
ANTOLOGIA IDC
PROZĂ SCURTĂ

2010

C O N C U R S U L L I T E R A R N A T I O N A L 

I N C U B A T O R U L D E C O N D E I E



Culegere de lucrări reprezentative, 
premiate la Concursul literar național 
INCUBATORUL DE CONDEIE

Ediția I 
27 Sept. - 27 Nov. 2010
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Puseu de iubire (note de jurnal)

               Carmen Manuela Măcelaru

Îţi aminteşti poemul lui Nizar Qabbani? 

„Dacă eşti prietenul meu ajută-mă să te părăsesc/ Dacă eşti iubitul meu ajută-mă să 

mă vindec de tine/... Dacă eşti profet scapă-mă de acestă vrajă, de această necredinţă/ 

Dragostea ta este ca necredinţa… cruţă-mă de această necredinţă”... Cel mai greu nu 

este să se mute cineva în mine, chiar dacă mutarea este un fenomen uneori instant şi 

se petrece cu viteza luminii, chiar dacă bagajele ajung mai târziu şi chiar dacă vine cu 

mâinile goale, nu, nu asta e cel mai greu, pentru că la început sunt primitoare. Cel 

mai greu este să-l dau afară. Îi pot arunca valizele, scrumiera, ţigările, aftershave-ul 

pe geam, cărţile să le dau la vecini, să arunc cadourile primite fără nicio remuşcare, 

ceaşca de cafea din care a băut până mai ieri, să deratizez, să pun clor în cadă şi să 

stau toată ziua cu geamurile închise, tot va trăi. Pot schimba parchetul unde paşii s-

au impregnat până în pământ, nu, asta e foarte uşor să fac. E foarte uşor să-l scot de 

la întreţinere, să nu mai vopsească pereţii venelor, pot găsi un zidar mai priceput, să 

nu-i mai răspund la e-mailuri, la telefon, pot lua alt sim, alt id, nu, asta e foarte 

simplu. E simplu să arunc în recycle bin pozele, documetele, muzica, petele pe care 

le-a făcut pe faţa de masă şi la care ţineam foarte mult. Cel mai greu nu este să arunc 

sau să şterg ci pur şi simplu să îl iau de mână şi să-l dau afară pe uşa din tavan. El 

continuă să trăiască liniştit, ca un parazit într-o gazdă perfectă, câte medicamente aş 

lua, se lipeşte de ficat, de oase, nu mai pot merge dreaptă, mă cocoşez de atâta 

greutate. El va sta latent ani de zile sub piele şi când cred că sunt mai bine, fac un 

puseu de iubire. Încep să caut prin sertare, poate dau de vreo aţă din cămaşa lui, de 

vreun muc de ţigară căzut pe sub pat, poate nu am şters fişierele ascunse, caut prin 

congelator o felie de zi petrecută cu el pusă bine la păstrat, nimic, nu mai e nimic, 

nici măcar lanţul de la brelocul lui rupt, nicio şosetă, niciun buton, nimic, nimic. 
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Clinic, sunt bine, ochii sunt la locul lor, am toate mâinile, toate picioarele şi totuşi am 

cel mai mare handicap, nu mai văd să merg pe stradă, nu mai aud, nu mai respir. 

Astăzi am să îmi văd de treabă, camera mea este stearpă, luminoasă, neproductivă, 

este la fel ca în  „Oameni şi şoarici”, de John Steinbeck,  o fugă, o secetă, un prieten 

pe care nu mă pot baza, dar care stă cu mine necondiţionat, ne apărăm reciproc cu 

orice preţ. În ascunzişul din podea este însă o scăpare, pe acolo cobori în tine, cameră 

este un fel de piele care te protejează de oameni. Aici sunt şi George şi Lenny. Dacă 

aş încerca să definesc camera aş cădea în mojicia de a defini cu orice preţ ceva. Dar 

recunosc că mă uit în dicţionar zilnic, pentru cuvinte ca „drum”, cameră”, „perete”; de 

multe ori găsesc definiţii surprinzătoare, de exemplu peretele este ceva care limitează, 

separă sau izolează, aşa este şi iubirea de fapt,  limitează, separă, izolează; iubirea este 

un perete. Peretele, fie că vrei să îl spargi, fie că vrei să scrii pe el, fie că vrei să îl 

acoperi, fie că pur şi simplu nu-l mai vrei şi atunci ieşi, rămâne tot perete. Ieşirea nu 

este un impediment în calea înţelegerii lui, dimpotrivă ajută. Fiecare dintre noi poate 

da o definiţie iubirii, dar nu vreau să cad în greşeala de a vorbi despre a fi îndrăgostit 

şi a iubi, este aceeaşi diferenţă ca între paznic şi hoţ, amândoi au un punct comun, 

acel bun fără de care niciunul dintre ei nu s-ar afla în locul acela. Nu pot vorbi despre 

iubire fără să îmi fac temele, şi dacă mi-aş face temele te-aş plictisi îngrozitor, aş 

împărţi iubirea ca pe un măr, în ură şi splendoare, aş tăia mai departe ura în pasiune 

şi echilibru, splendoarea în muzică şi orgasm; aş deveni insuportabilă. Când am 

început să-l iubesc, am început să-l iubesc de la dreapta la stânga, inima-mi bătea de 

la moarte la naştere, mă întorceam într-o picătură de somn prenatală, literele în 

metamorfoză se duceau în coaja de ou. Era un fel de sală de operaţie, bisturiele mi-au 

îndepărtat trecutul tumefiat, foarfecile mi-au tăiat legătura cu pământul, pensetele 

mi-au întins sufletul la maximum, ţipete, urlete, lumina s-a stins, becurile s-au ars. 

Acum am un gol imens în stomac. Am plecat pe stradă, aşa nebuneşte, la întâmplare, 

să mă plimb prin parc, să ies cumva din casă, din mine şi mai ales din el. Trecătorii 
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mă priveau miraţi, la început nu am luat în seamă, apoi din ce în ce lumea se strângea 

în jurul meu, eu mă uitam pe haine, poate aveam vreo pată, poate vreun sărut de la 

tine se lipise de fruntea mea şi cine ştie ce îmi crescuse acolo, dar, nu, nu era vorba de 

aşa ceva. M-am aplecat puţin şi prin abdomen mi se vedea oraşul, cealaltă parte a 

oraşului, prin torace treceau tramvaie, copiii se duceau la şcoală, era un gol imens. 

Iiniţial am crezut că e vorba de o gropă de gunoi, gen Glina sentimentală, cu 

pescăruşii de rigoare şi bănci puse la uscat de atâtea întâlniri, din fericire era doar 

oraşul, oraşul tău. Am fugit speriată, m-am aşezat pe iarbă în parc şi o fetiţă a venit 

liniştită, se uita la mine destul de banal, dar cu o curiozitate ce m-a făcut să tresar. 

Apoi a plecat, chemând şi alţi copii: „E Tom şi Jerry”, „E Tom şi Jerry”. Am plecat, 

transpirasem, m-am urcat repede în 783, autobuzul fără destinaţie. Controlorul mi-a 

făcut semn cu ochiul, indiciu că ştie că nu am bilet. Şi nu aveam. M-a lăsat în pace. 

Nu ştiu unde am coborât, dar am coborât cu gândul că se va face noapte mai repede 

şi voi ajunge acasă liniştită. pfuu, dar pe măsură ce se întunca în mine lumina ceva. 

dacă aş fi avut o haină mai groasă poate nu se vedea, sau măcar lumina se estompa, se 

pierdea prin vene, mai curgea în canalizare. Ce s-a întâmplat apoi nu mai ştiu, unde 

am adormit nu mai contează, dimineaţa am dus mâna uşor pe abdomen, aveam piele, 

dacă apăsam simţeam că mă doare, deci, aveam şi carne. cerşetorul de lângă mine se 

ridică somnoros uitându-se la stomacul meu şi spune plictisit: „Este doar 6, hai să 

mai dormim”. Ideea ştii care este cu toate elucubraţiile astea, că toată lumea vede în 

mine ce are nevoie, fetiţa vede benzi desenate, cerşetorul un ceas,  numai el nu a avut 

nevoie de nimic. Textul acesta nu este nici proză scurtă, nici parodie este un  alt gen 

literar specific doar mie, este o iluzie optică care reflectă o stare, o anomalie a 

sângelui, un fel de leucemie a iubirii.
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Vioara

     Laura Baban

Are pielea bălaie şi molatică. Îi curge vaporos pe carnea ei pietroasă ca o gutuie şi se 

întinde transparentă pe oase. O privesc în lumina televizorului. Sânii i se lovesc fin 

de marginea ligheanului albastru în care se spală de 15 ani încoace. În cameră 

pluteşte un parfum ieftin de săpun galben şi de fructe coapte. Mişcările ei anoste lasă 

urme întinse pe pereţi. Apa rece o îmblânzeşte. Cu mişcări studiate îşi clatină 

şoldurile şi-şi aşază genunchii apăsaţi în covor. Îşi încreţeşte buzele subţiri şi scoate 

un icnet slab. Părul ud şi-l aruncă deodată pe spate, biciuind pielea fragedă cu firele 

lipite între ele, de-o salivă groasă. 

Îi privesc spinarea blândă. Se spală agale, istovită parcă de atâta linişte. Îi urmăresc 

mişcările lungi şi leneşe, înnebunitor de încete. Deodată îi aud oftatul adânc şi 

limpede, ca al unui copil. O simt cum îmi respiră parcă în urechea sufletului. Se 

ridică anevoie şi-şi toarnă din cazan, apă clară, fierbinte. Aburul ţâşneşte ca şi cum 

ligheanul albastru ar pufăi. Aerul camerei se perdeluieşte, îmbrăţişându-ne pentru o 

clipă. 

Mă priveşte brusc cu doi ochi albaştri, sticloşi. Are o mutră simpatică şi-o gură mică, 

de copilă, de-o senzualitate nestăpânită. Îşi încruntă sprâncenele rare şi pipăie după 

prosop, pe întuneric. Fără vreo explicaţie, simt deodată cum tavanul se face mai 

scund şi buzele mele cresc, înăbuşind o oarecare observaţie clocotitoare. Îşi şterge 

fruntea cu pumnul, ca un soldat mătăhălos, iar eu o privesc cu îndrăzneala cu care aş 

intra în odaia unui om drag.  

Simt cum mă furnică degetele şi-abia-mi stăpânesc pornirea bolnăvicioasă de-a 

scormoni în sufletul ei chinuit. Sufletul ei în care ştiu că forfotesc durerile ca nişte 
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şerpi de apă într-o baltă. Sufletul ei cu pieliţa crăpată, burduşit de lipsuri şi 

dezamăgiri. 

Uneori îmi place să cred c-o cunosc. Că-i ştiu tresăririle şi fricile. Că ştiu ce-o bucură 

şi ce-o mâhneşte. Ştiu că porumbeii din Unirii o înveselesc. Că botul umed al Vandei 

o linişteşte. C-o irită vasele din plastic. Că mirosul de prezervativ o excită. Că de cele 

mai multe ori râde prosteşte, ca să-şi amintească sunetul râsului ei. Că, uneori, când e 

singură, dansează pe melodii indiene. O plăcere amară şi ciudată. Că nu ştie dacă a 

iubit vreodată cu adevărat sau dacă a avut vreodată un orgasm. C-a învăţat preţul 

vieţii de la doi ochi argintii, cu gene dese, ca aripile de fluture, care într-o dimineaţă 

au murit. Că mâinile ei se înfig uneori în pământul pe care-l trudeşte, de parcă ar 

vrea să le sădească şi pe ele.  

Uneori îmi place s-o privesc îmbăindu-se şi să mă las pradă gândului că aşa se spală 

durerile. Într-un lighean albastru, cu săpun galben. 
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Drum de noapte

      Șerban Dinu

Vântul nu mai bătea decât pe anumite străzi şi de ele învăţasem să ne ferim 

instinctiv. Simţeam o senzaţie stranie de oboseală latentă, iar dacă te opreai mai mult 

timp te lovea frigul. Eram la fel de sensibili la întuneric şi la lumină, la zgomot şi la 

linişte. O lume ca asta îţi arată mai mult, mai puţin puternic. Cumva îşi pierde din 

varietate. Vânzătorii din magazinele non-stop dormeau de mult înfofoliţi pe scaunele 

lor incomode. Nu ştiu de ce pe figurile multor oameni se citeşte suferinţă când dorm. 

Mi-am adus aminte de asta când am văzut într-o gheretă un bărbat roşu la faţă, cu o 

piele întinsă şi subţire ca a femeilor spălătorese, cu ochi mongoloizi urduroşi 

chinuindu-se în somnul lui domestic. L-am părăsit pierdut în somn şi în noapte.

Apoi l-am descoperit pe Isus mort pe o cruce, agăţat într-o firidă. Îl 

lăsaseră singur în noaptea aceea, iar noi l-am ocolit, întorcându-ne şi depărtându-ne 

repede de el. Şi-acum mă-ntreb cei cu mormanul de Isuşi crucificaţi alungaţi prin 

lume, răstigniţi prin vârfurile clădirilor, pe lângă pereţi, pe vârfuri de munte. De ce nu 

Isus înălţându-se, sau dându-i viaţă lui Lazăr, sau Isus sărutând, sau demn, în faţa 

fariseilor. De ce Isus rănit, plin de sânge, chinuindu-se singur, de ce Isus cel Slab, 

Dumnezeu decăzut în faţa suferinţei, învins de ceva uman, omorât de creaţia lui. În 

lumea plată din bisericile noastre unde nu sunt nici lumini, nici întunecimi puternice 

şi unde miroase straniu, bătrâneşte şi altfel decât în vreo casă de om, Isus suferind 

pare blând, iar imaginea lui nu mă mai doare. În noaptea asta nimic nu poate să 

doară, nici vedenia unui mort spânzurat de-un lemn într-o firidă, nici imaginea 

celorlalţi, care se scurg şi nu rămân decât veşminte negre, mâini şi feţe zbârcite, toţi 

transformaţi în icoane şi scaune şi lumânări, şi rugăciune.

În Piaţa Sfatului ei i s-a făcut frig şi s-a aşezat pe o bancă din lemn care nu 

era rece. Eu am stat lângă ea, iar Vasile s-a aşezat chinuit pe o piatră. Vasile avea 
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părul foarte lung şi şi-a aprins o ţigară şi-un porumbel a fâlfâit pe deasupra noastră. 

În spate, pe turnul Primăriei, timpul se scurgea pentru noi. În noaptea asta era chiar 

pentru noi, nemaifiind nimeni acolo să-l vadă şi să-l simtă. Îl vedeam. Îl simţeam 

cum curge. Îl măsuram cu paşii şi faptul că ei se înmulţeau, că erau în urmă şi că vor 

urma, ne arăta că există timp. Mai şovăia când inima vreunuia dintre noi se oprea sau 

o pornea grăbit când îl zoream, dorindu-ne dimineaţa. Acum, lângă Primărie, că 

puteam şi vedea timpul, nu numai să-l simţim, el devenise palpabil, un obiect, una cu 

casele, cu porţile închise. Trecuse de mult târziu şi era tocmai foarte devreme. Asta 

dacă turnului Primăriei nu i s-o fi pus în gând să ne păcălească şi să ne arate alt timp, 

un obiect fals, nemaivăzut şi nemaisimţit de noi. Şi dacă timpul ar fi fost mai 

devreme, şi oraşul, şi porţile ar fi fost mai devreme, noi ne-am fi aflat acolo unde mai 

fusesem cândva, în oraşul şi lângă porţile pe care le-am mai fi văzut cândva, atunci 

când paşii noştri care curgeau ne spuneau că timpul nostru, de data asta nu obiect, ci 

doar calitate, spirit, e bun.Şi dacă timpul ar fi fost mai târziu ne-am fi aflat într-un 

loc în care obiectul timp încă nu există şi nu aşteptându-l, ci grăbindu-ne departe de 

el, l-am fi aflat, spirit. Am aşteptat în Piaţa Sfatului atât cât ar fi trebuit ca timpul să 

ne ajungă dacă ar fi fost în urma noastră şi să putem să-l şi ajungem noi, grăbindu-

ne, dacă el ne-ar fi luat-o înainte. Biserica Neagră era un munte cubic de granit. 

Acoperişul i se transformase în noapte. Zidurile spuneau ceva, dar de astă dată nu era 

nimic pentru noi şi nu ştiu dacă avea legătură cu timpul. În orice caz, nu cu timpul 

nostru.

Pe o străduţă am văzut dracii dansând, iar ei şi lui Vasile li s-a părut că ne 

cheamă. Şi-au vrut să mergem, dar casa lor n-avea intrare. N-am găsit poarta iadului 

şi-a trebuit să ne întoarcem. Vasile a urinat lângă un gard în apropiere şi dacă ne vom 

întoarce vom găsi probabil locul. Apoi Vasile şi-a aprins o ţigară. Eu le-am spus să 

mergem să dormim în parc, dar n-au vrut, aşa că am aşteptat până dimineaţă.

Se făcuse devreme şi am pornit pe strada Lungă. Astfel de străzi nesfârşite, 



drepte şi tocite, despre care niciunul dintre noi, deci nimeni, pentru că în noaptea asta 

lumea e numai a noastră, nu ştie unde duc, mă poartă cu gândul la viaţă. În depărtare 

nici o lumină, strada e prea lungă, şi-atunci n-avem ţintă şi nu ştim până unde vom 

putea merge aşa. Picioarele încep să doară şi foamea, şi beţia, şi somnul, şi toată viaţa 

asta începe să capete iz de suferinţă. Şi-acum mie-mi vine să râd de strada asta cu 

uşile ei închise, ca viața, şi-am râs, şi-am părăsit-o, şi-am mers aiurea printr-o 

fundătură lăturalnică printre glasuri gălăgioase.

Iar mai târziu Vasile a întrebat o umbră încotro să mergem, iar umbra 

binevoitoare ne-a explicat şi-am făcut cum ni s-a spus, pentru că am considerat că e 

bine. Un oraş gol ca acesta se umple de umbre dimineaţa. Noaptea umbrele se chinuie 

în somnul lor domestic şi stau toate dincolo de porţile lor mari şi închise şi nu ştiu de 

timp, de Isus şi de Biserica Neagră. Când se face dimineaţă însă, până să răsară 

soarele, umbrele încep să se mişte. Durerea, suferinţa trezirii din somnul chinuit li se 

agaţă încă de chipurile placide. Se pornesc prin oraş fără ţintă, posace şi zbârcite la 

faţă şi la mâini, purtând chemări, dorinţe şi amintiri şi neavând glas să le strige. Când 

răsare soarele umbrele se transformă în oameni, şi atunci lumea noastră din noaptea 

asta dispare şi se amestecă cu lumea lor, iar noi scăpăm de grija timpului, a lui Isus sau 

a Bisericii Negre.

Mai târziu am privit lumea asta pe un geam mic şi pătrat. Începea iarna. 

Casele erau acoperite de brumă, pomii desfrunziţi. Dintr-un coş, vălătuci de fum alb 

se răspândeau efemeri. Garduri negre şi porţi prietenoase, acum deschise. O pumă 

neagră se plimba pe un acoperiş. Cer plumburiu, translucid. Era lumea pe care o 

cunoşteam.
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Un infarct e un semn că se apropie Crăciunul

     Adrian Diniş

Aud rafale de Kalaşnikov. Războiul a început. Un bătrân zace întins pe zăpadă. O 

zăpadă de un alb imaculat ca-ntr-o reclamă la clor şi detergenţi. Detergentul nostru 

nu lasă nicio pată. Zăpada noastră e mai bună ca în Alpi. Ea aduce moartea prin 

îngheţ şi adormire. Totul aici e un basm. Ninge ca într-un basm. Albă ca Zăpada cu 

sufletul ei rece, cu privirea ei de heroinomană care trece prin mine ca moartea. 

Bătrânul, o Frumoasă adormită, nu tocmai frumoasă. Nimeni n-o să-ţi facă respiraţie 

gură la gură, Frumoasă adormită. Nimeni n-o să-ţi sărute buzele, ca să te trezească. 

Sub cumpărăturile împrăştiate ale bătrânului – sânge. 

Dacă n-ai şti că e sânge, ţi s-ar părea o pată de ketchup, un sos secret de pizza şi ai 

crede că scena asta e jucată, într-atât e de perfect aranjat totul. Şi chiar e o sticlă 

spartă cu suc de roşii. Pentru o clipă, moartea a arătat mult mai gustoasă. Sucul de 

roşii curge abundent pe sub cumpărături, ca apa pe sub pojghiţa unui râu îngheţat. 

Ca sângele pe sub piele. Cineva adună cumpărăturile şi încearcă să-l ajute să se ridice. 

Amândoi se clatină. Altcineva sună la salvare. Nimeni nu ştie să acorde un prim 

ajutor. Petardele se aud din toate părţile din ce în ce mai tare. Apoi urmează sirenele. 

Părerile de rău. Comentariile de după. Un infarct e un semn că se apropie Crăciunul. 

O căzătură pe gheaţă, la fel. Stau întins pe gheaţă. Ca şi cum aş fi suferit chiar eu 

infarctul. Ca şi cum aş fi în pat cu o femeie. Gheaţa e femeia mea. Subţire şi 

alunecoasă. Şi mă trădează. Şi e nespus de rece cu mine. Copiii patinează fără 

probleme în jurul meu. Fără patine, doar cu adidaşii. Asta pentru că ei şi-au făcut din 

gheaţă un prieten. Stau întins pe gheaţă şi nu pot să mă ridic şi poate e din cauză că 

am murit. Au început artificiile. A mai trecut un an şi moartea se apropie. Nu pot să 

11



mă ridic şi poate că am murit, dar cerul e mai frumos ca niciodată.

Pe cer poţi ochi o stea cu praştia abstractă a ochilor. Îţi poţi imagina că stelele 

căzătoare sunt gaiţe doborâte de copiii de la ţară. Îţi poţi la fel de bine alege o 

constelaţie imaginară, căreia să îi pui numele primului tău copil. Sau al iubitei, căreia 

îi poţi cumpăra teren pe lună sau o stea. Şi alţii se îmbogăţesc din asta. Mai bine ai 

dona puţinii bani pe care îi plăteşti pe o stea sau pentru o parcelă pe lună. Cuiva cu o 

tumoare în ultima fază, care nu mai are decât o lună de trăit, căruia doctorul i-a spus 

,,Nu vă putem opera, timpul meu e preţios, vă rog...”

Stau întins pe masa de operaţie. Nu pot să mă ridic şi nu am murit. Aud pe cineva 

spunând: ,,Nu trebuia să se trezească. Adormiţi-l la loc.” Cineva mă înalţă. Simt două 

mâini care mă scot din viaţa asta, ca la o naştere prin cezariană. Trec prin tavan. Pe 

cerul poluat al Bucureştiului, nu se vede decât o singură stea. Steaua care, cu peste 

două mii de ani în urmă, vestea venirea lui Mesia, dar şi a Irodiadei şi a Crucificării. 

Aud pe cineva care o cântă „Steaua sus răsare / Ca o taină mare”. Stau întins pe patul 

meu de acasă şi nu mă pot ridica. Aud pe cineva care plânge. 

Se aud deja colinde. Cântate ca în fiecare an, prea devreme. În drum spre ceva, orice, 

la metrou – colinde. Cerşetorii îşi schimbă şi ei repertoriul. Toate astea, ca să te facă 

mai bun, mai darnic. Malluri pline cu suflete goale. Lenjerie neagră cu dantelă neagră 

care rămâne imediat fără numerele XS şi S. Scrumiere din sticlă de murano pentru 

scrumul care ninge din ţigări lungi, ţinute de buzele cele mai sofisticate. Date cu 

rujurile cele mai scumpe. Scara rulantă spre Raiul cumpărăturilor aşteaptă.

La ieşirea cârtiţelor din staţia de metrou, cele mai frumoase colinde ies dintr-o vioară 

răguşită de cerşetor. L-aş întreba dacă îl cheamă Joshua. Dacă are un Stradivarius şi 
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dacă e un pic dezacordat. Şi cât a strâns de data asta. Şi dacă el crede că violoniştii ar 

putea să-şi dea testul vieţii la metrou. O altă muzică vine dinspre stradă. Muzica 

clasică a ambuteiajului. Maşinile rămân împotmolite în zăpadă. Claxonează ca la 

nuntă. Roţile transpiră în zăpadă şi prin aer zboară cele mai calde urări de sărbători, 

pentru mamă şi neamuri. Aştept ca ninsoarea să acopere noroiul. Aştept 

deszăpezirile. Dezgropările. Stau întins într-o groapă şi încep să mă mişc. Groapa e 

în patul meu. Are peste doi metri. Ştiu cine plânge. Mama se roagă.
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Păpuşarul din Tokyo

           Oana Cristina Uţă

               La început erau doar nişte presupuneri foarte timide, utile într-un fel, dar 

bine ascunse în capul meu. Seara ne culcam împreună, iar în miez de noapte se 

trezeau şi îşi croiau drum afară. Săreau sprinten din sinapsă în sinapsă, în ureche, de 

pe lob alunecau pe podea şi de acolo o luau încet pe hol, spre uşa de la intrare, peste 

oglinda din baie, pe tatami. Mergeau cu unghiile incarnate şi zgâriate de pământ, pe 

parchetul meu proaspăt spălat. Drumuri du-te vino fără număr, fără noimă, până ce 

chiţăitul lor chinuitor punea stăpânire pe mine şi puteam în sfârşit să-i aud vocea. 

Îmi povestea tot, în cele mai mici detalii. Pentru el, eu eram publicul pe care nu îl 

dorea în timpul actului, dar de la care pretindea aplauze. Din punctul ăsta de vedere, 

era un artist foarte dedicat. Înaintea fiecărei reprezentaţii, petrecea săptămâni cu 

scenariul în faţă, ajustând, căutând actriţe, testând instrumente, pregătind întreaga 

scenografie. Nu îi plăcea să lase ceva la voia întâmplării. Actul lui era cea mai pură 

expresie a sinelui. Închidea o uşă şi în întunericul pe care doar ochii de rozătoare îl 

mai puteau descifra, conducea o fată pe o scenă ca într-un vals nupţial. Fata era 

întotdeauna aceeaşi: tânără, cu şosetele până la genunchi şi uniforma călcată, speriată. 

Tracul, aşa cum îi spunea el, nu dura însă prea mult. Odată pe scenă fata înceta să 

mai fie fată şi era o păpuşă prinsă în sforile viziunii lui. Fiecare incizie era precisă, se 

acorda atenţie sporită unghiului de înaintare şi adâncimii, pentru a permite păpuşii 

cât mai multă libertate de mişcare. Părţile componente erau astfel complet separate, 

cauterizate, albe, imaculate. Cu o blândeţe de tată, le săruta şi le aşeza pe rând în 

locul deja ştiut. Corzile prinse în carne prin orificii perfect circulare, căptuşite în inele 

metalice erau meticulos măsurate şi abia apoi culcate în palmele încrucişate de lemn 

ale Păpuşarului. Craniul cu ochii larg deschişi, plesniţi în orbite sângerii, privea spre 

stânga şi apoi curios spre dreapta. Pe rand: omoplatul, clavicula, deltoidul, apoi 
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lucrând împreună, ca trunchiul să fie mândru, încordat. În spate, osul sacru, scorţos ca 

de obicei supraveghea ca printr-un fum putred, testele de mobilitate riguros efectuate 

de Păpuşar. Se urmarea expresivitatea în gambă, ritmul bătut în şanţul pulsului, 

mişcările lascive ale carpienelor, fineţea falangelor. Odată ce totul era verificat şi 

funcţiona la parametri normali, păpuşa era gata să-şi facă debutul. Şi poate că nu ar 

trebui să spun asta, dar viziunea fetei păpuşi aşezată în seiza, goliciunea ei aproape 

transparentă în lumina reflectoarelor, era atât de frumoasă. Eram fascinat de gazda 

mea, de ceaiul pe care îl servea şi pe care ştiam că nu o să-l mai gust niciodată, căci 

regula era să împărţim o singură întâlnire, o singură ceaşcă. Ceremonia ceaiului era 

spaţiul în care doi se întâlneau: păpuşa şi creatorul ei, bărbatul ce gusta dintr-o fată 

cu foame nebună pentru estetică şi numere perfecte. Pentru mine nu era un spectacol 

grotesc, nicio clipă nu l-am considerat aşa. Am căutat să-l cunosc pe omul acela mai 

bine, să aflu cine este şi ce vrea de la mine. Cu fiecare întâlnire, în poveştile lui cu 

păpuşi simţeam că mi se destăinuie mai mult şi încet, încet am decoperit că aveam 

multe în comun. Era uşor să vorbesc cu el, căci gândurile mele erau şi ale lui, căutările 

mele îşi găseau nu de puţine ori răspunsul, în micile lui scenete. Mă amuza, dar eram 

intrigat de abordarea lui asupra problemei. Nu i-am spus asta însă, niciodată. În 

străfundul nostru recunoşteam amândoi că am rămas copilul care s-a născut perfect, 

dar pe care mama nu a ştiut să-l ţină la piept, scăpându-l prea devreme, iar oasele lui, 

copile şi ele, nu au mai ştiut să crească drepte. Avea bucuria asta să măsoare mâinile 

păpuşilor, să pună metrul de la buricul fiecărui deget şi până la articulaţie, să facă el 

calcule, încercând disperat să vadă dincolo de matematică şi să înţeleagă de ce 

raportul ei era considerat ideal, iar el era un bărbat pe sfert, cu mâinile diforme 

asemeni cârceilor de vie, însemnat de nu ştiu ce zeu al mâinilor şi exilat de oameni. 

Indiferent cât de sălbatică îi era suferinţa, păpuşile lui reci îl serveau cu ceai şi îşi 

dăruiau trupul unei guri hulpave care muşca cu poftă din ele, ca dintr-un leac 

miraculos pe care un bun samaritean şi-a îngăduit să-l ofere. Sfârşitul piesei: păpuşa 
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îşi vindecă păpuşarul. Păpuşarul plânge după păpuşa lui şi jură că va încearca iar şi iar 

şi iar să o readucă la viaţă prin corzi, cuţite şi corpuri tinere.

              La început, după cum spuneam, erau doar presupuneri, dar apoi am înţeles 

că nu sunt eu. Nu sunt eu criminalul. Lucrez ca muncitor la fabrica de pantofi. Pun 

tălpile pe bandă şi încarc lipiciul în rezervoare. Câteodată vecinii, cei în vârstă mai 

ales, îmi dau pantofii găuriţi să îi lipesc la fabrică atunci când primim prea mult 

lipici. Şeful nu zice nimic, ştie şi el că, dacă nu îl folosim la timp se usucă şi mai mult 

ne strică maşinile. Am o sacoşă veche, în ea îi pun pe toţi şi pe urmă, când sunt gata 

îi aduc înapoi. Oamenii nu mă vor în viaţa lor, nu mă recunosc, nu am un nume, dar 

am voie sa le repar totuşi, pantofii. Eu sunt mulţumit şi aşa. Dar Păpuşarului, traiul 

ăsta nu îi este de ajuns. Când mă uit în oglindă îi văd chipul îmbătrânit înainte de 

vreme şi mă conving de fiecare dată că el a fost. Le-a arătat fetelor sacoşa cu pantofi, 

le-a lăsat să-i probeze şi pe unele, poate chiar le-a complimentat că le stă bine. Le-a 

condus în casă şi acolo, la lumina întunericului le-a transformat din Ryo, Hana sau 

Mayuka, în vase goale îmbrăcate în piele, în care el îşi vărsa agonia şi din care apoi 

gusta însetat, trup şi sânge de femeie. 

               Zilele s-au scurs aşa cum era firesc, soarele a răsărit şi a apus, aceleaşi culori, 

acelaşi zumzet, o lume pe care o simt străină. Vocea lui răsună acum din ce în ce mai 

tare, iar a mea se pierde. Nu ştiu cât timp mai am, dar înainte ca totul să se termine, 

Ryo m-a rugat să le spun părinţilor ei că „totul va fi bine”....

celor care vor găsi această scrisoare: numele meu este Ichinose Dai, eu nu sunt 

Păpuşarul.
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Job

               Nicoleta Sălbatecu

Şi în fond ea a sărit cu propunerea. Ne întorceam de la o petrecere unde 

aflasem de cununia civilă a unor cunoştinţe comune. Pe drum mi-a cuprins braţul cu 

amândouă mâinile, cum mi-l prindea ea mereu, cu gesturi acaparatoare, dependente, 

de copil nesigur, şi mi-a spus râzând ca de-o poznă că n-ar fi rău să ne căsătorim şi 

noi. Cât de mitocan să fi fost să-i spun altceva decât că e o idee excelentă ? Şi oricum 

cu ea îmi doream să rămân tot restul vieţii.  Doar că mie îmi displăcea ideea cu 

analizele de sânge, mersul la primărie, apoi biserica, nunta, pupatul rudelor, iar pe ea 

o întrista puţin lipsa mea de entuziasm. Dar chiar mi se făcea rău când mă gândeam 

la toate astea. Şi acum, după ce le-am făcut pe toate, continui să cred că sunt nişte 

lucruri cumplite, inventate de om ca să distrugă un mister, o taină. Când un bărbat şi 

o femeie se întâlnesc cu adevărat, iubirea lor e la fel de tainică precum o linie în 

palmă. O ai acolo de la naştere dar nu ai idee ce înseamnă şi poate că nici nu vrei să 

afli. Obiceiurile astea de căsătorie cad peste cei doi ca dinamita pe câmpul de flori. 

Pun un nume peste tot, eliberează un certificat, întreaga poveste devine o partitură 

previzibilă într-un mare concert uman care pe mine mă... apasă teribil, ca să fiu 

domn şi să mă exprim delicat. Ea era însă încântată cumva de partitura asta, părea 

doar a ei, o emoţiona. Şi îi plăcea să împărtăşească lumii emoţia ei sinceră. Pe mine 

mai bine m-ar fi ţinut închis cineva câteva zile fără hrană, dacă ar fi fost să pot alege, 

dar nu mai contează, au trecut şi astea cumva. Chestia este că nu înţeleg acum de ce 

se consideră îndreptăţită să-mi ceară să fac tot felul de schimbări. Întâi să mă tund. 

Apoi să nu mai port doar haine negre. Iar acum să-mi găsesc o slujbă. Păi când mi-a 

făcut propunerea eram exact aşa. Pletos, îmbrăcat în negru şi şomer. Doar dacă... Ia 

stai, mă înşală.  Asta trebuie să fie.  Mă compară cu cineva, de asta nu mai sunt bun.  

Pentru că până acum eram foarte bun exact aşa. Ascultam împreună My Dying 
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Bride.  Şi se arăta încântată să mă audă înjurând. Ne zâmbeam des, eram înţeleşi.  

Acum muzica mea e morbidă, iar eu negativist. Iar ieri s-a înfuriat rău de tot când i-

am spus, "sigur că te iubesc, doar te suport, nu ?" Urla ca ieşită din minţi că îşi 

doreşte mai mult de-atât, nu doar să fie suportată... Nu cred c-a priceput ideea mea.                                                                                                                                                         

E clar că Mara m-a scos de pe orbită. Ce-aş căuta altfel în sala asta de 

aşteptare îmbâcsită, îmbrăcat în cămaşă vernil ?! Chiar cămaşa pe care mi-a 

cumpărat-o ea acum o săptămână, insistând că-mi vine bine, deşi îi spuneam că n-o 

s-o port nici mort. Îmi mai lipsesc ochelarii şi o servietă din piele ca să arăt ca un 

intelectual castrat. Detest sălile de aşteptare. Oameni de-a valma care aşteaptă  în 

fond lucruri atât de diferite.  Mă irită mulţimea, presupun că sunt genul singuratic. 

Cel  puţin asta pare a fi aici, o sală de aşteptare. Una ca oricare alta. De spital, de 

tribunal sau de gară.  Cu bănci, cu oameni care aşteaptă.  Nu spun că toate arată la 

fel, spun doar că au asta în comun. Oameni care aşteaptă ceva. Am venit numai 

pentru că tipul de azi dimineaţă era în mod clar suspect. Cum şi-a cerut politicos 

scuze pentru deranj, iar apoi m-a întrebat care-i părerea mea despre criza financiară 

şi cum m-a afectat ea. "Nu-mi găsesc o slujbă, i-am zis ca să-i fac jocul, dar nu ştiu 

dacă are vreo legătură asta cu criza financiară, poate că nu mi-aş fi găsit nici să fi trăit 

cele mai prospere vremuri,  poate nu-s eu bun de muncă".  "Îmi caut  o slujbă, i-am 

repetat apoi pentru că nu mai zicea nimic. Dacă s-ar putea una cu ceva viaţă în ea".  

"Dar dacă viaţa e în altă parte, domnule ?", m-a întrebat zâmbindu-mi ca unei plante 

în ghiveci.  "O fi", i-am spus, "dar până una alta sunt aici". "Oare sunteţi ?", a 

continuat enigmatic. Apoi mi-a spus să vin azi la patru aici, surâzându-mi  blând cu 

un fel  de subînţeles, pe care nu m-am obosit să încerc a-l descifra.                                                                                                                                                                    

Nu putea fi amantul Marei. Dacă m-a ales pe mine, vreau să cred că are nişte criterii 

superioare de selecţie. Şi-apoi nu putea să-l aducă acasă, dacă nu din alt motiv, doar 

pentru că ştie că sunt toate şansele să dea nas în nas cu mine. Dar poate a venit el, 

fără ştirea ei, să mă întâlnească, să mă înfrunte ? Şi totuşi toată povestea cu criza, cu 
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slujba...ar fi prea dubios.                                                                                                                                               

Nu mă frământă faptul că nu am o slujbă, mereu am găsit mici lucruri de făcut din 

care am câştigat câte ceva, şi nici nu simt că eşuez în "afurisitul ăsta de meci care se 

cheamă viaţă", cum spune nevastă-mea.  Îmi ţine nişte teorii de-a dreptul 

caraghioase, că fiecare are un timp anume în care se află în teren, ai anumiţi inamici, 

câţiva aliaţi, iar tu trebuie să înscrii, să obţii şi tu câteva puncte acolo, să mişti 

ceva...Nu poţi să alergi pur şi simplu de colo-colo pretinzând că trăieşti. Nu-i vorba 

de glorie, ci de atingerea unui scop. Cam asta e teoria ei, iar eu trebuie să vreau să 

împing lucrurile cu un milimetru mai în faţă. "Poate că nu  a stat niciodată progresul 

în milioanele de paşi mărunţi cum ar fi acesta al tău", încercă ea să-mi întărâte 

orgoliul, "a apărut mereu câte unul care a împins lucrurile cu zeci de kilometri în 

faţă, dar pe lângă uluitoarele vieţi ale acestor coloşi, au stat şi ale celorlalţi, poate 

neştiute dar consistente, importante pentru meci ca întreg...Câteva puncte, un gol 

înscris, un lucru care să-ţi aducă liniştea".                                                                                                                                                              

La drept vorbind mă doare în cot de progresul omenirii. Eu am linişte, ea nu are.                                                                                                                                                                                                              

N-am o slujbă, n-am prieteni, relaţii, rude binevoitoare, nu ştiu să fac mare lucru. 

Poate ea are dreptate,  sunt unul dintr-ăia fără niciun talent anume. Altfel, destul de 

isteţ.  

            Mă aud chemat printr-un difuzor. Stau o clipă, poate nu-i vorba de mine. 

Paradoxal, am un nume comun: Petrescu Marian. Poate au strigat pe altcineva. 

Nimeni din sală nu se ridică. Numele meu mai e strigat o dată. Mă ridic şi mă 

îndrept spre uşă.  Intru în încăpere întrebându-mă de unde-mi ştiu numele, nu mi-

amintesc să-l fi spus individului de azi dimineaţă.                                                                                                                                                

-  Bună- ziua, arunc din prag cât pot eu de politicos şi zâmbesc  oficial 

unei doamne încă tinere, tunsă scurt, îmbrăcată complet aiurea, cum se îmbracă 

modernistele. O cămaşă roz aruncată peste o rochie lărguţă ca un capot, maro, 
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încălţată cu un fel de opinci cu nişte şireturi lungi strânse până sus deasupra 

genunchiului. Picioarele îi seamănă oarecum cu două jambonele. Ori aşa le văd eu că-

s nemâncat.                                                                                                                                                         

- Bună ziua, luaţi loc.                                                                                                                                                   

Îmi arată un scaun în faţa biroului ei.                                                                                                                                                               

- Aţi venit să discutăm, aşa-i ? Asta-i poza dumneavoastră ?                                                                                      

Se ridică şi îmi bagă sub nas o poză de-a mea, una în care arăt chiar mişto, cam 

mahmur ce-i drept, dar am părul lung şi tricoul meu preferat cu Sepultura.                                                                                                                      

- Da, eu sunt.                                                                                                                                                             

- Nu semănaţi deloc.                                                                                                                                                                                        

Îmi aruncă asta aproape ca pe o insultă şi apoi îşi pune ochelarii pe nas şi începe să 

răsfoiască nişte hârtii de pe birou.                                                                                                                                                                             

- De unde aveţi poza asta a mea ?                                                                                                                       

- De pe net, aveţi un blog.                                                                                                                               

- A, da, dar numele meu... ?                                                                                                                  

- Un om de-al nostru a fost la dumneavoastră azi dimineaţă. Numele e scris 

pe uşă.                                                                                                                                                                                                  

Ei bine, asta a fost tot ideea strălucită a iubitei mele soţii, să ne găsească mai uşor 

lumea.Care lume ?! Nu ne vizitează decât rudele apropiate, iar acestea ştiu unde 

locuim. Dar sunt lucruri care o dată intrate în capul femeii, nu le mai poţi scoate de-

acolo nici cu sute de şedinţe de terapie. Am făcut cum a vrut ea. Numele nostru stă 

pe uşă legitimând existenţa cuplului nostru în concertul cotidian din blocul comunist 

şi muncitoresc cu nouă etaje.                                                                                                                                                                             

- Bun. Să începem: de ce credeţi dumneavoastră că există criza financiară ?                                   

- Dar eu nu am venit să discutăm despre asta...                                                                                                

- Dar pentru ce aţi venit ?                                                                                                                     

- Eu îmi caut un loc de muncă. Am crezut că vin la un interviu...                                                
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- Păi puteţi să-i spuneţi şi aşa. Haideţi s-o luăm încetişor. Spuneţi-mi mai 

întâi ce credeţi despre criză.                                                                                                                                                                               

-  Sincer să fiu nu ştiu ce e cu asta. În sensul că viaţa mea a fost la fel şi 

înainte de ea, şi nu cred că se va schimba semnificativ nici după încheierea ei. Pot 

spune că am trăit mereu într-o criză sau, dimpotrivă, am trăit mereu în afara oricărei 

crize.                                                                                                                                           

- Bun, totuşi nu trăiţi singur... Familia, prietenii apropiaţi...                                                                                

Are iar tonul ăla cumplit de amabil. Îmi vine s-o întreb de ce nu semăn, cum adică 

nu semăn cu cel din poză dacă sunt eu ?! Şi cum sunt în realitate ? Dezagreabil ? 

Cum sunt eu ?                                                                                                                                                                 

- Cred că şi pentru ei lucrurile stau cam la fel ca pentru mine. Părinţii mei 

au avut o pensie mică cu care se descurcau greu şi înainte de criză, au în continuare o 

pensie mică cu care se descurcă greu şi acum, prietenii mei, cei mai mulţi dintre ei, 

sunt plecaţi de mult timp, care în Canada, care în Anglia... Soţia mea e profesoară, 

câştigă la fel de puţin ca înainte de criză, dar are vacanţe care-i permit să mai facă 

câte ceva, aşa că nu se plânge.                                            

Pare să mă urmărească foarte atent în timp ce-i vorbesc. Poate caută 

asemănarea dintre mine şi cel din poză. Ea o fi soţia cuiva ? Îi cere şi ea soţului ei să 

schimbe mereu câte ceva la el ? Eu trebuie să mă angajez. Mara nu e mulţumită să 

lucrez aşa independent... cum spune ea freelancer, e incredibil cum îşi poate schimba 

atât de radical semnificaţia un cuvânt după modul în care e pronunţat. Parcă spune 

looser, idiot şi son of a bitch la un loc.  Vrea musai să fiu şi eu în rând cu lumea. Să 

împing lucrurile înainte. Vrea copii, mă rog, tot ce vor în general femeile.                                                                                                                                                    

- Uitaţi cum stau lucrurile. Noi vindem tigăi. Domnul care a ajuns la 

dumneavoastră azi dimineaţă se ocupă şi de recrutare de forţă de muncă, a fost de 

părere că aţi putea lucra pentru noi.  Sigur vă întrebaţi  ce e cu toată povestea cu 

criza, presupun că nu reuşiţi să vedeţi vreo legătură.  Haideţi să vă lămuresc eu.  
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Coordonatorul PR al firmei a fost de părere că am vinde mai uşor tigăile dacă am 

încerca să le inducem cumpărătorilor sentimentul că sunt nişte tigăi anticriză. 

Consumi puţin ulei, sunt durabile...te vor ţine în mod negreşit până la sfârşitul crizei, 

se poate chiar încerca o glumă, că poţi la o adică să pocneşti crizaţii în cap cu ea. 

Înţelegi criză...crizaţi. E tot mai greu să vinzi ceva azi. Trebuie să fim inventivi. Ce 

ziceţi ?                                                                                                                      

- Că nu sunteţi în toate minţile, asta îmi vine să zic. Dar nu ştiu, oricum 

Mara o să mă toace iar şi iar că n-am o slujbă serioasă. O să mă angajez şi eu undeva, 

la urma urmei locul ăsta de muncă mi se potriveşte la fel de puţin ca oricare altul. 

Poate o fac pe ea fericită. Mă cuprinde un fel de ameţeală la gândul eroismului meu. 

Sau de foame.                                                                                                                                           

- Aş  putea încerca.                                                                                                                                          

- Tigăile sunt din teflon. Avem şi obişnuitele oferte, trei la preţ de două, sau 

patru la preţ de două, veţi vedea. Veţi fi un agent comercial care va umbla prin 

blocuri, va suna la uşă şi va vinde tigăi. Trebuie însă să vă gândiţi la meseria asta ca la 

un mare rol. Veţi fi un actor, înţelegeţi ? O să vă alegeţi un sector, sunteţi liber să 

hotărâţi unde daţi "reprezentaţiile", ok ? Veniţi mâine dimineaţă, în ţinută decentă, cu 

o geantă încăpătoare de voiaj, luaţi tigăile şi puteţi începe. Nici nu mai e nevoie să vă 

spun, cred, câştigul dumneavoastră va fi în funcţie de numărul de tigăi vândute.                                                                                                                                                             

- Sigur că da. Procent din vânzări. Atunci...rămâne aşa. Vin mâine.                                               

Mă ridic şi dau să mă îndrept spre uşă când Jambonica îmi spune să mai 

rămân puţin. 

- Se întorc agenţii de pe teren. O să vedeţi că aveam o politică de firmă 

corectă care încurajează şi recompensează angajaţii dedicaţi şi corecţi.                                                                         

Vindeţi tigăi, iar agenţii voştri sunt vânzători, nu lucrează pentru CIA, for 

God' s sake! Sunt singurul om sănătos dintr-o lume nebună ?!                                                                                                         

Sunt invitat într-o încăpere foarte spaţioasă, un fel de salon, cu o masă 
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ovală, mare, în mijloc, acoperită de catifea roşie. Pe masă sunt trei clopote aşezate în 

ordine crescătoare. Jaluzele sunt coborâte iar pe pereţi din loc în loc mici lampadare 

luminează roşiatic, ai senzaţia că intri într-o şedinţă de ocultism.                                                                                                                                     

Sunt poftit să iau loc într-un fotoliu şi asist la intrarea triumfală a agenţilor. Îl zăresc 

şi pe cel care a bătut la uşa mea, stă mai într-o parte, pare a avea un statut privilegiat.                                                                

Apare o cuconetă îmbrăcată foarte elegant, cu o coafură ridicolă. Arată ca 

un caniş proaspăt premiat la un concurs. Zâmbeşte cu satisfacţia unui pedigree 

impecabil şi începe un discurs despre importanţa rolului pe care îl joacă agenţii în 

firmă şi despre satisfacţia incomensurabilă pe care le-o aduce această activitate. Dacă 

n-aş fi discutat înainte cu Jambonica aş fi spus că vorbeşte despre angajaţii unui 

important institut de cercetare, pe cale să descopere medicamentul secolului .                                                                                                                                             

- Şi aşa cum v-aţi obişnuit o să trecem la analiza rezultatelor.                                                               

Agenţii se apropie de masa roşie şi pun genţile pe masă. Cel de lângă 

cuconetă spune tare: treizeci şi patru. Ea apucă clopotul din mijloc şi sună din el de 

câteva ori. Ceilalţi aplaudă. Şi tot aşa, rând pe rând, agenţii comunică numărul 

tigăilor vândute şi sunt felicitaţi cu clinchete de clopot. La sfârşit, agentul comercial 

care a fost la mine dimineaţă, declară cu aerul savant al unui cosmonaut întors cu 

date uluitoare despre o planetă recent descoperită :                                  

      - O sută cincizeci.                                                                                                                                                               

Clopotul mare răsună acoperit de aplauze şi ovaţii. 

E prima oară când îmi vine să cânt în tramvai. De regulă îmi vine să-njur. Dar merg 

spre casă şi sunt inexplicabil fericit. Chiar la câţiva paşi de blocul nostru se deschide 

un fast-food. Un individ scund şi negricios, cu ceea ce consider eu a fi o figură tipică 

de patron de fast-food, se agită de mama focului şi îi explică unei tipe că de mâine o 

aşteaptă la program. Da, doişpe ore, cu doişpe ore libere. Mă duc într-acolo şi mă 

bag în vorbă. Ar fi la doi paşi de mine şi ...tigăi, hamburgeri, mi-e totuna.                                                                                                                                                     

- Nu mai aveţi nevoie de un om ?                                                                                                       
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- Ba da...spune tuciuriul, măsurându-mă din cap până în picioare să vadă 

dacă am alură de vânzător de hamburgeri.                                                                                                                                    

- Caut ceva de muncă. Şi locuiesc în blocul de-acolo. M-ar interesa.                

Începe să-mi spună şi mie ce am de făcut, o zi lucrez eu, o zi ea. De la opt dimineaţa 

la opt seara, apoi vine colega iar eu am liber şi tot aşa. Convenabil. Apoi îmi dă detalii 

despre cum vom vinde hamburgeri şi cheeseburgeri, ba chiar şi eggburgeri. Adică cu 

ou, înţelegi ? Cred că e destul de complicat, dar mă străduiesc. Şi cheeseburgheri, 

adică cu brânză. Aha. M-am luminat.                                                                                                                                                            

Poate că după toată povestea cu tigăile, cu hamburgerii, ar trebui să încep să 

mă gândesc serios să emigrez. Dar nu ştiu de ce, sunt foarte vesel. O să lucrez acolo. 

La Pişpit. Aşa pronunţă patronul numele firmei sale, Peachpit. O să urc şi o să ascult 

Paradise Lost. Bucăţile lor din tinereţe, c-acum s-au prostit de tot. Sunt în echilibru. 

Până o zăresc pe Mara. Se apropie tristă, fără să mă vadă. Mă apasă aerul dintre noi 

ca o respiraţia străină în obraz. Aş netezi cu palma ridurile frunţii ei. Caută cu 

privirea spre etajele superioare ale blocului ca spre o ieşire de urgenţă. Apoi se uită la 

sacoşa pe care o cară cu o neplăcere vizibilă. În sfărşit mă observă şi îmi zâmbeşte 

vinovat.                                                                                                            

- Uite, îmi zice încurcată, încercând să-şi uşureze sufletul, am doi păstrăvi 

aici care mai mişcă încă. Vrei să-i ţii tu ? Nu mi-am imaginat niciodată că le trebuie 

atât de mult timp să moară. Îţi dai seama ce mult vrea orice fiinţă vie să trăiască ?                                                                                                                                         

- Dă-i încoace, sunt doar nişte peşti, nu le plâng copiii acasă.                                                                                                                                              

- De unde vii ? întreabă vădit iritată de gluma mea neinspirată.                                                                                                                          

- Mi-am căutat de muncă.                                                                                                                        

- Şi ?                                                                                                                                              

- Ce preferi ? Să vând tigăi sau hamburgeri ?                                                                                  

- Glumeşti ?                                                                                                                              

- Deloc.                                                                                                                                     
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- Dar tu ce preferi ?                                                                                                                           

- Aş prefera să vând tigăi, sunt mai liber...dar hamburgeri aş vinde aici, la 

doi paşi de casă.                                                                                                                                                                

Nu zice nimic. Urcăm în lift şi suntem singuri. Paradise Lost. Peştii se mai zbat încă 

în pungă din când în când.
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Google Unhappiness Maps 

  Octavia-Mihaela Drexler

E ironic cum oamenii dau vina pe timp şi spaţiu pentru a-şi continua vieţile în 

mizeria şi nefericirea lor. Am fost şi eu în zona aceea „crepusculară” a ratării, 

indiferenţei şi lipsei de energie. Aveam 17 ani, citeam cărţi siropoase şi eram 

îndragostită de un tip care trăia la celălalt capăt al ţării. Şi pe deasupra, sugeam din 

sticla cu tărie, ca pruncii de la sânul mamei. Din fericire, am ieşit de acolo, din 

adolescenţa de genul ăla. Dar sunt oameni mult mai bătrâni decât mine care nu au 

ieşit niciodată de acolo.Uite, un exemplu:

Maria, vecina mea. Femeie singură, roşcată şi îngrijită. Nu are copii, are un job bun, 

nu fumează, nu bea, nu înjură, nu visează. Găteşte cozonaci şi poale-n brâu ca în 

Basarabia. Are picioare subţiri şi graţioase ca o balerină. Are ca zestre apartamentul 

în care stă acum. Ce îşi poate dori un bărbat mai mult de la o femeie? Dar ea e tot 

singură. De douăzeci de ani, de când mă ştiu, ea e singură. Şi s-a ofilit aşa, aşteptând 

Dumnezeu-ştie-ce la fereastra etajului 3, de pe strada Lalelelor nr.4A, Timişoara.

Mihai, vecinul meu. Bărbat singur, brunet, înalt şi cu maşină. Nu are copii, e manager 

la ceva firmulică, nu fumează, nu bea, nu înjură, nu visează. Îşi spală rufele, ştie să 

frigă cartofi. Perfect masculin. Şi el e singur cuc. E ca un stejar falnic căruia au 

început să îi cadă mult prea multe frunze. De douăzeci de ani, de când mă ştiu, 

Mihai e tot singur. Priveşte în gol de la fereastra apartamentului său proaspăt mobilat 

de la Ikea, apartament pe aceeaşi stradă şi în acelaşi bloc cu cel al Mariei. Mihai are 

însă geamurile orientate spre spatele blocului şi stă la etajul 2. Maria pleacă însă la 7, 

la serviciu, iar el la 8. Aşa că nu se vor întâlni niciodată. 

Şi exemple ca acesta sunt multe. Dacă google maps ar face mâine o hartă cu zonele 

nefericite ale Pământului şi ar nota cu roşu, nefericirea stupidă, ei bine, am putea 

vedea un mapamond plin de furnicuţe roşii, zâmbind amar de la ferestrele 
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apartamentelor lor. Ce s-ar întâmpla însă, dacă într-o zi, furnicuţele ar schiţa măcar 

un zâmbet şi şi-ar da seama că adolescenţa s-a terminat? Google Unhappiness Maps 

( Beta Version) ar deveni istorie, Maria ar întârzia la serviciu, o oră şi l-ar întâlni pe 

scara blocului, pe Mihai. S-ar uita unul în ochii celuilalt şi eventual ar face cunoştinţă 

cu pielea strălucind de interesul celuilalt. Peste încă o săptămână, poate, Mihai ar 

trebui să ajungă mai devreme la serviciu  şi s-ar întâlni cu Maria din nou. S-ar uita 

zâmbind, el la sânii ei generoşi, iar ea la costumul Armani şi poate el ar invita-o în 

oras. Şi, peste un an de zile cei doi s-ar muta la casa lor, cu două etaje şi gazon.

Dar furnicuţele nu pot zâmbi. Mihai nu se va trezi niciodată cu o oră mai devreme, 

iar Maria nu va întârzia niciodată la serviciu, pentru că ea e Săgetător. Şi vor continua 

să dea acelaşi răspuns oricui îi întreabă ceva legat de vreo viitoare nuntă: „Ah, 

serviciul îmi ocupă tot timpul şi, în plus, vreau sa plec din România, să strâng ceva 

bani afară.”
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Polemici de sisif

Anca Maria Iosif

Când am intrat în casă, era lumina aprinsă la bucătărie. Ştiam că o să mă cert din nou 

cu ea. Mi-am dat geaca jos, am agăţat-o-n cuier şi m-am îndreptat către camera mea. 

N-am apucat să pun mâna pe clanţa de la uşa camerei mele, că o aud pe cea de la 

bucătărie deschizându-se uşor, scârţâind. Din pragul uşii, mă fixa cu privirea. Am 

întors capul spre ea şi i-am spus peste umăr, cu un zâmbet forţat: „sărut mâna, 

mamă”.

„Păi, bine, măi, treci aşa, ca prin gară, fără să mă saluţi?”, spuse ea. „Tocmai te-am 

salutat”, am replicat. Se uită lung la mine, judecându-mă-n tăcere. Mă uit şi eu la ea, 

ridicând sprânceana dreaptă. Mai trage un fum de ţigară, se întoarce-n bucătărie şi 

trânteşte nervoasă uşa. Mă dezbrac şi-mi arunc hainele pe scaunul pe care mai zăceau 

ţinute îngrămădite în decursul a vreo trei zile. Dau drumul la apa caldă, ca să fac un 

duş fierbinte. Până la etajul 10 vine mai greu apa caldă, aşa că profit şi mă întind cinci 

minute pe canapea. „Ce faci dragă, vrei să răceşti? Ştii că n-avem bani de 

medicamente! Şi apa aia cât o mai laşi să curgă? Ai văzut cât vin facturile”, zise 

mama. Stă sprijinită de tocul uşii, cu mâinile-n sân. Aşteaptă. Ce? Nu ştiu. Fiecare 

cuvânt pe care-l rosteşte ajunge la urechile mele învăluit într-o mireasmă de alcool 

„pur sânge”. Mă îndrept calmă către baie. Încerc să-mi spăl frământările şi frustrările 

sub jetul de apă fierbinte. Vreau să mă parfumez cu optimism şi să mă-mbrac cu-

nţelepciune. Nu reuşesc. Odată cu aburii de căldură care ies din baie după ce-am 

deschis fereastra, ies şi speranţele mele. Rămân un minut cu cu palmele sprijinite pe 

marginea chiuvetei. Ridic privirea. Mă caut în oglindă. Nu mă găsesc. Şterg  o 

bucăţică cu palma dreaptă, cât să mă privesc în ochi. Îmi spun cu voce tare că trebuie 

să fiu tare. Mă-ndrept spre minunata bucătărie, sanctuarul în care mama îşi face 
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veacul, când nu este la muncă. Îndrăznesc să intru şi mă aşez pe scaunul de lângă 

geam. Mă autoservesc din pachetul ei de ţigări. Pe masă sunt cinci facturi, o 

scrumieră plină şi o sticlă de vodkă, pe jumătate goală. Are un carneţel pe care face 

fel şi fel de calcule, studiind pe rând, facturile. Are ochii roşii. Îşi sprijină bărbia în 

palma stângă tremurândă. Taie, recalculează, iar taie. „Nu ştiu cum o să ne descurcăm 

iarna asta”.

Îmi vine să dau cu pumnu-n masă. Nu ştiu cât o să mai am răbdare. Îi spun că am 

cumpărat lapte şi cremşnit. Ştiu cât îi place. Se luminează la faţă ca un copil. Ironic. 

Mi-ar fi plăcut să ajung acasă şi să-mi spună mie, mama, că am prăjituri şi lapte. Mi-

ar plăcea multe, dar dorinţele-mi nu coincid cu realitatea. Realitatea constă în 

facultate şi două joburi. Ironii peste ironii. Muncesc ca să-mi plătesc taxa la facultate, 

dar nu apuc să ajung la toate cursurile. Am picat la taxă, din cauză că am muncit şi-n 

anul al doilea. Poate şi din cauza boului care m-a părăsit în mijlocul sesiunii. Poate 

dacă nu te-ai fi apucat de băut, mamă, dacă ai fi încercat să ieşi din patima  ţigărilor, 

atunci n-am mai avea atâtea datorii. Poate n-am mai tremura noaptea, de frica 

facturii mari la căldură. Poate n-ai mai fi nevoită să te justifici prin sintagma „lasă, 

alţii o duc mai rău”. Poate n-aş mai fi nevoită să schimb trei autobuze până la 

facultate, pentru că n-am bani de o cartelă la metrou. Poate n-ai mai da vina pe tata, 

pentru toate problemele noastre. Dacă ai face un efort să mă susţii cu facultatea, te-aş 

invita la o piesă de teatru şi la o cafea, după. De când n-am mai fost la teatru..Şi tu 

îndrăzneşti să-mi faci morală că-mi aprind o ţigară? Poate vrei să ţi-o sting în păr, 

mamă scumpă. Dacă aş reuşi să mă concentrez asupra scrisului, aş demonstra că pot 

fi o scenaristă bună. Abia apuc să scriu câte puţin, noaptea. Noaptea, când adormi tu, 

mamă. Când adormi, pentru că nu mai ai ce bea. Poate dacă n-ar mai trebui să fiu şi 

vânzătoare şi secretară, aş reuşi să-mi fac un rost, mamă, şi să nu mai merg doar în 

paralel cu visele mele. Dacă n-ai mai avea tupeul să mă-ntrebi cum o să ne 
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descurcăm, cu ţigara-ntr-o mână şi paharul în cealaltă, poate te-aş respecta mai mult. 

Nu e vina mea că tu munceşti de mică, precum nu e vina mea că am venit pe lume 

sau că tata te-a părăsit. Nu te-ai sacrificat pentru mine, pur şi simplu n-ai avut 

aspiraţii mai mari. Dacă ai şti să mă-ntrebi mai mult decât „auzi, da' banii când îi 

iei?”, poate m-ai cunoaşte mai bine. Ai şti că-l iubesc pe Al Pacino şi că-mi plac Pink 

Floyd şi The Doors.

Aş putea să mă apuc de videochat. Am văzut că se poartă şi te scapă de problemele 

financiare. Zi, mamă, vrei? Vrei să ai mai mulţi bani pentru vicii? Vrei să vindem 

televizoarele şi dvd-ul? Vrei să mai achităm din ratele pentru maşina pe care ai 

cumpărat-o şi ai lovit-o la prima ieşire, pentru că te-ai urcat beată la volan? 

Încep melodrama şi ameninţările cum că te arunci de la etaj. Încep să mă gândesc 

dacă nu cumva mi-ai face un bine. Poate sunt vorbe spuse la nervi. Poate sunt simple 

vorbe.

Noapte bună, mamă.
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Scenariu spot publicitar

                                         Reclamă la un produs cultural 
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Produs cultural: carte 

Titlul: „El Sueño Español” - Jurnal de căpșunar 

(Editura Nemira, 2010)

         Albert Viorel Cătănuș

Se apropie. Poartă un fes și un baston, rucsacul e murdar. Are barbă. O haină lungă.

Ea stă pe bancă. E îmbrăcată elegant. O fustă care îi acoperă genunchii și o poșetă 

albastră. 

Stația de autobuz are geamuri transparente, groase, care adăpostesc băncuța pe care 

se află ea.

El ajunge în dreptul băncii de plastic dur. Ea nu-l privește. Are privirea ațintită spre 

spectatori. Un fel de transă.

El tușește pentru a-și face remarcată prezența. Pe chipul ei aceeași imobilitate. 

Tușește încă o dată. Ea își ridică ochii încet, foarte încet, spre el. Se produce 

contactul vizual.

El – Bună ziua.

Ea – Bună ziua.

El – Mă pot așeza?

Ea – Da, e destul loc pentru 3 persoane.

El – Cine e cea de-a treia persoană?

Ea își mută privirile spre spectatori, privire la fel de inexpresivă.

El (tușind pentru a-i atrage privirea) A treia persoană câte kilograme are? 

Ea – Pui multe întrebări. Are ochii albaștri. Poți sta pe bancă până când apare. (încă 

nu-l privește)

El – Ai observat că am ochii albaștri?

(Ea tace. Nu-l privește.)
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El – Cea de-a treia persoană nu există.

(Ea tace. Nu-l privește.)

El – O să mă așez pe bancă, o să-mi scot pachetul de țigări și am să fumez. Te 

deranjează?

Ea – Nu. 

El (se așează pe bancă, își lasă bastonul sprijinit de bancă, apoi își scoate pachetul de 

țigări, aprinde una și trage puternic) – Absurd. Așteptarea mă va duce la moarte. Te-

ai gândit vreodată că moartea nu poate intra cu tot cu coasă într-un pachet de țigări?

Ea – Absurd e să crezi că așteptarea te va ucide. În rucsac ai un cuțit albastru. 

Moartea e în rucsacul tău. Poate am o carte. O carte ca un cuţit albastru sau de ce nu 

ca o moarte.

El -  (scoate din rucsac un cuțit albastru) - E un cuțit albastru. (Îl privește atent.) Nu 

înțeleg.  

Ea – Cea de-a treia persoană înțelege tot. 

El – Haha. Nu există, înțelegi? Nu există, al treilea personaj de pe banca asta, nu 

există. 

El -  (își retrage mâna) – Hai să cântăm împreună. Doar noi doi. (Se ridică în 

picioare, strivește mucul cu vârful piciorului, apăsat) Poți cânta cu mine? El Sueño 

Español, El Sueño Español -  cartea care va lăsa o mie de riduri.
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Produs cultural: carte

Titlu: Oracolul îngerilor

Svetlana Sauciuc

I. 

Strada cu mașini, dar filmată alb-negru. Apare o lumină alb strălucitoare și spatele 

unei femei îmbracate în înger, care are la spate o pereche de aripi. Se vede doar 

spatele femeii. Femeia ridică aripile și peisajul începe să prindă culoare. Ea merge pe 

mijlocul străzii, pe linia alba, printre mașini... doar merge, dar peisajul prinde culoare. 

Apoi, se merge pe detaliu pe picioarele goale ale femeii care calcă pe stradă. Ea calcă 

peste o gură de canal, iar in urma ei se ridică capacul și câțiva copii ies din canal. 

Aceştia sunt orbiți de o lumină alb strălucitoare care odată ce trece peste ei... le 

curăță fețele și le schimbă hainele. Copiii, în haine curate ... merg hipnotizați în 

urma luminii alb strălucitoare.

II.  

Într-un Centru de recuperare, copiii cu disabilități sunt adunați toți într-o cameră și 

desfășoară activități distractive. Fețele copiilor sunt triste iar ei fac lucrurile mecanic. 

Unul dintre copii aduce cartea Oracolul Îngerilor, o deschide şi în acel moment, casa 

este inundată de o lumină alb strălucitoare, aceeași ca în scenele anterioare, se 

deschide larg usa de la intrare și se vede spatele îngerului care ridică aripile... iar 

lumina este mai puternică... și inundă casă... cei din scaunul cu rotile se ridică, încep 

să meargă către lumină, înspre ușă.

Îngerul merge, iar ei îl urmează hipnotizați,  învăluiți în lumina albă.

III. 

Niște băieți care beau lângă un gard... Pe alee, o fată vine spre ei. Băieţii se pregătesc 
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să-i spună sau chiar să-i facă ceva. Ea merge apăsat cu geanta pe umăr, din care 

începe să se vadă o lumină alb strălucitoare. Fata trece pe lângă ei, iar ei parcă sunt 

blocaţi de lumina alb strălucitoare ce iese din geanta fetei. Se vede lumina care o 

înconjoară... se vede, din spatele ei,  îngerul care trece pe lângă ei. Golanii sunt într-o 

stare de uimire, aruncă sticlele de băutură, sting țigările și se îndreaptă și ei către 

lumina din spatele îngerului. Merg în spatele fetei, hipnotizaţi…

IV. 

Copii - băieți și fete - se hârjonesc pe strada.  Urlă injurii și sunt violenti... Apare un 

băieţel mic cu ghiozdan. Băieţii şi fetele vorbesc între ei să-l bată pe copil şi să-i ia 

ghiozdanul. Din ghiozdan apare aceeaşi lumină. Copilul trece pe lângă o ceată de 

bătăuşi şi în spatele său apare aceeaşi lumină, se vede ingerul din spate .... iar ei 

hipnotizati renunță la bătaie și merg în spatele îngerului, a copilului micuţ.

V. 

O mulțime mare de oameni adunată în fața la Palatul Parlamentului din București 

este învăluită de lumină albă a grației îngerului. Îngerul stă cu spatele la „casa 

poporului” și crește în mărime și lumina albă crește în intensitate și totul devine alb... 

Text albastru electric deschis „ORACOLUL ÎNGERILOR”. 
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Prolog pentru ediția viitoare :)

Credem în talentul și creativitatea scriitorului amator din România. El are nevoie de 
spațiu să-și afirme aptitudinile literare. Are nevoie de provocări. Creativitatea sa 
trebuie stimulată. Talentul său trebuie recompensat. 

“Inițiem INCUBATORUL DE CONDEIE pentru a-l susține, promova și, mai ales, 
publica pe talentatul scriitor amator din România. Provocăm oamenii talentați în 
condei la concurs. Vrem să scrie. Și, mai ales, vrem să fie motivați să continue să scrie, 
pentru că, dacă sunt chiar talentați, vor fi aleși și publicați.”
Ciprian Burcovschi, Fondator AdLittera Project 

“Ne propunem să creștem interesul pentru cultură, educând tinerii prin scriere și 
lectură, prin ateliere de creație literară, creând un spațiu alternativ de exprimare liberă 
pentru artiștii amatori din România.”
Sebastian Hubati, Project Manager, AdLittera Project

“AdLittera este singura agenție de publicitate nișată pe branding cultural. Am creat 
un concept nou pentru a susține cartea, indispensabilă dezvoltării individuale. 
Îndemnăm la lectură și provocăm scriitura. Prin INCUBATORUL DE CONDEIE 
vrem să stimulăm mediul cultural românesc, alăturând edituri, parteneri și 
concurenți.”
Raluca Sofronie, PR Manager, AdLittera Project

„Emoţia primului stilou cu peniţă de aur vine tocmai din copilărie. Îl priveam cu o 
uimire amestecată cu admiraţie şi, când i-am desfăcut uşor capacul, am rămas câteva 
minute, înainte de a-l încerca pe foaia albă. Mă gândeam la nişte cuvinte nemaipo-
menite, ca să-l văd cum scrie. Mă gândeam la cuvinte care să-l merite.
La INCUBATORUL DE CONDEIE, am avut surpriza să descopăr mai multe 
condeie cu peniţă de aur. Din care cuvintele acelea au curs firesc. În poezie, proză şi 
scenariu.” 
Prof. Georgia Ioana, Content Manager, AdLittera Project



Ateliere IDC 2010

Prin organizarea Atelierelor IDC, am lansat invitația la explorarea 
imaginației concomitent cu învățarea tehnicilor de scriere creativă prin 
exerciții ce îmbină ludicul și coerența. 

Atelierele IDC 2010 au fost organizate în parteneriat cu Fundația Calea 
Victoriei. Sincere mulțumiri lectorului Mario Barangea, doctorand al 
Facultății de Filosofie din cadrul Universității București. 
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