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Concursul „Incubatorul de condeie” se desfășoară în mediul online cu o 

frecvență anuală, este independent și total privat și se adresează doar 

scriitorilor amatori.  

AdLittera este divizia CSR a agenției d’Avid Communication Boutique, 2010.   
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Florentina-Diana Crâsta (n.1994) 

 

 

Lullaby for a jellyfish 

 

în fiecare dimineață de luni a săptămânii tot mai întuneric 

nopțile australe mestecă soarele firmitură cu firmitură 

sticle de plastic pocnesc în răstimpuri 

eu tresărind tu nu te miști în somn 

tălpile mele ude lipăind pe gresie 

zgomotul difuz corpul meu gol se oglindește lomo 

în cioburile de oglindă lipite pe hol  

furnici electrice furnici albastre urcă pe coloana mea 

vertebrală 

tu tresari în somn 

eu nu ca o iederă nu ca o broască 

îți mângâi corpul alb din cearșafurile mototolite 

nu ca o durere nu ca o tristețe 

gemetele tale în prima lumină a dimineții 

intermitente gâfâite tânguitoare 
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zvârcolirea violentă a șoldurilor 

pe care le apăs cu fruntea mea rece 

gura mea deschisă este un pește care se sufocă se zbate 

apoi simt lumina albă cleioasă a dimineții 

pe obrajii mei 
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13 nisan, anul 30 

 

ții minte tripul ăla pe iarba poștită de la niște poeți 

vedeam cum degetele de la picioare se lungesc ies prin 

pantofi  

se încolăcesc în jurul gâtului meu mă sufocă 

deja gâtul devenise o parte foarte subțire a corpului 

ca niște fire de ață sau așa ceva 

mi-am dat seama că mă excită 

picioarele s-au desfăcut mecanic 

ca la păpușile acelea din lemn cu încheieturi de cauciuc 

ochii mi s-au umplut treptat de întuneric 

îți țineai mâna pe spatele meu și simțeam că îmi mângâi 

plămânii 

simțeam cum mi se depărtează tot mai mult picioarele 

și între ele se cască o scorbură luminoasă 

prin care mișună raci și cresc corali 

atunci am desfăcut și mai mult picioarele 

și am plonjat în groapa marianelor. puteam să ating scoicile 

care se desfăceau 
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și-mi umpleau palmele de perle. eu am fost un submarin. 

apoi totul a început să dispară cu viteză într-un vârtej 

de parcă cineva ar fi scos dopul de la cadă. 

ca o construcție solidă din lego am văzut acum lucrurile pe 

care puteam să le ating dar fără să trec prin ele 

masa. paharele. peretele roșu și în fața mea. ferestrele 

înalte. doisprezece oameni cu ochii mari și goi.  

șira spinării devenea de piatră iar eu șopteam obsesiv: tu o 

să mori, tu vei muri.  
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death row 

 

ții minte iarna când am stat atât de mult pe banca din fața 

internatului părăsit încât 

pantalonii mi s-au lipit de gheață și pielea mi s-a lipit de 

gheață și nu mă puteam ridica 

eram cu o sticlă de vodkă în mână și îți explicam de ce tu 

însemni depărtarea 

și când mă uit la tine văd o sută de svetlane atârnând din 

ceruri 

tu țineai o pâine în brațe  

parcă o apărai să nu intre frigul în ea voiai să ajungi cu 

pâinea acasă 

între timp s-a făcut și noapte eu îți spuneam că o să vină 

dezghețul cel mare și pâinea o să se ude 

apoi or să o mănânce viermii iar apoi va veni și vara și or să 

roadă șoarecii ce-a mai rămas din ea 

or să roadă șoarecii în liniștea casei tale scrisorile mele 

“adocika, adova docika.” nu am putut să îți vorbesc 

cuvintele ieșeau din mine forfecate înjumătățite nerușinate 
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fără să se oprească ți se rostogoleau pe corp ca niște bile 

roșii 

șorecii or să tot roadă chinuind bârnele groase din pod care 

vor scârțâi prelung și continuu  

ți-am scris fiindcă nu am putut altfel. cum aș fi putut să îți 

vorbesc despre strălucirea palidă  

a cerceilor tăi înainte de crăciunul când ți-am adus brad. 

când pe chipul tău somnul era o ceață  

și în casă era atât de frig că gheața acoperise geamurile 

până sus 

ore întregi în brațele mele auzind când și când bătăile 

inimii tale și bătăile orologiului 

soarele la răsărit. ada lumina cade pe părul tău 

perpendicular iar părul tău pare că e jar încins 

întinsă în pat parcă sub zăpadă translucidă vineție zâmbești 

prin somn și nu ești moartă 

soarele la amiază. ochii tăi sunt doi calcani. 

soare la asfințit. prin porii pielii vodka își face deja loc sticle 

mici de vodkă aproape de jucărie  

ascunse în sertare ascunse în buzunarele paltoanelor pe 

care mama ta nu le poartă decât  iarna 
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cu nasul lipit de geam vezi toplița mâloasă plină de 

mătasea-broaștei seamănă cu o burtă caldă de crocodil 

vezi, de asta au numit-o toplița, tioplîi în rusă înseamnă 

călduț spune după mine tioplîi, tioplîi 

și ace mici calde ne înțeapă plăcut pielea și mai plăcut să știi 

că ceva acolo afară mai este 

 viu la fel ca vodka încolăcindu-se în ghemuri  pui de șarpe 

în burtă iar eu am impresia că la tine în casă sunt mai multe 

uși decât încăperi pe oricare dintre uși poate intra un străin 

poate aprinde lumina alteori am senzația că în fiecare 

cameră a casei te afli tu făcând balet iar în pod este un iad 

dezafectat temporar 
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Mădălina-Ionela Grosu (n.1994) 

 

 

nopţi în faţă 

 

nu spune 

cât de frumoasă sunt 

 

pe întuneric nu apar 

nici prieteni nici trenuri/ majoratul e  

o cameră cu multe fotografii 

 

oraşul aduce dragostea pâinea cea de toate zilele 

cu răsuflarea tăiată 

mama neagră aduce şi ea ploaia 

 

ziua de  

10 februarie e 

toată  o 

dublă 

     personalitate 
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trupul vorbeşte ca surdo-muţii cercelul stâng 

are viziuni legate 

de vrăjitori de bărbaţi cu tălpi fierbinţi care calcă în gol 

nu e timp de linişte un mal îneacă altul 

iolanda stinge foc după foc 

trupul ei 

de copil ia ceaţa în picioare 

 

moartea e confundată cu un băieţel 

bătaia din uşă e  

o inimă la care urlă câinii 

de milă de dor de picioare tăiate/ chiar acum 

 

tramvaiul 7 trece prin noapte ca un clopot  

prin foc 
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legea compensației  

 

nu ştiu când se face dimineaţă  

îmi bate inima sofisticat/ mai tare doar mai tare  

ultimul ac al ceasului stă  

de ce iubesc finalul de noapte sau  

de ce mă joc de-a versul alb cu delfinii pe burtică  

 

din plete blonde nu mai zăresc  

nici copilul nici femeia nici bărbatul  

povestea e cum să cerşeşti de la alţii  

când îţi acoperi ochii  

 

n-am înţeles niciodată  

mi se înfierbântă mâinile când e frig  

 

ziua mea nu e pe aceeaşi dată/ fiecare zi port un nume  

mă cheamă robert am o garoafă roşie  

părinţii mei trec strada în sus şi în jos  
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nu aud marea într-o scoică nu ordonez crescător  

nici trenuri nici călătorii nici nu ştiu care e mâna mea dreaptă  

de ce n-o să mă îngroape nimeni gratis  

 

când  

visez  

am lângă mine o păpuşă de porţelan  

maşinăria din burtă  

îngână cântecelul de leagăn al mamei  

 

mai vreau 2 păpuşi de porţelan/ soarele va răsări  

pe fereastră va ieşi ca un fum triunghiul morţii  
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catching happiness  

 

moare în mine  

partea care ia ceaiul/ în mijlocul parcului copii bunici scheletul  

copacului prins sub zăpadă  

 

din colţuri  

rosteşte pe vârf o limbă/ mi se urează de bine de foarte bine  

la mulţi ani dragă mădă dragă rombule dragă piatră  

filozofală  

 

fericirea mea nu e temporară  

dospeşte aici o fericire proporţionată  

iau masa număr banii ies pe uşă ca un cântec  

spart  

 

mă feresc de urcatul zilnic  

pe litere/ uit de litere scriu în jurnal cu frunze presate  

spun doamne fereşte-mă de rele de puişori de cel  

care nu doarme în internatul cnpr  
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patului îi lipseşte locul unde mă ascund  

mi se joacă feste cum se joacă hora pe câmpii  

fete obraznice sărută mâna din care  

cresc aceste imagini  

 

trupul meu pleacă/ o fetiţă fără chibrituri fără păpuşa portocalie  

fără  

să ştiu  

mi se fură din foile cu poezii vesele  

 

le fac pe toate coifuri/ sub ele căpcăunul se joacă de-a nunta  

flutură plete de căpcăun  

desenează contururile  

unei mâini uriaşe citeşte despre fratele meu geamăn  

 

apoi  

mai iau un sfert din cana cu ceai  
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Sînziana Șipoș (n.1990) 

 

*** 

 

Distanța dintre noi plesnește ca niște cabluri de înaltă 

tensiune. De fiecare dată când mâna ta, somnul din 

conductele de sub oraș.  

 

Mă ascund în spate. Precizia cu care faci curat în jurul 

tău. Eu – un perete din păr și ochi. Liftul nu mai urcă. 

  

Tălpile goale pe asfaltul încins. Sudarea în spatele ușii. 

– o cameră în care un timp – râsul strâmbat sare ca o minge. 

 

Când despre noi, își îndeasă vată în urechi. Unde e 

rece nu vine. Ghemuită lângă scaun. O baltă iese din 

parchet.  
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În pământ – ca în piele și stăm amorțiți, într-un cerc. 

Valuri de benzină ne ating tălpile. 

 

În timpul somnului, gândacii îmi ating obrajii cu 

picioarele subțiri ca vârfurile creioanelor. Dimineața, o 

mulțime de neoane luminează prin mine. 

 

În dezlipirea lor, pleoapele de sus smulg părți din cele 

de jos. Picioarele mele împletesc o pânză. 

 

Îngropații sapă în lateral. Se întâlnesc, fac schimb de 

mâini, de coaste, apoi se gândesc la căldură.  

 

La fiecare cuvânt spus se lovește cu palmele peste 

obraji. Broasca mare cu ochi roșii vine noaptea în cameră și 

piaptănă covoarele. Când vana e plină, ne mutăm. Viața în 

doi – ca sub apă.  

 

Când în pumni smocuri de păr, pentru câteva secunde, 

sunetul insectelor zdrobite de parbriz. 
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Negre ca tălpile tale, vin să te prindă. Sunt în urma lor. 

Oferă-mi un braț. Ele mă împing de la una la alta ca pe o 

cutie goală. Pielea ta. Vrem să știm pielea ta. 

 

Îmi înșfac mâinile și picioarele. Mi-e dor de gleznele 

mele subțiri. Am câte trei morți în ghiveci. Îi ud până le 

răsar capetele. 

 

A trecut de marginea blocului. O minge cu care se 

joacă focile se rostogolește și îi atinge picioarele.  

        

Porci atârnați în cârlige. O fetiță își caută păpușa 

printre.  
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Proză scurtă 
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    Petre Ioan Creţu (n.1954) 
 

 

Aripi frânte 

 

 

I. P. putea fi considerat, fără pic de tăgadă, prototipul 

ratatului cu ştaif. Un bărbat trecut bine şi de a doua şi de a 

treia tinereţe, de fapt cu un picior de mult vârât în groapă, 

înalt şi slab, puţin adus de spate, părul scurt, încărunţit de 

timpuriu, degetele lungi erau usor strâmbe şi îngălbenite de 

tutun. Ochii-i erau calzi şi umezi şi încă vii. Poate prea vii. O 

lumină magică se prelingea din ei. P. era posesorul unei 

inteligenţe cu mult peste medie, dacă nu ar fi ratat m-aş fi 

hazardat să-l consider o minte strălucită. Un intelectual de 

provincie, puţin prăfuit, fără haz, dar mintos. Dumnezeu i-a 

hărăzit lui P. întâmplări care nu pot fi cuprinse într-o 

singură viaţă. Se spune că trenul vieţii este doar unul şi se 

poate întâmpla ca să nu vină la peronul tău niciodata. Lui P. 

i-au trecut o mulţime de trenuri prin faţă, în care n-a 



Incubatorul de condeie  

 

30 

catadicsit să se urce. Cu o nepăsare care friza nebunia. 

Minte multă, prostie şi mai şi. A eşuat într-un sătuc prăfuit 

din Bărăgan. Singur şi bolnav. Dumnezeu s-a mai uitat 

odată la el, i s-a făcut milă şi i-a mai dat o şansă. Degeaba. 

Încă mai e şi acum în acelaşi sătuc uitat de lume. 

- Am devenit ortodox abia dupa ce l-am citit pe Dostoievski, 

mi-a zis P., desi am fost creştinat ca tot ceilalţi. Ca orice 

minte iscoditoare am fost atras de teoriile lui Darwin.  

Mi-am pus o mulţime de întrebări şi, mai ales după ce am 

citit „Biblia hazlie” scrisă de un sovietic, normal că m-am 

îndoit. Nu aveam mai mult de zece ani... 

Întâlnirea cu el, cu multe tăceri şi vorbe nerostite, sau 

discuţii interminabile în contradictoriu, nu a fost deloc 

lejeră, dimpotrivă, am plecat cu o durere imensă în suflet. 

Contrariat, am început să mă interesez cine este acest P. 

Multe din întâmplările neverosimile mai circulă şi acum sub 

formă de legende. Povestite de diverşi, cu patos şi pe 

nerasuflate. Mi s-a părut că este păcat ca ele să se piardă, de 

aceea acum puteţi citi aceste rânduri. 

 

II. P. îmi spunea că nu şi-a dorit să vină pe lume. 

Dimpotrivă. S-a împotrivit cât şi cum a putut. Deja toata 
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lumea care asista la naşterea lui se speriase. Alergau toţi 

bezmetici, de colo colo. Se făcuse duminică, soarele răsărise 

de mult. Era un septembrie cald şi pufos. 

- Hai fă, împinge, urla moaşa la tânăra ţărancă, stoarsă de 

puteri şi care stătea întinsă pe laviţă, cu ochii pironiţi în 

tavan. I se arăta Maica Domnului, acolo pe tavan. Era cu-n 

prunc în braţe. 

- Este băiat, şopti stins tânăra mama. 

- De unde ştii, fă?  

- Iaca, mi se arată Maica Domnului, acolo pe tavan. Mi s-a 

mai arătat şi cand am vrut să-l dau afară cu fusul. M-am 

speriat tare şi nu l-am mai dat, spuse tânăra ţărancă şi a 

leşinat. De sâmbătă dimineaţa stă pe spate cu ochii-n tavan. 

Încăpăţânat copil, îl simte, ori de câte ori se sforţează şi 

împinge, cum se agaţă, cum se opinteşte să nu iasă. L-ar 

blestema dar îi e frică de ce vede pe tavan. Asta n-o 

împiedică să-i alerge tot felul de gânduri prin cap. Dintr-o 

data parcă toată viaţă îi trece pin faţă. Parcă ar fi la 

cinemaograf. Stă aşa şi se uită la viaţa ei, ca şi cum ar fi 

super-ofertă de amintiri. Vede cât de tare e bătută şi de  

tac-su şi de mă-sa, să-l ia pe Nicuţă de bărbat, că are zece 
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pogoane în Bărăgan. E mai scund decât ea. Şi iar o bate. Îl 

vede pe Mihai, cât de înalt şi frumos e. Iar o bate şi tac-su şi 

mă-sa. Îl vede pe Mihai, acum e boier de oraş. Maior de 

armată şi secretar de partid. Cum îi străluceau ochii a când 

revăzut-o. Ea era la piaţă la Obor, prin februarie, vindea 

merele lui tac-su şi ţuica ei de zestre, pe dedebsubt, era 

prohibiţie. Strângea bani să-şi termine casa. Lui Nicuţă îi 

plăcea jocul de cărţi şi s-au dus dracului banii de zestre. 

Doamne, cât de tare a iubit-o Mihai, în noaptea aia, acolo, pe 

lăzile cu mere. Uf, mamă, zicea mă-sa, dacă ştiam că se 

schimbă vremurile şi că Mihai va ajunge boier de oraş, te 

dădeam lui. Doamne, ce bine era acolo pe lăzi şi ce frumos 

mirosea. Mirosea a răşină, a fân şi a mere. Mirosea a acasă. 

A rămas grea după noaptea aia. L-ar fi lasat pe Nicuţă şi ar fi 

păstrat şi copilul. Unde să se ducă? Acasă n-ar fi primit-o. 

Mai avea opt fraţi. Unde să mai vină şi ea cu plodul? Mihai  

i-a spus că e însurat şi că nu poate să-şi lase nevasta. Nu-l 

lasă partidul.  A dat copilul afară cu fusul. A învăţat-o baba 

Daia. A auzit plânset de copil. Era în căruţă, afară din sat. 

- Pune caii la căruţă Nicuţă, s-o ducem la oraş, la spital. 

Altfel moare şi ea şi copilul, a zis moaşa. 



Antologie IDC. 2013 
 
 

 

33 

- Să scape ea, copii mai facem, zise bărbatul. A înhămat cele 

două iepe negre cât a putut de repede şi a tras căruţa în faţa 

porţii. 

- Moare, fă, a zis către moaşă o babă pripăşită pe acolo, 

simţind cumva că e rost de colivă. 

- Uşi! cotoroanţo, ieşi din curtea mea, altfel târnuiesc 

bătătura cu tine. Fir-ai a necuratului, ieşi fă, piază rea, urla 

Nicuţă la babă, după care i-a tras un picior, cu bocancul ăla 

mare al lui. 

- Tot moare bă, tot moare. Şi chiar dacă scapă şi naşte, 

copchilul ăsta-i blăstămat. Alege-s-ar praful şi pulberea, 

huuo! De ce dai mă, de ce dai? 

- Nu-ţi pune mintea cu ea, zise moaşa, hai s-o punem în 

căruţă mă, hai că moare-n braţele mele. Nu vezi că şi-a dat 

ochii peste cap? 

Nici n-a ieşit bine căruţa din sat când femeia a reuşit în 

sfârşit să nască. Era opt şi un sfert. Fix. Un câine urla, 

singur, aşa, de nebun. O lumină galbenă coborâse din cer. 

- În goană de cai, de frică de moarte, am venit eu pe lumea 

asta, mi-a zis într-o zi P. 
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III. Copilăria lui P. ar fi fost una obişnuită, dacă nu s-ar fi 

trezit, aşa din senin, pe la patru ani, să citească ziarul cu 

voce tare. Nu-şi mai aduce aminte cum a reuşit. Şi atât de 

mult s-au încântat ai lui, încât, în fiecare duminică, îl 

îmbrăcau frumos şi mergeau la rude, sau la vecini, să le 

citească ziarul. Era un ziar vechi, din 53, unde se anunţa 

moartea lui Stalin. Vin americanii, s-a bucurat atunci Nicuţă, 

tac-su şi s-a îmbătat, la bufet, cu unu Dima, prietenul lui, 

care era omul miliţiei şi al securităţii. De mult se ţinea de 

capul lui Nicuţă să intre cu el în afaceri. Să vândă carne la 

negru, în Bucureşti, era criză mare şi el avea oamenii lui 

acolo, că merge la fix. Şi l-a convins pe Nicuţă, acum că 

murise Stalin, să-şi taie vaca. N-au apucat să vândă nici 

jumătate din vacă, când, la un avocat din Obor, i-au prins 

miliţia şi au făcut un an puşcărie. Noroc cu Dima, că era  

de-al lor, altfel lui Nicuţă i-ar fi putrezit oasele la canal. 

Atunci s-a ales P. cu dădacă, Istina, o ţigancă adusă de la 

munte de popa Toader. S-a certat cu popa şi a venit la 

Rodica. Dumnezeu a adus-o, că era greu fără Nicuţă, cu trei 

copii mici, cu câmpul, cu gospodăria, cu dările şi taxele, cu 

cotele şi cu banca. Din când în când, se închidea în camera 
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de zi şi plângea o oră întreagă, îşi uşura sufletul. De, femeie 

tânără şi singură, îngropată de griji şi nevoi. Noroc cu Istina. 

Care muncea mai abitir ca un bărbat şi se ataşase de P. Avea 

grijă de el, o trezea pe Rodica noaptea, că plânge băiatul şi 

să-i dea ţâţă. Uite ce foame îi este, cum caută cu gura, hai, fă, 

trezeşte-te odată.  

- Fă, o să-ţi vorbească băiatul limbi străine, i-a zis Leana a 

lui Oblete lui Rodica. În timpul războiului, americanii au 

trântit o bombă, în miez de noapte, peste casa lui Istina, toţi 

au murit, numai ea a scăpat, de atunci vorbeşte o limbă 

numai de ea înţeleasă. 

În duminica Paştelui, pe P., ai lui l-au dus la biserică, cu un 

ou în mâna stângă, ăsta pentru a-l da popii pentru 

împărtăşanie şi cu ziarul, ăla vechi, în cealaltă mână, să 

vadă şi popa ce copil deştept au şi popa şi-a făcut cruce. A 

doua zi popa era la securitate, avea şi el o fată, tot de patru 

ani, una Ştefania, care, la grădiniţă, îi tăia calea lui P. şi îi 

dădea tot felul de dulciuri, colivă, colaci, îi lega şireturile la 

bocanci, iarna sau sandalele, când venea vara. Era o fată de 

treabă, cam şleampătă şi fără de noroc. S-a sinucis când a 

împlinit optspre-zece ani. Nimeni nu a ştiut motivul. A 
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înghiţit o sticlă întreagă de verde de Paris. Pe o hârtie ruptă 

dintr-un caiet de matematică, a scris o strofă dintr-o poezie 

a lui Elena Farago: 

 

„Pentru cel care mi-a fost 

Pentru cel ce nu-mi mai este 

Visele fără de rost 

Leagă cântec şi poveste” 

 

Sub versuri a desenat, cu o cariocă roşie, o inimă ruptă în 

două, pe o bucată de inimă era scris îngroşat litera P şi pe 

cealaltă litera Ş, iar dedesubt a scris, cu litere înclinate uşor 

spre dreapta. Te iubesc, cum nu cred că te va iubi cineva 

vreodată. M-ai făcut femeie fără să mă atingi, fără să mă 

pătrunzi şi voi rămâne o eternitate femeia ta, numai a ta. 

Dumnezeu îmi e martor. Mi-am dat seama că nu pot să te 

ajut decât dincolo de moarte. Voi fi îngerul tău. Voi veghea 

tot timpul asupra ta. Iar dacă e adevărat că ne vom 

reîncarna, vreau tot îngerul tău să fiu. De câte ori vei simţi o 

adiere în părul tău, să ştii că nu e vântul, sunt eu. De câte ori 

vei simţi un gust sărat pe buze, să ştii că sunt eu. Numai şi 

numai eu, acum când prezentul şi trecutul se împacă, 
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deodată în mine. Te iubesc. Popa a înnebunit, săracul, 

umbla, aşa, prin sat, cu cădelniţa-n mâna stângă şi cu 

busuioc în cealaltă mână, sfinţea toţi parii pe care îi 

întâlnea. A mai slujit, după moartea fiicei sale, aproape un 

an, până când, într-o zi, la slujbă, s-a întors cu spatele la 

audiență, şi-a ridicat patrafirul, şi-a dat pantalonii jos şi a 

arătat curul babelor din primul rând. L-au internat la 

Săpoca.  

După ce s-a dus popa Toader la securitate, a venit la Nicuţă, 

cu o Volgă neagră, un căpitan de securitate, Amza, cum că 

şi-a pus băiatul să înveţe pe de rost articolul cu moartea lui 

Stalin. Degeaba se jura Nicuţă că n-are nicio vină, căpitanul 

o ţinea lângă cum că e un criminal imperialist, că a vrut să 

se îmbogăţească, vânzând carne de vită la negru. Noroc că 

Miliţia e vigilentă.  

- Bă, cheamă-ţi lighioana aia mică, zise Amza, un ţigan 

scund din Bora, pe care, ţăranii din comuna Ciulniţa, l-au 

prins într-o noapte, imediat după război, la furat de găini, la 

învăţător, care avea trei găini amărâte şi ciufulite, că pe alea 

moţate i le-au rechiziționat ruşii. I-a luat şi ceasul de la 

mână. 
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- Bine că au avut răbdare să vi-l daţi jos, i-a zis ţârcovnicul 

Nae. Că lui cumnată-miu i-a tăiat mâna, exact de la 

încheietură. După ce au scos ceasul, au azvârlit laba mâinii 

la câini. Ceasul îl avea de la un maior neamţ, un Atlantic de 

aur. I-a plăcut neamţului ţuica fiartă şi după o ulcică d-aia 

mică, l-a luat pe după gât şi l-a pupat pe obraji. Maiorul o 

rupea binişor pe româneşte, şi-a scos ceasul de la mână şi i 

l-a pus la mâna dreaptă. O să mă pomeneşti toată viaţa, i-a 

zis neamţul. Nenorocitul de cumnată-miu nu şi l-a mai dat 

jos niciodată, până s-a întâlnit cu ruşii ăia doi, beţi mangă. 

Ioo, voniucii ostolov, marte domenea. Davai ceasî! i-a zis 

unul dintre ruşi. Şi de atunci, cumna-tă-miu, îl pomeneşte 

întruna pe maiorul neamţ. Ceasul rău. L-a împins 

împieliţatul să-i fiarbă ţuică de la munte şi să mai pună şi 

ciuşcă în ea. Bea neamţul ţuică şi mânca gogonele murate. 

Că era meşter cumnată-miu ăsta, îl chema tot satul să le 

pună gogonele. Acum aruncă copiii cu pietre după el, sau le 

povesteşte sătenilor, la mat pentru o cinzeacă de ţuică, cum 

îi strălucea, lui, ceasul ăla în noapte, că avea cadranul cu 

fosfor. 

L-au snopit din bătaie, pe Amza, ţăranii, l-au dezbrăcat în 

pielea goală, l-au uns cu untură râncedă, baba Călina a rupt 
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o pernă deasupra capului lui Amza şi fulgii s-au lipit de 

untura întinsă pe el. Arăta ca o găină curentată. L-au legat 

în mijlocul comunei de un stâlp de salcâm uns cu păcură, 

special pus acolo din vremea lui Ţepeş. L-au ţinut legat şi a 

doua zi, în soare. Era luna lui cuptor şi secetă mare. Aerul 

frigea. Pentru a putea respira, ţăranii intrau, cu căţel şi 

purcel, în beciuri adânci. Doar în ziua aia era ceva forfotă. 

Aveau distracţie. Copiii făceau întrecere, care să 

nimerească, cu bolovani, testiculele lui Amza. Nici nu mai 

putea să ţipe de durere. Muştele se îngrămădeau, atrase de 

untura, care, acum, încinsă de soare, îi frigea pielea mai rău 

decât focul. O vădană miloasă, a alungat copiii şi i-a dat ceva 

apă de băut. Spre seară l-au plimbat prin comună, cu 

mâinile legate la spate, târât c-o funie de gât, ca pe vacă. Tot 

de gât i-au legat o talangă. Şi l-au plimbat aşa prin toată 

comuna. Muierile îi dădeau cu huo!, copiii, ţinându-se 

ciorchine de alai, aruncau cu bolovani, care explodau, ca 

grenadele, pe ţeasta lui Amza. Atraşi de mirosul unturii 

râncede se adunaseră toți câinii din comună, stăteau la o 

oareșce distanţă, câte unul, mai îndrăzneţ, se furişa pe la 

spate şi-l muşca de picior. Apoi l-au scos la marginea 
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comunei, spre Slobozia, i-au desfăcut talanga şi funia de 

după gât, i-au dezlegat mâinile şi i-au tras şi câteva bâte pe 

spinare, după care i-au dat drumul. Amza nu s-a oprit din 

alergat până-n mahalaua  ţigănească. N-a stat mult să-şi 

lingă rănile şi s-a înscris în Securitate şi pentru că, evreul 

ăla bătrân, care avea prăvălie la ei în mahala, l-a învăţat să 

citească şi să scrie, a ajuns repede locotenent, apoi căpitan 

şi puţin mai târziu comandant, acolo, în Slobozia. Pe evreu, 

nu ştia nimeni cum îl cheamă, îi ziceau toţi ovreiul, căruia îi 

cam plăceau băieţeii şi Amza, pentru un pumn de 

bomboane spirtoase, stătea să-l pătrundă, pe la spate, 

evreul. 

Acum ţăranii ăia, care şi-au bătut joc de Amza putrezesc 

undeva pe la canal. Care or mai trăi. Baba Călina n-a 

rezistat, că a venit Amza, noaptea, la ea în arest şi a 

sodomizat-o. De ruşine, săraca babă s-a dat cu capul de 

pereţii celulei până a murit. După ce doi soldaţi au azvârlit 

leşul babei într-o groapă, săpată la repezeală, Amza şi-a dat 

nădragii jos şi s-a lăsat pe vine deasupra gropii, deşertând, 

odată cu fecalele, toată ura strânsă de atât amar de vreme. 

- Bă, ţăran jegos, i-a mai zis Amza lui Nicuţă adu-l p-ăla 

micul, hai, fuga marş! 
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Nicuţă a dat fuga şi l-a adus pe P., pe atunci un copil mai 

degrabă scund pentru vârsta sa, foarte slab, cu capul mare, 

tuns zero şi cu ochii, căprui spre verde închis, rotunzi şi 

iscoditori. Îl privea curios şi oarecum mirat pe Amza, nu 

mai văzuse o astfel de arătare. Amza era o piticanie tuciurie, 

avea un metru şi cinzeci şi patru de centimetri şi o sută 

douăzeci şi cinci de kilograme. Era aproape rotund. Faţa o 

avea transpirată tot timpul, iar transpiraţia îi era uleioasă şi 

mirosea urât. A venit şi vremea lui. Toţi tremurau de frică, 

până şi tac-su, un ţigan frumos, lăutar de faimă şi îndrăgit 

tare de cucoanele din oraş. Cum le zicea el, din gură, de 

inimă albastră, nu-l întrecea nimeni. Era vestit, de la 

Ploiești uvreu până la Halele Obor, toţi auziseră de Lică, 

guristul din Bora. Nu era o petrecere mai de soi să nu fie 

invitat. Asta până să intre Amza la Securitate. Acum stă la 

mila lui fi-su. Fie ziua aia blestemată, când, beat fiind s-a 

culcat cu Nela lui Gae şi a rămas grea. Nela a murit la 

naştere şi Gae i l-a adus pe Amza să-l crească, altfel îi făcea 

buzunar pe burtă cu şişul. Lică era ţigan de mătase şi fricos. 

De Amza au avut grijă mai mult vecinii, asta până când a 

intrat sub protecția ovreiului. După moartea ovreiului, 
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Amza trăia din furtişaguri, până l-au prins ţăranii din 

Ciulniţa la furat de găini şi a intrat în Securitate. Acum era 

domn mare. Vestit pentru cruzime şi pentru ura viscerală 

ce o purta ţăranilor. Dacă era după el i-ar fi împuşcat pe 

toţi, dar avea şi el frică de ceva pe lumea asta, îi era frică de 

partid. 

- Vezi măi copchile în ce belea m-ai băgat? I-a zis Nicuţă lui 

P. Tu şi ziarul ăla nenorocit. Uite, domn comandant vrea să 

stea de vorbă cu tine. Şi l-a împins uşor pe P. în faţa lui 

Amza. 

- Mi-ai adus un ziar nou? l-a întrebat P pe Amza. Ăsta pe 

care-l am s-o rupt ferfeniţă, abia dacă mai văd literele să 

citesc. Apoi, m-am plictisit să citesc mereu şi mereu despre 

moartea lui nenea ăsta cu mustăţi. În timp ce vorbea, P se 

uita, fix, în ochii lui Amza. Ceva ciudat se întâmpla cu Amza 

şi nu înţelegea ce. Brusc s-a desprins de privirea lui P., 

parcă-l hipnotiza.  

- Tu nu eşti de-al nostru, a zis cu năduf Amza. Şi constatarea 

asta îl va urmări, ca un blestem, toată viaţa pe P. 

Din ziua aceea, Amza îl trimitea, săptămânal, pe Ionică, un 

tânăr sublocotenent, ofiţer din noul val, cu liceu şi şcoală 

militară, să-i ducă lui P. ziare, cărţi de poveşti, creioane 
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colorate şi hârtie. Amza a vegheat tot restul vieţii lui asupra 

lui P., chiar şi când a fost trecut în rezervă, odată cu vântul 

schimbării din perioada de început a domniei lui Ceauşescu. 

A încercat să-l ajute să treacă peste handicapul înălţimii, 

pentru a se putea să se înscrie la liceul militar, P. avea un 

metru şi cinzeci de centimetri şi treizeci şi opt de 

kilograme, cât o oaie. N-a reuşit, nu mai avea putere, era 

acum şef de aprozar. Plus că şi P. a reuşit să şi-l facă 

duşman pe procurorul X de la Procuratura din Slobozia, 

bucureştean, libidinos şi însurat. Trăia cu A., sora mijlocie a 

lui P. Odata, de Crăciun, prin 1968, parcă într-o zi de vineri, 

după ce joi, la tăierea porcului, a asistat şi procurorul X şi  

s-a îmbătat criţă cu votcă rusească, adusă de el, că vezi 

doamne, ţuica de la părinţii Rodicăi, de prună de la munte, 

pute şi el, de, om subţire. Şi la pomana porcului procurorul 

a început să-l întrebe pe P tabla înmulţirii. Şi P nu a scos 

nici-un cuvânt, făcea cocoloaşe de mămăligă cu mâna, apoi 

întingea în untura fierbinte şi mânca cu poftă. Din când în 

când bea zeamă de varză dintr-o cană de lut. După ce s-a 

săturat a mulţumit pentru masă şi a plecat să se joace cu cei 

doi băieţi, mai mici ca el, ai vecinului din colţ. De fapt avea o 
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bucată de şorici, ţinută ascuns în sân, încă de când a ajutat 

la căratul cărnii în beci şi vroia să o împartă cu ei. A doua zi, 

seara târziu a venit şi procurorul, de data asta era treaz şi 

iar a început să-l sâcâie pe P. cu întrebări, ba tabla 

inmulţirii, ba cine ştie ce întrebare de istorie sau geografie. 

Auzise că P., în clasa a patra fiind, a câştigat un concurs de 

cunoştinţe generale, la care au participat, în special fete de 

la liceu sau de la școala tehnică de contabilitate, toate de 

aceeaşi vârsta cu A., sora lui. Până când P a luat un chibrit 

de pe masă, a aprins un băţ şi uitându-se fix în ochii lui X,  

l-a întrebat ce stare de agregare are flacăra. Procurorul a 

vrut să spună că e gaz, dar nu era sigur.  

- E plasmă, a zis P. şi te rog să mă laşi să mănânc. O linişte 

nefirească s-a aşternut în casă.  

Şi Amza l-a urmat peste tot pe P şi la Motru, unde reuşise la 

liceu şi la Feteşti unde s-a transferat P, din clasa a X-a şi-n 

armată la Botoşani, unde P. a făcut armată întreagă şi la 

Bucureşti, când P. a reuşit să intre la sociologie. A murit la 

cutremurul din `77, aşteptându-l pe P. în barul de la 

Dunărea. Barul era la etaj şi Amza n-a avut nicio şansă. Voia 

să-i spună lui P., care era aşteptat a doua zi, la ora 11 la 

Departamentul Securităţii Statului, Directia Securităţii 
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Interne, să-l caute pe maiorul Ionică, fost subaltern la 

Slobozia, să vorbească cu el, că mai există o şansă să 

rămână student. P. refuzase să se ducă, în vacanţa din `76, 

la un stagiu de pregătire la Băneasa. A fost ultima dată când 

s-a mai încercat recrutarea lui P. Amza l-ar fi vrut ofiţer sub 

acoperire. În aceeaşi seară i-a mai aşteptat pe P. şi Stan, un 

inginer agronom din satul de baştină a lui P. şi prieten. 

Venise cu logodnica în Bucureşti pentru cumpărături şi s-a 

gândit să se întâlnească cu P., la Dunărea, unde seară de 

seară ştia că-şi pierde vremea la o cafea şi ore interminabile 

de discuţii cu prietenii. Stan a luat o masă în restaurant, la 

geam şi aproape de uşă, să-l vadă pe P când vine. Când a 

început prăpădul a mai apucat să-şi arunce logodnica prin 

geam. Lui nici măcar nu i-au găsit cadavrul. Ea a rămas 

paralizată pe viaţă şi cu o spaimă continuă în suflet. 

 

 

Epilog 

P. a hotărât, în fine, că e vremea să se sinucidă. Demult s-a 

gândit că ar fi singurul lucru pe care ar fi putut să-l ducă la 

bun sfârşit. Totuşi nu se face să mori, aşa, oricum. A chemat 
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o femeie să-i facă curat. Noroc că a chemat-o dis-de-dimi-

neaţă, altfel trebuia să moară într-o altă zi. A mai rugat o 

femeie, s-o ajute pe prima. Le-a spus că se-nsoară, mitul 

Mioriţei, de... şi nu se cade s-o primească aşa pe viitoarea 

nevastă. Se va duce s-o aducă de la oraş, cu căruţa. Şi la 

căruţă o să aibă înhămate două iepe negre. Femeile îşi 

făceau cruce, pe furiş. N-aveau curaj să hlizească, nici măcar 

sa-şi ridice frunţile din pământ. P. le plătise bine, cât pentru 

trei zile la sapă pe câmp. P. l-a rugat pe unul, Gică al Mariei, 

zis şi Buzilă, că avea nişte buze de ziceai că sunt buci de 

vădană, i-a mai zis că vrea şi două iepe negre. Buzilă n-avea 

decât o mârţoagă, un cal bătrân şi ăla era roib, dar i-a zis că 

se face, dar o să-l coste cam scump. 

- Cât? l-a întrebat P. 

- O vadră de ţuică, i-a răspuns Buzilă.  

Cam mult, se gândea P., aproape că se duce toată pensia pe 

ţuică. Şi-a aprins o ţigară. Scotea rotocoale absent. Buzilă a 

întins mâna spre el, vroia o ţigară. I-a dat. S-au aşezat 

amândoi pe treptele casei şi fumau, umăr lângă umăr. 

- O să-ţi placă iepele, ai să vezi, V le-a luat imediat după 

revoluţie de la Jegălia, de la herghelia aia de acolo. Nu-s 

bune la plug, dar sunt frumoase si au mers de prinţese, 
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înhămate la car. Acum V. vinde mânjii lor pe bani grei. Şi-a 

cumpărat pe banii ăia un Ford, e bun că-i mare şi pe 

motorină, că mai cumperi de pe la tractorişti cu bani mai 

puţini. Doar că e negru şi c-o cruce pe el. Băietul meu, ăla 

de-i student, îmi zice că-i dric. Fugi mă de-aici, îi zic, cred că 

a fost al unui popă mare, mitropolit. E dric, e dric, îmi tot 

repetă ăl mic. Ce să le faci, că de bătut nu-ţi mai dă voie 

legea. Aşa că-l las în plata Domnului. E drept că-i mai ard 

câte una, dar pe întuneric, să nu aibă martori. 

- Să vii peste două zile cu căruţa la mine, zise P. Pe la opt 

fără un sfert. Atunci îţi dau şi ţuica, ai înţeles? 

- Fiţi fără grijă, că am să vin. 

Cele două zile au trecut cu greu. E şapte deja şi încă mai are 

atâtea de făcut. Femeile muncesc de zor. P mai întâi se 

bărbiereşte. Are o chestie deşteaptă, cu trei lame, dar 

electrică. A primit-o cadou de la S, feciorul lui. Acum 

bărbieritul nu mai e un chin. Degeaba. Că de bărbierit uită 

cu săptămânile. Când îşi dă seama că a trecut mult timp, 

zice că-şi lasă barbă. Nu-l ţine mult. Se duce la oraş şi-şi 

tunde şi chica şi barba. E şapte şi-un sfert. Mai are ceva 

timp. Se spală pe dinţi. Femeile au terminat, îşi numără 
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banii lăsaţi de P. pe televizor. Sunt toţi. Dau bună ziua şi-l 

lasă singur pe P. O să vină mai târziu, cu vre-un motiv, 

acolo, să-i vadă nevasta. E opt fără un sfert. A venit Buzilă. 

Sunt frumoase de adevărat iepele. P. le priveşte cu drag şi 

mirat. Se urcă-n căruţă, e îmbrăcat în costum negru, puţin 

uzat, cămaşă albă, papion şi pălărie aşezată şmechereşte pe 

cap. 

- Diiii, fetele mele, diiiii! Şuieră P. Iepele se-aruncă într-un 

galop nebun. Buzilă abia reuşeşte să se ferească, îşi face 

cruce. Câinii vecinilor aleargă în urma căruţei şi muşcă 

furioşi praful stârnit de roţi şi copitele iepelor. A ieşit din 

sat, acum se îndreaptă spre oraş. 

- Ho!, fetelor, ptrrr, ho, ho! zise P. Şi-a aprins o ţigară şi se 

uită, aşa, lung, în zare. Era opt şi un sfert. Fix. Un câine urla, 

singur, aşa, de nebun. O lumină galbenă coborâse din cer. P 

a coborât din căruţă, a deshămat iepele, le-a împiedicat cu 

funia hamului şi le-a dat drumul pe islaz. Apoi, hotărât,  

se-ndreaptă, fără a mai întoarce capul, spre oraş. Nu se va 

mai întoarce niciodată în acest sătuc, prăfuit şi uitat de 

lume. 
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Marius-Mihail Gabor (n. 1972) 

 

 

 

Bodega lui Macarie 

 

Aşa cum alerga Bujor, sfârtecând aerul cu limba  

de-un cot în siajul căruţei trase de iapa hrănită cu pâine 

intermediară la ore spurcate de lătratul cocoşului, aşa 

alerga şi bodega lui Macarie după muşterii, pe drumul ce 

duce spre Mănăstire. Gardul simplu, din lătunoaie orientate 

cu partea geluită spre ieşire şi cu partea îmbrăcată-n coajă 

spre curte, spunea totul despre calitatea ţuicii de pufoaică 

vândută cu etichetă colorată în gem de prune, cu o singură 

condiţie: să ştii să citeşti printre rânduri, sau, printre 

lătunoaie. 
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          Mesele nu cunoscuseră coate îmbrăcate-n sacouri sau 

în cămăşi scrobite, iar scaunele fără spătar, n-avuseseră 

ocazia să menţină pe poziţie vreun tur mai acătării. 

Niciodată. Ba se mai întâmpla ca uneori, să simtă pe pielea 

lor, palmele şi coatele celui care-şi căuta echilibrul pierdut 

undeva, pe sub masă, înviorat şi energizat de pufoaica lui 

Macarie. 

          Căruţele aveau frâna trasă, caii aveau capetele ascunse 

în sacii de iută cu trei paie pe fundul lor, iar bicicletele cu 

spiţe rarefiate mai ceva ca stratul de ozon, sprijineau 

gardul, în timp ce stăpânii sprijineau, la rândul lor, idei, 

doctrine şi politici fundamentaliste. Celulă a societăţii, 

conform Constituţiei din acele vremuri, familia lui Macarie, 

numeroasă, diversificată şi stratificată după vârstă, sex şi 

grad de rudenie, juca rolul de hematie, transportând 

băutura botezată de muşterii „adio, mamă”, cu trudă, cu 

zâmbete de complezenţă sau cu un şut bine plasat în coasta 

javrei sau a cotoiului ce aveau proasta inspiraţie de a se 

gudura în locul şi timpul nepotrivit. 

          Fumul, voia bună, conspiraţiile şi ficaţii zdrobiţi de 

alcoolul etilic întregeau tabloul cu o scenă ruptă din pânzele 

lui Caravaggio, iar masa de la intrare suporta tăcută 
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capriciile lui Mitruţ, fost instalator la IGO. Cu privirea 

degajată de o explozie întârziată între globii oculari ce-ţi 

înşela percepţia, pentru că nu ştiai cu care ochi te 

priveşte, îşi gajase cheia franceză ca să poată plăti 

consumaţia. De cealaltă parte, Tomiuc, un moş rotofei, cu o 

sticlă ascunsă la piept, faţa rotundă şi vorba pocită de graiul 

matern ce se nimeri a fi limba rusă, îşi interpreta rolul de 

saltimbanc, provocând din înaltul condiţiei sale de refugiat 

de dincolo de Urali, demna  atitudine (cel puţin teoretic) a 

mânuitorului de robinete, ţevi şi coturi olandeze, născut la 

Stupca: 

– Da`, ce faci Mitruţ? Iar te-o fugărit fumeia de-acasă, sau ai 

mirosit parfum de soacră în bătătură? 

– Ce te interesează pe tine, bă? Crezi că viaţa-i făcută din 

borş de peşte şi chietre de râu la felu` doi? Habar n-ai! Te-ai 

cuibărit aici şi acum faci pe eroul, mulgând statul de bani 

nemunciţi. 

– Ho, nu te oţărî atâta că te jucai cu ceva-n năsâp când 

scoteam io baioneta la neamţ. Hai, dai o cinzeacă, sau iar ai 

pierdut cheia franceză la Macarie după tejghea? 
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– Ce să-ţi dau, bă? Lasă, că ţi-am dat destul. Mai bine scoate 

sticla de la piept, să nu te dau în vileag şi să-ncep ziua cu 

ceva mai de Doamne ajută! Sau ţi-a luat baba pensia şi nu-ţi 

mai permiţi? 

– Hă, hăăă! S-o crezi tu că a mea pupă ceva din pensie. La 

mine-n casă cântă găina numa` după ce se ouă. 

– Bă, coclitule, aşa-ţi iubeşti tu femeia? 

– Auzi acolo, cică să-i dau ei pensia. Da`, ce, bă? O luptat ele 

în război? O stat haitele în tranşee? 

– Ptiu, că sucită naţie mai eşti, bulubac din Siberia… 

– Taci, ţigan scripcar din Stupca şi nu scuipa că-i pierzi 

gustul! Hai, ia o gură de foc curat şi nu mă porni, că te 

întreb cine-a fost Porumbescu şi habar n-ai... 

          Bodega lui Macarie atârnă şi azi de acelaşi drum ce 

duce spre Mănăstire, dar muşterii nu mai sunt. Trecuseră 

pe rând să-şi bea paharul cel de pe urmă, să-şi tragă 

păcatele ştiute, neştiute sau doar bănuite, să-şi plângă zilele 

îmbrăcate în pijamale de spital, să-şi sărute copiii pe creştet 

şi apoi să se ducă să moară, intrând încet, încet, în pământ… 
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Amor de dragul ploii 

 

 

Legătura dintre noi s-a consolidat, s-a sudat în timp, 

poate chiar şi în spaţiu. Şi n-o spun de dragul simetriei. 

            Ne simţim la nivel molecular, spiritual şi material, 

deşi am o vagă bănuială  în privinţa parităţii schimbului de 

electroni de pe ultimul strat, a încrederii reciproce şi 

a convergenţei dintre blestem şi materialism dialectic. 

            I-am simţit căldura din primele zile ale vieţii mele, 

altfel nu-mi pot explica de ce s-a răsturnat ”Salvarea" în 

şanţ, de ce am scos picioarele din scutece şi de ce am făcut 

pneumonie în numele ştiinţei, sau, poftim, de dragul 

mecanicii fluidelor.  

            Mai târziu, adică, mult mai tîrziu de la episodul cu 

urmări penicilinice, am început să-i refuz tandreţea, dar nu 

pentru că relaţia dintre noi ar fi escaladat Pantheonuri 

erotice, ci pentru că am vrut să-mi dezvolt capacităţile 

psihomotrice şi s-o sfidez.  

           Aşa mi s-au născut cristianele printre picături de 

ploaie. Sunt sigur că şi-n ziua-n care voi pleca, va fi acolo, 

apatică şi fluentă, chiar dacă îi va lipsi slalomul meu. 

 



Incubatorul de condeie  

 

54 

 

Cast away 

 

 

 

Fier încins pe văpăi cu lungimi de unde variabile, 

expresie a furtului intelectual săvârşit în timpuri 

imemoriale de un ocnaş visător cu nume prometeic şi dâre 

de regrete opozabile, cu gust de cireşe. Acesta i-a fost 

destinul, marcat la suprafaţa epidermei de un Fermier 

părtinitor, cu litere fără muchii, ascunse privirilor 

indiscrete de manşeta cămăşii albastre.  

Cicatrice  fosforescentă şi vizibilă doar pentru ochii 

ei, intransigentă şi spinoasă pentru simţurile lui, marcând o 

cale pavată cu intenţii formale, dar pline de candoare şi 

miros de lapte cald. 

         Zâmbetul e acelaşi, braţele şi-au găsit voluptatea în 

matrici venusiene, iar ochii, mai negri decât au fost 

vreodată, îl agresează cu intemperii de cod roşu, urmate de 

înnorări grevate de genele-i lungi, ce par a urmări liniile 

curbate ale corăbiilor vikinge.  
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        O, ce n-ar fi făcut pentru un post de matelot pe una din 

umbrele degajate la întâmplare de Astre şi de Minute. Să fie 

ucis de valuri, de îmbrățișări sortite eșecului și de algele 

marine înghițite la ore anunțate de soneria ceasului 

deșteptător ce le-a marcat trecerea timpului, sărind în 

fiecare an din trei în trei fusuri orare. 

        Au încetat demult să mai fie. Orice. Două continente 

aflate la poluri opuse, două clime antagonice, două pulsuri 

ce urmează o cale comună de întoarcere în timp, spre uliţa 

şi ramurile copacului ce le acoperiseră primul sărut, prima 

tresărire şi ultima emoţie veritabilă, inoxidabilă. Stalagmită 

sculptată şi tatuată în sufletul lui de un fier încins pe văpăi 

cu lungimi de unde fixe, expresie a unor amintiri care ar fi 

putut să fie… 

 

 

 

 

 

 

 

http://casacodin.files.wordpress.com/2013/03/furtuna.jpg
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Eresuri despre iubiri şi magneţi de frigider 

 

 

 

Virtuţile şi viciile s-au iubit dintodeauna, cu uşile 

zăvorâte, în numele ibovniciei de alcov, a vinului şi a 

lampadarelor cu becuri roşii. Morale sau teologice, virtuţile 

îşi poartă peste secole crucea în formă de plus, sau, ca să nu 

se supere impresioniştii, plusul în formă de cruce, 

asfixiindu-se uneori cu fumul ţigărilor de contrabandă 

introduse pe căi oculte în Eden, de către entităţi şi mai 

oculte. 

            Seducătoare sau paliative, viciile n-au întâmpinat 

greutăţi în transbordarea peste veacuri a semnului 

circumscris sarcinii negative, pocnind de sănătate dar şi de 

ciudă, atunci când electronul şi-a agăţat pe cozoroc un 

minus, alternativ. Ca să nu se supere Nikola Tesla. 
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            Iubirile cursive dintre virtuţi şi vicii, pasteurizate şi 

regizate de Garry Marshall, Woody Allen sau Michael Curtiz 

au defrişat  cearceafurile scrobite ale sălilor de cine-

matograf, stropindu-le cu pete mişcătoare colorate sau 

grizonate, anunţând avant la lettre, marile iubiri dintre 

peturile sugrumate şi abandonate pe nisipuri importate din 

Olhos de Agua, îndrăgostite la rândul lor de algele riverane 

Pontului Euxin. Ca să nu se supere Herodot. 

       Rătăcit printre argumente şi iluzii, niciodată nu mi-a 

fost dat să înţeleg de ce iubirea de aproape a fost târâtă în 

marea sală a compendiilor cu aliniate dezlânate, violată de 

urmaşii lui Ramses în piaţa Tahrir, schingiuită de strămoşii 

lui François Hollande în Noaptea Sfântului Bartolomeu şi 

arsă pe rugul stins de fiinţa lui Girolamo Savonarola. Ca să 

nu se supere Papa Francisc I. 

             Ironia şi-a găsit definiţia austeră şi atât de 

feminizată, atunci când caltaboşul, perlele şi sandalele din 

piele au intrat peste noapte în viaţa sabinelor răpite de 

romani, dar a găsit-o şi pe cea exhaustivă, atunci când 
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plusul şi minusul s-au anulat reciproc în numele unui zero 

barat, îmbrăcat în haine de lux, croite după sufletul celui 

plecat la drum de undeva, din Ipoteşti. Ca să nu se supere 

Veronica Micle. 

             Îmi iubesc frigiderul. La rece vorbind. Nu mă întreba 

de ce, pentru că n-ai înţelege, nici dacă ţi-aş desena pe 

hârtie un car pus înaintea boilor, sintagmă fidelă 

a dorinţelor mele de mai bine, de împlinire şi de înţelegere 

între popoare, între tablouri şi magneţi de frigider, între 

scriitorii de fabule şi muşte, între care plictisite să mai fie 

trase şi boi sideraţi, dornici să le împingă. 

 

Iubiţi-vă! Şi nu fiţi supăraţi, ca să nu mă supăr eu. 
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Patricia Iulia Iancu (n.1988) 

 

 

 

*** 

 

 

Într-un orfelinat tot din ceea ce faci are o consecinţă. 

Precum într-o închisoare, legile sunt bine înrădăcinate în 

minţile tuturor: faci - primeşti, nu faci - ţi-o iei, te adaptezi - 

beneficiezi, nu te adaptezi - ţi-o iei, mănânci tot din farfurie 

- eşti sănătos, nu mănânci - nu mai creşti, eşti curat - 

primeşti şosete noi, eşti murdar - nu primeşti, pui jucăriile 

la loc - te joci şi data viitoare, nu te interesează jucăriile - 

eşti pedepsit (înseamnă că nu eşti recunoscător pentru ceea 

ce ai, că eşti individualist şi faci opinie separată). Eu am 

învăţat mersul lucrurilor şi sunt cât se poate de adaptat la 

tot din ceea ce mi se cere. Confortul meu depinde 

obligatoriu de supunerea mea.  
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- Iacob, du-te tu după doamna Olivia şi ajut-o să strângă 

toate ouăle de la găini! 

- Imediat, doamna Constanţa! 

Şi-o zbughesc. Nu suport privirile seci ale găinilor. Îşi 

aţintesc ochii spre tine de parcă sunt gata oricând de atac în 

cazul în care le deranjezi cu ceva. Iar curcanii... O aştept pe 

doamna Olivia afară atunci când curcanii stau de strajă. 

Este o înţelegere mutuală între mine şi ei: eu îi urăsc - ei mă 

urăsc. Prin urmare ne respectăm înţelegerea şi ca pe un 

front de luptă unde suntem obligaţi să convieţuim unii cu 

alţii, ne acceptăm, dar de la depărtare.  

- Şi, ia spune, măi Iacob, ţi-e teamă că în două luni începi 

prima zi de şcoală?  

Mă întreabă doamna Olivia cu fundul ei mare ridicat 

spre mine. De parcă fundul ar vorbi cu mine în timp ce 

mâinile ei adună ouăle.  

 - Ba din contră, doamna Olivia. Mă gândesc că ăsta-i un 

moment bun să încep să-mi fac un rost pe lumea asta. Voi 

învăţa lucruri noi, voi avea prieteni, voi. 

- Păi aici nu ai prieteni?  

- Am, dar... aici suntem nevoiţi să ne acceptăm unii pe alţii, 

acolo voi găsi copii la fel ca mine sau asemănători. Şi aici 
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suntem asemănători dar uneori dacă nu aţi fi dumnea-

voastră şi doamna Constanţa, cred că ne-am bate fiecare cu 

fiecare până ne-am strivi oasele. Suntem atât de înverşunaţi 

încât cu orice prilej, ne-am putea dovedi supremaţia prin 

luptă adevărată. Eu ţin cu adevărat la unii de aici, dar poate 

dacă am fi acolo în lume, nu m-aş mai înţelege la fel de bine 

cu ei. 

- Tu ai dreptatea ta, măi Iacobe. Aşa ai fost tu mereu: mai 

înţelept decât toţi. Noi v-am ţinut uniţi atât cât am putut.  

Hai du-te înăuntru că pierzi micul dejun! Apoi profită, că-i 

timp frumos, şi zbenguie-te. 

Mă aşez la masă. Toţi se uită înspre doamna 

Constanţa care vine cu tava de pâine abia scoasă din cuptor 

şi o așază lângă farfuriile cu unt, dulceaţă de prune şi mult-

aşteptatul salam (fiecare zi îşi are festinul ei: duminică - 

budincă, luni - brânză de oaie, marţi - muşchi afumat, 

miercuri - ouă prăjite, joi - caşcaval, vineri - crenvurşti). La 

masă suntem zece copii. Mai sunt cei mici care mănâncă la 

masă cu doamna Olivia. Doi dintre ei au trei ani şi încă trei 

au patru ani. Plus doi bebeluşi care plâng continuu.  
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Toate mâinile se aruncă în acelaşi timp către 

mâncare. Se lasă o linişte plină de forfot. Nimic surprinzător 

atunci când se aude înfundat o voce: 

 „ Rău să te izbeşti cu tâmpla de un scut 

Nu este întotdeauna bine să fii 

născut de o capră sau de o pasăre născut 

sau ou clocit de colibri”  

Ăsta-i Iosif. Este de vârstă cu mine şi trăieşte în 

lumea lui. Tocmai ce a recitat o strofă din cartea ce-o poartă 

mereu asupra lui: Noduri şi semne a lui Nichita Stănescu. În 

a doua secundă, hohote de râs şi o prună din dulceaţă 

aterizează în ceaiul lui. Cristi, Matei, Radu şi Doru sunt cei 

care au o reacţie aproape violentă. Cei patru Magnifici au o 

echipă zdravănă; nu se tem de nimic şi nu iau în serios pe 

nimeni. Sunt cei mai mari.  

- Şi atunci, băi Iosif, pe tine cine te-a născut? Capra sau 

cocostârcul? Întreabă Cristi. 

Unii zâmbesc. Cei patru acoperă tot spaţiul cu râsul 

lor. Iosif tace. Se uită în gol. Intervine şi Radu: 

- Cred că-i născut de-o bufniţă ochioasă; ia uite-l ce ţintă are 

în privire. Pasăre de noapte, singuratică şi purtătoare de 
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ghinion. Ăsta eşti tu, Iosif! Pui de bufniţă! Pui de bufniţă! 

Pui de bufniţă!  

Şi îi incită pe toţi să strige acelaş lucru: „Pui de 

bufniţă”. Totul devine isteric. Eu îi privesc şi tac. Ce-o fi în 

sufletul bietului Iosif! 

- Potoliţi-vă imediat! Pui de draci ce sunteţi! Dacă vă prind 

că mai râdeţi de Iosif vă dau în stradă, în curul gol. Ca pe 

animale. Mai mult nu sunteţi.  

Aşa a ţipat o dată doamna Constanţa, că parcă s-au 

cutremurat podelele. Iar când a plecat din cameră, i-a ars 

una peste ceafă lui Radu că se făcuse roşu. Tăcere şi spaimă. 

Următorul care pleacă este Iosif. Parcă era lipsit de orice 

sentiment. Păşea încet spre uşă de parcă nu se întâmplase 

nimic. Dar atunci când a trecut pe lângă mine am putut să 

aud din ceea ce recita încet: 

 

 „Păsările nimănuia , 

vulturii, ciorile, şi cucuvelele, 

corbii, piţigoii 

şi sub umbra sprâncenelor, 

nenorocitele de vrăbii, 
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stăteau toate înghesuite  

în capul meu, acum 

creierul meu stă înghesuit în ochii mei, - 

nu-mi atingeţi genele, vă zic, 

nu mi le atingeţi!” 

 

Uşor, totul a revenit la normal iar eu m-am dus să-l 

caut pe Iosif. Am mers pe stradă în jos, până am terminat 

casele şi am ieşit în câmp. M-am dus aproape sigur spre lac. 

Era pitit după un arbust, întins pe-o parte, cu capul lipit de 

pământul rece. Se uita spre lac.  

- Măi Iosif, vrei să pescuim? 

- Mai bine mă fac peşte. Înot ce înot, până un cârlig mă 

străpunge, mă zbat puţin apoi mă rumenesc într-o baie de 

ulei încins şi sfârşesc mulţumind papilele gustative ale 

cuiva.  

N-am ştiut să răspund la bazaconia lui Iosif aşa că  

m-am apucat să fac două undiţe. Aveam sfoară în buzunar. 

- Poftim, asta-i a ta. 

O apucă şi o aruncă plictisit în apă. Îl întreb agitat: 

- Nu te bucuri că începem şcoala? Vom cunoaşte alţi copii, 

vom învăţa lucruri noi. 
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- Nu. Pentru ce să mai cunosc şi altele? Îmi este suficient ce 

ştiu.  

- Eu aş vrea să mă fac diplomat. Să reprezint ţara, să parti-

cip la întâlniri importante, să am multe cunoştinţe despre 

starea actuală a ţărilor; să fiu un om puternic. 

- Crezi că va asculta cineva de un orfan? Te vor huli şi te vot 

omorî până la urmă. 

- Nu-i bine cum gândeşti. Nu contează ce părinţi ai. Trebuie 

să demonstrezi că eşti capabil de această meserie şi pas cu 

pas vei reuşi sa îţi construieşti o poziţie înaltă. Tu ce vrei sa 

fii? 

- Eu sunt o bufniţă. Mă mut de pe o creangă pe alta şi 

vestesc moartea. Eu am omorât-o pe mama, pentru că sunt 

o bufniţă. Ce ghinion că m-a născut. 

- Măi Iosif, nu-i asculta pe dobitocii ăia! Radu e un prost 

care nu e în stare de nimic. Totul este batjocură pentru el. 

Tu eşti un băiat deştept care poate realiza multe. Tu citeşti 

multe poezii şi desenezi foarte frumos.  

În acel moment Iosif prinde un peşte apoi mi-l dă 

mie. 

- Ţine-l tu Iacob, mie mi-l vor lua. Apoi îl vor ucide. 
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Am scos o pungă transparentă din buzunar, am umplut-o 

jumătate cu apă şi am băgat peştişorul în ea.  

- Îl vom numi Ebisu, aşa cum se numea zeul pescarilor în 

mitologia japoneză. Promit să am grijă de el de azi înainte. 

Parcă l-am văzut pe Iosif zâmbind uşor în colţul gurii. Apoi 

s-a uitat departe spre lac. 

- Aici eraţi, şobolani prăpădiţi!  

Când am auzit vocea asta mi-am dat seama că nu mai avem 

scăpare. Ne-au găsit. Atunci m-am uitat în spate şi l-am 

văzut pe Cristi. Eram orbit de soare şi de spaimă. Era un 

corp infinit ce se apropia de mine. Apoi Radu cu buzele lui 

arse şi pantalonii suflecaţi se ducea greoi spre Iosif.  Matei 

şi Doru au rămas de pază cu ciomegele în mână. De data 

asta nimeni nu râdea. Cu ultimul glas, mi-am încercat 

norocul: 

- Ce faceţi băieţi? Vreţi să jucăm o minge?  

- Jucăm, Iacob! Zise senin Radu. Dar de data asta capetele 

voastre vor fi pe post de mingii. 

- Dar nu v-am făcut nimic. N-am greşit cu nimic. Ce aveţi cu 

noi? 

- Cu tine mai puţin, dar prietenul tău, Ochi De Bufniţă, ne 

scoate din sărite.  
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- Iosif e cu poeziile lui. Nu v-ar face nimic rău.  

Atunci Radu îi dă un şut lui Iosif, care stătea cuminte 

jos. Iosif alunecă spre lac şi intră până la brâu în apă. Tăcut, 

iese din apă şi se uită pierdut în gol. Radu îi mai dă un 

brânci, îl îngenunchează apoi îi dă cu genunchiul în fată. 

- Stop! Opreşte-te! Lasă-l! Vei fi pedepsit! Strigam eu 

disperat. 

Cristi a luat ciomagul din mâna lui Doru şi mi l-a 

trosnit peste spinare. Am picat la pământ. Ceilalţi trei s-au 

dus şi ei la Iosif şi i-au înghesuit picioare în burtă şi l-au 

lovit în toate oasele şi l-au călcat pe mâini şi îi ţineau capul 

sub talpa desculţă. În acel moment cerul a venit peste mine 

şi tot ce mai vedeam era lacul şi sângele lui Iosif. Am urlat 

să-l lase în pace că-l vor omorî şi mă târam spre ei.  

Au plecat transpiraţi, cu privirile pierdute. Erau 

înspăimântați şi ei. Am ajuns la Iosif şi am început să-l şterg 

şi să-mi cer iertare că nu l-am putut ajuta. Plângeam şi îi 

uram pe aceşti monștri. Iosif se uita în sus şi abia dacă se 

putea mişca. Am adus apă din lac să-l pot curăţa mai bine. 

După câteva minute l-am încurajat să mergem spre Centru. 

L-am atârnat după gâtul meu şi am început să-l car. 
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- Nu-l uita pe Ebisu, mi-a spus Iosif cu jumătate de gură. 

- Am să mă întorc să-l iau, fii liniştit. 

Iosif a stat la pat o săptămână. Un medic l-a verificat 

în primele zile. Nu făcea decât să citească şi să deseneze 

păsări. Se izola. Păsări negre, păsări colorate, păsări în stol 

sau câte o pasăre pe-o planşă goală. I l-am adus pe Ebisu şi 

l-am pus într-un acvariu lângă patul lui.  

Cei patru au fost trimişi la un Centru de Reeducare 

timp de o lună. Dar eu am sperat să nu-i mai văd niciodată.  

Cu o săptămână înainte să începem şcoala s-a făcut o 

excursie unde am participat toţi. Chiar şi Iosif, chiar şi cei 

patru nătărăi. Mergeam la Grădina Botanică din Bucureşti 

pentru o expoziţie de fluturi vii. În autocar m-am aşezat 

lângă Iosif. Chiar dacă el nu vorbeşte prea multe, îmi place 

compania lui.  

- În sfârşit ieşim din Mogoşoaia, am exclamat eu 

entuziasmat.  

El se uită liniştit pe geam. Eu cred că înţelege multe 

dar e foarte trist. Nimic nu-l mai bucură şi nimic nu-l 

emoţionează. Am încercat să vorbesc cu el, încet, fără ca 

nimeni să  ne poată auzi. 
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- De ce mi-ai spus lângă lac că tu ai omorât-o pe mama ta? 

Eu nu cred asta. 

A oftat şi a şoptit: 

- La naşterea mea, ea nu a supravieţuit. Dacă nu eram eu, ar 

fi trăit şi azi. Era foarte frumoasă. Am văzut poze. Tata nu 

ştiu cine este. Nimeni nu ştie. Probabil nici el nu ştie de 

mine. Bunica m-a crescut până la trei ani apoi m-a adus în 

Centrul de plasament unde sunt şi azi. Nu şi-a mai permis 

să mă crească. Şi ea este bolnavă şi nu are nici un ajutor. 

Poate că e mai bine că m-a adus aici.  

- Ce situaţie grea, am zis şi mă uitam în altă parte, nu-l 

puteam privi. 

- De aceea sunt o bufniţă ce aduc moartea. Trebuie să fiu 

pedepsit pentru asta. Sunt o piază rea. Am distrus singurul 

om care m-ar fi putut iubi. 

- Nu trebuie să gândeşti aşa! Nu este vina ta pentru nimic 

din cele întâmplate. Aşa a fost să fie. Doamna Constanţa şi 

doamna Olivia te iubesc şi au grijă de tine, apoi bunica ta 

sunt sigur că se gândeşte la binele tău. Mama mea ştiu că 

este vânzătoare la o magazie de fiare vechi, iar tata cântă la 

orgă într-un local ieftin. Eu nu vreau să-i cunosc. Poate  
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într-o zi am să mă întâlnesc cu ei, dar nu am să-i consider 

părinţii mei niciodată. Ăsta este destinul nostru. Poate că 

realitatea asta ne va face oameni de ispravă mai târziu. Noi 

nu avem ce pierde; trebuie să luptăm pentru a ne construi 

totul. 

- Ce tot trăncăni acolo, Iacobe? Iar îi bagi prostii în cap lui 

Iosif? E nebun! Nu înţelege ce îi spui tu. 

Nu i-am răspuns lui Cristi. De atunci n-am mai vorbit 

cu ei.  

- Am ajuns! În şir indian coborâţi din autobuz, a strigat 

doamna Constanţa. 

Totul era minunat acolo. Din ce spunea ghidul am 

înţeles doar: sectorul plante rare, grădina italiană, 

rosarium, palmariul, plante de apă, cactuşi şi desigur, 

fluturii. Pentru mine era un nou tărâm. Speram, în sinea 

mea, ca şi Iosif să se bucure de toate minunăţiile astea. 

Părea interesat, în tot cazul.  

- Ornithoptera alexandrae, Fluturele Regina Alexandra, 

reprezintă cel mai mare fluture  de zi din lume. Numele i-a 

fost atribuit in anul 1907 de către lordul Walter Rothschild, 

în cinstea reginei Alexandra, soţia de origine daneza a 

regelui Edward VII al Regatului Unit al Marii Britanii. 
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Majoritatea speciilor de fluturi din America de Nord 

impresionează prin dimensiuni si varietate, însă Regina 

Alexandra iese în evidenţă datorită dimensiunii sale 

remarcabile: femelele acestei specii au aripile imense, cu o 

anvergură de 30 de cm. 

Tot din ceea ce spunea ghidul şi ce vedeam era de 

poveste. M-aş fi mutat aici, laolaltă cu fluturii. 

La un moment dat îl văd pe Iosif într-un colţ, se uita 

la un acvariu aproape pitit, cu fluturaşi verzi. L-am întrebat: 

- Nu vii alături de grup?  

- Aşa suntem noi. Ca fluturii ăştia mai urâţi. Nimeni nu se 

uită la ei. Nici măcar nu au identitate. Nu scrie nimic în 

dreptul lor. 

Afirmaţia lui Iosif m-a determinat să întreb ghidul ce 

se întâmplă cu fluturii verzi din spate. 

- Sunt hrană pentru alţi fluturi mai importanţi. Ei nu au un 

colorit frumos. Sunt mici şi verzi. 

Atunci mi s-a pus un nod în gât şi parcă n-am mai 

fost la fel de impresionat pe parcursul vizionării. 

La întoarcere am stat din nou, lângă Iosif. Dar el citea din 

volumul lui de poezii. Înainte cu 10 minute să ajungem,   
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mi-am luat inima în dinţi şi l-am întrebat: 

- Care este poezia ta preferată? 

El a şoptit-o fără să o citească, privind pe geam: 

 „Ca un noroc s-a răsucit un stol de păsări 

 sub vederea mea. 

Am zis că poate este o vorbire. 

 Am zis că poate e vederea altcuiva.” 

  

În seara aceea m-am gândit la multe. La oamenii noi 

pe care îi văzusem, la fluturi, la poezia lui Iosif, la sufletul lui 

Iosif. 

A doua zi dimineaţă m-am trezit într-un zgomot ca 

de moarte. M-am uitat pe geam şi am văzut o salvare. Apoi, 

pe targă, l-am văzut pe Iosif. Îl aduceau dinspre pădure. Era 

cu pijamalele sfâşiate şi plin de sânge. Mă uitam încremenit 

să îmi pot da seama dacă mai trăieşte. Atunci am văzut că 

era ars şi doctorii urmau să-i pună o mască de oxigen. Am 

alergat desculţ la salvare dar nu m-au lăsat să intru. 

Plângeam şi nu puteam să cred că înăuntru e Iosif. Doamna 

Olivia a plecat cu el.  
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Se aşternuse liniştea peste tot. Eu voiam să-mi fac 

bagajul şi să plec din locul ăla blestemat. Dar am rămas 

pentru că nu aveam unde să mă duc.  

Atunci când mă întorceam spre camera mea, din 

biroul doamnei Constanţa am auzit: 

- Cum aţi putut să faceţi aşa ceva? Cu ce v-a greşit copilul 

ăsta? L-aţi distrus pe viaţă! 

M-am uitat prin spaţiul rămas uşii, uşor deschise.  

I-am văzut pe Radu, Cristi, Doru şi Matei. Erau aliniaţi. Radu 

părea relaxat dar ceilalţi tremurau. Numai Matei răspundea 

plângând: 

- Eu am încercat să-i opresc! Le-am spus că vom regreta şi 

că Iosif nu ne face rău. 

- De unde aţi luat motorină? 

- De la nea Florin din dubă. 

- De ce aţi făcut asemenea faptă? 

- Radu ne-a zis că Iosif se va răzbuna pe noi după faza de 

lângă lac şi mai bine i-o luăm noi înainte. Dar eu n-am vrut. 

N-am ştiut că flama se întinde aşa repede. N-am vrut să 

ardă. Trebuia să îl speriem puţin, atât.  
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- O să vă mănânce închisoarea, proştilor! V-aţi făcut-o cu 

mâna voastră. O să-l aveţi pe bietul Iosif pe conştiinţă toată 

viaţa. 

Atunci m-am dus să-l iau pe Ebisu la mine în cameră 

şi n-am vrut să mai văd pe nimeni. Nimic n-a mai contat de 

atunci. N-am mai făcut diferenţa între viaţă şi moarte, între 

om şi animal de pradă, între sentiment şi piatră. 

În prima zi de şcoală n-am vorbit cu nimeni. Doamna 

învăţătoare m-a întrebat dacă am probleme. Ce era să-i zic? 

Că prietenul meu este în spital, ars de viu? Că pe el nu are 

cine să-l viziteze? Că volumul lui de poezii e scrum acum? 

Că singurul motiv pentru care sunt în clasa asta este că mă 

ajută să scap de orfelinatul ăla? I-am răspuns doar că am 

emoţii.  

După ce am ieşit de la şcoală, am tulit-o spre 

microbuzul care ducea către spitalul unde era Iosif. Atunci 

când am intrat în cameră nu mai puteam respira. Eram 

încărcat.L-am apucat de mână pe Iosif dar el se uita fix  

într-un punct, pe peretele gol. Am început să-i povestesc 

cum a fost prima zi de şcoală şi că aveam să vin des la el, că 

urma să cumpăr un alt volum de poezii pentru el şi că îi voi 
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citi din el, dar asta pentru puţin timp pentru că se va face 

bine cât mai repede şi mă va însoţi la şcoală.  

Pe drum spre Centru mă tot gândeam speriat la 

faptul că Iosif  nu vorbise cu mine, nici măcar nu se uitase la 

mine. Am aflat în seara aceea că Iosif e afectat destul de 

grav psihic şi că urma, după ce se recuperează complet fizic, 

să se ducă la un centru pentru cei cu dizabilităţi psihice.  

Mi-am promis că nu voi renunţa la prietenia noastră 

niciodată şi că voi trudi cu el, până îşi va reveni.  

Radu este închis acum pentru că are optsprezece ani 

împliniţi, iar ceilalţi sunt la şcoala de corecţie şi urmează să 

fie închişi când vor împlini vârsta majoratului.  

Eu mă gândesc zilnic la povestea asta şi am 

coşmaruri, dar ştiu  sigur că voi lupta: pentru Iosif, pentru 

mine, pentru vise şi pentru fluturi.  
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Mihai-Emilian Lăpădat (n.1991) 

 

 

 

 

Arhitectul de Vise 

 

- Nu-i așa că e cel mai bun vin pe care l-ai gustat vreodată? 

m-a întrebat gazda acelei seri.   

Ședeam pe un scaun în dreapta gazdei, așa numitul 

loc de onoare de la masa care gemea sub greutatea 

bunătăților frumos ordonate de servitori: supă-cremă de 

ciuperci, icre negre, brânzeturi aduse special pentru 

această ocazie din ținuturi îndepărtate în care oamenii 

păstrează cu sfințenie vechile rețete, friptură de vânat și 

prăjiturele coapte de cei mai aleși brutari ai lumii.  

Invitații erau îmbrăcați în haine de gală ce îi făceau 

să pară țepeni, incapabili să se miște, dar asta nu conta 

pentru ei, ci doar impresia cu iz de snobism pe care o lăsau 
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era importantă. Acum când îi priveam cum stau drepți și 

mândri, cu rictusuri pe fețe probabil din cauza costumelor 

deloc confortabile, schimbând obișnuitele politețuri între 

ei, mă bucuram în sinea mea că pierdusem cincisprezece 

prețioase minute să îmbrac costumul cel bun.  

Le priveam ochii rând pe rând și vedeam în ei tristeți 

ce nu își aveau locul în acea seară. Le vedeam sufletele 

murdare și adevărul ochilor. Treceam dincolo de falsitatea 

trufașă afișată, le prindeam o sclipire de adevăr, îl extirpam 

și îl supuneam analizei mele critice: adevărul gol, sfânt, fără 

de păcate, frumos, pur. Chiar dacă era un adevăr trist, era 

mai frumos decât orice minciună fericită din întreaga lume. 

Apoi ochii mei au întâlnit-o pe ea și întregul Univers s-a 

răsturnat cu susul în jos. Mi-a recunoscut privirea și 

literalmente Universul meu s-a răsturnat. Zăceam acum 

întins într-o poziție de contorsionist pe tavanul casei gazdei 

mele.  

Femeile din încăpere au început să țipe, speriate de 

evenimentul acesta atât de neașteptat. Câțiva bărbați, în 

frunte cu gazda acestei seri, s-au ridicat și au venit în 

dreptul meu. Cu privirea uimită, ușor cuprinsă de o panică 
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firească pentru situația ivită, asemenea unui animal pus în 

față cu un lucru nou, gazda, care totodată îmi era și șef în 

cadrul serviciului în care lucram, m-a întrebat pe o voce 

autoritară, de parcă tocmai greșisem cifrele vreunui raport: 

- Băiete, ce cauți acolo? Ce chițibușărie mai e și asta? 

- Domnule director, nu... Eu… Îmi pare rău, domnule! am 

reușit să bâigui,  

simțindu-mă de parcă chiar aș fi făcut o greșeală la serviciu.  

- Coboară imediat de acolo, flăcăule!  

- Dar… Domnule… Domniile voastre sunteți invers! și 

zicând aceste cuvinte m-am ridicat de la pământ, însoțit de 

mirarea și spaima ce se așternuse pe fețele tuturor. Acum 

priveam în sus, în nou formatul meu concept de „sus”, 

zărind oameni ce atârnau ca niște lilieci și mă priveau 

înapoi, masa cu toate bogățiile ei atârnând atât de uimitor, 

fără ca mâncărurile din farfurii să se împrăștie. Femeile au 

început să țipe iarăși, unele doamne mai sensibile chiar 

leșinând. Profitând de confuzia creată în rândurile 

invitaților, am reușit să privesc în jurul meu și m-am 

cutremurat: undeva în dreapta mea se înălța cu mândrie 

candelabrul din camera unde mă aflam, cu toate cristalele și 

lănțișoarele sale de argint stând frumos drepte, de parcă 
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erau lipite să stea într-o poziție atât de nefirească. Arăta ca 

un brad de Crăciun, frumos ornat și luminos, un brad de 

sticlă, gata să se frângă sub prima pală de vânt. Și atunci am 

înțeles adevărul, că eu eram cel care își schimbase câmpul 

gravitațional și stăteam atât de natural (pentru mine) pe 

tavan.  

- Băiete, ascultă-mă! Încearcă să mă prinzi de mână! mi-a 

zis directorul și mi-a întins mâna sa, ridicându-se pe vârfuri 

și privind la bărbații din spatele său, ordonându-le: Și voi ce 

stați și vă uitați? Ajutați-mă!  

 Treziți din imobilitatea lor de vocea puternică a 

gazdei, bărbații s-au adunat în jurul lui, prinzându-l de 

mijloc cu gesturi grăbite și stângaci. Fără voia mea, scena 

aceea mi se părea hilară: de unde priveam eu, părea că 

directorul e gata să cadă înspre mine, iar restul bărbaților îl 

țineau să nu se prăvălească peste mine. Am reușit să îmi 

stăvilesc râsul și am întins mâna spre bărbat, iar el mi-a 

prins mâna într-a lui. În prima clipă, i-am văzut pantofii 

părăsind podeaua, iar directorul a rămas agățat de mâna 

mea, de parcă atârna de marginea unei stânci și eu îi eram 

ultima speranță. Restul bărbaților l-au prins mai bine și, cu 
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ajutorul lor, gazda a reușit să mă tragă jos pe pământul lor, 

iar de data asta chiar am început să râd: directorul îmi 

prinsele mâinile și le ținea strânse, un al doilea bărbat 

îngenunchease în fața mea și îmi țintuise picioarele, iar un 

al treia mă ținea prins de umeri. Cu toate acestea, sacoul 

costumului meu flutura în aer, de parcă un uriaș ventilator 

sufla de sub mine, iar eu simțeam o forță care mă trăgea din 

prinsoarea bărbaților. Vedeam pe chipul directorului 

efortul pe care îl făcea și mi-am dat seama că în curând o să 

cedeze. Nici nu am reușit să îmi duc gândul până la capăt că 

acest lucru s-a și întâmplat, simțindu-mă luat pe sus, lipsit 

de greutate pentru o clipă și izbit de tavan în următoarea.  

Însă abia acum îmi trece prin minte: oare pentru voi 

are vreun înțeles ceea ce vă povestesc acum? Poate ar fi 

bine să o iau de la început, nu credeți?  

 

*** 

 

Îți promit că o să încerc pe cât de mult îmi permite 

conștiința să sar peste detaliile plicticoase ale copilăriei 

mele. Uite cum stă treaba: m-am născut într-o zi. Da, era zi. 

Pe la prânz, cam așa ceva. Maică-mea avea un pui la cuptor 
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și chiar atunci am deschis eu ochii din propriul și micuțul ei 

cuptor și am vrut să ies, plictisit de hibernarea aia de nouă 

luni. A urlat după taică-meu „Vine ăsta micu’!”. Taică-meu a 

dat telefon la ambulanță în graba mare, dar eu, ăsta-micu’, 

eram mai grăbit decât serviciul de ambulanță și voiam 

neapărat să ies să privesc lumea. Când a sosit ambulanța, 

mama mă ținea deja în brațele ei, înfășurat într-un prosop, 

o mogâldeață ce nu mai avea răbdare să cunoască lumea, 

iar tata stătea în genunchi, cu broboane de transpirație 

adunate pe frunte și cu un deget prins în mâna mea 

minusculă, spunând parcă doar pentru el: „Dar tare 

nerăbdător mai ești, mă tată!”. Am crescut în grădina casei 

noastre, citind sub umbra unui nuc la fel de bătrân ca tatăl 

meu, profitând de imensa librărie pe care tatăl meu o 

dobândise cu migală, carte cu carte. După vechile obiceiuri 

ale poporului nostru, m-am educat singur: am învățat să 

citesc, să scriu și să fac calcule de unul singur. Iar în ziua 

când am împlinit 14 ani și a venit vremea să îmi aleg 

meseria, nu a fost nevoie nici măcar de un singur moment, 

nici măcar o singură îndoială: îmi doream să devin Arhitect 

de Vise. Aceasta era una din cele mai râvnite poziții din 
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cadrul Institutului de Vise, Arhitectul fiind cel care 

supraveghea întreg procesul de creație al visului: el culegea 

toate informațiile și le îmbina în produsul finit, visul. El 

trebuia să aibă cunoștințe din toate domeniile și trebuia să 

dea dovadă de multă perspicacitate și inspirație, să 

programeze visul perfect în momentul perfect pentru 

persoana potrivită. Și, în același timp, să dea dovadă de 

imparțialitate, să nu se lase niciodată influențat de 

personalitatea sau de întâmplările din viața vreunui visător. 

El era responsabil de echilibrul din viața visătorilor, de 

buna funcționare a întregii societăți.   

 Pe când aveam vreo 5 ani, un eveniment cu totul 

neașteptat mi-a zguduit întreaga lume: mi-am pierdut tatăl. 

Nu îmi aduc aminte prea bine acea perioadă, ci doar 

frânturi și fragmente din înmormântarea tatălui meu, dar 

îmi aduc aminte cu o luciditate care mă sperie până și în 

ziua de azi visul din noaptea ce a urmat, de parcă 

înmormântarea fusese un vis și visul adevărat îmi fusese 

realitate: se făcea că eram undeva la margine de lume pe un 

ponton, iar cât puteam să privesc în jur era o apă. Eram 

speriat și atât de singur în toată lumea aceea cuprinsă de 

ape din toate părțile. De undeva din depărtare se auzeau 
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niște pași. O formă s-a profilat la capătul pontonului și 

acum acei pași aveau un sens. Pe măsură ce s-a apropiat,  

l-am recunoscut pe tatăl meu. A îngenuncheat în fața mea, 

mi-a cuprins chipul în palmele sale și mi-a explicat că el a 

plecat într-o mare călătorie și ar trebui să fiu fericit pentru 

el și mi-a promis că nu o să mă părăsească niciodată, că va fi 

mereu în inima mea și mă va iubi pentru totdeauna. A doua 

zi când m-am trezit, mi-am simțit sufletul ușor și eram 

împăcat cu lipsa tatălui în viața mea. Câțiva ani mai târziu 

am înțeles că ceea ce se întâmplase în noaptea din urmă 

avusese legătură cu Arhitectul ce se ocupa de visele mele și 

care, după toate aparențele, încălcase toate regulile care 

spuneau că un Arhitect nu ar trebui să se lase influențat de 

evenimentele din viața visătorului, doar ca să aducă un pic 

de liniște în viața unui copil. O persoană care își riscase 

propria viață doar ca să aline un copil tulburat era o 

persoană demnă de toată admirația mea. Și atunci am decis 

că vreau să devin Arhitect. 

La 14 ani m-am înscris la examenul de admitere la 

Institutul de Vise și, așa cum era de așteptat de la o 

persoană care se pregătea pentru acest examen de ani buni, 
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am fost admis fără nicio problemă. Am absolvit cu doi ani 

mai devreme decât majoritatea colegilor și am fost angajat 

în cadrul Institutului ca asistent al unui Arhitect. Fiind un 

începător, mă ocupam de lucruri mărunte: cercetam 

dosarele cu privire la viețile visătorilor, ajutam la scrierea 

programului de citire al viselor, mă ocupam de îndosarierea 

viselor în marea bază de date (numită în mod copilăresc de 

inițiatorii acestui proiect, „Sertarul cu Vise”), analiză și 

statistică. Însă pregătirea mea în acest domeniu m-a făcut 

să avansez rapid. În scurt timp Arhitectul în subordinea 

căruia mă aflam a văzut acest potențial în mine și mi-a dat 

din ce în ce mai multă libertare, permițându-mi chiar în 

unele ocazii să mă ocup de crearea viselor și implemen-

tarea lor. Talentul meu nemaiîntâlnit până atunci în Institut 

mi-a permis să fiu remarcat repede de superiorii mei și în 

scurt timp am fost numit Arhitect cu normă întreagă. Tot 

atunci l-am cunoscut și pe directorul Institutului (însuși 

„vinovatul” pentru acel vis cu tatăl meu, așa cum aveam să 

aflu mult mai târziu) căruia am reușit să îi câștig încrederea 

și toată munca mea de până atunci a fost răsplătită pe 

măsură: am fost numit într-o poziție de conducere, ceea ce 

însemna că acum aveam în subordinea mea mai mulți 
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Arhitecți ale căror creații din lumea viselor le coordonam. 

Ba chiar mai mult, directorul avea suficientă încredere în 

mine încât să îmi ofere șansa să mă ocup de o serie de 

visători „speciali” după cum îi numea el, iar printre aceștia 

se număra deținătoarea acelor ochi care aveau să îmi 

răstoarne Universul: propria lui fiică.            

 Lin precum căderea unei frunze tomnatice, destinul 

a pus stăpânire pe mâinile mele tremurânde în timp ce 

deschideam acel dosar. De cum i-am zărit verdele ochilor ce 

mi s-a întipărit undeva adânc în minte, un verde cum nu îți 

va fi dat să vezi vreodată, am știut că întreaga mea lume se 

va schimba în curând. Poate că era destinul sau poate că 

avea de-a face cu intuiția mea de Arhitect, însă aveam 

dreptate. Ochii aceia verzi s-au înfipt adânc în sufletul meu 

și au mușcat din el cu colți de fiară, lăsându-mă gol, expus 

în fața captivantei priviri verzi. Am început să o studiez cu 

sârguința unui student ce se pregătește de examenul de 

absolvire al Institutului. Mi-am depășit cu mult atribuțiile, 

analizând-o până în cel mai mic detaliu: ochii ei verzi 

așezați pe un chip cioplit în marmură, cu zâmbetul ei de 

aramă, cu gâtul ei ce întregea doi umeri impresionant de 
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rotunzi, toate liniile și curbele corpului ei ce se întretăiau cu 

o perfecțiune divină, râsul ei plin de veselie, vocea ei care 

chiar și atunci când părea serioasă lăsa se simtă o vagă 

umbră de plăcută copilărie, toate ticurile ei mărunte de care 

mă îndrăgostisem. Nu peste mult timp, mi-am dat seama că 

mi-o doream, îmi era sete de ea, visam să fie a mea. Da, 

visam. Deși Arhitectul care se ocupa de visele mele nu știa 

de aceste dorințe ale mele (mă foloseam de o veche tehnică 

citită într-una din cărțile tatălui meu, numită „Tehnica 

Umbrelor”, să ascund aceste dorințe de privirile curioase 

ale Arhitecților), o visam. Nu mă puteam împăca cu acest 

gând și îmi doream să fie a mea. Și atunci am început să 

încalc regulile: m-am folosit de rolul meu de Arhitect al 

viselor ei și am început să programez o părticică din mine 

în visele ei. Ușor, subliminal, intangibil pentru ochiul 

nepriceput, părticele din viața mea, din amintirile și 

dorințele mele se proiectau în visele ei. Fără să știe, 

stabileam cu ea un contact dincolo de puterea de înțelegere 

umană, o legătură sacră ce nu putea să fie ruptă de nimeni 

și nimic.  

 Și iată-mă ajuns pe tavanul unei case. Atunci când 

directorul m-a invitat la o petrecere la el acasă, am crezut 
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că în sfârșit dorințele mele cele mai lăuntrice prind viață. Aș 

fi avut ocazia pentru prima oară să îi întrezăresc chipul în 

realitate și m-aș fi mulțumit chiar și cu o singură privire din 

partea ei. Și exact asta am primit: o singură privire din 

partea ochilor verzi, suficient cât să îmi răstoarne întreg 

Universul.  

 

*** 

 

Restul serii aceleia s-a desfășurat cu rapiditate, de 

parcă priveam un film care se derula cu viteză. Directorul 

și-a poftit invitații să meargă la casele lor (și deja îmi 

imaginam cum odată ajunși acolo se dezbrăcau de hainele 

frumoase, iar privirea le redevenea tristă și 

obosită…adevărată), apoi a decis că ar fi mai bine să aștepte 

până dimineața când avea să cheme o echipă specială de 

intervenții din cadrul Institutului pentru a mă transporta 

într-un loc sigur, în timp ce oamenii lui aveau să încerce să 

afle ce se întâmplă. Deja mă vedeam pe o targă 

perpendiculară cu podeaua, curele din piele ce îmi 

imobilizau mâinile și picioarele, conectat la zeci de aparate, 
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cu necunoscuți perindându-se pe lângă mine, consultând 

fișe cu rezultate la testele la care eram supus. Nu îmi plăcea 

deloc imaginea asta. Și nu îmi plăcea deloc senzația de 

uscăciune ce pusese stăpânire pe gâtul meu. I-am cerut 

gazdei mele un pahar cu apă și acesta mi l-a întins sau nu, 

mai bine zis mi l-a „ridicat”. Mă amuzam copios privind 

paharul cum vine spre mine cu gura în jos și fără ca apa să 

se verse din el, dar în clipa în care l-am atins toată apa s-a 

vărsat din pahar și nu în „josul” normal al lor, ci în „josul” 

meu, tavanul, apoi s-a scurs toată în capul gazdei, lăsând o 

pată umedă pe tavan. Se pare că nu numai că îmi 

schimbasem direcția gravitațională, dar eram capabil să o 

schimb și pe cea a obiectelor pe care le atingeam. Era un 

început, aflasem ceva nou despre nebunia la care eram 

supus. Teoria s-a confirmat când directorul mi-a adus o 

pernă și o pătură care au stat cuminți pe tavan, atinse fiind 

de câmpul meu gravitațional.  

 Noaptea, însoțită de iubita ei prietenă, liniștea, 

căzuseră fără nici un avertisment peste întreg orașul. Tot la 

fel, fără de avertisment, am auzit spărgând întunericul și 

liniștea cea mai suavă voce ce mi-a încântat urechile, 

întrebându-mă:  
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- Cine ești? 

Am privit în „sus” spre podea și am zărit-o pe EA. Ea, care 

îmi bântuia visele. Ea,  

minunea rară, zeița care pusese stăpânire peste sufletul 

meu de păcătos. Ea, cu ochii-i verzi și pielea de satin. Ea, 

războinica, ce îmi cerea socoteală acum.  

- Sunt un nimeni! am răspuns, încercând să scap de 

curiozitatea ei, știind de la  

bun început că încercarea mea era sortită eșecului. O 

cunoșteam prea bine și știam că dacă își dorește un 

răspuns, avea să îl obțină.  

- Te cunosc. Te văd în fiecare noapte. Te visez mereu. 

Explică-mi! Cine ești?  

Inima mi s-a strâns în piept. M-am așezat cu 

picioarele sub mine și am început să îi explic, privind-o în 

sus, ea privind la mine în sus, doi oameni privind în sus, 

separați de gravitație, dar uniți de ceva mult mai profund 

decât o forță nevăzută. I-am explicat totul, cine eram și cu 

ce mă ocupam. Nu am omis nimic, i-am spus până și teoria 

mea că acum mă aflam pe tavan din cauza a ceea ce 

îndrăznisem să fac și a privirii ei asupra mea. Iar la final, 
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când m-am oprit din vorbit, am reușit să zăresc furia din 

privirea ei. Reușisem să trezesc din nou războinica din ea.  

- Nenorocitule! Cum îți permiți așa ceva? Să mă supui la 

experimente, de  

parcă aș fi propriul tău cobai, să te joci cu mințile mele, să 

îți faci de cap cu visele mele. Ești un nemernic!  

 Apoi mi-a întors spatele și s-a grăbit să părăsească 

încăperea, lăsându-mă pradă mustrărilor mele de 

conștiință. Mă gândeam la câte aveam să îndur odată ce 

tatăl ei ar fi aflat de blasfemia mea. Ca și cum mi-ar fi citit 

gândurile, când a ajuns în dreptul ușii, s-a întors și mi-a zis: 

- Am să îți păstrez secretul doar cu o condiție: cu prima 

ocazie ai să ștergi  

orice urmă de tine din visele mele și ai să mă lași dracului în 

pace! Nu vreau să te mai văd niciodată! 

 I-am mulțumit și i-am promis că aveam să îi respect 

dorința cu prima ocazie. Lăsat singur în întuneric am 

realizat că prima ocazie e acum și, poate chiar mai mult, e 

singura ocazie. Din următoarea dimineață aveam să fiu dus 

în cine știe ce laborator și nu îndrăzneam să ghicesc când aș 

mai fi avut ocazia să văd lumina soarelui. Cu siguranță 

acum era cea mai bună ocazie pe care o aveam. Am reușit să 
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evit o primă problemă și am ieșit din casă fără nici un 

zgomot și m-am lovit de o problemă și mai mare odată 

ajuns în cadrul ușii de la ieșire. Ce avea să se întâmple cu 

mine odată ce părăseam tavanul casei? Aveam să fiu purtat 

în înaltul cerurilor și dus departe de această planetă, purtat 

până la capătul Universului, unde aveam să zac în 

singurătate până la capătul zilelor mele? Eram decis să aflu, 

căci oricum pe planeta asta nu mai aveam scop, acum că îmi 

pierdusem cinstea în fața ochilor verzi. Am făcut un pas și 

am simțit cum „cad în sus”, ușor ca o pană. Pentru o clipă 

am crezut că Universul avea să îmi dea dreptate și avea să 

mă poarte până la marginile lui. Dar iată că povestea mea 

nu se oprește aici, căci tălpile mele s-au înfipt în ceva pufos, 

moale ca zăpada proaspăt așternută pe un câmp și 

„căderea” mea în sus s-a oprit. Erau norii, norii care acum 

îmi jucau rol de carpetă magică ce aveau să mă plimbe în 

întreaga lume. Mai întâi cu greutate, apoi cu din ce în ce mai 

multă dexteritate m-am plimbat printre nori și m-am 

bucurat ca un copil care descoperise mersul. Ce priveliște 

minunată să vezi toate casele răsturnate și toate mașinile 

care își poartă călătorii cu capul în jos. Am ajuns în Piața 
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Centrală unde se afla Institutul de Vise și dacă până acum 

uram coridoarele lungi și treptele lui care parcă nu se mai 

terminau atunci când le urcam de la un etaj la altul, acum 

pentru prima oară mă bucuram de măreția sa, privindu-i 

cupola uriașă cum trece dincolo de nori. Am reușit să mă 

strecor pe un geam uitat deschis de vreun funcționar fără 

nume și m-am plimbat pe tavanele sale. Am ajuns la mine în 

birou și mi-am îndeplinit promisiunea. Am șters orice urmă 

de mine din visele ei, iar cu prima rază de soare am revenit 

pe tavanul casei directorului, fără ca lipsa să îmi fie simțită.  

 

*** 

 

Cam aceasta ar fi povestea mea. Bine, ca să fiu sincer 

până la capăt cu tine, așa cum ți-am promis, ar mai fi multe 

de spus. Dar se aude un ciocănit în ușă și mă întreb oare 

cine o fi.  

Imaginația mea nu mi-a dat dreptate și nu am ajuns 

în nicio încăpere întunecoasă în care să fiu supus testelor și 

torturii (în colțurile mai întunecate ale minții mele se 

născuse și gândul că aveam să fiu torturat). Ce e drept, o 

adevărată armată de oameni de știință au încercat să afle ce 
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s-a întâmplat cu mine, dar fără niciun rezultat și fără să 

depășească limitele drepturilor la intimitate și sănătate ale 

pacientului. Au încercat să mă readucă în „lumea lor”, mi-au 

construit fel de fel de dispozitive, veste încărcate cu metale 

grele, dar nimic nu a funcționat. Tot ce atingeam devenea 

parte din lumea mea și nu făceau altceva decât să mă facă 

să mă simt atât de greu, îmbrăcat în costume din metal. Mi-

ar fi fost ușor să le dau eu răspunsul și să le explic de ce 

direcția mea gravitațională se inversare. Dar am decis să 

păstrez secretul, oricum nu ar fi înțeles niciodată legătura 

dintre mine și ochii verzi. Nu e o legătură care să poată fi 

explicată prin logică și știință, iar răspunsul meu nu ar fi 

făcut altceva decât să îi înfurie. La două zile după 

evenimentele din acea seară tulburătoare, povestea mea a 

fost dată publicității. Eu, întreaga mea persoană, am fost 

dată publicității. Ca și atunci, în prima seară, apariția mea în 

public a fost primită cu țipete de groază și leșinuri. 

Recunosc că era și amuzant: în fața Institutului fusese 

instalată o platformă la capătul căreia fusese instalat un 

pupitru, iar deasupra construcției, la vreo trei metri, o copie 

fidelă, ca în oglindă, a ei. Directorul Institutului a explicat 



Incubatorul de condeie  

 

94 

motivul pentru care chemase presa în acea dimineață, 

istorisind întreaga poveste, apoi m-a prezentat. Am apărut 

din clădire, pășind fără nicio grijă pe lume cu capul în 

„josul” lor pe platforma suspendată în aer și oamenii au 

început să se sperie. Cum să nu te temi de apariția unui om 

„întors pe dos”? Dar, mai întâi cu teamă, apoi cu uimire și, în 

final, cu compasiune și poate chiar un pic de gelozie, 

oamenii m-au acceptat.  

Ai putea chiar spune că am devenit o vedetă, deși nu 

făcusem nimic pentru care să merit acest statut. Am dat zeci 

de interviuri în doar câteva zile, platouri de televiziune 

construite în grabă pentru mine, fotolii suspendate de tavan 

în care să stau cuminte în timp ce un moderator privește în 

sus la mine și face glume seci, la care persoane din public 

râd la comandă, cu aceeași falsitate cu care persoanele din 

jurul meu râdeau în acea seară teribilă, am participat la 

ședințe foto, am avut apariții la evenimente organizate, 

culmea, chiar în cinstea mea. Dar ce am făcut să merit toate 

aceste lucruri? Să te îndrăgostești e un lucru chiar atât de 

grozav încât să devii cea mai cunoscută persoană din lume?  

Au trecut trei săptămâni de la ceea ce deja am ajuns 

să numesc „seara aceea teribilă” și lucrurile încet-încet au 
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luat-o pe un făgaș normal. Oamenii s-au obișnuit cu mine și 

îmi zâmbesc și îmi fac cu mâna când mă zăresc călare pe 

nori, un punct mărunt care trăiește visul tuturor. Dar ei nu 

înțeleg că eu niciodată nu am cerut asta. E greu să le explici 

că gelozia lor nu își are rost. De aici de sus, lucrurile nu 

arată chiar așa de frumos cum au părut atunci, în seara 

aceea, când am ieșit prima oară la plimbare. Clădirile sunt 

murdare și oamenii triști. De aici de sus uneori nu te bagă 

în seamă și poți să îi studiezi așa cum sunt ei cu adevărat. 

Uneori mă simt ca un pervers care îi spionează, dar doar 

asta mi-a rămas. Niciodată nu mi-am dorit asta, am dorit-o 

numai pe ea. Mi-am reluat și munca la Institutul de Vise și e 

cu atât mai greu să o uit când trebuie să o urmăresc zilnic și 

să îi alimentez somnul cu vise frumoase, dar vise fără mine. 

Dar doar asta mi-a rămas. Locuiesc într-un apartament la 

un hotel acum. Am primit cadou un apartament în cel mai 

înalt hotel din oraș, chiar la etajul ce se întrepătrunde cu 

norii. Camerele sunt redecorate cu susul în jos, special 

pentru mine. Au fixat tot mobilierul în tavan, astfel încât să 

mă simt ca acasă. Atât eu, cât și ei avem de câștigat din asta: 

eu am unde să locuiesc, iar ei își fac publicitate pe spatele 
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meu (la intrarea în hotel se vede un afiș imens „Aici 

locuiește Anti-Omul!”; da, mai nou așa mă numește toată 

lumea, Anti-omul). Nu pot să îi fac să înțeleagă oricât aș 

încerca că fără ea nu o să mă mai simt niciodată „acasă”. Dar 

doar asta mi-a rămas. În același timp, trebu-… (nu, iartă-mă, 

trebuie să mă opresc acum; ciocănitul din ușă a devenit o 

bătaie violentă și curiozitatea mă împinge să aflu cine mă 

caută). 

Chiar acum mă îndrept spre ușa de la intrare, 

singurul obiect din apartament care a rămas în poziția 

normală. Mă folosesc de o scăriță de metal înfiptă în perete 

lângă ușă să „urc” la nivelul ei și mă simt ca un marinar, 

singurul supraviețuitor al unui submarin scufundat în 

fundul oceanului. Dar dacă sunt singurul supraviețuitor, 

atunci cine îmi bate în ușă? Cine ar putea să mă caute? 

Deschid ușa și o zăresc pe EA, femeia cu ochii verzi. 

Îi zăresc ochii și furia din ei, apoi tot ce mai văd e palma ei 

ce se îndreaptă spre mine. Nervii obrazului trimit semnale 

disperate spre creier, care mă anunță sub forma unor 

furnicături pe obraz că tocmai am fost pălmuit. „Ți-am zis 

să te ștergi din visele mele!!!” urlă ea la mine chiar acum. 

Iar eu o privesc confuz. Încep să îi explic că i-am îndeplinit 
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dorința încă din seara aceea teribilă. „Îți jur!” încerc eu să o 

conving. Ea mă privește uimită și poate ușor temătoare. „Și 

atunci de ce încă te visez?” mă întreabă, iar chipul i se 

preschimbă din războinică într-o copiliță speriată care se 

vrea ocrotită. O privesc cu dragoste în ochii ei, iar ea mă 

privește înapoi. Cuvintele sunt de prisos pentru noi, căci 

legătura dintre noi e mai subtilă de atât. Abia acum înțeleg 

totul, iar chipul ei îmi transmite că și ea înțelege. Ce prost 

am fost! Iartă-mă, dar nu mai am timp să îți explic căci chiar 

în momentul acesta ea se apropie de chipul meu atârnat și 

nu pot să nu îmi aduc aminte de scena aia tâmpită din 

„Spiderman” când Mary Jane îl sărută pe Spidey. Dar nu mai 

am timp să mă gândesc nici la asta, pentru că ea mă sărută 

și nimic nu mai îmi trece prin minte decât senzația buzelor 

ei pe ale mele. Acum îi simt căldura trupului și brațele ei ce 

se încolăcesc în jurul gâtului meu și mă întreb cum de e 

posibil. Deschid ochii mirat și mă aștept să mă regăsesc pe 

podeaua-devenită-tavan-și-redevenită-podea-acum, să mă 

trezesc ca dintr-un vis, să aflu că sărut ei mi-a readus 

Universul în poziția lui normală. Dar nu e asta. Podeaua e 

tot tavan pentru mine, dar acum e tavan și pentru ea. Nu 



Incubatorul de condeie  

 

98 

sărutul ei mi-a readus Universul la normal, ci sărutul meu  

i-a întors Universul ei. Nu eu m-am întors în lumea ei, ci ea 

a intrat în lumea mea. Și e bine așa. Doi anti-oameni, anti-

gravitaționali ce trăiesc într-un anti-apartament,  

ducându-și restul anti-vieților lor împreună. E bine să fii 

anti-. Totul e bine acum.  
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Daniela-Georgeta Nedelcu (n.1972) 

 

 

 

Marți 

 

Tanti Nuți de la chioșc îi păstra în fiecare săptămână 

revista și i-o dădea pe ascuns. La fel și-n seara asta. După 

ce-i dusese, ca-n fiecare luni, laptele de capră doamnei 

Matilda, patroana magazinului second-hand din sat, Ana 

trecu pe la chioșc și reuși să prindă un moment când nu le 

vedea nimeni. 

- Fă, Anișoară, să nu cumva să te vadă tac-tu, că dăm de 

dracu, auzi?! Că mă omoară și pe mine, nu numa’ pe tine și pe 

mă-ta! 

- Stai liniștită, tanti Nuți, că tata-i la birt, parcă nu știi… Nu 

vine el acasă pe lumină nici într-o zi normală, darămite azi.  
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- Da, am auzit că s-au strâns toți acolo. Cică e și Vasile de la 

primărie, și a lu’ Mardare, și ăla, de stă din sus de cimitir. Au 

luat-o de lunea, bețivii dracului! 

- Las’ că-i bine, măcar n-o să vină acasă pân-la ziuă.  

Acesta era gândul care-o urmărea de dimineață. Azi era 

ziua pe care o aștepta de mult. Se pregătise pentru ea, se 

gândise la fiecare mișcare pe care o are de făcut. Iar acum, 

când pasul era aproape, aștepta noaptea cu emoție, frică și 

nerăbdare.  

-  Auzi, fetică… Da’ la ce-ți treb’e ție, fă, ziarul ăsta, de-ți pui 

pielea-n băț pentru el? 

De-abia reuși să îngaime un răspuns, sugrumată de gândul 

că ar putea să se dea de gol tocmai acum. 

-  Eee! Nu-mi treb’e, da’ așa îmi place mie. 

- Adevăru’ e că merge bine, îl ia tot satul, că n-are ce bârfi.  

D-aia-s bune astea, ziarele de scandal, să aibă lumea ce vorbi. 

- Nu e de scandal, tanti Nuți! E o revistă cu artistele de la 

București. 

- Niște curve! 

Femeia scuipă scurt a lehamite într-o parte și dispăru în 

chioșc. Ana fugi până acasă și se furișe în cămăruța ei fără  

s-o vadă nici maică-sa, care trebăluia pe la animale, nici cei 
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doi frați mai mici, de care se ferea ca dracu’ de tâmâie, că 

pârau tot. Îngenunche și scoase cu grijă punga pe care o 

ținea ascunsă sub pat. Era singura ei alinare și singura ei 

avuție, tăinuită cu spaima veșnică de a nu-i fi descoperită. 

Unica ei consolare era în punga aceasta, evadarea ei zilnică, 

visul ei cu ochii deschiși. Luă din pungă dosarul de carton în 

care păstra teancul gros, format din prima pagină a tuturor 

numerelor revistei ei preferate, apărute în ultimii doi ani. Îi 

părea tare rău că trebuia să le păstreze împăturite în două 

și, astfel, chipurile zâmbitoare erau întretăiate de dunga 

nemiloasă a trecerii timpului și a numeroaselor despa-

chetări. Pentru că se uita la ele în fiecare seară, după ce 

adormea casa. Studia iar și iar fotografiile acelea imense, 

chipurile luminoase care-i zâmbeau, privind-o în ochi de pe 

prima pagină a ziarului care era cel mai popular în sat… 

Cerceta cu aviditate fiecare nouă apariție și apoi o imita în 

oglindă – poziția capului, zâmbetul, felul în care privește, 

cum are aranjat părul, cum stă cu mâinile. Uneori, poza 

până noaptea târziu în oglinjoara pe care și-o cumpărase 

din ultima alocație și pe care-o ținea, la fel, ascunsă, 

împreună cu revistele ei prețioase. Câteodată, vorbea încet, 
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în șoaptă, imaginându-și că îi răspunde fotografului care îi 

face pozele sau cuiva care o recunoaște pe stradă și-o 

întreabă dacă nu e ea cumva fata din ziar. O, da! Se simțea 

atât de bine când făcea asta! Scoase de sub haină revista 

proaspăt căpătată, o așeză pe pat și o netezi ușor cu dosul 

palmei. Rămase câteva clipe nemișcată ca o statuie înge-

nunchiată, admirând poza mare de pe prima pagină. Zâmbi 

către fata din fotografie, apoi rupse foaia, cu mare atenție, 

să n-o strice și o așeză deasupra, în teanc. Ascunse totul la 

loc, fără să lase nicio urmă și ieși în curte. Își simțea inima 

ca un cui înfipt în coșul pieptului. 

 

Stătea întinsă pe pat, țeapănă ca o moartă, cu ochii-n tavan. 

Asculta. În casă, nu mai era nicio mișcare. Afară, la fel. În 

liniștea deplină, se mai auzeau doar câinii și, din când în 

când, vuietul muzicii și al discuțiilor încinse, aduse de rafale 

răzlețe de vânt dinspre cârciuma satului. Se ridică încet și 

se strecură în vârful picioarelor în camera bună, de la 

stradă. Băgă mâna între cearșafurile apretate din dulapul 

mare și găsi batista în care mama își ținea pitită bruma de 

agoniseală. Știa de locul ăsta de mult, dar până acum nu 

îndrăznise nici măcar să desfacă nodul, să vadă câți bani 
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sunt înăuntru. Erau 300 de lei. Începu să dârdâie. Luă 100 și 

puse batista la loc. Se răzgândi, mai luă 100 și se întoarse la 

fel de neauzită în camera ei. În doar câteva minute era gata. 

Se îmbrăcă în viteză, își puse în geanta ce-i slujise drept 

ghiozdan hainele ei cele mai bune, pe care le avea pregătite 

în fundul dulapului, colecția de ziare de sub pat, oglinjoara 

și un pieptene. Deși încă nu era vremea lui, își trase 

deasupra paltonașul primit de la doamna Matilda de la 

second-hand, despre care doamna zicea că e englezesc. Își 

verifică buzunarul paltonului. Erau acolo - buletinul, cei 50 

de lei pe care reușise ea să-i strângă și o bucată decupată 

din ziar, împăturită cu grijă. Mai numără o dată toți banii și 

îi afundă la loc în buzunar. I se păreau o avere. Stătu 

nemișcată preț de-o secundă, în picioare, în mijlocul beznei 

mute din camera ei și ieși. Ieși în liniște din casă, din curte, 

din sat. Când era deja destul de departe, încât zgomotul 

pașilor ei în pietrișul drumului nu ar mai fi putut atrage 

atenția, o rupse la fugă și fugi fără oprire cei câțiva 

kilometri care o despărțeau de șoseaua asfaltată, unde știa 

că va putea găsi o ocazie care s-o ducă până la oraș. 
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Geamul rece și umed îi răcorea fruntea și-i potolea 

dogoarea pe care-o simțea în obraji. Trenul spinteca în 

viteză noaptea, derulându-i prin fața ochilor contururi 

incerte, pierdute în beznă. Le privea, încântată. Era prima 

oară când mergea cu trenul. Nu găsise bilet cu loc și stătea 

în picioare pe coridor, dar nu-i păsa, era fericită. Scăpase! 

Planul ei a mers ca pe roate și acum era în tren… Toate 

emoțiile și senzațiile din ultimele ore se amestecau în 

mintea ei. Parcă nici nu-și mai amintea nimic clar, parcă 

totul era deja departe, în urma ei. Doar frânturi de imagini 

și de vorbe, care se îmbulzeau fără noimă. Gândurile îi 

zburau și o luau înaintea trenului. Își lăsă geanta să-i 

alunece de pe umăr și se lipi din nou cu fruntea de geam. 

Arsura rece îi făcea bine. Scoase din buzunar anunțul 

decupat din ziar și-l reciti, deși îl știa pe de rost: Căutăm 

fete cu sau fără experiență, pentru ședințe foto, hostesse, 

figurație. Candidatele trebuie să aibă peste 18 ani și un 

aspect fizic plăcut. Doritoarele se vor prezenta marți, 11 

octombrie, începând cu ora 9, la sediul nostru din strada…  

Își ridică privirea de pe bucata de ziar, oglindindu-se în 

fereastra murdară a trenului care gonea prin noapte. 

Zâmbi, cu capul într-o parte și cu mâna sub bărbie, cum o 
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văzuse ea pe una dintre fetele de pe prima pagină, care îi 

plăcea cel mai mult. Nu știa exact ce înseamnă toate 

cuvintele din anunțul acela, dar nici nu-i păsa. Nu o interesa 

decât că această bucățică de ziar îi arăta drumul care o va 

duce la visul ei - poza ei, mare, pe prima pagină din ziarul 

acela! Oftă adânc și-și afundă mâinile în buzunarele 

paltonului descheiat, zâmbind nopții în care-și ascundea 

privirea. 

 

Gara de Nord o izbi. Așa lume multă n-a mai văzut decât la 

bâlciul de Sfânta Parascheva, când veneau roata mare și 

fanfara de la oraș. Încerca să se strecoare prin mulțimea 

care năvălea din trenul cu care străbătuse țara, când dădu 

cu ochii de un chioșc de ziare, care își etala marfa colorată 

în lumina tăioasă a dimineții de toamnă. Ana înțepeni în 

mijlocul peronului. Parcă i se înfundară urechile, pentru că 

nu mai auzea nimic din vuietul gării care se învârtea din 

jurul ei. Nu-și putea lua ochii de la zecile, poate sutele de 

reviste înșirate acolo - colorate, lucioase, cu poze mari și 

mii de fete, zâmbind radios pe prima pagină. Nu se gândise 

niciodată că mai există și alte reviste, cu atât mai puțin că 
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pot fi atât de multe. Și revista mea?, murmura Ana șoptit, 

năucită de marea pestriță de chipuri, între care încerca să 

recunoască imaginea familiară a revistei ei. O văzu, în 

sfârșit! Era același număr cu cel pe care-l căpătase aseară 

de la tanti Nuți și de la care avea prima pagină ruptă cu 

grijă, în geanta de pe umăr. Răsuflă ușurată și ieși aproape 

veselă în fața gării, ronțăind cu poftă un covrig. 

 

Ajunge la adresa din anunț leoarcă de transpirație, cu 

geanta și paltonul în brațe... Nu știa că în București poate să 

fie așa de cald, așa cum auzise ea că e numai la mare, unde e 

nisip și fetele umblă în costume de baie pe stradă. Era o 

străduță liniștită, numai cu case mari cu etaj, pline de 

iederă. Ana le admiră, fascinată. Câțiva câini, stârniți de 

târșâitul ghetelor ei, i se năpustiră direct spre picioare, 

lătrând și mârâind amenințător. Ana era obișnuită cu 

animalele și niciodată nu i-a fost frică de ele, dar acum 

atacul a luat-o prin surprindere și a făcut-o să sară într-o 

parte, ca un arc. Huuuo, fir-ați a’ dracu! Marș! Huooo! Îi 

înfruntă ferm, gonindu-i cu geanta și cu pietre. Rămase 

nemișcată, urmărind haita care se retrăgea rânjind sub 

mașinile parcate. Ia uite, ia! La București, câinii atacă, așa, 
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ca la noi la stână. Se amuză de comparația care-i venise în 

minte, dar nu pentru mult timp, pentru că ajunsese. Și-a dat 

seama imediat, după curtea plină de marea de fete care 

așteptau, care pe scări, care sprijinite de gard, care 

plimbându-se încoace și-ncolo prin curte, cu telefonul la 

ureche.  

- Bună ziua!, spuse ea tare, în timp ce împingea poarta 

înaltă de fier forjat. 

Nimeni nu răspunse. Doar câteva priviri se-ntoarseră 

absente spre ea, pentru o clipă. Ana nu reușea să distingă o 

coadă, un rând, o ordine anume, așa că își găsi un loc mai 

într-o parte, pe o bordură de beton și așteptă. Își aminti 

cum îi spusese doamna Matilda, odată, când îi făcea 

curățenie la magazin: Anișoară, dacă ești undeva, într-o 

societate, și nu știi ce să faci, uită-te, fată, ce fac ceilalți și fă și 

tu ca ei. Așa că începu să le studieze cu coada ochiului pe 

celelalte fete. Aproape toate i se păreau... exact ca fetele din 

revistă - îmbrăcate cu haine foarte frumoase, colorate, cu 

pantofi cu toc subțire și înalt, cu păr lung, vopsit, coafate, 

machiate. Începu să simtă un pietroi greu în stomac, ca un 

gol. Își șterse fața de transpirație cu dosul palmei și încercă 
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să-și netezească rochia. Își privi ghetele prăfuite și simți 

cum un val de căldură i se urcă în cap, pârjolindu-i obrajii. 

Tivul rochiei îi atârna desfăcut, lăsând zeci de ațe 

zdrențuite să-i fluture pe lângă picioare. Parcă auzise ea un 

pârâit, azi-noapte, când se chinuia să urce pe scara înaltă a 

trenului. I-a fost suficientă o privire ca să înțeleagă cum 

arată ea, pe lângă fetele acelea... Îi venea să plângă de ciudă 

și de rușine. Ar fi vrut să o ia la fugă, să se ascundă undeva 

și să plângă până moare! 

-  Următoarele cinci: Ionescu, Aionițoaiei, Iancu, Negrea și 

Mandache! Hai, fuguța! 

Vocea metalică îi curmă șirul gândurilor. Femeia apărută în 

capul scărilor cu un teanc de hârtii în mână trebuie să fi fost 

cineva foarte important, pentru că fetele cu pricina se 

conformaseră cât ai bate din palme, dispărând docile prin 

ușa deschisă. Femeia cu voce tabacică era foarte slabă, 

negricioasă și trasă la față, cu părul tuns scurt. Anei i se 

părea că e îmbrăcată în haine de bărbat... 

- Ai fișă?, o interogă femeia cu voce răgușită, privind-o drept 

în ochi. 

Ana  negă automat din cap, blocată de abordarea 

neașteptată. 
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- Ia! 

Femeia îi întinse o foaie de hârtie. Ana fugi pe scări în sus, 

ca să i-o ia din mână. În curte, se lăsase o liniște mormân-

tală, toate fetele priveau... Rămase ca suspendată, cu mâna 

pe foaie. Femeia ținea strâns hârtia și nu părea c-ar vrea  

să-i dea drumul, obligând-o să-și ridice privirea. 

- Pix ai?, o întrebă, pe un ton la fel de aspru. 

Ea dădu din nou automat din cap. 

- Și de ce nu vorbești?! Ești mută? 

- Nu..., se auzi, în sfârșit, glasul strangulat al Anei. 

- Măcar atât! zise ironic femeia, întorcându-i spatele, 

amuzată. 

Râsetele și chicotelile acoperiră curtea. Ana luă foaie și 

pixul pe care i le întinsese femeia și coborî cu capu-n jos, 

abia văzând scările din fața ei... Se întoarse la bordura de 

beton și se uită îndelung la foaia pe care o primise, fără să 

poată distinge literele.  

- Nu te supăra! Florance le ia întotdeauna la mișto pe fetele 

noi, auzi o voce pițigăiată, aproape copilărească. 

Lângă ea stătea o fată pistruiată, cu părul creț și roșu, ca de 

păpușă, zâmbindu-i prietenos... Ana o privi, ușor uimită... 
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Fata din fața ei semăna cu un șoricel și zâmbea ca un copil 

neastâmpărat... Era îmbrăcată într-o rochiță simpatică, mov 

cu buline verzi, foarte scurtă și vaporoasă, care îi flutura la 

fiecare adiere de vânt. Pe brațul îndoit de la cot purta un fel 

de poșetă uriașă mov. Într-o mâna avea un telefon mobil 

din acela lat din care Ana văzuse la televizor în reclame, iar 

în cealaltă, o țigară aprinsă.  

- Eu sunt Maria, dar pe-aici îmi spun Maia, că sună mai 

interesant, se prezentă creața, volubilă, chicotind. Și eu, 

când am venit prima dată, eram ca picată din Lună și m-a 

luat așa de tare! Nici nu mai știu ce mi-a zis, dar m-am 

speriat de am crezut că fac pe mine. Fata râse sonor și 

continuă, la fel de dezinvoltă. Dar o să vezi că de fapt e o fată 

super mișto. Florence e super tare, știe tot ce mișcă, toate 

castingurile din oraș și le-a găsit multor fete joburi. Cum 

ziceai că te cheamă? 

- Ana. 

Răspunse scurt, dar îi zâmbi... Roșcata i se părea tare 

drăguță și bună... 

- Și... cum se face p-aci?, îndrăzni să o întrebe. 

- Păi, nu-i mare lucru.. Completezi fișa și te strigă Florence, să 

mergi înăuntru. Vorbești acolo cu ei, răspunzi la ce te-ntrea-
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bă, îți fac poze și atât. Te bagă în baza de date și dup-aia te 

cheamă ei, când au un job sau te alege un client. 

- Client?... 

- Da, mă! Vine un magazin de țoale, că vrea să-și facă 

catalogul sau o emisiune de la televizor, că au nevoie de fete 

la figurație sau de pe la petrecerile astea de fițe, unde au 

nevoie de hostesse sau de promoterițe. E super mișto! 

Ana ar fi vrut să îi pună o mie de întrebări. Erau atâtea 

lucruri pe care nu le înțelegea! 

- Și... cum te cheamă? 

Maria păru surprinsă de întrebarea ei. 

- Cum adică, cum te cheamă? Aaa! Te sună, normal. Cum ai 

vrea să te cheme?! 

Roșcățica își auzi strigat numele, așa că aruncă rapid țigara 

și o luă la fugă pe scări. Ana strivi mucul care fumega lângă 

piciorul ei și rămase îndelung pe gânduri. Completă fișa, 

cum se pricepu mai bine și așteptă. În dreptul numărului de 

telefon, scrisese: nu am. Se gândi o clipă și adăugă: încă.  

 

Camera în care intră era mare și goală. Era întuneric, dar 

două becuri mari luminau puternic un scaun gol, așezat în 
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fața unei pânze albastre. Ana se încruntă, încercând să-și 

obișnuiască ochii cu lumina puternică care-o bătea drept în 

față. 

- Hai, hai, intră! Curaj! se auzi o voce din fundul camerei. 

- Bună ziua! spuse Ana, fără să vadă cu cine vorbește. 

- Hai, lasă-ți bagajele și așează-te! continuă vocea baritonală 

din întuneric. 

De-abia după ce se așeză pe scaunul din centrul camerei, 

Ana începu să distingă în jurul ei. La câțiva metri în față era 

o masă lungă, plină de cești, pahare, sticle, scrumiere pline 

și foi de hârtie. La masă erau doi bărbați, un domn gras, 

negricios și cu mustață, în costum negru și cămasă albă, 

descheiată larg la gât și un domn mai tinerel, ras în cap, 

îmbrăcat într-o helancă neagră, mulată. După felul în care 

stătea, lăsat relaxat pe spătarul scaunului, Ana înțelese că 

domnul gras și mai în vârstă trebuie să fie șeful, iar 

tinerelul zâmbitor care-o privea era cel care-i vorbise. 

Lângă masă, în picioare, era un băiat mic și slab, cu un 

aparat de fotografiat la gât. Băiatul fuma, sprijinindu-și 

mâna pe un aparat ca cel cu care văzuse ea că se filmează la 

nunți, dar mult mai mare și pus pe trei picioare lungi din 

țeavă. De partea cealaltă a mesei, era o fată cu ochelari, care 
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ținea pe genunchi un fel de ecran, din care nu își ridica 

ochii. În spatele lor, podeaua era plină de fire groase negre, 

ca niște șerpi... 

- Hei! N-auzi?! Te-am întrebat cum te cheamă! 

- Mă scuzați! Ana. 

- Câți ani ai, Ana?  

- Optișpe. 

- Optsprezece, optsprezece ani! 

Ana nu sesiză corecția. 

- Da, optișpe jumate, întări ea.  

I se păru că domnul tinerel zâmbea, în timp ce-i studiază 

fișa într-o liniște deplină. Nu se auzea decât un fel de 

păcănit, care vedea dinspre becurile acelea mari.  

- Povestește-ne ceva despre tine, Ana. 

Inima îi bătea în stomac și nu știa ce să facă cu mîinile. Îl 

privea, clipind des. Bărbatul o fixa relaxat, așteptându-i 

răspunsul. Ana tăcea, încurcată. I se făcuse cald, foarte cald. 

- Nu ești prea vorbăreață, concluzionă el, calm. Hai, spune-ne 

ceva despre tine! Ce-ți place să faci, care sunt pasiunile tale, 

ce îți dorești să faci în viață... 
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Ana știu deodată ce trebuie să răspundă și simți că acesta 

era momentul mult așteptat. 

- Vreau să apar pe prima pagină din revistă, răspunse Ana 

serioasă, bucuroasă că poate, în sfârșit, să-și spună visul cu 

voce tare. 

Tinerelul îi șopti ceva la ureche domnului în costum și 

amândoi o priviră perplecși câteva secunde, apoi izbucniră 

în râs, un râs sonor care umplu încăperea. Râdea și capul de 

după aparatul de filmat. Chiar și fata cu ochelari își ridică 

pentru o clipă ochii din ecran. 

- Iată o fata care știe ce vrea! Foarte bine, foarte bine... zise 

cheliosul, râzând. 

Ana nu înțelegea ce era de râs în visul ei, dar zâmbi și ea, 

încrezătoare, pentru că părea că răspunsul ei a fost bun. 

Chiar și domnul cu mustață o privea acum zâmbind. 

- Spune-mi, Ana, de când ești în București? o întrebă, 

aprinzându-și o țigară.  

Ana se încruntă, concentrându-se ca să răspundă cât mai 

bine și la întrebarea această.  

- De... șapte ore... cred... 

Tinerelul se aplecă din nou scurt spre urechea șeful. 

Râsetele izbucniră din nou. 
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- Ești amuzantă! îi spuse, zâmbind și se întoarse spre 

domnul negricios de lângă el, cu care vorbi o vreme, în 

șoaptă. 

Ana simți că nu mai tremura așa tare ca la-nceput. Prinsese 

curaj, era sigură că răspunsese bine la întrebări. Și-a dat 

seama și de ce domnul cu mustață nu vorbea. Sigur nu e 

român și tinerelul care îi pune întrebări îi traduce la ureche. 

- Spune-mi, Ana, și cum crezi tu că o să ajungi pe prima 

pagină într-o revistă? 

- … 

- Știi să cânți? Din voce sau la vreun instrument? Știi să 

dansezi?Ai făcut ceva cursuri de actorie, de modeling? Ce știi 

să faci? 

Ana tăcea. 

- Și-atunci, cum crezi tu, drăguță, c-o s-ajungi mare vedetă, 

ca să te pună cineva pe prima pagină dintr-o revistă? Așa, că 

ești tu frumușică și ai ochi albaștri?! 

Camera răsună din nou de râs. Ana simțea cum se cască 

pâmântul sub ea și se afundă într-o groapă mare și neagră, 

fără sfârșit… Nu, nu făcuse nimic din toate astea, deși așa de 

mult i-ar fi plăcut… Acum doi ani, la serbările organizate de 
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primăria comunei, cântase pe scenă un cântec învățat de la 

bunica, îmbrăcată frumos în costum popular. Când a 

terminat, au aplaudat-o și auzea cum unii chiar fluierau tare 

și băteau din picioare. S-a simțit atât de bine, cum nici nu 

putea să exprime în cuvinte… Dar seara a luat cea mai 

cruntă bătaie din viața ei. Taică-său a venit turbat rău de la 

birt și s-a repezit la ea, că-l făcuse de râsul satului, că s-a 

găsit ea, mai cu moț, să se dea artistă, că a ajuns de 

batjocura lumii, că lu’ fii-sa i se vedeau țâțele prin ie, ca la 

curvele alea de la București, din revistă, că dacă o mai 

prinde, o omoară… Maică-sa nu s-a băgat, s-a dus în camera 

de la stradă și s-a făcut că nu vede. Avusese capul spart și 

multe vânătăi pe mâini și pe față, dar pentru ea nu au  

contat, pentru că ceva s-a schimbat în ea, atunci, în noaptea 

aceea. Îi încolțise ideea, despre care taică-său n-avea să știe 

niciodată că i-a venit chiar de la el. De-atunci, a devenit 

aproape mută, s-a ascuns adânc în gândurile ei și nimeni 

niciodată n-a mai pomenit despre întâmplarea aceea. Doar 

proștii ăia de frați și-au mai bătut joc de ea vreo câteva zile, 

umblând țanțoși prin curte cu pumnii strânși, băgați pe sub 

bluze în dreptul pieptului și urlând cât îi ținea gura, la 

nesfârșit: Ana are mere! Ana are mere! După o vreme, au 
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uitat și ei, și satul. Ana, în schimb, nu a uitat. De câte ori își 

amintea de noaptea aceea, o lua cu friguri și-și simțea gura 

amară, de parcă băuse pelin. 

- Fetițo, trezește-te! Să nu-ncepi să plângi, că te dau afară, ai 

auzit? 

Voce baritonală devenise aspră și părea că-și pierduse 

răbdarea.  

- Ia ridică-te! 

Se ridică automat, ca un soldat, dar își aminti de tivul 

desfăcut al rochiei, pe care încercă să și-l ascundă. 

- Lasă fusta!... Stai dreaptă, să te văd! Așa… Mda… Desfă-ți 

părul! 

Își trase dintr-o mișcare elasticul care-i ținea părul lung 

blond, strâns în vârful capului într-o coadă groasă și rămase 

privindu-l împietrită, cu ochii umezi. 

- Viorele, te rog, ocupă-te tu, că pe mine încep să mă lase 

nervii… 

Fotograful se apropie de ea, plictisit. Îi răsfiră părul… îi 

coborî bărbia… îi ridică rochie, rulând-o peste cordon, până 

îi dezveli genunchii… îi desfăcu primii trei nasturi de la 

gât… îi așeză o mână în șold… îi aranjă poziția picioarelor… 
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Ana se lăsa manipulată fără împotrivire, mecanic, ca o 

păpușă. Viorel o privi - era mai înaltă ca el cu un cap... Fără 

nicio vorbă, începu să o fotografieze, mișcându-se într-o 

parte și alta, în jurul ei. 

- Zâmbește, Anușka, zâmbește!, îi strigă vocea baritonală, 

care deodată nu mai părea deloc nervoasă. 

Numele de Anușka îi înflori pe față un zâmbet luminos, 

adevărat, din toată inima. Numai bunica o alinta așa… 

Nimeni nu i-a mai spus așa vreodată... Se îmbujoră tare… 

- Bravo, bravo! o încuraja bărbatul de la masă, vizibil 

încântat de frumusețea naturală, desăvârșită, care ieșea la 

lumină sub ochii lor.  

Domnul cel tuciuriu zâmbea larg, cu toți dinții la vedere, în 

timp ce-și răsucea mustața. 

- Ei, vezi că se poate? Foarte frumos! Da, da… Bravo! Așa, 

fetițo! Da, e bine, e foarte bine! Bravo! Ajunge, Viorele, avem 

destul! 

Bărbații de la masă păreau satisfăcuți și începură să 

vorbească șușotit, fără să se mai uite la ea. Fotograful îi 

întoarse spatele și dispăru după aparatul de filmat. Nimeni 

nu o mai băga în seamă, ca și cum nu ar mai exista. Ana își 

trase de rochie în jos și-și încheie unul din nasturi. Nu știa 
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ce să facă… Se îndreptă spre ușă în tăcere și-și luă în brațe 

geanta și paltonul pe care le lăsase pe jos, la intrare. 

- Bună ziua! salută ea încet, aproape imperceptibil. 

- Pa, drăgută, pa! Te contactăm noi…, îi aruncă peste umăr 

bărbatul, fără să se mai întoarcă. 

 

Ajunse pe o stradă mare și se opri la un chioșc. Reuși cu 

greu să audă printre claxoane, picamere, tramvaie și sirene, 

răspunsul vânzătoarei care-i întindea ziarul de anunțuri. 

- Păi, poate pe la gară să mai fie vreun telefon din ăla public, 

dar nu știu…  

Ana auzise că în ziare din acestea poate găsi camere cu 

chirie și pe degeaba, dacă are noroc și dă peste o femeie 

bătrână, pe care să-o ajute la curățenie. Pentru ea, care era 

învățată cu munca, ar fi fost floare la ureche. Se-ntoarse în 

Gara de Nord, unde bău apă dintr-o țâșnitoare și-și mai 

cumpără un covrig. Simțea că o cam lasă puterile, iar tălpile 

o usturau îngrozitor. Găsi un telefon pe un perete mai ferit. 

Își făcu sul paltonașul și-l așeză peste geantă, pe jos și-

ncepu să citească zecile de anunțuri care-i fugeau prin fața 

ochilor. Sună la câteva, dar nu prea avu noroc. Într-un 
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sfârșit, dădu peste o doamnă drăguță, dar care îi spusese că 

în nici un caz să nu umble pe străzi acum, la ora asta. Să 

vină dimineață să o vadă și dacă e într-adevăr fată cuminte 

de la țară, o lasă să stea în camera de serviciu de la 

mansardă și se-nțeleg ele. Atunci realiză că se întunecase și 

se lăsase frig. Se aplecă să-și ia paltonul și rămase 

înmărmurită, cu ochii în gol. Lucrurile ei dispăruseră.  

Se-nvârti pe loc, căutând cu privirea în jur. Oamenii treceau 

pe lângă ea, târându-și bagajele și gândurile, indiferenți la 

disperarea ei. Nu-i venea să creadă, nu se dezmeticea… 

Rămăsese fără nimic… Ar fi vrut să strige după ajutor, dar 

din gură nu-i ieși decât un scâncet surd, sugrumat. Revistele 

mele… banii mei… vai, buletinul… Nu mai putea nici să 

gândească... Fugi pe un peron și se așeză pe o bancă, 

dârdâind. Cum se poate să nu fi văzut nimic, să nu fi simțit 

când i le-au furat?! Ce mă fac? Ce mă fac? Se ghemui cu capul 

în mâini și rămase multă vreme așa, încovoiată, strivită, 

năucită. Tresări, ca trezită dintr-un coșmar… Nu știa de 

când stă acolo... Se simțea împietrită. Doi bărbați se 

apropiau, vorbind tare. Îi urmări pe furiș. Semănau cu niște 

oameni de la ea din sat. Cei doi se așezară la capătul celălalt 

al băncii, înjurând c-au pierdut legătura spre Caracal  
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și-aveau de așteptat până dimineață la cinci. Unul din ei, 

scoase din buzunarul hainei un ziar și-l trânti pe bancă. Ana 

recunoscu imediat chipul zâmbitor de pe cea mai proaspătă 

revistă din comoara ei pierdută. Sufletul i se lumină, ca la 

vederea unui semn numai de ea înțeles, trimis din cer să-i 

aducă alinare. Unul dintre bărbați zise ceva despre 

frumoasa din revistă și râseră amândoi tare. Apoi, 

cotrobăind în gențile mari pe care le-aveau la picioare, 

începură să scoată mai multe pachete, pe care le desfăceau, 

pălăvrăgind. Anei i se opri respirația. Ochii ei dilatați 

rămăseseră pironiți pe feliile de parizer care acopereau 

acum chipul fetei frumoase de pe prima pagină. Lângă 

parizer, apăruseră cârnăciorii și chifteluțele, care-i 

ascundeau fruntea. Zeama plină de sâmburi, scursă din 

castraveții murați mușcați cu poftă, îi udau decolteul 

generos. Firimiturile de pâine în umpleau ca o mătreață 

părul lung, superb coafat. 

 

Ana își privea poala rochiei, pe care ploaia sau lacrimile ei 

desenau cercuri rotunde și tulburi. Pierduse tot. Își 

pierduse visul, spulberat sub roțile crude ale acelei zile de 
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marți, din care nu mai rămăsese nimic. Ceasul gării arăta că 

e trecut deja de miezul nopții. Peste marele oraș ploua 

mărunt. 
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Roxana Sorea (n.1993) 

 

 

 

 

Mlaștina 

 

 

Adam C s-a întins pe canapea obosit. Soarele cobora în 

spatele blocurilor, împrăștiind dâre de lumină roșie în 

camera plină de cutii și praf. A doua zi se va muta, lăsând în 

urmă trei ani de facultate. Pe birou stăteau, făcute teanc, 

toate diplomele sale plus lucrarea de licență, genial de 

banală. Alături de teancul său de realizări, Adam C plasase 

un portofel. Nu era al său. 

„Ce-a fost în capul meu? Când găsești un portofel pe stradă 

îl duci la cea mai apropiată secție de poliție, nu cheltui banii 

pe o noapte în oraș cu foștii colegi. Parcă nu aș știi atâta 
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lucru! Ne învață de la grădiniță să fim cinstiți și să nu 

furăm.” 

Adam C fusese ros de vină întreaga zi. S-a trezit târziu și 

mahmur. Abia a avut timp să își împacheteze lucrurile. 

„Mâine plec din orașul ăsta și ultima mea amintire va fi o 

noapte de petrecere pe bani furați. Cum am putut face una 

ca asta? Sunt eu un hoț?” 

De când se trezise Adam C simțea cum ceva bolborosește în 

interiorul său. După o vreme a început să creadă că are o 

mlaștină în interiorul său, o mlaștină neliniștită, cu noroi 

gros ce fierbe și face bășici care explodează cu un plici 

scârbos. 

„Ești un băiat deosebit, amabil și inteligent. Mi-ai fost un 

coleg minunat și îți urez numai bine în viitor” îi scrisese D. 

în albumul de final. Ce politicos de frumos, o urare și o 

laudă. Nici cel mai mic apropo la nopțile petrecute 

împreună, la săruturile îmbibate de alcool, la obrajii arși de 

roșeața rușinii. 

„Nu mă cunoaște și nu mă va cunoaște niciodată. O femeie, 

pe care eu am văzut-o în intimitate, nu a putut nici măcar 

ghici un fragment din intimitatea mea. Am stat goi, lipiți 

unul de altul, în tăcere și ea nu mi-a auzit mlaștina 
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bolborosind. Aseară a râs cu mine, beată și nu a intuit că eu 

cheltuiam banii câștigați prin truda altuia. A petrecut la 

masa unui bandit. Nu sunt un coleg minunat, un băiat 

amabil, sunt Adam C, hoț. Am furat din reflex, fără să mă 

gândesc, fără să simt vreo remușcare.” 

După o vreme Adam nu a mai putut suporta zgomotul ce 

părea să vină din interiorul său. Își puse geaca pe el și păși 

afară, pe străzile de ciment. 

 

Purtat de mulțime, Adam C se simțea anonim. Mlaștina se 

calmase puțin. Își cumpără o cafea amară de la chioșc și se 

sui într-un autobuz. După o stație realiză că nu avea bilet, 

dar nu coborî până la destinație. 

„Chiar sunt un ticălos înnăscut, un om normal nici nu ar fi 

conceput să se urce fără bilet, iar dacă ar fi realizat că 

uitase, ar fi coborât. După trei ani în care am fost colegul 

amabil și băiatul de gașcă, iată-mă acum pe picior de 

plecare, realizând că eu din acești trei ani nu eram eul 

adevărat. Eu sunt de fapt Adam C, hoț ticălos.” 
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Adam își simțea nou descoperita fire ca pe o haină. Era prea 

largă, prea strâmtă, numai bună? Nu își putea da seama. 

Noroiul din interiorul său părea să îi spună că e prea mare. 

„Chiar sunt un pungaș? Așa mă voi întoarce acasă după trei 

ani? Mamă, tată ,mi-am luat licența și am descoperit că sunt 

un nemernic. Așa-i că nu știați că sunt? Nimeni nu știa.” 

Adam C se hotărî să verifice totuși. Întâmplarea cu 

portofelul putea fi o scăpare de moment, un joc al sorții, iar 

biletul de autobuz o fatalitate. El se hotărî să fure ceva 

intenționat. 

Trecând pe o alee îngustă, o scurtătură spre destinația sa, 

observă un cerșetor adormit. Mirosea teribil a alcool ieftin 

și horcăia cu fiecare gură de aer inhalată. La piciorele sale o 

șapcă roasă avea în ea rodul unei zile de umilință. Adam C 

se aplecă, luă banii murdari și plecă liniștit, fără să 

privească în urmă, fără să fugă. 

„Da, chiar sunt un hoț nenorocit. Nu am simțit nimic, nici 

măcar teamă că cerșetorul s-ar putea trezi.”  Din mlaștina 

sa se auzea orăcăitul broaștelor buboase, ca un cor laudativ. 

„Nu e prea târziu însă. Aș putea face ceva în legătură cu 

situația asta. Mă pot schimba.” 
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Adam C intră în primul magazin și căută cutiuța cu donații 

de lângă casierie. Depuse toți banii furați în acea cutie cu 

sigla Crucii Roșii pe ea. 

„Iată, am făcut o donație pentru o cauză nobilă. Dar chiar și 

așa, sunt eu oare altul? Hoțul pedepsit e mai puțin hoț? 

Natura omului nu se schimbă indiferent câte măști purtăm.” 

Pe un panou publicitar o femeie frumoasă făcea reclamă la 

cosmetice îndemnându-te să ” fi naturală, fi tu însuți”. 

„Nu aș fi crezut vreodată că voi descoperi atâtea lucruri 

despre mine în câteva ore. Am petrecut trei ani aici, m-am 

străduit să nu deranjez, să fiu amabil, să mă port 

cumsecade. E drept că am petrecut și eu ca oricare alt 

student, că am avut câteva fete și uneori am înjurat, dar 

cine ar putea spune cu certitudine că asta poate determina 

caracterul unui om? La final am fost lăudat, am fost 

premiat, am fost iertat pentru micile scăpări. Dar iată, se 

pare că nu ar fi trebuit să îi cred, nu ar fi trebuit să mă 

păcălesc că masca pe care o purtam era adevărata mea fire. 

Cine e cu adevărat un om bun?” 

Mlaștina din el părea să se extindă. Sălcii triste măturau 

pământul umed cu crengile lor, răchitele ascundeau 
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cucuvele plouate, din noroi ieșeau ochi bulbucați ce priveau 

zborul descreierat al țânțarilor. Mlaștina sa părea să 

adăpostească semințele unor boli străvechi în clipocitul 

apei murdare. 

„Dacă nu am scăpare, dacă asta este firea mea, atunci cel 

puțin să nu mă plafonez. De ce să îmi potolesc năravul? Să 

trăiesc toată viața prefăcându-mă așa cum am făcut până 

acum? Nu pot rămâne un hoț de duzină. În școală ne-au 

învățat să excelăm. Ne spuneau că talentul trebuie cultivat. 

Că omul este cel mai fericit atunci când face ce îi place.” 

Ocoli vreo două străzi și intră într-un magazin de 

suveniruri. Cumpără de acolo un briceag cu lama ascuțită și 

destul de lungă. 

„Cum de nu am observat mai devreme? Dacă lumea ar fi 

făcută din oameni ca cei descriși în albumele de final atunci 

nu s-ar mai vinde arme albe la colț de stradă. Puteam să îmi 

cumpăr și o sabie dacă voiam.” 

Mlaștina continua să bolborosească. În interior, în adânc, 

părea să stea ascuns un nămol mai întunecat, gros și 

lipicios, care ar putea ucide lent orice creatură care ar călca 

în el. 
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Adam C ajunse la locul întâlnirii. Urma să restituie o carte 

împrumutată unei acum foste colege. O așteptă puțin. Fata 

coborî din bloc veselă și îmbujorată. Adam C, hoțul, avea de 

gând să mai facă un pas spre desăvârșirea adevăratei sale 

firi. Ea îl salută, primi bucuroasă cartea înapoi și începu 

tirada de politețuri și regrete că nu mai sunt colegi, aminti 

câteva incidente fericite din timpul studenției și nădăjdui că 

vor ține legătura. 

„Habar nu are că acest Adam C nu este Adam, colegul, 

masca ci Adam, pungașul, adevăratul. Va fi dezamăgită când 

va vedea tăișul lamei. Și eu voi fi dezamăgit. Doar atât am să 

îi revelez? Uite, știu acum cine sunt, sunt de fapt un pungaș! 

Ah, e rușinos. Pot mai mult.” 

Mlaștina duhnea a moarte și pământ. Mirosea așa cum 

probabil miros cioclii și groparii. Apa putredă gâlgâia 

satisfăcută. Noroiul părea să anticipeze. 

- Nu ai vrea să bem ceva înainte să plec? Eu o cafea aproape, 

dacă mergem pe aleea asta ajungem acolo în cinci minute. 

Fata primi și naivă păși cu Adam C pe aleea întunecată 

dintre blocuri. 
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„Omul întotdeauna va dori să se depășească pe sine. Să se 

cunoască în profunzime și să se depășească. Eu am o 

mlaștină în mine. Nu știu ce au alții dar nici nu mă 

interesează. Nici la școală nu am fost bun la munca în 

echipă, însă proiectele individuale îmi ieșeau întotdeauna.” 

Adam C a știut să îi înăbușe țipătul cu o mână și să 

înjunghie cu cealaltă. A fost rapid și precis, parcă murmurul 

noroiul înfometat l-ar fi îndrumat. S-a murdărit doar pe 

mâini. Se va spăla în cafenea iar până acolo își va ține 

mâinile în buzunar și zâmbetul pe chip. Zâmbetul omului 

împlinit. 

Mâine Adam C, criminalul, va pleca acasă. 
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Oana Andreea Tănase (n. 1980) 

 

 

 

 

Răzbunare 

 

La început eram trei. Eram trei și eram fericiți. Ne 

aveam unul pe altul. Nu ne puteam vedea, dar nici nu 

aveam nevoie. Ştiam că suntem toţi trei acolo, că ascultăm 

aceleaşi sunete, că suntem legănaţi în acelaşi ritm, că 

primim aceeaşi mâncare si că suntem iubiţi necondiţionat 

de mama. Şi asta ne-a fost suficient mult timp. 

Într-o bună zi, am simţit o atingere pe spate. Cineva 

se lipise de mine. Am ştiut că e fratele meu. Ce nu ştiam 

atunci era că celălalt frate îl împingea, ca să îşi facă el loc. La 

început nu m-a deranjat, ba chiar îmi plăcea să îl știu pe 

frăţiorul meu lângă mine. Simţeam cumva că este mai mic 

decât noi, şi mai vulnerabil. Însă, foarte curând, presiunea a 
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devenit atât de mare, încât a trebuit să încerc să îmi schimb 

poziţia. Nu mai puteam sta cu nasul lipit de perete, iar 

buricul începuse să mă doară de cât de întins stătea 

cordonul. Îl simţeam si pe fratele meu mai mic tare 

încordat, iar din când în când îl simţeam cum se zbate, cum 

dă din picioare de ne zguduie pe toţi. Dar atunci simţeam 

imediat şi o mângâiere uşoară prin pereţi, care ne învăluia 

şi ne liniştea pe toţi trei, până când adormeam şi o visam pe 

mama. 

N-a fost uşor să mă întorc. Mai întâi am ajuns cu 

capul în jos. Fratele meu mai plăpând stătea cu picioarele 

pe genunchii mei strânşi la piept, iar al treilea frate îşi ţinea 

tălpile pe ochii mei, ca şi cum nu ar fi vrut să îl văd. Acum 

ştiu că n-a vrut să văd ce pune la cale, dar atunci am pus 

totul pe seama lipsei de spaţiu, care pe zi ce trecea era tot 

mai mic. Dar nu m-am lăsat. Am înaintat puţin câte puţin, 

până când am ajuns în spatele fratelui mai mare. Din nou, 

îmi părea că  face tot posibilul să îmi blocheze vederea către 

fratele cel mic. Deschisesem ochii de curând, şi abia 

aşteptam să îi văd pe amândoi. 

Dar când, în sfârşit, i-am văzut, în loc de bucurie m-a 

cuprins o mare tristeţe şi, mai ales, o teamă imensă. Cred că 
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m-a trezit liniştea - o linişte apăsătoare pe care nu o mai 

simţisem până atunci. Cred că adormisem profund, pentru 

că nu am simţit cum s-au mişcat fraţii mei atât de mult  

într-un timp atât de scurt. Cu siguranţă se şi luptaseră, iar 

eu nu am simţit nimic şi nu am venit în ajutorul fratelui 

meu mic. Iar acum era prea târziu. 

Când am deschis ochii, l-am văzut pe fratele cel mic 

cum stătea cu faţa în jos, cu cordonul meu înfăşurat strâns 

în jurul gâtului, iar pe fratele cel mare împingând cu 

picioarele în spinarea lui, ţinând în mânuţe două capete ale 

aceluiaşi cordon. De atunci, fratele cel mic a rămas acolo, 

jos, tăcut şi nemişcat, iar eu încerc să stau cât mai sus, şi cât 

mai departe cu putinţă de fratele cel mare. Între noi, 

lăfăindu-se satisfacut în spaţiul obţinut cu preţul unui frate, 

este fratele cel mare. Încă nu realizează cât de aprigă este 

răzbunarea fratelui ucis, care ne blochează amândurora 

ieşirea din pântecul mamei.  

Mi-e frică; mi-e frică de fratele meu şi, mai ales, mi-e 

frică de travaliul mamei, pentru ca ştiu că n-am cum să ies 

viu de aici.   
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Daniel Tudor (n.1967) 

 

 

Cădere 

 

În fiecare dimineaţă, exact la aceeaşi oră, se aşeza în 

mijlocul camerei, dezbrăcat complet, pentru o piruetă 

virtuală a gândurilor. După efectuarea rotaţiei complete, 

deschidea cu greutate ochii, încă lipiţi de somn, pentru 

luarea la cunoştinţă. Fără surprize, aceeaşi lume goală, fără 

prieteni, fără familie, lipsită de sens, se revela mereu. Nu  

era vina lui, nu avea remuşcări, nu regreta nimic. Urma un 

mic dejun frugal, îmbrăcarea în ritm şi stil cazon, 

antrenamentul de rezistenţă la cotidian. Cobora cu pas vioi 

cele câteva trepte tocite, până la ieşire, alegea rapid o 

direcţie de mers, mereu aceeaşi, şi îşi lăsa paşii să-şi 

urmeze cursul. Plimbările lui erau din ce în ce mai lungi. La 
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început le făcea din plictiseală, apoi, după o vreme, 

deveniseră terapeutice, o modalitate perfectă de relaxare, 

de alungare a gândurilor. La sfârşitul fiecărei plimbări se 

simţea gol, indiferent, un recipient gata de umplut cu orice 

altceva. Compara aceasta rutină a dimineţii cu o renaştere 

parţială, un mod de dizolvare a trecutului în paşi de 

lungime constantă. Uneori, gândurile îi dictau viteza şi îi 

anulau percepţia timpului, exact ca unui mecanism legat 

subtil la reţeaua neuronală. Atunci ajungea departe de oraş, 

în locuri neatinse de altcineva, pustii ca viitorul pe care 

urma să-l regăsească la întoarcere. Observase, în timp, că 

unele gânduri, persistente, îl oboseau ca pe un maratonist 

amator, în timp ce momentele de fericire, rare şi ocazionate 

întotdeauna de evenimente mici, îi transformau plimbarea 

într-o activitate odihnitoare, reconfortantă. Ultimele zile, 

confuze şi agitate, pline de întrebări fără răspuns şi 

sentimente noi, copleşitoare, îl aduseseră în pragul 

colapsului fizic. Zilele goale, acoperite de plictiseală, 

lipseau, plimbările se transformaseră într-un fel de concurs 

pe etape, la care participarea devenise obligatorie, distanţa 

de parcurs impusă, o problemă de viaţă şi moarte. Se 
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depărta de oraş cu rapiditate, peisajul se derula fără să-l 

mai poată observa, totul în jur semăna cu o eşarfă cenuşie 

suflată de vânt. Într-o zi, a şaptea zi consecutivă de plimbări 

excesiv de lungi şi alerte, ajunsese într-o zonă neumblată, 

departe de locurile obişnuite, la marginea cunoscută a 

ţinutului. Gândurile îi şuierau în urechi, picioarele 

deveniseră accesorii dureroase ale unui corp epuizat. Ochii 

săi albaştri priveau, nu fără efort, curioşi, în jur, şi niciun 

cadru nu se potrivea cu vreo amintire recentă. Păstra cu 

stoicism viteza constantă şi linia dreaptă, sperând într-o 

diluare cât mai rapidă a gândurilor. Era îngrijorat de lipsa 

oricărui semn de liniştire, de zumzetul permanent al 

problemelor, de apropierea momentului de colaps fizic. 

Continua să se depărteze şi ideea de a reface drumul înapoi, 

înainte de momentul potrivit, cel care i-ar fi adus liniştea, îl 

bulversa. Nu avea voie să renunţe acum. Oboseala îi trezise 

la realitate toate simţurile. Se apropia cu repeziciune de o 

pată neagră, suficient de întinsă pentru a fi confundată cu 

umbra intensă a unui nor de furtună. În depărtare, lumina 

unei noi zile se ivea cu discreţie. Avea impresia că începe să 

se liniştească şi indiferenţa lui naturală îşi căuta locul 

călduţ, cu care se obişnuise, din suflet. Micşorase viteza şi 
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teama că se rătăcise sau urma să i se întâmple ceva 

neobişnuit şi dureros îi dădea târcoale, odată cu senzaţia 

plăcută de vid. Se opri brusc. Un hău fără sfârşit vizibil se 

întindea la picioarele lui. Tremura uşor după efortul intens 

şi, în acelaşi timp, încerca să desluşească ceva în faţa sa. 

Nimic, un negru absolut, aproape material, ca o smoală 

pură, întărită pe marginea unui drum neumblat. Gândurile 

dispăruseră complet, făcând loc unei dorinţe imposibil de 

stăvilit. Teama se transformase într-o furnicătură discretă 

pe spate. Vârful piciorului drept era deja în aer, scăpase de 

tremurat şi o stare de beatitudine necunoscută se instalase 

în tot corpul. Momentul în care piciorul i se balansă în 

căutarea următorului pas îi păru lung ca o eternitate. Nu 

ştia ce-l aşteaptă, dacă urma să întâlnească un sprijin 

imediat la mică distanţă, o groapă fără fund sau un portal 

magic către o altă dimensiune. Păşi cu curaj, plin de o 

încredere oarbă, fără sens. Căderea respecta regulile 

obişnuite, stomacul îi ajunsese în piept, curentul de aer îi 

răvăşea părul lung şi hainele. Ochii lui, deocamdată speriaţi, 

uscaţi, larg deschişi, erau inutili ca ai unui liliac. Lipsit de 

repere şi de idei, devenise oarecum încrezător în alegerea 
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făcută: o groapă atât de adâncă nu putea exista 

necartografiată. Nu putea fi decât un vis plin de elemente 

foarte reale sau un miracol destinat celor care îndrăznesc 

să evadeze dintr-un prezent sâcâitor sau insipid. Teama 

dipăruse ca o migrenă datorată presiunii atmosferice, 

simţea că nu poate exista un sfârşit comun. Îşi imagina deja 

că era continuarea potrivită pentru plimbările lui, finalul 

normal pe care, totuşi, nu-l prevăzuse. O durere ascuţită în 

spate, localizată exact în acelaşi punct în care, cu câteva 

momente în urmă, simţise frica, îl anunţa că urma să se 

întâmple ceva important. Suportabilă, după succesiunea de 

zile istovitoare, nu făcea decât să-l contrarieze, să-i 

stârnească curiozitatea. Corpul se transforma rapid, din 

omoplaţi îi creşteau aripi uriaşe, sfârtecând tricoul, iar el le 

putea simţi şi controla. Un zâmbet fericit i se aşternuse pe 

chipul nevăzut de altcineva. Ţipătul său scurt şi ascuţit, 

stins rapid de cădere, marcase momentul final al 

miracolului. După câteva momente, durerea dispăruse 

complet şi asta îi dădu de înţeles că transformarea era 

împlinită. Acum nu trebuia decât să mişte puţin din aripi 

pentru a opri căderea. Bătăile următoare îi vor permite să 

zboare, să revină cu uşurinţă la suprafaţă şi, poate, să 
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ajungă rapid acasă, în fotoliul său comod, pentru reluarea 

rutinei zilnice, de care-şi amintea cu plăcere. Încercă de 

câteva ori, aripile aveau amplitudine, dar căderea continua. 

Spera să fie doar o lipsă de coordonare, să fie cumva 

necesare câteva momente de învăţare. Continuă să încerce, 

la început plin de încredere, apoi din ce în ce mai speriat. 

Mişcările aripilor deveniseră dezordonate, agitate, trădând 

spaima. Fulgi fără culoare, smulşi de disperare, pluteau, 

rămaşi în urmă. Frica se instalase pe chipul lui, schimonosit 

acum de nereuşite. Bine că nu-l vedea nimeni. Simţea că 

lumea, aşa cum o ştia el, se sfârşea aici. Avea aripi, dar nu 

putea să zboare, fiindcă sufletul său, negru ca o zgură de 

sentimente arse, se topise într-un amalgam de uitare şi 

obişnuinţă, cântărind tone de indiferenţă. 
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