns. Acasă la Carol, de Crăciun, totul 

miroase a scorţişoară şi a brad. E așa de frumos încât aș vrea foarte mult ca nici tata 

să nu fie membru de partid. 
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     Când e frumos afară şi ne săturăm de joacă, stăm pe vreo bancă sau jos pe iarbă 

şi povestim vrute şi nevrute. Sunt o grămadă de lucruri pe care nu le ştim, de 

exemplu cum se fac copiii. Sau facem planuri de viitor. Carol va fi inginer şi eu voi 

fi maistru ca tata şi vom lucra împreună. El va fi şeful meu. Uneori spunem nişte 

povești inventate şi fiecare îl crede pe celalalt chiar dacă am spune că azi noapte am 

fost pe Marte. Așa e între prieteni. Ce contează dacă am fost sau nu, dacă noi o 

credem, înseamnă că am fost. Pe urmă vorbim despre fete şi ne-am hotărât că     

niciodată n-o să ne împrietenim cu vreuna. Poate doar ca să ne ajutam la lecţii dar 

nu mai mult. Și n-o să ne însurăm niciodată. Asta e sigur ca moartea, cum spune 

bunicul. Iar când o să fim mari o să câştigăm bani mulți şi o să ne cumpăram cele 

mai frumoase biciclete. 

 

                                                  *** 

 

     Astăzi am fost pentru prima dată la un chef adevărat. Unul din alea care încep la 

șase seara şi ţin până dimineaţa fiindcă părinții nu sunt acasă. Eu sunt singur dar 

Carol a venit cu o fată. Una urâţică şi pirpirie dar lui Carol îi sticlesc ochii când se 

uită la ea. Toată seara au dansat împreună de parcă numai ei erau acolo. La zece a 

trebuit s-o ducă acasă şi când a venit înapoi la chef era numai zâmbet. Mi-a spus că 

a sărutat-o când s-au despărţit şi că eu habar n-am ce minunat e. Carol are puțină 

mustaţă, mie de abia îmi mijeşte şi în ultimul an el a crescut cu un cap mai mare ca 

mine. Nu-i mai place să povestim aiureli ca înainte, acum îi e gândul doar la fete. 

Nu prea îl înţeleg de ce.  

     Mai nou sunt aproape tot timpul singur sau cu alţi băieţi. Cu Carol nu se mai 

poate vorbi. E mai tot timpul cu pirpiria, în pauze, după scoală, se duc la film 

împreună. La filme fără cowboys, fără indieni, se duc la nişte filme la care un om 

normal n-ar avea ce căuta. Așa că merg singur la film. Nu prea îmi face plăcere 

fiindcă după aia n-am cu cine comenta cele văzute. Odată l-am întrebat de ce nu 

mai vine cu mine şi mi-a zis că numai ţâncii se duc la așa soi de filme şi că pirpiriei 

îi plac alt gen. N-am prea înţeles şi i-am zis ce gândeam despre fată. Odată l-am 

văzut că se înroşeşte de furie şi îmi întoarce spatele. Exact ca atunci cu cele cinci 

bile de sticlă. 

     Vreo câteva luni căile noastre s-au despărţit. Eram pentru el ca oricare altul din 

clasă, nici mai mult, nici mai puțin. După câteva luni însă am început să-l înţeleg, 

când pentru prima dată şi nu înţeleg de unde a venit, m-am uitat pe ascuns, m-am 

uitat altfel decât până atunci la o fată. S-a uitat şi ea la mine şi din uitatul ăsta au 

ieşit întâi primele vorbe pline de zâmbete pe care le-am schimbat vreodată cu vreo 

fată, au ieşit prima ținere de mână şi primul sărut. Cum spunea Carol, a fost 

minunat. Cele două fete erau prietene, așa că am început iarăşi să mă văd mai des 

cu Carol. Două perechi ce mergeau mai peste tot împreună, la film, la plimbare, la 

chefuri. Ne jucam de-a familiile, fetele chiar ne aduceau câteodată prăjituri făcute 
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de ele. Pe urmă ne-am transformat amândoi, acum aveam altă statură, aveam puțină 

barbă, au urmat alte fete, alte cercuri de prieteni, alte visuri de viitor. Carol s-a dus 

la Politehnică, eu m-am făcut profesor. N-o să fie şeful meu, dar la asta nu ne-am 

mai gândit nici unul, nici celălalt. La facultate ne-am mai întâlnit prin cămine, pe la 

discotecă. „Ce mai faci?” „Bine, tu?”. Când plecam acasă la sfârşit de săptămână 

sau în vacanțe, ne căutam şi plecam împreună. Uneori făceam blatul că bani nu 

prea aveam nici eu, nici el. Sau dacă pleca numai unul dintre noi, îi aducea pachet 

cu mâncare şi celuilalt. Eram doar prieteni. 

 

                                                      *** 

 

     Vremea a trecut, multe s-au schimbat în lume. Alt regim, alte cerinţe, alte 

posibilităţi. Amândoi suntem însuraţi. Eu am doi copii şi predau la un liceu în oraş. 

Carol e manager la fabrica de mobilă pe care au cumpărat-o nişte străini. Soția lui e 

o femeie superbă şi elegantă, sunt o pereche minunată. Nu au copii şi cred că nici 

nu doresc să aibă. Și-au făcut o casă cât un palat undeva în cartierul select, au 

maşină frumoasă şi scumpă, călătoresc mult în străinătate. Eu sunt fericit când 

mergem cu cortul cu copiii undeva la marginea vreunui râu şi pescuim sau 

împletim coroniţe din frunze şi pipirig. Am nişte copii minunaţi şi o soţie care îmi e 

cel mai bun prieten. Ce pot să îmi doresc mai mult.  

     Nu de mult am avut întâlnirea de zece ani de la terminarea liceului. Ne-am 

întâlnit cu toţii, foşti colegi cu sau fără soţiile lor. Ne-am amintit de vremurile de 

școală, exagerând prostiile pe care unul sau altul le-a făcut. Pentru o clipă am fost 

din nou copiii de altă dată, toți egali. Apoi momentul a trecut şi s-au creat două 

tabere: într-o parte a mesei manageri, directori, oameni de afaceri, la cealaltă 

ceilalţi. Din colțul în care stăteam am auzit ce s-a povestit despre case, maşini, 

excursii, conturi de bancă, scoli în străinătate. În colțul nostru despre copii, scoală, 

reţete de mâncare. A fost oarecum trist. Nu că noi n-am fi avut, aveam suficient, 

mai mult nu ne trebuia. Nu că eram invidioşi că ei au mai mult. Nu, ne bucuram 

pentru ei că s-au ajuns. A fost trist fiindcă banul ne-a separat, a separat prietenii  

de-o viață. Avem atâtea amintiri comune, atâtea întâmplări care ne leagă, suntem 

pentru câteva ore împreună şi totuşi două tabere separate la două parţi de masă 

comună. Aș fi vrut să vorbesc cu Carol dar am simţit că ar putea fi un moment 

penibil dacă  l-aș deranja din discuţiile pe care le purta, așa că am lăsat-o baltă.    

M-am întors către soţia mea şi în minte mi-au venit cei doi copii care au rămas 

acasă şi  m-a cuprins o fericire uriaşă care compensa totul. Când s-a terminat 

întâlnirea, ne-am luat rămas bun fiecare de la  fiecare, mai călduros sau nu, după 

cum am fost unii cu alţii când am fost elevi. Când a venit rândul să mă despart de 

Carol, mi-a întins mâna oarecum distant şi a trecut la următorul. Mi-a venit să-l 

scutur şi să-i spun  privindu-l direct în ochi: „Ai fost cel mai bun prieten al meu”. 

Dar n-am făcut-o. Cred că n-ar fi înţeles.  
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CANA CU LAPTE 

     De abia se mijiseră zorile că baba m-a scuturat uşor de umăr şi mi-a zis:  

       - Scoală, puiu meu, că ţi-o adus baba laptele!  

M-am ridicat ca în transă în capul oaselor şi am apucat cu amândouă mâinile cana 

cu lapte încă cald, încă purtând căldura şi mirosul vacii de la care a fost muls direct 

în cana de tablă. L-am băut cu înghiţituri mari, repede şi m-am culcat la loc. Am 

simţit în somn cum baba se uită cu drag la mine şi cum pleacă, uşor gârbovită, 

lăsând în încăpere un vag miros de grajd, de fân, de țară. Îi povestisem odată, într-o 

seară, când stăteam pe banca din fața casei după ziua toridă de vară, că bunica  

mea, când eram mititel, îmi dădea să beau laptele proaspăt muls, stăteam lângă ea şi 

aşteptam să-mi umple cana direct de la uger şi, ca şi acum, după atâţia ani, mai am 

amintirea acelui gust. De atunci, de fiecare dată când dormeam la ei, venea 

dimineaţa să-mi aducă laptele. Nici nu cred că aştepta mulţumiri, mulţumirea ei era 

fericirea de a mă vedea cum beau laptele muls de ea pentru mine. Numai pentru 

mine.  

     Dormeam în „casa din față”, în camera unde intrau şi dormeau numai musafirii. 

Eu şi nepotul ei, prietenul meu. Dormeam amândoi într-un pat mare şi înalt, făcut 

solid să țină secole. Pe jos covoare de iută, la perete un dulap din lemn de brad, 

îngălbenit de vreme în care erau „hainele cele bune”, hainele cu care se duceau la 

biserică şi cu care, când o veni vremea, o să-i îngroape. 

     Ziua era de mult pornită când ne-am trezit şi noi, ăştia doi flăcăi de liceu, fără 

griji, fără gânduri, doar cu o foame de lup în stomac. Era iarnă, cu câteva zile 

înainte de Crăciun, în cameră era frig, ne-a trebuit multă putere să ieşim de sub 

dunele calde umplute cu puf de gâscă. Camera mirosea puţin a naftalină şi 

levănţică, lumina se filtra prin perdelele grele din dantelă făcută de mână, cu trudă, 

în lungile seri de iarnă. Totul era curat, în camera asta se intra așa de rar de parcă ar 

fi fost un muzeu uitat. Ne-am îmbrăcat în grabă şi am ieşit în curtea acoperită de 

zăpada bătătorită. Un uşor miros de grăsime topită şi urmele de sânge aminteau de 

tăierea porcului de acum câteva zile. Ne-am spălat puţin pe ochi în ligheanul cu 

pojghiţă de gheață apoi am intrat în bucătărie. Bucătăria era sufletul casei. O 

încăpere mare, puţin afumată peste văruiala albă. La perete, un cuptor de gătit cu 

lemne care duduia, un cuptor mare care răspândea o căldură minunată. Baba, Buna 

Ana, cum îi ziceam noi toţi, era într-o continuă mişcare. Ridica ochiurile de plită şi 

mai arunca câte un lemnişor în cuptor. Toată ziua soba ardea şi noaptea ţinea 

căldura, cât ţinea, dar noaptea era scurta pentru ea şi moşul ei, că se sculau cu zorile 
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să dea de mâncare la păsări, la vacă, să deretice, să pornească ziua ca în fiecare zi 

de când se ştiau. Pe ochiul mic al cuptorului, acolo unde căldura nu era așa de 

mare, stătea ceainicul cel roșu din tablă smălţuită. Ceainicul umplut cu ţuică. Țuică 

fiartă, cu zahăr şi boabe de piper. Care cum venea de afară, din ger, îşi turna un pic 

din ceainic în nişte ceşcuţe mici şi ciobite, să se încălzească. Buna închidea un ochi 

când ne vedea că facem şi noi la fel, moşu, Bunu Gheorghe, ne îndemna să bem că, 

zicea el:  

       - Acum îs mari, mai puţin şi se-nsoară. Lasă-i Ano, că n-o să moară din atât! 

 

     Bucătăria era de toate, dormitor, cameră de zi, aici se mânca, aici se dormea, 

aici se stătea de vorbă la un pahar la masa mare din lemn de brad pe care era întinsă 

o muşama veche cu pătrate roşii. Cămara de lângă era plină cu conserve, 

marmelade, murături, bulion de roşii, acolo era lada cu cartofi pentru iarnă şi 

merele ionatane băgate în fân să nu se usuce până la primăvară. De scara de la pod 

atârnau cârnaţii şi şuncile, toba mare, afumată, fuioarele de ceapă şi usturoi. Ai fi 

crezut că provizia ar ajunge pentru câteva luni de război. Într-un colț al bucătăriei 

stăteau două damigene cu ţuică de prună pe care în toamnă, moşul a fiert-o 

împreună cu alţi câţiva fârtaţi, deşi nu era voie, dar așa făceau toţi. Au fiert-o trei 

zile şi trei nopţi în cazanul de cupru făcut de ţiganii căldărari şi când s-a terminat, 

erau terminaţi cu toţii. Și ţuica şi oamenii. Morți de oboseală şi  de atâta gustat, că 

nu poţi să lași ţuica să se facă singură. Țuica trebuia să ajungă până în primăvara 

viitoare fiindcă din primăvară până în toamnă, moşul nu bea numai duminica, după 

biserică, un pahar înainte de masă, să aducă sănătate. N-avea timp de băut, trebuia 

arat, săpat, semănat, plivit, cules, fânul strâns în căpiţe, porcul hrănit pentru 

Crăciun. Dar după tăiatul porcului, nu mai prea punea gura pe apă. Când îi era sete, 

mai trăgea o gură de ţuică direct din damigeană printr-un tub de cauciuc din alea de 

se folosesc la aparatele de clismă. Nu l-am văzut niciodată beat şi nici bolnav n-a 

fost.  

     Când am intrat în bucătărie, n-am apucat să spunem „bună dimineaţa” că Buna 

s-a şi repezit în poiată şi a venit cu patru ouă calde încă, a pus tigaia neagră pe foc, 

în ea întâi câteva bucăţi de slănină şi peste ele ouăle mari şi maronii de la găinile 

roşcate, mândria ei. Între timp Bunu şi-a început poveştile lui despre cum a fost în 

războiul mondial. Primul război mondial. Cum au venit unii, cum i-au izgonit pe 

alţii, cum era să cadă prizonier. Noi am fi ascultat zile întregi poveştile lui, cu toate 

că le mai auziserăm de multe ori, dar le povestea cu atâta haz că de fiecare dată ni 

se păreau noi.  

       - Ia mai lasă-i cu poveștile tale, că le-ai mai spus, copiii ăştia le ştiu pe  

dinafară! îi spunea Buna. Dar nici noi, nici el n-o băgam în seamă.  

       - Povesteşte-ne cum a fost când te-ai ascuns în șura unde erau fetele ! îl rugam 

noi răzând.  

       - Ei, las-că vă povestesc când nu-i baba mea de față, că nu-i place. 
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     După ouă şi nişte felii de pâine proaspătă făcută în cuptor, o bucată zdravănă de 

tobă şi nişte cârnaţi care încă n-au apucat să se usuce, am plecat către Cooperativă. 

Peste drum de biserică. Clădirea asta verde şi urâta era centrul satului. O parte era 

Căminul cultural, o parte era Primăria. Lângă ea era crâşma, un amestec de birt şi 

magazin universal, lângă butoiul de bere erau borcanele de sticlă cu bomboane 

acrişoare, cele cu lapte şi cele de mătase, amandinele şi stafidele, pe rafturi erau 

țoiurile de rachiu alături de aţe, ace, şireturi şi tot ce mai trebuie în casă. În sertarele 

mari din dulapul care acoperea tot peretele scotea crâșmarul-comerciant zaharul, 

făina, cafeaua de cicoare. În colț era un butoi mare de tablă cu pompă de unde 

umplea sticlele cu untdelemnul tulbure, nefiltrat, iar lângă el un pomişor de lămâi 

din care, dacă trebuia, lua câte una, ţi-o cântarea și ți-o vindea. Miros de fum, de 

băutură, râsete de la cele trei mese din spate, vociferări furioase a vreunei neveste 

care, intrând să cumpere ceva, îşi vede omul cu țoiul în mână.  

     Și undeva, la Căminul cultural, era un hol mare cu ferestre de sticlă încastrate în 

rame de fier iar pe margine cu calorifere joase, puţin călduţe. Ăsta era locul unde ne 

întâlneam toţi, mai toţi cei cuprinşi între zece şi douăzeci şi cinci de ani. Care pe 

calorifere, care în picioare, toţi vorbeam, toţi râdeam, fetele într-o parte, băieţii în 

alta, se aruncau vorbe, vorbe cu subînțelesuri, ocheade mai mult sau mai puţin 

directe. Era iarnă, nimeni nu trebuia să ajute părinții şi bunicii la muncile câmpului, 

erau liberi. Acolo era o fată, una Florica, îmbrăcată cu ţoale italieneşti aduse de 

frate-său, şofer de TIR de prin străinătățuri. Era urâtă, cu ochii mici şi spălăciţi, 

nasul mare şi buze subţiri dar helanca se rotunjea ispititor peste sâni şi blugii 

strâmţi peste coapsele pline. Taică-său era mare grangur unde se achiziţionau 

animalele, avea relaţii sus, la raion, poate chiar la regiune. Avea ce împărţi. Fata 

flirta cu mai toată lumea, încerca să-mi prindă privirea dar nu reuşea. Odată m-a 

invitat la ei acasă. Casa mare, „casa de la stradă”, casa în care nu intrau decât 

oaspeţii de soi, avea baie de adevărat, paturile din dormitoare gemeau de perne şi 

dune care, mai puţin şi atingeau tavanul. Toate scrobite şi călcate, covoare persane 

cu modele turceşti, deasupra patului un covor subţire cu „Răpirea din serai”, mobilă 

cu furnir de nuc. Alături, o cameră cu un bar și scaune înalte, pe rafturi sticle de 

băuturi străine, mai toate goale şi pe măsuţa de la geam un radio Oberon scos din 

priză. A trebuit să mă descalţ înainte de a intra, iar nu mult după ce am intrat, mi-a 

zis că aici suntem singuri, părinții sunt plecaţi şi bunicii nu intră niciodată în casa 

din față. M-am făcut că nu înţeleg aluzia şi atunci m-a înghesuit puţin. M-am cam 

speriat şi am zis că plec. Nu i-a plăcut dar n-a avut ce să zică. Acum se uită la mine 

cu insistentă, eram singurul „orășan” acolo şi probabil credea că sunt singurul care 

poate aprecia hainele de pe ea. Hainele da, dar ochii mei căutau privirea unei fete 

cu părul negru, împletit într-o coadă groasă la spate, cu nişte ochi mari de un 

albastru închis, minunat. Ea stătea tăcută într-un colț, zâmbind timid la vreo glumă, 

se vedea că nu se simţea în largul ei, probabil o trimisese maică-sa să vină să se mai 
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întâlnească cu cei de vârsta ei, să nu stea închisă toată iarna în casă. Prietenul meu 

îmi făcu un semn cu cotul în coaste:  

       - Las-o, nu-ţi pierde vremea, asta-i una cuminte, n-ai nicio şansă.  

Așa credem şi eu şi oricum, aici nu prea era sănătos să araţi direct ce vrei, nu puteai 

sa știi niciodată care frate sau verişor te ia la bătaie. Așa că am lăsat-o moartă dar 

totuși nu m-am putut opri să nu mă uit din când în când la ea, în speranţa că şi ea se 

va uita cândva la mine. Nu s-a uitat. Așa cred. 

     A trecut Crăciunul, a trecut vacanța, a început din nou școala. Dacă n-aș fi fost 

în sat n-aș fi știut probabil niciodată că fata asta învață și ea la noi în școală. Poate 

fiindcă nu prea aveam cum s-o întâlnesc. Rar ieşea din clasă şi era cu un an mai 

mică decât mine. Dar într-o zi am văzut-o lângă peretele coridorului, stând într-un 

picior, celălalt cu talpa lipită de zid. Citea dintr-un manual, apoi închidea ochii şi 

murmura doar din buze ce a citit. M-am pus în aceeaşi poziţie nu departe de ea,  

mi-am pus palmele ca şi când ar fi o carte şi m-am prefăcut că citesc. Un timp nu 

m-a observat şi când m-a observat a pufnit într-un râs așa de spontan încât am 

simţit o durere de fericire în inimă. Am crezut că am spart gheața dar a sunat de 

intrare, mi-a întors spatele şi a intrat în clasă. Am fost sigur că asta a fost tot. Mai 

departe nu va mai fi nimic. Dar m-am înşelat. De atunci a venit aproape în fiecare 

zi, măcar într-o pauză să repete afară. Mă postam lângă ea şi o priveam, doar o 

priveam. Parcă n-am avut curajul să-i spun ceva ca să nu rup vraja. Într-o zi am 

riscat şi i-am spus că am văzut-o în hol, in sat. 

      - Ştiu, mi-a zis. Și eu pe tine.  

      - Păi nici nu te-ai uitat la mine. 

      - Așa crezi? 

Simţeam că explodez de bucurie. M-a văzut, m-a  băgat în seamă, Acum ce o să 

fac, cum o să meargă mai departe? 

      Au trecut săptămâni ca să fie mai mult decât micile întâlniri pe coridor. Era 

mult mai informată despre persoana mea decât am crezut, ştia mai multe despre 

mine decât ştiam eu despre ea. Era o enigmă de unde putea ştii așa de multe şi   

într-o zi am întrebat-o. 

       - Eu stau la internat. Internatul de fete. Fetele vorbesc foarte mult despre băieţi. 

Ştiam că stă la internat şi asta era o mare problema. Dacă era din oraş, măcar 

puteam s-o întreb pe mama ei dacă îi dă voie să meargă cu mine undeva, la vreun 

chef, la film, sau mai puteam păcăli părinții când nu erau acasă, dar așa? Să ceri 

permisiunea vreunei doamne pedagogă care nu-şi asuma răspunderea? Exclus. Și 

totuşi au existat mici portiţe de scăpare. E uimitor cât de inventivi pot fi tinerii când 

au vreun interes. Am reuşit să mergem și la film împreuna, să mergem și la 

plimbare, de câteva ori chiar la câte o petrecere a vreunei prietene de-a ei. Am 

dansat, ne-am ţinut de mana şi ne-am sărutat dacă s-a ivit ocazia. Am privit-o în 

ochii mari de albastru închis, minunat şi am citit în ei ce vroiam eu să citesc ca să 

fiu fericit. Asta a fost tot. A fost foarte mult, enorm de mult. 
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     Am terminat școala. Eu am plecat la facultate, ea a terminat doar peste un an. 

M-am gândit mult la ea dar nu s-a mai ivit nicio ocazie să ne mai întâlnim. Nici de 

scris nu ne-am scris, probabil că nici nu ştiam unde. A rămas ca un vis frumos, un 

pic de romantism în materialul ce ne înconjoară. Am mai fost prin sat doar 

întâmplător, în scurtă trecere. Pe cine să întreb, cum să întreb?  

     Întâi a murit moşul, Bunu Gheorghe. Bag samă că ţuica nu l-a făcut totuşi 

nemuritor. Am fost plecat, n-am putut merge la înmormântare. Pe urmă a murit şi 

Buna Ana. La înmormântare de abia mi-am reţinut lacrimile. Nu ştiu dacă aș fi 

plâns pentru ea, era bătrână, de abia se mai ținea pe picioare, sau din cauza că odată 

cu ea s-au dus şi amintirea mirosului de lapte proaspăt, de ouă scoase atunci din 

cuibar de căldura cu care îmi vorbea sau mă privea. M-am uitat în jur la ceilalţi. 

Acolo era şi ea lângă un bărbat şi doi copii, o fată şi un băiat. M-am uitat la ea cu 

nostalgie, alungând gândul nebunesc să mă duc să-i vorbesc. M-a văzut şi a dat din 

cap imperceptibil dar am ştiut imediat ce gândeşte. Era îmbrăcata în negru, la 

tâmple părul negru se amesteca cu fire argintii, prinse în aceeaşi coadă groasă, 

împletită la spate. Nu mai avea figură de fată, era femeie. Doar ochii au rămas 

aceeaşi, mari, de un albastru închis, minunat. 
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STĂNICA 

    Aerul vibra pe câmp. Soarele de amiază lovea ca un baros în moalele capului. 

Sub nuc, la umbră, Vasile dumica tăcut ce-i pusese în față Ana, muierea lui. Lângă 

ea, Stănica, fata lor, să fi avut vreo şaisprezece ani, îşi învârtea între degete capătul 

cozilor lungi şi negre, împletite cu fire de lână roşie. Nu avea astâmpăr, parcă 

intrase dracul în ea. 

     - Ce faci mă? Ești ostenit? Bărbat eşti tu or cârpă?  

     - Mai lasă-l, mamă, în pace, să-i tihnească dumicatul. 

     Pătru, argatul, nu zicea nimic. Mânca încet, mut, n-avea curajul să-i răspundă 

că-i era ruşine de ea şi nici n-avea curajul să se uite la ea, că dacă îl vedea tată-său, 

băga cuţitul în el. Dar fata nu-l pierdea din ochi. Era mândru flăcăul. Era mai  mare 

ca ea cu vreo doi ani, vânjos, negricios, lat în umeri, fără părinți, fără neamuri, vai 

de capul lui. Se aciuiase pe lângă casa lor şi-l luase Vasile argat să-i ajute la vite, la 

câmp. Dormea iarna pe o rogojină în bucătăria de vară, când era cald dormea în 

șură. Îl ţineau pe mâncare şi pe câte un pol de Paşti şi de Crăciun să-şi cumpere 

acadele sau ce-o mai vrea el. Muncea în rând cu bărbaţii, nu se plângea de nimic.  

     - Da nu-i zic nimic, mamă, am vrut numai să văd dacă are limbă şi ştie să 

răspundă. 

     Vasile se sculă greoi, luă o gură de apă stătută din ulcior, ridică sapa şi o luă 

către ogor. Ceilalți îl urmară tăcuţi, mecanic, ce era de spus? Câmpul trebuia 

muncit, câmpul lor, vreo două hectare de luncă, pământ bun, negru, creştea şi grâul 

şi cucuruzul, creşteau şi cartofii, toamna lubeniţele dulci și mari de abia le ridicai în 

car să le duci la piaţă. Oameni harnici, gospodari. 

     Au lucrat până soarele a început să înroşească cerul, atunci și-au strâns lucrurile 

şi au plecat către casă, mergând încet, măsurat, mulţumiţi ca după o treabă bine 

făcută. Numai Stănica vorbea. Îi mergea gura ca o moară stricată, râdea din orice, 

se tot uita la Pătru cum calcă apăsat, cu capul în pământ dar n-avea curajul să 

meargă lângă el că ar fi bătut-o tată-său zob. Mamă-sa o mirosise de mult. N-avea 

încă nici paisprezece ani când pieptarul i se umflase bine de ce ascundea sub el. 

Acum era femeie. Era cu ochii pe ea şi pe Pătru. Îi era frică. Dacă, Doamne fereşte, 

se întâmplă ceva, îi taie Vasile pe toţi trei. Era rău omul ei la mânie, nu era de 

glumă. 

     Într-o zi de toamnă, luă Vasile furca să aducă nişte fân proaspăt din șură să dea 

la vaci. Și atunci îi văzu. I s-a făcut negru în fața ochilor. Când putu să vorbească 

iar, zise: 
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     - Mă duc să aduc toporul. De mâna mea muriţi, grijania mamei voastre de 

nemernici. 

     Ana lăsă să-i cadă oala din mână şi alergă către șură. Nu trebuia nimeni să-i 

spună ce s-a întâmplat, mintea ei de femeie i-a spus-o din prima clipă. Când ajunse 

la șură, văzu sângele pe fân şi ştiu imediat că a ajuns prea târziu. Acum cum o da 

Domnul. Se puse în fața omului ei care venea cu toporul ridicat şi-l linişti un pic, 

așa cum numai ea ştia să-l liniştească. Îi spuse cu voce joasă, aproape șoptit: 

     - Măi omule, vrei să intri în păcat? E fata noastră, e proastă, nu ştie ce face dar 

tot a noastră e. Și pe urmă acum e începută. Cine ţi-o mai ia așa? Și dacă o lăsat-o 

grea cum o să-ţi araţi fața în sat când fata ta, nemăritată, umblă cu burta la gură? 

     Tăcu Vasile şi coborî securea. Se întoarse şi o luă cu pas măsurat, de parcă ar 

veni de la câmp, către banca din fața casei. Se aşeză greoi şi-şi răsuci o țigară din 

hârtie de ziar şi mahorcă ieftină. Fumă în linişte, rumegând în minte ce-ar fi de 

făcut. Fumă până nu mai rămase mai mic din țigară, o aruncă pe jos şi o strivi cu 

bocancul, învârtind piciorul de câteva ori peste ea. Apoi se sculă şi încet se duse 

către casă. În curte,  Stănica şi Pătru stăteau unul lângă altul tremurând de frică. 

Ana, gata să facă ceva de-o fi nevoie, mai la o parte lângă ei.  

     - Vrei averea mea sau ţi-e dragă?  

     - Mi-e dragă, nene, mi-a fost dragă de când o ştiu. Nu-mi trebuie avere. Ştii că 

eu sunt al nimănui, n-am avut niciodată nimic, m-am obişnuit așa. Mi-e dragă, 

nene, mi-e dragă.  

     Inima lui Vasile se mai înmuie. Îi veni în minte cum o dorise el pe Ana şi cum o 

păzise tată-sau ca altfel de mult ar fi păcătuit amândoi. 

     - Atunci facem nuntă. 

     Inima fetei făcu un salt de bucurie până la cer. Îi era drag Pătru, simţea şi acum 

căldura lui când o luase în brațe şi o tăvălise în fân. Ea se dusese în șură la el. El 

aranja fânul, n-ar fi avut curajul s-o atingă. Când au fost amândoi acolo, singuri, nu 

l-a mai luat în râs așa cum o făcea de obicei, i-a luat mâna şi i-a băgat-o sub cămaşa 

ei subţire de in. Pătru a tras-o lângă el, a culcat-o în fân şi i-a ridicat poalele. Apoi a 

venit Vasile dar clipa de rai trecuse deja, nici unul n-o mai putea uita. 

     Au făcut nuntă ca toate nunţile, cu lăutari şi purcel la proţap, cu tot satul la 

mesele lungi din curte. A scos Vasile ţuica pusă când s-a născut Stănica şi multă   

n-a rămas din ea. S-au cam mirat bărbații de graba cu care au făcut-o dar muierile 

ştiau şi înţelegeau. Suflete de mamă. 

     Multe nu s-au schimbat. Pătru muncea pe mai departe pe mâncare şi câte un 

pahar de băutură, atâta că dormea acum în pat. Nu mai dormise într-un pat adevărat 

de când se ştia pe lume. Vasile îl muştruluia pe mai departe, din când în când mai 

ridica şi palma lui grea ca şi când ar fi fost argatul lui, nu ginere. Îl îmboldea 

Stănica să nu se lase că acum e bărbat însurat, nu copilandru, dar lui Pătru îi venea 

greu să schimbe ceva. Așa a fost, așa rămâne. 
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     După vreo trei ani muri Vasile. Îl trăsni așa, deodată. Se întorcea de la coasă şi 

încălzit, bău pe nerăsuflate o ulcică de apă rece din fântână. Odată s-a făcut alb, s-a 

lăsat moale pe pământ şi dus a fost. L-au îngropat pe deal şi i-au făcut toate cele de 

trebuinţă ca după mort: popă cu alai şi steaguri, babe să bocească, pomana 

mortului. Au ţinut un an  doliu şi după aia viața a continuat, ce să facă? 

     Vasile nu mai era. Pătru a luat toate frâiele în mână. Nu era prost, era harnic, 

priceput, strângător. A crescut porci şi vite, a vândut o parte, din bani a cumpărat 

pământ. Pe urmă n-a mai putut lucra singur şi a luat năimitori, oameni cu ziua când 

era de arat, de săpat, de cosit. Și-a luat o slugă, unul Neacşu, vânjos, blond dar cam 

sărac cu duhul. Gângăvea câte ceva, numai el înţelegea ce, dar era harnic şi nu 

zicea nimic când Pătru îl mai atingea cu palma sau joarda de făcea ceva greşit. 

Dormea în grajd la căldura vacilor, acolo îşi pusese blana mare de oaie care îi era şi 

pat şi haină pe vreme de iarnă. Nu vedeai pe el nici bucurie, nici tristeţe. Muncea, 

mânca şi dormea. Totul măsurat, încet, din zori până la asfinţit. 

     Au trecut anii şi din alea două hectare s-au făcut patruzeci. Pătru umbla acum cu 

şareta trasă de un cal negru să vadă cum merg lucrurile. Nu mai lucra el pământul. 

Umbla cu cizme din piele neagră, le lustruia Neacşu în fiecare seară. Când intra în 

crâşmă se făcea linişte. A venit „boierul” ziceau oamenii mai în glumă, mai în 

serios. Îl pizmuiau, avea acum o casă mare, cea mai mare din sat, cu acareturi, cu 

gradină în spate şi flori în față. Numai copii n-aveau. Ăsta era oful lui cel mare. Nu 

că i-ar lipsi plânsul şi problemele, dar la cine o să lase el averea pe care cu atâta 

sârg o muncise dacă n-avea copii? Au tot încercat în zadar dar de la un timp nu mai 

avea prea multă tragere de inimă. Se îngrăşase, burta îi atârna peste curea, albise pe 

la tâmple, îşi începea ziua cu un pahar mare de ţuică şi şi-o termina obosit şi pe 

jumătate beat, trântit în pat lângă Stănica. Degeaba îl îmboldea ea, el sforăia într-o 

clipă. 

     - Fată, anul ăsta faci douăzeci şi şapte de ani. Dacă acum n-ai copii, pe urmă o fi 

prea târziu. 

     - Ce să fac, mamă, am tot încercat dar nu dă Al de sus să fie. Acum omul meu e 

cam moale, dacă până acum n-o fost… 

     - Mă fată, nu fii proastă, ce ştie el cu cine e copilul, tot a lui o să fie. Ce-o fi 

dacă moare, cui îi lasă totul? 

     - Mă înveţi la păcat, mamă. Și unde oi găsi eu unul să mi-l facă? 

     - Acolo-i Neacşu. 

     - Neacșu? Cum să-l fac cu Neacşu, mamă? Păi ăla-i prost rău. Și bălai. Dacă o 

să iasă unul ca el mă omoară al meu. 

     - Păi ce, vrei să citiţi Biblia împreună. Ce dacă-i prost. Și dacă o ieşi bălai, o să 

zici că seamănă cu fratele lu tată-tău. 

     S-a gândit Stănica vreo câteva zile şi într-o dimineaţă, după ce omul ei s-a dus în 

ale lui, a intrat in grajd. S-a aplecat deasupra ieslei şi şi-a ridicat poalele. Neacşu a 

venit către ea de parcă era un armăsar de prăsilă care a simțit iapa şi în câteva clipe 
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s-a terminat. Când a venit seara, a pregătit Stănica mâncarea de ştia ea că-i place 

bărbatului ei, s-a spălat şi s-a frecat cu levănţică după urechi si între sâni. L-a 

frământat pe omul ei până au făcut ce trebuia făcut. Adormi liniştită, ca după o 

treabă bine făcută. 

     După noua luni l-a născut pe Vasilică. L-au botezat după răposatul tată-sau, 

Pătru n-a avut nimic împotrivă. El oricum nu avusese pe nimeni. Vasile i-a fost şi 

lui ca un tată. 

     Lucrurile au mers mai departe așa cum trebuiau să fie. Pătru era mulţumit că are 

la cine lăsa averea, Stănica era mulţumită că avea linişte. Numai că din când în 

când o lovea, așa, o căldură între coapse pe care omul ei n-o mai putea ostoi. Își 

făcea atunci de lucru prin grajd, ştia Neacşu de ce venea. Nu zicea nimic, venea de 

la spate, îi ridica poalele, după care ea dădea cu palmele peste fodre să le întindă şi 

pleca. El lua furca şi curăța mai departe bălegarul. 

     - Ai grijă fată, că o să rămâi grea şi dracul o să vă mănânce pe amândoi. 

     Stănica zâmbea şi nu zicea nimic. 

     Pe urmă a murit şi Ana. Au rămas numai ea cu bărbatul ei şi copilul care de abia 

pe la trei ani a început să vorbească. Pătru nu observa. Pentru el conta că are la cine 

să lase avutul. Neacşu era ca un animal prin ogradă, când era cu chef, Pătru îi dădea 

să bea, beau amândoi şi pe urmă îl bătea. Nici el nu ştia de ce îl bătea, dar îi venea 

așa şi el era stăpânul, Neacșu înghițea. Pe urmă au venit comuniştii şi le-au luat 

aproape  tot ce aveau. Le-au luat caii şi şareta, le-au luat vacile şi le-au lăsat doar 

un porc şi găinile. Lucrau toţi la Colectivă. Neacşu era acum brigadier şi umbla cu 

cizme lustruite în şareta trasă de calul negru. El punea cruce la cine și câte zile de 

muncă avea. La început l-a luat Pătru cu „mă, te-ai ajuns mare” dar i-a pus Neacşu 

mâna în gât, i s-a uitat adânc în ochi şi a înţeles Pătru. Zilele de demult s-au dus,   

n-avea ce face. 

     Pătru n-a mai trăit mult. Nu mai era obişnuit cu munca. Era gras, asuda tot când 

trebuia să care roaba cu bălegar la grajduri. Într-o zi a pus mâna la inimă şi gata. 

Acolo l-au găsit, culcat într-o rână pe bălegar. Ana l-a bocit dar asta numai de gura 

lumii. Din sufletul ei Pătru plecase de mult timp. A rămas singură în casa care mai 

înainte era bucătăria de vară. Casa mare pe care o clădise Pătru o luaseră pentru 

Consiliul popular. Au tras gard, i-au lăsat cât să aibă fântână şi coteţele de porci şi 

pasări. Și un pic de gradină în spate. Neacşu o mai ajuta din când în când, mai 

repara câte ceva prin curte, îi tăia porcul, îi tăia lemnele. Un timp s-au mai iubit, tot 

în grajd, în patul mare în care a trăit cu omul ei nu l-a primit. Acolo, partea unde a 

dormit el a rămas neatinsă. Pe pernă dormea acum o cruce veche cu Hristos 

răstignit pe ea şi o Biblie. După un timp nici Neacşu n-a mai vrut s-o aibă. 

Îmbătrânise. Țâțele îi atârnau sub cămașa murdară. Era sură pe cap şi un pic 

gârbovită. Acum avea Neacşu de unde alege. El era brigadierul. Stănica trăia din 

pensia de treizeci şi cinci de lei după bărbat, mai mult nu avea. Mânca din gradină, 

din ce avea în curte, creştea un porc. Câteodată îi mai aducea băiatul ei câte un 
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iepure sau vreun fazan. Acum era şoferul primarului din oraş şi îl ducea pe ăla la 

vânătoare. Când prisosea, îi mai aducea şi ei. Nu se vedeau des. N-aveau ce vorbi. 

Era leit Neacşu, lat în spate, blond. Nu ştia că-i era tată, Neacşu o fi băgat de seamă 

dar n-a spus niciodată vreo vorbă. Cu feciorul ei n-aveau multe de vorbit. Nu era 

însurat, trăia cu una cu zece ani mai bătrână ca el, n-o adusese niciodată s-o 

cunoască Stănica. Stănica stătea singură, nu-i mai intrau nici vecinii acasă. Lucra 

aplecată în gradină şi bombanea de una singură, poate vorbea cu găinile şi cu 

porcul. Le povestea cum a fost ea fată mare şi mergea cu mumă-sa şi cu tată-sau la 

câmp. Si ce mândru băiat a fost argatul lor.  
 

                                                              



 

151 

 

                                           STEFAN  KELLNER 

HOMO SUM ET NIHIL HUMANI … 

     „Un mediocru nervos, nu prea deştept, care enervează pe mai toată lumea 

fiindcă aproape nimeni nu are răbdare să asculte până la capăt ce vrea el să spună”. 

Cam asta e definiţia pe care am dat-o eu despre propria mea persoană. Desigur că 

există şi alte lucruri negative despre mine, dar cam asta ar fi esenţa. Nu mă leg de 

defecte pe care natura mi le-a făcut cu generozitate cadou, ci de cele pe care lumea 

binevoitoare din jurul meu găseşte că e doar vina mea că le am şi nici măcar nu 

încerc să mi le corectez. Așa că dacă spun ei, trebuie să fie adevărat. Desigur că 

este vina mea că nu reuşesc să mi le corectez, așa cum toată lumea, cu sau fără 

sfaturi aşteaptă de la mine. Dar în general lumea dă cu multă sârguinţă şi 

bunăvoinţă sfaturi, indiferent dacă se pricep sau nu la activitatea respectivă. Dacă 

fac ceva la care chiar mă pricep, lucru de care în general lumea se îndoieşte, 

aproape întotdeauna stă cineva în spatele meu privind plin de interes critic ceea ce 

fac. Și mai întotdeauna fac greşit fiindcă altfel n-ar veni prompt din spate: „n-ar 

trebui oare să faci așa…?”. În cele mai multe cazuri sfatul nu se potriveşte cu 

soluţia mea fiindcă, tot în general, vine de la persoane care n-au mai avut niciodată 

legătură cu ceea ce fac eu. Atunci am trei variante: ori să mă fac că nu aud, lucru 

inutil de fapt fiindcă sfătuitorul meu din ceafă va repeta de atâtea ori întrebarea 

până o să fie sigur că am auzit-o, ori  să-i spun cât se poate de fin să mă lase ca ştiu 

eu ce  fac, ceea ce nici asta nu ajută fiindcă continuă să susţină că soluţia lui de 

specialist în această treabă pe care niciodată până acum n-a mai făcut-o e mult mai 

bună decât a mea şi dacă-l refuz de mai multe ori, precis îmi spune că sunt nervos, 

recalcitrant, iritat, negativ, că nu accept sugestii de la nimeni şi voalat că nu sunt 

nici pe departe așa de deştept pe cât mă cred eu, oricum mult mai prost decât e el. 

Și în sfârşit, a treia soluţie este să preiau, conştient de urmări, sfaturile ce mi se dau. 

Adică să fac cum mi se spune, conştient că la sfârşit o să iasă prost, dar o fac în 

speranţa că după aia o să pot sa-i spun cu satisfacție: ai văzut că n-ai avut dreptate? 

Dar asta e doar o iluzie. Răspunsul vine prompt: de ce te-ai luat după ce zic eu? Ce, 

eu sunt specialistul? Dacă te crezi mai deştept trebuia să faci cum ai știut tu. Și 

atunci îmi vine în minte, pe lângă imaginile cu pistoale, cuţite, mănuşi de box, etc. 

zicala inteligentă că cine nu munceşte nu greşeşte. Au mare dreptate când gândesc 

despre mine că nu sunt prea deştept. De fiecare dată cad în această capcană şi nu 

mă învăţ minte. Sunt de nerecuperat.  

     Cât de plictisitor sunt nu-mi dau seama, probabil că destul de mult. Nu-mi aduc 

aminte să fi reuşit foarte des să spun o frază până la capăt fără să fiu întrerupt. 
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Habar n-am de ce. Poate fac frazele prea lungi, poate vorbesc prea rar, poate vreau 

să spun ceva care doar mie mi se pare interesant. Încă n-am reuşit să îmi reduc 

vocabularul la lexicul minimal. „Da” şi „nu”. Dar lucrez la asta intensiv. Iar dacă şi 

asta va fi prea mult, o să-l păstrez doar pe „da”, un „nu” ar fi foarte periculos. Și 

culmea că la sfârşit sunt uneori întrebat: tu chiar nu ai nici o părere despre asta, nici 

o sugestie, nici o dorinţă?... N-am. Sunt un indiferent tipic, alt defect de-al meu pe 

care nu l-am menționat la început fiindcă sunt şi uituc printre altele. Cunoaşteţi 

afirmaţia: eşti băiat bun dar… Eu o cunosc foarte bine fiindcă o aud mai tot timpul, 

o visez câteodată şi noaptea. Asta e ca şi cum ai zice ca eşti un şofer bun dar ai dat 

cu maşina în pom. Ești şofer bun dar… 

     Ia sa vedem, ce defecte mai am? Nu contează dacă le ştiu sau nu, cineva, cândva 

o să mi le facă precis cunoscute. Ești leneş, eşti neatent, nu ești romantic… Ce să 

fac? Ce, parcă eu n-aș vrea? Homo sum et nihil humani a me alienum puto. Sunt 

om şi nimic din cele omeneşti nu-mi este străin. 
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ŞCOALA  MEA 

     De mult timp am vrut să scriu ceva despre școală. Despre școala mea, dar veşnic 

am văzut în fața ochilor caietul cu linii pe care am scris, parcă acum sute de ani, o 

compunere. „Școala mea: Școala mea e mare. Ea are multe clase în care băieţi şi 

fete învaţă aritmetică, scriere şi citire. Tovarăşa învăţătoare e o tanti foarte bună 

care ne învaţă de toate…”. Și m-am gândit că ce voi scrie o să sune cam la fel… 

     Dar școala nu e numai o clădire, școala e o lume, o lume închisă în care se 

întâmplă drame, se varsă lacrimi de bucurie, încep primele iubiri. Prietenii care 

durează mai mult decât cele de mai târziu, o lume complexă cu suma complexităţii 

atâtor elevi şi profesori, fiecare un unicat în felul lui, o lume de contradicţii, elevi 

silitori şi elevi leneşi, deştepţi şi mai puţin deştepţi, docili şi rebeli, talentaţi şi 

mediocri, invidioşi sau nu. Profesori cu har şi fără, profesori „zbiri” şi „pita lui 

Dumnezeu”, profesori de la care ai rămas cu ceva şi de la care n-ai rămas cu mai 

nimic, profesori cu nume şi porecle, Pâcu, Moșu, Crăcănel, Nea Lică şi profesori la 

care trebuie să te gândeşti puţin ca să-ţi aduci aminte cum se numeau. Profesori 

care au văzut în noi doar nişte derbedei leneşi şi profesori care au intuit că în capul 

derbedeilor ăstora e ceva ce merită explorat. Profesori iubiţi sau mai puțin iubiți. 

Profesori care au ştiut să-şi lase necazurile personale la ușa clasei şi profesori care 

n-au ştiut. Și ei au fost oameni ca şi noi elevii, uneori n-am înţeles asta nici noi, nici 

ei. Da, noi toţi, între zidurile groase ale clădirii ăsteia vechi cu portar la poarta pe 

care numai profesorii aveau voie să intre, noi toţi am fost școala mea. Îi spun școala 

mea fiindcă socotind la câţi elevi au trecut în multe generaţii prin ea, o mică, mică 

părticică e şi a mea. 

     Acum, când scriu asta, în fața ochilor mi se perindă sute de amintiri şi figuri a 

căror nume nu mi le mai amintesc şi mă străduiesc să nu le povestesc aici fiindcă 

dacă aș începe aș povesti ore întregi despre ce mi s-a întâmplat mie. Dar eroul 

principal nu sunt eu, e școala. 

     Când eram mic, școala mi se părea foarte mare cu toate că, comparativ cu altele 

n-a fost. Două, trei clase paralele, mai mult nu. O clădire veche, solidă, pe un colț 

de stradă, cu trei uşi solide și ele, un balconaş deasupra lor, probabil cândva, vreun 

rector ţinea o cuvântare unor elevi ca şi noi, elevi printre care poate era şi tatăl meu. 

Cine ştie? Intrarea pe scări largi, la dreapta era camera portarului, pe stânga un mic 

chioşc unde în pauza mare cumpărai de un leu două cornuri proaspete şi un iaurt, 

cornuri care după două ore erau ca guma dar calde erau un deliciu, halva de 
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cincizeci de bani, învelită în hârtie şi biscuiţi „Citro” și „Eugenia”  . Doamne cât de 

buni erau… 

     Apoi intrai efectiv în școală. Două aripi. Pe dreapta sala profesorilor, cancelaria 

şi din ea cabinetul directorului. N-am fost prea des prin ele şi nici unuia nu i-ar fi 

plăcut să intre acolo. Dacă ajungeai să intri, atunci de obicei aveai o problemă de 

care părinții tăi n-ar fi fost bucuroşi c-o ai. În aripa din stânga erau săli de clasă, în 

mijloc era o scară largă ce ducea întâi la un balconaş şi apoi la etajele unu şi doi. 

De la balconaş ne vorbea directorul o dată pe an, la încheiere, se preda cheia şcolii 

şi, când profesorii plecau, „cheia fumătorilor”, o cheie mare pe care cu migala şi 

mare secret am plăsmuit-o la atelier. Colegul nostru Tănase a fost primul care a 

predat generaţiei următoare cheia. Oare mai există tradiţia asta în timpurile  în care 

pentru fumat nu te mai dă afară din școală sau te bagă profesorul de sport în vestiar 

şi-ţi trage o mamă de bătaie ? 

     Am învăţat doisprezece ani în școala mea şi amintirile, în mare parte sunt 

estompate sau parţial eronate probabil. Dar cele mai clare sunt cele din ultimii ani 

de liceu, când ne-am considerat deja oameni maturi şi ne întrebam de ce ceilalţi nu 

ne văd așa. Și, ciudat, cu cât ne-am apropiat de sfârşit, cu atât ne-am dorit mai mult 

să se termine odată. Așa cum probabil pentru unii dintre noi, acum, am vrea să nu 

se fi terminat niciodată. Dar școala, între zidurile ei cuprindea atâta tinereţe, atâta 

iubire, atâtea speranţe încât o mână de profesori, dintre care unii ne cunoşteau mai 

bine decât proprii noştri părinți, reuşeau cu greu să impună scopul principal: 

învăţatul. Nu, aici n-am dreptate, scopul principal era să ne facă oameni şi dacă mă 

gândesc bine, unii chiar au reuşit. 

     Școala era, în felul ei, o entitate închisă, cu regulile ei, absurde sau nu, cu 

cordeluţa şi cravata obligatorii, cu sarafanul fetelor cu o palmă sub genunchi ca 

lungime, cu elevi care le respectau sau nu, cu profesori care se făceau că nu le 

observă sau o directoare care umbla din clasă în clasă cu o foarfecă în mâna ca să 

desfacă tivul la rochiile fetelor. Toate astea sunt nimicuri văzute obiectiv după 

mulți ani, dar atunci erau probleme vitale în suflete în formare care-şi căutau 

adevărul într-o lume pe care o considerau ostila lor. Reguli uneori absurde care 

contraziceau câteodată regulile naturii, reguli împotriva unor fapte normale, 

considerate amorale deşi, ce poate fi amoral când doi elevi îndrăgostiţi se ţin de 

mână sau se sărută? Dar așa era atunci… 

     La ultimul etaj era o sală mare de clasă care, la anumite ocazii era folosită ca 

sală festiva sau unde făceam repetiţii la cor. În sala asta, din când în când se 

organizau „serate dansante”. Asta însemna că primeam radioul Oberon din 

cabinetul directorului pe post de staţie de amplificare şi cu două sârme fixate cu 

chibrituri în mufa de intrare a aparatului, îl legam la un magnetofon. Rock and roll, 

Beatles, Janis Joplin… Un profesor păzea cu prezența lui moralitatea acestor 

întâlniri între băieţi şi fete. Uneori se potrivea vreunul mai tânăr care se retrăgea 

undeva şi ne lăsa în plata Domnului, alteori era câte unul care deschidea inopinat 
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ușa sălii ca să ne surprindă, să ne surprindă la ce? În afară de dansatul poate prea 

strâns, mare lucru nu se întâmpla. Ce și-or fi imaginat profesorii ăştia despre noi?  

     Școala înseamnă multe. Înseamnă să înveți să trăieşti ani întregi cu aceiași 

oameni, ca un preambul pentru viața reală de mai târziu. Nu toţi îţi plac dar înveţi 

să trăieşti cu ei, să-i iubeşti, să-i ignori, să-i imiţi, să doreşti să fii ca ei. Înseamnă să 

înveţi lucruri pe care crezi că niciodată nu le vei folosi şi te întrebi la ce sunt bune. 

Și cândva, poate că eşti bucuros că le-ai învăţat. Școala înseamnă o luptă, luptă 

pentru afirmare, pentru note bune sau note de trecere, lupta cu profesorii, lupta cu 

tine însuți, o entitate în formare care nu ştie mai nimic despre el însuși. 

     Aș putea să scriu multe despre școală dar mi-e teamă că aș deveni melancolic. 

Melancolic din cauza amintirilor trezite, atât de multe, atât de frumoase. Amintirile 

urâte le-am uitat sau le-am romanţat până au devenit şi ele frumoase. Nici nu ştiu 

de ce şi pentru cine am scris toate astea. Probabil pentru mine, ca un pretext de 

reverie plăcută, poate pentru cei câţiva colegi de scoală care întâmplător vor citi  

ce-am scris. 
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ÎN RAI 

     Vă privesc de aici de sus, ascuns după norul ăsta mare şi alb. Cum am ajuns aici 

sus e o pură întâmplare sau poate o neglijență. La triere era cât pe-aci să mă trimită 

jos, la căldurică, dar când am ajuns în fața porţii am făcut o figură așa de amărâtă 

încât le-a fost milă şi m-au lăsat să intru. Nu eram cu tăbliţă la gât pe  care să scrie 

“foarte bun” sau “foarte rău” ca să fie clar unde să fiu repartizat, așa că a trebuit să 

trec prin fața comisiei. M-a luat la puricat un secretar de mâna a şaptea. Avea aura 

puţin cam neglijent căzută spre dreapta şi toga destul de mototolită. Înmuia plictisit 

nişte anafură într-un pocal cu ambrozie. Se vede treaba că nu era unul important 

fiindcă pocalul lui nu era din aur şi poleiala pe el se cam dusese pe ici, pe colo. Nici 

nu s-a uitat la mine când m-a întrebat ce păcate am avut. I-am înşirat şi eu textul 

standard despre păcate dar nici nu m-a lăsat să termin că a şi pus stampila cu 

“acceptat” pe un pergament şi mi-a trecut numele pe o listă lungă. De-acum şi până 

în vecie eram locuitor al cerurilor şi dacă e adevărat ce povesteau slujitorii de jos, 

din casele de rugăciune, mă aştepta o eternitate plină de bucurii şi pace, cum numai 

Buda şi-a găsit-o în Nirvana.  

     La început a fost simpatic să sari imponderabil de pe un nor pe altul, să nu-ţi fie 

somn, să nu fii obosit, să asculţi muzică siderală dintr-o instalaţie multi-fonică 

invizibilă. Dar să mănânci zilnic  numai anafură muiată în ambrozie… Asta la 

început a fost minunat, dar pe urmă te plictiseşti şi de atâta bine şi te uiţi cu jind 

cum se perpelesc aia de jos. În fiecare zi cu alt program de Wellness: băi fierbinţi, 

împachetări cu smoală ca nămolul la Techirghiol, masaj cu jordiţa la tălpi… 

    Ei, dar pe urmă v-am descoperit pe voi şi de atunci stau călare pe câte-un nor şi 

mă uit la voi ca la televizor. E o distracţie. Și nu ştiu cum, dar vă pot vedea şi de 

departe şi de aproape, pe toţi deodată sau selectiv doar pe câte unul, doi. Vă şi aud. 

Și partea mai frumoasă e că voi habar n-aveţi. Păcat că nu pot să folosesc într-un fel 

informaţiile astea, ar fi o distracţie să-i şoptesc unuia ce-a zis despre el prietenul lui 

cel mai bun sau nevastă-sa. Dar nu merge, așa că mă uit doar. Uneori e enervant 

când fac pariu cu mine însumi că o să faceţi într-un fel şi voi faceţi altfel, dar am 

timp…Altă dată o să câştig pariul. Ce-i mai prost e că pe mulți nu-i cunosc. Altă 

generaţie. A mea e ori aici cu mine, ori la colegii de jos. N-avem telefon dar 

câteodată parcă le recunosc vocea când se roagă să nu-i prăjească așa de tare. Poate 

mă înşel. Cu cei de-aici nu e mare distracţie. Se plimbă cu mâinile împreunate şi cu 

ochii închişi şi murmură ceva printre buze. Parcă aşteaptă să le crească şi lor aripi 

albe. Dacă-i salut, se fac că nu mă cunosc. Poate le e frică să nu creadă cineva că se 
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compromit cu mine. Nu le e lor foarte clar cum de am ajuns  eu aici şi nu jos. Asta 

mă întreb şi eu despre ei. Dacă ar fi sinceri şi nu s-ar mai preface așa poate am 

putea juca vreo partida de poker sau de table. Nu pe bani, că aici totul e pe gratis. 

     Imaginaţi-vă că sunteți pensionari, nu mai trebuie să munciţi, totul e pe gratis, 

vă plimbaţi toată ziua prin locuri minunate, să zicem ca alea de prin Caraibe, nu 

exista noapte, totul e luminat plăcut, muzică siderală ca aia de se pune la voi când 

ziceţi că meditaţi, miros de busuioc şi veşnic figuri noi şi interesante. Nu e 

minunat? Figurile noi stau la coadă la poartă şi portarul face numai un semn cu 

capul: tu, rămâi, tu, jos. Nu ştiu exact cum e jos. Doar din povestite, dar cu 

poveştile astea… De când cu proverbul “să faci ce zice popa, nu ce face” mă 

gândesc că prea sfinţii părinți ori ştiu că jos nu e așa de rău cum se zice, ori au ei 

protecţie la poartă şi intră fără să stea la coadă, ca ăia de mai demult care intrau în 

față la coada de la alimentară. Oricum, nu-i rău. Ei, mai lipsesc câteva lucruri. N-ar 

fi rău dacă nu o maşină, am avea măcar o bicicletă. Să te plimbi o veşnicie pe jos e 

cam monoton. Poate o bere din când în când, o ţigară, un flirt cu vreo colega de 

plimbare, dar nu poţi. Încearcă să flirtezi cu vreuna şi în doi timp şi trei mişcări 

apare vreun înaripat şi-ţi zice:  “nu, nu, nu! Aici nu sunteţi acolo …” şi face o 

figură de dispreţ arătând în jos. Ce ştie el cum e acolo. Când coboară deasupra 

vreunuia e plin de reproşuri, el zice că-l păzeşte, dar dacă nu faci ce zice el atunci 

se supară. După părerea mea, şi ăştia cu aripioare albe ar trebui să facă nişte cursuri 

de perfecţionare între oameni, să înţeleagă şi ei cum merg lucrurile jos. Poate ar fi 

atunci mai indulgenţi cu voi.  

     Din când în când se simte o undă de frică plutind în jur. M-am prins că atunci e 

Șeful mare pe aproape. Numai să nu greșești ceva şi să te simtă. La voi se zice că 

El vede și ştie tot. Poate că ştie, dar credeţi că-şi pierde timpul cu vreunul care dă 

pe alături cu vreo mândră înainte să le pună pirostriile pe cap? Aiurea, dacă ar fi 

așa,   i-ar fi ocupată toată ziua, n-ar mai avea timp pentru chestii mai serioase. Eu 

nu     L-am văzut niciodată.  

     După cum vedeţi, nici aici nu e totul perfect. Nu trebuie să credeţi tot ce auziţi 

că ar fi pe-aici. Mai bine aveţi grijă să rămâneţi acolo la voi cât mai mult. Să 

rămâneţi sănătoşi. Deci: fără grăsimi, fără zahăr, fără alcool, fără sare, fără gust, 

fără miros, fără, fără…Și dacă o să spuneţi: “ia mai dă-le dracului pe toate, ce asta-i 

viață?” să ştiţi întâi că dracului nu-i trebuiesc nici grăsimile, nici zaharul, nici 

alcoolul vostru. Din astea are el destule şi pe urmă, dacă nu sunteţi mulţumiţi cu 

viața pe care o aveţi n-aveţi decât să faceţi ceva s-o schimbaţi. Nu uitaţi, alternativa 

cu raiul nu e sigură, s-ar putea ca portarul să facă un semn cu capul și să-ţi spună:   

“ tu, jos!”. Și nu ştiu dacă împachetarea cu smoală o să fie o distracţie. 
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     Un proverb peruan zice aşa: decât să ajungi mai repede undeva pe lumea asta 

mai bine să ajungi mai târziu pe cealaltă. Uşor de zis. În Anzi, la patru mii de metri 

înălţime, unde, ca să ajungi la cumătra Josephine ca să-i duci nişte caş din lapte de  

lama trebuie să cobori în vale vreo cinci ore şi seara să fii din nou acasă ca să 

pregăteşti bărbatului un blid de chicha morada şi un pahar de pisco sour, poate că 

timpul curge altfel. Dar la noi? Ca să merg la alimentară după lapte am trei 

variante: să merg pe picioare – zece minute. Să merg cu bicicleta – cinci. Cu 

maşina – două minute. Deci mă duc cu maşina. N-am ezitat nicio clipită. M-am suit 

în maşină, în fața garajului oprise un idiot deşi a văzut că e garaj, m-am enervat, am 

ieşit din maşină şi l-am înjurat, m-a înjurat înapoi, am trântit ușa şi am pornit, am 

prins toate stopurile pe roșu, n-am găsit loc de parcare la magazin, a fost coadă la 

casă, două stopuri pe roșu la întoarcere, ușa garajului nu se deschidea de tot, trebuie 

împinsă cu mâna. Pulsul e o sută douăzeci, tensiunea să nu mai  vorbim, capul mă 

doare şi sunt roșu la față de parcă am stat două zile în plin soare. Super. Ăia din 

Anzi au noroc că n-au maşini şi trebuie să meargă pe jos. Să nu mai vorbim că la ei 

au voie să mestece frunze de coca, la noi, nu. Mă gândesc cum ar suna un proverb 

asemănător la noi? Probabil cam așa: decât să întârzii cinci minute undeva, mai 

bine faci infarct. Asta nu-i glumă, cunosc câţiva care au fost foarte punctuali până 

pe la cincizeci de ani. Pe urmă de abia, au avut timp de odihnă. Pe vecie.  

     Graba strică treaba. Spune-i asta şefului tău şi o să vezi ce o să se întâmple. 

Timpurile s-au schimbat. Pe vremuri lumea se strângea seara în jurul focului şi 

povesteau ore întregi. Se mai întâmplă şi astăzi să vezi în jurul focului câţiva care 

povestesc. Povestesc la telefon cum e în jurul focului şi ce linişte e din când în 

când, când nu sună vreun mobil, nu face „pip” vreo postare pe Facebook. La stele 

nu se uită nimeni că le-au văzut la televizor mărite, nu așa, nişte puncte luminoase 

neînsemnate, foșnetul frunzişului le face frică, s-ar putea să fie vreo goangă sau 

cine ştie, poate vreun şarpe. Atmosfera e normală. Normal, altfel decât mai demult. 

Atunci se cânta, se dansa, se spuneau glume, acum stau toţi în jurul focului cu 

căştile pe urechi şi ascultă muzică, dau din cap în ritm şi trebuie să-i împungi cu 

degetul în coaste ca să-i faci atenți la ceva.  

     Noi toţi stăm azi tare prost cu timpul. N-avem timp pentru câte am vrea să 

facem sau altfel spus, vrem să facem prea multe pentru timpul  pe care îl avem. Și 

atunci mai tăiem pe ici pe acolo câte ceva. Copiilor le cumpărăm jocuri pe 

calculator  şi am scapăt de ei toată ziua, ori îi uităm la televizor cu orele. Pe părinți 
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îi repezim la telefon de două ori pe săptămână, trebuie să înţeleagă şi ei că suntem 

foarte ocupaţi. Și așa ne facem timp. Ne facem timp să facem bani. Bani ca să le fie 

bine copiilor pe care-i uităm pe undeva prin casă şi să-i ajutăm pe părinții pe care 

nu i-am văzut de săptămâni. Bună treabă. Și cine-i de vină? Noi? Nuuuu... De vină 

e ziua care are doar douăzeci si patru de ore şi nu cincizeci. Asta e.   

     Oroarea noastră cea mai mare e să nu facem nimic. Să pierdem timpul. Să 

pierdem timpul e o crimă, fiecare clipită trebuie folosită la maximum. Gata cu 

munca, atunci fuga la cumpărături, pe urmă la gimnastică, la yoga, cu astea ne 

destindem. Să ne întindem o jumătate de oră pe o canapea şi să privim în gol în 

timp ce mintea noastră cutreieră liber prin lume, printre amintiri sau vise ar fi de 

neînchipuit. Și o ţinem așa până cădem grămadă, nu pe canapea, ci lângă ea şi 

cineva, care are tot așa de puţin timp ca şi noi, ne ajută totuşi să ne întindem şi ne 

dă un pumn de medicamente. Și nu învăţăm nimic din asta. Chiar nimic. 

     Acum să mă întorc la peruani. Dar de ce la ei? Să mă întorc la moşul Gheorghe 

cum stătea seara, după muncă, pe banca din fața casei lui, bancă din scândură 

negeluită, pusă pe doi butuci. Stătea şi pufăia din Mărăşeşti, stătea ca o statuie, 

numai fumul se ridica din colțul gurii. Toată ziua a muncit şi seara avea timp. Timp 

pentru el, să gândească ce-a făcut, să gândească ce-o să facă, să se gândească la 

copii, la muiere, la tinereţea lui pierdută. Nimeni nu-l grăbea până   nu-l striga 

femeia lui să vină în casă să-i dea de mâncare. De ce la peruani? Mi-aduc aminte de 

tăietorii de lemne de pe munte, cum stăteau în jurul focului şi povesteau de-ale lor, 

cine să ascute firizul, cine să lege caii de povara mai încolo unde-i iarba mai bună, 

cum râdeau de Ionică, flăcăul care n-a văzut încă o muiere decât în vis. Treceau 

sticla cu ţuică cu dopul dintr-un cocean de cucuruz din mână în mână, fiecare 

trăgea o duşcă, se ştergeau cu dosul mâinii la gură, plescăiau din limbă de plăcere 

şi-o dădeau mai departe. Până dimineaţă aveau timp. Aveau timp, nimic nu-i 

grăbea, nimic nu le spunea: du-te şi fă ceva, n-ai voie să nu faci nimic, e un păcat, 

nu pierde timpul! Și timpul asta „pierdut” însemna pace, linişte, timpul pe care îl ai 

doar pentru tine, timpul în care să visezi, să arunci toate gândurile negre. De ce    

să-ţi rupă firul un sunet de telefon sau un „pip” din internet? Fiindcă timpurile s-au 

schimbat şi ce-a fost ieri nu mai e azi şi ce e azi nu va mai fi mâine. Și totuşi pacea 

şi liniştea bătrânului fumându-şi Mărășeștiul pe banca din fața casei ar trebui să ne 

facă să gândim o clipă. Și poate atunci, cinci minute pe zi măcar, o să stingem 

telefonul şi internetul, o să uităm că a pierde timpul e un păcat şi o să stăm doar 

așa, fără să facem nimic. Doar așa, fără să facem nimic… 
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MARILE  MICI  SECRETE 

     Dacă ne lăsam ochii să caute în noi, în adâncurile nepătrunse de nimeni ale 

sufletelor noastre, sub scoarţa materială a banalităţii vieţii de zi cu zi, fiecare dintre 

noi are gânduri pe care nimeni altcineva nu le ştie. Bănuiesc că fiecare dintre noi le 

are. Le păstrăm într-o cutiuţă, acolo, pe undeva printre circumvoluţiunile creierului 

nostru şi le discutăm numai intern. Noi cu noi înşine. Și asta poate fi uneori foarte 

obositor. Câteodată sunt fapte așa de vechi şi neimportante că pe nimeni n-ar mai 

interesa şi totuşi avem senzaţia că scăpate printre buze, ar putea deveni un pericol, 

poate chiar o catastrofă. Așa-i la mine, așa-i cred la voi. Cred că nu exista om să nu 

păstreze undeva, în adâncul sufletului sau, în abisul eului, vreun secret pe care nu  

l-a spus nimănui. 

     Și culmea, de multe ori simţim impulsul nestăpânit să povestim cuiva secretele 

noastre, avem senzaţia că secretul e pentru noi așa de apăsător încât trebuie să-l 

lăsăm să zboare. Câteodată îl povestim unuia pe care îl simţim prieten, uneori nu  

ţi-e într-adevăr prieten şi secretul tău zboară mai departe, din gură în gură şi-l auzi 

de la cineva, după un lung lanţ de modificări, îl auzi și simţi cum te loveşte direct în 

moalele capului. Uneori îl povestești unui necunoscut pe o bancă în parc, unuia 

care stă în tren pe bancheta din fața ta. I te dezvălui şi odată ce ai început, parcă nu 

te mai poţi opri şi povesteşti, povesteşti, conştient că rişti ceva dar speri că vorbele 

tale sunt precum cuvintele rostite în vânt, că celalalt, necunoscutul, nici nu e atent 

la ce spui.  

     M-am întrebat de multe ori de ce ni-e așa de greu să păstrăm pentru noi lucruri 

care de fapt nu sunt pentru urechile altora. N-am găsit niciun răspuns sau mai 

degrabă am găsit atâtea răspunsuri diferite că n-am ştiut care s-ar potrivi mai bine. 

M-am gândit că în noi e mereu o lupta între a ne recunoaşte vreo vină și a spune că 

noi avem dreptate. Și atunci o povestim cuiva în speranţa că va spune: „da, așa e, ai 

avut“. Sau sunt chestii așa de intime, despre tine, despre familie, încât a le povesti 

cuiva înseamnă parcă o violare a ceva sacru, a ceva foarte valoros şi totuşi vrei s-o 

spui cuiva fiindcă totul te apasă cu o presiune gigantică si câteodată  ai impresia c-o 

să explodezi. Și atunci interlocutorul anonim de pe banca din parc sau cel din tren e 

o binevenită supapă, o supapă care nu-ţi cunoaşte familia, iar dacă intimităţile i le 

povesteşti ca şi când ai povesti despre altcineva, pe el tot nu-l interesează iar pe tine 

te uşurează. Asta e cuvântul: te uşurează. De ce e așa, stă scris în stele. 

     Nu contează cât de nevinovate sunt secretele noastre. Pentru noi ele sunt 

întotdeauna vinovate, altfel am vorbi nestânjeniţi despre ele. Probabil că multe, 
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dacă le-am spune cuiva apropiat așa cum le simţim noi, nici n-ar înţelege ce e rău în 

asta. Obiectiv nu. Subiectiv da şi noi suntem subiectul.  

     M-am întrebat de multe ori dacă există oameni care nu simt așa ca mine. Dacă 

exista oameni care nu se luptă cu secretele lor. Probabil ca da, n-o s-o aflu 

niciodată. Sau poate se luptă dar reușesc să le păstreze doar pentru ei, fără să le lase 

vreodată să plece din colivia închisă, le lasă să-i macine încet, încet… Dar că cei 

mai mulți sunt ca mine, o dovedesc sutele de ani de când există spovedania. Și 

probabil că pe mulți, asta-i ajută. Ca şi pe mine dacă i-aș povesti problemele mele 

unui necunoscut așezat pe o bancă în parc, în timp ce el ar dori să mănânce în 

linişte un covrig şi m-ar înjura probabil în gând, blestemând clipa când mi-a 

răspuns că locul de lângă el pe bancă e liber. Uneori mă gândesc că dorința asta de 

a scoate din noi secretele de care ne jenam, pe care pe de o parte n-am vrea să le 

știe nimeni iar pe de altă parte am vrea să scăpam de ele ca de o pacoste, este o 

dorință a noastră de a deveni curați după ce le-am spus, fără ascunzișuri, să putem 

să privim în ochi pe oricine fără vreun gând ascuns. Sau poate că e frica de a trece 

pragul dincolo de viață cu secretele nerostite. E doar un gând de-al meu. E doar un 

gând de-al meu… 

     M-am imaginat odată ce s-ar întâmpla dacă aș pune totul pe masă și aș spune: 

ăsta sunt eu, astea sunt gândurile și secretele mele față de fiecare dintre voi. 

Probabil că o parte s-ar întreba: ce-i cu asta? E vreo problemă cu tine? Ești bolnav? 

O altă parte  s-ar supăra definitiv pe mine pentru o mică faptă nevinovată care s-a 

petrecut acum cincizeci de ani și, care în afară de mine, nimănui nu i-a mai trecut 

prin cap să se gândească la ea. O parte m-ar privi cu indulgență și ar spune: nu-i 

nimic, se întâmplă. Dar n-o s-o fac niciodată. O știu prea bine. O să trăiesc mai 

departe cu micile mele secrete care mă vor chinui puțin din când în când. Nu sunt 

secrete prea mari și dacă mă gândesc mai bine, chiar sunt nevinovate. Așa că o să 

mă mai gândesc la asta și poate, cândva chiar o să vă povestesc câteva dintre ele. 

Doar dacă promiteți ca n-o să spuneți mai departe… 
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     Când trec prin fața casei în care am copilărit, nu am nicio tresărire aparte, trec 

pe lângă ea ca pe lângă oricare altă casă. O casă veche, cam dărăpănată, nici nu ştiu 

dacă sau cine locuieşte în ea. Nu mai e casa mea. Casa mea, casa unde am copilărit 

e aici, aici, în sufletul şi în creierul meu, neuitată, cu sunete şi mirosuri, cu sufletul 

celor patru generaţii care au respirat aerul ei: bunicii mei, părinții mei, noi şi copiii 

noştri. Acolo sunt treptele călduţe pe care stăteam vara, după sculare, pe jumătate 

adormit, cu o cană de cacao în mână şi încercam să-mi feresc ochii de lumina 

soarelui. Oare ce gândeam atunci, acolo, privind vrăbiile, ascultând zgomotul râului 

acoperit de zgomotul bucătăriei în care mama pregătea deja prânzul? Oare mă 

gândeam la ceva sau stăteam doar așa, semi-adormit, semi-treaz, aşteptând poate să 

se întâmple ceva, ceva nedefinit, nedefinit ca şi dorinţele mele.  

     În casa mea, casa pe care o port în suflet, trăiesc şi azi împreună cei vii şi cei 

morţi. Nimic nu s-a schimbat, totul a rămas dăltuit în stânca timpului, bunica şi 

bunicul, mama şi tatăl meu, fraţi, verişori, mătuşi, unchi, vecini, prieteni, intră şi ies 

pe poarta mare de lemn, intră în curtea răcoroasă acoperită cu viță de vie, Îi aud 

cum vorbesc, cum râd, cum se ceartă câteodată. Văd cum aduceam de la piaţă 

lubeniţa mare pe care o coboram cu găleata în fântâna cu apă rece ca gheața, 

aceeaşi fântână în care vărul meu mai mic a aruncat odată pisica să vadă dacă ştie 

să înoate. Scoteam lubeniţa, câteodată cu greu, fugea, nu voia să intre din nou în 

găleată s-o ridicam, îi era teamă, ştia ce o aşteaptă, ştia că cuţitul o s-o spintece cu 

un pârăit şi o s-o împartă în felii groase pe care le mâncam în mijlocul curţii, curgea 

zeama rece şi dulce pe bărbia noastră de copii, râdeam, eram roşii de la o ureche la 

alta. Râdea şi bunica, râdea şi mama, pe urmă măturau seminţele împrăştiate prin 

curte, până a doua zi, altă lubeniţă, altă distracţie. 

     Hortensia din colțul curţii a existat acolo dintotdeauna, aș crede că întâi a existat 

hortensia şi în jurul ei s-a construit casa. Așa cum de când mă ştiu în gradină 

creşteau roşiile mari şi dulci, le culegeam calde seara când veneam de la scaldă, 

flămânzi, rupeam franzela albă fără s-o tăiem, muşcam din ea, din brânza tare şi din 

roşia zemoasă. C-așa mănâncă copiii vara, ne spunea în glumă mama, dar nu 

trebuia să ne spună, nu ne-am imaginat mâncare mai bună decât pâinea asta 

proaspătă cu brânză şi cu roşii din gradină.  

     Dacă trec pe lângă casa copilăriei mele şi mai uit la ea cât e de dărăpănată, 

acoperişul plin de muşchi, n-am cum s-o simt ca a mea. Casa mea de pe strada cu 

tei mirositori, cu frunză lată, cu râul la câţiva paşi depărtare, casa cu strada 
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măturată de ţigănci guralive la crăpatul de ziuă, cu trotare cu şanţ din piatră de râu 

pe care-l curăţam de buruieni cu un cuțit rupt primăvara şi-l văruiam să fie frumos 

de 1 Mai era cu totul altfel. Casa mea din oraşul meu pe care cu greu îl mai 

recunosc și pe el dar îi recunosc dealurile pe care ne cățăram şi ne rostogoleam la 

vale prin iarba grasă şi câteodată urzici, dealul unde ne puneam pe burtă şi 

„gâdilam” greierii cu un pai în găurile lor până ieşeau afară, pe urma îi lăsam să 

trăiască, nu erau buni la pescuit. Pe o latură dealul avea o râpă abruptă ce cobora 

prin pădure. Coboram de-a lungul pârâiaşului într-o lume de vis. Acolo era locul 

nostru secret în care ne adunam şi spuneam povești, povești despre noi şi isprăvile 

noastre pe care nu le-am făcut niciodată, dar în mintea noastră erau la fel de reale 

ca şi copacii din jur, ca şi pârâiaşul. Povesteam, înfiorându-ne cum o să vină Râpu, 

banditul care a scapăt din închisoare şi bântuia prin păduri, poate chiar în locurile 

astea, poate a băut apă din pârâiaş chiar aici unde stăm noi acum, poate acum o să 

apară… Acolo, lângă pârâu, eram în acelaşi timp şi indienii lui Winnetou şi 

Huckleberry Finn şi Cireşarii. Colțul ăsta a fost colțul nostru de vis, în care am 

visat că suntem cine nu eram dar am fi vrut să fim, mai târziu ne-am adunat acolo 

să fumăm pe ascuns, după aia mâncam mere verzi şi frunze de măcriş să nu ne 

simtă părinții. Le mestecam în linişte, erau acre şi tari, stăteam unul lângă celălalt, 

mestecam şi ne uitam la munţii încă cu zăpadă pe vârfuri, cel rotunjit ca un spate de 

dinozaur, cel colţuros şi înalt din spate. La poalele dealului, un câmp albastru-violet 

de brânduşe. Numai acolo creşteau așa de multe la un loc. Cine ştie de ce, poate 

reginei brânduşelor i-a plăcut locul, umbros şi liniştit şi şi-a răsturnat sacul. 

Poate… 

     În mintea şi sufletul meu totul a rămas așa cum a fost, nimic n-a reuşit să 

altereze ceva. În fiecare colţişor din casa, pe fiecare piatră de pe stradă, pe fiecare 

cărare de deal pe care am călcat am lăsat o urmă. Fiecare urmă a fost o întâmplare, 

a fost o întâlnire, o lacrimă, un zâmbet, o durere sau o victorie, toate una după alta, 

fără să se repete, fiecare un unicat, un șir de paşi de la început până în clipa în care 

se vor opri definitiv. Un timp, din când in când, câte cineva o să le mai desluşească, 

până se vor şterge. Până se vor șterge definitiv. Urme…doar urme…urmele paşilor 

mei… 
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ULTIMA POVESTE 

     Asta e un soi de final. Cu asta cartea „Urmele pașilor mei” se încheie. Cândva 

totul are un sfârşit. Ce-am scris, am scris că așa mi-a venit, habar n-am de ce, dar 

mi-a făcut plăcere să le scriu. Poate că a fost doar o supapă de ieşire pentru 

gândurile mele nespuse. O cititoare a comentat odată că s-a regăsit în multe din 

povestiri. De ce nu? În unele dintre ele sunt multe întâmplări şi trăiri pe care mai 

toţi le avem. Eu le-am pus doar pe hârtie. Nimic nu e nou, doar noi avem câteodată 

impresia că doar nouă ni s-a întâmplat.  

     Nu mi-a venit greu să scriu. În mine zac atâtea amintiri că nu mi-ar ajunge 

timpul să le povestesc. Amintiri frumoase dar şi urâte. Pe cele urâte le arunc în hăul 

inconştientului şi le păstrez doar pe celelalte. Multe legate de locuri, multe de 

întâmplări, dar cele mai multe legate de oameni. Prieteni sau cunoştinţe, oameni pe 

care i-am văzut doar o dată în viață, oameni obişnuiţi, oameni neobişnuiţi prin ceva 

dar toţi oameni. Niciodată n-am fost legat de obiecte, doar de oameni, de sufletele 

lor, oameni pe care i-am iubit, oameni pe care nu i-am iubit, oameni care au fost 

lângă mine un timp sau doar o clipă scurtă în care totuşi au lăsat în creierul meu 

ceva, suficient de mult ca să povestesc ceva despre ei. Sunt sigur că unii din 

oamenii pe care i-am întâlnit se vor recunoaşte în una sau alta dintre povestiri şi 

sper să nu mi-o ia în nume de rău. 

     În poveştile astea mi-am deschis larg sufletul, dar numai cine umblă prin viață 

cu sufletul larg deschis poate să primească în el atâta lume. 

     Cartea se intitulează „Urmele pașilor mei” pentru că ideile şi subiectele sunt 

rupte din drumul meu prin viața mea şi a altora din jurul meu. Și dacă treci prin 

viață cu ochii largi deschişi, atunci poţi vedea şi trăi foarte multe. 

     Veleităţile mele de scriitor sunt reduse, însuşi cuvântul „scriitor” mi se pare prea 

mult pentru ce am scris. Hai să-i zicem doar povestitor, asta s-ar potrivi mai bine. 

Așa că nu căutaţi mult după vreun stil sau construcţii literare complicate fiindcă n-o 

să găsiţi. Ați găsit doar un mănunchi de amintiri şi reflecţii care mi-au ocupat şi îmi 

mai ocupă mintea şi acum. 

 

 

                                                          SFÂRȘIT 

      

mailto:st.kellner@gmx.de 

 

mailto:st.kellner@gmx.de


 

165 

 

                                           STEFAN  KELLNER 

DESPRE AUTOR 
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