
Guest star
tristan la sanatoriu

pentru mo

1.

tu eşti o igrasie a caselor mele
apa a urcat până la ochi şi chiar mai sus până la scoarţa craniană
oasele macre nu sunt mirese chiar dacă pielea e smerită
sângele tău e un stânjenel de ceară
nimeni nu vede mătasea din tine doar şoarecii adunaţi pe stern
ca nişte şomeri implorând bancherii pentru bonuri de masă
tu eşti zeul pitic de teracotă
tu eşti tristan la sanatoriu
mi-aduc aminte de barba ta în somn şi-mi fac curaj
uneori te văd în depărtare pe o verandă din turtă dulce
tu eşti acum o portocală cu arici
gingiile tale au culoarea coniacului făcut din smirnă
mă rog pentru tine foarte puţin ca pentru un pitic de teracotă
e vară şi îmi aduc aminte de vacanţele mirosind a petrol şi alge
dunărea e un bulgăre negru de zăpadă crăpat la subsuori
marele zid chinezesc o taie în două şi-ajunge la inima ta
se spune că eşti un apostol cu unghiile vopsite în negru
agăţat de epava unei evanghelii
în numele tatălui al fiului şi al sfântului duh
maimuţa cu trei perechi de mâini îşi astupă deodată 

ochii urechile gura
în transă narcotică.

ruxandra Cesereanu
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OV I D I u s I M I O N

„Raţiune şi simţire”
Pentru că perspectiva actuală critică asupra actului creator e încă

phalocratică (e drept, una soft, dar cu direcţie ferm aboliţionistă), voi
asemăna revelaţia literară provocată de debutul în poezie al ritei 
Chirian, cu sevraj (2006), cu ebuliţia stârnită de apariţia, în 2003, a
volumului Păpuşarul şi alte insomnii de Claudiu Komartin. un debut
strălucit e o povară enormă pentru orice artist. acesta se trezeşte
obligat să menţină cota de portanţă, ori să exceleze într-un cabraj
continuu, arzându-şi resursele în postcombustie, fiind condamnat să
se reinventeze permanent.  

asperger, apărută acum trei luni, este a treia carte de poezie a  ritei
Chirian, după sevraj şi poker face (2010). rita Chirian face parte din
numele „grele” ale generaţiei douămiiste în poezie – o generaţie care
se dovedeşte, accidental, la o privire mai atentă (decât s-ar cuveni,
poate?), una matriarhală, şi asta nu doar din pricina ponderii demo-
grafice. aceasta e prima generaţie poetică, în continuarea „optzeciş-
tilor” cincantenari, beneficiară a pieţei libere şi a libertăţii de
exprimare, care are şansa să participe, cu identitate înregistrată, la
festinul terestru al Poeziei neîncătuşate: colocvii, ateliere de creaţie
interne şi internaţionale, antologii în ţară şi în străinătate, worksho-
puri stipendiate de ICr, traduceri în limbi de circulaţie internaţio-
nală, incipienţa construirii propriilor poli de putere şi de influenţă
literară etc.

rita Chirian e o fină exegetă de poezie şi autoarea unei teze de doc-
torat despre „anatomia mutaţiilor po(i)etice potcomuniste”, de la
Cristian Popescu la „coagularea mainstream-ului <<douămiist>>”.
aşa cum intuia al. Cistelecan, „cel mai grav lucru (literar) ce i se putea
întâmpla ritei Chirian între sevraj-ul din 2006 şi [...] Poker face [...]
era să devină dintr-un poet un critic.” Ceea ce s-a întâmplat. Cine vrea
să afle cea mai doctă şi mai exactă interpretare a asperger-ului, nu
are decât a urmări spectacolul autojustificativ fascinant pus în scenă
de rita cu  splendide jerbe nucleare ale unei opera chiusa, în ultimele
interviuri de promovare a volumului (zf.ro şi zona nouă, no.1/2012). 
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asperger e voit cel mai „experimental” volum de poezie al ritei, în
care ea încearcă să rupă cu biografismul şi elongaţiile acestuia din
primele două cărţi, cu versul amplu whitmanian-ivănescian, inclusiv
cu presupusul provincialism „paroxistic” şi „frustrat” al poeziei au-
tohtone. în schimb, adaug, rita încearcă să articuleze o poezia prag-
matică, de tip nord-european (teoretizată de tinere poete suedeze ca
sofia stenström dar, mai ales, de anna Hallberg –  care crede în rolul
de actant al cititorului în interiorul poemului, văzut, acesta din urmă,
fie ca teren de joacă, fie ca un fel de autoservire pentru oricine are
timp, vrea, sau are nevoie să intre acolo). arhitectura volumului, clară,
declarat, în mintea poetei, rămâne aproximativă pentru cititor. Firul
ariadnei pare să fie sintagma reluată obsesiv: „normalitatea e atunci
când...”  Intranzitivul a luat locul tranzitivităţii tulburătoare din vo-
lumele anterioare. stimulul Infernului din celălalt e înlocuit acum de
lipsa empatiei. rotiţele fiinţei funcţionează fortuit, monologul alter-
nează cu mutismul selectiv, întocmai cum bolnavul de sindromul as-
perger vorbeşte sau nu cu cineva, alege sau nu să interacţioneze cu
semenii. titlul volumului e politically incorrect, însă la noi e de pre-
supus că el nu va provoca protestul niciunei organizaţii a bolnavilor
de autism. Intenţia auctorială de metaforizare a reculului voluntar în
faţa agresiunii realului turgescent, ca reflex condiţionat de o traumă
originară e evidentă. absenţa tatălui, spitalul, maternitatea negată,
suferinţa fizică, mama dominatoare, senzorialul excedent sunt, mai
ales în a doua parte a poemului, elemente identificabile care fluidi-
zează şi drenează conţinutul mental iniţial opac.

asperger, în care efortul ritei de a se reinventa e clar, funcţionează
ca un singur poem-solilocviu din care e nerecomandat să decupezi
fragmente. un poem cerebral (oroarea de a fi sentimentală) şi aseptic
(rejectarea mundanului compozit) din care parcă exhală aerul peni-
tenţei autoimpuse de un premiant sătul să fie premiant. 

al. Muşina le repetă discipolilor că autorul nu trebuie să fie nicio-
dată mai inteligent decât creaţia sa. e o excelentă măsură a echilibru-
lui. rita Chirian trebuie să uite, atunci când scrie poezie, cât e de
inteligentă.   

rita Chirian  asperger,
Cartea românească, 2012
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a D r I a N a B ă r B at

Combi
Maşina Combi, tipic românească pentru persoane şi bagaje, după

nevoi, un fel de struţo-cămilă autohtonă, deci o vacă-ţap. Naţia
Combi, românaşii cu mâinile în bugetele europene, cu visul ameri-
can de a da lovitura şi cu organele sexuale ca leitmotiv în orice dis-
cuţie care „se respectă”. Combinaţia, un volum între roman şi
nuvelă, un joc combinatoriu între literatură şi realitate.  

Dan sociu propune o poveste antrenantă care ne ţine cu sufletul
la gură: un el care se dă drept altul (radu Goia) pentru a se infiltra
într-o presupusă organizaţie secretă („Lupii suri” – „un grup de ex-
tremişti care se laudă că bat ţigani”, p. 8), dar care se dovedeşte a fi
extrem de fleşcăită şi pe care o însufleţeşte exact cel care venise ini -
ţial ca observator discret, acelaşi radu. el intră în rândurile acestui
grup cu scopul de a reuşi să facă un articol bun pentru a obţine un
premiu în bani, care să îi asigure existenţa în următoarea perioadă.
Pentru a avea material pentru articol, radu planifică în cele mai
mici detalii o bătaie-avertisment pentru vărul iubitei lui, Marian,
însă lucrurile degenerează, ajungându-se la crimă.

Cartea se citeşte rapid. La captarea atenţiei cititorului contribuie
în bună măsură desele ancorări în cotidian (protestele din ianuarie
2012 din Piaţa universităţii, Mall Vitan, KFC), dar şi comparaţiile
care au acelaşi rol („Grijile erau tot acolo, săreau ca popcornul” – p. 11),
menţinerea suspansului, gradarea, dozarea cu zgârcenie a detaliilor
edificatoare, perspectiva retrospectivă asupra evenimentelor foarte
apropiate nouă (ne aflăm în 2014, dar se  rememorează întâmplări
din 2012), limbajul dur. autorul recurge la tematici de actualitate:
discrepanţa între multitudinea de proiecte sociale şi realitate („Mai
ţii minte cum ne adunam pe bani europeni în câte un hotel de lux
să dezbatem situaţia rromilor care strângeau sticle de plastic în faţa
hotelului?” – p. 68), dorinţa de a pleca din ţară, facebook-ul – exce-
lent urmărit mecanismul realizării unei identităţi false), tema ţi-
ganilor, jurnalistul neobosit. Microromanul este ciclic – scena de
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început revine la final pentru a fi totodată elucidată: halucinaţia e
provocată de crima la care a fost părtaş.

Continuând analiza mecanismelor narative, ceea ce nu se leagă,
însă, sunt firele lăsate în aer (o „dorită” întâlnire cu ramona Coacăz,
vedeta de hip-hop creştin, telefonul dat Danei pentru a afla infor-
maţii despre un medic „ţigănos”, motivul acestei convorbiri fiind
uitat, discuţiile „grele” dintre radu şi Marian, dilema Danei de a păs-
tra sau nu sarcina nedorită), personajele extrem de bine conturate,
însă nefolosite de autor decât pentru etalarea calităţilor de prozator
(d-ra Bianca, mama Procurorului). textul e presărat cu detalii inu -
tile (Ce rost are ca Dana să fie însărcinată? sau ce rost are ca trafi-
cantul Marian să ajungă într-o relaţie cu o fată pură de la
Conservator?), dar şi cu motivaţii psihologice subţiri, insuficient
susţinute (motivaţia lui radu pentru alegerea lui Marian drept
obiect al acţiunii organizate – p. 87-88).

Prin urmare, iar abordare combi: autorul foloseşte cu măiestrie
anumite mecanisme ale naraţiunii, iar pe altele pare a le batjocori;
la nivelul personajului principal, acelaşi tip de abordare: perso na -
jul-narator caută evenimentele reale, le provoacă, pare real, însă în
momentul înfăptuirii crimei, fuge şi priveşte totul de departe, fără
a fi parte la acţiune, părând de hârtie.

Finalul romanului („aşa e dragostea, interesantă”- p. 100) e tot
combi. De ce să citesc un roman antrenant, viu, colorat, pentru a
ajunge la constatarea de mai sus? De ce să citesc un roman care la
final îmi dă lovitura de graţie folosind cel mai banal adjectiv pentru
a denumi iubirea? tocmai pentru a afla ceea ce nu poate transmite
literatura, oricât s-ar umfla în pene, idee ce constituie una dintre
mizele cărţii.

sunt Combi: aflu ceva vag despre iubire, o ţâră despre sex, puţin
despre ţigani şi un pic despre jurnalism, oleacă despre realitate şi
niţel despre literatură. Nu e nici bătaie „pe bune”, nimic autentic –
totul e construit, ca şi dorinţa de a scrie un articol bun provocând
ştirea, în loc de a o prelua. e literatura ciopârţită de dragul realităţii.
e combinaţia de realitate şi literatură. 

Dan sociu  Combinaţia, 
Casa de pariuri literare, 2012
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r a M O N a H ă r Ş a N

Norman Manea, etica, estetica şi Estul
estetica lui Norman Manea este, fără îndoială, una dintre cele mai

însemnate apariţii editoriale ale anului 2012. Lucrarea are, mai întâi,
meritul evident de a fi prima abordare monografică închegată, sis-
tematică a unui scriitor „cu o biografie teribilă şi o operă vâscoasă”,
despre care „s-a scris mult”, dar „fragmentar” şi, nu de puţine ori,
(în) contradictoriu. reuşitele cărţii nu se rezumă, însă, la atât. Din-
colo de serviciul pe care îl face volumului retorica „fără discursi -
vităţi leneşe”, „uneori [...] sclipitoare” a lui Claudiu turcuş
[P.Cornea], sau de faptul că opul este, printre altele, din mers, (şi) o
remarcabilă „biografie a receptării critice a lui Norman Manea”
[D.Pop], cred că trebuie remarcat şi modul în care cercetătorul clu-
jean reuşeşte să îşi articuleze perspectiva, să ordoneze materialul,
să evidenţieze cursivităţile cele mai subtile, de fond, ale gândirii au-
torului Plicului Negru. 

Despărţindu-se deschis, ca perspectivă teoretică, de principiile
„revizionismului est-etic” [P.Cernat], Claudiu turcuş vine să recu-
pereze (canonic) şi să explic(itez)e opera unui scriitor contestat, din
motive diverse, atât în timpul comunismului, cât şi în epoca post-
decembristă. răbdător, atent şi dovedind o capacitate analitică de
invidiat, criticul îşi taie drum drept prin aparenta obscuritate/den-
sitate a unui discurs proteic, volatil, şi are abilitatea de a-i re-
cunoaşte esenţa autentic scepticistă, de esenţă profund occidentală.
Cercetătorul descoperă, astfel, componenta etică implicită a unei
retorici ingenioase, rafinate, a cărei „subversivitate retractilă” este
parte integrantă a unei estetici aparte. 

Claudiu turcuş ştie şi să îşi asume riscuri calculate – precum
practicarea, într-o primă instanţă, a lecturii empatice ca etapă nece-
sară în atingerea acuităţii critice. O metodă de lucru cu o „dinamică
epuizantă” (o recunoaşte chiar autorul), dar de pe urma căreia de-
mersul are de câştigat în adâncime, în fineţe, în coerenţă. De unde
şi claritatea structurală a volumului, consistenţa şi limpezimea 
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viziunii. Conţinuturile sunt organizate în două secţiuni distincte
(estetica şi etica), pornind de la cele două obiective principale ale
lucrării – admirabil urmărite, de altfel, de-a lungul cărţii – i.e. „in-
terpretarea unitară a literaturii lui Manea” şi, respectiv, (re)„contex-
tualizarea discursului etic”. Partea întâi– estetica cuprinde analizele
referitoare atât la proza de până în 1986, cât şi la cea scrisă în exil,
iar Partea a doua – etica discută corpusul eseistic şi interviurile. 

O atenţie deosebită este acordată – aşa cum era şi firesc aici –
abordărilor (mai mult sau mai puţin) critice anterioare. Cercetă-
torul nu se fereşte să polemizeze sau să relativizeze acolo unde este
cazul, nu evită analiza „socio-ideologică” atunci când aceasta se im-
pune, şi atacă fără rezerve (dar nu şi fără documentarea solidă în
prealabil), punctele nevralgice ale receptării lui Manea – printre
care tema aşa-zisei lipse de „talent” scriitoricesc, „arhiva inopor-
tună” legată de chestiunea eliade, „problema” şi implicaţiile – une-
ori abuziv speculate – ale originii evreieşti ş.a. 

Decelând cu precizie între tezele de bun-simţ şi cele (mai) greu
sustenabile ale exegezelor precedente, criticul profită la maximum
de avantajul real pe care i-l oferă perspectiva de ansamblu, mono-
grafică, asupra literaturii lui Norman Manea, recuperând, din
această postură, coerenţa internă a unei opere care riscă altfel să
pară fracturată, centrifugă, disipată. Conceptele cheie (şi principiile
ordonatoare) ale prozei acestuia sunt, pentru turcuş, „conjuncţia”
dintre „reflecţia asupra literaturii, explorarea memoriei biografice
şi nevoia acută de raportare la alteritate”, dar şi referinţa estetizată,
de subtext, la realitate (v. secţiunile întâmplări în realitatea ruinată,
realitatea socialistă fără realismul socialist sau (I)realitatea exilu-
lui). 

Pe scurt, aportul substanţial al cercetătorului în înţelegerea şi
(re)valorizarea lui Norman Manea – un scriitor de anvergură inter-
naţională insuficient (sau insuficient de intim) asimilat în spaţiul
românesc – face din estetica sa o lucrare memorabilă, de o reală
pregnanţă, atât ca intenţie, cât şi ca realizare.
Claudiu turcuş  estetica lui Norman Manea
Cartea românească, 2012

9



Na O M I I O N I C ă

„Acest uriaş exponat carnal înzestrat cu lumină proprie”
Volumul Cârtiţa de mansardă reprezintă debutul teodorei Coman,

autoare recent premiată cu unul dintre cele mai importante premii
pentru debut - premiul Iustin Panţa, acordat de revista euphorion; apoi
cu menţiunea la concursul pentru debut al Casei de editură Max
Blecher – Herg Benet; de asemenea, participantă la tabăra de poezie
de la săvârşin. în acest spaţiu, poemele din Cârtiţa de mansardă s-au
bucurat de vizibilitate, ceea ce înseamnă şi că au reţinut atenţia. 

aşezate într-o carte mică de poezie, la propriu, versurile au
corp-carne-reflecţie-biografie şi o miză, cea a comunicării. Materialul
nu este insolit de cel al liniei biografiste, atât de tatonate în poezia con-
temporană: o femeie tânără îşi explorează senzorialitatea fără să o ducă
la limite expresioniste; căutare lentă, cuminte, ca şi săpătura unei câr-
tiţe ascunse sub pământ. Cârtiţa ca fantasmă poetică e prezentă nu
doar în această carte a teodorei Coman, ci şi la celălalt Coman, Dan:
„port în cap o cârtiţă galbenă/ cu fiecare zi mai grasă mai adânc
săpând” (în anul cârtiţei galbene, 2003). Nu m-am putut abţine să nu
revăd posibilele interpretări ale acestei proiecţii fantasmatice: cârtiţa
e un ma mifer al cărui mediu de trai este cel subteran, are auz, miros şi
simţ tactil foarte dezvoltate, dar văz nedezvoltat. Fantasma fixează,
aşadar, prezenţa hipersenzorialităţii, dar şi obturarea luminii, trăirea
într-un mediu ascuns în care comunicarea se face per se, prin săparea
unor galerii de evacuare.

Principala funcţie a poeziei acum pare a fi comunicarea „pe dedesubt
pe sub o/ uşă-ncuiată”: „mansarda” nu e atât punctul de observare a
lumii, a străzii, ci intelectul autarhic care supraveghează galeriile cor-
poralităţi. Comunicarea interiorităţii tăcute e o diminuare a distanţei
de lume: „voi face ceea ce ştiu eu mai bine/ voi croi galerie spre voi”;
„distanţa mea de lume e bine măsurată:/ chiar şi la cea mai strânsă îm-
brăţişare/ se intercalează inevitabil un sân/ o mare mereu secată/ de
lapte”. realitatea imediată o reprezintă propriile straturi de carne, piele,
oase, toţi aceşti receptori ai conexiunii adevărate, ca un limbaj absolut,
totalizant al trupului: „din somn se străbate drum lung până afară/
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apăsând pe oase/ ca pe clanţe/ să nu scârţâie carnea/ să nu tulbure
moalele capului/ e bun şi corpul ăsta pe care/ dimineaţa îl dăm la o
parte/ înaintea plapumei/ e bun, te poate consola/ când îţi asudă
mâinile/ din cine ştie ce nelinişte/ e bun pentru că/ prima îmbrăţişare
pe care o înveţi/ e cea a genunchilor/ în singurătate”. eul feminin, as-
pirând la maternitate, e îngropat în trup şi caută în reflecţie mijlocul
de a ieşi în lume, imaginile poetice reînnoadă senzaţia de intelect: „cu
ce bucurie îmi aştept laptele/ mă va scoate afară şiroind”;  „nu vreau
minuni./ e o minune chiar şi numai carnea asta/ care stă prinsă fără
cleşti de rufe/ pe mine”. Câteva poezii ludice sunt inedite prin para-
doxul liric creat, privind starea de incertitudine şi faţa dublă a lu-
crurilor: „nu-mi dau seama/ dacă mâna ta/ privită în lumină/ e
adevărată/ sau falsă/ dacă sub piele/ venele sunt verzi/ sau albastre/
dacă soarele/ decupat ca o chelie/ în mijlocul norilor/ e plin/ sau gol/
dacă florile/ din vaza/ pusă în frigider/ sunt acum/ vii sau moarte” îi
reuşesc autoarei aceste spaţii de reflecţie în care concretul e o metaforă
şi metafora e o mică revelaţie: „cele cinci găuri de la scurgerea chiu-
vetei/ au rotunjimea florii preferate/ pot scuipa pe ea când mă spăl pe
dinţi/ fără sentimentul culpei/ aproape prosternându-mă/ aproape
spălându-mă de păcate”; „de undeva o limbă nevăzută/ secretă încon-
tinuu timpul ca saliva/ până nu demult chiar aşa credeam/ că timpul
poate şterge toată/ murdăria.”.

Volumul teodorei Coman are, pe mici zone, vulnerabilitatea unui
debut oarecare; este vorba de prezenţa structurilor rigide, preluate din
expresii cotidiene recurente şi din limbajul de reporteriţă: „am ars
etape importante…mi-am călcat peste inimă”; „nu îmi propun să mut
munţii din loc”; „la orice oră din zi sau din noapte”; „libertatea prost
înţeleasă/ se ispăşeşte cel mai adesea pe viaţă”; „sufletul se îngroaşă
odată cu gluma”; „mişcările mele nu dăunează grav sănătăţii”. 

semnificativă rămâne comunicarea prin care poeta traduce fragili-
tatea existenţei per se: „gura boţită de plâns/ muşuroi de carne
proaspăt răscolită/ cârtiţa nu a mai fost niciodată până acum/ atât de
vie atât de apropiată/ doar ea îmi cunoaşte aceeaşi neputinţă/ de-a nu
fi în stare să-mi încap în viaţă/ decât pe dedesubt pe sub o/
uşă-ncuiată”.

teodora Coman  Cârtiţa de mansardă
Casa de editură Max Blecher, 2012
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Da N Ţ ă r a N u

Ultrasul visător
Poate că cel mai important merit al lui răzvan Ionuţ Dobrică este

acela de a-şi fi ales subiectul romanului de debut din rezervorul, mereu
reîmprospătat, de frustrări ale suporterului autohton de fotbal. Dacă
majoritatea dezamăgiţilor îşi îneacă suferinţa virtual în FIFa, Pes sau,
cei mai sofisticaţi, în Football Manager, transformând, cu mouse-ul lor
magic, echipa preferată într-o superputere, el canalizează această ener -
gie (greu de înţeles pentru un neofit) într-un roman. Dacă alegerea
temei se bazează pe o intuiţie excelentă a reţelelor de imaginar actual,
dezvoltarea ei lasă mult de dorit. Povestea lui Dobrică nu se înde-
părtează foarte mult de fabulaţiile care împânzesc forumurile în care
se refugiază managerii virtuali. Deoarece echipa favorită a naratorului,
F.C. Braşov, rămâne fără jucători, majoritatea condamnaţi pentru aran-
jarea meciurilor la pariuri, gaşca naratorului se oferă să joace (gratis)
în retur pentru ca echipa să nu se desfiinţeze.

Chiar dacă acceptăm premisa neverosimilă (ca o astfel de echipă să
primească licenţa) şi pactul ficţional, dezvoltarea temei infirmă creditul
acordat autorului. structura aleasă de autor pare a fi, iniţial, o alter-
nanţă între meciurile efective şi transformările negative ale vieţii extra-
fotbalistice, soţia nu îl înţelege, divorţează, îşi pierde locul de muncă
etc. tratarea temei aminteşte de celebrul Fever Pitch al lui Nick Hornby,
un excelent manual de înţelegere a filosofiei cu rădăcini compulsive a
suporterului. altfel, există (în ciuda textului de promovare de pe co -
perta a patra) şi un precedent românesc al romanelor de suporter:
Furia al lui Marius Ghilezan, roman cu care eroi locali are destule în
comun. Dacă naratorul lui Hornby supraanalizează şi asistă resemnat
la derularea obsesiei sale pentru fotbal, încercând simultan să descrie
ritualurile huliganilor, naratorul lui Dobrică nu analizează nimic, în
schimb descrie tot ce face, amestecă timpurile verbale şi are, în general,
o suficienţă iritantă. tema este prelucrată naiv-surescitat, iar alternanţa
scenelor rămâne un expedient cu rolul unic de a mişca rapid povestea.
ritmul alert pulverizează naraţiunea şi personajele, iar ceea ce rezultă
este o povestire defocalizată, dezlânată, grăbită, redată în episoade suc-
cesive de aventuri adolescentin-machiste, specia „io şi cu băieţii”, 
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drumuri pe la secţie şi serenade pentru recucerirea soţiei. există şi
scene amuzante, dar autorul alege să le descrie la trecut, în dialoguri.
în loc de explorarea ideologiei ultras, avem nişte povestioare auto-glo-
rificatoare, soft, şi care devin redundante. Dobrică îşi dozează greşit
efectele şi strică un material ofertant, chiar palpitant. Investigarea unui
spaţiu mai puţin familiar, dar seducător, cu privirea (autointitulat) in-
teligentă a unor naratori supraintegraţi, şi deştepţi, şi cool, şi golani, şi
poeţi, nişte artefacte care subminează autenticitatea şi compromit
ineditul promis, pare a fi devenit o modă. O găsim la Dobrică la fel de
pregnant ca în Poker al lui Bogdan Coşa. Povestea de iubire şi cea de
prietenie sunt subţiri şi inconsecvente, cam ca glasul unui puşti în ga-
lerie şi nici scenele fotbalistice nu impresionează. Pentru un ne-
cunoscător, sunt diluate, tehnice şi se termină previzibil cu pierderea
meciului, precedată neapărat de un eveniment ieşit din comun, pentru
un cunoscător sunt puţin credibile, lipsite de haz sau, cu mici excepţii,
imaginaţie şi, în plus, inadvertente. De exemplu, marea găselniţă a man-
agerului ursache este ca echipa să adopte celebrul sistem de joc WM.
Nu trebuie să fii mare specialist ca să ştii că WM-ul era funcţional doar
în contextul unei reguli diferite de ofsaid. în fine, acţiunea se îndreaptă
vertiginos spre o succesiune de climaxuri (vreo trei). Finalul-final este
literalmente din altă carte şi aspiră să dea o notă de patos grav şi mor-
alizator unei aventuri pe care o acceptasem ca o defulare simpatică. 

eroi locali e o fantezie comodă, cu multă iubire pentru Braşov şi cu-
lori, mai degrabă calibrată pentru adolescenţii care stau la peluza opusă
galeriei decât una care să ia în serios fenomenul ultras. Deşi nu e o bu-
cată literară prea reuşită, cartea rezonează sentimental cu cei care şi-au
petrecut copilăria sărind fosta peluză dinspre Fartec pentru a-i vedea
pe Marian Ivan, strizu sau Vasc. în ciuda defectelor sale, e posibil ca
romanul lui Dobrică să găsească un public numeros care se va bucura
că este reprezentat, indiferent de calităţile artistice ale reprezentării.
reorganizarea materialului epic sub formă de scenariu (proiect care îl
va disciplina, poate, pe autor) ar putea fi o şansă ca intuiţia din spatele
eroilor locali să aibă efect, iar autorul să îşi etaleze mai convingător
calităţile. 

răzvan-Ionuţ Dobrică  eroi locali
tracus arte, 2012
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D O r I N DaV I D

„Anii tulburi” ai lui Mircea Eliade
Participarea lui eliade la mişcarea legionară interbelică a fost în-

delung discutată, într-un spectru care pleacă de la defăimare totală
la negare completă, iar ecourile acestei probleme se mai fac auzite
şi astăzi, dacă ar fi să dăm ca exemplu un articol apărut în 2012
într-un jurnal ştiinţific de prim rang în studiul academic al religi-
ilor: mă refer la Numen (vezi Michel Gardaz. „Mircea eliade et le
«nouvel homme» à la chemise verte”. Numen 59: 68-92).

De aceea este salutară intervenţia Mihaelei Gligor, pentru că oferă
un studiu echilibrat asupra acestei (încă) sensibile poveşti, în prin-
cipal asupra articolelor pro-legionare ale lui eliade. aceste articole,
de altfel, nu mai sunt de multă vreme un secret, ele fiind adunate în
volum de Mircea Handoca încă din anul 2001 (Mircea eliade. textele
„legionare” şi despre „românism”. Cluj-Napoca: Dacia). 

Cu atât mai de lăudat este alegerea acestei teme de studiu, cu cât
autoarea nu a căutat senzaţionalul, ci analiza obiectivă, atât cât îi
este permisă omului de limitele subiectivităţii, şi nu a urmărit
best-seller-ul prin orice mijloace, precum o altă autoare; mă gân-
desc la alexandra Laignel-Lavastine şi a sa compilaţie Cioran,
eliade, Ionesco: l’oubli du fascisme: trois intellectuels roumains
dans la tourmente du siècle (Paris: PuF, 2002). Dacă tot am amintit
de aceasta, cred că nu e de prisos a se citi cele cinci articole în care
Marta Petreu indică sursele acesteia de „inspiraţie” necitate (vezi
Marta Petreu. “Laignel-Lavastine: metoda ‘franceza’ I-V.” revista 22.
Numerele 642 (26)-646 (30), 2002. Online pe www.revista22.ro).

Important de semnalat este şi modul în care M. Gligor abordează
problema: mai întâi delimitând-o, anume luând în discuţie nu doar
Legiunea arhanghelului Mihail sau persoana lui C.z. Codreanu, ci
şi naţionalismul şi antisemitismul începutului de secol douăzeci
sau, la fel de important pentru înţelegerea momentului respectiv şi
a tânărului eliade, „fenomenul” Criterion şi tot ce a însemnat el.
abia apoi autoarea trece la relaţia cea mai importantă a formării
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lui eliade, anume la legătura sa cu Nae Ionescu, neuitând nici de
controversa referitoare la prefaţa cărţii lui Mihail sebastian, De
două mii de ani...

Odată conturat cadrul, studiul poate fi focalizat pe ideologii – a
lui Codreanu, respectiv a legiunii, şi a lui eliade – luând în discuţie,
spre exemplu, tema morţii: „legionare” sau creatoare; naţionalismul
şi „românismul”; omul nou; ş.a.m.d. apoi autoarea face analiza pro-
priu-zisă a articolelor în cauză, ajungând la concluzia că în cazul
lui eliade nu poate fi vorba de anti-semitism, cu toate că naţiona-
lism şi „românism” este din plin.

Şi eu am ajuns la aceeaşi concluzie când am analizat articolele lui
eliade (vezi De la eliade la Culianu. I, Cluj: eikon, 2010). Pe plan in-
dividual nu găsesc că eliade a fost anti-semit. însă, mă tot întreb de
atunci: ce facem cu planul colectiv, deci cu adeziunea sa la mişcarea,
gruparea legionară? Cum poţi însă să analizezi o vină colectivă,
când de fapt ai de-a face cu individualităţi? aici cred că este, de fapt,
tot „pariul” pe care istoricii trebuie să-l facă în viitor, în încercarea
justă, onestă şi cât se poate de nepărtinitoare, de a delimita faptele,
aş spune chiar adevărul, în ceea ce priveşte legiunea, conducătorii
şi membrii ei, şi – important pentru noi – intelectualii care au ade-
rat, sau cel puţin simpatizat, făţiş; luând în calcul toţi factorii care
au dus acolo, fie ei economici, politici, rasişti, metafizici, religioşi
etc. Nu este o încercare uşoară, pentru că încă nu s-au stins toate
patimile şi nici patosul legat de problema legionară, crimele şi pre-
supusele crime, anti-semitismul, xenofobismul, sacrificiul, eroismul
şi toate atributele care vor mai fi în legătură cu aceasta. Dar nu zice
nimeni că trebuie să fie uşoară, ci doar că ea trebuie făcută. 

Lucrarea Mihaelei Gligor este o picătură de apă clară din ploaia
studiilor care, sper eu, o să continue să vină, pentru a spăla mâzga
care acoperă acea perioadă. 

Mihaela Gligor  Mircea eliade. anii tulburi: 1932-1938
Ideea europeană & euroPress Group, 2007
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C ă t ă L I N B a D e a -  G H e r a C O s t e a
Un debut neoclasic cu fantasy

taxidermie este romanul de debut al Narcisei stoica, editat de 
Millenium Books din satu Mare. în 480 de pagini, cele 18 capitole
ale romanului taxidermie – roman în sensul cel mai didactic cu
putinţă, „naraţiune de mari dimensiuni, de obicei în proză, care duce
o serie de personaje principale, de obicei împărţite clar din punct
de vedere etic în bune şi rele, însoţite de un număr de personaje
ajutătoare, din starea de dezechilibru iniţial a către starea de echili-
bru final B, printr-un şir de întâmplări C, care au loc într-o lume bine
definită D”. Ştiu că definiţia de mai sus poate fi atacată cu contra-
exemple la fiecare articulaţie, dar să nu ne jucăm acum de-a erudiţia
anti-speciilor literare. într-adevăr, taxidermie este o poveste de mari
dimensiuni, în proză, care permite explicarea pe îndelete a ceea ce
înseamnă personaje principale şi secundare, bune şi rele, dezechili-
bru iniţial şi echilibru final. Mai mult, este o proză care îşi constru-
ieşte lumea de la prima la ultima pagină, adăugând prin fiecare
capitol câte un ţinut ca într-un atlas de geografie imaginară,
conţinând date despre relief, soluri, ape, faună, floră şi, mai ales, de-
spre populaţia umană, cu datele ei proprii, respectiv cultura şi civi-
lizaţia ei. arta Narcisei stoica se află în păstrarea echilibrului între
elementele acţiunii – pe alocuri trepidantă -, dialogurile inteligente
şi elementele descrierii necesare. Şi pentru primele, şi pentru ul-
timele, debutanta are un simţ al proporţiei, al verosimilului, care
merită toată lauda. Deşi rezolvarea conflictului – re-ajungerea în
starea de echilibru – se face în taxidermie imitând direct schemele
dramatice din secolul al XVII-lea (protagoniştii sunt despărţiţi la în-
ceput, trec printr-un şir de aventuri într-o călătorie ce îi poartă peste
mări şi ţări, se reunesc la sfârşit şi descoperă că sunt fraţi) combinate
cu schemele actanţiale din basm (personajele secundare ajutătoare
se pot transforma din femeie în bărbat şi invers, apar exact când este
nevoie de ele şi/sau comunică personajului principal informaţia
necesară eliminării insurmontabilului), convenţiile centrale din
roman aparţin unui sub-gen recent, epic-fantasy, ilustrat de G.r.r.
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Martin. Dacă fantasticul de tip tolkien presupune magia şi fiinţele
fabuloase ca făcând parte din cotidian, cel de tip Martin – adoptat
de stoica – trece magia şi fiinţele fabuloase într-un trecut al lumii
ficţionale, despre care există mituri, legende şi amintiri. Ceea ce nu
face cartea Narcisei stoica mai puţin captivantă, dimpotrivă, aş
spune eu, fiindcă este mai dificil să sugerezi sau să aminteşti ceva
ce nu mai există decât ceva care, indiferent cât de incredibil, fiinţează
sub convenţia ficţiunii. rezervorul de posibile este folosit inteligent
de Narcisa stoica, fie sub forma unor animale, plante, minerale care
sunt  exotice chiar în lumea ficţională, fie sub forma unor cuvinte,
nu destule pentru a crea o limbă ca atare, precum a făcut tolkien,
suficiente, însă, pentru a contribui decisiv la stabilirea unei atmos-
fere de basm. este interesantă folosirea fragmentelor de enciclopedie
de la începutul fiecărui capitol, ele dau indicii fie despre personaje,
fie despre ţinuturi sau animale fabuloase – o trimitere directă la alte
enciclopedii, un element sF mai degrabă decât fantastic. Şi aici au-
toarea păstrează proporţia exactă, ştiind când cele trei puncte tre-
buie puse pentru a nu îngreuna povestea ca atare. este vorba de ceea
ce s-ar numi stil, iar Narcisa stoica îl are. Pe lângă simţul echilibrului,
debutanta are şi umor, pe care îl exploatează fie epic (exemplu şi
vecinătate: ca în sadoveanu şi în tolkien, şi în taxidermie se stă la
masă şi se spune ce se mănâncă şi cum se mănâncă de cam multe
ori), fie discursiv (dialogurile trec credibil de la grav la ironic), fie
descriptiv (grotescul fizic sau moral este prezent în personaje se-
cundare). Impresia finală după taxidermie este foarte apropiată de
idealul neoclasic preluat de ficţiunea speculativă timpurie: binele a
învins şi va învinge întotdeauna. Dacă este şi frumos, e şi mai bine. 

Cu taxidermie, Narcisa stoica este probabil cel mai promiţător
debut în ficţiunea speculativă românească din ultimii ani, alături de
Ştefana Czeller, prin Cerneală şi sânge, şi Oliviu Crâznic, cel din
...COŞMaruL. este şi confirmarea unei schimbări de generaţii li -
terare, la fel ca în restul lumii, cu majuscula F dominând copios s-ul,
ştiinţa din ficţiunile noilor scriitori fiind secundară, dacă nu chiar
terţiară fantasticului. 

Narcisa stoica  taxidermie
Millennium Books, 2012
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Mihail Vakulovski Biblidioteca (istorie)
Casa de pariuri literare, 2012

Biblidioteca (istorie) este cel mai recent titlu al lui Mihail Vakulovski,
prolific autor de poezie (tatuaje), roman (tovarăşi de cameră), critică
(Portret de grup cu generaţia optzeci), teatru (neurOCHIrurGIe). 

romanul este într-adevăr o istorie, una demitizantă, având în centru
scurta experienţă a lui Hai ca bibliotecar cu studii medii (!) în cadrul Bi-
bliotecii Judeţene George Bariţiu din Braşov, instituţie care devine un
adevărat personaj, dezbrăcat însă de mister şi farmec. Demistificarea
este, însă, una foarte sinceră, Biblioteca devenind pe drept cuvânt Bibli-
diotecă, un loc de muncă la fel ca oricare altul, aparent intelectual prin
specificul activităţii, în fapt mai deplorabil chiar decât o uzină, prin per-
sonal şi conducere. Privirea din interior, utilizarea justificată a clişeului
noului venit, care înregistrează totul cu prospeţimea primei impresii,
scot la iveală un mediu de lucru încordat, şi de colege care îşi împart ziua
între pauza de ţigară, bârfă, uneltiri, evitarea muncii propriu-zise şi sa-
botarea celui care vrea să o facă. 

activitatea, aparent ideală pentru orice filolog (Hai este privit ciudat
fiindcă, între comenzile de cărţi deschide propriile volume şi citeşte), de-
vine repede una de rutină. Cărţile îşi pierd individualitatea dată de titlu
şi devin simple coduri puse la întâmplare, după cum află personajul
principal atunci când îi sunt prezentate sala de lectură şi depozitul bi-
bliotecii. Interesante sunt descrierile interiorului bibliotecii (,,aici e sala
mare, căreia îi zicem şi Culoar, că din ea intrăm în celălalte. aici e antreul,
în care mai e şi sala în care cobori şi mai jos, de aia îi zicem Groapa, în
Groapă. aici sunt cărţile cele mai vechi şi mai mari, manuscrise, teze,
cărţi unicat, teze de doctorat, chestii din astea, grele, care nu se prea cer”,
pp. 11-12), precum şi toate dedesubturile acesteia, inaccesibile unui sim-
plu cititor. totuşi, farmecul romanului este strict local, datorită tentaţiei
de a identifica personajele. Cartea are însă şi un caracter vindicativ, pen-
tru că termenii în care Hai pleacă de la bibliotecă nu sunt amicali, unul
din motive fiind birocraţia excesivă. 

romanul se citeşte însă cu plăcere şi interes, pe alocuri pur local, re-
prezentând o paranteză autobiografică în creaţia autorului, care ar me-
rita extinsă.

Alexandra Ungureanu - Atănăsoaie 
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George Vasilievici  Viseptol
Casa de pariuri literare, 2011

Viseptol, romanul poetului, prozatorului şi jurnalistului constănţean
George Vasilievici, reprezintă o provocare pentru cititor. autorul face
el însuşi o figură aparte, fiind un cunoscător al experienţelor provo-
cate de consumul de droguri şi sinucigându-se la 31 de ani.

Dincolo de tragicul autobiograficului sau de impactul puternic al
prozei sale, romancierul forţează nişte limite ale decenţei scriiturii.
aventura absurdă a personajului narator, stan, este rezultatul unor ex-
perienţe psihedelice, iar interacţiunile sale cu lumea exterioară con-
stituie anamneza unui caz. 

Personajele sunt bizare şi groteşti: Colecţionarul, îngerul Copil,
îngerul Copil cu aripi de Peşte, Copilul care nu aterizează Niciodată,
câinele ultimului Papă, Fetiţa cu Şaisprezece Personalităţi, Mahărul
înălţimi lor etc. alunecăm frecvent în suprarealism, expresionism,
onirism, absurd. Protagoniştii romanului se droghează, se mas-
turbează, se mutilează, sodomizează, halucinează, defechează, fab-
ulează, devorează, sângerează, trafichează, ejaculează, planează,
masacrează, într-un roman într-adevăr „altfel”, după cum este carac-
terizat pe coperta patru. Viziunea asupra lumii este apocaliptică.
asistăm la o distrugere cvasitotală a omenirii, eroul/antieroul
provoacă epidemii, genocid, catastrofe, noi războaie mondiale. 

Viseptolul are efectul unui Biseptol luat cu alcool, şochează sensibi -
litatea cititorului, e prea mult, bifează toate tabuurile, de la incest până
la canibalism şi scatologie. 

Dacă în personajul principal recunoaştem trăsături ale creatorului
său, putem presupune că demersul romanesc exhibă câteva trăiri in-
time ale lui George Vasilievici: „M-am simţit lipsit de mine, ca şi cum
nu aş fi existat niciodată şi totul nu fusese altceva decât visul acestui
vid dureros. aveam nevoie de existenţă şi de lumină pentru a anihila
durerea şi întunericul. aveam nevoie de presiune, de viteză. De sânge.
Nimic nu mai curgea prin mine. totul fusese luat pe sus şi dus într-o
altă istorie a lumii de uraganul acela care fusese ultima respiraţie a
arminei.” (p. 164).

Cosmina Cristescu
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alex Văsieş  Lovitura de cap
Casa de pariuri literare, 2012

în volumul de debut al lui alex Văsieş, discursul nefinisat repre-
zintă un defect care inhibă potenţialul autorului. Deşi se poate iden-
tifica un imaginar inedit, greşelile tehnice şi abstractizarea
blochează înţelegerea acestuia, prin urmare, o mare parte dintre
poeme sunt ratate.

sintaxa îi dă bătaie de cap poetului: „când te-ai pitit în luminiş/
cum te-aş fi supus la urmare/ ne cunoşteam ce trebuia. „(era vară
era ultima dată). Nu cred că este vorba de ambiguitate controlată, ci
de formulări care distrug coerenţa textului. Şi, chiar dacă această
tăietură a construcţiilor poate fi considerată experimentală, mai
rămân destule redundanţe sau greşeli de ritm: „din ce nu ne spu-
neam când vorbeam/ ultimul ricoşeu ar fi sunat nemăsurat/ prin
geam închis ar fi vibrat.” (era vară era ultima dată) sau „ai pus şi tu
şi atunci cred/ că te-ai uitat în sfârşit/ de-asta te-am lăsat să te uiţi
singură” (Persana). Pe lângă acestea, sar în ochi şi alte versuri cel
puţin nereuşite: „Hai de mă descheie/ ca pe-o turbină înfundată „
(Minoră), „M-am încălţat şi am plecat./ cu versuri frumoase în cap”
(I-am spus demonului) sau „pentru că ne-am cunoscut pe asfalt/ şi
altceva n-a mai contat” (ajungem încet-încet scârbiţi unul de altul).
aceste stângăcii ale stilului nu reprezintă mărunţişuri, ci dovada că
poeziile nu au fost recitite şi periate.

în planul conţinutului, atunci când elementele sale sunt concrete,
atrage atenţia jocul imagistic: „soarele/ ca o minge de bowling pe un
plan înclinat” (trebuie să fie un grilaj înapoia casei ca să-ţi dai
seama) sau „Vreau să te aştept în picioare/ ca un fanion al revanşei”
(Vreau să rămân în picioare şi să te aştept). Din păcate, multe dintre
imaginile concrete devin obscure tocmai prin asocierea lor cu ele-
mente abstracte: „Intenţiile, între şopron şi frunziş;/ porţiune care
odată atinsă pierde orice înţeles. (detenta) sau  Şi forţe, în bucătărie,
tolănite pe colţar”. (pact).

Contrar opiniei lui Dan Coman: „asta e lovitura de cap. De la anul
cîrtiţei galbene, nu ştiu un alt debut mai percutant”, eu aş spune că
acest volum este unul sub aşteptări. 

Sabina Comşa
20



Veronica D. Niculescu  Roşu, roşu, catifea
Casa de pariuri literare, 2012

seria de povestiri roşu, roşu, catifea a Veronicăi D. Niculescu,
apărută la editura Casa de pariuri literare în 2012, este un covor
magic care ne poartă pe noi, cititorii, într-o lume cunoscută, fami -
liară, nouă, interesantă, revoltătoare, înfirătoare, inocentă şi, uneori,
sufocantă. 

tumultul de emoţii se realizează prin trecerea de la o povestire la
alta, alcătuind o colecţie de şaisprezece întâmplări, fiecare dintre
ele descriind un moment esenţial al perioadei comuniste. 

seria se evidenţiază prin aducerea în centrul fiecărei povestiri a
unui element esenţial anilor ‘80. Vorbim despre condiţia femeii în
texte precum: Cărămida, … 1988, Jur! sau ace de siguranţă în care
realitatea comunismului asupritor evidenţiază imposibilitatea fe-
meii de a lupta cu sistemul, căruia îi cade victimă. 

Jertfa supremă a femeii în faţa terorilor comuniste apare în sâm-
buri, o poveste în care destinele femeilor se întrepătrund. De la
teroare, la ameninţare, îngrijorare, arestare până la moarte, totul se
petrece într-un simplu bloc de locuinţe, evenimentele fiind privite
prin ochii unei fetiţe căreia îngheţata copilăriei nu-i mai aduce nicio
bucurie. 

Lipsa mâncării este dezbătută în povestiri precum Vesel pescarul,
tristă nevasta, 1985, Papricaş sau Micuţa Vera. Mamele sunt nevoite,
fie să aştepte ca soţii lor să aducă peşte de la baltă, să îşi imagineze
cum ar prinde câteva vrăbii pentru un papricaş sau să salveze uleiul
vărsat de fetiţa care a stat la coadă, primind un kilogram în locul a
două, şi, care, din greşeală a spart sticla pe drum. 

seria Veronicăi D. Nicolescu aduce amintirea vremurilor în care
viaţa era o luptă pentru supravieţuire, este un album plin de imagini
atât de familiare celor care le-au trăit, dar şi inedite pentru cei care
nu au cunoscut acea perioadă. tonul abordat de scriitoare este fa-
miliar, uşurinţa trecerii de la o povestioară la alta transformând
cartea într-o bucurie a lecturii plină de culoare optzecistă.

Cristina Pipoş
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Ovia Herbert  Demisoluleditura PIM, 2012
„- Nebunule! Ţi-am spus că acum e lângă uşe!” Cu aceste vorbe

din povestirea lui e. a. Poe am întâmpinat poezia domnului Ovia
Herbert din volumul Demisolul. într-adevăr, ideile literare ale
tânărului poet ce bat la uşa de serviciu a literaturii contemporane
sunt inspirate din experienţe personale, ce nu îşi găsesc însă întot-
deauna o formulare fericită.

La o primă lectură, eşti tentat să te întrebi dacă nu cumva alimen-
tara era un titlu mult mai potrivit. aparenta foame lirică din primul
poem dezvăluie un demisol sumbru, amestec de cămin bucureştean,
tabără de refugiaţi şi centru de azilanţi, un oraş-uzină în care „găti-
tul este odihna noastră”. Peisaj orwellian absurd, lirica demisolului
se constituie ca un puzzle care „transferă părţi din imagini spre o
salvare/ din care poate să ne ofere şi nouă”. Peste toate patronează
o omniprezentă coană administrator secondată de personajele unui
twin Peaks literar: pisicosul, domnul virgil secundul, ţigănosul, leul
ce împinge căruciorul soţiei catapultându-l în bulevard.

spaţiu al nebuniei, al dragostei-spital, demisolul ultimelor ciolane
constituie şi motivul pentru care acest ultimul refugiu (temporar
de altfel, dar atât de necesar conştientizării realităţii autentice) se
metamorfozează în poemul relaxări în spiritualitatea primitivă a
chiliei, ce-şi dovedeşte finalmente, la rându-i, inutilitatea: „noi
ridicăm furia la fileu/ şi lovim încă o dată în gol.” reţin atenţia lec-
torului tehnicile de supravieţuire semi underground, fobiile, inter-
dicţiile, a(p)titudinea autorului de a-şi proiecta propriile angoase,
dar şi afirmaţia maliţioasă a prietenului, „că-mi premeditez/ eşe-
curile...” (noi am opta mai degrabă, oricât de paradoxal ar părea,
pentru o periclitare a lor).

în final, în ciuda intrigantului titlu hitchcockian, a coperţii tene-
broase, din tot universul culinaro-literar al demisolului herbertian
„atât ne va mai rămâne: floriceaua umflată de/ ulei în tigaie...” 

Bogdan Ţiţei
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Ştefan Ghidoveanu (coord)  Cele 1001 de scorneli ale Moşului SF
Millennium Books, 2012

Ştefan Ghidoveanu a cerut proze inedite de la mai mulţi autori români
de ficţiune speculativă, pentru blogul moshulsf.wordpress.com. 18 din-
tre acestea se regăsesc în Cele 1001 de scorneli ale Moşului sF, antologia
„de cititor” lansată la ultimul târg de carte a anului 2012. Ghidoveanu a
făcut antologia revenind la starea de cititor primar, „naiv”, cel căruia
textul trebuie „să-i placă”.

rezultatul este cea mai bună antologie românească de sF de la rad-
harc a grupului Kult încoace, poate chiar de la timpul este umbra noas-
tră a lui Cornel robu. standardul ghidovenian ce leagă între ele prozele
volumului este directeţea narativă, la câteva dintre ele transformată
chiar în poantă finală. 

După conţinut, după etichetele genului, avem acoperite distopia (cu
scrisoarea… lui adrian Buzdugan şi „şopârla” Făuritorii de vise a lui
sergiu someşan), opera spaţială (O nouă casă, roxana Brânceanu),
lumea alternativă (exilul Ştefanei Czeller; regina Nopţii, Narcisa stoica),
apocalipsa (Mecanism de autoreglare, Ciprian Mitoceanu; parţial
Golem, Golem de Liviu radu), trecerea între universuri paralele (spaţiul
fazelor, Cristian M. teodorescu; spiriduşii albi ai lui Oliviu Crâznic)
post-cyberpunk-ul (Michael Haulică, Glitcherine), sF-ul poliţist (De-
fazaj, Ioana Vişan), sF-ul „hard” (spaţiul fazelor, acelaşi teodorescu nu
se dezminte ca fizician-scriitor), ficţiunea politică (Glonţul din creier,
Lucian-Vasile szabo) şi povestirea de personaj (Metafagie, antuza
Genescu; Povestea ultimului şoarece de bibliotecă, George Lazăr). Fan-
tasticul straniu şi ştiinţific este contrabalansat de cel miraculos cu ele-
mente magice şi oculte în Golem…-ul lui Liviu radu, în Pedeapsa
ralucăi Băceanu şi albiliţa lui Marian Coman, cu o expansiune la
ana-Veronica Mircea, întoarcerea vrăjitorului. totul se încheie cu cea
mai bună povestire dată de Florin Pâtea în ultimii ani, o spirală borge-
siană, de inspiraţie din basmele orientale, cu intarsii de steampunk,
Cartea cu scoarţe de argint, ferecate.

Cele 18 proze acoperă practic întreaga gamă de modalităţi ficţionale
ale autorilor români de sF&F de azi. „a must have.”

Cătălin Badea - Gheracostea
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„Poezia e modul meu de a mă deschide spre lume”
Interviu cu Letiţia Ilea

în primul rând, vă mulţumim că aţi acceptat acest interviu pentru
revista braşoveană de literatură, Corpul t. Personal, versurile pe
care le scrieţi le-am descoperit în 2006, la un curs de poezie contem-
porană cu dl. profesor, poetul andrei Bodiu. am analizat atunci poe-
mul dumneavoastră : tata nu mai locuieşte aici. Care mi-a produs o
impresie/ emoţie puternică. M-au uimit atunci firescul prin care se
poate transcrie o trăire dramatică, autenticitatea poeziei, tranziti-
vitatea comunicării. Mai târziu, am căutat poemele dumneavoastră
în librării şi am găsit în 2010 volumul Blues pentru cai verzi. Pentru
acest interviu am verificat pe Google orice informaţie, cronică, pre-
mii aparţinând poetei Letiţia Ilea, pentru a descoperi autoarea în
cât mai multe „ipostaze”; surpriza mea a fost să văd că s-a scris ui-
mitor de puţin despre poezia dumneavoastră. V-aş propune în acest
interviu o apropiere şi de morfologia ultimului dv. volum, Blues
pentru cai verzi, recent apărut şi în limba franceză, la editura Le
corridor bleu, 2012 : Blues pour chevaux verts – volum tradus de
Fanny Chartres şi publicat cu ajutorul Institutului cultural român.

sunteţi o prezenţă singulară în lirica postdecembristă. Primul
volum, eufemisme, a apărut în 1997. Cum a început această aventură
a poeziei dumneavoastră, cumva în afara generaţiilor şi a grupărilor
literare?

aventura poeziei a început de foarte devreme. Când eram mică,
mama îmi citea mereu poezii, nu poveşti. ei îi datorez prima apro-
piere de poezie. Pe la 16-17 ani, poezia mi s-a părut cel mai firesc
mod de exprimare, şi apoi nu am mai putut trăi în afara ei. Nu mi-au
plăcut niciodată categorisirile în generaţii şi grupări, scriu pentru
mine şi pentru câţiva - nu foarte mulţi - cititori (majoritatea poeţi
la rândul lor).
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Ce poezii vă amintiţi că vă citea mama?
Poezii pentru copii, elena Farago Căţeluşul şchiop, topârceanu,

dar şi eminescu.
Legătura cu limba franceză, în ce măsură a influenţat poezia pe care

o scrieţi? aţi mărturisit „souvent le premier vers vient en français”.
Da, primul vers vine în franceză uneori, dar numai când stau mai

mult în Franţa. am mai spus, iubirea pentru limba franceză mi se
trage de la tata, care m-a învăţat această limbă foarte timpuriu. O
să mă repet: poezia este pentru mine limba maternă, iar franceza
cea paternă.

Dintotdeauna a existat această atitudine introspectivă a propriei
poezii „scriu pentru a mă explora, pentru a face ceva cu mine în-
sămi” sau vedeţi propria evoluţie ca poetă în câteva etape succesive?
Ce anume a marcat acest destin al poeziei ?

Nu aş putea să marchez prea clar nişte etape. întotdeauna a existat
o anume revoltă, ironie, autoironie, introspecţie. un rol hotărâtor
pentru acest „destin” l-a avut singurătatea, pe care o iubesc şi o
urăsc în acelaşi timp. Poezia e modul meu de a mă deschide spre
lume.

sunteţi traducătoarea în limba franceză a propriilor poezii: cât de
traductibilă este emoţia la translaţia dintr-o limbă în alta? 

Nu pot să spun că mi-am tradus poeziile, nu ar fi exact. Mai de-
grabă le-am rescris în franceză. astfel, emoţia, greu traductibilă, a
putut fi aproximată în franceză.

subiectul tezei dumneavoastră de doctorat este autorul Boris
Vian. Ne puteţi vorbi un pic despre demersul/ afinitatea dumnea-
voastră în această direcţie; există o relaţie cu propria poezie?

Nu, nu există o relaţie cu poezia mea. însă Boris Vian mă fasci-
nează ca personalitate artistică.
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Ce este un Blues pentru cai verzi ? titlul volumului e prezent în
poemul cutia poştală: „(…) conectează-te nu vezi e dimineaţă/ ei
pleacă la serviciu duc copiii la grădiniţă/ şi astăzi vor duce ceva la
îndeplinire/ în timp ce tu scrii un nou cântecel/ despre floarea de
mentă un blues/ pentru cai verzi un nou poem/ ca să te-ntrebi cine
găseşte timpul pierdut/ oferă şi tu o recompensă/ iubito comoaro
fraiero/ conectează-te”

asta va descoperi fiecare cititor pe cont propriu.
Poetul vine din altă „galaxie”, aşa cum spuneţi în bucuria întoar-

cerii: „locuiesc în apartamentul patru/ pe mine nu mă număraţi,
domnule/ eu sunt din altă galaxie/ şi nu ştiu nici măcar dacă voi re-
zista/ până când nava mamă va veni/ să mă recupereze”. Cum arată
această galaxie a Letiţiei Ilea?

am afirmat asta fiindcă de multe ori m-am simţit inconfortabil
în lumea înconjurătoare. Galaxia mea, refugiul meu: mama, cocke-
rul spaniol care tocmai m-a certat că nu-i acord atenţie, câţiva prie-
teni (se pot număra pe degetele unei mâini), cărţile şi muzica
preferate, calculatorul... e bine!

aveţi un poem dedicat lui Gheorge Crăciun, la măsuţe rotunde,
singura dedicaţie explicită, de altfel, din volum. Vorbiţi-ne, vă rog,
despre această întâlnire şi conjunctura care a generat acest poem.

Gheorghe Crăciun este un scriitor uriaş. Ne-am apropiat mai mult
în 2005, la festivalul „Les Belles Étrangères” din Franţa. am desco-
perit atunci în el şi un Om cu majusculă; vestea morţii sale m-a lăsat
fără grai şi cu o tristeţe care nu a dispărut nici azi. am simţit nevoia
să-i dedic un poem. atât.

resemnarea transpiră prin porii tuturor poemelor; ultimul din
volum este cumva strategic aşezat la capăt de drum: „asta e ca un
drum fără întoarcere/ pe care tata se va îndepărta până va deveni
copil./ acolo în visul lui de copil/ am să mă nasc încă o dată/ efeme-
ridă sau cactus sau/ afectuos animal de companie.” (asta e) Cât de
vie vă apare poezia pe „culmile resemnării”?
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Foarte vie. Pot spune că m-am resemnat să scriu poezie, prefe-
rând-o acţiunii. N-am regretat asta niciodată.

Care sunt lecturile revelatoare, cumva pierdute, spuneţi în flash:
„biblioteca e un raft de morgă/ cu sertare pe care nu le deschizi/ un
ochi tulbure te fixează din tavan” .

rilke, sylvia Plath, poeţii americani ai generaţiei Beat, Bacovia,
optzeciştii noştri...

Din generaţia optzeci , de ce poeţi/ volume de poezie vă simţiţi
mai aproape?

andrei zanca, Marta Petreu, Ion Muresan.
(auto)Ironia, singurătatea, marile absenţe, „cămaşa de sârmă

ghimpată/ pe care nu mai pot s-o dezbrac” sunt vorbite cu maximă
sinceritate. în ce măsură vedeţi această reflexivitate a poeziei dum-
neaoastră ca fiind de influenţă franceză, aşa cum s-a spus? La urma
urmei, poezia este metabolizarea propriei existenţe, dar tehnica, sti-
lul, forma ei?

Nu ştiu dacă această reflexivitate e de sorginte franceză, dar ea e
bine percepută în spaţiul francez. Cât despre formă, iarăşi n-am re-
flectat prea mult, am încercat doar să nu mă îndepărtez de discursul
cotidian, de ceea ce cu adevărat spunem în viaţa de zi cu zi. Preju-
decata mea, ca şi a poeţilor optzecişti, este realitatea.

în 2007 aţi obţinut Premiul Internaţional de Poezie „Jean Malrieu”,
allauch, Franţa. Credeţi că poezia are un statut aparte faţă de în-
treaga literatură? Cum vedeţi publicul francez , cât este de sensibil
la poezia contemporană? 

Da, cred că poezia are un statut aparte, privilegiat. Publicul fran-
cez mi-a părut foarte sensibil la poezie, un public cultivat, pe care
şi l-ar dori orice poet.

Fără să fie prozaică sau expresionistă, fără să fie excesiv reflexivă
sau metaforică, poezia dvs. este din toate acestea; mărturisiţi „şi nu
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am drept scut decât pagina asta. împotriva morţilor dragi (…) pa-
gina asta în care-mi înfăşor anii inima teama.” Cum aţi caracteriza
funcţia poeziei?

Dacă aş şti cu exactitate care este funcţia poeziei, poate nu aş mai
scrie sau poate aş putea să scriu poezie în orice moment. tot ce ştiu
e că pentru mine este un mod de viaţă. Nu mi-aş putea imagina exis-
tenţa fără poezie, cea pe care o citesc sau o scriu.

(Interviu realizat de Naomi Ionică)
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Ca rt e a î N D e z Bat e r e

ruxandra Cesereanu (coord.)Poveştile Duniazadei, ale sclavei sale Raşazada şi ale regelui Şahzaman 
tracus arte, 2012

Experiment reuşit. Diseminare sau carte de poveşti?
Cartea ce a luat naştere în cadrul atelierului de scriere creatoare

în proză condus de ruxandra Cesereanu şi desfăşurat la Phantasma
– Centrul ce Cercetare a Imaginarului, de la Cluj, reprezintă – în opi-
nia mea – o propunere interesantă a scriitoarei şi ucenicilor săi. 

editată de tracus arte în 2012, aceasta aduce la un loc 94 de po-
vestiri ce folosesc drept model O mie şi una de nopţi, povestiri
concepute – individual sau la două ori mai multe mâini – de către
un număr de 19 persoane, scriitori deja publicaţi şi debutanţi. sco-
pul atelierului, al cărţii, precum şi un jurnal al realizării acesteia ne
sunt prezentate în introducerea şi la finalul volumului, de aceea nu
o să mai zăbovesc asupra lor.

O primă observaţie asupra acestei realizări – în primul rând – a
ruxandrei Cesereanu este că – destul de cuminte – scriitoarea îşi
propune un lucru ingenios pe care îl duce la bun sfârşit. este de
apreciat ca metodă, este de apreciat respectarea regulilor impuse şi
sunt de subliniat calităţile de coordonator ale celei mai sus menţio-
nate. am spus că este o realizare cuminte pentru că nu îşi propune
foarte mult şi nici nu se depărtează foarte mult de la schemă. Pe
modelul celor predate şi de alexandru Muşina, aş spune că nici nu
este nevoie de altceva; plecând de aici, tinerii ucenici vor putea să
demonstreze că au învăţat mai mult de la magistera lor decât o dis-
ciplină a scrierii. Dacă ne gândim la tehnicile unui atelier de scriere
creatoare şi la scopul de a rescrie sau de a inventa plecând de la o
formulă dată, chapeau bas, ruxandra Cesereanu îşi îndeplineşte cu
succes rolul de mentor. eu aş fi dorit ceva mai mult de la carte în
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sine. sunt impresionat de munca profesoarei şi a discipolilor, însă
nu mă impresionează rodul, cartea. De ce? Pentru simplul motiv că
am O mie şi una de nopţi, originalul, de ce aş mai dori o imitaţie? O
altă întrebare ar fi dacă o asemenea carte va avea succes de public,
devreme ce există – după cum am spus – originalul. De ce ar vrea
cineva să citească două cărţi lungi, în acelaşi stil? Poate pentru di-
versitate? Care diversitate? încă o dată, consider ideea foarte bună,
însă nu neapărat cu un efect publicabil.

a doua observaţie, care ar avea (la fel ca prima, dacă mă gândesc
bine) două laturi – una pozitivă şi una negativă, ar fi legată de texte
în sine. Pozitive sunt felul în care sunt scrise şi – aş spune eu – omo-
genitatea lor (dacă omogenitatea vine în urma perierii menţionate
de scriitoare în finalul cărţii sau este rezultatul unei foarte bune
conlucrări între autori ar fi doar o problemă internă a grupului).
tot pozitive sunt respectarea mediului povestirii, folosirea unui lim-
baj adecvat, a unui imaginar cu rezonanţe orientale (poate câteo-
dată există şi utilizări la limită ale unor imagini care aparţin mai
degrabă creştinătăţii decât lumii musulmane), deci o aplecare atentă
spre tehnica de construcţie a povestirilor, personajelor, atmosferei,
etc. Negativ mi s-a părut felul în care se realizează îmbinarea între
proză şi poezie, de cele mai multe ori versurile lăsând de dorit din
punct de vedere al conţinutului, dar mai ales al ritmului şi rimei.
De exemplu, în Povestea cântăreţei Boabă de Mărgean (126): „Pline
de viers erau mai până ieri/ Ci glasul tău l-a alungat/ Pe el nu poate
a-l ameţi în gând/ Şoapta vinului înfocat.” tot aici, alte versuri destul
de împiedicate: „Degetele mele aleargă pe strune/ Dar eu rămân
de-a pururi aici/ umedă piatra iubirea-mi striveşte/ să fug, te rog
de-mi spune unde.” există destul de multe astfel de exemple, care
pe mine, cititorul, m-au indispus.

în concluzie, cartea de faţă este un real succes ca - şi un exemplu
de - rezultat al unui atelier de scriere creatoare, merită citită de toţi
aceia care sunt interesaţi de astfel de experimente, dar şi de către
cei ce doresc un popas în lumea orientală a poveştilor tip Şehere-
zada. Problema pe care, cred eu, o ridică această carte este dacă ea
mai are un public căruia să i se adreseze şi dacă ar putea sta alături
de originalul pe care îl imită.

Daniel Puia - Dumitrescu
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„Matematica zburătoare” a 1001 de zile
Cartea mare şi frumoasă, Poveştile Duniazadei, ale sclavei sale

raşazada şi ale regelui Şahzaman, cinsteşte editura tracus arte care
a scos-o pe piaţă, pe autorii poveştilor din ea, nu mai puţin de 19, şi,
nu în ultimul rând, pe iniţiatoarea primului proiect de creative wri-
ting colectiv din românia, ruxandra Cesereanu.

în afara celor 79 de poveşti, cartea cuprinde o Introducere, un Jur-
nal de bord (Corabia cu povestaşi) - din care am luat şi titlul scrierii
mele, – câteva texte care leagă poveştile între ele, altele care încep şi
încheie povestea spunerii poveştilor. este un text uriaş, de peste 500
de pagini format mare, demn urmaş al originalului luat ca model,
cele 1001 de nopţi.

Nu am citit toate poveştile, trebuie spus, aşa cum nu am citit origi-
nalul luat ca model, din scoarţă în scoarţă. Ştiu că nici nu posed toate
volumele din ...nopţi, sub sigla BPt sau în re-editările piratate. to-
tuşi, ştiu că nu le-am luat din biblioteca părinţilor, ci le-am cumpărat
de la anticariat, după ce – şi acum deschid în sfârşit poziţia mea în
dezbatere – le-am răsfoit în prealabil. 

Continuu cu ultimele rânduri din Jurnalul de bord al ruxandrei
Cesereanu, enunţ cu care sunt fanatic de acord: „Ceea ce a rămas este
gustul tulburător al unor ceasuri în care am ştiut că salvarea lumii
nu poate veni şi nu poate fi decât prin poveşti! Vreau să cred acest
lucru cu încăpăţânare.” 

Dacă Introducere fixează ideea în cadrul instituţional – proiect de
scriere creatoare al ruxandrei Cesereanu, la Centrul de Cercetare a
Imaginarului din Cluj, cu studenţi nu numai din Cluj – şi o anunţă
ca pe un experiment (nu numai textual, ci şi pedagogic şi de mana-
gement, aş spune eu), Jurnalul de bord este „making-of”-ul tomului,
micro-romanul Şantier, în care povestaşii devin personaje, manage-
rul de proiect „decade” în narator homodiegetic omniscient şi „pro-
movează” ca agent de Pr. subcapitolele Jurnalului de bord, inspirat
numite Interludiu 1 până la ...16, sunt şi un jurnal de re-lectură per-
sonală a ruxandrei Cesereanu asupra modelului 1001..., iar aici am
găsit eu lectura mea zero, aici mi-a plăcut marea carte cel mai mult.
să reformulez: unor 79 de naraţiuni de construcţie simplă, cu lume
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exotică, personaje şi acţiune captivante, multe dintre ele cu umor şi
majoritatea cu inteligenţă, eu le-am preferat anumite fragmente
dintr-un metatext care mi-au arătat cum o bună parte din zisele 79
de naraţiuni sunt prelungiri hipertextuale ale anumitor elemente
dintr-un arhitext. Căci ideile managerului de proiect textual ruxan-
dra Cesereanu s-au legat de personaje individuale sau colective, de
naraţiuni închegate sau numai de momente ale unor naraţiuni din
1001 de nopţi. Nume goale din arhitext devin personaje cu o poveste
proprie la capătul hipertextului (dacă există aşa ceva). Şi dacă aş fi un
cititor onest până la capăt, aş lua originalul arab şi l-aş citi imediat
înaintea urmării româneşti, după indicaţiile de lectură din Interludii. 

să zicem că am făcut asta deja. 
adaug la schiţarea poziţiei mele în dezbatere încă o aprobare a unei

ziceri a ruxandrei Cesereanu, una care nu are nevoie de fanatism, ci
de resemnare: de mai multe ori, poveştile „arăbeşti” scrise de stu -
denţi sunau la lectura de atelier prea „europeneşte”... Da. Şi, cu rău-
tatea dată de invidia că nu am avut parte de participarea la un astfel
de proiect, spun că unele sunt şi anacronice, nu numai europeneşti.
Căci nu m-ar fi deranjat foarte tare să văd „greşeli” din romanul
Mesei rotunde, să zic, în moravuri (relaţiile bărbat-femeie, stăpân
feudal – vasal, stăpân feudal – serv, credincios-necredincios etc.), cât
m-au deranjat atitudini, reacţii din secolul al XX-lea transpunse
într-o lume ce se vrea cea a 1001 de nopţi. Pentru că nu am citit toate
poveştile, nu am un catalog al anacronismelor (cred că în cele cu
animale nu vor fi probleme... sau se găseşte vreun manifest ecolo-
gic?!). Şi, pentru că la începutul secolului al XXI-lea stricta referinţă
e pe moarte, nici nu voi da un exemplu. Cine nu mă crede să îmi ur-
mărească ideea în cele 475 de pagini a4 de poveşti propriu-zise... Nu
cred că i-ar folosi, cartea este suficient de bine construită pentru a-şi
permite mici tensiuni culturale, nu literare (n-am spus până acum
că nici una dintre poveştile citite nu e prost scrisă).

îmi închei poziţionarea cu o idee care nu este nici o aprobare fa-
natică, nici o resemnare, ci una care ar fi putut naşte o întrebare, cu
condiţia ca eu să nu fi fost de acord la început şi să nu fi obosit pe
parcurs. Iată ideea: Poveştile Duniazadei, ale sclavei sale raşazada
şi ale regelui Şahzaman şi-au atins scopul […]. 

Cătălin Badea - Gheracostea
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Întoarcerea la poveste
Volumul coordonat de ruxandra Cesereanu totalizează 94 de poveşti,

scrise de-a lungul a 500 de zile (23 februarie 2008-13 iulie 2009) de un
colectiv alcătuit din 18 studenţi clujeni (Marius Conkan, suzana Lungu,
Bogdan Odăgescu, Valentin Moldovan, Cristina Vidruţiu, Lavinia ro-
gojină, alexandru Istudor, Oana Furdea, Cezara alexis, Florin Balotescu,
Bogdan Papacostea, Maria Juca, raluca Ferentinos, alexandra Ghejan,
Valerica Mărginean, sonia andraş, simina raţiu, Mihaela Prodan). am-
biţiosul proiect poate fi plasat de-a lungul a două coordonate impor-
tante în cadrul literaturii române: pe de o parte, în tradiţia scrierilor
orientale ca tematică şi atmosferă, înrudindu-se cu titluri ca Maitreyi,
Nopţi la serampore sau Divanul persian şi, pe de cealaltă, alături de
alte proiecte literare colective, cum sunt optzecistul autobuz de în-
surăţei, rubik-ul coordonat de simona Popescu sau chiar foarte recen-
tul Moş Crăciun&Co. Cel mai rapid roman din lume. 

scopul principal al proiectului este acela de a redacta poveşti înrudite
cu cele din ciclul 1001 de nopţi,  în care accentul să cadă pe dezvoltarea
unor personaje secundare ale ciclului, ,,paralizate” epic (în Jur nalul de
bord de la finalul volumului, ruxandra Cesereanu mărturiseşte că a
citit faimosul ciclu cu creionul in mână). Mai mult, acţiunea trebuie să
menţină curiozitatea cititorului, stilul şi atmosfera trebuie să fie cele
orientale, iar finalul fiecărui text trebuie să aibă o morală de fabulă.
Proiectul înseamnă şi formarea de povestaşi: ,,ne-am propus ca per-
sonajul-cheie al fiecărei  noi povestiri să fie, într-un fel sau altul, poves-
taşul” (p. 7).

Promovând formula povestirii în ramă, volumul reuneşte texte ete-
roclite, unele mai reuşite, altele mai puţin, unele mai lungi şi mai com-
plicate, altele mai scurte, dar nu întotdeauna mai simple sau nereuşite,
toate aflate sub magia atmosferei lumii arabe. unele povestiri sunt gru-
pate: seria poveştilor fecioarei Fahima, seria de poveşti aparţinând
celor şapte însoţitoare ale lui Kuat al-Kulub, Cele şapte poveşti tămă-
duitoare ale vraciului tumidar, Cartea mâhnirilor şi Cartea minciu-
nilor. Farmecul textelor este dat de locuri, de limbaj, de temele foarte
variate şi mai ales de întreaga serie onomastică, surprinzătoare prin
bogăţie şi creativitate. După lectura întregului volum, se justifică mo-
tivaţia fundamentală a proiectului şi necesitatea de a avea mai mulţi
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autori şi mai multe surse de creativitate, altfel o asemenea sarcină ar fi
fost aproape imposibil de dus la bun sfârşit de un singur autor.

Interludiile au rolul esenţial este de a oferi continuitate şi coerenţă
multitudinii de texte care altfel au teme, trame, personaje din cele mai
diverse. în acelaşi timp, ele punctează naraţiunea şi subliniază carac-
terul ficţional al povestirilor. Nu suntem lăsaţi să uităm că ceea ce citim
este un maraton de spus poveşti, cu un narator care se schimbă con-
stant. totodată, interludiile sunt uneori mai interesante decât povesti -
rile în sine. aşa este, de exemplu, momentul în care raşazada se
îmbolnăveşte de la prea mult povestit. este vindecată tot cu poveşti,
spuse de data aceasta de medicul tumidor, un număr de şapte texte
amuzante, sensibile şi interesante. acest interludiu este una din cele
mai reuşite secvenţe ale volumului. 

Jurnalul de bord, adăugat la final, este un alt punct de interes al cărţii.
ar fi putut lipsi, însă decizia de a-l include nu face decât să îm-
bogăţească Poveştile, oferind explicaţii şi răspunsuri. în sens restrâns,
jurnalul este povestea poveştii şi explică foarte detaliat geneza volu-
mului, modul şi ritmul de lucru, aportul fiecăruia dintre membrii
grupului, dar şi dinamica acestuia. în plus, cititorului i se servesc tot
felul de picanterii: certuri şi supărări în cadrul grupului în urma ob-
servaţiilor pe text, degustări de condimente exotice, diferenţe în ritmul
de lucrul al fiecăruia, mai ales în cadrul taberei de la Cetate.

secvenţa finală a cărţii subliniază miza foarte ambiţioasă a proiec-
tului, care ar fi putut la fel de bine să eşueze. ruxandra Cesereanu şi
grupul ei au reuşit să ducă la capăt ce şi-au propus, nefiind mereu uşor.
Cartea în sine este o reuşită, ca produs al unui grup de autori diferiţi
ca stil, creativitate şi putere de muncă, ca practică comună şi ca rezultat
al muncii în echipă. Formula este una câştigătoare şi sub aspect de
proiect cultural, un proiect care a beneficiat de o strategie de marketing
inteligentă: unele poveşti au călătorit până la New York în cadrul unui
festival, a existat o tabără, proiectul are o pagină de internet şi în plus,
încă înaintea finalizării unele texte au apărut în reviste, inclusiv în Cor-
pul t. O ultimă miză rămâne de verificat: câţi din cei 18 co-autori ai
Poveştilor Duniazadei vor încerca să se auto-depăşească venind cu vo -
lume individuale şi cu o voce proprie. 

Alexandra Ungureanu-Atănăsoaie
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Şeherezada sau exorcizarea prin poveste
Iniţiativa ruxandrei Cesereanu de a (re)produce cu ajutorul stu-

denţilor clujeni, şi nu numai, povestirile celor O mie şi una de nopţi
este lăudabilă, cu atât mai mult cu cât impresia generală ce pluteşte
în jurul atelierelor creative – aceea de „artizanat” cu caracter ludic
– tinde, din păcate, să ia locul imaginativului şi, în egală măsură,
concretului. 

Deşi titlul acestui text poate şoca prin ritualitatea şi duritatea sem-
nificaţiei, deşi mai potrivit ar fi fost neutrul „purificarea”, exorciza-
rea discursivă a poveştilor orientale lasă fiinţei umane dorinţa,
devenită ulterior dependenţă, de experimentare a unui prezent na-
rativ perpetuu. tocmai de aceea, încercarea noastră de a prezenta şi
evidenţia această carte în peisajul literar autohton stă sub semnul
bucuriei, a nevoii de reîntoarcere nu atât spre lumea copilăriei, cât
a unui univers magic prin fascinaţia narării, a poveştilor de iubire,
a luptei dintre bine şi rău.

Volumul de faţă propune un spaţiu imagistic în care fantezia crea-
torilor plăsmuieşte, ca monedă de schimb universală, povestea. tâl-
cul istorisirii, vorbele de duh, cântul magic, (a)temporalitatea
poveştilor - factori constituenţi necesari, obligatorii într-un volum
de asemenea anvergură – se manifestă într-o structură complexă,
uneori voit inextricabilă, de maxime şi cugetări populare orientale
cu o morală cel puţin dezarmantă prin aserţiunile în care însuşi Şei-
tan mărturiseşte: „...deşi împărăţesc peste rău şi întuneric, prefă-
cându-mă în umil servitor al lui allah, învăţ despre firea
oamenilor...”

De la neguţători mucaliţi, vrăjitoare şi solomonari la viziri, regi,
preafrumoase fecioare şi efriţi, totul se închină plăcerii inevitabile
a „împărtăşirii”, a botezului narativ, punctat de fraza devenită motto:
„ascult şi mă supun!” întreaga opulenţă, exotismul şi erotismul
oriental, tipice fiecărei poveşti, se află în zodia fascinaţiei exercitată
de puterea cuvântului. specificitatea universului oriental, viaţa ce
decurge între două poveşti, grija reproducerii cât mai exacte a isto-
risirilor din suk devin artă prin atenţia acordată detaliilor, senti-
mentelor induse, moralei aşteptate.
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Şi, pentru că tot am pomenit de aşteptare, este posibil ca poveştile
depănate de echipa condusă de ruxandra Cesereanu să propovă-
duiască o aşteptare atipică; nu a unui final, ci a unui nou început,
singura aşteptare care contează. trecerea de la o poveste la alta de-
vine astfel un moment de respiro factic, o pauza admirativă faţă de
meşteşugul narativ al povestitorului.

Poveştile devin mai mult decât simple naraţiuni: dincolo de în-
văţăturile de viaţă, exemplificate sugestiv întâlnim, în funcţie de
măiestria naratorului, modalităţi de a scăpa de la moarte (în Poves-
tea ghebosului, măscăriciul sultanului, în Poveştile celor trei cămi-
lari), de a descifra naraţiunile scrise în „cuvinte cât unghia pe-o
sticlă cu vin” sau din pergamente, zodiace, papirusuri (Povestea efri-
tei shahtis, Povestea sorei efritei).

în suk timpul dispare. Cuminţenia ascultătorului ia locul treburi-
lor cotidiene; ba mai mult, datoria zilnică a robilor devine una ar-
tistică, de a culege din gura povestaşilor istorioare ce desfată urechea
şi stârnesc bucuria stăpânului. Poveştile lui Şahzaman se succed cu
o rapiditate uluitoare spre deliciul Duniazadei şi a raşazadei, noap-
tea devenind nu doar complice relatărilor pline de întâmplări sau
de aventuri ci, odată cu derularea creaţiilor epice, estompându-se
aproape complet: „Fără să-şi dea seama, cele două fecioare nu dor-
miseră de şapte zile încheiate, ba rostindu-şi poveşti una alteia, ba
culegându-le din suk...”

Plăcerea nopţilor, ispita cărnii contrastează cu scenele violente în
care trupurile sunt sfârtecate, bătrâneţea şi urâţenia batjocorite,
totul într-o arabizare grijulie a unor minţi latine. De altfel, iniţiatoa-
rea proiectului mărturiseşte în final, într-un Jurnal de bord, etapele
creative ale atelierelor, cu dificultăţi şi succese, cu opintiri şi satis -
facţii faţă de înţelegerea şi reinterpretarea într-o manieră personală
a celor 1001 de nopţi.    

Nu ne rămâne, aşadar, decât să aşteptăm ca „experimentul” tutelat
de ruxandra Cesereanu, să continue sau cel puţin să stârnească or-
goliul şi altor centre universitare, dornice de a împărtăşi din poveş-
tile lor. Iar răspunsul, în faţa unei asemenea provocări, să vină la
unison: „ascult şi mă supun!” 

Bogdan Ţiţei
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eV e N I M e N t
Maratonul de poezie

19 noiembrie 2012, Braşov
au complotat împotriva lui alexandru Muşina! Da, la cea de-a

XII-a ediţie a Maratonului de Poezie de la Braşov, s-au petrecut eve-
nimente mai mult decât notabile! sala, mai spaţioasă decât alte lo-
curi ce serveau drept zonă de cantonament pentru literaţi, cuprindea
un public pestriţ, de la liceeni, la arhicunoscuta gardă studenţească
şi până la persoane în etate. Caius Dobrescu purta o eşarfă ce-i as-
cundea răguşeala, a citit un capitol din romanul său euromorpho-
tikon şi, după ce şi-a finalizat expozeul, a pasat microfonul spre
următorul poet. Poate, poate îi va transmite şi acestuia ceva din
„energia” sa. Până în acel moment Caius Dobrescu se scuzase de ne-
numărate ori faţă de publicul din sală pentru vocea supărătoare şi
timbrul sacadat. andrei Bodiu, cel care a moderat evenimentul ală-
turi de adrian Lăcătuş şi a citit ceva mai târziu câteva dintre noile
sale poeme, a zâmbit complice. Nu ar fi rău, şi-au zis dumnealor, ca
şi următorului vorbitor să i se mai atenueze din elan, doar microfo-
nul este acelaşi pentru toţi. alexandru Muşina a răspuns provocării,
opinând că încă are cu ce - o săgeată către generaţia tânără de poeţi.
anterior, Daniel Puia Dumitrescu propusese un pact pentru Nepotul
lui Dracula. întâmplător sau nu, pactul fusese vociferat în absenţa
domnului Muşina.

Vlad Drăgoi recită – spune-mi dacă te-aş prinde într-o zi, audienţa
e înmărmurită. andrei Bodiu schimbă priviri nedumerite cu unii
dintre studenţii din sală. Din public se aude zgomotul provocat de
tastarea nervoasă a unui sms. Oare ce s-a întâmplat cu tânărul „es-
tetician” al urâtului? Nu durează mult până primim răspunsul. Vlad
zâmbeşte satisfăcut de reuşita artificiului. Moderatorii evenimentu-
lui răsuflă uşuraţi. Deja tiuk-uiţii andrei Dósa şi sabina Comşa îşi
reconfirmă statutul de certitudini ale noului val de poeţi braşoveni.
andrei ne reîmpărtăşeşte câte ceva din experienţa sa americană. sa-
bina îi ridică pe mamaie şi tataie la rangul de vedete. atmosfera de
la Okian aduce un suflu nou faţă de ediţiile precedente din tP8. at-
mosfera este întreţinută şi de publicul atent care a rămas fidel 
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maratonului şi nu a abandonat cursa în cele aproape şapte ore de
poezie. andrei Bodiu şi adrian Lăcătuş comunică din priviri, mul -
ţumiţi de noua locaţie şi de alegerea făcută. Carmen Puchianu face
un apel la cunoaşterea limbii germane. Mai ales pentru bărbaţi. Că
altfel nu se mai poate! tinerele traducătoare prea metaforizează ero-
sul. Flautul e flaut şi poezia e poezie! Oricum, melodicitatea poeziilor
doamnei Puchianu transgresează limitele limbilor naţionale. Ion Pop
Barassovia se lasă mai întâi aşteptat. Cert este că discursul său poe-
tic, puternic social, se apropie de perseverenţa nemţească. Poetul îşi
încheie expozeul la fel cum l-a început, cu indignare faţă de clasa
politică ce nu conteneşte niciun moment să-i stimuleze inspiraţia.

Cei doi invitaţi speciali ne captivează rând pe rând. Claudiu Ko-
martin oferă o nouă mostră de recitare. Declamaţia şi mişcarea rit-
mică a palmelor sale ne amintesc de dansul degetelor pe claviatura
unui pian. Ştefan Manasia, coborât parcă din pelicula biblică a lui
zeffirelli, ne câştigă  încă dinaintea prezentării poemelor sale. Poe-
mele nu fac decât să ne întărească impresia deja creată. 

Daniel Pişcu resemnalează, cu Game, muzicalitatea poeziei. Fiecare
notă trage după ea şi un vers, fiecare gamă are finalitate poetică. Poe-
tul zâmbeşte pe tot parcursul recitării, îşi ridică fruntea şi aşteaptă
sigur pe sine verdictul publicului. artificiul îi reuşeşte şi datorită
modului inedit de a-şi prezintă creaţiile. timbrul intermitent al lui
romulus Bucur ne reaminteşte că orice maraton, fie el şi de poezie,
are propriile sale rigori. Pauzele pe care pedalează domnul Bucur nu
sunt pentru hidratare poetică, ci mai degrabă pentru a ne testa vi-
gilenţa şi umorul. romulus Bucur ne priveşte lung, cu insistenţă, de
fiecare dată când face o pauză, parcă voind să se asigure că suntem
pe aceeaşi lungime de undă. Păcat că, din diverse motive (sigur nu
din dopping literar), Mihai Ignat şi Naomi Ionică nu au mai reuşit
să se alinieze la start. însă Claudiu Mitan, alexandra roxana Lazăr,
Liliana Iulia Lupu, silviu Dudescu, robert elekes şi adrian Găinaru
le-au suplinit lipsa cu brio. 

Până la maratonul de poezie din 2013 nu au mai rămas decât vreo
300 de zile! Iată, până atunci, câteva dintre poemele citite la 
Maratonul din 2012.

Dan Tabac
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Claudiu Mitan
ars amandi
în aer ne-om săpa o groapă
în care trupurile să ne-ncapă
şi în matricea din eter
ne vom iubi ca păsările-n cer.
înveşmântaţi în dragoste şi ritual
din universul nostru placentar
lăsa-vom peste trecători
o rază sângerie-n zori.
ei fi-vor năuciţi peste măsură
când un sărut din cer le va cădea pe gură
sau când şoptirea noastră de amor
va răscoli ispite-n carnea lor.
încet, încet, în burg va fi o frenezie
de acuplări, orgasme şi orgie
iar noi, şi iubăreţi şi îngeraşi,
vom chicoti plutind peste oraş.
Şi spre apus purtaţi de Clio
ne-om destrăma discret: adio.
Liana Iuliana Lupu
mi-aş dori azi
să împletim vorbe
să coasem aşa cum e cusută
şoseta ta
să peticim aşteptările
să întindem sfori de rufe
să culegem gânduri
şi
poate
dacă ne rămâne timp
să gătim amândoi mâncare chinezească
aşa ca aia 
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pe care o cumperi tu 
în fiecare vineri
când vii târziu acasă.

Carmen Elisabeth Puchianu
the entertainer 

meinen Freunden von früher
ein amselnest 
pocht mir in der Kehle -
ein guter Grund zum Feiern.
auf die Frage warum keine
Kinder da seien,
und
womit man sich loben täte,
antworte ich nicht.
Ich sauge wortlos an meiner
zigarettenspitze aus Kirschenholz.
Gute unterhaltung, Freunde,
dem tisch setze ich vor,
unpaar die Gesellschaft 
wird euch zur Gewohnheit
und ihr dürft euch wohl fühlen
dabei.
Vor Mitternacht der kühle zug
um Mund und auge
darf keinen schrecken:
the entertainer

prietenilor mei de odinioară
un cuib de mierle-mi 
zvâcneşte în gâtlej-
un motiv întemeiat pentru a celebra.
La întrebarea: de ce nu am
copii,
şi
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cu ce mă mai laud,
prefer să nu răspund.
trag tăcută din 
sipca mea din lemn de cireş.
Distracţie plăcută, prieteni!
Masa eu o prezidez,
iar vouă societatea impară
v-a devenit de mult obişnuinţă,
deci nu aveţi decât să vă simţiţi bine
şi aşa.
trăsătura rece din jurul gurii şi al ochilor
înaintea miezului de noapte
nu trebuie să sperie pe nimeni.
(traducere de: Iani timea, Dumitru teodora, Polcovnicu elena şi
surdu Georgiana sub coordonarea dnei. lector dr. Delia Cotârlea)
Ioan Pop Barassovia
Primul om viu
e afară un parc cu statui şi tufişuri
vine în urma mea
şi se opreşte în faţa unui bloc demolat
prin pereţi cad cuvinte izolate termic
toţi şi-au pus termopane în blocul epavă
eşuat pe marginea străzii rulante
umblă cu stomacul gol
spun că stomacul n-are fereastră
prin burta goală văd
primul om viu din viaţa mea
trece curgând printr-o gură de râu
iese ţâşnind dintr-o gură de canal
ţine în mână un copac adus de inundaţii
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Sabina Comşa
semnat tataie
tataie îşi confirmă prezenţa acum două ore. Hai să rămânem în

Farmville, mamaie. Vom face cu schimbul, setările vor fi din ce în
ce mai complicate. terenurile dintr-un capăt în altul le vom explora
la rezoluţie maximă. în ciorapii mei elastici pentru tromboflebită,
în faţa ecranului, nu voi mai clipi niciodată. Mi-a îngheţat mâna pe
maus, mamaie. De câteva zile, veghez migraţia turmelor în
fullscreen, domeniile se extind, din winamp merge un cântec cu
foşnet de frunze şi rock. Vino, mamaie, la melodia noastră, oile se
vor opri ca înconjurate de un câine. tu, mamaie, te vei antrena în
Dead Mens Hand. Vei schimba puşca de vânătoare pe pistol, ei nu
ne vor mai lua nicio cotă. închide ochii, mamaie, în combină voi
trece, va semnaliza routerul. Voi treiera peisajele-n pixeli, voi avea
traiectoriile zig-zagate ale OzN-ului din bancurile cu extratereştrii
şi ardeleni. Numai rotaţii stânga şi rotaţii dreapta, în scaunul meu
ergonomic, înrudindu-mă cu musca prinsă într-un geam dublu, cu
aripile încleiate pe banda galbenă atârnată de microfon. Hai să
rămânem în Farmville, mamaie. animalele vor naşte fără sânge, în
public. Veterinarul îşi va pili unghiile încadrat de mesaje de upgrade
şi antivirus, reflecţia mea în apa izvorului fărâmiţată de ele. Hai, în
Farmville, mamaie. aici, pe paznic l-ar chema Păcuraru, în urma lui
ar creşte cireşii şi lebedele cu trei rânduri de aripi. în Farmville 
Future. Ne luăm fiecare Paradisul Hawaiian, în hologramă, în 
armonie merii de aur şi panourile solare, în Farmville zonă imortală
a cirezilor şi copacilor. în Farmville, eu, tataie, cel mai mare 
coope ratist al platformei. eu, tataie, le voi lăsa nepoţilor câteva 
parole pe tava dinaintea tăierii moţului. Hai să rămânem în 
Farmville, mamaie.

Andrei Dósa
war children it’s just a shot away
acum zgomotele produse de prezenţa noastră
nu mai pot fi absorbite de zgomotele celorlalţi
pe hol câteva pachete comandate prin poştă prea târziu
fata care ne gătea uneori a plecat şi ea
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mi-am cumpărat o conservă beef & corn
carnea e vânătă şi necondimentată 
alex nu-şi găseşte locul mestec şi înghit
încep să-mi fac griji vor urma săptămâni cu 
oameni turbaţi de plictiseală nu ştiu ce să mai 
comande pe net excursii la drive-in noaptea
unde parcarea goală răsună de comenzile răstite
în dispozitiv de şoferii ascunşi în maşinile lor blindate
nevoit să mătur fiecare metru pătrat al parcării restaurantului
mirosind a frunze moarte şi motorină
să văd cum vine şi pleacă şeful şi fiul şefului
şeful şi soţia lui de fiecare dată cu altă maşină
de fiecare dată cu alte încălţări în picioare
afară vlad şi cristi trag de un joint se uită
la o partidă de pride sau box tailandez
vlad imită haotic mişcările adversarului
dansul de pe ring – aici zbaterea unui înecat
eu vreau un clip cu secvenţe din apocalypse now 
mă plimb cu laptopul în jurul casei 
war children it’s just a shot away
it’s just a shot away un chevrolet mic intră pe alee
se opreşte în faţa terasei patru americani în vârstă
nu coboară geamul nu deschide nimeni portiera  
ne privesc din ce în ce mai derutaţi gesticulează
apoi întorc maşina fără să facă zgomot şi dispar
Daniel Puia Dumitrescu
un Pact
oameni de diferite culori se-apropie pe strada parţial asfaltată din 

campus
oameni de diferite modele cabrio 4x4 cu airbag frontal lateral 

şi de ce nu distal
oameni cu diferite perspective unii privind spre cer alţii 

doar înainte
oameni cu diferite idei gânduri vise îndreptându-se lent spre ieşire
Oameni diferiţi trec pe strada parţial asfaltată de sub biroul meu
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de la etajul al doilea al unei biblioteci oarecare 
dintr-un orăşel oarecare

Citesc un Pact al lui Pound şi încerc să nu-i mai bag în seamă
pe oamenii care se grăbesc să-mi intre sub masă 
el se învoia la un pact cu Whitman pe care nu îl plăcea deloc 
asta mă duce cu gândul la altul posibil între mine 

şi alexandru Muşina
şi îmi vine şi mie să strig Fac azi un pact cu tine alexandru Muşina
însă eu nu pot să spun I have detested you long enough poate alţii
oameni de diferite culori religii poziţii sociale încă trec pe strada
parţial asfaltată şi intră sub biroul meu de unde nimeni nu mai iese
la biroul de lângă un tânăr ochelarist se descalţă mai întâi 

de pantofii sport
apoi de şosetele negre rămâne-n picioarele goale şi bâţâie 
căutând luminat pe ecranul unui laptop 

neridicându-şi deloc privirea
şi-a coborât doar mâna dreaptă când a scăpat de şosete
acum aş face şi eu un pact cu tine alexandru Muşina.
Nu mai eram un copil când am venit la cursurile tale
între timp am început să scriu altfel chiar dacă folosesc un computer
şi unele texte le postez poate prea repede pe câte un blog.
între timp mi-am făcut prieteni care îşi scriu şi ei partea de net.
acum oamenii intră pe rând sub biroul meu de la etajul al doilea
al bibliotecii ăsteia oarecare dintr-un orăşel oarecare în anglia.
Poate a venit vremea pentru un comerţ între noi cum zicea Pound.

Vlad Drăgoi
minus vlad drăgoi
nu e bine. eu vă dau supărări voi
ce îmi daţi
mă scoateţi la masă vreau feluri multe
le plătiţi?
aş putea trăi cu un happy meal 
pe zi adică 10 lei atât 
cu câteva acorduri ştiute la chitară 
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nu faci bănuţi – dacă te vede să zicem 
o mătuşă 
fac 26 fă-mi cadou un stomac de oaie 
şi nu te mai deranjez 
azi nu depun niciun cv m-am jucat 
angry birds sw şi am ajuns undeva 
unde nu mai pot 
la cărtureşti nu m-au luat pt că am guşă dar şi ei 
au guşă şi au şi ţâţe mici 
ce spui mai pot să iau cărţi de-acolo? 
ai mei nu mai zic nimic din septembrie e nasol 
dacă s-au resemnat 
- Când o să mor o să vă pară rău că nu aţi venit cu mine la pădure 
sâmbăta şi duminica. 
- Lasă, că mor eu primul.
Alexandru Muşina
Casa de pe colină
Niciodată să nu-ţi faci casa pe o colină.
Mai bine dormi. Din pereţi vor ieşi îngeri înalţi, în robe albe,
Cu aureole din flori de plastic. se vor dezbrăca:
sâni mari, de femeie, sex roşu, inflamat, de femeie.
se vor apropia de patul tău, cu sexul ras la sânge,
tot mai umflat. Care îţi va şopti:
„e timpul, Domn al Oştirii!” „Care oştire?” „Nebiruita
Oştire-a Credinţei”. înconjurat
De gurile lor lacome şi umede vei striga:
„Dar eu vreau pace şi linişte, vreau să dorm”. Iar gurile
Lor ştirbe, cu buze roşii şi groase vor râde: „Hâş, hâş!”
să nu-ţi faci casa pe o colină. să nu adormi.
Nu. rămâi cu ochii deschişi, privind în tavan. De sus
Va începe să curgă o pulbere albă care te va-mbrăca-n ghips,
Lăsând doar ochii şi gura afară. apoi va coborî
O femeie de aur, cu patru mâini, patru picioare şi 

sexul cu dinţi de oţel.
se va opri la un metru deasupra ta. Iar sexul ei
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Cu voce răguşită îţi va spune: „e timpul, Domn al Durerii!”
„Dar eu nu vreau durere! Vreau bucurie, linişte, pace...”
Din ochii ei de rubin vor ţâşni
Două lacrimi cenuşii, de mercur, care-ţi vor arde retina
Iar râsul ei ţi se va strecura ca o durere-n urechi: „Hâş, hâş!”
să nu-ţi faci casa pe o colină. să nu adormi.
Nu privi în sus. Mai bine ascunde-te
sub birou şi aşteaptă, înfrigurat, acolo. el va veni,
Câinele negru, cu botul roşu de sânge. Va zice: „scoală-te,
Domn al sabiei şi al securii!” „Care sabie, care secure?” 

„Neînfrântele
unelte-ale secerişului de Primăvară.” „Dar eu
sunt un copil blând, al lumii de asfalt şi carton” „scoală-te!
Dincolo de carton e întotdeauna carne şi sânge, sub asfalt
sunt oase de animale şi oameni, oraşe şi sate în flăcări”
apoi cu limba lui aspră te va linge pe faţă: „Hâş, hâş!”
să nu-ţi faci casa pe o colină. să nu adormi.
Nu privi în tavan, nu te ascunde sub birou.
ridică-te, îmbracă-te şi ieşi în grădină. s-a-ntunecat,
Nori negri au acoperit cerul până departe, iar vântul
trece prin frunze turbat şi cântă: „Hâş, hâş!”
Silviu Dudescu
De-o parte şi de alta
Dincolo de fereastra aceasta sunt eu; 
eu de o parte şi de alta a ferestrei. 
se întâmplă, uneori , ca din cauza căldurii şi 
a umezelii, geamul să se aburească şi-atunci
Mă ridic, încep să trebăluiesc, să merg la
serviciu, să iubesc, să mă însor, să fac copii
Şi, dacă e neapărată nevoie, să mor;
Dar odată ce geamul s-a dezaburit mă
întorc şi-mi iau locul în faţa ferestrei,
Cuminte, zâmbind uşor, misterios, ca Gioconda;
Constat că şi dincolo de fereastră zâmbesc la fel.
Mi se face greaţă !
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zâmbetul Giocondei la un bărbat arată ca naiba !
De disperare îmi vine să sar pe fereastră
Şi-mi dau seama că asta n-ar schimba
Cu nimic, situaţia. 
Ştefan Manasia
motocicleta de lemn
am plecat, mama,
să duc rudelor
sacii cu mei
la Kinshasa: roagă-te
să nu mă ţintească ăia
din neştiinţă, roagă-te
pentru cât mai puţine
baraje rutiere şi adolescenţi
cu machette. am pornit,
mama, ca o gorilă de munte
sub ploile reci,
am plecat, mama, ţinându-mă
de coarnele de lemn
şi rugându-mă:
vruum-vruuuum-vrruuuuum
vruum-vrruuuuum
civili şi militari, mama,
şi copii şi cadavre-nflorite-n
şănţuleţe pe marginea 
drumului:
oameni şi facoceri
mai mult decât fiertura de cafea
şi mai mult decât iarba
mă protejează
idolul
pictat
deasupra apărătorii de lemn
ce uşor coboară
roţile
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unse cu grăsime animală
şi cum îţi aminteşti brusc
greutăţile vieţii-mpingând
la deal
sacii de pe portbagaj
ceva mai umflaţi
tchukudu
peisaje injectate
cu anthrax
tchukudu
petrol
tchukudu
motocicletă de lemn,
surioară
sacii cu mei vor îndestula burţi
şi le vor face să viseze:
dacă Leopold cel Nebun
ne-a îngăduit în cele din urmă
Kinshasa
eu îţi voi cere
să te opreşti
din rugăciune,
mama:
fi-voi acum alături de rudele vii
în purgatoriul legal
sau între hoituri
mirosind
dulce şi împăcat

(din volumul motocicleta de lemn, 2011)
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Claudiu Komartin
Poem pentru cei de pe urmă
(fragment)
Ştiu, epoca asta nu e nici cea mai oarbă,
nici cea mai strâmbă din câte au fost.
însă în parcul Lewinsky m-am aşezat pe iarbă 
întrebându-mă dacă mai are vreun rost.
Şi am văzut leii, şi am trecut printre ei.
Pe lângă cuşti şi garduri înalte.
Peste ruinele unui vechi adăpost.
Nici o cheie. 
Iar leii se prefăceau îmblânziţi:
jucau baschet, fluierau după fete,
priveau lihniţi în stânga şi-n dreapta, aşteptând o scânteie.
Şi eu printre ei, planând încet, ca un erete.
It is a challenging neighborhood, but not because
of the immigrants, it was poor before they arrived.
(De fapt, ghidul voia să spună: dacă am vrea,
i-am mătura pe toţi c-un singur raid.)
Numărat, cântărit, împărţit. excluşi de
o istorie contaminată. aici ne-am oprit.

Caius Dobrescu
Marius Karpathianul
(fragment)
Poate fiindcă... Poate fiindcă e-un fel de blestem care-apasă
partea noastră de lume... aaargh! Nu pot să
mai suport expresi-asta, „partea noastră de lume”. e ca şi cum
te-ai ascunde, ca şi cum ţi-ar fi frică. Iar mie
mi-e silă de-atâta frică. Peste-europ-, asta vreau să
spun, de est. europa pierdută, scufundată, din
europ-apoplexicalipsului. Post-comunistă. Post-marxchoistă. Post-
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ce-vreţi. Post-bla-bla-bleah! Poate că nu-i doar ruşinea,
e şi spiral-asta istovitoare-a defensivei, a justificărilor şi 

parajustificărilor.
Da, da, are dreptate! – are dreptate, domnule
shaftesbury, tătucule! De ce e nevoie
pe lumea asta, tot timpul, de justificări?
De ce-i oare sufletu-nvăluit în atâtea şi atâtea
straturi protectoare?
e normal aşa ceva? De ce nu străluceşte
direct, aşa cum e el?
Feodor, Feodor! te rog, lasă-mă să continui. unde eram? 

a, spuneam c-am
obosit. să m-ascund. asta e sunt ceea ce sunt. sunt din K..., din
Kkk... Krrr... Din Kratt... Din Krapp... Din KarPatHIa! – N sfârşit,
am spus-o. – a fost greu, dar uf!, am scăpat. Din
Karpathia. Da, sunt karpathian. ar trebui s-o repet de câteva zeci
de mii de ori, ca să nu mi se mai crispeze diafragma şi nici
muşchii burţii. ruşine. Şi silă. Da, sunt karpathian. Vedeţi, noi
avem cu toţii-aceste protuberanţe pe frunte. Dacă vă uitaţi
bine, veţi recunoaşte forma arcului Karpathic. toţi, toţi suntem aşa,
toţi avem acest semn. Da, da, domnule shaftesbury, exact ca
klingonienii. tragedia noastră-i că nu ne putem opri să nu facem
toat-eforturile ca să ştergem de pe noi stigmatele-
apartenenţei, deşi ştim că asta nu e posibil. Deşi ştim că macheta
osoas-a lanţului nostru de munţi e mereu acolo, - n frunte, 

stârnind
repulsie sau curiozitate. O consecinţă distinct-a acestei
condiţii e capacitatea de-a dezvolta crize de-anxietate de-o
violenţă rar întâlnită. Şi de disperare, - amestecată cu 

sloiurile trufiei.
eu unul am considerat întotdeauna că n-am făcut nimic ca să merit
o asemenea soartă. tot acest deşert de umilinţă, de sărăcie fără
speranţă. – am ajuns să dispreţuiesc, de foarte devreme, 

lumea pe-o rază
de mii de kilometri-mprejur. Ce căutam eu printre-asemenea
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creaturi ale tenebrelor, printre aceste reptile translucide, 
de peşteră? eu eram 

o scânteie de lumină alungată-n aceste lumi ale noroiului. încă
din copilărie, pe când stăteam, cu familia, la infernale cozi 

la săpun, la hârtie
igienică, sau când mă-nghesuiam în pântecele de python 

al autobuzelor
sordide... O, ştiu, domnule shaftesbury, dumneavoastră 

nu puteţi înţelege.
Cine n-a trăit, nu-nţelege...crede că sunt poveşti... în schimb, 

Feodor...
uitaţi-vă numai la ochii lui, vedeţi cum clipesc? el simte, vibrează,
retrăieşte-mpreună cu mine... încă din copiăria mea, petrecută-ntr-o
epocă de privaţiuni, încă de-atunci mi-era o groază cumplită
de semenii mei karpathieni, mi-era silă să m-ating de trupurile lor
puhave, diforme, puţind a transpiraţie. De la-nceput n-am
reuşit să citesc nimic pe mutrele lor bovin-bolşevice. 

Foarte repede mi-am 
dat seama c-am nimerit printre ei dintr-un accident, c-am
căzut... Că sunt o creatură superioară, cu carne de lumină. 

Că metabolismul
meu, bazat pe ambrozie şi mied, e complet diferit de cel al lacomilor
mâncători de mortăciuni din jurul meu. Iar când gratiile din jurul

Karpathiei
s-au prăbuşit, când cupola electrică sub care eram ţinuţi prizonieri s-a
dezactivat, domnule shaftesbury, am avut confirmarea 

extatic-a tuturor
intuiţiilor mele! am descoperit că, - n-adevăr, nu exista numai
patria noastră mizeră şi putredă, ci lumi întregi de lumină,

popoare-ntregi de
lumină, trăind în imense palate, în globuri aurii, plutitoare... toate 
substanţele grele din lumea din care veneam, în lumile noi 

erau uşoare. tot
ce fusesem învăţat să identific drept dureros şi-ascuns, drept spin al
ruşinii, care-ţi coace-n carne, aici era firesc şi luminos, 

era lumină pură, era
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izvorul luminii şi purităţii. îmi amintesc prima mea revelaţie. aţi
fost vreodată electrocutat? asta v-ar puta da o idee. 

Dar foarte palidă.
(din volumul euromorfotikon, 2011)Andrei Bodiu

Poeţii tineri
Poeţii tineri privesc din 
Poză. sunt tineri şi melancolici tineri şi
Ironici când poartă coarnele de cerb
trofeul bunicului pe post de chip.
alţii trag vârtos din ţigară.
Poeţii tineri sînt duri şi tandri unul seamănă cu
James Dean altul aduce cu călăuza lui tarkovski.
Fetele au figuri frumoase. Comune.
trag şi ele din ţigări
Nonşalante. Nonconformiste.
excesele lor delicate mă fac să visez.
Robert Elekes
speologia sinelui 
prima zi
azi m-am semnat ştampilat
catalogat şi încuiat
într-un sertar al trupului tău acum 
umblu îmbibat în cerneala
nopţii tale prin ecourile
prezenţei cu ochii larg deschişi
ziua a doua
ştiai că în tine plouă
că oriunde îmi aşez atingerea
oarbă simt feţe anonime
mucegăite într-o expresie
împotmolită-n sine?
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ziua a treia 
azi mi-am cioplit 
din întunericul tău văzul
şi l-am ţintit ca pe un far 
spre pereţii cărnii tale
aruncând imagini ascuţite
în tine am adormit
cine s-ar fi gândit 
că eu o sa fac vreodată
un cinematograf din tine?
ziua a patra
azi am vomitat ceaţă 
de la atâta singurătate
ca să nu mă murdăresc
degetele prea subţiri
ale pomilor mi-au ţinut 
părul în sus spre adâncimile
cavernoase ale milei tale
ziua a cincea
mă hrănesc 
cu ecourile
vocii mele
pentru că în tine azi
nu creşte altceva
ziua a şasea
am dat în tine 
peste nişte urme
de picioare străine 
mi-e frică să nu fie
ale mele
ziua a şaptea
mi-am răsucit
corpul într-o casă
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în ea m-am îngropat
în speranţa că 
o să răsar mâine
nou din tine
Daniel Pişcu
Gama ostaşului
- DOboară copacul!

- refuz, am zis eu.
- MI-eşti slugă şi eu ţi-s stăpânul!

- Faţă de mine sunt zeu!
sOLda? O palmă. Ostaşul se-ntoarse apoi

La crunta cazarmă...
- sIncer, fie-ntre noi,

- DObor doar copaci uscaţi, mamă!
Adrian Găinaru
moarte (i)
fulgi de vreme potopind visarea
înnegurează octoihul lumânării
ce de-atâta nepăsare moartă
a-nceput să nu mai poată arde
şi diluvii cu iz marochin
dezumflă porniri baldachine
temelia uriaşei nenorociri
ce-escaladase timpul.
obscur. patimă şi veghe
furtuna în nisipul sticlei
ce măsoară durata
petrecută la pândă
din lanurile neputinţei
arţăgoase pe alocuri
secetate şi cotropite
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de infama poticnire.
curg degeaba
sangvini pe val
în venele de apă
morţii de la mal.
Romulus Bucur
Goodbye Mr. Nes
te pregăteai să spui odată
cu ultima linguriţă din borcan
oricum nu există kungfu nes
adică să opăreşti ceaşca
să opăreşti cafeaua şi
să arunci apa – s-o speli adică
să torni apa fierbinte (dar nu clocotită)
cu gesturi egale din trei mişcări
apoi să priveşti

să miroşi
să guşti

gata înapoi la ceai
pînă atunci

îţi aminteşti
că mai e un borcan jos

în fundul dulapului
şi că ar fi păcat

să iasă din garanţie
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Lena fără Leonce la Etnovember
19 noiembrie 2012

anul acesta, Facultatea de Litere a participat la „etnovember 2012” şi
cu o creaţie dramatică semnificativă: trupa de teatru studenţesc în
limba germană Die Gruppe a jucat luni, 19 noiembrie, la Casa Baiulescu,
piesa Lena und Lena – o adaptare postmodernă provocatoare a piesei
Leonce und Lena de Georg Büchner. 

trupa, axată în special pe adaptări în maniera teatrului de improvizaţie
şi de regie (practicat cu precădere în spaţiul germanic), este, în prezent,
un trio compus din alexandra Greavu, roxana a. târziu şi conf.dr. 
Carmen e. Puchianu (regizoarea şi scenografa grupului). Deşi îşi
schimbă periodic componenţa – odată cu succesiunea diferitelor ge -
neraţii de studenţi – micul ansamblu dramatic are deja o istorie destul
de îndelungată şi de fructuoasă. De la înfiinţare (2006), Die Gruppe a pus
în scenă patru piese, a participat de trei ori la festivalul de teatru pentru
tineret „euroart” şi a avut, de asemenea, câteva turnee în ţară (la sibiu,
Bucureşti, Oradea) şi în străinătate (la Budapesta şi Passau).

adaptarea prezentată la ”etnovember” porneşte de la o selecţie de
scene din piesa originală reasamblate pe tehnica colajului şi renunţă la
numărul mare de figuranţi prevăzuţi de Büchner. Mai mult, personajul
principal masculin este şi el eliminat, iar perechea originală (Leonce şi
Lena) apare pe scenă sub forma unor manechine confecţionate din
pânză de sac sau a unor mulaje în mărime naturală. acţiunile perso -
najelor, „viciile” şi destinele lor rezultă din plictis şi „trândăvie”; la fel şi
aventura erotică aparte care se înfiripă aici, între cele două personaje
feminine. recurgând la mijloacele de expresie cele mai diverse (de la
limbajul vorbit la cel gestual, corporal, şi – nu în ultimul rând – la mu -
zică şi dans), Greavu şi târziu (alias Lena şi Lena) reuşesc să în-
truchipeze, cu talent şi tact actoricesc, când marionete, când figuri
burleşti, şi contribuie substanţial cu propriile personalităţi la con-
strucţia personajelor. 

Pe scurt, după 50 de minute de tensiune dramatică, amuzament, dar şi
epuizare fizică, artiştii de la Die Gruppe au fost răsplătiţi de aplauzele
şi ovaţiile unui public pe care l-au impresionat – şi pe care îl vor mai
impresiona, cu siguranţă, şi cu ocazia următoarelor reprezentaţii. 

Corpul T
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aN C H e ta r e V I s t e I :  
Viitorul de aur al literelor române. Poeţii

Cum s-a votat
Şerban Axinte: radu Vancu, Claudiu Komartin, Dan sociu, rita

Chirian
Graţiela Benga: Claudiu Komartin, teodor Dună, ruxandra

Novac, rita Chirian, andrei Dósa
Iulian Boldea: Dan Coman*, Claudiu Komartin, elena 

Vlădăreanu, Dan sociu, Domnica Drumea
Eugen Bunaru: teodor Dună, Ştefan Manasia, Oana Cătălina

Ninu, radu Vancu, Miruna Vlada
Ruxandra Cesereanu: Marius Conkan, Ştefan Manasia, Cosmin

Perţa, radu Vancu, elena Vlădăreanu
Marius Chivu: Dan sociu, teodor Dună, rita Chirian, M.

Duţescu, andrei Dósa
Evelina Cîrciu: Ştefan Manasia, Dan sociu, radu Vancu, Claudiu

Komartin, Vlad Moldovan
Luminiţa Corneanu: radu Vancu, Dan sociu, teodor Dună,

stoian G. Bogdan, aleksandar stoicovici
Dumitru Crudu: ecaterina Bărgan, andrei Dósa, Matei 

Hutopila, anatol Grosu, Valentin Bălan 
Gellu Dorian: Claudiu Komartin, Dan Coman*, Matei Hutopila,

aleksandar stoicovici, andrei Dósa
Irina Georgescu: teodor Dună, elena Vlădăreanu, Claudiu 

Komartin, radu Vancu, Dan Coman*
Angela Marcovici (Marinescu): ruxandra Novac, Dan sociu,

Ionuţ Chiva, Claudiu Komartin, alex Văsieş
Marin Mălaicu Hondrari: andrei Dósa, alex Văsieş, Bogdan

Coşa, Olga Ştefan, Vlad Pojoga
George Neagoe: aleksandar stoicovici, Matei Hutopila, radu

Niţescu, alex Văsieş, silvia t.
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Irina Petraş: Claudiu Komartin, radu Vancu, Ştefan Manasia,
Medeea Iancu, Marius Chivu

Constantin M. Popa: Claudiu Komartin, radu Vancu, Ştefan 
Manasia, Cosmin Perţa, teodor Dună

Cornel Ungureanu: andrei Dósa, Crista Bilciu, Ofelia Prodan,
alexandar stoicovici, Moni stănilă

Radu Vancu: Claudiu Komartin, ruxandra Novac, teodor Dună,
andrei Dósa

Luiza Vasiliu: radu Vancu, Dan sociu, Ionuţ Chiva, teodor
Dună, andrei Dósa

Radu Voinescu: radu Vancu
Poeţii votaţi (în ordine alfabetică)

Valentin Bălan: Dumitru Crudu
Ecaterina Bărgan: Dumitru Crudu
Crista Bilciu: Cornel ungureanu
Rita Chirian: Şerban axinte, Graţiela Benga, Marius Chivu
Ionuţ Chiva: angela Marcovici, Luiza Vasiliu
Marius Chivu: Irina Petraş
Marius Conkan: ruxandra Cesereanu
Bogdan Coşa: Marin Mălaicu Hondrari
Andrei Dósa: Graţiela Benga, Marius Chivu, Dumitru Crudu,

Dorian Gellu, Marin Mălaicu Hondrari, Cornel ungureanu, radu
Vancu, Luiza Vasiliu 

Domnica Drumea: Iulian Boldea
Teodor Dună: Şerban axinte, Graţiela Benga, eugen Bunaru,

Marius Chivu, Luminiţa Corneanu, Irina Georgescu, Constantin
M. Popa, radu Vancu, Luiza Vasiliu 

M. Duţescu: Marius Chivu
Anatol Grosu: Dumitru Crudu
Matei Hutopila: Dumitru Crudu, Dorian Gellu, George Neagoe
Medeea Iancu: Irina Petraş
Claudiu Komartin: Şerban axinte, Graţiela Benga, Iulian 

Boldea, evelina Cîrciu, Dorian Gellu, Irina Georgescu, angela 
Marcovici, Irina Petraş, Constantin M. Popa, radu Vancu
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Ştefan Manasia: eugen Bunaru, ruxandra Cesereanu, evelina
Cîrciu, Irina Petraş, Constantin M. Popa

Vlad Moldovan: evelina Cîrciu
Oana Cătălina Ninu: eugen Bunaru
Radu Niţescu: George Neagoe
Ruxandra Novac: Graţiela Benga, angela Marcovici, radu Vancu
Cosmin Perţa: ruxandra Cesereanu, Constantin M. Popa
Vlad Pojoga: Marin Mălaicu Hondrari
Ofelia Prodan: Cornel ungureanu
Dan Sociu: Şerban axinte, Iulian Boldea, Marius Chivu, evelina 

Cîrciu, Luminiţa Corneanu, angela Marcovici, radu Vancu, Luiza
Vasiliu

Moni Stănilă: Cornel ungureanu
Stoian G. Bogdan: Luminiţa Corneanu
Aleksandar Stoicovici: Luminiţa Corneanu, Dorian Gellu,

George Neagoe, Cornel ungureanu
Olga Ştefan: Marin Mălaicu Hondrari
Silvia T.: George Neagoe
Alexandru Văsieş: angela Marcovici, Marin Mălaicu Hondrari,

George Neagoe
Miruna Vlada: eugen Bunaru
Radu Vancu: Şerban axinte, eugen Bunaru, ruxandra 

Cesereanu, evelina Cîrciu, Luminiţa Corneanu, Irina Georgescu,
Irina Petraş, Constantin M. Popa, Luiza Vasiliu, radu Voinescu

Elena Vlădăreanu: Iulian Boldea, ruxandra Cesereanu, 
Irina Georgescu*În afara listei: Dan Coman: Iulian Boldea, Dorian Gellu, Irina
Georgescu 
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CLASAMENT (provizoriu !)
1.-2.
Claudiu Komartin - 10 voturi
radu Vancu - 10 voturi
3. teodor Dună - 9 voturi
4.-5.
andrei Dósa - 8 voturi
Dan sociu - 8 voturi
6. Ştefan Manasia - 5 voturi
7. aleksandar stoicovici - 4 voturi
8.-12.
rita Chirian - 3 voturi
Matei Hutopila - 3 voturi
ruxandra Novac - 3 voturi
alex Văsieş - 3 voturi
elena Vlădăreanu - 3 voturi
13. -14.
Ionuţ Chiva - 2 voturi
Cosmin Perţa - 2 voturi
15. - 34.
Valentin Bălan - 1 vot
ecaterina Bărgan - 1 vot
Crista Bilciu - 1 vot
Marius Chivu - 1 vot
Marius Conkan - 1 vot
Bogdan Coşa - 1 vot
Domnica Drumea - 1 vot
M. Duţescu - 1 vot
anatol Grosu - 1 vot
Medeea Iancu - 1 vot
Vlad Moldovan - 1 vot
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Oana Cătălina Ninu - 1 vot
radu Niţescu - 1 vot
Vlad Pojoga - 1 vot
Ofelia Prodan - 1 vot
Moni stănilă - 1 vot
stoian G. Bogdan - 1 vot
Olga Ştefan - 1 vot
silvia t. - 1 vot
Miruna Vlada - 1 vot
*în afara listei: Dan Coman - 3 voturi

P.S. 
Deşi am tot aşteptat – e şi unul dintre motivele pentru care am

întârziat discret cu prezentul număr – din cei aproape 100 de scrii-
tori şi criticii cărora le-am cerut părerea nu ne-au răspuns decât 20
(puţin, faţă de răspunsurile la ancheta despre roman – 60 – şi cea
despre volumele de poezie de după 1990 - 46) 

Cei care nu au răspuns se vor fi ferit să facă pe profeţii? Ştiu, e im-
posibil să prevezi viitorul, dar mai ştiu şi că o anchetă de acest fel e
– parţial – un joc de societate.

sau, pur şi simplu, au fost prudenţi? există puţini oameni mai of-
ticoşi, resentimentari, capabili de ură absolută şi pe termen lung ca
poeţii şi prozatorii. a alege doar 5 (cinci) dintre cele aproximativ
100 de genii sub 35 de ani e realmente riscant.

Oricum, noi am hotărât să publicăm ancheta, aşa „mică” cum e
ea. Şi le mulţumim celor 20 de curajoşi.

Din păcate, deşi a fost votat (de cei care nu-i ştiau vârsta exactă),
l-am scos din clasamentul propriu-zis pe Dan Coman care are 37 de
ani.

A. M.
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sC r I e r e a C r e atOa r e , a z I

Recolta din 2012 de la Literele braşovene
Nu există o metodă infailibilă de învăţare a scrierii literaturii. sunt

prea multe variabile: durata cursurilor, personalitatea şi domeniul
de competenţă al profesorului, calitatea, numărul, chiar vârsta 
cursanţilor, genul abordat (poezie, proză, teatru) etc. 

Cursul meu de scriere creatoare de la masteratul de Inovare 
Culturală, la Literele braşovene, e de un semestru (semestrul 2, anul
I), cu patru ore pe săptămână. Puţin, având în vedere că încerc să-i
iniţiez pe juni atât în scrierea poeziei, cât şi a prozei (romanului).

Cursul e orientat pe două direcţii: exerciţii (probe fixe, cum ar
veni la gimnastică) şi creaţii originale (liber alese). între exerciţiile
cu ajutorul cărora se învaţă tehnicile de bază ale meseriei menţionez:

- scrierea de poezie pe baza unui „reţetar” al unor principii pre-
cise, de preferinţă din poezia modernă. De obicei, utilizăm 
prescripţiile a două curente de la începutul secolului XX, care au
avut o mare influenţă asupra poeziei care a urmat: imagismul (cu
cele trei reguli elaborate de ezra Pound, Hilda Doolittle şi richard
aldincton în 1912) şi suprarealismul (cu dicteul automat).

O observaţie: imagismul a fost, încă este, extrem de influent în
spaţiul anglosaxon, dar, practic, ignorat în poezia europeană şi la-
tino-americană a secolului XX. în oglindă, suprarealismul, curent
fertilizator al poeziei europene şi latino-americane începând cu anii
`20-`30 ai secolului trecut, a însemnat foarte puţin în literele anglo-
saxone.

- un exerciţiu extrem de util, pe care îl recomand tuturor poeţilor
începători, este rescrierea (cu schimbarea contextului, limbajului
etc.) a celor mai bune poezii ale înaintaşilor (imediaţi, în cazul de
faţă: poeme din „antologia generaţiei `80”). Nu lucrăm pe traduceri
(care sunt, în fond, opera – clona traducătorului). Pentru poeţii
străini, mult mai utilă e traducerea poemelor lor.
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- pentru proza scurtă, am am adoptat aceeaşi metodă: rescrierea
unor texte de I. L. Caragiale, urmuz, Cehov şi Daniil Harms (proza
nu e atât de dependentă de calitatea traducerii).

Dar, cum am mai spus, partea cea mai grea - şi importantă – e să
le schimbi cursanţilor modul de a înţelege literatura, să elimini, pe
cât posibil, toate ideile false şi confuze despre arta scrisului acumu-
late în zeci de ani de şcolaritate. Şi despre ce sunt, realmente, poezia,
proza, teatrul, care e relaţia lor reală cu publicul „viu”, diferit de pro-
fesori, exegeţi ş.a.m.d. să-i înveţi distincţia dintre a vorbi despre un
lucru (să zicem, un automobil – poezia însăşi e, a spus-o de mult
t.s. eliot, un corelativ obiectiv, adică un obiect informaţional, vir-
tual, dar obiect) şi a face, a „fabrica” acel lucru.

în plus, să încerci să repari ce mai e de reparat, să suplineşti – prin
câteva lecturi obligatorii de romane şi volume de poezii – teribila
lor incultură literară. Chiar şi a absolvenţilor de litere, care au citit
zeci de volume de teorii, de comentarii despre, dar nu volumele
celor mai importanţi scriitori români şi universali. Şocul a fost să
descopăr că, deşi au făcut ani buni religie în şcoală, din 18 maste-
ranzi doar una citise Biblia (era, desigur, neoprotestantă!).

Dar să revenim la textele noastre. aveţi aici o bună parte din „re-
colta” cursului meu de scriere creatoare din 2012. (Mai puţin o po-
vestire a alexandrei Banciu şi una a Corinei Nechita, apărute în
numărul 3/2012 din Corpul t, şi respectiv o povestire şi un fragment
din romanul eroi locali ale lui răzvan-Ionuţ Dobrică, apărute în nu-
merele 2 şi 3 din 2012 din ale revistei noastre. De altfel, romanul lui
a fost deja publicat în toamna anului 2012, ca o coeditare a edituri-
lor „aula” şi „tracus arte”.) 

Plus, ca de obicei, o piesă de teatru, rezultată în urma cursului de
scriere creatoare în dramaturgie al lui Mihai Ignat.

sper ca lectura textelor ce urmează – atât „impuse”, cât şi „liber
alese” – să vă ofere o minimă plăcere (esenţială în receptarea unui
text literar) şi să descoperiţi câţiva juni talentaţi, de viitor. un minim
feedback (pe site, pe Facebook) ne-ar fi de mare folos.

Alexandru Muşina
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Poeme imagiste
ALEXANDRA BANCIU
Partenerul 
tu care ai pielea catifelată ca a bebeluşului,
ca iepuraşul meu de pluş.
Semnul de la ureche
semnul de lângă urechea dreaptă
asemenea unei flori purpurii care-a răsărit peste noapte.
Ochii
Ochii tăi 
mici smaralde de zahăr brun.
Mingea de fotbal
Mingea verde 
aidoma unui pepene rotund cu dungi albe.
Ochii de copil
Ochii albaştri
ca ecranul Welcome de la Windows.
Fluturele
Fluturele din grădină
ca două aripi de petale galbene cu doi pistrui.
Metroul
Ca un palat subteran din marmură
în care uşile se-nchid automat.
Creioanele din penar
soldaţi drepţi, înalţi, cu veşminte
de lemn pe ei.
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Înţepătura acului
înţepătura acului gros de metal,
o stea purpurie care a-nflorit pe deget.
Peticele de zăpadă
Peticele albe de zăpadă din pădure,
spumă pufoasă şi uşoară a detergentului de rufe.
Foile de plăcintă
Foile subţiri de plăcintă
ca filele cărţilor vechi din bibliotecă

CORINA NECHITA
*

Cerul nopţii
Copil negru pistruiat.

*
Luna ca o gură de canal
în care curg şuvoaie de petrol.
La serviciu
scaunul o mâţă neagră încordată.
Masa un câine flămând.
Copilul
Plânge-n mijlocul străzii – 
miere curgând peste un măr copt.

*
Pinul în ceaţă
Ca un stol de păsări de noapte
înghesuite pe un singur stâlp.
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*
înmuguresc macii. 
tăieturi pe obraz prospăt ras.
Moale
Doarme câinele în curte
sac de cartofi lăsat la soare.

*
încet, câte puţin
se aşterne zăpada pe muchii de garduri
Lapte praf servit pe un vârf de cuţit.
Gelatină
un ou spart zace pe parchet
Creieri de moluscă cu vedere excelentă.

IONELA NICA
*

Chipuri obosite, picioare pe asfalt
Ca melcii în viteza a doua.
Scame
s-au agăţat de mine
Ca un lipici de o bucată de hârtie.

*
Caloriferul alb şi rece, 
ca un mort aşezat de 2 zile în coşciug.

*
La fel de roşii ca sângele prinţesei
buzele ei pe furiş m-atigeau.
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Amantul
O secundă s-a uitat la mine
ca pisica la Whiskas.

*
Peretele alb al camerei
umbrit de pete mărunte
Dalmaţieni alergând.
La salon
unghii false pe degete bătrâne
regine pe scaune de jad.

*
aripa stângă a avionului
evantaiul gheişei.
Roşu
Ferrari în viteză pe autostradă a cincea 
scufiţa roşie cu coşuleţul în braţe 

CAMELIA MÎNZĂLEANU
Proaspăt spălat
Baticul babei pe masa de călcat,
întins ca o foaie de tăiţei.

*
O portocală singură pe fructiera transparentă
Ca o amantă goală sub cearceaful mirosind a Lenor.
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Poeme suprarealiste
BEATRICE ISABELA DODE 
Gânduri la secundă
şoarecii verzi stau pe o cracă de copac
cărţile vechi sunt moarte
nimănui nu-i pasă de un câine mort
casa este ca o ocnă părăsită
patul arată ca un monstru cu perdea şi
carapacea mea se dă la o parte
cuvintele nu sunt bune de nimic,
sunt ca şerpii care împroaşcă venin
ceaiul verde are efecte secundare
mergem la cimitir şi vedem gângănii mov
nenorocitu’ de băiat vrea o bătaie roşie
nimeni nu doarme de bunăvoie...
stelele verzi din faţa ochilor mei închişi dansează
portofelul e gol ca sufletul tău

CORINA NECHITA
Gargară cu aşternuturi şi ceapă spartă
Vine lupul şi se pişă pe trompa elefantului în ghips.
elefantul râde căci nu ştie cât e ceasul iar apa plată 
a fost furată de hârtia igienică în 12 straturi adipoase.
Pe noptieră un purice se bate cu o amandină. 
îşi dau palme, fac dragoste lipicios. Nimeni nu ştie unde e 

Dumnezeu.
trec căi ferate prin cuptorul din urechea lui stângă –
Filme mute îi pompează gunoierii prin ochi
Cu trompete îmblănite şi sos de usturoi. îmi modelez 
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Cu ghearele papuci de gumă roz. Mi-i fură trei cefalopode.
urc scări prin intestine de iepure, mănânc fiecare bomboană
Pe care mi-o dă câte-un străin pe drum. în gură-mi plouă 
cu fâşii de veveriţe isterice şi mă fac că nu aud cum se zbârcesc
dinţii pe spatele pernei. Girafele nu ştiu să facă fundă la şireturi.
au creastă mohawk şi fierb în lapte cabluri de net.
Limbricii îşi ascund prin sutiene trompete, acadele şi scobitori 
Cu care fac tocăniţă în fiecare zi de miercuri când
sângele ţâşneşte în linii concentrice din guşele broaştelor 

pee-wee.

IONELA NICA
Urban
O bară plină de covoare maro pe care stau păsări
Pui de crocodil ce se târăşte pe asfalt
Crengi caricaturale oglindite în băltoace
Poteca de pământ printre blocurile de ciment
Fiare vechi şi căruţe de ţigani urlând prin oraş
sinuciderea unei vrăbiuţe emo în faţa unui tren
tocuri pline de noroi pe covorul roşu
Cerbul de aur călcat în picioare la aro Palace
Cercelul din buric al unei curve ce stă la pod
Gaze de eşapament dintr-o Dacie portocalie
Furtuni de ambalaje pe clădirile publicitare
Nave spaţiale zburând deasupra restaurantului sergiana Center
Monitoare de calculatoare, feţe de pe Facebook
zmeie pe cer paratrăsnete pentru îngeraşi
Carioca mov pe fusta scurtă plină cu flori
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Rescrieri după Romulus Bucur
ALEXANRA BANCIU
întâmplare în mediul virtual
„Nu intri pe mess?” – o veche
prietenă din generală
am făcut acelaşi liceu
vrea să plece cu erasmus
învaţă japoneza şi face hand-made-uri
„Hai să-ţi explic ceva” –
explicaţiile sale elaborate
mă fac să mă simt mică în
comparaţie cu ideile ei şi felul
în care le aşterne pe hârtie 
ca în liceu când scrisul ei de mână ordonat 
îi însoţea textele bine gândite
iar eu eram o zână ce purta bocanci
amintirile care mă-nsoţesc pretutindenti
asemenea unor fire de păr
lipite de piele în fiecare secundă a vieţii
peste care grăuntele de credinţă
sădeşte speranţa cu viteza luminii stinse
un act caritabil
decât să stai
pe Facebook mai bine ai face 
un act caritabil
să creşti copiii altora
nu numai pe-ai tăi de exemplu

- bineînţeles nu ai tuturor
căci nu eşti un filantrop adevărat
aşa cum pretind majoritatea a fi dar
poţi mima aşa cum totul 

70



se mimează azi ca să pari 
ce nu eşti şi să fii ce nu 
pari

în dimineaţa aceasta 
am vizitat fosta şcoală 
unde am învăţat opt ani de zile
şi mi-am descoperit o latură
maternă şi grijulie ca şi cum 
aş fi fost gata de a supraveghea toţi copiii 

de pe planetă
mi-am amintit 
că şi bunica 

avusese patru copii
toată viaţa muncise
pentru ei încercase
din răsputeri să-i 
împace pe toţi dar degeaba
am mângâiat pe cap
o fetiţă şi un băieţel
şi mi-am imaginat că 
trebuie să fie târziu
copiii mă aşteaptă acasă
BEATRICE ISABELA DODE 
(întâmplare cu poetul încă student)
„Nu vii la o plimbare?” – o fostă
colegă de liceu
a dat şi ea la facultate
şi-a terminat-o înainte-mi
lucrează are soţ copil
„Hai să mai vorbim” – 
superioritatea ei evidentă
ce mă face
să mă revolt din nou
ca atunci când eram colege 
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şi nu puteam întotdeauna
să merg la o plimbare
sau la o serată

lucruri de care n-am reuşit
să scap aşa uşor
singurătatea mea tapetată
pe care mirosul de linoleum
aleargă în voie neîncetat

(O muncă folositoare)
decât să citeşti
romane mai bine ai face
o Muncă Folositoare
să dai o mână de ajutor
vecinilor de exemplu
- normal că nimeni
nu se sinchiseşte
să mi-o spună deşi
li se citeşte pe buze
şi de aceea din
când în când
le fac şi lor 
pe plac
în această duminică
am reuşit să repar
pe gratis bineînţeles
o clamă de păr
am desfăcut-o
am schimbat elasticul
am cusut-o căutând
după aţă
mi-am amintit
că şi mama
obişnuia asta
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toată viaţa a citit
romane a condus
o casă întreagă
am luat în mână
un ac şi o bucată
de aţă
şi absorbită
am început
să cos
CORINA NECHITA
(O muncă folositoare)
Decât să alergi 
După coadă mai bine ai face
O Muncă Folositoare
să latri ceva pe lângă
casă de pildă.
Bineînţeles nimeni
Nu îndrăzneşte
să mi-o zică dar
li se citeşte pe mutră
aşa că din
când în când
le dau şi lor
satisfacţie
în această duminică
i-am dat de capăt
unui colţar
l-am demontat
am îndreptat ceva la el
l-am ros căutând
după un biscuit
mi-am amintit
că şi bunicul
fusese câine
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toată viaţa alergase
după cozi condusese
o bandă stradală
am luat în dinţi
tapiţeria şi o bucată
de vată
şi uitând de mine
am început
să le mestec.
Întâmplare cu poetul devenit copil
« de-aia verde cu gumă !» – un mic
coleg de joacă
mi-a urcat şi el în braţe
şi face pe soldatul
împuşcă are baionetă are sabie
« lasă că fac eu cinste » –
superioritatea mea subînţeleasă
Care mă face
să mă simt din nou
Ca atunci când eram mare
şi aveam întotdeauna
zece lei de ţigări
sau de o chetă.
Jucăriile de care nu am avut curajul
să mă despart brutal
Nasul meu curgând
Pe care putoarea tranşeelor
L-au învăţat să se şteargă.
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Rescrieri după Mircea Cărtărescu
ALEXANDRA BANCIU
Poema unui babydoll
într-o zi babydoll-ul siclam se amoreză
iubi o fustă evazată, din aceea cloş, de pe umeraşul 

din dreapta şifonierului
se cofesă lănţişorului vintage şi cureluşei de piele maro
se consultă cu bluzele din organza lila de pe raftul din vecini.
într-o noapte babydoll-ul îi lăsă un offline de dragoste:
- fustiţă dragă, nu te lăsa purtată astăzi cu trenciul cel subţire, 

galben-
fii independentă, căci canicula nu te va face mai sexy
iar trenciul va apărea în ultimul număr din Quelle, la pagina 25.
te oboseşti defilând prin Bamboo şi Kasho
aerisindu-le ringurile şi zbătându-te pe canapelele albe de piele.
fustă mică, nasturele meu te vrea, fiecare aţă 

din textila mea te doreşte
culoarea mi se spălăceşte dacă nu eşti în trend cu mine
eşarfele roz în carouri 
te admiră pentru dantela şi tivul perfect 
eşti numai bună pentru o partidă de shopping
hai, vino şi ai să te potriveşti cu outfit-ul meu, 
ne vom plimba zi de zi prin centrul vechi 
regină a revistelor glamour.
dar, vai! fusta în cloş era mută, îi dădea cu flit babydoll-ului
căci ea era îndrăgostită de balerinii roşi din debaraua de vis-a-vis
pe care îi mângâia mereu când trecea pe lângă ei
şi-n fiecare zi visau împreună că vor apărea în pozele 

de pe Facebook
aşa că babydoll-ul a început să aibă dubii cu privire 

la orientarea sexuală a fustei în cloş
se gândi să se spânzure de un fir care-i atârna la guler
şi în cele din urmă se hotărî să aibă o relaţie cu umeraşul din lemn. 
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...odată, în acest joc am mutat şi eu un pion,
eu, şerveţelul folosit din buzunarul blugilor, 

care v-am relatat această ştire de ultimă oră.
am iubit o mână cu nişte superbe unghii french care 

mi-a făcut cu ochiul o singură dată...
dar, ce atâta trăncăneală, acum am musafiri
şi tot ce am făcut mi se pare o utopie.
CORINA NECHITA
Poema degetului mic de la picior
într-o zi degetul mic de la picior căzu în dragoste
iubi degetul arătător de la mâna dreaptă
se confesă strungăreţei şi frunţii transpirate
se plânse genelor lungi.
în altă zi degetul mic îşi arătă dragostea:
deget arătător, nu mângâia marginea urechii şi puful obrazului,
ele au încrestate găuri şi urmele dinţilor de lapte,
te oboseşti punându-ţi atingerea pe fire de păr şi răni.
deget mic, carnea mea te doreşte, amprenta mea a scris
tot felul de cântece pentru tine, cum se pricepe ea
unghiile cu urme de nisip
te-au şi îndrăgit.
vino şi ai să umbli toată ziua cu fraţii mei dibaci
prinţ al celulelor moarte.
dar vai! degetul arătător nu a răspuns acestei chemări
căci el iubea o nară
din nasul unui sugar.
zi şi noapte se chinuia scormonind-o.
aşa că într-un târziu degetul mic începu să îşi pună întrebări
cu privire la rostul simţurilor şi obiectivitatea lor.
şi într-un foarte târziu îi făcu o propunere gleznei.
... cândva în jocul dragostei m-am implicat şi eu
eu, gaura din priză, care v-am spus această poveste.
am iubit un superb televizor cu plasmă pe care 

nu l-am alimentat decât o dată...
dar, ce să mai vorbim, acum am copii preşcolari
şi tot ce a fost mi se pare un vis.
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Rescrieri după Traian T. Coşovei
CORINA NECHITA
Fata pescar
Ce dulci sunt bananele azi
şi ce frumoasă întorsătură e la colţ de trotuar.
Fata cu ciorapi de plasă speră să prindă cât mai mult peşte

şi mai ales vinde
trec bărbaţii cu braţe de robot

purtaţi de ritmul mecanic al străzii
Fata cu organe de plasă fluieră după ei

şi mai ales vinde, vinde –
în timp ce pânzele lipicioase ale melancoliei îi sar în spinare
Fata cu piele de plasă ar fi dispusă

să fie prinsă şi să îndeplinească 3 dorinţe
dacă sfinţii de plasă nu ar privi-o din icoane.

lipa lipa hârş,
sau melcul avea un al treilea ochi

lipa lipa hârş, lipa lipa hârş, lipa lipa hârş,
eu mă târâi, el se târî, tu te târâşi
trotuare line sub burtă încetul cu încetul
melcul avea jos, foarte jos

oho, foarte jos un al treilea ochi
de unde scana cabaretul.

(Melcul mai avea un ochi
care-l apăra de deochi)

lipa lipa hârş, lipa lipa hârş, lipa lipa hârş,
şi un act de bluestem de vedere mai câş.

Ochiul fiind rotund, poate chiar foarte rotund,
până la sfârşit speranţa se pierde – 

lipa lipa hârş, lipa lipa hârş, lipa lipa hârş
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şi mila mea, bucăţica de pâine
(ne-am putea târî până mâine)

Dar vai, melcul meu mai avea o casă
clădită-n mare trudă, cu terasă –

clădită de el în special
pentru ochiul lui rotund, de şacal.

Rescrieri după Nichita Danilov
CRISTINA CHEIBAŞ
Iurii Gagarin
Copilul roşu stă la masă. are urechile 
tăiate din ţeastă. Nu manâncă. Cineva i-a pilit
uşor degetele. acum îşi dezlipeşte pleoapele şi 
şi se admiră într-o strachină goală. îşi scoate
limba.
în spatele lui eu, eu manânc corcoduşe. Cineva 
mi-a taiat urechile din ţeastă. Pleoapele mi-au alunecat 
peste ochii uscaţi. acum semăn
puţin cu Iurii Gagarin.
Duminică tristă, zi obişnuită 
Duminică tristă zi obişnuită
zi în care mă plimb singură prin cameră
proaspăt fardată şi-n rochie de seară
aruncând din când în când câte-o privire 
neliniştită în stradă
Şi iată-te şi pe tine
Coborând încet bulevardul
într-o superbă maşină vişinie
şi deschizând încet portiera
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şi urcând şi mai încet scările
şi descuind încet încet uşa
în timp ce-mi continui plimbarea 
proaspăt fardată şi-n rochie de seară
cu ochii umflaţi de plâns
şi faţa foarte palidă
Şi acum iată-te şi pe tine
Coborând încet încet bulevardul
şi deschizând încet încet portiera
şi în fine urcând încet încet scările
în timp ce-mi continui plimbarea prin cameră
în rochie de seară şi prospăt fardată
Cu mainile încrucişate
şi un aer cât se poate de supărat

Rescrieri după Ion Mureşan
CRISTINA CHEIBAŞ
(Poemul despre poezie)
toată viaţa am adunat petale din trandafirii primiţi 

de la potenţialii iubiţi
îmi amintesc serile în care întorcându-mă de la plimbare

ascundeam prin volume de Balzac
petale din trandafirii roşii în care mă înţepam uneori

îndrăgostită
iar acum când mai deschid o carte şi găsesc câte-o petală

uscată demult
încep să plâng de fericire.
Apocalipsă
Dacă vreodată vom ajunge în cimitir
vei vedea şi tu cum se deschid mormintele
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cum sufletele intră în grabă să nu le prindă zorile rătăcite
prin oraş

Iubire 
Dacă vreodată vom ajunge în Bordel
vei vedea şi tu cum se deschid uşile 
cum femeile se dezbracă de toţi barbaţii ca să devină unice

pentru tine 
Ploaie de stele
Dacă vreodată vom ajunge la ţară
Vei vedea şi tu cum se deschide cerul 
Cum stelele îndrăgostite de oameni

se aruncă pe pământ

CORINA NECHITA
(Poemul despre poezie)
toată viaţa am dat cu piciorul în mingi
îmi amintesc zilele când stăteam pe trotuare şi îmi decojeam

rana
Colecţia de vânătăi pe ale căror contur făceam desene uneori

Cu pixul
Iar acum când s-au vindecat toate noapte de noapte îmi ating 

picioarele şi numai
Bănuindu-le acolo

încep să-mi ling genunchii.
(De la fereastră)
Dacă vreodată vom ajunge în străzi
Vei vedea şi tu cum lumea vine si pleacă
Cum profeţii aşteaptă prin staţii după 

Cina cea de taină.
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Rescrieri după Cristian Popescu
ALEXANDRA BANCIU
(Tradiţie)
De când s-a înfiinţat liceul, familia mea are peretele ăsta rezervat

lângă sala festivă. uite tăbliţa cu numele nostru. aici a învăţat tata,
aici a terminat şef de promoţie bunicul. Veneau la şcoală îmbrăcaţi
la patru ace, cu chipiul pe cap şi cu zâmbetul pe buze. uite, acum
eu păstrez carnetele de note din toţi anii lor de liceu. De la tata ştiu
cum trebuie pulverizat din când în când cu fixativ peste foi ca să
nu se îngălbenească.

Când mă mai hotărăsc să vizitez liceul şi s-o văd pe directoare,
iau cu mine un manechin pe care-l îmbrac în uniformă, cu epoleţi
şi chipiu, îl aşez în sala festivă şi-i fixez tricolorul în mâna dreaptă.
un elev de clasa a noua ce urmează să fie botezat, gâtuit de emoţii.
Când mă întorc îl găsesc cu cravata într-o parte şi murdar de ruj pe
obraz de la profesoarele care nu au vrut să mă pupe chiar pe mine.
Noaptea îmi iau soţul şi copilul, îi duc în clasa din pod, iar eu,
aşezată în locul elevului de serviciu, trag clopoţelul şi sun de ieşire
până spre dimineaţă.

CORINA NECHITA
(La spânzurătoare) 
Călăul s-a îngrijit din timp de buna desfăşurare a lucrurilor. a uns

funia cu săpun Dove cu particule abrazive. a măturat podeaua şi a
desenat pe ea cu creta un şotron pentru copiii ce se plictiseau aştep-
tând. a adus coşuri cu legume stricate pentru lumea adunată, ca să
le arunce în condamnat imediat ce urcă pe scenă. Preotul a avut
ideea de a instala din vreme pe celelalte ramuri ale copacului bătrân
leagăne din roţi tocite de tractor. în care să se dea lumea cu capul
pe spate şi picioarele înainte. Că-i mai bine în asemenea momente
să simţi că pluteşti, nu să cazi.
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La spânzurătoarea trecută călăul a umblat prin parc cu o helancă
rămasă de la arestarea condamnatului şi i-a rugat toţi bătrânii să o
încerce. Cum a aflat acest lucru, condamnatul şi-a ales o zgardă de
câini anti-purici, a făcut câteva gargare, s-a gândit la nişte vorbe de
duh şi l-a rugat un coleg de celulă african să-i facă voodoo călăului
în somn. Dar pe el îl chinuia osteoporoza şi n-a putut să doarmă.

toată lumea îşi va aminti că la spânzurătoare, funia nu era din
sfoară ci împletită din fire de aur cu clopoţei ataşaţi, ca podoaba a
nu-ştiu-ce zeu egiptean. unii vorbesc că ar fi auzit ieşind din ei slo-
ganul L’Oreal, “Pentru că meriţi”, dar astea-s vorbe. Vorbe cu păcat.

acum, pentru spânzurătoare, călăul a împodobit copacul cu
cuţitele condamnatului, fierăstraiele, sârmele, o mănuşă şi ultimele
lui sticluţe de verde de Paris umplute cu Cola. Cum a aflat acest
lucru, condamnatul şi-a ales ultima dorinţă, a mâncat ultima frip-
tură şi câteva ouă fierte şi s-a ales cu o constipaţie, dorinţa i s-a dus
pe WC. în public, lumea o să vorbească vrute şi nevrute. “ai auzit,
dragă? Călăul şi-a făcut o mască de plastic cu chipul lui adevărat
şi-o poartă aşa prin oraş toată ziua. Şi-o scoate numai înainte de
culcare. unii spun că a luat-o razna aşa de rău că dimineaţa îşi băr-
biereşte masca în loc de barba ce-i creşte pe sub ea şi că fără masca
asta, nu se mai recunoaşte în oglindă. eu cred că de frică, dragă,
aşa… ca să mai uite. Vai de capul lui!”

La îngropare vor fi aduse condamnatului într-o cană de inox,
mică, pe jumătate cu apă,  un mănunchi de genţiene. Lumânărica
pământului.

“Dar de nevastă-sa ce să mai zici? are mâinile aşa aspre… auzi şi
tu – cea mai mare specialistă de la noi în scos capete de căpuşe. Las’
că bărbatu’-su a întrecut-o. Nici capul lui nu stă prea bine acum. “

eu mi-am îmbrăcat fusta, mi-am aranjat părul şi cărarea pe o
parte şi am plecat să plimb câinele. Bărbati-miu nimereşte destul
de bine vântul prin copaci şi vine să stăm de vorbă, aşa, liniştiţi,
cam de vreo lună.

(Tradiţie)
De când s-a stabilit circul la noi în oraş, familia mea are locul ăsta

rezervat în public. uite numerele scaunelor noastre, pe care le jucăm
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şi la loto. aici a stat întotdeauna mama, aici a stat şi bunica. aşteptau
răbdătoare cu punga de popcorn în braţe, cu zâmbetul pe buze. uite,
acum eu păstrez colecţia de autografe de la toţi acrobaţii care au lu-
crat la circul ăsta. De la mama ştiu cum trebuie scuturat din când
în când biciul ca să se crape tăcerea.

Când mă mai hotărăsc să dresez purici şi să sar de la trambulină,
aşez în locul meu de pe scaun un perpetuum mobile, o mică figu -
rină cu cal şi călăreţ şi lângă el, punga de popcorn. O jucărie care se
leagănă ca mine la doi ani. Când mă întorc, îl găsesc oprit, iar punga
de popcorn goală – au trecut prin public băieţi care nu îndrăznesc
să profite chiar de  mine. Noaptea îmi chem iubitul şi pisicile în cort,
îi aşez în public, iar eu, în locul prezentatorului, îmi schimonosesc
faţa caraghios pictată şi învârt din baston în stânga şi în dreapta
până spre zori.

Rescrieri după Urmuz
CRISTINA CHEIBAŞ 
Melinte şi Ilioaie
Melinte este compus din păr, şapcă şi minijup şi se găseşte astăzi

cu foarte mare greutate. înainte se putea comanda de pe un site cu
obiecte de uz casnic, dar acum graţie facebook-ului se poate găsi în
orice listă de prieteni.

Melinte nu umblă niciodată singur. Poate fi găsit însă numai după
miezul nopţii, măsurând în lung şi-n lat şoseaua de centură, la braţul
unui dihor de care se află strâns legat cu latex reciclat de la
tomberonul de vizavi şi căruia pe timpul nopţii îi dă blana jos cu
cleştele, după ce mai întâi îi taie coada şi îl lasă un pic la sărat... alţi
dihori mai pescuieşte Melinte într-o piscină părăsită dintr-o
văgăună de prin transilvania, unde îi violează rând pe rând până
ce împlinesc vârsta de 40 ani şi căpătă forme mai puţin atrăgătoare,
când, la adăpost de orice răspundere penală, îi sugrumă fără pic de
mustrare de conştiinţă.
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Cea mai mare parte din an, Melinte nu ştie unde locuieşte. se
crede că stă culcat într-o cutie de bere agăţat de streaşina unui bar,
afacerea unui prieten, băiat bun cu picioarele alungite de la proteze
şi încălţat mai mereu în cizme din fier forjat. acesta, din prea multă
simpatie, se zice că-l ţine astfel sechestrat pentru a-l feri de pişcă-
turile muştelor şi de inflaţie. totuşi Melinte reuşeşte să scape
d-acolo câte trei luni pe an, în timpul iernii, când cea mai mare
plăcere a lui este să se îmbrace cu o fustă de club făcută din stofă
de perdea cu imprimeu din piele de şarpe şi apoi să se agaţe de mese
prin diferite pub-uri, în ziua în care se dau mici spectacole, cu
scopul unic de a fi oferit de proprietar ca bonus şi împărţit la
clienţi... în acest mod speră el că va contribui într-o nebănuită mă-
sură la rezolvarea crizei economice... Melinte primeşte şi audienţe,
însă numai într-o văgăună de lângă piscina cu dihori. sute de soli -
citanţi de chilipiruri, second-hand-uri şi outlet-uri sunt mai întâi
introduşi într-un incubator imens şi obligaţi să scoată fiecare câte
un pui. sunt suiţi în câte un cărucior pentru cumpărături şi împinşi
de la spate ca mai apoi să coboare valea cu o viteză nevăzută, de
către un prieten al acestuia, care îi ţine şi drept paravan, numit Il-
ioaie, personaj ciudat care, în timpul regresului, are urâtul obicei de
a cere solicitanţilor să se compromită cu câte un mic streaptease
până ajung la destinaţie. 

Ilioaie nu a fost multă vreme decât un simplu aspirator pe la mai
multe cluburi din oraş. Nemaiputând suporta mirosul ce era silit
să-l aspire acolo, Ilioaie intră în câteva partide politice şi reuşi astfel
să fie numit aspirator de stat, anume la bucătăria grupului şcolar
,,Danubius”.

La o petrecere a burlacilor făcu cunoştinţă cu Melinte. ex-
punându-i acestuia înjositoarea situaţie în care a ajuns din cauza
atâtor aspirări, Melinte, inimă caritabilă, îl luă sub aripa sa. I se
promise să i se servească de îndată câte 200 de ron pe zi şi diurnă
cu singura condiţie pentru Ilioaie de a-i servi de Pr la dihori; de-
asemenea să-i iasă înainte în fiecare seară pe şoseaua de centură şi,
prefăcându-se că nu-l observă, să calce dihorul pe coadă ca mai apoi
să-şi ceară mii de scuze pentru neatenţie, iar pe Melinte să-l
mângâie pe păr cu o perie urându-i succes în afaceri şi numai bine...
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tot spre a face pe plac bunului său prieten şi protector, Ilioaie ia
o dată pe an formă de extinctor, iar dacă e umplut cu spumă până
sus, înterprinde o călătorie îndepărtată până la insulele Maldive şi
Marchize: mai toate aceste călătorii se compun din dus, din  uşu-
ratul pe plajă, în faţa băştinaşilor şi apoi reîntoarcerea în patrie.

în una din aceste călătorii, Ilioaie, contractând virusul vacii ne -
bune, molipsi, la înapoiere, în aşa hal toţi dihorii, încât, din cauza
nebuniei lor, Melinte nu îi mai putea avea la dispoziţie oricum. Fu
imediat concediat din serviciu.

Fiind fire din cale afară de sensibilă şi neputând suporta o atare
umilinţă, disperat, Ilioaie îşi puse în aplicare funestul plan al sinu-
ciderii, după ce avu grijă mai întâi să-şi facă un tatuaj pe limbă.

înainte de moarte se răzbună grozav pe Melinte, căci strecu -
rându-se noaptea în văgăună pe când acesta dormea dus, îi rase tot
părul cu spumă dintr-însul. redus astfel la nenorocita situaţie de a
fi compus numai din pălărie şi fustă, Melinte abia mai avu putere
să se târască până la marginea piscinei cu dihori; acolo căzu el în
stare de senilitate şi în această stare a rămas şi până în ziua de azi...

Plecarea la Universitate
Din toate pregătirile pentru plecare, cea mai mare parte era în-

deplinită; în cele din urmă reuşi să-şi coase şi o legătură de cărţi
fiind ajutată de cele două pisici ale sale care nici de astă dată nu o
lăsă să meargă la mila mătuşilor. singurul lucru pe care-l cereau în
schimb era să fie şi ele primite cel puţin o zi din săptămână în ca -
mera de cămin unde mirosea atât de frumos a creier încins. se sui
în autocar.

sentimentul bolnav şi de neînlocuit de mamă o întoarse însă din
drum înapoi acasă unde, cu o mişcare repezită şi obscenă în mij -
locul poporului iubit, îşi descusu venele de la mânecile uniformei
şcolare şi imediat după aceasta, fără a mai pierde timpul, se furişă
neobservată de nimeni într-un cartier vecin răufamat şi se înscrise
într-un grup emo.

Nu mai avea nimic de pierdut. Păşise în al şaptezecelea an al exis -
tenţei sale, lăsând în urmă un trecut nemaipomenit. acum zilele îi
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erau numărate. singura dorinţă pe care o mai avea era să-şi serbeze
nunta de argint. în acest scop chemă toate vecinele şi după ce le in-
vită mai întâi să guste din nişte bucăţi de orez expandat, le împinse
într-o saună cu gaz. urmară apoi două stewardese de la o linie aeria -
nă internaţională şi-o doică. ea însăşi, ca să poată linişti adunarea
de oameni care începuse deja să bârfească, se tunse cheală şi se sui
într-o cabrioletă, de unde, în sfârşit, spre satisfacţia tuturor, aripile
sale roz puteau să fie lăsate în voia vântului, arborând libere şi
nestăpânite de nimeni în spatele trolebuzelor pe linia de 
tramvai.

După aceea se sui din nou în autocar. Bătrânul său soţ însă refuză
s-o urmeze, ros fiind de gelozie din cauza legăturilor de rudenie pe
care le-ar fi avut cu un student. totuşi, conştient de îndatoririle lui
de soţ şi pentru a nu se arăta nesimţit, se oferi să o conducă la au-
togară nu înainte de a-i oferi ca amintire o felicitare virtuală cu o
floare de nu-mă-uita, pe care ea o refuză cu încăpăţânare, aşezând
nişte tartine cu brânză mucegăită în poşetă.

Orgolios ca orice bărbat şi neputând suporta jignirea adusă de un
asemenea refuz, ţicnitul soţ o încătuşă de piersingul de la buric şi,
după ce o târî în mod grosolan prin toată autogara, o luă şi o depuse
fără niciun comentariu în bucătărie. 

Degustată de viaţă, încărcată de înţelepciune şi de ani, îşi amanetă
bijuteriile, îşi exprimă atunci ultimele sale dorinţe şi ordine. re-
nunţă la nume şi la întreaga sa avere, se dezbrăcă în pielea goală,
rămânând doar într-un costum de baie şi, după ce în această stare
mai privi în zare la universitatea îndepărtată, se sui în prima corabie
de pescari, şi ajungând în bătaia alizeului la prima insulă întâlnită
în cale, merse de se alătură unei secte.

Concluzie şi morală    
De vi se face în miezul nopţii poftă de cârnaţi
Mergeţi tiptil şi căutaţi pe dealul de la urlaţi
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PO E Z I E
CAMELIA MÎNZĂLEANU

*
am desenat un tabel:
în fiecare pătrăţică am pus câte-o amprentă
luată cu ruj.
Voi face un avion din hârtie
şi-l voi înfige în colţul
ochiului tău de sticlă.
Odată am atârnat de cer o pereche de pantaloni verzi
erau prinşi în pioneze.
acum mai am 9 degete
şi-o raţă din plastic.
Când plouă cu piatră, stau sub streaşină
Pe-un scaun de paie.

*
am despărţit vocile între ele 
cu fire de păr
să nu se mai amestece.
...ca atunci când ţipau şi mama şi tata şi bunica.
în fiecare compartiment
Voi deschide capacul câte unui borcan
Pe care l-am umplut înainte
Cu şomoioage de hârtie.

*
Nimic. Nici măcar o vorbă
Şi vântul şi-a întors direcţia
după paşii tăi.
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*
Oare ce-şi doreşte de la Moş Crăciun
fetiţa asta veselă
desenată cu creta pe asfalt?

*
soarele de acum câteva ore
a dispărut 
şi-n locul lui, n-a rămas nimic
nici măcar o fructieră
ca-n urma portocalei
pe care ai mâncat-o
după ce i-ai stors zeama
pe sânul meu.

*
întinsă pe aceeaşi canapea, 
simt cum îmi pictezi ceva cu degetul pe coapse
şi mă sufoci într-o pernă udă de salivă, 
Din care n-am văzut ieşind 
nici măcar un fulg.
te-ncolăcesc ca pe-o caisă uriaşă
până te usuci
şi mă implori 
să-ţi pun coada într-un pahar cu ceai de vanilie,
să mai poţi respira şi mâine, 
tot pe abdomenul meu.

*
Când ajungi seara acasă
şi te scuturi la uşă
ninge din tine  zăpadă roşie
şi ţurţurii-ţi rămân atârnaţi în nări
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până îi sufli într-un şerveţel de unică folosinţă
pe care-l laşi pe cuier
şi eu te strig
dar urechile tale au făcut pânze de păianjen
Sandu şi Leana
Bunicii i-au ruginit pleoapele;
clipeşte cu 2 km/h.
Pe braţul drept i-a crescut salată
pe braţul stâng, flori de muşeţel.
Bunicul le udă în fiecare zi cu apă rece de la fântână.
Bunicii i s-au crăpat ochii;
vede 3D
în urechea dreaptă are un sertar unde-şi ţine actele
în urechea stângă, un cercel de catifea.
Bunicul îi şterge ochelarii în fiecare zi cu mâneca de la cămaşă.

*
îmi dădeam pantofii cu cremă când
Ceasul a făcut poc!
era ora 14:00 fix
şi mă grăbeam să plec odată
de-acasă
şi-ai vrut să-mi spui că pierd autobuzul
dar limba ta era un cuc pe arcuri
care-a intrat şi-a ieşit afară
până s-a făcut şi un minut.

*
am pierdut la pariuri
71 de lei şi 20 de bani
acum ţin biletul ca semn de carte
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am ajuns la pagina 65
şi nu pot să mai citesc.

*
te-am aşteptat în mijlocul străzii.
M-au clanxonat 5 maşini;
nu m-am mişcat.
Când ai venit,
am numărat paşii respiraţiei tale:
273.

CORINA NECHITA
Domestic
stau pe un scaun şi
Privesc piscinele de afară
- scaunul are patru picioare, eu două,
totul e în regulă.
îmi trag mai bine pe cap 
Coroana de astrahan, cu două pene de sticlă
şi ciocănitoarea pe post de sonerie,
cu două degete de la picioare
Mă joc prin blana oii întinsă pe parchet
- Coroana îmi vine bine, oaia
e moartă, totul
e în regulă.
Lâna se adună în jurul meu
eu nu fac nimic
afară copiii şuşotesc pe dealuri
Cineva îmi bâzâie pe la urechi
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Totul e sub control
Domnişoara ştia toate mersurile
cel de cerşetor, de-a lungul metroului,
cu pantalonii daţi prin sare,
când e lumină şi beznă în pantofii ceruiţi,
când face conductorul pauză pentru un baton
cu fistic.
avionul pleacă la 7.35, va da
de mici turbulenţe stomacale şi de un gol
de aer sau cine ştie,
Din când în când mai vezi agăţaţi de vreo aripă
câţiva peşti treziţi prea devreme.
avionul
va lăsa copiii cu tot cu păturicile lor
pe pământ fix la 9.05.
autobuzele merg mai rar în week-end
şi bătrânii merg ca autobuzele,
cu untură în sacoşe pentru
marionete.
Domnişoara ştia toate mersurile, 
cunoştea direcţiile şi intersecţiile,
făcea inventarul pe gambă
şi se bucura teribil când ceva
nu mai venea.
Dresaj
Mi-am zis că-mi storc pasta de dinţi din pulpe
de fiecare dată când fac baie dinţii-mi miros frumos
din spate mi-am scos deja gemul de prune
tata voia să facă ţuică din ele
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unghiile mi le tai o dată pe săptămână
de când aveam 5 ani
le îngrop în aceeaşi cutie de bomboane cu cafea
şi râme dependente de fumat
dacă o să crească ceva din ele
toţi papagalii din lume se vor aduna acolo
pentru a învăţa cuvinte noi.
Eu încă nu ştiu să înot
s-a stricat bicicleta
şerpii s-au desumflat
ceva nu mai merge din vârful limbii
până-n coadă.
în curtea vecinului cu ochi căprui 
s-au pus pe înotat 
le-au crescut picioare
limbile le-au lăsat
undeva prin iarbă.
cu mâinile lor micuţe 
mănâncă trufe de la geam
şi pedalează pe monocicluri.
Cu balsam
am căzut printr-un cerc
plimbat cu o sârmă de copii pe stradă
de la noua fereastră - 
lumea ca într-o maşină de spălat
Profeţi de buzunar
în butoni îşi ţine cârligele
butonii au sigla lui Batman 
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şi-s făcuţi din plută, mai dă din când în când la pescuit
şi-mi vine acasă cu cămaşa franjuri.
O spăl, o calc, dau de mâncare veveriţei ştirbe 

din buzunarul stâng,
îi spun o rugăciune
Dă din cap şi-şi pileşte dintele, în creştet are tatuat 
un calendar rotund.
Dacă o mângâi dă în crize de isterie
şi-mi ţipă că voi muri cât mai curând
lovită din senin 
de un 
morman de acadele.
Simptom pe negru
Dacă îţi apar pe piele patru cocoloaşe
sunt de smoală dulce
Lasă-le acolo, nu le râcâi
sunt bune de pavat grădini de leuştean.
Dacă mai e şi frig, şi mai bine.
e semn că-n curând o să iasă fum şi şerpi de apă.
am păţit-o o dată – 
mi-au apărut, le-am lăsat în pace
până au început să ardă
până când nu vedeam din mine decât şipci
şi pe alocuri adunam ploaia în oale de bazalt.
Iubit în bucăţi lipsă
Voi face o schemă cu poziţia fiecărei gene
(genele tale sunt moi ca o caramea).
Ia cu japca tot ce mai rămâne – 
urechea ta de ac, obrazul tău lipicios.
am 22 de unghii,
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şi o cască de astronaut.
Când se taie curentul, merg acasă
într-un scaun mai rigid.
îmi băgasem mâna cu sila în sân
şi-am crezut că-i mânerul unui pumnal
nu era decât fruntea ta rece
şi mi-au plâns de milă rodiile necoapte.
Nocturn
Musafirii mei sunt 
O muscă cu strabism,
O fetiţă cu capse la capete
şi păpuşa ei din carne de rândunică,
un manager de proiect ce finanţează ştevie,
un majordom cu urticarie, două punguţe
de purici fără loc de muncă,
un stâlp cu celulită,
o cioară,
un bărbat cu limba ţinută în sifon
şi doi siamezi săritori de coardă.
La sfârşit, apare
paznicul
Care croncăne tare
şi-i pofteşte afară.
Mecanism pentru legănat
La mine pe stradă se agaţă
Noaptea leagăne de felinare.
Genunchii zăngăne metalic
Când mă dau peste cap
Becurile ţipă ascuţit în fundul păstrăvăriei.
înainte înapoi înainte înapoi
Nu cumva să apară moşneagul cu mitraliera
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Cerşeşte melanină şi pute a sală de aşteptare
O aud pe maică-mea în ferestre şi-n stomacul înnodat
De atâta joacă şi spirt medicinal.
ticăi întruna.

ALEXANDRA SOLOMON
Zâmbete de hârtie
toata viaţa am adunat cuie,
am ales cel mai mare ciocan din cutia cu scule a tatei,
am scrijelit zâmbete Cheshire, 
de pe coperţile revistelor elle.
am încercat multe până m-am hotărât pentru unul.
dar când mă uitam în oglindă zâmbetul îmi venea strâmb.
am luat patentul, am tras şi l-am scos.
de data asta am pus polobocul ca să fie mai drept.
În oraş
săpături la fiecare colţ de stradă.
am aflat de la un amic că...
oamenii încearcă să afle sufletul oraşului.
I-au crăpat capul, asfaltul
I-au dezvelit toate conductele,
I-au scos splina si ficaţii,
I-au jupuit pielea,
au scormonit pământul şi l-au făcut mormane,
nici nu se mai văd şinele de tramvai.
Din stradă
ziare rupte dintr-un volum de
poezie scrisă pe zidul din spatele blocului cu
graffiti desenat de mâna celui care ia o
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bucată de ziar a cărui cerneală se întinde pe
marginea străzii unde aşteaptă un
tip în costum ce seamănă cu un abajur
ţinea în mână un ziar din care
mi-am făcut o pălărie.
Zi stereo
ziua 
începe într-o bucată de oraş
în aerul închis din r.a.t.b.
prin care circulă molecule de soare
radiate de parfumuri de struţi
ce îşi sucesc ţevile strâmbe  
pe lângă mutra unui moş plicticos
care îţi aruncă priviri 
indecente
sunt mâinile care pornesc
telefonul sufocat 
în jeanşii unui tip
Video Games
fiecare dimineaţă începe la fel
ai în faţă cana galbenă
cafeaua neagră
pachetul pe jumătate full cu 
păsări Flamingo
aruncate pe sub biroul 
aglomerat de labele de pisică
imprimate pe tricoul anchior pe care
mă pregătesc 
să îl îmbrac scoarţa urbană 
agăţată în dulapul lui Mickey Mouse
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Mădălina
mânecile de la cămaşa office
îi atârnă de obrajii
unei maimuţe crăcănate la soare
pielea mată, translucidă 
de la fondul de ten
achiziţionat de la un 
beduin din 
deşertul africii  
îi permite accesul 
în cele mai cool pub-uri
batonul de vopsea roz
ce îi astupă buzele botoxate 
îi estompează creşterea
firelor de păr de pe limbă
mădălina este carnea congelată din 
frigider.
.com
deschid fereastra la tropice 
lumina monitorului îmi plesneşte 
o palmă peste faţa somnoroasă
mă trezesc
mă încalţ cu cel mai fin nisip de
pe întreg desktop-ul.
Zile şi nopţi
noaptea 
aprind oraşul
cu foliile de aluminiu de la
ciocolatele savurate de tine
îl explodez
aştept să facă bum
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vreau să văd artificii
ziua 
sting arşiţa cu
sâmburii de la limonada rece
pe care ai comandat-o pentru mine..
Fără calorii
mingi de tenis aruncate  
în cornete de îngheţată
se topesc la soare.

DANIEL VOICU
Restanţă
Ţin mouse-ul strâns în mână
dau click pe numele tău
visez câteva secunde la ochii tăi ascunşi

la parfumul tău 
ce-mi spune şoptit
te vreau lângă mine.

Mă enervez uşor că nu eşti online
Şi că nu s-a inventat soneria virtuală
acel zgomot de bling bling bling
Care urca şi coboară pe axa curcubeului
acel zgmot de bling bling bling
Care îşi dă ultima suflare 
Apocalipsa 
în curând va năvăli lumina. Praful va începe să plutească, 
la cea mai mică mişcare. Peste cărţi, peste hainele de pe scaun
peste pervaz şi ţevi. 
se va răzbuna pe mine
pe mâinile mele.
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televizorul îmi va vorbi răguşit
Şi vom trece la semne. Ţevile de căldură 
Vor fi în sfârşit fericite după luni bune
Boxele se vor plânge că n-au mâncat
Şi mă voi uita la un monitor cu o rezoluţie scăzută.
Nu mă tem. Nu e încă sfârşitul. 
Aproape perfect
te divinizez
sunt sufocat
te-am atacat cu gânduri şi declaraţii
pe care le-am împrumutat
am multe momente de amnezie 
sunt ca un orb cu un baston alb
care merge pe o tablă de şah 
ar trebui să te uiţi după mine
prin ochelari de soare cu protecţie ultravioletă
îţi scrijeleşti gândurile pe facebook
eşti egoistă şi nu vrei să mi le laşi doar mie
sunt atras de ele ca de un magnet
funcţionez că o bluză deşirată 
care rezistă până în ultimul moment
Nu ştiai ce te flatează
îţi făcusei un obicei să ieşi la plimbare
în fiecare seară
în centrul oraşului
te comparai cu celelalte în privirile atrase
speriai porumbeii care mâncau liniştiţi
Şi săreai prin fiecare cerc aprins
erai mult mai suplă decât în toamnă 
te aşezai pe bancă în parc şi
stăteai ca la cinema uitându-te la lume
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Şi când noaptea nu puteai dormi
te culcai pe jos 
Numărai fiecare bucată de gresie
Iar din rosturile sparte ieşeau mici gândăcei
Care te gâdilau în tălpile fine 
îţi aminteai cum mergeai pe iarbă desculţă
Când erai mică. 
Nu ştiai ce decizie să iei
Ce să mănânci, cum să te îmbraci
La ce serviciu să mergi 
Şi care din toţi e cel pe care îl vrei
răbdarea la tine era confundată cu indecizia. 
Se aude o muzică 
Care te pune pe gânduri.
îţi aduce aminte de vise, de supărări şi zilele triste
Ce îţi dă un alt suflu.
Lipit de perete a rămas
Doar o schelă părăsită
Fără muncitori, 
Prăfuită, urâtă şi fără rost.
Fără sfârşit
străpungeri de vorbe prin buzunarele goale
tânăr
Plimbat de curenţii maşinilor
Mă strecor până la ultima picătură
Pe care o aştept să curgă..
înclin umbrela într-o parte şi alta
Mă izbesc de fiecare grimasă a trecătorilor
De ce să adun râsul asurzitor 
De să să stau în casă şi să aştept
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Noaptea, ca să pot să trăiesc
Până în măduva oaselor 
să pot să ajung măcar o dată 
Până la capătul străzii. 
Vârsta
La care plouă cu bere peste tine
Şi nu te gândeşti că ani te despart
De copilăria sărutului ei 
acea singurătate ca lumânarea arde până la sfârşit
Vârsta rebelă care aluneca pe zilele ce trec
Prin băncile din amfiteatrul mare al facultăţii
unde ies la cumpărături marionete cu motor -
e dimineaţă stresantă, cu chelneriţe mahmure
Cu vânzători de ziare băuţi, cu măturători marca 2012
aerul îţi intră în hainele de pe tine
te ustură
îţi vine să te dezbraci până la piele
Mergi în cerc de câteva ori
Până dai nas în nas cu marionetele cu motor
E cel mai bine
Nu trebuie să cauţi prea mult
Ca să îţi fie bine
Când nu ştii unde să te ascunzi
unde să dormi, unde să mănânci
Prin muşuroaie să scoţi capul când vrei să respiri
să ştii că eşti tu
să îţi înfigi fibrele musculare în 
Iarbă proaspăt cosită
Ca un vierme care
îşi face drum prin untură
Şi totul pentru 
Liniştea de pe fiecare
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Centrimetru pătrat al
Corpului tău dat cu lac
Pentru congelarea şi mai tare
a cărnii care îţi înfăşoară
Ceea ce ai vrea să nu se vadă
Pentru acel somn
în care vrei să te pierzi
Cine mai crede că
toată lumea priveşte spre tine...
te arătă cu degetul, sau te duce cu vorba
Prin case, străzi, cluburi 
te înalţi pe creanga ta,
privind spre alte hoituri-
stâlpi de telegraf
Ce aşteptă în staţie
Cu mânuţele, orele...
se plimbă şi stau ca berzele
După conserve aruncate
De germani, austrieci sau olandezi.
toamna îţi e complice
Din cauza ta se naşte 
al cincilea anotimp
Iar restul e tăcere.
Mărire
de o parte de alta
străzile oraşului mi se caţără prin vene 
insecta de ciment cu picioare din gelatină 
cât să nu mai simt în beregată colţii înfipţi 
intersecţia părţilor anatomice nasc o rană deschisă 
nu e nevoie de uragane inundaţii alunecări 

de teren violenţă mirată
doar un soare opac pojghiţă prin care urci 
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aş vrea să fiu precum cei care îşi dezbracă pielea 
şi trec mai departe.
Când oboseşti
Mintea mea este plină de de pagini word
De sincroane, de fişe tehnice, de burtiere
este un folder plin până la refuz
care alcătuieşte un hotel plin de 
turişti 
care îmi trimit semnale
că oraşul e viu:
let’s go for a walk 
alţi turişti îmi trimit tot felul de înştiinţări:
Ia-ţi un concediu medical şi ieşi să iei o gură 
De aer proaspăt până nu se infectează
Lasă creditul de la bancă neplătit şi
aşa poate o să te bage cineva în seamă
aşteaptă 5 minute până când
soneria din ureche dreptă
Va aprinde fitilul sângelui
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RO M A N

Cristina Cheibaş
SĂ NU-ŢI FIE FRICĂ DE MINE

Capitolul I
Cald, foarte cald... zăpuşeala d-afară îmi pătrunde direct în creier.

Cât poate să mai dureze? aştept deja de zece minute... Ce e cu atâtea
grase într-un singur loc? Din pricina lor aerul condiţionat nici nu-şi
face treaba. De parcă toate obezele s-au găsit azi să treacă anume
pe la coaforul de pe Griviţei. în loc să mor de fericire, eu plesnesc
de nervi. Oare ce face Max acum? ,,te aşteaptă o surpriză frumoasă
diseară, iubire”, mi-a şoptit de dimineaţă, o dimineaţă în noul nos-
tru apartament. sigur a cumpărat ca de obicei trandafiri ca mai apoi
să le împrăştie petalele prin dormitor, şampanie, lumânări. Şi cum
eu nu prea cred în surprize…, că de, nici măcar când m-a cerut de
nevastă nu m-a surprins. surprizele sunt pentru copii, iar eu ador
să am totul sub control, să am siguranţă, iar dacă viitorului meu soţ
îi place să mă vadă surprinsă, trebuie să mă prefac surprinsă... tră -
iască talentul meu actoricesc. Poate e mai bine să întârzii, să aibă
timp să pregătească totul în voie aşa cum se cuvine. 

în sfârşit îmi vine şi mie rândul. Mă las pe mâna unei tanti trecută
de 40 de ani, micuţă, blondă, cu părul scurt şi pielea cam gălbejită,
fără pic de roşeaţă în obraji şi pe deasupra unguroaică.  

- Şi cum vrei, drăguţă să te tund? se uită la mine zâmbind în
oglindă în timp ce îmi freacă de zor părul ud leoarcă cu un prosop. 

După ce îi explic ce îmi doreşte inimioara, mă afund comod în fo-
toliul negru, cu mâinile plictisite pe genunchi şi cu ochii în oglindă,
urmărind foarfeca ce se mişcă graţios în mâna pricepută a un-
guroaicei. Gândurile îmi zboară tot la el şi la seara minunată ce ne
aşteaptă, iar faţa mea capătă fără voie o expresie de mulţumire. De
fiecare dată lucrurile ce au loc pentru ,,prima oară” mă fac să devin
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un pic nervoasă. Când ne-am văzut prima oară, când ne-am sărutat
prima oară... acum în urmă cu o lună ne-am mutat împreună pentru
prima oară. Prima oară ne-am întâlnit la un chef studenţesc, eu
venisem cu o colegă de-a mea de cameră, el era unul din prietenii
sărbătoritei. Ţin minte că mă fixase cu privirea de cum a intrat pe
uşă, dar eu mă prefăceam că nu observ nimic. într-un sfârşit, beat
criţă, se apropiase de mine şi mi-a zis:

- tu ştii că nu vei scăpa niciodată de mine?
- Şi de ce mă rog? îi răspund eu cu un zâmbet până la urechi în

timp ce îi admiram albastrul ochilor frumos conturaţi şi părul
blond, ondulat.  

- Pentru că vreau să fii a mea! avea o siguranţă în glas de care n-a
scăpat până acum. Poate de aceea mă simt atât de atrasă de el. Şi au
trecut 4 ani, iar peste 1 an voi fi a lui pentru totdeauna.

- ai auzit, dragă, că ella divorţează? Nu departe de mine două
doamne, mă trezesc din toropeală. Destul de frumos aranjate, cam la
50 de ani îşi omoară timpu’ bârfind pe vreo consoartă de-a lor. una
era împodobită ca o prăjitură în staniol fiind proaspăt vopsită, iar
cealaltă stătea cu nişte bigudiuri mari în cap şi cu o cafea în mână.

- Dar nu pot să cred, cum aşa?! să nu-mi spui că Nicu al ei..., ex-
clamă doamna cu staniol făcând o faţă alungită, evident stupefiată
de cele auzite.

- să vezi, dragă, că timp de 1 an ăsta avea o amantă, una tânără,
vezi doamne. Şi săraca ella nu ştia nimic, nici măcar nu bănuia.
totul era ca înainte. era grijuliu, venea la timp acasă, stătea cu copiii.
Până într-o zi când amanta a început să devină geloasă pe soţie.

- Nu mai spune! Şi?
- Şi ia trimis tot felul de poze lu’ asta ca dovadă că ei se văd şi se

iubesc de nu mai pot.  
- ei se iubesc pe dracu! auzi la ea, îţi zic eu că aia o fi vreo studentă

deşteaptă care se vede acum cu mâna pe banii prostului, iar el, păm-
pălău, n-are curaj s-o expedieze la cucamăcăii de unde o fi venit...

Nu-mi vine a crede că sunt martoră la cele auzite şi încep să râd
pe înfundate. Câte se întâmplă pe lumea asta şi noi n-avem habar,
dar stai aşa... asta nu se referă la mine. eu bag mâna-n foc că Max
nu m-ar înşela... niciodată! 
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Iau autobuzul cu gândul să cobor cu o staţie înainte, mai aveam
timp până la ora stabilită să ajung acasă. ,,10 semne că iubitul te
înşeală”, în faţa mea o adolescentă ţine în mână o revistă. îmi şi
închipui fără să citesc: 1. Inventează scuze 2. rămâne peste program
la birou 3. se îndepărtează de tine 4. Lipsa apetitului sexual. îmi
sună telefonul, cu siguranţă e Max nerăbdător să mă întrebe pe
unde sunt. a... Bubu, desigur... nu ne-am mai auzit de 3 zile, oare
ce-o fi păţit?!

- Dormi?
- Cum să dorm la ora asta? Şi dacă ţi-am răspuns la telefon evident

că nu dorm, că doar nu sunt somnambulă şi vorbesc prin somn. Ce
ai păţit, fată, unde ai dispărut 3 zile?

- aoleu, Miri, ce bine că mi-ai răspuns, să vezi ce am păţit, n-o să-ţi
vină să crezi! 

Şi acum va începe să-mi povestească până mâine cum s-a întâlnit
cu unu şi cum i-a plăcut atât de tare încât e sigură că e bărbatul viselor
sale, apoi după câteva zile mă va suna la fel de disperată că n-o sună
respectivu’ şi cum să facă să-l uite că suferă... auzi la ea, suferă!

- alo, mă auzi? alooooooooo!
- Da Bubu, te ascult! spune ce-ai păţit.
- M-a sunat, îţi vine să crezi? M-a sunat... sunt atât de fericită! Şi

cu cine să împart fericirea mea dacă nu cu tine?! 
- Mda… serios?! Nu mai spune, cum s-a întâmplat?
La drept vorbind, la una ca asta nu mă aşteptam, ca nesimţitu’ ăla

de alex cu care şi-a tras-o acum 3 luni să o mai sune vreodată. adică
tipu’ era clar unu’ din ăia care dispar subit şi fără urmă după o
noapte demenţială în care te lasă cu gura căscată. Bubu a mea de-
sigur că s-a îndrăgostit până peste urechi de el. aşa că în tot acest
timp mi-a împuiat capu’ cu alex al ei, că e perfect, că numa la el se
gândeşte, că se potrivesc şi alte porcării din astea...

- ... Şi-a cerut scuze că nu a mai dat niciun semn de viaţă până
acum şi a zis că nu a putut să mă uite, că s-a gândit tot timpul la
mine, dar nu a ştiut cum să procedeze... Doamne, sunt atât de feri -
cită... de 3 zile suntem împreună. Nu pot să cred ce mi se întâmplă,
parcă ar fi un vis! Mă auzi? am impresia că vorbesc singură... Ce-i
cu tine?! Nu-mi spui nimic? Nu te bucuri pentru mine?
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- Ba te ascult, cum să nu, mă gândeam doar cât de mult ţi-ai dorit
şi uite că s-a întâmplat... mă bucur desigur şi-ţi doresc ca fericirea
ta să dureze...

- să vezi cum s-a întâmplat de fapt! eram alatăieri seara acasă şi
citeam cartea aia plictisitoare de la tine, când îmi sună telefonu’, ce
să văd, era număru’ lu alex...

Bubu e foarte diferită de mine, uneori îi suport cu greu excesele
de trăncăneală, alteori poveştile ei îmi ţin de urât la birou. N-a ştiut
niciodată să aprecieze cu adevărat ceea ce a contat pentru mine, dar
în rest este de fapt o fiinţă neajutorată şi o prietenă bună la nevoie...

apartamentul nostru cu două camere e într-un cartier nou, rezi-
denţial. Ceea ce e superb e că ori nu avem încă vecini, ori sunt la fel
de izolaţi ca noi. aşa că ne putem bucura de o linişte a căminului
de mormânt. Hotărâtă să-l iau prin surprindere, o expediez rapid
pe Bubu şi în loc să iau ascensoru’ urc cu paşi mărunţi scările până
la 4, deschid uşa cu numărul 9, o fi cu noroc? Cât de încet pot... Dar
degeaba, în loc să miroasă a trandafiri şi a lumânări parfumate, mă
izbeşte un întuneric beznă şi mirosul de nou de la mobila de stejar
din hol. râd isteric în sinea mea, încă nu mă las convinsă... îl strig
încet mai mult pentru mine. Nici urmă de Max. asta da surpriză. îl
sun îngrijorată, nu răspunde. Ce s-a întâmplat? De ce nu e acasă? 

timp de 2 ore am stat într-o încordare continuă. De obicei, când
intru în casă pornesc televizorul, laptop-ul, încep să cânt, să dansez
cu Max prin cameră. în felul acesta uit de oboseală, fericită că am
scăpat de o zi de muncă. acum însă am căzut într-o stare de
moleşeală, am înţepenit întinsă pe pat, cu pantofii încă în picioare
şi cu ochii ţintă la ceasul de pe perete, cadou de la mama, aşteptând.
Nu mă înduplec să fac altceva, nici măcar să mă gândesc la altceva.
Prin cap îmi trec o sută de scenarii. Cum intră pe uşă, cu o faţă vi-
novată, îşi cere scuze, îmi povesteşte ceva, o istorioară inventată de
el, motive pentru care a întârziat şi eu îi zâmbesc ironic, îl pup re-
semnată sau îi ard o palmă sănătoasă peste faţă. în liniştea sin-
gurătăţii apartamentului nu mai vreau nimic decât să aud paşii lui
Max şi cheia răsucindu-se în uşă. 

Când am hotărât în sfârşit să mă ridic pentru un duş rapid, tresar
speriată de soneria interfonului. Cine o fi? 
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- Iubire, eu sunt. Deschide te rog, nu-mi găsesc cheile. 
Nu-şi găseşte cheile? Ce scuză o mai fi şi asta? aşa ceva nu se

regăseşte în filmul meu.  îi deschid, fără să-i răspund. Mai bine să-l
fi lăsat afară, ca pedeapsă, să nu îndrăznească altă dată să se joace
cu răbdarea mea. 

- Dragostea mea, ce faci? îmi cuprinde faţa cu ambele mâini şi mă
sărută îndelung pe buze. Mi-a lipsit. 

- ascultă aici Max, toată ziua nu m-am gândit decât la tine şi la
surpriza promisă, îi zic eu retrăgându-mi faţa din îmbrăţişarea lui,
încercând din răsputeri să par cât mai bosumflată. el ştie, că dacă
încep cu ,,Max” e un semn clar: sunt supărată foc. 

- Şi vin acasă...
- te-ai tuns? îţi stă foarte bine... frumoasa mea. Mă trage spre el

cu intenţia de a mă cuprinde iar în braţe. 
- De ce schimbi subiectul? Şi da, m-am tuns. îţi place? Nu rezist...

O să sar pe el înainte de a-i da ocazia să-şi înceapă pledoaria. scap
un zâmbet în colţul gurii. el dă din cap în semn de aprobare,
fixându-mă cu privirea. 

- Iartă-mă, nu am putut să te anunţ, am intrat cu o oră înainte de
încheierea programului într-o şedinţă urgentă. Proiectul la care lu-
crez nu era fezabil, a trebuit să refacem urgent unele detalii. am
avut telefonul în birou, nici nu am observat când a trecut timpul.

- De un an, de cînd lucrezi nu s-a greşit nimic niciodată, observ
indignată.

- ei, uite că s-a întâmplat. îmi pare rău… Hai nu mai fi supărată
şi lasă-mă să te sărut. Mi-a fost dor de tine. 

în minte îmi apare titlul cu litere exagerat de îngroşate de pe co -
perta revistei: 10 semne că iubitul de înşeală, 1.stă peste program
la birou. Dar nu pot să înţeleg de ce tocmai azi? a uitat de mine, nu-
i mai pasă, s-a plictisit deja? Păi nici măcar nu ne-am căsătorit încă.
se simte vinovat şi de aceea încearcă să fie excesiv de drăgăstos? 

- Ţi-a fost dor de mine? Nu mai spune... îl analizez din cap până
în picioare să-i observ o urmă de ruj pe cămaşă, un nasture încheiat
aiurea. Ceva... orice. Dar nimic, totul pare ca de obicei în ordine. Cu
siguranţă e prudent, nu lasă să-i scape ceva, dacă mă înşeală
înseamnă că o face cu cap.  
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- Prinţeso, ce ai? Nu mă crezi? Ţi-am spus doar că-mi pare rău.
îmi spune aproape în şoaptă, apropiindu-se de mine, ghicind pro -
babil suspiciunile mele. avea o privire sinceră. Nu are cum să mintă,
ochii aceştia nu pot să mă mintă. îi cunosc.

îi miros pieptul în timp ce îl îmbrăţişez. e acelaşi miros cu care
l-aş putea deosebi din 1 milion de bărbaţi. Miroase a seară de vară
după o ploaie zdravănă. Nu mă mai satur să-i respir fiinţa. îl sărut
pe gât, apoi pe gură. Buzele lui au gust de ciocolată cu lapte. 

Capitolul II
Chiar dacă ies din casă încă somnoroasă, răcoarea dimineţii mă

trezeşte de-a binelea. am dormit prea puţin astă noapte. Ne-am îm-
păcat. Nu am putut să mă dau prea mult timp supărată, am coman-
dat o pizza, am băut o sticlă de vin roşu şi ne-am uitat la ,,Modern
family” până la 3 dimineaţa. Maşina mea e în service de o săp-
tămână şi încă nu m-am obişnuit cu orarul transportului public.
Grăbesc paşii ca să prind autobuzul de fix. Max a plecat cu o jumă-
tate de oră înaintea mea, firma la care e angajat e în celălalt capăt
al Braşovului. Mi-a promis că se va revanşa pentru aseară...

Când am văzut prima oară apartamentul, ne-am hotărât imediat
pentru el, după 2 luni de căutări, acesta ne-a plăcut amândurora
la prima vedere. Văzusem până atunci în jur de 15 apartamente.
Dar aici am simţit că va deveni acel ,,acasă” mult dorit. înainte de
a-mi muta toate lucruşoarele de la mama, imediat ce am întocmit
actele şi am primit cheia mult visată, câteva zile la rând am dormit
entuziasmaţi doar pe o saltea, în casa goală. Ne simţeam împliniţi
pentru că am ajuns să avem primul locuşor al nostru. am amena-
jat apoi împreună, încetul cu încetul, fiecare colţ al apartamentu-
lui, iar unde ne întreceam în păreri făceam o dată ca el, o dată ca
mine. apartamentul e destul de spaţios şi elegant, cu un hol cen-
tral mare, pătrat de la care porneşte camera de zi, dormitorul,
bucătăria şi un hol mai mic care duce spre baie. îmi place să-mi
beau cafeaua sau să-i pregătesc pachetul cu mâncare lui Max în
bucătăria inundată de soarele dimineţii. în fiecare zi când ies pe
uşă abia aştept să revin acasă, nu-mi doresc nimic altceva decât
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să fiu cu Max închisă, izolată de lumea întreagă, ce nu are nimic
în comun cu noi doi. Dincolo de uşa casei noastre oamenii sunt
prefăcuţi, cu inima rece, cu sufletul înăcrit. aici se întâmplă tot
felul de nenorociri, pe când acolo în lumea noastră nimic din
lumea din-afară nu mai e valabil, nu mai contează decât eu, el şi
iubirea.

în ce staţie oi fi? Gândurile m-au dus atât de departe încât nici
nu mai ştiu cu siguranţă când m-am urcat în autobuz. Lumea pare
azi la fel de abătută ca mine. De când am maşina în service, mi-am
descoperit o nouă pasiune. în fiecare dimineaţă îmi place să
ghicesc ce viaţă au oamenii ce merg la serviciu împreună cu mine.
încerc să mă uit prin gaura cheii la lumea lor ascunsă, de-acasă.
Mă uit mai întâi în ochii lor. asta e destul de greu mai ales că
fiecare se uită aiurea pe geam, dar eu le inspectez atent privirea,
apoi expresia feţei, dacă sunt încruntaţi, sau dacă zâmbesc, unde
li se opreşte privirea uitându-se pe geam, sau dacă privesc în gol,
la ce se gândesc. apoi citesc limbajul corpului, cum îşi ţin mâinile,
în ce poziţie se sprijină de scaun, dacă au vreun tic nervos. Mă uit
îndeosebi la femei. Nu ştiu precis de ce, poate dintr-un simţ al ri-
valităţii sau din contră, din pură compasiune. Dacă nu sunt sin-
gure ci însoţite de cineva şi poartă o discuţie cu fiica sau fiul
colegul sau colega de la serviciu, iubitul sau soţul, îmi place să le
interpretez conversaţia şi să aud dincolo de cuvinte glasul unei fi-
inţe ce stă ascunsă în spatele aparenţelor. Mama îmi spunea când
eram mică că nu e bine să judeci un om după haină, de aceea eu
niciodată nu mă las păcălită de ceea ce vede toată lumea, sunt ca
un chirurg al sufletului, dau uşor la o parte cu o intuiţie ascuţită
amprenta societăţii, vârsta, problemele şi admir apoi în toată
splendoarea fiinţa ce o am în faţă. astăzi însă, eu am fost cea săge-
tată de priviri. un bărbat cam la 30 de ani, destul de bine făcut,
sportiv pesemne, se uită la mine ca un năuc, foarte insistent. Cred
că, mă cunoaşte de undeva, o fi vreun client al agenţiei sau cine
ştie, poate... Dar privirea lui insistentă mă deranjează, parcă mi-ar
biciui obrajii, sânii, picioarele. Nu, eu nu permit nimănui să-mi
dea jos masca sufletului... Cobor în staţia de pe titulescu, simt în
spate ochii bărbatului ce mă urmăresc ca nişte săgeţi otrăvite.
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Lucrez de aproape 2 ani la o agenţie de turism din centrul vechi
al oraşului. îmi place foarte mult ceea ce fac, dar uneori zilele trec
nespus de greu. De exemplu astăzi, mi-aş dori să fiu lângă Max.

- Şi cum a fost surpriza iubiţelului? Nici nu reuşesc să intru bine
pe uşa agenţiei că Bubu, energică şi cu un chef de vorbă ca de obicei,
nu mă lasă nici 1 minut să fiu singură cu gândurile mele… Mă uit
lung la ea, în timp ce mă instalam la birou.

- Bună şi ţie, îi zic în loc de: ,,lasă-mă în pace, te rog, azi nu am
chef de tine!”

- Hai spune, ce ai amuţit aşa? N-a fost prea bine, nu? îmi zice ea
mai în glumă, după o pauză, văzând că n-am de gând să mă
destăinui.

- Ba a fost excelent, dacă asta vrei să ştii, am făcut-o ca nebunii
peste tot, am chiar şi nişte vânătăi, încep eu să-i turui despre ce o
interesa pe ea.

- Hai tu, pisicuţă în călduri ce eşti, dar mai poate ăsta al tău? încă
nu s-a plictisit de tine? După 4 ani, să fi fost în locul lui, eu sincer te
lăsam pentru alta. Şi începe să râdă cu gura plină, în timp ce
mesteca un biscuite. 

- aşa deci?! Ce prietenă îmi mai eşti şi tu... încep să râd şi eu mai
mult de râsul ei. 

- Şi la tine? Cum merge cu alex?
- îîîî... formidabil, mă plictiseşte groaznic.
- Nu pot să cred ce îmi spui. încerc eu să par cât mai surprinsă.
De fapt, înţelegeam perfect despre ce era vorba. este o reacţie

tipică, lipsită de noutate. Pe Bubu o plictiseşte tot ce durează mai
mult de 3 zile. Chiar dacă acum zice că şi-a descoperit sortitul, peste
ceva timp uită că a gândit sau măcar a zis aşa ceva. Cu alex,
într-adevăr obsesia a durat 3 luni, în schimb doar 3 zile să-şi dea
seama că cel la care visa ea n-are nicio legătură cu realitatea. Pentru
ea luarea deciziilor ţine de dispoziţia pe care o are la momentul res -
pectiv, adică întotdeauna după toane. într-o zi m-a anunţat că s-a
logodit. apoi, a doua zi după ce mi-a dat minunata veste, a venit la
mine plângând. s-au despărţit din cauza viitoarei soacre şi anume
pentru că săraca femeie îşi dorea ca înainte de moarte să apuce şi
ea să-şi vadă nepoţeii. Bubu în schimb nu suportă ideea că va fi
nevoită să facă copii şi să aibă grijă de cineva tot restul vieţii. ar fi
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sinucidere curată pentru ea să se mute la cratiţă şi să se apuce de
fabricat copii, atâta timp cât prin natura ei nu e în stare să dea mân-
care nici unui câine. Păi, cum? să-şi strice manichiura şi să petreacă
o zi întreagă nearanjată? aşa ceva n-o să vezi. Mă amuză obsesia ei
legată de aspectul fizic. Nu poate să înţeleagă că nimic nu e veşnic,
iar frumuseţea la un moment dat prea puţin contează. Nici nu vreau
să-mi imaginez cum va arăta la 40 de ani, plină de operaţii estetice,
cu siguranţă nici n-o voi mai recunoaşte.

- uite aşa, cum ai auzit. Mă asigură ea.
- Dar nu ziceai că e iubirea vieţii tale şi altele... O întreb eu cu o

uşoară ironie.
- a fost, sau cel puţin aşa credeam la momentul respectiv, apoi

când l-am cunoscut mai bine, mi-am dat seama că îl doream atât
de tare doar pentru că a fost aşa rece cu mine atâta timp.

- Pentru tine toţi bărbaţii sunt ca nişte jucării. eşti un copil răs-
făţat care vrea în fiecare săptămână câte-o jucărie nouă.

- Dar nu pot altfel. Şi ăsta m-a plictisit de moarte. Credeam că de
data asta va fi diferit. Dar nu, e la fel ca toţi, nimic extraordinar. îţi
închipui? am stat 3 zile împreună şi deja m-am plictisit. Imagi -
nează-ţi să fi stat o lună... nu mai zic de un an. Mi se pare colosal.
tu cum ai rezistat atât? spune-mi şi mie secretul tău!

expresia feţei ei voia să dea impresia că nu e vorba doar de un
capriciu. îi părea rău că nu găsea pe cineva deosebit, dar ea? este
oare deosebită? Nu-şi dă seama că ea însăşi e un stereotip?!

Nu am ce secret să-i dezvălui. totul ţine de chimie, de atracţia
nebu nă ce se naşte între doi oameni atunci când se întâlnesc. am
fost predestinaţi unul altuia? sau l-am întâlnit pe Max în urma unor
coincidenţe? Dacă e destin sau doar o înşiruire de întâmplări, asta
nu sunt sigură, dar de ce sunt sigură e că n-aş putea trăi fără el.
Nu-mi concep pur şi simplu existenţa. Max mă completează. Daca
nu l-aş fi întâlnit, poate eram alt om. Cred cu tărie că ne-am modelat
unul după altul, pentru a ne putea potrivi atât de perfect. sufletul
plin de dragoste nu are legătură cu rutina vieţii obişnuite, iese pur
şi simplu din banalitatea cotidianului şi capătă o energie aparte, ce
o simţi imediat când te uiţi în ochii unui îndrăgostit.

e greu să fii deosebit în ziua de azi, în schimb e uşor să fii şi să
faci ceea ce face vecina, colegul, şeful. ,,Fii în rând cu lumea”, peste
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tot auzi. spiritul turmei este cel care guvernează timpul în care
trăim. să ai un exemplu în viaţă contează cel mai mult, un model pe
care să-l imiţi şi după care să te iei. Şi ce devenim? Copii ale unei
copii ale unei copii... Originalul se pierde în timp în aşa hal încât
valoarea lui nu mai contează. Şi ne mândrim cu asta? Bubu se mân-
dreşte. e foarte sigură pe ea când e vorba de perpetuarea generaţiei
blondelor frumoase foc şi cam atât. Nu e proastă deloc, uneori chiar
are sclipiri de inteligenţă, dar vrea din tot sufletul să fie în rând cu
lumea. Pentru ea e normal să fii tot timpul pe tocuri, să ai vesti-
mentaţia cât mai sofisticată, să fii prezent sâmbătă seara într-o
bună parte din cluburile oraşului şi în timpul săptămânii pe la
terase, câteodată la cinema, dar să citeşti o carte sau să mergi la
teatru nu e deloc normal, ăstea sunt obiceiuri învechite, bune pen-
tru pensionari. 

De ce mai sunt prietenă cu ea? Pentru că de fiecare dată când o
văd îmi amintesc că eu sunt altfel, sunt total opusul ei. Şi acest lucru
mă binedispune fără să vreau. unde mai pui că a avut o copilărie
nefericită, a rămas fără mamă la 10 ani. a crescut-o mai mult o mă-
tuşă din partea tatălui, o femeie cam ţicnită, de la care după cum se
vede nu prea a avut ce învăţa. Poate şi acest lucru a determinat-o
s-o apuce pe cărări greşite. M-am resemnat, am cedat de fapt fără
să mă lupt cu ea. am învăţat să o apreciez, pentru ceea ce e dincolo
de aparenţe. Puţin câte puţin i-am dezvelit sufletul şi am descoperit
un copil. acest lucru mă motivează când stau în preajma ei.

- să vezi că am descoperit o nouă dietă, entuziasmată îmi spune
săltându-se de după calculator, în aşa fel încât tot corpul i s-a mişcat.
Nu e deloc grasă, e doar ceea ce se zice ,,cu forme”. Şi pentru că are
de toate pentru toţi, tinde ca orice fashionistă către perfecţiune.
acum, o nouă pasiune a ei o reprezintă reţetele de slăbit culese de
prin reviste. încearcă câte o dietă timp de o săptămână apoi se lasă
dezamăgită că vezi doamne nu-şi face efectul. ăsta e farmecul ei, e
atât de imprevizibilă încât nu ştii ce va face în secunda următoare.
ar fi trebuit să se facă actriţă. ar fi avut un mare succes în comedii,
e atât de nostimă uneori!

- Da? şi ce trebuie să mănânci azi? 
- Cinci grapefruit, îţi dai seama?! toată ziua...
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- Ce dietă mai e şi asta? Şi energie de unde ar trebui să ai? O întreb
suspicioasă, pentru că ştiu cum îi place să exagereze.

- asta e şi ideea, să slăbesc. înţelegi?
- Nu înţeleg cât mai vrei să slăbeşti.
- Cât de mult se poate. ai văzut-o pe Kate Moss cât de slabă e?
- Nu am văzut şi nici nu cred că are vreo importanţă.
- Pentru mine are şi dacă tu nu ai grijă de tine aşa cum am eu,

asta nu înseamnă că e cel mai nimerit lucru. 
- O să cazi jos în plină stradă o dată cu dietele tale, îi spun eu în-

grijorată.
- Ce vorbeşti, tu Miri?! Mă crezi aşa de inconştientă? uite o să mai

mănânc nişte biscuiţi de la tine, dar asta doar pentru că ai insistat tu. 
Nu avea niciun rost să-i mai spun ceva. era mai încăpăţânată ca

o măgăriţă. Iar experienţa mi-a arătat că oamenii ca ea nu se trezesc
niciodată la realitate, ci trăiesc tot timpul cu un văl pe cap. Mai bine
mă concentrez la ce am de făcut, pentru că ziua de muncă de-abia
a început, mă aşteaptă fie nemulţumirile clienţilor, fie istericalele
şefului. aşa e în fiece zi, oamenii uneori cred că tu nu eşti la fel ca
ei, ci un fel de maşinărie care să le facă pe plac imediat. 

Capitolul III
Pantofii sparg liniştea serii, ciocnindu-se de asfaltul prăfuit.

Miroase a tei înflorit. Mă doare capul îngrozitor. sunt tristă. am
preferat s-o iau pe jos acasă ca să-mi aerisesc gândurile. am făcut
deja un ocol cam mare, am chef să mă plimb. azi nu mă grăbesc să
ajung nicăieri. Picioarele îmi poartă un trup obosit, lipsit de vlagă.
Oricât de mult aş încerca să mă liniştesc, nu mă pot gândi la altceva.
,,Ies la o bere cu băieţii, te superi?” acea întrebare pusă parcă doar
cu intenţia de-a mă scoate din sărite. I-am răspuns politicos: ,,Bine,
dragostea mea, ne vedem acasă”, în loc să-i reproşez: ,,Dar dacă mă
supăr mai pleci? Dacă eu îmi doresc să petrec seara cu tine, fiecare
seară, să fiu doar eu şi tu? Ce ai face atunci?”. De la întrebarea lui
îmi inundă capul alte o mie de întrebări. Dar cel mai rău e că nu
înţeleg, de ce nu gândeşte la fel ca mine. Oare nu eram o singură 
fiinţă? 
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O pereche se plimbă pe cealaltă parte a străzii. ea ţine în lesă o
căţeluşă lăţoasă, o corcitură. sunt bătrâni, doi bătrâni ce par că sunt
într-adevăr de nedespărţit până la moarte, din nefericire atât de
aproape pentru ei. un copil se plimbă cu bicicleta. tatăl său vine
din urmă cu o fetiţă mică de mână. Fetiţa de-abia merge,
potictindu-se la fiecare pas. Când ajunge în dreptul meu îmi zâm-
beşte. O familie fericită. Vreau copii. 

în vitrinele magazinelor nu mă mai văd ca alte dăţi ca să-mi aran-
jez părul, văd o umbră uscată în loc. ,,Cum pot şti care este planul
lui Dumnezeu pentru mine”... scrie pe un afiş ce stă lipit pe un stâlp
peste alte bucăţi de afişe. Oare ce informaţii au încercat să transmită
celelalte? reclame pentru săli de fitness, la diferite petreceri în
cluburi, sloganuri electorale sau anunţuri de genu’: mi-am pierdut
cel mai bun prieten, un pudel negru, femelă, de 9 luni...? în loc să
înţeleg mesajul afişului de deasupra, eu mă chinui să văd colajul de
afişe ce stă în fundal şi care pare mult mai interesant prin simplu’
fapt că este compus din nişte informaţii expirate, care nu mai atrag
atenţia nimănui. Lucrurile interzise şi inaccesibile întotdeauna ni
se par mai interesante, aşa gândeşte Bubu. eu am depăşit de mult
faza asta, prin Max am devenit un om împlinit. acum nu mai duc
lipsă de nimic. De aceea îmi e frică... îmi e foarte frică că l-aş putea
pierde, că într-o zi m-aş trezi şi nu l-aş mai recunoaşte, că într-o zi
nu ar mai fi el ci altul, un alt Max de care nu m-am îndrăgostit şi pe
care nu l-aş putea iubi niciodată. Ce m-aş face atunci? Cum aş putea
să-mi continui viaţa?

- Miriam, tu eşti? Cineva mă strigă din urmă. e o fostă colegă de
facultate. îngândurată, am trecut pe lângă ea fără s-o recunosc.

- salut! îi răspund foarte sec.
- Vai, dar ce mai faci, nu ne-am văzut de atâta timp. Cum mai eşti?

Cu ce te ocupi?
un moment foarte prost pentru a mă destăinui, nu am niciun chef

de vorbă. Dar, ca să nu par prost crescută, trebuie să depun un efort,
altfel mă va crede nebună. zâmbesc fals, încercând să par o fată
drăguţă. 

- sunt bine, foarte bine chiar. Lucrez, sunt logodidă. La anul mă
mărit. încep eu foarte vag să-i explic că mi-am aranjat destul de
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frumos viaţa. Poate să moară liniştită de invidie că am tot ce îmi
trebuie la 25 ani. 

- a, felicitări... Şi cu cine? tot cu băiatul acela frumos din facultate?
Cum îl chema, parcă Max, nu? mă întreabă ea cu nedumerire în glas.

- Da, tot cu el... Ne înţelegem minunat. 
în acest moment de supărare nici eu nu ştiu dacă spun adevărul

sau mint, dar sună atât de frumos. 
- Bravo, s-o ţineţi tot aşa. Şi eu mă văd de vreun an cu un arab...
- Cu un arab?! O întreb eu mirată, întrerupând-o, cu ochii cât ce-

pele, neputând să mă abţin. îmi zic în gând: ,,Nu zău, de aşa dragoste
nebună n-am mai auzit.”  

- Nu te speria, să ştii că e super. Mă respectă, îl respect. îmi face
toate poftele. Ce îmi mai trebuie? 

De când respectul înlocuieşte dragostea? Doar bunica îmi mai
vorbea despre respectul ce stă la baza familiei. Fata asta a luat-o
razna de tot. ea oare ştie acest lucru? sau n-a îndrăznit nimeni să-i
zică până acum.

- Bine, dacă zici tu. să fiţi fericiţi...
Nu ştiam cum să închei cât mai repede această întâlnire pe cât de

neaşteptată, pe atât de nefolositoare.
- Dar nu vrei să mergem la o cafea, să mai vorbim, s-au întâmplat

atâtea în toţi aceşti ani. începe ea să se agite de îndată ce a simţit că
are cui să se laude. 

- Ştii... sunt foarte obosită, încerc eu să-i sugerez că, de fapt, n-am
niciun chef să-i mai suport mutra mult timp.

- Bine, atunci rămâne pe altă dată. ai acelaşi număr de telefon? 
Din păcate aveam acelaşi număr de telefon. Dar nu aveam nicio

intenţie să mă mai văd şi altă dată cu ea.
- sunt foarte ocupată de obicei, dar mă suni, poate ieşim o dată,

mint eu cu neruşinare. 
- Mă bucur foarte mult că te-am văzut. îmi zice ea în timp ce mă

pupă în aer, apropiindu-se  de obraz. 
eu de fapt mă bucuram că am scăpat în sfârşit de ea. Devenise ca

o gumă de mestecat în care se întâmplă să calci uneori mergând
liniştită pe stradă şi de care, după aia, nu mai poţi scăpa aşa uşor.
Oare sunt atât de sălbatică? Nu mai suport oamenii? Cu siguranţă,
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îmi face rău orice apropiere de acest gen. sunt insensibilă la tot ce
se petrece în jurul meu şi nu are legătură cu mine. 

universul meu e compus din Max şi atât. Până şi de propria mea
mamă am uitat. Dar mama mă înţelege, nu mă condamnă, din con-
tră, e fericită pentru mine. s-a căsătorit mai mult din nevoie decât
din dragoste, iar mai târziu tot ce a unit familia noastră a fost un
profund sentiment de prietenie bazat pe colaborare. Mama şi tata
au ajuns din obişnuinţă la ceea ce se numeşte toleranţă pentru un
scop comun şi anume păstrarea familiei, din care făceam şi eu
parte. tata nu a fost de-acord cu mutarea mea, i-a fost greu să se
obişnuiască…  fetiţa lui dragă pleacă pentru totdeauna de acasă.
acum, când s-au trezit singuri, e prea târziu să-şi mai refacă
vieţile, şi prea greu. Iar eu nu mi-aş putea niciodată imagina
părinţii separaţi. 

simt o dorinţă nebună să urlu, aici în mijlocul tuturor, oricum ni-
meni nu mă poate ajuta. Mai am puţin şi sunt acasă. Oare a ajuns
înaintea mea? îmi amintesc cât de fericită am fost când m-a cerut de
soţie. Chiar dacă mă aşteptam la aşa ceva, am plâns de nu mai ştia
Max ce să-mi facă să mă oprească. a fost un moment de neuitat. s-a
întâmplat de ziua mea, când mi-a făcut cadou o vacanţă în Paris. în
vârful turnului eiffel m-a luat în braţe şi mi-a şoptit la ureche dacă
vreau să fiu soţia lui. apoi mi-a pus inelul de logodnă pe deget.
Plângeam în continuu încât nici nu am apucat să spun ,,Da!”. Dar
ochii mei spuneau totul. apoi ne-am hotărât să ne mutăm împreună. 

Mă aşez pe o bancă din faţa blocului, apartamentul nostru e în
beznă. încă n-a venit... Mă uit la telefon pentru a 50-a oară. Poate
m-a sunat şi nu am auzit. Nu, niciun apel pierdut. îmi vine s-o iau
îndărăt spre oraş şi să cutreier fiecare terasă, fiecare cafenea, ca să-l
găsesc, să-i sar în braţe, să-l sărut şi să-i spun cât de proastă am fost
când am crezut că e cu vreo femeie. în depărtare, în spatele meu se
aud tunete care vin după mine, de parcă încearcă să mă ajungă din
urmă şi să mă alunge în casă. începe să picure, dar nu-mi deschid
umbrela. Mă plouă, stropii sunt încă mici, foarte mici, aproape in-
vizibili, dar care îmi zdrobesc creierul... mi-l fac bucăţi.

Nici nu am simţit când m-a plouat de-a binelea. am intrat totuşi
în casă. Max încă n-a venit, şi au trecut 3 ore de când m-a sunat şi
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de când eu rătăcesc prin oraş. speram să-l găsesc, speram să vină
mai repede acasă. Nu îndrăznesc să-l sun, ce aş putea să-i spun? „ai
zis că ieşi la o bere nu la 10”? aş fi absurdă, la ce bun să-i stric toată
distracţia?!

Nu găsesc motivele reale ale neliniştii mele, doar simt că mă
deran jează, simt doar că ceva nu e în regulă. e ceva puternic care
îmi înnegreşte sufletul de supărare. sunt geloasă? sau doar egoistă?
Mă cutremur la gândul că ar putea să mă mintă şi că de fapt e cu
vreuna, aranjând lucrurile în aşa fel încât eu să nu bănuiesc nimic.
ar putea el să facă aşa ceva? Bubu spune că toţi bărbaţii sunt la fel,
dar Max nu e ca toţi... nu, nu e! 

De cum a intrat în casă, Max s-a împiedicat de ceva, pentru că m-a
trezit un zgomot puternic pe hol. am făcut un duş şi, fiind foarte
obosită, am adormit. se aude uşa de la dormitor, puternic izbită de
perete. 

- Iubirea mea! Drăgăstos, se pune în genunchi, lângă pat, uitându-se
la mine cu un ochi întredeschis. arată groaznic. e beat criţă.

- Cât e ceasu’? îl întreb eu, pe un ton sever, privindu-l încruntată.
Ştiu prea bine că e trecut de miezul nopţii, ceasu’, destul de mare,
stă chiar în faţa mea.

- Haaabar n-am! Mult.. .Ce-ai făcut fără mine?
De-abia poate silabisi câteva cuvinte. aş vrea să-i reproşez câteva,

dar nu are rost să mă cert cu el acum în toiul nopţii. totuşi, era
amuzant în starea asta.

- Pune-te la somn. eşti mort de beat.
- eu? am băut pentru că te iubesc mult, mult. eşti viaţa mea. Mă

crezi?
- te cred. Hai, vino lângă mine.
zâmbesc, pare atât de sincer. După ce cu greu a reuşit să se

dezbrace, într-un final se apropie de mine şi mă sărută. se pune în
pat şi mă ia în braţe. Duhneşte puternic a băutură. Ce a făcut în tot
timpul ăsta? Cu cine o fi băut atâta? 

Deja sforăie, a adormit imediat, dar la mine somnul nu mai vrea
să vină. am înţepenit aşa încleştată, ca într-o capacană, în braţele
lui. îi dau mâinile la o parte, ca să-mi pot găsi o poziţie de somn
mai comodă. Nu, nicicum nu-mi vine bine. afară e un cer senin, din
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pat văd o bucată de cer plin cu stele. Lumina lunii îmi inundă ca -
mera. M-am întors cu faţa la el şi îl privesc lung ca să citesc pe faţa
lui răspunsuri la întrebările pe care nu îndrăznesc să i le adresez.
,,Mă înşeli? Nu? Ce bine, şi eu care credeam... spune-mi că mă
iubeşti, am nevoie să aud asta. acum!” Până şi gândurile mele
vorbesc în şoaptă, de frică să nu-l trezesc. „să nu mă mai laşi sin-
gură, niciodată. am fost foarte tristă, ştii? Nu cred că ai măcar cea
mai mică idee. am să o iau razna fără tine. Dacă vei înceta să mă
iubeşti, mă vei părăsi? stai, mai bine nu-mi răspunde. să nu mă
părăseşti, te rog. Nu poţi pleca de lângă mine. e prea târziu, deja te
am în sânge. Iubitule, vreau copii, mulţi copii cu tine.”

îmi trec degetele prin părul lui mătăsos. De mult timp mă
ameninţă că se tunde, dar eu protestez de fiecare dată şi îi spun: ”eu
atunci în părul cui mă mai joc?” îmi place să-i iau fiecare buclă în
parte şi s-o înfăşor pe deget, în formă de spirală. Părul lui miroase
ca blăniţa unui pisoiaş. acum miroase a fum de ţigară şi a băutură
şi încă nu mai ştiu a ce... Mormăie ceva şi se întoarce pe spate, cu
picioarele şi mâinile întinse ca o broască. ajung pe marginea patu-
lui. e atât de frumos, aşa în somn. respiră liniştit, fără să ştie că eu
stau şi îl privesc.   

De când ne-am mutat împreună, asta e prima oară când vine
acasă atât de târziu. Prima oară când îl văd atât de beat. Nu pot să
mă mai înţeleg, de ce îmi fac griji, că doar nu e nimic ciudat în a fi
beat. asta e dovada clară că a fost, precum a zis, cu băieţii la o bere.
Nu pot să adorm, pur şi simplu îmi explodează capul. 

„Dragul meu, dacă mă părăseşti, te omor. să nu-ţi fie frică de mine,
voi fi precaută, mă voi omorî şi eu apoi. Voi avea grijă să nu doară
mai mult decât m-a durut pe mine când m-ai părăsit.” Delirez. De ce
nu pot să adorm? Ce să fac să mă ia somnul? în minte îmi vin numai
prostii... obsesiile îmi ies la suprafaţă, ca morţii înecaţi. Mă sperie,
încep să mă gândesc de ce aş putea fi în stare. Cu siguranţă de orice...

aud ceasul ce ticăie. Nu înţeleg cum am putut să dorm până acum
de zgomotul pe care-l face. ticăitul lui se aude îngrozitor de tare.
Copii, vreau copii care să-ţi semene. Mai întâi o fetiţă blondă să-ţi
semene cu ochii tăi albaştri şi apoi un băieţel, dolofan şi cu ochi
mari, ca mine...

119



Dau plapuma la o parte, mi-e cald, foarte cald, mă sufoc. Cât o fi
ceasul? se luminează de ziuă afară, sau îmi pare mie? Mă chinui de
atâtea ceasuri să adorm. îmi doresc un leagăn, vreau acum să fiu
într-un leagăn, în leagănul de-acasă, de când eram mică (cred că e
pe undeva prin pod), mama să-mi cânte ceva sau să-mi citească o
poveste cu prinţi şi prinţese. Mai vreau... mai vreau ceva, ceva ce nu
am acum, dar poate am avut cândva, dar nu ştiu ce, ce anume îmi
lipseşte? simt un gol enorm, poate am capul găurit ca o stropitoare?
îmi curge mintea... Max, vreau să te trezeşti, să stai cu mine. îmi e
urât să stau singură. e noapte, îmi e frică de întuneric. Ştii? sigur că
ştii, că doar ştii totul despre mine. sunt viitoarea ta soţie. Ne vom
iubi mult, foarte mult. apoi, când vom ajunge la bătrâneţe, ne vom
plimba pe stradă cu o căţeluşă lăţoasă, să ne vadă tinerii şi să ne in-
vidieze pentru dragostea noastră.”

Capitolul IV
Când mi-a sunat azi dimineaţă alarma nu pot şti cu siguranţă, nu

am auzit nimic. am adormit adânc, probabil pe la 5 dimineaţa. M-a
trezit Max apoi, gesticula speriat prin cameră aruncând haine în
toate părţile din dulap. Nici el nu auzise alarma. era în întârziere.
Primul lucru pe care mi l-a spus e că îl doare îngrozitor capul. Pe
mine mă durea şi mai tare, de parcă şi eu băusem cot la cot cu el.
Cu greu m-am ridicat din pat, tot ce îmi doream era încă o oră de
somn. adevărul e că acum dorm pe scaun în spatele calculatorului,
cu faţa rezemată în mâini. Cafeaua luată la repezeală nu mă ajută.
De fapt cafelele, e a treia pe ziua de azi. Şi e de abia amiază. Cum
am ajuns la agenţie, am avut marele noroc să dau peste un client
foarte dificil, apoi altul şi mai dificil. Bubu a plecat pentru o oră,
m-a lăsat să mă descurc singură, avea programare la manichiuristă,
,,e o intervenţie urgentă”, aşa s-a exprimat de parcă mergea să se
ope reze de apendicită. situaţia reală e foarte clară şi stă în felul ur-
mător: şi-a rupt o unghie şi trebuie urgent să o înlocuiască. 

Nu ştiu de ce dar azi am impresia că totul îmi merge de-andoase-
lea. sunt slăbită, nu am putere nici să tastez, nu am poftă de mân-
care. Nu pot nici măcar să mă gândesc la mâncare că mi se face
greaţă. 
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- Miriam, ce faci acolo? 
tresar. Când a intrat? că nu am auzit uşa de la intrare. adi, şeful

meu, mă trezeşte din moţăială. acum stă postat în faţa mea,
uitându-se fix la mine.

- Bine, muncesc, tu? mormăi eu, încet. Mi-era greu să vorbesc. De
ce a trebuit să vină exact acum?

- Dar aşa ceva nu se poate. arăţi îngrozitor. sperii clienţii cu faţa
asta. Ce ai făcut în noaptea asta? N-ai dormit? Ţi-am zis de-atâtea
ori să o laşi mai moale cu cluburile. 

e foarte impertinent, mă enervează. Ori mă confundă cu Bubu,
ori intenţionat mă ia peste picior. sau a încercat să facă o glumiţă.
Nu prea i-a ieşit. are nişte glume de le înţelege doar el. Dacă aş avea
putere în mine şi curaj, l-aş scuipa mai întâi în faţă, apoi i-aş sparge
capul de monitor. De mult mă gândesc la asta. Când îl văd mi-l şi
imaginez cu faţa în sânge. Merită să mă răzbun măcar în gând. e un
nesuferit ordinar. 

Pentru el nu există probleme şi nici viaţă personală, trebuie să fii
la muncă trup şi suflet. Ca un mic roboţel, nu contează că îţi vine să
te arunci de la etaj în acea zi, tu trebuie să zâmbeşti şi să fii politi-
coasă. întotdeauna, chiar şi în cazurile în care cineva îţi aruncă cu
lături în cap. trebuie să torci ca o pisică la urechea clientului, să-i
placă şi să vină şi a doua oară. 

- unde e Bubu? De ce nu e la locul de muncă? Mă întreabă cu su-
perioritate de parcă eu ar trebui s-o păzesc.

- a plecat să cumpere nişte gogoşi, îi răspund, cât pot de convingă-
toare.

aha, dacă ar şti el că de fapt, să-i vândă gogoşi. Bubu se descurcă
altfel cu el, ştie cum să-l ia. e mult mai linguşitoare. Iar acest lucru
îl face pe şef să se umfle în pene, mândru. eu, în schimb, n-am nici
chef, nici intenţia să-l măgulesc. aşa că de fiecare dată când se în-
tâmplă ceva şi, chiar dacă nu sunt eu de vină, urlă la mine, ferm con-
vins că eu sunt capul tuturor răutăţilor. 

Cineva debusolat intră pe uşă, se uită la mine şi la adi apoi, fără
niciun cuvânt iese afară. se mai întâmplă, mai sunt şi oameni 
nebuni pe lumea asta. Dar adi o ia tot timpul altfel, nu cum ar fi
normal.
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- Vezi, ai speriat clientul! Puteai să-l abordezi, să-l întrebi ce
doreşte. Mergi măcar să te speli pe faţă, poate te mai trezeşti.

uitasem de metoda asta de înviorare. Mă ridic în picioare ca să
merg la baie. simt că îmi atârnă greu capul pe umeri. Merg de parcă
aş călca prin străchini. Ceva îmi vâjâie în urechi. Mă uit uluită la
mine în oglindă. O, doamne! Da, avea dreptate, pentru prima oară.
arăt într-adevăr îngrozitor. Cearcăne mari, faţa palidă. Vreau acasă,
în pat cu Max. Vreau să dorm. Dar acest lucru firesc nu e capabil
să-l înţeleagă adi, mai degrabă ar înţelege programarea la mani -
chiuristă a lui Bubu. e atât de limitat. Nu vede nimic altceva decât
bani şi iar bani.

- Cum mege? Ceva rezervări? 
De obicei aceasta e prima întrebare când intră pe uşa agenţiei. azi

e o excepţie, a fost prea şocat de mine, probabil. Ce să-i spun? Dacă
îi spun că da, merge bine şi îi comunic suma, răspunsul lui va fi că
nu, de fapt nu merge deloc bine, din contră merge foarte prost, cum
pot să spun că la banii ăştia merge bine. Dar dacă încep prin: ,,Mi-a
mers foarte prost, am vândut doar 2 bilete de avion, nu am primit
niciun avans.” atunci vine replica: ,,De ce? De ce merge prost?”. Nici-
cum nu e bine, oricât de minunat ne-ar merge, chiar dacă am vinde
zeci de vacanţe pe insule exotice, tot nu e de ajuns. 

- am vândut 8 bilete de avion până acum şi o vacanţă în Cipru.
Cam atât. îi spun fără să ridic ochii din calculator, nu suport să-i
citesc falsitatea de pe faţă. e atât de evidentă încât îmi sare direct
în ochi.

- Prost domnişoară, foarte prost. Nu uita să mai zâmbeşti şi tu la
clienţi, nu fi aşa acră.

să zâmbesc desigur. O să rânjesc dacă asta vrei, nonstop. Când
merg uneori pe stradă şi întâlnesc diferiţi oameni care se uită la
mine, din obişnuinţă le zâmbesc, uitând că acolo nu mai sunt obli -
gată să fiu drăguţă cu toată lumea. Odată am visat cum eram în mij -
locul oraşului, în Piaţa sfatului, şi un grup de indivizi oribili, tatuaţi,
pesemne criminali, hoţi sau violatori parcă mă înconjuraseră, iar
eu le zâmbeam. ei luau zâmbetul meu ca pe o invitaţie, nu ştiau că,
de fapt în spatele meu era cineva care striga: ,,vinde, vinde, vinde”.
Pe faţa mea zâmbăreaţă curgeau lacrimi şi încercam să spun ce pot
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să le vând la nişte criminali? ,,Ţâţe, ţâţe, vrem să vedem ţâţe!”, au
început toţi bărbaţii din jurul meu în cor să strige. Vocea din spatele
meu în schimb îmi ordonă ,,vinde-ţi sufletul, costă mai mult”. să-mi
vând sufletul? Nu, niciodată. am început să mă zbat din toate înche -
ieturile, rânjetul mi-a dispărut de pe faţă, în timp ce strigam: ,,Nu,
sufletul meu nu e de vânzare, dacă râmân fără suflet mor. Nu vreau
să mor!”. De îndată ce nu mai zâmbeam, toţi bărbaţii aceia libidinoşi
au dispărut ca prin minune. ar fi frumos dacă ar funcţiona şi în  re-
alitate, la muncă. Când nu mai zâmbesc unui client insuportabil,
acesta să dispară ca prin farmec. adi ar fi în stare să-mi ceară orice
lucru pentru bani.

- Bine, am plecat! Vezi să faci vreo zece mii până diseară. îmi
aruncă el din prag în loc de salut.

încearcă cu siguranţă în felul acesta să mă distrugă psihic, să mă
manipuleze ca să facă ce vrea din mine, dar eu nu-i dau voie. De -
geaba mă pisează cu pretenţiile lui exagerate, nu va reuşi niciodată
să mă corupă. îmi sună telefonul.

- Ce faci, baby? Vocea lui Max a fost tot ce aveam nevoie acum. a
simţit că am nevoie de el.

- La muncă, obosită, nu mai rezist. tu mai poţi? ar fi trebuit să se
simtă mai bine decât mine, el măcar a dormit. 

- eu am mâncat acum o ciorbă şi mă simt mult mai bine. rezistă
iubire, mai e un pic. 

Mai sunt de fapt 4 ore până la încheierea programului. Mi se pare
colosal. 

- te iubesc, te las! trebuie să închid, îmi zice repede. 
aud tonul de ocupat. aş fi vrut să-l mai întreb ceva, dar... De ce

mi-a închis atât de subit? Cine o fi intrat în biroul lui? Nu am fost
niciodată la el la muncă. Nu am avut ocazia. Ce-i drept, îi cunosc
colegii, ştiu cu cine îşi petrece toată ziua, dar n-ar strica să-i fac
într-o zi o surpriză. acest gând mă mai înviorează. Mâine, în pauza
de masă, merg la el în vizită.
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Senida Denissa Miricescu
CU BISTURIUL LA PLIMBARE

Capitolul I
în faţa blocului unde stăteam în gazdă era un mic loc de joacă

pentru copii. Nimic pretenţios: nici o urmă de gazon şi doar două
bănci şi un balansoar. Pe una dintre cele două bănci o aşteptam pe
andreea, care mă sunase spunându-mi că trebuie să mă vadă ur-
gent. în timp ce mă chinuiam să fac o bărcuţă dintr-un calendar pe
care scria Mircea Geoană Preşedinte, o vedeam pe andreea cum
vine spre mine cu părul ei veşnic ciufulit, agitată, cu un picior în
ghips şi mâncând ciocolată. O cunoşteam pe andreea de cinci ani.
am fost colege de liceu, apoi de facultate. eu am mers la litere pe
română-engleză, ea pe română- franceză. era varză la franceză.

în liceu, din puţinul de franceză pe care-l ştiam, îi suflam şi ei
când doamna cu ochelari ca ai mei, însă cu părul alb, o ridica în pi-
cioare. am urât-o pe profesoara de franceză. Şi eu, şi ea. eu aveam
media 8 şi munceam pentru asta, în timp ce ea avea 4, 50. tot timpul
la limită. Ca şi la matematică, fizică sau chimie unde eram o ade-
vărată comoară pentru ea. îmi cumpăra ciocolată ca să mă răs-
plătească pentru lucrările indigo. Pistruiată, îmbăcată tot timpul
dezordonat, cu chitara în spate şi cu o muţime de brăţări hand
made, de fapt personal made, căci şi le făcea singură din aţe co -
lorate, era exact opusul meu: deborda de energie. Nu mă salută, ci
mă întrebă nervoasă:

- Nu putem să mergem la tine? adică stăm pe băncile astea ude?
- sory, nu mă lasă baba.
- Doamne, aia e dusă cu capu’. unde ai găsit-o frate? O gazdă ca

lumea n-ai găsit şi tu în tot oraşul ăsta.
- Mda... naşpa. îmi caut o alternativă. I-a scos din sărite şi pe ai mei.
- Păi da, cum să nu-i scoată? acum, în loc să stăm şi noi ca doi oa-

meni normali să vorbim, tre’ să ne chircim sub amărâtu’ ăsta de cas-
tan. Că m-am săturat de atâţia castani în oraşu’ ăsta. 
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- Lasă castanii... zii! De ce m-ai tot sunat de la şapte? Ce ai mai
păţit? Iar ai ieşit cu andrei şi te-ai făcut mangă?

- Dă-l încolo pe andrei! 
- Nu mai eşti cu el?
- Nici n-am fost. Mă rog... cel puţin eu aşa vreau să cred. asta e.

M-am făcut mangă dintr-o bere şi un pahar de vin. tot ce îmi amin -
tesc e că au chemat salvarea. Cică am sărit pe scări şi mi-am luxat
glezna. e drept că mă durea de-mi venea să urlu. Da’ asta e nimic.
Fii atentă ce-a făcut nebuna de maică-mea! 

- Iar ai baiuri cu ai tăi?
- eu nu am cu ei niciun bai. ei nu se suportă unu’ pe altul. I-a spart

capu’ lu’ tăică-meu.
- ete da! Cum să-i spargă capu’?
- Cu fieru’ de călcat. Pe bune! s-au luat la ceartă. tata vrea să vin-

dem apartamentu’, mama nu. Oricum, ştii că ăştia nu se suportă,
sunt divorţaţi de zece ani, dar tot împreună stau, aşa că tata i-a zis
la maică-mea ceva de mătuşă-mea, n-am auzit prea bine, că eram
cu muzica dată tare să nu audă soră-mea tămbălău’, de parcă aia
era chiar aşa de fraieră să nu audă, da’ ce era să fac. am dat drumu’
la muzică. 

andreea s-a oprit dintr-o dată şi a început să rupă în bucăţi am-
balajul de la ciocolată. asta era forma ei de a se calma. rupea ce îi
pica în mâini, chiar şi pixuri sau creioane. După ce a epuizat şi toată
rezerva de şerveţele nazale pe care o avea în buzunarul pantalonilor
de tip army bej, a tras de câteva ori aer în piept şi şi-a reluat
povestea. 

- taică-meu e plecat iar de acasă. Cică e la mătuşă-mea. Ce să caute
el la sora lu’ maică-mea nu ştiu. Dar nici nu vreau să ştiu. în sfârşit,
unul din ei a plecat. să facă ceva, că eu nu mai pot să stau acolo. Pe
bune. să se hotărască odată, să plece, să-şi spargă capetele numai
să nu mai stau şi eu cu ei. După ce  i-a spart capu’ i-a părut rău şi a
început să-l pupe. îmi venea să-i strâng de gât pe amândoi. am
lăsat-o acolo pe soră-mea şi am plecat la bunică-mea. După aia, am
aflat că taică-meu chiar va sta la mătuşă-mea. De mâine o să fiu sin-
gură la bunică-mea. Pleacă în Israel cu iubitu’. îţi vine să crezi?
Bunică-mea se duce cu amantu’, mă rog, ea îi zice iubi. Hai andreea
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să ţi-l arăt pe iubi. Ce zici? aşa că-i bărbat bine? zici că m-am născut
la zoo, pe bune. 

- Bunică-ta are iubit? Hi, hi... scuze, dar pe bune că e tare. De fapt
ce să mai... directoare la liceu, parfum Chanel, pantofi mov, iubit îi
mai trebuia. e de mult cu el?

- Nu ştiu... câteva luni. Bine că nu stau şi ăştia împreună. aşa, cât
de cât, la bunică-mea e mai linişte. Nenorociţii ăia de pescăruşi mă
omoară. Pescăruşi în Ploieşti.

- Pescăruşi? De unde apă în Ploieşti?
- Or bea petrol... i-aş împuşca pe toţi. Bunică-miu e vânător, ţi-am zis?
- ăla din sibiu?
- Da, da. ăla. e de treabă. Pictor. Nu ştiu de unde a ieşit maică-mea

asta aşa zurlie.
- taică-tu e mai potolit parcă. zici că-i american. Pe bune, nu ştiu

de ce, dar are ceva americănesc. 
- e înnebunit după munte. Oricum, el e mai normal. Cel puţin faţă

de maică-mea. De două luni nu a spălat aragazu’ şi nu mă lasă nici
pe mine să-l spăl. Cică e treaba lu’ taică-meu. Că parcă ăla nu
munceşte şi îi dă ei toţi banii. 

- I-a mai crescut părul?
- Nu... tot cu perucă umblă. Şi-a luat una blondă acum. Ştii ce a

făcut? s-a dus săptămâna trecută la un club folk şi era cald acolo,
aşa că şi-a dat peruca jos şi a stat cheală. Cică se uitau cu milă oa-
menii la ea. Credeau că are cancer sau ceva pe acolo, când ea are
ceva cu capu’. Da’ rău tare. 

- Ţi-ai dus hainele la bunică-ta?
- Ce a încăput într-un rucsac. Da’... dacă bunică-mea tot e prin ţări

calde cu iubiţelul ei, hai şi stai cu mine. Mai scapi şi tu de baba ta. 
- Pfiu... nu ştiu ce să zic. Pe Mihai Bravu stă bunică-ta, nu?
- Da. are o garsonieră acolo. Micuţă, dar ordonată faţă de cum e

acasă la mine. Nu ai unde să arunci un pai de jegul ăla.
- Mda... ce să zic. Cam aveţi probleme cu ordinea acolo.
- Deci, vii sau nu?
- acum?
- Păi, am venit să te chem la mine. adică la bunică-mea. Nu prea

am chef să stau singură acum. 
- stai să văd ce fac cu baba. te sun eventual şi îţi zic. 

126



După o jumătate de oră andreea a trebuit să plece. am rămas pe
canapeaua decojită uitându-mă la plasa verde contra ţânţarilor din
balconul gazdei. După fiecare discuţie cu andreea aveam impresia
că am o familie perfectă. Nu era nici pe departe perfectă, însă de
câţiva ani buni lucrurile erau acceptabile. în orice caz, dacă am în-
văţat ceva din experienţa familiei mele, aceea era: niciodată să nu
stai cu socrii în aceeaşi curte. am urcat cât de încet puteam la etajul
patru, unde micuţa doamnă Ivănescu îşi servea cafeluţa de prânz.
trei  soţi decedaţi, un frate antrenor de volei pe undeva prin Mexic,
o pensie de profesoară şi o nepoată medic care nu a mai rezistat să
stea cu ea aşa că a golit camera pentru mine. singură într-un aparta-
ment cu trei camere. a trebuit să îmi zugrăvesc camera şi bucătăria
înainte de a mă muta. Maică-mea a muncit o zi întreagă încercând
să scape de grăsimea arsă din bucătărie.

O cunoşteam după privire, deşi nu stăteam la ea decât de trei luni
şi mai mult eram plecată. I se micşorau într-un mod straniu ochii
şi atunci devenea răutăcioasă fără niciun motiv. avea câteva reguli
simple: nu aveam voie să aduc pe nimeni la ea, nu aveam voie să mă
întâlnesc cu băieţi în faţa blocului, iar apa de la chiuvetă pe care o
foloseam când mă spălam pe mâini trebuia să o las să curgă într-un
lighenaş şi să o refolosesc pentru toaletă. Când am intrat în aparta-
ment, doamna Ivănescu era în bucătărie şi gătea ceva. Probabil un
fel de mâncărică de cartofi, căci acesta era singurul fel de mâncare
pe care ştia să-l facă.  uneori mă chema şi pe mine la masă, alteori
o chemam eu pe ea. Cum am intrat mă întreabă:

- aceea este colega ta?
- Da. e andreea. Mi-a fost colegă de liceu, i-am răspuns.
- ai grijă că nu prea te potriveşti cu ea. tu eşti fată cuminte, ea e...

te bagă în prostii şi pe tine, aşa-i? Lasă că ştiu eu materialul ăsta.
Ţie îţi trebuie cineva ca tine. Nepoată-mea e tot aşa mai liniştită.

eram puţin enervată. Mă săturasem să mi se zică tot timpul că
sunt cuminte, aşa că am întrebat-o:

- Bine, dar de unde o ştiţi pe andreea?
- am văzut-o.
- atât? adică chiar credeţi că e suficient să vedeţi o persoană de

la balcon pentru a şti cum şi în ce fel e? e una dintre cele mai altru-
iste fete pe care le-am cunoscut, iar fetele sunt invidioase, egoiste şi
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rele în general. Probabil şi dumneavoastră ştiţi asta destul de bine.
am vrut să o înţep puţin, însă nu mi-a reuşit, doamna Ivănescu de-
clarându-se de acord cu mine:

- aşa e. De aia eu am avut prieteni numai bărbaţi. Doar o femeie,
şi aia e soră-mea. Da’ să ştii că nici cu bărbaţii nu-i uşor. Mai ales
dacă eşti şi mai frumuşică, aşa cum am fost eu. se îndrăgosteau de
mine dragă... eu ce să le fac. Cu trei m-am măritat, cu vreo cinci
m-am culcat şi cam atât. Când merg să-mi văd bărbaţii pe la Belu,
mai duc câte o floare şi la prietenii mei. unu’ mai trăieşte săracu’.
s-a însurat cu o scorpie care semăna la faţă cu mine. ehe... tinereţe,
preţuieşte tinereţea şi pune mâna şi învaţă. te-am văzut eu că toată
ziua stai la filme pe lectocu’ ăla. Şi pe colega ta o ştiu eu de mult...
adică o ştiu pe bunică-sa. Din aşa neam nu are cum să iasă ceva bun.
ascultă la mine ce-ţi zic. 

am încercat să mimez un zâmbet. Mă plictisise. Mă interesa de
unde o cunoşte pe bunica andreei, dar nu aveam chef acum. îmi era
foame, iar în casă mirosea a cartofi. speram să mă cheme şi pe mine
la masă. Mă îngrăşasem de la atâtea cereale Viva cu lapte. Până la
urmă, baba nu era aşa rea. era doar bătrână. Vroia să ştie tot şi să
nu consum apă. avea o chestie cu apa pe care nu am înţeles-o. am
mers în camera mea. Patul era nefăcut, iar masa plină cu cărţi,
hârţoage şi căni murdare de cappuccino. Mă apucase un dor ciudat.
adică era ceva ce semăna cu senzaţia pe care o aveam când ai mei
plecau cu săpămânile şi rămâneam cu bunicii. Doar că acum era şi
un fel de dulceaţă în acel sentiment. îmi plăcea. îmi dădea senzaţia
că sufăr din dragoste. Voiam să sufăr din dragoste. 

Problema era că aveam deja douăzeci de ani şi niciun prieten. îmi
picase pata pe la şaptesprezece ani pe unul cu vreo doisprezece ani
mai mare. avea ochii albaştri şi mi se părea că e un melancolic, un
visător. Nu mă băga în seamă, dar asta nu mă împiedica să visez la
el. era redactor la un ziar local. Cu o zi în urmă îl văzusem cu ne -
vastă-sa. O paraşută. Mai era şi urâtă pe deasupra. era însurat de
trei luni. M-am enervat când am auzit. Credeam că nu am mai nicio
treabă cu el, dar se pare că nu era aşa. Când i-am văzut, m-am pitit
după un pom. eram în parc la Olympia. O ţinea de mână. Mi-a
promis că mă ia cu el într-o excursie. Cică mă ia sub aripa lui ocroti-
toare. acum era cu nevastă-sa în parc. a stat odată o oră cu mine în
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faţă la Penny. Chiar cred că nu i-am fost indiferentă. îl cunoştea bine
pe taică-miu. Poate că i-a fost ruşine. Până la urmă nu pot zice că
nu m-a băgat în seamă deloc. acum avea nevastă. am stat ceva as-
cunsă după pomul acela. Până am văzut o gânganie şi m-am gândit
că e căpuşă. aşa că am plecat pur şi simplu. Mi-am pus ochelarii de
soare şi am plecat. să fii sănătos, băiete. Nici nu ştii ce ai pierdut.
aveam o stare destul de naşapa de când i-am văzut în parc. 

Nu i-am spus nimic andreei, era prea stresată cu ale ei. Nici nu
voiam să spun nimic. eram nervoasă pe mine. Nu voiam ca
altcineva să ştie că încă îmi place de unu’ pe care l-am întînit cu trei
ani în urmă. Mai ales că doar am vorbit. trebuia să mă sune sebi.
Nu-l suportam. era creţ şi avea un nas incredibil de mare şi de
strâmb. Plus că a venit la mine cu mâna-n gură. Nici măcar o zam-
bilă. Nu ştiam cum să scap de el. Când a sunat, i-am spus pur şi sim-
plu că nu mai am timp să mai vorbesc cu el la telefon fiindcă am de
învăţat. Penibil, dar nu-mi păsa. Nu aveam chef de nimic în definitiv.
M-am culcat flămândă. Când m-am trezit, am auzit vocea lui
taică-miu pe hol. trebuia să fie şi maică-mea, aşa că am sărit din
pat şi am încercat să strâng hârţoagele şi să le îndes în dulap. au in-
trat în cameră chiar când împingeam în uşă să se-nchidă. taică-miu
a început să râdă:

- aha... ţi-e frică de mama, nu? Faci curăţenie...
Doamna Ivănescu o ia pe mama şi îi arătă toate cănile pe care nu

le spălasem, erau vreo trei, şi aragazul care avea grăsime arsă. Doar
că eu nu gătisem nimic de când stăteam la ea, iar maică-mea ştia
asta. apoi micuţa doamnă, care uneori avea un iz fin de transpiraţie,
îl luă pe taică-miu de mânecă şi-l duse în baie unde îi arătă isprava
pe care a făcut-o fata lui:

- Domnule avramescu, îmi este şi ruşine să vă arăt. Dar, nu am ce
face. trebuie să ştiţi şi dumneavoastră.

îl vedeam pe tata cum se înroşeşte. roşeaţa începea de la frunte
şi cobora încep înspre bărbie. se gândea că am spart cada probabil.
Ştia că sunt dezordonată şi neatentă.

- uite, domnule! uite!
tata se uita cu atenţie, însă nu observa mare lucru. Hainele mur-

dare ale doamnei erau depozitate ca de obicei în colţul căzii,
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lighenuşul murdar era în chiuvetă, iar pe sârma de deasupra căzii
erau puse la uscat trei perechi de chiloţi tanga. Mirată că tata nu
vede minunea, doamna Ivănescu îi spune tatălui meu:

- Nu vedeţi, domnule? este aici de două zile şi şi-a spălat trei
perechi de chiloţi. Dar chiar nu putea să şi-i spele acasă? adică aş fi
înţeles dacă erau două perechi, hai, una pentru fiecare zi, dar trei? 

îl vedeam pe tata cum se face ca racul, în timp ce pe mine mă
pufnea râsul. Nu a spus nimic, dar era incredibil de nervos. îl
cunoşteam. se enerva destul de repede, dar nu se manifesta. s-a uitat
la mine, apoi la maică-mea. Nu i-a răspuns doamnei Ivănescu. Până
când a plecat nu a mai zis nimic. Maică-mea a strâns prin bucătărie
şi mi-a spălat vasele. în sfârşit aveam mâncare: sarmale în foi de
viţă, şniţele de pui şi cartofi franţuzeşti. erau preferatele mele. ai
mei au plecat destul de nervoşi şi, din fericire, nu erau nervoşi pe
mine, iar eu am plecat la facultate. M-am plictisit toată ziua. Pe seară
am luat-o pe andreea şi am ieşit în parc. speram să îl văd pe Luca,
dar de data acesta fără nevastă. Până la urmă nu m-am putut abţine
şi i-am povestit andreei ce mă sâcâia:

- îţi mai aminteşti de tipul acela, Luca, ăla bătrân, mă rog, nu era
bătrân deloc, era chiar foarte, da’ foarte hot, de care mi-a plăcut prin
liceu? Şi ceva din generală de fapt, prin clasa a opta... apoi a plecat
din oraş.

andreea avea o memorie incredibilă, dar şi o lene pe măsură, aşa
că notele ei nu erau tocmai strălucite, însă ţinea minte toate
fleacurile:

- ăla cu ochii albaşti, visătorul, înalt, slab, cu vreo zece ani mai
mare, care te plăcea, dar îi era ruşine de taică-tu?

- Nu ştiu, ce-i drept, cât de tare mă plăcea, dar da. ăla. Ghici ce.
L-am văzut în parc. era cu nevastă-sa. s-a însurat. îţi vine să crezi?
andreea nu părea prea şocată de vestea mea.

- Păi şi... care-i faza? Parcă nu mai aveai nicio chestie pentru el.
Oricum era un moş. Nu aş ieşi nici moartă cu unul cu zece ani mai
mare.

- Hei... nu era... adică mie... pentru mine, era... avea ochii albaştri
şi era aşa pierdut, ca în melodia aia,  mă afund în ochi tăi adânci, ca
apa printre stânci... cânta una mică, nu mai ştiu cum o cheamă.
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Penibil! adică, nu mai am nimic pentru el, dar l-am văzut şi m-am
enervat. Foarte tare. Nu ştiu de ce...

- De fraieră. treci peste. Visezi la toţi proştii... la Mihai care moare
după tine nu te uiţi. aşa vrei tu, să fie ca în filme, să te îndrăgosteşti de
ăla nepotrivit, să plângi după el, să-l aştepţi, el să te lase baltă şi tot aşa. 

Deşi nu-mi plăcea ce spune, andreea avea dreptate.  Nu am mai
spus nimic. Nici eu nu ştiam ce voiam. în toată situaţia asta, cel mai
tare mă supăra atitudinea mea. Nu înţelegeam de ce trebuia să mă
mai gândesc la Luca. Credeam că sunt destul de matură ca să nu
visez aiurea la unul. Şi însurat acum. andreea era însă nerăbdătoare
să îmi dea o veste mai interesantă:

- Ştii că te-am chemat la mine diseară şi tu te-ai fofiltat... e ok. Ies
cu andrei. 

întotdeauna subiectul andrei era interesant. andreea tot susţinea
că nu e nimic între ea şi andrei, însă un lucru era sigur: andrei era
topit după ea, iar ea era topită după Dan. Dan însă avea comporta-
ment de gay şi toată ziua era cu vărul andreei, andi. aşa că, în de-
finitiv, andrei nu era o partidă chiar aşa de rea. Dar, nu puteam să
nu o iau puţin la întrebări pe andreea deoarece voiam în primul
rând să nu mă mai întrebe nimic de mine:

- Iar andrei?  Parcă nu îţi plăcea andrei! ai vorbit cu el azi?
- Mda... nu-mi plăcea, dar până la urmă nu e chiar de aruncat nici

el. are maşină, nu e nici urât şi e mort după mine. Măcar nu o să mă
pună să împărţim preţul meniului pe jumătate. Oricum, nu vreau
decât să ieşim, nu am gânduri prea serioase. săptămâna trecută când
am ieşit în Bamboo a vrut să mă pupe. L-am împins cât colo. 

- adică când ţi-ai scrântit glezna?
- Nu... înainte de asta. am ieşit cu câţiva vecini, ăia de la parter.

Nu te-am chemat, că ştiam că nu ieşi cu străini. Nici eu nu-i cunosc
prea bine. Dar, aveam chef de ieşit şi... a fost fain, pe bune. sunt de
treabă până la urmă. M-am distrat. Numai că andrei era şi el
pe-acolo, s-a făcut mangă şi a vrut să mă sărute. în seara asta ieşim
tot la Bamboo. Vreau să mă fac eu mangă acum. 

Nu am înţeles prea bine de ce se fac mangă oamenii sănătoşi, mai
ales fetele, dar nu aveam de gând să mă contrazic încă o dată cu an-
dreea pe tema asta, aşa că am întrebat-o fără prea mare interes:

131



- Şi chiar ai de gând să te faci mangă lângă un băiat care te vrea?
adică pe bune acum, chiar ai încredere în el? 

andreea, distrasă, ştergându-şi mesaje din telefon, îmi răspunde:
- Hm? Ce mare lucru? în cel mai rău caz o fac cu el. Doar nu e

primul şi sigur nici ultimul.  
eram uimită de replica ei:
- Pe bune? adică nu ai ceva gânduri mai romantice?
- De unde atâta romantism... ar trebui mai întâi să mă îndră-

gostesc de vreunul, şi ca să mă îndrăgostesc de el trebuie să-l
cunosc, să ieşim bla- bla- bla, iar eu mă plicitsesc cam repede. Nu
merită strădania. Nu o să mă mărit niciodată. Nu vreau să am nişte
amărâţi de copii cum am fost eu şi soră-mea. 

Nu am ştiut ce să-i răspund. am mai stat împreună în jur de o oră,
apoi am plecat. I-am sunat pe ai mei. M-au anunţat că o să
cumpărăm un apartament şi că o să scap de baba care-mi numără
chiloţii. ai mei aveau ceva bani ştrânşi pentru o maşină. Cu câteva
săptămâni în urmă s-au uitat la un audi a4 de 10 000 de euro. un
apartament costa undeva la 12 000 de euro. ai mei mi-au promis că
în maxim o lună voi sta la casa mea. suna tare bine. Ştiam însă că
după achiziţie urma o perioadă de austeritate cum obişnuia să
spună tata. îmi plăcea ideea de a avea o casă a mea. simţeam că va
fi casa mea. Poate că voi sta chiar cu andreea. Mamei îi plăcea de
ea. Chiar a invitat-o la noi la ţară.

am ajuns acasă şi am căutat pe Google numele Luca Petrescu. Nu
am găsit nimic. Doamna Ivănescu se uita la o telenovelă indiană.
Dormitorul ei era separat de al meu de un hol, iar doamna ţinea uşa
dormitorului deschisă aşa că puteam auzi tot. am încercat să citesc
ceva, dar nu aveam chef nici de citit. era ora 23, destul de devreme
pentru mine. Obişnuiam să mă culc mult după doisprezece noaptea.
Mi-am pus un episod din CsI şi am adormit.

în două săptămâni părinţii au cumpărat apartamentul, l-au zu-
grăvit şi au anunţat-o pe doamna Ivănescu că mă mut. aceasta a
făcut tam-tam că nu am anunţat-o, că nu suntem oameni serioşi, că
vindem castraveţi la grădinar şi altele. apartamentul era destul de
drăguţ, două camere, la parter, zugrăvit în culori vesele. Cu mobila
a fost mai dificil, deoarece nu mai erau bani. Dar oricum, era mult

132



mai bine. aveam casa mea. Doar că stăteam cu bunicu’. Părinţii mei
au considerat că măcar în primele zile, până când mă obişnuiesc să
stau singură. era surprinzător de bine cu bunicul. îmi făcea mân-
care, ordine, nu trebuia să fac nimic pentru casă. acasă era un tiran
pentru bunica. Când avea nevoie de ceva la masă arăta numai cu
degetul, iar bunica, îl servea. Nici măcar nu se întindea peste masă.
era servit ca un prinţişor. Bunica a fugit cu el pentru că era frumos
şi avea serviciu. Bunicul nu a iubit-o niciodată pe bunica. a luat-o
pentru că a rămas însărcinată. era foarte dur. Dar nu cu mine. e
drept, m-a alergat o dată cu mătura prin curte să mă bată, dar eu
m-am ascuns în porumbar sub tejghea. Nu m-a prins. altădată
m-am încuiat în casă şi am dat drumul la muzică la maxim. eram
nepoata lui preferată. Şi asta fiindcă învăţam. Ce nu-mi plăcea la el
era că acum, mă urmărea de la fereastră. Şi nu era un sentiment
prea plăcut. Mai ales că mă întâlneam cu unul. Mă agăţase pe stradă.
era fotbalist. am ieşit de două ori cu el. Nu l-am lăsat să mă sărute.
Mi-a zis că sunt o ciudată şi o încuiată. Nu-mi plăcea de el. Când l-
am văzut pe stradă părea mai simpatic. avea şapcă şi nu l-am putut
vedea prea bine. Plus că era şi seară. Purtam o pereche de jeanşi de-
schişi şi un top bleu. se tot uita după fundul meu. Dar cum nu aveam
prieten, era ok.

- Hei, gagica, îmi dai şi mie nişte chipsuri? asta a fost replica cu
care m-a agăţat.

Ce idiot! am gândit. De fapt, lumea e plină de idioţi!
- Poftim, vrei? i-am răspuns.
- De fapt, nu vreau. încercam şi eu să intru în vorbă cu o fată aşa

frumoasă ca tine. Ia zi... ai pe cineva?
- Nu. Nu am pe nimeni.
ăsta chiar e prost, am gândit. adică, dacă aş avea pe cineva, m-aş

opri pe stradă cu unul care îmi cere chipsuri? 
- O fată aşa tare ca tine chiar nu are pe nimeni? Ce noroc a căzut

pe capul meu. Nu vrei să ieşim pe undeva? Mai vorbim, mai ne
cunoaştem, poate iese ceva...

- Mă scoţi la un suc?
- Mă gândeam mai degrabă la o plimbare prin parc. Ce zice fru-

moasa, vine? Chiar, mă cheamă George. Pe tine?
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am ezitat să-i spun numele. Până la urmă l-am minţit:
- ana. 
- încântat de cunoştinţă, ana. Ştii că eşti o tipă tare. Ce zici, ieşi

cu mine?
Oricum, nu aveam nimic de făcut aşa că i-am zis că ies. am stabilit

să ne întâlnim la semafor în 15 minute. am ajuns acasă, m-am aran-
jat puţin, m-am parfumat, apoi l-am anunţat pe bunicul că mă în-
tâlnesc cu un coleg. Când am ajuns la semafor, nu era acolo. După
cinci minute apare cu aceeaşi şapcă pe cap, dar de data asta pusă
într-o parte. arăta ca un rapper în variantă românească. 

- scuze, frumoasa, că am întârziat. am mai avut o treabă. sincer
am crezut că-mi tragi clapa. Nu am crezut că o să vii. am făcut pariu
cu prietenul ăla al meu cu care vorbeam când te-am văzut. eu am
pariat că nu vii, el că vii. se pare că am pierdut pariul.

ăsta chiar e prost, mi-am spus. Nici măcar nu ştiam ce să-i spun.
tot încercam să îi văd ochii, dar nu puteam de şapcă. I-am observat
destul de repede degetele mâinii. erau puţin strâmbe. aveam o ob-
sesie cu degetele. Nu îmi plăceau degetele şi punct. erau degete de
ţăran. Negriciose. Iar degetul mare era puţin încovoiat. Mi-a pierit tot
cheful. apoi i-am observat picioarele musculose, dar tot strâmbe, cra-
coşe, crăcănate. alt minus. Cine m-o fi pus să ies cu ăsta? am gândit.

- unde mergem ? mă întreabă.
- unde vrei.
- Hai în parc. 
Pe drum am încercat să vorbim. De unde sunt, de unde este, ce

face, ce fac, ce muzică ascult, ce muzică ascultă. în cele din urmă şi-a
dat şapca jos. avea ochii verzi, puţin spălăciţi. Nu îmi plăcea deloc.
Mai bine îşi ţinea şapca. Ne-am plimbat în jur de douăzeci de
minute prin parc, apoi i-am zis că trebuie să ajung acasă. era deja
întuneric. în drumul spre casă m-a dus printre blocuri, pe o scurtă-
tură. M-am speriat. îmi făceam tot felul de gânduri. Mi-a zis să stau
liniştită că nu-mi face nimic. Mă gândeam că, dacă mă violează, este
numai vina mea. am ieşit cu unul noaptea şi l-am lăsat să mă ducă
printre blocuri. Dacă rămân însărcinată? Cum să le spun alor mei.
Ştiam că există o pastilă pe care o pot lua în primele 24 de ore. M-am
simţit puţin mai bine când mi-am amintit că eram pe ciclu. Doar
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nu i-o trebui ceva în timp ce eram pe stop. Cel puţin nu rămâneam
însărcinată. ar trebui să-l zgârii, să iau sub unghii aDN-ul lui ca să
am probe la poliţie. Dar să merg la poliţie? M-aş face de ruşine. Şi
dacă are sIDa? Ce mă fac dacă are sIDa? Dacă mă omoară? Dacă
mă omoară şi mă aruncă într-un tomberon? eram deja ca într-un
serial din CsI. Din când în când el mă mai întreba câte ceva. îi
răspundeam mai mult inconştient. Fără să realizez, eram deja în
strada principală.

e gata mi-am zis. Dacă nu a făcut nimic până acum, nici nu va mai
face. în faţa blocului a încercat să mă sărute. M-am ferit şi i-am spus
că nu sunt genul. el mi-a răspuns că a văzut, dar că merita să
încerce. Mai ales că sunt o fată aşa de tare. 

Bunicu’ mă urmărea de la fereastră şi mi-a ţinut o morală de toate
zilele. a doua zi ne-am întâlnit din nou. Nu ştiu de ce am acceptat.
Mă enerva de-a dreptul prezenţa lui. De data aceasta am stat pe o
bancă destul de aproape de casă. M-a întrebat de ce nu l-am lăsat
să mă sărute. I-am răspuns că nu las băieţii să mă sărute din prima
fiindcă mi-e teamă de boli, cum ar fi hepatita. Minciună. Deşi une-
ori, când mergeam la pizza sau chiar la câte un bar, mă stresa ideea
că poate tacâmurile, paharele nu erau bine spălate şi mă procopsesc
cu vreo hepatită.

Maria, colega mea de liceu a avut hepatită în clasa a X-a, era tare
galbenă. Nu am vizitat-o în spital. Chiar m-am bucurat că a făcut
hepatită. era concurenta mea. Fiindcă a lipsit căteva săptămâni
bune, nu a mai putut recupera şi am luat premiul întâi singură.
Nu-mi părea rău de ea, mai ales că răspândise tot felul de zvonuri
despre mine prin liceu. La sfârşitul întâlnirii, George a încercat să
mă sărute încă o dată, după ce m-a asigurat că nu are nicio boală.
Nu l-am lăsat nici de data aceasta. M-am enervat şi i-am spus că nu
mă mai pot întâlni cu el fiindcă am prieten şi că prima dată când
m-am întâlnit cu el eram certaţi, dar că ne-am împăcat şi că foarte
probabil chiar în seara aceea voi ieşi cu prietenul meu. surprinzător,
m-a crezut. s-a ridicat şi a plecat fără să mă salute. Cred că era ner-
vos. îmi era acum teamă că a văzut unde stau. Dacă va veni la mine?
Bunicul e vai de el... dar avem două rânduri de încuietori. Când am
intrat în apartament, am verificat încuietorile. Nu m-a mai sunat.
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Nu i-am povestit andreei de el, probabil fiindcă nu consideram că
este important. era doar unu’ de pe stradă. în seara în care i-am
spus ăluia că nu mai ies cu el, m-a vizitat andreea.  era agitată şi
incoerentă:

- am, am... ştii că am ieşit cu andrei, şi... am făcut-o cu el. De mai
multe ori de fapt. De vreo cinci ori. Şi nici nu-mi place. De el nu-mi
place. Că e destul de bun la... ştii tu. adică chiar e bun. Corina... o
mai ştii pe Corina? a avut copil în clasa a X-a. Şi-a dat seama că e
însărcinată numai după trei luni. Habar nu a avut. Şi... a păstrat
copilul. a vrut să o exmatriculeze directoarea. Dar a păstrat copilul.
eu nu pot. a fost o tâmpenie. Nu pot. asta e. s-a mutat cu ăla. au
crescut copilul. Mai are unul acum. am văzut pe facebook. Şi andrei
oricum e un bădăran. 

eram speriată. am oprit-o pe andreea. Nu înţelegeam ce treabă
are cu Corina, colega noastră de liceu care a născut pe la 17 ani. am
aflat mult după aceea. am crezut că s-a îngrăşat. apoi în clasa a XII-a
diriga ne-a spus că are un băieţel de aproape un an şi că şi-l creşte
singură. ea şi cu ăla care a lăsat-o cu burta la gură. 

- andreea stai, stai. Calm down. Ce s-a întâmplat?
andreea nu mai zicea nimic. a început să plângă isteric. Nu ştiam

ce să fac. Dacă să o iau în braţe sau nu. întodeauna am fost rece şi
stângace la astfel de chestii. am aşteptat să se calmeze. O cunoşteam
destul de bine. Ştiam că după ce se calmează îmi va spune tot.  După
cinci minute de plâns şi de zgâriat, andreea îmi spune:

- am făcut-o cu andrei. eram beată. Nu îmi amintesc nimic. a
doua oară la fel. a treia oară a fost super. Şi a patra.  el zice că prima
dată am făcut-o de două ori. Mă rog... cred că am rămas. adică cred
că sunt însărcinată. Nu ştiu ce să fac. Nu pot să spun nimănui. Mă
omoară ai mei. Poate să mă ajute bunică-mea. am căutat pe inter-
net. un avort costă o grămadă. Nu am atâţia bani.

eram şocată. Nu ştiam ce dă-i spun. Vedeam că aşteaptă un
răspuns, o soluţie, ceva. Nu am putut să spun decât nu ştiu. Şi aşa
era. Nu ştiam nimic. andreea continuă:

- Poţi să-mi dai nişte bani? Ţi-i dau înapoi, jur. Numai că... nu am.
Şi am nevoie. Nici nu ştiu. Cică e foarte dureros. Dar anestezia totală
e şi mai periculoasă. Poţi să mori, să nu te mai trezeşti. 
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- Dar... eşti sigură? era tot ce am putut să întreb.
- Păi... mi-am făcut un test de sarcină. Cică e destul de sigur. Nu

am spus nimănui. 
- Nu, nu... eşti sigură că vrei să-l... să faci avort?
- Păi... da. Da, da, da, da... nu pot. Nu am cum altfel. Ştiu că e aiurea,

dar nu pot. am 20 de ani. Ce fac? Cum să am ? Ce ar zice ai mei? Mă
omoară. Şi, şi... doamne fereşte, cum să am copil? Ce fac cu el? unde-l
pun, adică cum să-l... unde să-l cresc? andrei mi-a dat de înţeles că
s-a cam plictisit. a sugerat să explorăm noi opţiuni.  adică să ne-o
punem şi cu alţii. Nu îi spun nimic. sau da. Poate scot de la el nişte
bani. Ce zici? să pună şi el bani. Poate strîng. am auzit că undeva
pe la 500 ron. e ok, nu? Fac eu rost de banii ăştia. 

- O, my God! 
- zi fată ceva!
andreea a început să mă zgâlţâie căutând disperată un răspuns,

o soluţie, orice. am propus cea mai idioată soluţie:
- Hai să căutăm pe net, poate găsim ceva. stai aici că aduc laptopul.
Vroiam să schimb subiectul. Nu puteam spune nimic. Nu ştiam ce

să spun. 
- Căutăm pe Google, nu? Ce scriu?
- Nu ştiu... cât costă un avort... cum şi ce înseamnă... caută şi tu. 
am tastat pe Google „cât costă un avort”. andreea se uita mai mult

prin laptop. am ales primul site. O fată de 17 ani întreba disperată
cât costă un avort. Cel puţin andreea avea 20, am gândit:

“am 17 ani si sunt insarcinata in 13 luni mai pot face un avort? Va
rog sa-mi raspundeti cat mai repede posibil. sun obligata si de pa -
rinti si de prieten nu pot sal pastrez paula”

- uită-te şi tu la asta cum scrie, i-am spus andreei schiţând un
zâmbet. andreea nu mi-a răspuns aşa că am continuat: treişpe luni?
Poate trei luni, sau treişpe săptămâni... cică o obligă părinţii şi pri-
etenu’. Naşpa. Dar chiar are probleme cu ortografia.

andreea nu mai avea răbdare:
- uită-te odată la răspunsuri. 
Le-am citit pe rând:
- Fii atentă! un avort facut in spitale de stat ginecologice nu costa

mai mult de maxim 200 ron insa la cabinetele particulare te poate
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costa peste 450 ron!!!sper sa treci cu bine peste asta! Hai că nu-i aşa
mult... 200 sau 450...

- Da... m-aş duce la spital, adică mie mi se pare mai sigur la spital,
nu? Cine ştie la clinică cum e... am avut o prietenă care a născut la
o clinică particulară. Foarte scumpă. Şi a ieşit aiurea de tot. Până la
urmă tot la spital au trimis-o. Şi nu i-au mai dat nici banii înapoi.
Hai, dă mai departe.

- uite-l şi pe ăsta cum face pe deşteptul: Iarta-ma te rog, nu cunosc
raspunsul la intrebarea ta, dar tu esti o exceptie a naturii umane ?
La tine sarcina tine doi ani ? Lasă că o apără următoarea: a vrut sa
spuna probabil 3 luni dar din cauza lor a tastat si un 1 .....poate chiar
e insarcinata si na o cred stresata!!!!!!!! Boring... nimic nou. aşa, fii
atentă aici! Cică: Daca ai 13 saptamani e foarte tarziu. Nu vreau sa-
ti spun sa-ti complici viata, dar copilul tau va incepe sa miste in cu-
rand, simte deja, e o fiinta. Dupa cum vad altii te obliga,nu stiu ce
vrei tu.e prefarabil o sarcina dusa pana la capat cu o adoptie,decat
un avort in aceste conditii.Pentru tine va fi o situatie traumatica,cu
posibile probleme pe viitor.Nu vreau sa ma transform in Gica-mor-
alizatorul,dar...

andreea nu spunea nimic. îmi părea rău că am citit mesajul
acesta. în continuare mesajele erau un fel de ping-pong între apără-
torii avortului şi cei care-l condamnau, aşa că nu am mai citit. îmi
venea să plâng pentru prietena mea. Nici măcar nu ştiam ce să-i
spun. M-am uitat la ea, am îmbrăţişat-o şi i-am spus că o să fie bine.
Nu mi-a răspuns. Nu mai vorbea. se uita doar în gol. După câteva
minute de tăcere mi-a spus:

- Mama m-a avut înainte să se mărite. era cu doi ani mai mare ca
mine. apoi s-a măritat. era însărcinată în luna a patra când a făcut
nunta. a leşinat în biserică. Dacă, dacă ar fi gândit ca mine, eu nu
mai existam. 

Nu eram în favoarea avortului, însă simţeam că andreea vrea să
o susţin, aşa că i-am spus:

- Mama ta l-a avut pe taică-tu, nu? adică se iubeau. La tine cu an-
drei e... altfel.

- Şi... ce-ai vrea să fac acum? să-l omor? Doar că nu mă iubeşte
andrei? sau că am fost beată când l-am făcut? Chiar vrei să-l omor?
îl omor?
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andreea ţipa, iar eu mă gândeam că ne poate auzi bunicul.  am
încercat să o liniştesc:

- stai, stai... nu ţi-am zis să-l omori... poţi să îl păstrezi...
- Da! Da! şi mi-l creşti tu, nu? te duci tu şi le spui alor mei că vor

avea nepot! te duci tu cu burta la gură la facultate! 
Nu am răspuns, iar andreea nu a mai continuat. M-am dus să-i

fac un ceai de tei. Vroiam să plece, să schimbăm subiectul, orice, iar
gândul ăsta mă teroriza. a venit după mine la bucătărie. Fredona
ceva din Beatles. Mă uitam la ea şi vedeam altă persoană. avea o
privire pierdută. M-am uitat instinctiv la stomacul ei. a observat şi
a început să râdă isteric:

- aha... te uiţi să vezi, aşa-i? să vezi minunea! în uterul meu creşte
o chestie.

- Mergi la radiografie?
- Nu vreau să văd chestia. 
- Nu e o chestie, e un om! am răspuns. apoi mi-a părut rău. s-a

uitat urât la mine. trebuie să vezi totuşi în câte săpămâni eşti,... nu?
- e simplu, m-am culcat cu andrei în săpămâna aia cu colocviul

la LeC, deci  undeva pe la trei sau patru săptămâni. e ok să-l dau
afară, nu? De la trei luni e periculos. îmi era greaţă tare... am tot luat
emetostop, dar degeaba. Plus că pe 3 trebuia să-mi vină ciclu... deci...
asta e. îl dau afară şi gata. Nu sunt nici prima, nici ultima. Miroase
bine ceaiul. tei nu? să mă calmeze... dar sunt calmă, fată! asta e... se
mai întâmplă, nu ? Ce mare lucru... se fac copii pe toate drumurile. e
aşa de simplu... ascultă la mine. Când ţi-o trebui unul, să vii la mine
să mă întrebi cum se face. 

andreea râdea cu hohote, iar eu eram din ce în ce mai speriată.
era colerică şi trecea foarte uşor de la o stare la alta. Făcea depresii
din nimic. acum îmi era teamă pentru ea, aşa că am chemat-o să
stea cu mine. a trebuit să insist puţin, dar a rămas la mine în
noaptea aceea. Bunicul sforăia în camera alăturată, iar noi ne uitam
la filme ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat. Ne-am culcat la patru
dimineaţa.  

am visat toată noaptea. Mai întâi andreea avea o burtă mare care
a plesnit, iar din ea au ieşit baloane. apoi eu eram însărcinată.
Copilul mă tot lovea, eu îi spuneam să se potolească, apoi andreea
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a apărut cu un copil mic în braţe. Pe la şase ne-a sculat bunicu’ care
avea nevoie la baie şi trebuia să treacă prin camera noastră. am
adormit la loc destul de uşor. Ne-am trezit la 11. Mirosea a ouă
prăjite. andreei îi era greaţă de la miros. a vomitat. Nu a vrut să
mănânce nimic. La 13 aveam un curs, aşa că am plecat la facultate.
M-am aşezat lângă Maria. Nu o suporta nimeni. avea tendinţa să
facă pe deşteapta, se revolta tot timpul când primea notele exame -
nelor şi copia peste tot unde se putea. eu aveam nevoie de cursuri
de la ea, fiindcă nu ştiu cum reuşea, dar nu lipsea deloc. aşa că mă
purtam destul de frumos cu ea. în definitiv, nu aveam nicio proble -
mă cu fata. Nu-mi era nici simpatică, nici antipatică. Ca şi restul
colegelor, de altfel. Nu am reuşit să scriu mai nimic din ce dicta
profu’. Ioana şi Călina îşi tot scriau mesaje, ana juca X şi O singură,
iar Maria asculta şi nota cu spor. eu mă tot întrebam cum le-aş da
vestea alor mei dacă aş fi însărcinată. Nu le-aş fi zis sub nicio formă
că eram beată, ci mai degrabă că m-a drogat unul. Mi se părea cea
mai bună soluţie. sau eventual că m-a îmbătat unul. Dar cum să mă
îmbete cu forţa?

apoi mi-am imaginat tot felul de scenarii: ce ar zice mama, tata,
bunica, bunicu’, mătuşă-mea, dacă m-ar sfătui să fac avort sau să-l
păstrez, ce hăinuţe aş cumpăra, mai ales ce culori, ce haine aş purta
ca să nu se vadă burta, am socotit chiar şi lunile până când ar trebui
să nasc, dacă aş fi fost însărcinată în patru săptămâni. Important
era să trec cu bine peste sesiune. Nu aş fi vrut să am restanţe. apoi,
ce i-aş spune viitorului meu soţ, cum i-aş da vestea că am un copil.
La sfârşitul cursului nu am rămas decât cu titlul notat pe hârtie:
Generaţia ‘80. în pauză am sunat-o pe andreea. Nu mi-a răspuns.
M-am gândit că poate e la cursuri, sau poate are treabă. aveam
nevoie de o carte, aşa că am plecat spre bibliotecă. Destul de aproape
era apartamentul doamnei Ivănescu.

Mă gândeam la înmormântarea ei. Dacă mă va anunţa cineva
când va muri şi dacă ar trebui să merg la înmormântare sau nu, ce
flori ar trebui să duc, cine ar găsi-o moartă, cum ar fi îmbrăcată,
dacă ar avea capacul pus la sicriu sau nu... dintr-o dată m-a apucat
un sentiment de milă copleşitoare pentru ea. săraca femeie, e sin-
gură. îmi părea rău că am plecat şi că am lăsat-o singură. în 
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definitiv, nu era chiar rea, era doar zgârcită. aproape lăcrimam la
ideea că va muri singură într-un colţ de cameră, terorizată de gân-
dul că o vor găsi doar când vecinii vor simţi mirosul greu. 

apoi m-am gândit la bunicul. Şi el era bătrân. Dacă va muri? M-am
speriat atât de tare, încât am luat-o pe o stradă greşită. Când am
ajuns la bibliotecă, am fost informtă de o doamnă solidă, roşie în
cap, că trebuie să plătesc o amendă de 2,5 lei. Mă tot uitam la broşa
ei. era un fel de cap de mort, ceva tip Pirates of the Carribean, chiar
semăna cu Jack sparrow. M-a bufnit râsul: femeie bătrână şi poartă
broşe cu Jack sparrow. Nu ştiam cu siguranţă că e capul lui Jonny
Depp, dar oricum semăna. Pe drum m-a prins ploaia. am aşteptat
în staţie la 2, zece minute. era acolo un homeless, de fapt un
boschetar care trăgea din pungă. a început să zbiere. Nu înţelegeam
ce spune. era mai mult un muget. avea ochii roşii. Precum câinele
Florică. am avut un câine care avea un ochi albastru, unul roşu.
Omul ăsta era murdar, avea pe el un fel de sac plin de noroi şi o
barbă încâlcită. era cald afară, dar el purta fes. Parcă era din altă
lume. Mă tot uitam la ochii lui roşii care priveau aiurea. a observat
că îl privesc, s-a strâmbat şi a scuipat. Instinctiv, m-am uitat în altă
parte. a început să mă mănânce pielea. îmi închipuiam mii de
gândăcei minusculi care îşi înfig colţii în carnea lui putredă, în timp
ce din rănile rezultate curgea un must negru care se tot întindea
spre mine. I-am simţit atingerea rece prin pantofi. autobuzul era
deja în staţie. aveam picioarele ude şi îmi era frig. am urcat în 2 şi
m-am aşazat lângă fereastă de unde îl urmăream pe boschetar.
acesta m-a văzut şi mi-a arătat degetul mijlociu. am ajuns acasă,
am făcut un duş cald după care m-am culcat. M-a trezit bunicul care
spăla vasele la bucătărie.  
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Ruxandra Roman
CAVALERII DE TREFLĂ

Capitolul I
Desculţ şi cu răsuflarea tăiată alergam pe străzile înserate ale ora-

şului aruncând priviri disperate peste umăr. Nu ştiam exact unde
sunt şi încercam să scap de următori. alergam de douăzeci de mi-
nute şi o grămadă de gânduri mi se înghesuiau în cap: De ce? Nu
are cum să fie unul dintre noi! Dar atunci cine? Oare chiar o fi unul
dintre noi?

Hârtia parcă mă ardea în mână. Nu pot să o arunc! Dacă o găseşte
cineva? Dar ce să fac cu ea? alergam în continuare plin de gânduri
negre simţind cum plămânii mă lasă şi nu mă mai puteam concen-
tra decât la cum respir. am aruncat o privire în sus. eram deja pe
strada Carol.  Mai am puţin şi ajung, dar cum să intru fără să mă
vadă nimeni. Nu am cum! 

am hotărât repede să o iau pe Mihai Viteazu, însă în graba mea
am simţit cum îmi pierd echilibrul, m-am împiedicat şi m-am trezit
cu o durere acută în obrazul stâng. Când m-am uitat mai atent am
văzut că m-am lovit de o piatră ascuţită. M-am ridicat cu sângele
şiroind pe faţă şi am alergat fără să ştiu încotro mă îndrept cu hârtia
arzându-mi pumnul. urmăritorii erau la câţiva paşi în spatele meu.
am luat colţul fără să mă uit şi m-am izbit de cineva. Când am rea-
lizat ce se întâmplă eram deja pe jos, uitându-mă uimit la persoana
din faţa mea.

- Dă-te jos de pe mine! am auzit un glas. Pentru câteva clipe am
rămas uimit neştiind ce s-a întâmplat. am cercetat repede din pri-
viri persoana şi am realizat că dădusem peste o domnişoară la vreo
douăzeci şi ceva de ani. Nu ştiam exact de unde să o iau. îmi părea
cunoscută, însă nu puteam să îmi dau seama unde o mai văzusem.
Ochii albaştri erau plini de furie însă nu de teamă, aşa cum mă aş-
teptam de la o femeie peste care tocmai a dat la 3 noaptea peste un
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bărbat cu sângele şiroaie pe faţă. îmi închipuiam cum arăt: cu părul
plin de praf, cu sângele pe faţă, un bărbat la un metru optzeci cu
ochii negri de furie, iar ea, în loc să ţipe speriată, tocmai se ridicase
în picioare şi îşi aranja rochia. 

- aţi face bine să vă cereţi scuze imediat dacă vreţi să nu ţip după
ajutor!

Nu eram sigur de ce, dar această remarcă mă făcu să zâmbesc. 
- se prea poate domnişoară, însă mă îndoiesc că veţi proceda ast-

fel, dacă era să ţipaţi, deja aţi fi făcut-o!
- Şi ce vă face să credeţi că nu o să o fac!? 
- Ochii v-au dat de gol! Nu păreţi a fi deloc temătoare pentru viaţa

dumneavoastră!
tânăra domnişoară rămase fără cuvinte, aşa că am reuşit să mă

calmez şi să iau o hotărîre: hârtia cu lista, urmăritorii… trădare.
Fără a mai sta pe gânduri, am plasat hârtia în mâna domnişoarei,
m-am închinat respectuos şi am spus:

- apăraţi-o cu viaţa dumneavoastră, nu o arătaţi la nimeni, nu
spuneţi nimânui de unde o aveţi şi, mai mult de atât, niciodată sub
nicio formă să nu o daţi nimănui în afară de mine.

- Dar nu ştiu cine sunteţi!
- Nicio problemă, o să vă găsesc eu!
astea fiind spuse, am întors spatele şi am fugit în continuare,

luând colţul pe avram Iancu. 
Vesna
Mă plimbăm de câteva minute singură pe străzi după întâlnirea

cu misteriosul domn însângerat. încercam să mă calmez înainte de
a intra în casă. Oamenii care au venit după el păreau să fie oameni
ai legii şi eu i-am minţit când m-au întrebat în ce direcţie a luat-o
bărbatul. trebuia să intru în casă degrabă. Nu trebuia să mă vadă
cineva la ora aia hoinărind pe străzi. Nimeni din familia Muşat nu
ar fi trebuit să fie pe străzi la ora asta. am intrat încet, să nu trezesc
pe cineva. Nu eram în dispoziţia de a da indicaţii nimănui despre
ce făceam trează la ora aceea. am intrat în cameră, mai mult neli-
niştită decât temătoare, m-am aşezat pe pat şi am desfăcut hârtia
cocoloşită şi arsă pe alocuri. am citit repede trecând cu privirea
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rândurile în zigzag, dar entuziasmul păli la vederea celor câteva
nume aliniate unul sub altul. La prima vedere nu am văzut nimic
interesant, doar 6 nume. Partea de jos a paginii era însemnată cu
un sigiliu mare, roşu, în care se vedeau două litere C şi t, stilizate şi
scoase în relief. acest lucru mă nedumerii şi mai mult. era adevărat,
îi stiam pe toţi de pe lista asta! erau unii dintre cei mai bogaţi oa-
meni ai Braşovului! Cavalerii de treflă: Ştefan anghel, Petre Mailat,
aron Man, David Luca, Cezar Ianculescu, aldea Danescu! 

efectul adrenalinei începu să treacă şi tot felul de întrebări îmi
veneau în minte: Cine o fi fost omul acela? Ciudat mai era! Şi de ce
mi-a lăsat tocmai mie hârtia asta? Şi cine erau cei care îl urmăreau?
să fi fost un nelegiuit? Inima începu să îmi bată mai tare la acest
gând. M-am ridicat brusc şi m-am dus lângă pervaz ca să văd mai
bine în lumina lunii pecetea. Da, categoric sunt literele C şi t! Pro-
babil e însemnul lor: Cavalerii de treflă. am lăsat hârtia pe noptieră
şi am început să mă dezbrac de hainele împrumutate de la zeira.
trebuia să le ascund undeva sub pat să nu le găsească nimeni. Dacă
le-ar vedea agnes, ar face un atac de panică. 

tot felu’ de gânduri care mă nelinişteau îmi treceau prin minte
aşa că am căutat repede ceva care să mă distragă. am încercat să
mă gândesc la ziua de mâine. Deşi stiam că o să o urăsc, ştiam de
asemenea că nu am cum să o ratez. avea să fie o zi lungă şi plictisi-
toare. rudele din ţară urmau să vină pentru cel mai important eve-
niment al verii, cotilionul familiei anghel. Invitaţiile încă nu
fuseseră trimise, dar toată lumea ştia că urmează şi toată lumea
spera să primească o invitaţie. O invitaţie din partea familiei anghel
însemna că veneai dintr-o familie bogată sau, anul acesta, mai aveai
şanse dacă în familie era o fată de măritat. Bineînţeles că erau ac-
ceptate doar domnişoarele de familie bună, însă de ochii lumii pro-
babil că vor primi invitaţii şi cei mai puţin bogaţi. Ştiam că o să
primesc invitaţia, făceam parte din societatea bogată a Braşovului
la fel ca cele peste 60 de familii din toată ţara care participau în fie-
care an. 

M-am băgat repede în aşternuturi şi am recitit hârtia pe care se
găseau cei mai influenţi oameni ai oraşului. am citit din nou titlul
„Cavalerii de treflă” şi numele celor şase şi nu am putut să nu mă
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gândesc la o conspiraţie. am împăturit hârtia şi am ascuns-o sub
pernă după care am încercat să dorm. îmi trecură prin gând cele
mai negre posibilităţi şi când reuşisem să adorm, m-am visat un
mare cavaler al timpului în serviciul regelui.

Dimineaţa veni repede şi m-am trezit cu aceleaşi gânduri despre
cavaleri, răpiri, conspiraţii şi pericol. Nu aveam niciun chef să mă
dau jos din pat, să mă aranjez şi să cobor în salon unde agnes avea
să analizeze critic cum m-am îmbrăcat, pieptănat şi aranjat, dacă
funda de la corset îmi stă dreaptă sau nu, dacă părul este fără de
cusur sau dacă pantofii se asortează cu rochia. Mai mult de atât va
trebui să fac şi conversaţie plictisitoare despre bârfele care se mai
aud de câteva zile.

am sunat clopoţelul şi în timp ce o aşteptăm pe zeira, mă uităm
prin garderobă cu ce să mă îmbrac. M-am hotărât repede la o ro-
chie albastră, puţin pretenţioasă pentru ziua ce avea să vină, fără
volane şi guler înalt, dar cu veşnicul corset sub care nu puteam să
respir. Mama o să fie nemulţumită! Parcă la acest gând m-am mai
înviorat puţin şi probabil că aveam pe faţă un zâmbet ştrengăresc
uitându-mă în oglindă, pentru că zeira m-a întrebat când a intrat
în cameră:

- De ce zâmbiţi cu atâta însufleţire în această dimineaţă? 
- De câte ori să îţi spun?! Mă cheamă Vesna când nu suntem în

public! 
zeira încerca mereu să nu îi arate mamei că, de fapt, eram prie-

tene bune şi nu o consideram servitoarea mea. agnes, considera că
fiecare servitor trebuie să se adreseze cu respect oricărui stăpân al
casei.

- Mă amuzam şi eu la reacţia pe care o va avea agnes în această
dimineaţă când voi coborî la micul dejun. spunând acestea i-am
arătat zeirei rochia albastră rezervată pentru ziua ce urma să vină.

- Chiar nu vrei să ratezi nicio ocazie? a spus zeira zâmbind cu su-
bînţeles.

- Păi, doar nu vrem să aibă o zi bună chiar de dimineaţă, nu? Ori-
cum azi vin rudele de la ţară şi nu vreau să par ca una care îşi pune
tot dulapul pe ea deodată, doar ca să se conformeze aşteptărilor.
Dragă zeira, hai să îi facem mamei o zi mai bună!
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zeira, în spatele meu, părea fericită şi radioasă.
- se pare că nu sunt singura bine dispusă azi! Ce mai face George?
- Hm, cred că e pe undeva cu nevasta şi cu cei doi copii ai lui,

spuse zeira, zâmbind deznădăjduită.
- George? Căsătorit? ei bine, pe asta nu o mai credeam posibilă!
- se pare că nici eu! Oricum pierderea nu e prea grea, mai ales că

altcineva s-a interesat de mine la balul de săptămâna trecută de la
familia Man, spuse fata cu un zâmbet enigmatic.

- Oh, da? Şi cine este fericitul câştigător pentru care afişezi un ase-
menea zâmbet?

- Dragoş Man.
- Hm… eşti sigură că vrei să joci un asemenea joc? Ştii că familia

lui e una din cele mai vechi ale Braşovului şi că nu se poate căsători
decât după rang şi avere?!

- Da, dar între timp asta face ca totul să devină şi mai palpitant.
se pare că Dragoş a întrebat de mine de mai multe ori, dar nici unul
dintre prietenii lui nu ştia nimic despre mine, aşa că vărul meu, care
trăgea cu urechea la ce discutau, a auzit şi mi-a relatat totul aseară.

- Cum ai ajuns la petrecere? Cine te-a invitat, nici măcar nu te-am
zărit?!

- Mi-am permis să împrumut una din rochiile tale mai vechi, pe
care nu le mai purtai şi aşa am putut să mă dau drept o rudă mai
îndepărtată de a ta.

am încercat să fac pe supărata auzind de un asemenea compor-
tament, dar nu m-am putut abţine şi am izbucnit în râs.

- zeira! îţi cam place să te joci şi să încalci regulile! am încercat
eu să o atenţionez, mai mult în glumă decât serios. Cum o să te mai
vezi cu el?

- Păi, vărul meu, după cum îţi spuneam, a auzit totul şi din plicti-
seală s-a gândit să râdă de ei şi le-a relatat o poveste despre care
nici el nu credea că poate să trecă de bună.

„Domnilor iertaţi-mi îndrăzneală, dar poate vă pot ajuta eu cu
privire la domnişoara misterioasă de care vă interesaţi. este stăpâna
mea, doamna alana, prinţesa de Worthingthon.”

am râs cu poftă când am auzit-o. Parcă îmi şi imaginam scena cu
Dragoş! Şi mai departe cum a fost?
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- Păi, le-a povestit despre familia mea cea bogată şi influentă din
anglia a cărei moştenitoare sunt doar eu, că am multă educaţie şi
că nu mă pot căsători decât conform rangului meu. 

- Şi? Pe urmă? Ce s-a mai întâmplat? am întrebat nerăbdătoare.
- Domnul Dragoş era numai ochi şi urechi, dar părea oarecum de-

zamăgit că poate nu era destul de bogat ca să poată fi un pretendent.
- auzi, Dragoş Man să nu fie destul de bogat pentru biata zeira!

am râs amândouă cu poftă.
- Şi finalul poveştii? 
- Păi, le-a spus că prinţesa poposeşte în oraş pentru câteva săptă-

mâni şi că este o prietenă apropiată a familiei tale, iar domnul Dra-
goş a fost toată seara nedezlipit de mine până a trebuit să mă furişez
de la bal şi să alerg spre casă fără să mă zărească. se pare că de
atunci domnul Man întreabă în stânga şi în dreapta despre prinţesă
alana, moştenitoarea angliei, foarte bogată şi frumoasă.

- Păi va trebui de aici înainte să alimentăm zvonurile! O să punem
la punct un plan mai târziu. acum trebuie să cobor, că o să întârzii!

Fără să mai pierd timpul, m-am  îmbrăcat şi m-am aranjat. La ie-
şirea din cameră am aruncat o privire în oglindă şi, mulţumită de
ce am văzut, am ieşit din cameră grăbindu-mă spre micul dejun.

La masa familiei era agitaţie mare. rudele venite de la ţară sosi-
seră în aceeaşi dimineaţă şi zarva era în toi. Discuţiile aprinse des-
pre bârfele momentului erau în plin avânt când am intrat în camera
de servit masa.

- Gurile rele spun că domnişorul anghel ar fi gata să se căsăto-
rească, iar nerăbdarea creşte în rândurile familiei pentru că, nici o
pretendentă nu ar fi destul de bună pentru băiatul familiei, spuse
plină de patos şi interes Cara ardeleanu. 

- Balul se anunţă unul dintre cele mai interesante din ultimii ani,
mai ales dacă se va lăsa cu o căsătorie, o completă sora mai mică,
anabela. aşa vorbeşte toată lumea  bună de la noi, deşi sunt sigură
că dumneavoastră ştiţi mai multe decât noi trăind în mijlocul eve-
nimentelor, completă sfioasă micuţa domnişoară care roşi şi lăsă
ochii în pământ la privirea dezaprobatoare a mamei.

Fetele ardeleanu erau nişte rude îndepărtate ale lui agnes, dar
care ne vizitau în fiecare an. zoe ardeleanu, era o mamă catolică
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foarte închistată în credinţele bisericii, iar Leonard, tatăl, era fricos.
Pe cât de entuziasmate păreau tinerele domnişoare despre eveni-
mentele la modă ale Braşovului, pe atât de lipsit de orice urmă de
interes se găsea Leonard. Venise la Braşov la cererea soţiei sale, care
nu se gândea la altceva decât cum să îşi căsătorească fetele cât mai
bine. Leonard ştia foarte bine că şansele erau slabe, mai ales că dota
uneia nu valora mai mult de 200 de florini pe an.

- Bună dimineaţa la toată lumea! îmi cer scuze că am întârziat
atât de mult, dar rochiile astea sunt tare incomode de purtat şi mai
ales de îmbrăcat, am încercat să fac eu o glumă spre disperarea lui
agnes.

toată lumea întoarse capul spre uşă la apariţia mea şi îi vedeam
cum mă analizează din cap până în picioare. tata era singurul care
îmi zâmbea sincer. în schimb agnes, după cum mă şi aşteptăm din
partea ei, a surâs slab cu un ochi critic, evident ceva nu era în regulă,
dar nu era nimic nou, după cum mă şi aşteptam şi speram. Mi-am
sărutat tatăl şi m-am aşezat la locul meu, faţă în faţă cu verişoarele
Cara şi anabela care se uitau cu uimire la mine.

- ei, ce am pierdut? am întrebat plină de entuziasm.
- Vorbeam despre balul familiei anghel care urmează în câteva

săptămâni şi despre căsătoria singurului băiat al familiei, Felix!
spuse dintr-o răsuflare Cara. 

- O da, am auzit! se face multă vâlvă pe această temă deşi nu prea
pot să înţeleg de ce ar vrea cineva să se căsătorească cu un bărbat a
cărui preocupare sunt petrecerile şi femeile. am înţeles că le frec-
ventează destul de des pe madame Celeste şi fetele ei.

agnes îmi aruncă o privire acră şi continuă discuţia:
- această femeie nici măcar nu merită amintită, iar domnişorul

anghel este unul cât se poate de onorabil, educat şi de familie bună.
- Dar mai ales are o dota de 35.000 de florini pe an, care va fi du-

blată la moartea părinţilor, anunţă anabela. Cine nu ar vrea  să pună
mâna pe o asemenea avere?!

- eu cred că oamenii ar trebui să se căsătorească din dragoste şi
mai ales ar trebui să se cunoască înainte o perioadă, astfel ce rost
mai are o asemenea legătură! mi-am dat eu cu părerea. Cred însă,
că voiam mai mult să o enervez pe agnes.
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- se vede că încă mai eşti o copilă naivă! se burzului agnes la
mine. Căsătoriile în ziua de azi sunt aranjate conform rangului şi
averii, iar o căsătorie de interes este cât se poate de naturală. Iar la
drept vorbind, domnişorul anghel este una din cele mai reuşite par-
tide ale vremii noastre.

am înmărmurit când am auzit aşa ceva. Doar nu are de gând să
îmi sugereze o asemenea căsătorie? Felix anghel era cel mai groaz-
nic bărbat la care puteam să mă gândesc pentru o căsătorie: mân-
dru, arogant, leneş şi mai ales, genul de persoană care nu dă doi
bani pe ce gândesc femeile. Pentru el acestea trebuiau să crească
copii şi cam atât… era un punct de vedere foarte bine expus de el
la ultima întâlnire de la balul familiei Man. să nu mai vorbim de
faptul că frecventa curtezanele vremii! 

Chiar în momentul analizei comportamentului inadecvat al moş-
tenitorului familiei anghel, cineva sunase la uşa principală. toată
lumea amuţi la discuţia valetului cu musafirul neaşteptat. 

- Domnii Felix anghel şi Dragoş Man doresc o vizită de curtoazie
pentru înmânarea unei invitaţii la balul familiei, ne anunţă valetul.

Deodată toată lumea începu să se agite şi să vorbească: anabela
şi Cara îşi aruncaseră priviri pline de speranţă şi entuziasm, Leo-
nard şi zoe păreau un pic dezorientaţi, iar agnes afişa cel mai fru-
mos zâmbet de încântare de care era în stare. Mi-am dat ochii peste
cap şi am zâmbit către tata care şi el îmi făcu semn că asta ne mai
lipsea.

- toată lumea în salon! Nu puteam să îi lăsăm să aştepte!
agnes o luase înaintea noastră şi îmi părea că mai are un pic şi

explodează de entuziasm. Cel mai probabil, vizita era pentru înmâ-
narea invitaţiei personal. Puţini aveau acest privilegiu.

- Domnilor anghel şi Man, ce surpriză plăcută! zâmbi toată plină
de entuziasm agnes.

Felix anghel era îmbrăcat după ultima modă, cu vesta încărcată
după model francez peste cămaşa închisă până la gât, nasturi per-
laţi, cu pantaloni până la genunchi, închişi cu panglica de cea mai
bună calitate şi papuci cu vârf ascuţit, asortat cu vesta de culoare
deschisă. Mânecile erau dantelate de exact cinci centimetri iar în
mâna avea nelipsitul baston aurit la capăt, făcut la Paris după cum
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ştia toată lumea. Părul blond, lăsat lung peste urechi era un semn
de asortare la moda veneţiană. trebuia să recunosc, rău nu arăta!
Ochii negri, mari, i se potriveau pe chipul alungit, iar faptul că era
înalt le impresiona pe domnişoarele vremii.

Dragoş Man nu se lăsa nici el mai prejos, îmbrăcat într-o cămaşă
de culoare crem, cu vesta asortată şi cu o lavalieră de culoare lila,
care îl făcea să îşi dea importanţă. Mergea cu capul ridicat şi pieptul
înainte, aşa cum fusese învăţat că trebuie să meargă domnii vremu-
rilor. în picioare avea încălţări aduse de la Veneţia, cu model măr-
gelat, de bun gust. s-a uitat scurt la mine când am intrat şi mi-a
zâmbit aşa cum o făcea mereu. L-am salutat scurt şi mi-am ferit pri-
virea repede. Valeţii lor veneau în urmă cu braţele pline de buchete
de trandafiri, din grădina familiei anghel.

- Nişte flori pentru frumoasele doamne! Din păcate trandafirii
pălesc la vederea frumuseţii dumneavoastră, rosti plin de el Felix
anghel. 

Doamne, asta îmi mai lipsea! Mă uitam la ei cum îşi dau impor-
tanţă şi mă pufnea râsul ce penibili erau. M-am aşezat în cel mai
apropiat fotoliu fără să le mai dau multă atenţie. Când m-am uitat
la ceilalţi, mi-a venit să râd. anabela nu era în stare să scoată niciun
cuvânt, Cara se sprijinea de măsuţa de cafea şi, în avântul ei de a se
face remarcată, alunecă cu mâna de margine şi încercă repede să îşi
revină ca nu cumva să fi observat cineva. eram în continuare foarte
amuzată de întreaga scenă, mai ales că cei doi bărbaţi îmi păreau
extrem de caraghioşi în poziţiile ocupate pe sofaua salonului. se
lăsă un moment de stânjeneală, nimeni neştiind ce să zică în faţa
unor asemenea persoane importante. Felix le analiză pe cele două
domnişoare de la ţară încercând să îşi reţină observaţiile, de care
eram sigură că erau ironice. în schimb, Dragoş părea neliniştit ca şi
când era nerăbdător să mai apară cineva. încă mă simţeam neliniş-
tită în preajma lui, deşi ne văzusem de câteva ori de când se întor-
sese de la Viena. Nu ne văzusem niciodată în particular ci numai
înconjuraţi de alte persoane. Oricum, mă simţeam la fel de încor-
dată de fiecare dată. 

Deodată toată lumea începu să vorbească:
- Ce mai face mama dumneavostra, domnule anghel?
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- aş vrea să vi le prezint pe nepoatele mele!
- Ce zi minunată se anunţă azi!
toată lumea zâmbi şi atmosfera se mai destinse. Felix anghel se

ridică în picioare şi, plin de importanţă, făcu semn valetului să
aducă invitaţiile pentru bal. 

- Pentru domnişoara Muşat! Ne-ar face plăcere dacă ne-ar onora
săptămâna viitoare la balul familiei. Cred că îl veţi găsi foarte revi-
gorant anul acesta, mai ales că dorim să facem şi un concurs pentru
a alege domnişoara cu cea mai interesantă şi la modă rochie. Culo-
rile balul de anul acesta sunt verde, galben, mov şi, bineînţeles alb,
în speranţa că vom putea sărbători venirea verii atât de plăcută
pentru noi toţi.

am încercat să răspund cu un surâs nu foarte entuziasmat, dar
plăcut şi în rigorile politeţii. aş fi vrut pentru moment să refuz, doar
pentru a le vedea feţele uimite  şi să mă mai amuz, dar am cântărit
repede efectele unui asemenea gest şi am considerat că nu se merită
o lună de dojeneală din partea lui agnes, aşa că am mulţumit cu o
uşoară plecăciune după cum se şi cuvenea, am desfăcut invitaţia şi
am citit-o.

Cu mare onoare, în atenţia domnişoarei Vesna Muşat!
Familia anghel, are marea onoarea de a vă invita, vineri 10 iunie

1800, în reşedinţa proprie pentru participarea la “Cotilionul Verii”.
După bună obişnuinţă, acesta va fi urmat de supeul balului, dat în
onoarea fiului nostru, Felix anghel.

aşteptăm cu mare nerăbdare prezenţa dumneavoastră şi a familiei!
Familia anghel
Nemaifiind nimic de zis, cei doi domni se ridicară, ne oferiră flo-

rile mie şi lui agnes în semn de politeţe şi se pregătiră de plecare.
în acelaşi moment am văzut feţele pline de dezamăgire şi panică
ale celor două verişoare şi, într-un acces de simpatie, m-am adresat
celor doi domni.

- Dar nu aţi făcut cunostiinţă cu cele două drăguţe verişoare ale
familiei! 

Pentru moment, toată lumea rămase uimită de reacţia mea iar cei
doi nu ştiură ce să răspundă. Felix cu mâna pe bastonul lui preferat
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şi Dragoş cu mâna agăţată de buzunarul special conceput, se întor-
seseră nu prea entuziasmaţi spre cele două fete care se făcuseră roşii
de ruşine.

- Domnişoara Cara şi domnişoara anabela! am spus eu arătând
spre cele două. acestea salutară mult prea pompos pentru situaţia
de faţă şi nu mai fuseseră în stare să spună nimic. 

- Cred că cele două domnişoare ar aprecia foarte mult florile
mamei dumneavoastră, nu credeţi domnule anghel?

agnes intră în pământ de ruşine la asemenea sugestie nepotrivită
din partea mea, mi-am dat seama după panică ce o avea pe faţă. sin-
cer nu prea îmi păsa ce credea în momentul ăla. O să îmi ţină o mo-
rală aşa cum ştie ea, eu o să aprob şi o să mergem mai departe cu
viaţa noastră plictisitoare. adevărul este că Felix fusese cam depla-
sat să nu invite toate domnişoarele din casă. trebuia să fie pus la
punct pentru asta! 

trebuie să îi dau totuşi credit pentru cât de stăpân pe el a fost şi
cât de repede s-a adaptat la obrăznicia mea.

- Pentru dumneavoastră, domnişoara Vesna, sigur că da! Făcu
semn valetului care se conformă şi dărui celor două fete câte un bu-
chet de flori. De asemenea am dori foarte mult să ne faceţi plăcerea
de a ne onora cu prezenţa la balul familiei. Din păcate, nu am ştiut
că veţi fi prezente în casa familiei Muşat şi ne vom asigura că veţi
primit mai târziu o invitaţie. 

- De asemenea ne-ar face plăcere dacă prietena dumneavoastră,
alana de Worthingthon, ne-ar acompania şi ea la cotilonul familiei,
spuse nerăbdător Dragoş.  

Lumea nu înţelesese pentru moment ce se întâmplase şi despre
cine se vorbise, iar eu îi zâmbeam complice zeirei care tocmai îşi
făcea apariţia în salonul familiei. Când îi văzu pe cei doi se dădu re-
pede înapoi câţiva paşi şi dădu peste ghiveciul mare de flori din
vestibulul familiei. Căzu în spatele acestuia şi când realiză că nu
poate să o vadă nimeni rămase acolo în aşteptare. în timpul în care
cei doi domni mai schimbau câteva cuvinte de politeţe, am reuşit
să mă retrag fără să mă vadă nimeni. am intrat zâmbind în camera
alăturată unde nu am găsit pe nimeni şi aşteptam să plece musafirii
ca să o pot scoate pe zeira de sub privirile mamei. tocmai când
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voiam să ies, i-am auzit pe cei doi pe geamul deschis de la cameră.
Intrigată de ce ziceau, m-am apropiat.

- … acum trebuie să îmi trimit valetul acasă ca să mai aducă nişte
flori şi deja am întârziat prea mult. Ce căldura insuportabilă în casă
la familia Muşat, atât de înghesuită… şi de… de… „nelamodă”, iz-
bucni Felix.

- eu cred că este o casă chiar acceptabilă, sugera Dragoş. îl regă-
sisem pe vechiul Dragoş când l-am auzit cum îmi ia apărarea. Foarte
originală domnişoara Muşat, să te pună într-o asemenea situaţie şi
să îţi forţeze mâna. aş putea spune că a fost chiar interesant!

Felix se uită urât la prietenul său şi comentă răutăcios:
- Nu ştiu ce vezi aşa de interesant la o femeie care îşi expune punc-

tul de vedere atât de… atât de, de… nici nu mai am cuvinte… se dădu
bătut Felix. însă asta ştiam… că ai o slăbiciune pentru Vesna! Hai să
mergem câteva case mai jos să ne răcorim cu o limonadă. Măcar dacă
am fi dat de domnişoara alana. ea ar fi fost o adevărată încântare
pentru ochii mei: rafinată, frumoasă şi, mai ales, bine educată.

- Of! Da! Chiar speram să o întâlnesc. Voi trimite negreşit o invi-
taţie specială în această după-amiază la familia Muşat. sper că e în
ordine Felix, nu-i aşa, dacă mai trimitem o invitaţie în plus?

- sigur că da, dragul meu Dragoş, cum aş putea să îţi refuz o ase-
menea plăcere, mai ales că şi mie mi se pare încântătoare această
domnişoară misterioasă. Hai să mergem! 

Cei doi dispăruseră în trăsură iar eu am ieşit repede din cameră
să găsesc valetul familiei. Din fericire era chiar în vestibul şi nu mă
văzuse nimeni când i-am spus că o anume invitaţie pe numele de
alana de Worthinghton urma să vină în acea după-amiază. 

- trebuie să mi-o aduci negreşit mie fără să o mai vadă şi altci-
neva!

Valetul încuviinţă iar eu am plecat după zeira. Din păcate am
ajuns cu câteva secunde întârziere. agnes dăduse peste ea deja.

- în numele lui Dumnezeu, ce faci acolo? Vrei să fac un atac de
inimă?

- Ştergeam praful, doamna agnes! spuse încurcată zeira.
- Haide zeira, trebuie să mă ajuţi să mă schimb! am salvat-o eu

repede şi am tras-o în sus pe scări după mine.
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Când am ajuns în cameră, i-am relatat întreaga poveste zeirei care
s-a amuzat teribil. 

- Draga mea zeira, la balul aceasta trebuie să te îmbrăcăm adecvat.
O să cobor să anunţ că am o uşoară indispoziţie pentru plimbarea
cu trăsura şi vom merge la croitoreasa mea pentru o nouă rochie
plină de farmec, aşa cum se potriveşte prinţesei alana! am râs cu
poftă plină de viaţă.

Capitolul II
am alergat împreună cu zeira pe la toate croitoresele şi negustorii

din Braşov ca să găsim ceva pe placul nostru. eram mai entuzias-
mată de povestea ei decât de apariţia mea, mai ales că doream şi o
rundă de răzbunare pe Dragoş. se întorsese de la Viena de un an şi
jumătate şi nu mi-a adresat niciun cuvânt despre tot ce se întâm-
plase.

Ştiam că şi acest bal va fi la fel ca toate celelalte. Doamnele se vor
îmbrăca cu ce au mai bun, vor defila prin faţa domnilor preferaţi,
vor încerca să îşi ascundă mirosul de transpiraţie cu cele mai rafi-
nate parfumuri franţuzeşti şi se vor mândri una la alta cu listele
pline din carneţelele de bal, unde domnii se vor înscrie în speranţa
unui dans. Nu avea să scape aşa de uşor!

După mai multe încercări la croitoreasa familiei, am abandonat
şi am reuşit să dăm peste un comerciant ilegal care făcea trafic de
ţesături aduse din Veneţia. Plecările mele în mijlocul nopţii la pe-
trecerile familiei zeirei, nu se lăsaseră aşteptate. un unchi de al ei,
ne făcuse legătura cu un comerciant.

taxele instituite de rege pentru comercianţi creşteau de la an la
an şi nu puţini erau cei care făceau trafic. 

- Mergeţi după cetate şi acolo întrebaţi de Ion, le sfătui bărbatul.
Fiţi cu băgare de seamă, dacă cineva întreabă ce faceţi prin acele lo-
curi, spuneţi că eraţi în plimbare şi v-aţi rătăcit.

- Bun, am înţeles, ne-am rătăcit! spuse cu seriozitate zeira prinsă
în micul joc. 

- Haide zeira, nu avem timp de pierdut! acoperă-ţi capul şi nu te
uita în ochii nimănui cât stăm pe acolo ca să nu ne recunoască 
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cineva! am tras-o eu pe zeira de mână şi am ieşit din casa bărbatu-
lui care se uită zâmbind după noi.

După câteva minute am ajuns după cetate. Cu capul acoperit, am
intrat temătoare pe aleea îngustă. Bărbaţii ne urmăreau cu privirea,
însă nimeni nu zicea nimic. Nici o femeie întreagă la minte nu ar fi
venit în asemenea locuri dacă nu ar fi cunoscut pe cineva cu ade-
vărat important de prin locurile ălea. Bănuiau că eram femeile
cuiva.

- îl căutăm pe Ion! am încercat eu să îmi dreg vocea de frică, să
nu mi se audă panica din voce. 

unul dintre bărbaţi ne privi curios şi întrebă mieros:
- Da’ ce fac două frumuşele ca voi aici, singurele? Dacă vă răpeşte

careva?
trebuie să mărturisesc că mi se strânse inima pentru o clipă, dar

cum cea mai bună apărare e atacul am mizat pe atitudinea de su-
perioritate şi am replicat cu vocea iritată:

- Vrei să îi spui tu lui Ion că am fost răpite? îl lăsăm mult să mai
aştepte?

Luat prin surprindere, bărbatul musculos şi negru făcu un pas
îna poi. Cu Ion nimeni nu se punea prin acele locuri şi se pare că
mizasem pe cartea cea mai bună. toţi trei bărbaţii se dădură la o
parte şi ne făcură loc să intrăm în casa dărăpănată:

- Ion, se pare că ai musafiri!
se auziră nişte înjurături venite din fundul casei şi scârţâielile po-

delei la apăsarea greutăţii bărbatului. în casă era un miros înţepător
de brânză stricată şi băutură ieftină.

- sunt zeira, verişoara lui Ion! spuse cu voce joasă prietena mea. 
La auzul numelui, faţa bărbatului se lumină şi un zâmbet larg cu

doar patru dinţi la vedere ne făcuse să se cutremurăm…
- Desigur! Desigur! Orice prieten al lui Ion e şi al meu. Ion, prie-

tenul lui Ion! Da’ eu sunt! încercă un spirit de glumă, dar când văzu
că nu eram în dispoziţie făcu stânga împrejur şi ne făcu semn să îl
urmăm. Intră într-o cameră joasă unde mirosul înţepător lipsea, iar
eu eram recunoscătoare pentru asta. Camera era goală cu excepţia
unui pat şi a unui cufăr. Bărbatul scoase de acolo mai multe ţesături
şi ni le întinse. Ochii începură să ne râdă în cap şi ne uitam una la
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alta cu zâmbetul pe buze. După câteva minute ne hotărâserăm asu-
pra materialelor.

- Cat vrei pe astea două? am întrebat eu. 
Deodată se auzi hărmălaie afară şi unul dintre bărbaţii pe care îi

întâlnisem mai devreme deschise uşa şi tipă enervat:
- razie! ascunde tot!
Bărbatul aruncă repede cufărul într-o deschizătură din podea şi

se întoarse la noi.
- 50 de florini pentru amândouă şi repede!
am încercat să nu mă las intimidată de vocea bărbatului şi i-am

răspuns la fel de răstit:
- îţi dăm 15 şi plecăm!
- 15? Nici gând! Puse mâna pe ţesături şi dădu să le tragă din mâna

mea.
- Bine, fie 20. e mai mult decât corect!
Bărbatul încercă să spună ceva dar am ridicat mâna să îl opresc.
- Nu primeşti mai mult şi dacă nu vrei ca în următoarele minute

să fii acuzat şi de răpire, pe lângă înşelăciune, te sfătuiesc să accepţi.
Oricum mai mult de atât nu primeşti!

Bărbatul, uimit de atitudinea mea, acceptă. Ne-am acoperit părul
repede, am băgat ţesăturile în geanta cu care venisem şi am ieşit re-
pede în stradă. Hărmălaia era în toi. Poliţia prinsese deja o parte
din negustori şi înainta prin mulţime. 

La un moment dat ne zăriră şi pe noi dar ne-am făcut că nu îi
auzim strigând după noi şi ne-am luat tălpăşiţa.am luat-o pe zeira
de mână şi alergam către colţul străzii. erau doar câţiva metri şi,
dacă reuşeam să trecem de el, nu mai puteam păţi nimic. Grăbite să
luăm colţul şi cu privirea după supraveghetori, ne-am izbit de ceva
tare şi înalt. surprinsă, am întors capul şi când am văzut peste cine
dădusem, m-am înroşit toată. am încercat să las capul în pământ
repede, de frică să nu mă trădez.

- aaaa… bună Dragoş! Ce faci aici?
- eu fac bine, cred că… într-o plimbare?! afirmase Dragoş mai

mult întrebător decât sigur de ceea ce spunea.
- Voi, domnişoarelor, ce faceţi în partea aceasta a oraşului?
- Noi… ne-am rătăcit! Cam asta facem!
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- Mda. V-aţi rătăcit în speranţa că veţi ajunge…, încerca Dragoş
să scoată ceva de la noi.

- Noi ne-am rătăcit şi cam atât, am răspuns eu repede, mai ales că
Dragoş începea să o analizeze pe zeira.

- Vesna, dar eşti cam nepoliticoasă. Nu m-ai prezentat prietenei
tale!

- Noi trebuie să plecăm! i-am aruncat eu repede cu spatele deja la
el.

- ei bine, asta chiar că a fost nepoliticos! l-am auzit pe Dragoş vor-
bind singur cu privirea după noi.

*
După zeci de probe, ca să iasă totul perfect, puteam spune că eram

mulţumită de garderoba alanei, alias zeira, în speranţa că va reuşi
să îl cucerească pe tânărul moştenitor al familiei Man.

Ştiam că reîntâlnirea cu el la balul familiei anghel avea să fie una
cel puţin ciudată dacă nu dificilă. Nu mai dansasem cu el de câţiva
ani şi, dacă avea de gând să zică ceva de faţă cu toată lumea acolo,
cred că nu m-aş putea abţine. trebuia să mă comport exemplar şi
încercam să mă gândesc că tot ceea ce fusese între noi se terminase
de mult. Da, rămăsesem cu un gust amar din cauza lui însă el nu
trebuia să ştie acest lucru. totul s-a terminat când i-am trimis ul-
tima scrisoare. Istoria nu avea să se repete şi mai ales acum când
zeira pusese ochii pe el. 

în fiecare seară când consideram că sunt în siguranţă de a nu fi
descoperită, reciteam lista parvenita într-un mod aşa de misterios.
După multe zile de gândire m-am hotărât să îmi abordez tatăl pen-
tru mai multe amănunte. Deşi nu ştiam cum să îi spun întreaga po-
veste, am hotărât că era mult mai important să aflu misterul decât
să ţin un asemenea secret.

Mi-am găsit tatăl în bibliotecă şi, sub pretexul căutării unei cărţi
pentru lectură, am intrat plină de speranţă în biblioteca familiei.
tata citea dintr-o carte veche, care îmi era vag familiară. Ca în fie-
care seară, tata se retrăgea în biblioteca familiei pentru un moment
de linişte. Nu îi plăcea agitaţia vieţii cotidiene, spre disperarea lui
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agnes, care trebuia să fie tot timpul în mijlocul evenimentelor pen-
tru ultima bârfă.

- Dragul meu tată, după atâţia ani, tot nu te-ai plictisit de cărţile tale!
îmi aduc aminte cum îmi plăcea să mă furişez pe scaunul tău, când
eram abia o copilă şi să îmi dau importanţă. Credeam că, dacă o să îţi
iau cărţile în mână şi o să mă fac că citesc, voi fi şi eu foarte înţeleaptă.

- Oh, draga mea Vesna! a trecut o vreme de când nu m-ai mai vi-
zitat seara. aveai obiceiul de a mă săruta de noapte bună şi veneai
de fiecare dată desculţa şi cu părul desfăcut ca să îmi spui noapte
bună. îmi lipsesc acele zile! spuse tata cu o privire caldă. Când au şi
trecut acele seri? uită-te la tine ce domnişoară frumoasă şi elegantă
ai devenit. Care bărbat nu ar vrea să te aibă la braţ?

- Dar eu tot fata tatei am rămas, am spus eu aducându-mi aminte
de acele vremuri. Indiferent ce bărbat m-ar vrea, pe cel preferat îl
am mereu lângă mine, am adugat eu şi l-am sărutat pe frunte.

- Vreo ocazie specială pentru care mă vizitezi?
- Cum? Nu poate o fiică să îşi vadă tatăl  doar aşa, de dragul lui?
- Ce a mai făcut maică-ta de data aceasta? a întreba el încruntat.
I-am zâmbit. Cât de bine mă ştia! Chiar dacă nu venisem pentru

asta, trebuia să recunosc că mă speria destul de mult ideea la care
făcea aluzie agnes şi anume căsătoria mea cu Felix anghel.

- agnes încearcă să mă căsătorească? am întrebat eu timid.
- Mda… din păcate i-a intrat în cap acest lucru de ceva vreme.

Crede că dacă ai 20 de ani, deja eşti mai mult decât bună de măritat,
spuse cu tristeţe tata.

- Hm! Mă gândeam eu! sper că la ce se referea zilele trecute cu
Felix anghel este doar o toană şi că nu vorbeşte serios.

- Din păcate, draga mea, se pare că i-a pus gând rău domnişorului
anghel. este unul din pretentenţii posibili, preferaţi de mama ta.
Ştiu că nu îl agreezi deloc!

- Da, mi se pare un înfumurat care nu ţine cont de nimic decât de
propria persoană. e un copil răsfăţat cu prea mulţi bani!

- „Cu prea mulţi bani” e fraza cheie pentru agnes. Ştii bine că nu
îţi vrea răul! Vrea ce e mai bun pentru tine.

- Dar asta nu înseamnă Felix anghel, cu siguranţă! am răspuns eu
plină de patos. 
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tata se ridică de pe scaun şi mă mângâie pe cap, dându-mi o şu-
viţă după ureche.

- Pana la urmă va fi vreunul bun? sau măcar acceptabil? întrebă
posac radu.

- Bineînţeles! Dar hai să nu mai vorbim despre asta! sunt prea tâ-
nără să mă căsătoresc. Vroiam să te întreb altceva. zilele trecute am
fost invitate la familia Man la ceai şi am avut parte de o vizită sur-
prinzătoare. Ducele de suthelan a fost o apariţie… hm… hai să îi
spunem, neobişnuită. Pare atât de misterios!

tata râse cu poftă. 
- L-am întâlnit şi eu la Clubul Domnilor de sâmbătă seara şi am

avut o discuţie interesantă despre comerţul cu tutun. Pare a fi un
domn distins, inteligent şi foarte bine educat. Mi-a plăcut din prima
clipă, însă lumea vorbeşte despre nişte afaceri dubioase pe care le-ar
avea cu nemţii şi francezii. Nimeni nu ştie cum de este atât de bogat
şi mai ales ales nimeni nu ştie exact cu ce se ocupă.

- Lumea şopteşte că face parte din Ordinul Dragonilor! e adevărat?
am întrebat eu plină de interes.

- se prea poate, însă mă îndoiesc. Cred că pur şi simplu a avut
mulţi bani moşteniţi din străinătate şi a făcut nişte investiţii inteli-
gente. După cum vorbeşte, pare a fi un bun cunoscător al pieţei co-
merciale.

- Ce este exact acest Ordin al Dragonilor?
- Povestea Ordinului este una străveche care datează încă de la

1431 când sigismund de Luxemburg a vizitat Ţara românescă pen-
tru a-l institui pe tron pe Vlad Ţepeş. tot în aceeaşi zi acesta i-a dă-
ruit lui Vlad un colier şi un medalion de aur pe care era gravat un
dragon, însemnul cavalerilor Ordinului. acesta era un ordin cava-
leresc al nobililor locali cu filiaţii şi implicaţii în zona germanică,
care purtau o mantie, pe faţă roşie, pe spate verde, aveau anumite
sigilii, anumite simboluri, iar simbolul principal era dragonul.

Odată devenit domnitor, Vlad, unul dintre cei mai temuţi duşmani
ai turcilor şi urmaş al unui membru al Ordinului, a trecut la orga-
nizarea statului, a oastei şi a legilor, condamnându-i la moarte, prin
tragere în ţeapă, pe toţi cei pe care-i consideră duşmani: tâlhari la
drumul mare, hoţi, cerşetori, preoţi hrăpăreţi, nobili trădători, 
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saxoni uzurpatori ce încercau să-l detroneze pentru a-l pune în loc
fie pe vărul său, Dan cel tânăr, fie pe fratele său natural, Vlad Călu-
gărul. De aici a primit Ordinul şi conotaţia negativă din ziua de azi.
Ordinul Dragonilor se ocupă în general cu apărarea creştinătăţii în
teritoriile româneşti, însă mai târziu, se presupune că adepţii Ordi-
nului erau un grup restrâns de oameni care se ajutau în afaceri şi
încercau pe căi ilegale să se îmbogăţească şi să profite de pe urma
oamenilor influenţi, sub puterea Ordinului. se bârfeşte că azi, în so-
cietatea Braşovului ar mai exista o ramificaţie a acestui Ordin. eu
cred însă, că sunt doar vorbe.

- Cine se presupune că face parte din organizaţie în ziua de azi?
am întrebat eu din nou, intrigată.

- Vorbe, atâta tot! 
- s-ar spune că şi Ştefan anghel ar fi unul dintre ei! am şoptit eu

zâmbind.
tata dădu din umeri şi nu mai continuă discuţia. 
O urmă de adevăr tot o fi! Oare e posibil, chiar asta să fie hârtia

care a dat peste mine? mă întreb oare, aş putea să am încredere în
tata? am hotărât totuşi că ar fi mai bine să ţin pentru mine deocam-
dată totul. Prinsă în gândurile mele, stăteam încruntată.

- s-a întâmplat ceva?
- ah, nu, nimic! Mi se pare fascinant! Cred şi eu că sunt totuşi doar

nişte povestiri. Cineva tot ar trebui să îşi dea seama dacă unul din
cei mai bogaţi oameni ai oraşului ar face ceva ilegalităţi.

- Multă lume e săracă, Vesna, poate că nici nu ne dăm seama ce ar
face unii pentru o pâine pe masă. Mulţumim lui Dumnezeu că nu
avem parte de aşa ceva!

- Da, tata. aşa este! Dar să lăsăm misterele astea pe altă dată, am
încercat eu să schimb subiectul. Mergi la balul familiei anghel?

- am de ales? râse tata şi îşi dădu ochii peste cap.
- Bine tată, ne vedem acolo!
am ieşit repede din odaie. în seara aceasta era mult aşteptatul bal.

rochiile fuseseră aranjate, părul împletit şi împodobit. tot oraşul
era în plină forfotă. M-am uitat pe fereastra camerei de la etaj. Câtă
agitaţie doar pentru un bal! am aruncat o privire la rochia mea de
pe pat. agnes o să fie în extaz! Mi-am scos hârtia din buzunar şi am
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recitit numele celor şase. Dacă este adevărat tot ce mi-a relatat tata,
o să fie un mare scandal şi mulţi o să îşi piardă averile. Oare ce vor
fi în stare să facă ca să nu piardă tot? Nu vroiam să ştiu răspunsul
la această întrebare.

Capitolul III
Casa familiei anghel era luminată în toată splendoarea ei. Casă

în stil victorian, cu trei etaje, vopsită în culoarea untului, cum era
la modă în marile oraşe europene. trei arcade te întâmpinau la in-
trare, iar ferestrele se înălţau una mai semeaţă că cealaltă şi te îm-
biau la o atmosferă de dans şi veselie. toată lumea aştepta să vadă
cum adela anghel redecorase casa după ultima modă veneţiană. La
intrare, în imensul vestibul, pereţii erau acoperiţi cu tapet crem şi
flori lila de crin, după care urmau faimoasele anticamere ale sălii
de dans unde Ştefan anghel îşi etală tablourile la modă. tot aici se
şi putea fuma, în scrumiere de argint, decorate cu dantelă turcească.
Canapelele te îmbiau la leneveală, însă acestea erau cel mai des fo-
losite de femeile în vârstă şi bogate care analizau toate domnişoa-
rele care intrau în sala de bal.

Ştiam că vom fi privite şi analizate până la ultimul detaliu, de fapt
şi pe asta mizasem pentru a ne pune planul în aplicare. în apropie-
rea sălii de bal era un valet care anunţa lumea venită la petrecere.
Dacă pe mine mă cunoştea deja, se uită nedumerit pentru câteva
clipe la zeira. I-am înmânat invitaţiile noastre şi valetul ne prezentă. 

- Domnişoara Vesna Muşat şi prinţesa alana de Worthingthon!
toate privirile s-au intors spre noi şi toţi au început să şuşotească.

Bănuiam că, în primul rând, datorită toaletelor îndrăzneţe pe care
le aveam şi, în al doilea rând, datorită „prezenţei” unei prinţese.
Chiar dacă familia anghel avea influenţă, asta nu însemna că pri-
meau la balurile lor în fiecare zi câte o prinţesă. îi auzeam vorbind
în timp ce înaintam prin mulţime.

- Oh, ce încântare! Ce culoare! Ce coafură! Câtă eleganţă!
eu eram prea bine obişnuită cu astfel de reacţii, în schimb alana

lăsă capul în jos şi roşi. am dojenit-o repede şi i-am şoptit la ure-
che:
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- ridică privirea, toată lumea te admiră! Poartă-te ca şi cum toţi
ar fi mult mai săraci decât tine şi pentru asta te vor îndrăgi!

eu eram îmbrăcată într-o rochie albă, plină, cu dantelă fină, peste
care fuseseră prinse pietricele mici de ametist care se asortau cu
voalul violet. acesta cădea de la talie şi aluneca peste restul rochiei
dând impresia că plutesc.

alana era îmbrăcată cu o rochie verde crud, strânsă pe talie şi
piept care îi punea în evidenţă silueta de invidiat. rochia era un pic
prea strânsă pentru gusturile oraşului, însă tocmai pe asta mizasem.
Cu siguranţă va atrage privirea lui Dragoş cu asemenea rochie, iar
mai presus de toate era o adevărată prinţesă care aducea cu ea un
nou stil vestimentar. eram convinsă că în curând ţinuta prietenei
mele va schimbă moda în oraş. în urechi avea cercei de smarald
care îi completau ţinută, iar părul îl avea prins în cea mai adorabilă
coafură, care o făcea să pară şi mai tânără decât era.

Felix anghel se opri din dans la apariţia noastră pe motiv că tre-
buie să îşi salute noile invitate, îşi lăsă partenera în plină cameră
de dans şi se îndreptă spre intrare. ajunse în acelaşi timp cu Dragoş
şi el însufleţit de apariţia noastră, şi salutară amândoi în acelaşi
timp.

- Ce surpriză plăcută! Domnişoara Vesna, domnişoara alana! sa-
lută Felix.

- O apariţie mai mult decât încântătoare! Completă Dragoş, care nu
îşi mai putea lua ochii de la noi. Ne privea atent şi, mai mult de atât,
avea o privire în ochi pe care nu o mai văzusem de mult. Poate că mi
se părea mie, însă se uită în ochii mei mai des decât la hainele mele. 

Ne invitaseră amândoi la dans. Dragoş dansă primul cu mine şi
mă complimentă de câteva ori pentru cum arăt. trebuie să recunosc
că eram surprinsă de atitudinea lui, era mai mult cu ochii după
mine decât după zeira. Felix dansă primul dans cu zeira şi îi zâm-
bea din plin. restul mulţimii era cu ochii pe ei. 

Dragoş nu îmi dădu drumul nici la al doilea dans şi m-am văzut
nevoită să dansez cu el în continuare. Din când în când mai arun-
cam câte o privire către zeira care era nespus de fericită de atenţia
care i se dădea. Felix dansă cu altcineva, însă eram convinsă că o
face din politeţe. Nu putea să îşi ia ochii de la ea.
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Dansurile continuară pe parcursul serii la fel de aglomerat pen-
tru zeira. Părea că toţi bărbaţii voiau să danseze cu ea. eu mă re-
trăsesem într-un colţ să mai pot respira. era o atmosferă
apăsătoare şi parcă toată lumea voia să danseze în acelaşi timp.
eram la câţiva paşi de uşa de la terasă când i-am auzit pe Ştefan
şi adela anghel discutând între ei. Probabil că ar fi trebuit să îmi
fac simţită prezenţa, însă cred că eram mai curioasă decât 
crezusem.

- Domnisoara Muşat nu ar fi o partidă rea pentru Felix!
- Mda… dar nici prea bună!
- Nu am înţeles această aversiune a ta pentru Muşat. într-o vreme

puneai mare preţ pe părerile lui radu. Ce s-a întâmplat între voi?
întrebă suspicioasă adela anghel. 

- ei, gusturile oamenilor se mai schimbă! i-o tăie scurt şi schimbă
subiectul.

- spune-mi, cine e cealaltă? Nu o ştiu… e cineva cunoscut?
- se pare că este prinţesă şi vine din anglia. ar fi foarte bogată

după spusele oamenilor. Dar tu ştii cum vorbeşte lumea, iar eu nu
ascult bârfele oraşului.

- De când, draga mea soţie, spuse râzând Ştefan. ei, asta ar fi o
bună căsătorie pentru Felix… bineînţeles… dacă bârfele sunt ade-
vărate, completă privind curios la dansul zeirei. avea o privire în-
crezută pe faţă care parcă spunea: „Hm, prinţ moştenitor!”

seara se dovedi a fi un succes pentru zeira. Jocob şi Felix  nu se
mai dezlipeau de ea, doar cu excepţia câtorva dansuri pentru a
dansa şi cu celelalte domnişoare, aşa cum impunea eticheta.

Balul ţinu până la orele târzii ale serii, dar invitaţii, binedispuşi
şi încântaţi de opulenţa familiei anghel, nu se mai dădeau duşi de
la petrecere. Mâncarea fusese peste aşteptări, băutura mai mult
decât suficientă, iar sala de bal mai împodobită că niciodată. 

în jurul orelor unsprezece Felix mă invitase din nou la dans, de-
zamăgit de acapararea zeirei de către Dragoş, care era la al treilea
dans cu „prinţesa”.

- Cum vi se pare acesta serată, domnişoara Vesna?  mă întrebă de
complezenţă Felix, încă cu privirea îndreptată spre zeira, care îi
zâmbea şi ea din când în când.
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- Interesanta! Mult mai puţin plictisitoare decât de obicei, l-am
provocat eu observând privirile aruncate către prietena mea. răs-
punsul îl nedumeri pe Felix şi ridică din sprâncene?

- Mai puţin plictisitoare decât de obicei? se pare că sunteţi singura
domnişoara care s-a plicitsit vreodată la balul verii, răspunse ofen-
sat Felix care acum îmi acorda toată atenţia.

- aceeaşi lume, aceleaşi toalete, aceeaşi muzică şi mâncare, ace-
leaşi dicuţii despre cine cu cine urmează să se căsătorească. re-
marca aceasta păru să îi şteargă zâmbetul de pe buze domnişorului
anghel şi atunci am bănuit că nici el nu era prea încântat de faptul
că o căsătorie era iminentă în viitorul apropiat.

- Probabil gusturile dumneavoastră sunt mult prea rafinate pen-
tru societatea în care vă aflaţi! veni prompt răspunsul sarcastic, însă
am pufnit în râs când l-am auzit. Felix fu luat prin surprindere de
reacţia mea. Probabil se aşteptase ca răspunsul lui să fie direct la
ţintă şi anume să mă simt jignită şi să nu mai deschid gura până la
sfârşitul dansului.

- Cred că vă luaţi mult prea în serios rolul de gazdă perfectă, i-am
răspuns ironic, încercând să mulţumiţi pe toată lumea. sunt convinsă
că există multe persoane care nu doresc nimic altceva decât atenţia
dumneavostra. I-am zâmbit complice şi mi-am îndreptat atenţia spre
zeira. Felix surâse, aprobă şi el şi, cu o privire complice, îndreptă
conversaţia spre persoana care îl interesa cel mai mult.

- sunteţi prietenă apropiată cu domnişoara alana de Worthin-
gthon după cum se poate observa. sper că petrecerea este mult mai
mult pe gustul domnişoarei decât pe al dumneavoastră. am încercat
să îmi ascund un zâmbet şi  i-am confirmat că prinţesa alana de-
clarase că de mult nu mai fusese la o petrecere  atât de reuşită şi ra-
finată. acest lucru păru să îl încânte pe moştenitorul familiei anghel
şi, plin de el, completă:

- Ne face mare plăcere prezenţa dumneavoastră şi a prietenilor la
umila noastră petrecere. Ştiţi cumva cât ne va mai onora cu pre-
zenţa domnişoara alana?

- Nu este foarte hotărâtă însă am înţeles că şederea aici îi face o
deosebită plăcere. sperăm să nu se plictisească de Braşov mai re-
pede de sfârşitul verii. 
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- atât de repede să ne părăsească?! 
- Da, din păcate. Familia o presează… hm, dar nu ştiu dacă ar tre-

bui să discut pe acest subiect. Nu aş dori să fiu indiscretă.
- Puteţi să fiţi sigură de discreţia mea, adugă repede moştenitorul

familiei anghel, nerăbdător să afle cât mai mult despre fată. M-am
apropiat complice să îi şoptesc doar pentru urechile lui.

- se pare că familia o presează să îşi găsească un soţ… acesta fiind
şi motivul pentru care a plecat din anglia. Dacă nu îşi găseşte unul
până la sfârşitul verii, familia a căzut la înţelegere cu o familie de
nobili englezi care se potriveşte rangului prinţesei. 

I-am urmărit reacţia lui Felix şi mi se păru încântat de momeala
aruncată. acesta încerca să nu pară prea vesel la auzul veştii, însă
un zâmbet se arată la colţurile gurii.

- Ştiţi cumva dacă există vreun pretendent oficial pentru mâna
prinţesei?

- Mda, ar fi câţiva, însă prinţesa nu e prea încântată de o căsătorie
apropiată şi am auzit-o că aşteaptă pe cineva care să o încânte din
toate punctele de vedere. Nu este de acord cu o căsătorie de conve-
nienţă şi chiar doreşte să se căsătorească din dragoste.

Când dansul s-a sfârşit, ne-am salutat comform obiceiului şi, plină
de încântare de  noile mele născociri, încercam să o găsesc pe zeira
să îi povestesc, când în faţa mea apăru un domn între două vârste
care mă invită la dans. Mă prinse nepregătită pentru un refuz şi am
acceptat. Nu eram prea atentă la domnul din faţa mea până ce mi-a
şoptit:

- Domnişoara Vesna, sper că hârtia pe care v-am înmânat-o acum
câteva săptămâni este în siguranţă!

Când am auzit cele spuse, mi-am întors rapid privirea spre el şi
am înlemnit. Da, el era! Cicatricea de pe obrazul stâng era acolo. Mă
privea cu nişte ochi reci şi nu părea în largul lui. se apropie de mine
mai tare şi îmi şopti la ureche.

- Dacă nu vreţi să aveţi necazuri, vă sfătuiesc să mi-o înmânaţi
imediat!

Nu aveam ce să îi confirm sau infirm într-un moment aşa de scurt,
mai ales că ochii lui nu trădau niciun fel de ezitare. Pentru câteva
clipe mă gândisem să ţip, însă nu cred că aş fi avut vreo explicaţie
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raţională pe care să o dau ulterior. aşa că am făcut singurul lucru
care îmi trecu prin minte. am ridicat piciorul şi cu pantoful cu toc
l-am călcat puternic şi am plecat cât mai repede din faţa lui. Până să
se dumirească el ce s-a întâmplat, deja reuşisem să mă îndepărtez.

Cuprinsă de panică după toate concluziile pe care le trăsesem des-
pre o posibilă conspiraţie în mijlocul căreia aş fi ajuns, am căutat
febril o scăpare. Bărbatul pornise deja pe urmele mele.

- … îmi acordaţi acest dans, domnişoara Vesna?  mă întrebă Dra-
goş. 

Probabil privirea din ochii mei spunea mai multe pentru că mă
întrebă:

- eşti bine, Vesna? eşti palidă, ce s-a întâmplat? Nu te simţi bine?
mă privea el nedumerit.

- Poate că ar trebui să iau un pic de aer sau să mă întind puţin! 
Dragoş confirmă că ar fi mai bine să plecăm amândoi de pe ringul

de dans în căutarea unui loc mai liniştit. în momentul ieşirii din
formaţia de dans, bărbatul misterios ne zări şi imediat îşi schimbă
direcţia înspre mine. Cred că intrasem în panică, pentru că îl strân-
geam pe Dragoş de mână şi, surprins, mă privi cu nedumerire. 

- Cred că sunt în pericol! 
Dragoş, şi mai nedumerit ca înainte, mă întrebă din nou dacă mă

simt bine.
- Nu, nu îmi este bine! trebuie să mă ascund!
L-am tras după mine, încă ţinându-l de mână şi încercând să îmi

fac loc printre invitaţi. Pentru un moment am întors capul să văd
dacă ne mai urmăreşte şi bănuiala îmi fu confirmată. Bărbatul încă
se mai ţinea după noi şi, mai mult de atât, încerca să ne ajungă din
urmă. am reuşit să ajungem în anticamerele sălii de bal şi, pentru
câteva clipe, am încercat să gândesc clar. M-am oprit din alergat ca
să nu atrag atenţia şi, cu Dragoş în urma mea, încercam să îmi fac
loc cât mai politicos posibil. Din când în când întorceam capul să
îmi văd urmăritorul. era tot acolo, în urma noastră. Nu am stat prea
mult pe gânduri când am văzut uşa de la bibiloteca familiei. am
deschis uşa şi l-am tras pe Dragoş după mine. am închis uşa în
urma noastră şi, din priviri, căutam o altă ieşire. Dragoş, încă ne-
dumerit, mă tot întreba dacă sunt bine.
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- Poţi să îmi spui şi mie ce s-a întâmplat?
am văzut cum clanţa de la uşă se apasă şi, când uşa se întredes-

chise, nu am mai stat pe gânduri şi l-am  tras pe Dragoş peste mine
pe sofaua din bibliotecă. în impulsul momentului, am căzut amân-
doi peste canapeaua cu spătar şi mi-am pus mâinile în jurul gâtului
lui. el, şi mai descumpănit, nu protestă deloc. Bărbatul îşi bagă capul
pe uşă şi când dădu cu ochii de noi îmbrăţişaţi, nu ştiu cum să re -
acţioneze. se holba efectiv pentru câteva momente, neştiind proba-
bil cine suntem, mai ales că nici lumina nu îi permitea asemenea
observaţii. ascultam cu nerăbdare să prind vreo mişcare de-a lui şi,
având în vedere că nu zicea nimic, dar nici nu pleca, m-am hotărât
să îl trag pe Dragoş mai aproape şi să îl sărut. Bărbatul, neştiind
cum să reacţioneze la vederea unei asemena scene - cel puţin inde-
cente- se scuză şi ieşi repede din încăpere. atentă la ce face bărbatul
în cauză, nici nu am realizat că Dragoş începuse să mă sărute cu
multă ardoare aş putea spune. Când am auzit uşa închizându-se,
l-am împins repede de pe mine şi l-am văzut descumpănit cum ate-
rizează pe covor. Nu îi luă însă nici câteva secunde, că deja era în
picioare şi îşi aranja hainele şi părul. Cred că niciunul nu am ştiut
cum să reacţionăm la un moment atât de stânjenitor şi am zis sin-
gurul lucru care îmi trecu prin minte:

- a plecat! 
- Mda… noroc că a plecat, că altfel nu ştiu cum aş fi putut că scap

din mâinile dumneavoastră! glumi Dragoş cu un surâs discret pe
faţă. surprinsă de această replică şi de tonul abordat, m-am îmbu-
jorat toată.

- eu? eu… eu nu vă ţineam cu forţa… cred. ultimul cuvânt ieşi
abia şoptit doar pentru mine. Mai mult de atât, cred că eraţi destul
de prins în situaţia confortabilă în care vă aflaţi! încercăm eu să gă-
sesc o portiţă de ieşire din situaţia jenantă, iar dacă el îmi vorbea
din nou la persoana a treia, puteam foarte bine să fac şi eu la fel.

- Mda… nu cred că m-aş fi putut plânge! concluzionă totuşi el.
- Cred că suntem în biblioteca familiei! flutură din mână Dragoş,

vădit ruşinat. Da, multe cărţi. Ştii, se zice că familia anghel are una
dintre cele mai mari din ţară. Multe cărţi unicat care nu se găsesc
nici în biblioteca regală, preciză Dragoş.
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încercam să găsesc ceva de zis, când el continuă:
- Dar… dacă nu sunt prea indiscret, aş dori să vă întreb de ce

această întreagă scenă de adineauri. Nu că m-aş plânge… completă
cu un mic surâs.

Când i-am văzut din nou aceeaşi privire şăgalnică pe care mi-o
arunca pe vremuri, m-am hotărât să îi spun adevărul. am încercat
pe urmă să mă conving că îi spusesem totul pentru că aveam nevoie
să vorbesc cu cineva, însă această idee mi-a venit mult mai târziu.
atunci, pe moment, cred că pur şi simplu voiam să ştie adevărul.

- acum câteva săptămâni mă plimbam pe străzi într-o încercare
disperată de a-mi pune ordine în gânduri. era în jur de 3 noaptea
şi, prinsă în propriile întrebări, nici nu observasem cât de târziu
era. 

- Vă plimbaţi noaptea la 3 singură, pe străzile pustii? 
- Da, e o pasiune de a mea! i-am zambit ironică. Ştia foarte bine

că obişnuiam să fac asta când vroiam să evadez din lumea mea. Mă
îmbrăcăm cu hainele zeirei şi plecam să descopăr oraşul. singurul
mod de a evada din cotidianul plictisitor în care mă aflăm. în seara
aceea însă mă întorceam de la o petrecere.

- Mă întorceam de la o petrecere… hai să îi spunem, mult diferită
de aceasta. De fapt ştii şi tu foarte bine ce fel de petreceri…

L-am văzut cum lasă capul în jos şi încercă să zică ceva însă se
răzgândi şi nu mai spuse nimic.

- era în jur de ora trei noaptea când, la capăt de stradă, un individ
ciudat cu sângele şiroaie pe faţă, dă peste mine, mă răstoarnă, mă
priveşte ciudat şi face comentarii stupide după care îmi plasează o
hârtie în mână, îmi spune să o apăr cu preţul vieţii şi pleacă mai
departe. se pare că era urmărit de poliţia oraşului, pentru că, câteva
secunde mai târziu, au apărut niste oameni înarmaţi care m-au luat
la întrebări despre omul care tocmai fugise. Le-am arătat o direcţie
greşită în care dispăruse omul şi am plecat mai departe cu hârtia
în buzunar spre casă. Când am reuşit să mă calmez, am desfăcut
hârtia şi am descoperit o listă cu nişte nume.

Dragoş arată acum foarte prins de istorisirea cel puţin ciudată şi
mă întrebă mirat:

- Nume? Ce fel de nume?
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am scos hârtia din buzunar şi i-am întins-o. Dragoş, nerăbdător,
o luă repede şi o desfăcu.

- tatăl meu este pe lista asta! De ce? Şi tatăl lui Felix!… De ce…
Cum ai… ah! Ce Dumnezeu se întâmplă?

- Nu ştiu nici eu mai multe decât ţi-am relatat. Hârtia mi-a parve-
nit într-un mod cu totul neobişnuit şi… e tot ce ştiu.

- tatăl meu pe această listă… asta mă descumpăneşte total… nici
nu ştiu ce să zic!

în acel moment, uşa se întredeschise şi se auzi vocea piţigăiată a
unei femei.

- Vai, domnule anghel, ce petrecere superbă! De mult nu am mai
asistat la un asemenea eveniment radios, vesel şi plin… plin… de…
vai, nici nu mai ştiu cum să mă exprim de încântare!

- Credeţi-mă, doamnă, aţi fost mai mult decât… încântătoare în
exprimare! l-am auzit pe Ştefan anghel răspunzând cu enervare.

Dragoş mă trase repede de mână şi ne-am ascuns amândoi sub
biroul mare de lemn de tec al familiei.

- Idioată! Mormăi Ştefan pentru el, dar destul de tare să se audă
în întreaga cameră. eram destul de sigură că şi doamna afectată de
încântare îl auzi şi m-a pufnit râsul când mi-am imaginat faţa sur-
prinsă şi şocată a femeii. I-am zâmbit lui Dragoş şi aceasta îşi dădu
ochii peste cap râzând pe înfundate. 

- Cum ai putut să îi pierzi? Idiotule! 
- Nu ştiu domnule… într-un moment erau în faţa mea după care

pur şi simplu nu i-am…
- Da! Da! Bine… nu mă interesează de ce eşti tu incompetent,

vreau să îi găseşti acum! auzi, toma?! eu mă duc la întâlnire şi când
termin vreau să ştiu unde sunt şi ce ştiu. Hai, du-te! auzi, nu a putut
să o recunoască pe Vesna Muşat! în ce oraş trăieşti, idiotule! După
ce că l-ai lăsat pe Ion să intre la bal şi să aibă ocazia de a recupera
hârtia, tu o pierzi din ochi pe singura persoană care ar putea să
ne-o dea? 

aşa numitul toma ieşi repede din cameră fără să mai scoată un
cuvânt şi Ştefan se postă în faţa bibliotecii. se uită spre uşa de la in-
trare… că nu vroia să îl vadă nimeni, trase repede de o carte groasă
din rândul de sus şi bibloteca se deschise cu un zgomot abia auzit. 
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Dragoş se uită uimit la mine, la fel de surprins ca şi mine şi ridică
din umeri. Ştefan intră repede în deschizătură şi aceasta se închise
în urma lui ca şi când nimic nu ar fi fost acolo. 

am ieşit amândoi uimiţi de după biroul cel mare. 
- uite ceva ce nu vezi în fiecare zi!
- să nu se mai îndoiască nimeni că Ştefan anghel ar fi un om ne-

obişnuit. Oare unde duce?
- Păi, cred că există un singur fel de a vedea! Dragoş pipăia cu

mâna locul unde îl văzuse pe anghel că trase de o carte. Nu era sigur
care dintre ele fuseseră folosite, dar era sigur că se găsea în locul
cel bun. în timp ce eu deliberam dacă ar fi indicat să intrăm după
anghel sau nu, Dragoş deschise pasajul secret, mă luă de mână şi
mă trase după el.

uşa secretă se continua cu un coridor lung, cu făclii aprinse de o
parte şi alta. urme de paşi în praful depus de ceva vreme îşi făceau
loc şi dispăreau câţiva zeci de metri mai încolo. 

- Poate că nu ar trebui să fim aici! am spus eu temătoare.
-ei, ce ar putea să se întâmple? să ne găsească aici şi să ne ia la în-

trebări cum am ajuns. Ce altceva am putea spune decât adevărul?
- Poate o să ne prindă şi o să ne închidă şi o să ne tortureze şi o

să ne taie capetele… şi poate… uşa se închise în urma noastră ca
un semn că poate nu mă înşelasem chiar aşa de mult.

- Cred că ai citit cam multe cărţi! râse cu poftă Dragoş şi mă trase
după el. 

- Nu eşti măcar curioasă?
- Curioasă? Da. Moartă de frică? Da. Iar o voce din conştiinţă îmi

urlă în cap că ar trebui să facem stânga împrejur şi să spunem cuiva
despre ce ştim. Dacă nu ne mai întoarcem, cel puţin ştie cineva unde
suntem!

- Hm, ar fi o idee destul de bună, dar unde ar mai fi aventura
atunci? îmi zâmbi complice  şi mă trase în continuare după el.

I-am zâmbit şi l-am strâns mai tare de mână apropiindu-mă de
el. Dragoş se uită la mine ca şi când îi făcea plăcere toată această
poveste. 
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Ramona Pîrvu
ÎN PAPUCI ŞI PIJAMALE...

Personaje:
VasILe BaNCIu – 78 de ani, pensionar;
saVeta BaNCIu – 75 de ani, soţia lui Vasile, pensionară;
NeLu ŢÂrDea – 69 de ani, pensionar; 
DuMItru staNCu – 70 de ani, pensionar, văduv de 5 ani;
acţiunea piesei se va petrece în două apartamente: în cel al soţilor

Banciu şi în cel al lui Dumitru. Piesa începe cu soţii Banciu. 
Scena I

apartamentul soţilor Banciu. simplu mobilat, o mobilă veche, o
bibliotecă cu multe volume. O canapea uzată de culoare maro şi în
faţa ei o măsuţă. televizorul este stins. Cei doi caută ceva: ea e uşor
agitată, el destul de calm. 

VasILe: (se uită mirat într-o vază) Când ‘om avea bani, ne luăm
altă vază. 

saVeta: Când ‘om avea...
VasILe: ai văzut că e ciobită, nu?
saVeta: (preocupată să caute ceva pe sub canapea) să-ţi amintesc

cine a ciobit-o?
VasILe: Nu, nu... (ridică un colţ de covor) Nu-i nici aici.
(Pauză)
VasILe: Faci un ceai? Ştii.... am cam obosit. (se ţine de şale) 
saVeta: (caută în continuare) Mai vrei şi ceai după ce că eşti vi-

novat?! 
VasILe: (mirat) acum ce-am mai făcut?
saVeta: Chiar acum nu ai făcut nimic, însă zilele trecute da... Şi

atunci când ai avut treabă cu vaza de la mama... De care vrei?
(Pauză, timp în care saveta iese din cameră şi merge la bucătărie.)
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VasILe: Oare în cutiile de pe dulap am căutat? Vreau de mentă că
mă cam doare stomacu’. O fi de la compotu’  ăla de cireşe de l-ai luat
ieri de la reduceri.

saVeta: (răspunzând din bucătărie) Păi, numai din ăla mai e... O
fi de la capu’ tău că tot amesteci toate mâncărurile. Nu mai fi şi tu
aşa lacom... că îţi creşte colesterolul.

VasILe: (aşezându-se pe canapea şi căutând cu privirea prin
cameră) unde o fi?? auzi saveto...?!

saVeta: Ce-i?
VasILe: te-am întrebat dacă ştii unde-i telecomanda.
saVeta: (revenind în cameră) Da’ chiar aşa te-ai obosit de tare,

de ai nevoie de pauză? tare uituc mai eşti, uiţi de la mână până la
gură. telecomanda-i acolo unde-i lăsat-o tu, cred.

VasILe: Crezi? (râzând) Cine-i uituc acum? Nu te-ai uitat tu la
tembenovela aia cu alexandro şi cu Marinela sau cum o cheamă?

saVeta: aaaa.... atunci e lângă televizor. Mariana, dragă, Mariana
o cheamă.

VasILe: (se ridică şi merge spre televizor, caută) Nu-i nicio tele-
comandă aici...

(Pauză)
VasILe: Nu-i gata ceaiu’? (saveta iese din cameră) Pune-mi două

linguriţe de zahăr. sînt tare curios ce ştiri îs azi la ora 7... că pe ălea
de la 5 le-am scăpat. Dacă aş găsi telecomanda...(caută în continuare) 

saVeta: (revenind în cameră cu două ceşti aburinde de ceai)
Ce-ai zis? 

VasILe: (luând cana) Câte linguriţe de zahăr mi-ai pus?
(saveta pune cana ei pe măsuţa din faţa canapelei şi se apucă din

nou de căutat)
VasILe: arde ceaiu’. (suflă în ceai de vreo două ori după care

soarbe o gură de ceai) Două?
saVeta: (căutând prin sertare) Ce două? 
VasILe: (imitând-o pe saveta) Ce două...?? Parcă-s prost.
saVeta: (absentă) Ce-ai zis?
VasILe: (sorbind din ceaşca de ceai) te-am întrebat câte linguriţe

de zahăr mi-ai pus, dar parcă aş vorbi singur.
saVeta: (uitându-se la el brusc) în vechea cutie de zahăr...(iese
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din cameră şi se grăbeşte spre bucătărie) Nu-i nici acolo...(revine
în cameră după câteva secunde.)

VasILe: Deci?
saVeta: (răţoindu-se la el) Câte oare?? una şi încă un sfert. e tare

scump zahăru’ şi nu ne ajunge toată luna asta. Mai bea şi tu ceai fără
zahăr sau apă de la chiuvetă.

VasILe: (zâmbind, zice încet ) D-ălea să bei tu. eu aş bea un şpriţ
cu vin de casă...

saVeta: (varsă conţinutul unui sertar cu poze pe măsuţa din faţa
canapelei) Păi, să ştii că iarăşi au scumpit zahărul...treci de caută,
nu mai sta atâta!

VasILe: (calm) Nu pot, că mi se răceşte ceaiul. Şi nu-mi place rece.
(soarbe tacticos din ceai) 

(saveta începe să se uite la poze arătându-i şi lui Vasile câteva.)
saVeta: uite ce tineri eram aici...
VasILe : îhî... eram... Dă-mi puţin ochelarii de apropiere .
saVeta: De ce? 
VasILe: Dă-i puţin încoace.
saVeta: (uitându-se urât la el) Da’ ce treabă ai cu ei? e rândul

meu să-i port.
VasILe: Ştiu, ştiu, dar nu văd butoanele.
saVeta: De la telecomandă?
VasILe: Nu, că p-aia n-o găsesc. Butoanele de la televizor.
(saveta îi dă ochelarii de apropiere lui Vasile, iar Vasile îi dă

ochelarii de distanţă. acesta merge să aprindă televizorul. Pune pe
canalul de ştiri. saveta se uită la poze depărtându-le şi cu ochii pe
jumătate închişi. Vasile se aşază pe canapea şi se uită la tv, dar îşi
dă seama că nu vede.)

VasILe: Gata, mi-i poţi da acuma.
(saveta îi dă ochelarii de distanţă lui Vasile, continuând să se uite

la poze. Vasile se uită la tv.)
saVeta: aici eram la mare... cu copiii în tabără. Ce frumos a fost!
VasILe: (uitându-se la tv) Da, eram frumos de se uitau toate dom-

nişoarele după mine. (zâmbeşte)
saVeta: (lovindu-l cu câteva poze peste cap) Craiule, de alea îţi

aduci aminte, dar unde pui lucrurile nu ţii minte! treci de caută şi
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tu că deja mă doare capu’. De ce m-oi fi măritat cu un uituc ca tine,
nu ştiu...

VasILe: Că te-o pus tactu, d-aia. eeeee.... dar pe mine cine m-o fi
pus să mă însor cu tine, că numai gura-i de tine toată ziua. ăla... (şi
arată pe cap două corniţe)

saVeta: uite şi vaza de la mama. (arătându-i o poză) era în-
treagă, vezi? 

VasILe: îhî...uite ce zic ăştia că vine sfârşitul lumii în 2012.
saVeta: Las’ să vie dragă, că aşa mă scap de tine.
VasILe: Şi eu de tine. Şşşş... taci că nu aud ce zice. 
(Pauză. saveta pune pozele înapoi în sertar. scoate alt sertar cu

facturi şi chitanţe.)
VasILe: Da’ Marioara de la 3 n-a fi fost pe aici în ziua aia?
saVeta: (căutând printre facturi) Cum să fie, că n-o mai fost de

o bucată bună de timp, de când mi-o cerut oala de 10 litri şi apoi
mi-o adus-o cu smalţu’ sărit.

VasILe: aia roşie cu buline albe de fierbeai tu numa’ apă în ea?
Da’ aia nu i-ai dat-o lu’ Lenuţa de la parter?

saVeta: Nu. Lenuţa mi-a cerut cucta de sarmale că-i veni lu’ Mar-
cel poftă. 

VasILe: (bănuitor) aha... deci Lenuţa a fost. Dacă l-a luat ea şi tu
mă baţi pe mine la cap că eu l-am rătăcit? 

saVeta: Dar nu a stat mult, cât am băut o cafea.
(Pauză)    
VasILe: unde?
saVeta: în sufragerie.
VasILe: Dar a stat singură cât ai făcut cafeaua?
saVeta: Da, dar nu cred că...
VasILe: (tuşeşte) Nu crezi, nu? 
saVeta: (pe ton bănuitor) Şi dacă a fost Dumitru de la 14?
VasILe: (deranjat de întrebare) Dumitru... hăă?!
saVeta: (ironic) Dumitru, prietenu’ tău de baltă...
VasILe: Dumitru n-a mai fost pe aici... cam de multicel. Şi atunci

când a fost a venit să-mi aducă ziarele să le citesc şi io. (zicând încet
şi frecându-şi palmele) Ce vin bun mai aducea de la frate-su’ de la
ţară...
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(Pauză. Vasile se uită în continuare la tv.)
saVeta: Ce ziceai?
VasILe: Nimic...
saVeta: Credeam că ai zis ceva...
VasILe: Nu, nimic.
(Pauză. se termină ştirile şi Vasile se ridică de pe canapea.)
VasILe: (căscând, pune ochelarii pe măsuţă) Mi-e somn. Mă duc

să dorm.
saVeta: Parcă şi mie mi-e somn. 
VasILe: (din dormitor) Păi, nu te mai uiţi la tembenovelă?
saVeta: (căscând şi ea) am obosit azi tot căutând. Mă uit mâine

la reluare.
VasILe: (se schimbă în pijamale, îşi ia ciorapi, stinge becul şi se

pune în pat) Căutăm mâine, de dimineaţă.
(saveta aprinde veioza, stinge televizorul, se schimbă şi ea în că-

maşa de noapte şi se pune în pat. stinge veioza.)
saVeta: am uitat să-mi iau ciorapii. (aprinde veioza, se ridică,

merge legănat la şifonier şi-şi ia o pereche de ciorapi. revine în pat
şi stinge veioza. Vasile se tot foieşte.)

saVeta: Ce-ai păţit dragă?
VasILe: am simţit ceva. aprinde veioza!
saVeta: (speriată) Ce-ai simţit? unde? (saveta aprinde veioza.)
VasILe: Ceva. aici în pat. (ridică plapuma)
saVeta: Nu mă speria... Ce-ai simţit? 
VasILe: (victorios) am găsit... e... e... telecomanda.
saVeta: (răsuflând uşurată) Dar ce caută în pat?
VasILe: Habar n-am. (pune telecomanda pe noptieră)
(saveta stinge veioza. în cameră este întuneric.)
saVeta: Măcar am găsit ceva tare la noi în pat...
VasILe: (somnoros) îhî... dar nu ce voiam. adică şi pe asta o cău-

tam, dar...
saVeta: Las’ că mai căutăm şi mâine... Noapte bună!
(Pauză)
VasILe: Da’ bec la veioza mea când îmi iei?
saVeta: tu nu prea citeşti, aşa că nu-ţi trebuie bec...
VasILe: Păi, lasă, citeşte tu... Dar când merg la baie, mă lovesc de

fiecare dată la picior în piciorul de la pat...
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saVeta: (somnoroasă) Dacă nu eşti atent...
VasILe: (nervos) Da, nu sunt atent?!  
(saveta începe să sforăie.)
VasILe: (zice pe un ton ameninţător) tot eu? Bine...

Scena II
scena a doua are loc în apartamentul lui Dumitru. este un aparta-

ment simplu, sărăcăcios, însă foarte curat. Pe ici, pe colo apar poze
cu Dumitru şi soţia lui. La o măsuţă în mijlocul camerei, pe două
scăunele mici de pescuit stau cei doi, Dumitru şi Nelu. Joacă rummy.
Nelu fumează. Beau şpriţ şi povestesc. televizorul e deschis pe
canalul cu ştiri.

DuMItru: Dublă mică ai?
NeLu: Doar mare.
DuMItru: (sorbind din pahar) schimbi cu mică?
NeLu: (pufăind) Dă-o încoa’. (luând piesa) îi bună mă, merge în

formaţie de terţă.
DuMItru: îhî... la mine nu-i bună... Nu-i bai. (pauză) îl ştii pe

Gheo ăla de stă în bloc cu alimentara? 
NeLu: Care mă? ăsta de peste drum, de lucrează la localu’ ăla cu

nume ciudat?
DuMItru: (aranjând cărţile pe tablă) îhî... ăsta mă.
NeLu: (mai trăgând un fum) Ce-i cu el? 
DuMItru: Cică l-o lăsat nevasta... Mare bagaboantă femeia aia.
NeLu: Cine ţi-o zis? No, io etalez... (îşi etalează piesele.)
DuMItru: (mai sorbind din pahar) Ţi-o venit piesele tura asta. 
NeLu: am noroc. (stinge ţigara în scrumieră şi bea o gură de

şpriţ) Şi ce ziceai de nevastă-sa lu’ ăla?
DuMItru: ziceam că-i cam bagaboantă. L-o lăsat după douăş’ de

ani şi s-o dus cu altu’ cu bani.
NeLu: Da’ nu-i proastă femeia. Ce voiai mă, să se chinuie la

bătrâneţe cu un căcat de pensie amărâtă?
DuMItru: unii au noroc, nu aşa ca noi ăştia, proştii. 
NeLu: Da’ cine zice, mă?
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DuMItru: Că suntem proşti?
NeLu: Nu, măi, că l-o lăsat...
DuMItru: aaaa... Nepotu-mio.
NeLu: Bogdan?
DuMItru: Nu, Marius, ăla de lucrează pe maşina de pită.
NeLu: Da’ de unde o ştie el?
DuMItru: Păi, de la alimentară, că ducea zilnic pită şi se tot 

întâlneau. 
NeLu: aha... Şi cum de ştie el că l-o lăsat pe ăla?
(Pauză. amândoi se gândesc, se uită pe tablele lor de joc.)
NeLu: Nu mai laşi piesă jos? Jucăm rummy sau şah? Ce naiba?!
DuMItru: Da’ unde te grăbeşti, dom’ne?
NeLu: Nicăieri, da-i deja la orele 5. 
DuMItru: (râzând lasă o carte jos) Şi azi ai bilet de voie scurt? 
NeLu: Nu mă, dar am nişte treabă.
DuMItru: (zâmbind) Ce te mai munceşte Marioara ta...
NeLu: Nu măi, n-auzi că am ceva treabă?
DuMItru: Ce treabă? eşti cam secretos, ai? Mai pun vin?
NeLu: Mai... că-i bun tare. 
(Dumitru mai toarnă vin, Nelu soarbe din pahar.)
DuMItru: Deci...? Nu-mi zici ce treabă ai?
NeLu: Las’ că-ţi zic altădată. (mai aprinde o ţigară) te pomeni că

ştie mai multe nepotu’ despre ea...
DuMItru: adică?!
NeLu: adică... poate că are vreun amestec în toată povestea asta.
DuMItru: Nu cred. Mariusică nu face din astea.
NeLu: (zâmbind) Dar din care face? îi tânăr... Dacă eram tânăr

crezi că nu mă uitam şi eu la aia? eeee...
DuMItru: tu da, dar ea la tine nu cred...Ce să vază la tine?
NeLu: Cum adică, mă? eram bărbat bine când eram tânăr şi...
DuMItru: (râde) Degeaba, buzunarul tot gol îl aveai ca şi acuma.
(Pauză)
NeLu: Dar tot cred că nepotu-tău are ceva cu aia.
DuMItru: Ţi-am zis că-i băiat serios. N-ar face aşa ceva. să strîce

casa la oameni...Şi în plus, n-are nici bani.
NeLu: Poate povestea cum că nevasta l-ar fi lăsat pe Gheo pentru

bani e doar de faţadă.
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DuMItru: Cum de faţadă, mă?
NeLu: zicea Mircea de la asociaţie că l-o văzut pe nepotu-tău cu

una, care părea mai în vârstă ca el. 
DuMItru: Şi tu-l crezi pe ăla? (râde) Nu deschide bine gura şi

din două vorbe, trei îs fâsuri. 
NeLu: Da’ când ne-o zis de treaba cu Vasile a lu’ Banciu, o minţit?
DuMItru: atunci nu, acuma sîgur minte...
NeLu: aşa ai făcut şi atunci, i-ai luat apărarea lu’ Vasile, şi când

colo, aşa o fost cum o zis Mircea.
DuMItru: Da’ ce era să fac, mă? să-l vorbesc de rău pe Vasile şi

să se-ntoarcă Mircea să-i zică? 
NeLu: Nu, măi. D-apăi nici chiar aşa.
(Pauză)
DuMItru: apăi, lasă-l şi pe Vasile...
NeLu: Da’ ce-ai cu el? 
DuMItru: Nimic, dar parcă-i tot mai bătut în cap.
NeLu: De ce?
DuMItru: Nu mai iese dîn casă, nu mai răspunde la uşă...
NeLu: (râde) Poate-l ţîne saveta încuiat să nu mai vină să bea cu

noi... sau începe să se damblagească de la atâta citit.
DuMItru: încuiat, că sigur dacă putea venea la un şpriţ.
NeLu: Mărioara zice că de la o vreme saveta nu prea o mai ţine

la discuţii...
DuMItru: Femeile astea. aşa-s de ţaţe... Fac din ţânţar armăsar.
NeLu: zicea nevastă-mea de-o oală ceva... treaba lor, nu mă bag

în gura lor.
DuMItru: (zâmbind) Nici nu... că îţi zice vreo câteva Marioara.
NeLu: Dar îs tare curios ce-o avea Vasile...
(Pauză, timp în care cei doi mai pun câte o piesă pe masă, mai

beau nişte şpriţ, fumează şi ascultă ştirile de la ora 17.)
DuMItru: auzi, mă! Iarăşi cutremure la Vrancea. îs tot mai

multe...
NeLu: Da’ la noi nu s-o sîmţît. Hai, lasă piesa jos că mai am una

şi-nchid.
DuMItru: te grăbeşti?
NeLu: Păi nu ţi-am zis?
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DuMItru: Ba cum nu! Iar rămân sîngur...
NeLu: Las’ că sâmbătă merem la peşti.
DuMItru: eheee... Mai îs câteva zile până sâmbătă.
NeLu: Şi mai vin şi mâine... aha... câteva... (râde. îi sună telefonul

mobil. uşor speriat, scoate telefonul din buzunarul vestei şi se uită
alo da! acum mami... am şi sosit. (vorbeşte foarte frumos şi mieros.
caută butonul de închidere şi închide telefonul.) aşa, butonul roşu...

DuMItru: (râde) La ordinele comandantului suprem?
NeLu: (uşor iritat) Dacă am promis, am promis. tre’ să plec.

Mulţam’ fain de vin, vecine. (iese)
DuMItru: (îi strigă în urmă) te-aştept mâne!
(Dumitru începe să strângă jocul de rummy, apoi se aşază în faţa

televizorului şi se uită la ştiri.)
Scena III

Nelu merge la Vasile. Bate la uşă, încearcă şi la sonerie. aşteaptă
câteva secunde şi repetă acţiunea. Până la urmă Vasile răspunde,
însă nu deschide uşa. Conversaţia va avea loc în faţa „uşii închise”.

VasILe: Cine-i?
NeLu: îs io Nelu, mă. Deschide!
VasILe: (căutând pretexte) ăăăă... Nu pot.
NeLu: Cum adică nu poţi?
VasILe: (se bâlbâie) Că nu pot. Păi... sunt în pijama şi nu se cade...
NeLu: Dă-o încolo de treabă, mă Vasile, da’ ce, n-am mai văzut oa-

meni în pijama?
VasILe: (puţin încurcat) Poate ai văzut, da’ nu pe mine...
NeLu: Şi dacă erai la spital şi veneam în vizită, nu erai tot în pi-

jama?
VasILe: Da’ uite că nu sunt la spital...
NeLu: te pomeni că eşti pudic... Meri de te îmbracă, aştept la uşă.
VasILe: Păi, de ce?
NeLu: Cum de ce? să te schimbi şi să-mi deschizi...
VasILe: Ştii, pe deasupra am şi o migrenă şi-o tuse urâtă. (tuşeşte)
NeLu: Nu stau mult, numai câteva minute... Promit.
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VasILe: Dar în câteva minute pot tuşi... de mai multe ori. (tuşeşte
de mai multe ori consecutiv). asta înseamnă... mulţi viruşi.

NeLu: Viruşi... hăăă?
VasILe: (tuşeşte) Da, viruşi.  
NeLu: Şi saveta ce face? îi şi ea bolnavă?
VasILe: Da, da, şi ea.
NeLu: Păi cum, c-am văzut c-o plecat mai devreme.
VasILe: (puţin încurcat) ăăăă... s-a dus să ducă gunoiu’, să ia o

pâine, da’ nu din gunoi şi ceva de tuse.
NeLu: Da’ o plecat de ceva vreme...
VasILe: Poate s-o fi dus şi la soră-sa...
NeLu: atunci înseamnă că stă ceva... pe-acolo.
VasILe: se prea poate...
(Pauză)
VasILe: (tuşeşte forţat) Da’ ce-ai vrut?
NeLu: Nimic, doar să văd ce mai faci.
VasILe: aha... doar atât?
NeLu: Şi să te invit la un şpriţ la Dumitru, că iar o primit vin de

casă. (zâmbind) Da’ dacă nu poţi, nu poţi...
VasILe: (cu părere de rău) Poate până mâine îmi trece boala... aş

fi venit şi acuma, da’ nu pot...
NeLu: (curios) De ce? 
VaILe: Păi... ştii...
NeLu: (râzând) N-ai cheie?
VasILe: Nu... adică n-are saveta c-a plecat fără chei şi dacă se în-

toarce şi găseşte uşa încuiată s-o supăra.
NeLu: îi lăsăm un bilet în uşă... îi scriem că eşti la Dumitru, şi te

caută acolo. Dar dacă nu poţi, nu poţi...
VasILe: (amărât) în plus îs şi răcit (tuşeşte)... şi vă dau viruşi...
NeLu: Şi eşti şi în pijama...
VasILe: (şi mai supărat) Da, sunt şi în pijama...
NeLu: atunci, altă dată, vecine... sănătate vecine!
VasILe: (cu părere de rău) Da, sănătate, sănătate. Poate mâine...
NeLu: (zâmbind răutăcios) Mâine mergem la baltă şi ţie nu ţi-ar

face bine... te întoarce răceala. Vânt, curent... alea, alea...
VasILe: La baltă? (cu părere de rău) Oricum nu puteam să vin să

bem...
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NeLu: De ce?
VasILe: Că iau pastile...
NeLu: aaaa... no atunci, sănătate, vecine! (pleacă)
VasILe: (monolog) sănătate, sănătate... pe dracu’ sănătate. Ce-aş

fi băut un şpriţ, da’ hoaţa de saveta m-a cam încuiat în casă şi-a luat
şi cheile. eram la baie când a plecat... am cam stat la baie, nu glumă.
Mama lui de compot de cireşe, tot de pe la reduceri. Da mie nu-mi
zice, numai după ce mănânc... Lasă că se-ntoarce ea... Pun eu bine
cheile mele. Vede ea... să nu poţi să bei un şpriţ cu băieţii, să stai la
o tacla... Nu, numai ea... Păi ce, am ajuns mai rău ca Nelu? După Nelu
venea Marioara şi la crâşma de pe colţ de-l făcea de ruşine (râde) şi
acum îi fudul Nelu că altu-i mai rău ca el... Lasă numa’ că mă în-
sănătoşesc eu... (îşi freacă palmele şi râde răutăcios. se uită la ceas.)
Da ce face atâta la soră-sa? Iar stau trei ceasuri la taclale şi pe mine
mă lasă flămând... Nu tu pâine, nu tu o zeamă, nu tu puţin parizer....
aşa că am luat şi noi pensia. Nu!! ea merge la cafea la cutra de
soră-sa. Nu-i nimic... Facem un plan de război... Mănânc tot gemu’
ăla de căpşuni de l-a primit de la vecina lu’ soră-sa, ascund bine
ochelarii de distanţă, să nu poată vedea tembenovela ei, (râde)
schimb becu’ de la veioza ei cu al meu... că de când îi zic că becul
meu s-a ars. Parcă mai avem şi puţin lapte, îl beau pe tot.... aaaa şi
nişte biscuiţi de-i mânca ea cu cafea. Pun gem pe ei şi-i savurez cu
laptele călduţ... hhmmmm... acuşi mă duc, numai să ascund
ochelarii. unde-o fi? aaaa... uite-i pe măsuţă. unde să-i pitul? (se
gândeşte) Gata, ştiu... sigur nu o să-i găsească în cutia unde ţineam
odată zahărul. (Merge la bucătărie, ascunde ochelarii de distanţă în
cutie, mănâncă biscuiţii, gemul şi bea laptele tot. Merge în dormitor
şi schimbă becul din veioza lui cu cel din veioza savetei.)

Scena IV
Intră Vasile în cameră, se aşază pe canapea, ia ziarul, îşi pune

ochelarii şi citeşte. se aude uşa, apare saveta cu o plasă în mână.
Vasile se uită peste ochelari la ea şi nu zice nimic. 

saVeta: am staaat la rând la carne de m-au trecut toate apele.
VasILe: (indiferent) Da?
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saVeta: adusese la alimentara de la colţ carne proaspătă.
VasILe: în amiaza mare? Interesant...
saVeta: Da. am luat de-o ciorbă şi-o tocăniţă. Şi am fost şi la Nuţi.
VasILe: aha... Mi-am dat seama, că nu aveai unde să stai atât de

mult. Pâine ai luat?
saVeta: Da. Şi apoi mi-a zis de un magazin unde aduce mezeluri

proaspete şi sunt şi ieftine.
VasILe: (cu ochii în ziar) aha... sigur n-ai luat de la reduceri?
saVeta: sigur... acuşi fac ceva că ţi-o fi foame. am luat nişte

parizer de pui.
VasILe: îmi cam este şi am şi obosit cât am tot căutat...
saVeta: Şi nimic...?
VasILe: (îşi mai ridică ochii din ziar şi priveşte peste ochelari.)

Nimica, nimicuţa... Nu ştiu unde poate fi. (ridică din umeri)
saVeta: Printre cărţi ai căutat?
VasILe: Căutat.
saVeta: Pe toate rafturile?
VasILe: toate.
saVeta: în toate cărţile?
VasILe: Da, în toate. Şi nimic... (ridică din umeri).
saVeta: să căutăm printre haine... poate o fi undeva.
VasILe: (Continuă să citească ziarul. are un zâmbet ştrengăresc

asemeni unui copil care face o trăznaie.) Poate o fi... da’, nu bag
mâna în foc că mai e în casă. 

saVeta: Da’ ce, o fi prins picioare?
VasILe: Mai ştii că nu?! Lenuţa... Marioara...
saVeta: Da, da... Dumitru....
(Pauză)
saVeta: Cu ce ai fost îmbrăcat în ziua aceea?
VasILe: (nepăsător) Io mai ştiu?
saVeta: tu nu ştii nimic... Fac ceva repede de mâncare că începe

imediat telenovela mea.
VasILe: (zâmbind) tembenovela... Iar mă doare stomacu’. (se

ridică, lasă ochelarii şi ziarul pe măsuţă şi merge la baie.)
(saveta merge în dormitor, schimbă becul din veioza lui Vasile cu

cel din veioza ei, iar ea îşi pune un bec nou. Becul din veioza lui
Vasile îl aruncă la gunoi. )
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saVeta: (monolog) Oricum nu are nevoie de bec nou, că nu
citeşte. aşa... îl arunc pe ăla de la el din veioză, îl pun pe al meu la
el şi eu... îmi pun un bec nou. Lui îi trebuie doar să vadă drumul
până la baie şi înapoi. să nu-şi mai lovească picioarele de toate lu-
crurile din casă. Oricum e un tolomac şi jumătate şi adună toate
covoarele după el. Multe le face numai să mă tachineze, ştiu asta,
însă multe le face pentru că e prostănac. Măcar eu nu sunt atât de
uitucă, însă el e din cale afară. auzi... să nu ştie unde pune lucrurile
de pe o zi pe alta... Când o să-l trimit să ducă gunoiul, poate o să
uite unde locuieşte şi mă scap şi eu de un tăntălau cufurit. Cică de
la compot are probleme cu stomacu’... ehee... ce ştii ce o fi găsit as-
cuns tot de el, de vreo bucată bună de timp, şi o fi mâncat... Doar şi
eu am mâncat din acelaşi compot... Dhee... (Merge în bucătărie şi
apoi revine în cameră. Pauză.) Cum bănuiam... a băut tot laptele şi
a mâncat tot gemul de la Viorica. Numai o dată am apucat să
mănânc din el... Dar lasă, dragă, înseamnă că nu îţi mai este foame,
aşa că nu mai fac nimic de mâncare în după-amiaza asta, iar diseară
îmi va fi somn. (îşi freacă palmele şi bucuroasă că a scăpat de treabă
se aşază pe canapea.) Mă uit şi eu liniştită la televizor, la filmul meu
şi nu-mi mai pasă de nimic. să caute singur pentru că el e vinovat.
aşa... (se aşază pe canapea. îşi pune ochelarii care-i găseşte pe mă-
suţă.) Ochelarii nu-s cei buni... unde o fi cei de distanţă? 

saVeta: Vasile, ochelarii-s la tine? 
VasILe: (din baie) Nu cred!
saVeta: sunt sau nu sunt?
VasILe: Nu, sunt pe măsuţă acolo!
saVeta: Cei de distanţă!
VasILe: Nu ştiu...
saVeta: (monolog) Şi iarăşi căutăm acul în carul cu fân... sau

poate i-a ascuns că era cam cuminte când am ajuns şi nu a căutat
nici în plasă să vadă ce-am cumpărat. (cotrobăind prin casă) Ce-o
mai fi făcut de data asta? a băut tot laptele, a mâncat tot gemul, a
ascuns ochelarii de distanţă... Da’ unde i-o fi ascuns? (se ridică şi se
apucă de căutat. Iese Vasile de la baie. saveta caută pe după
bibelouri.)

VasILe: (rânjind) Pe acolo nu-i nimic!
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saVeta: Şi dacă găsesc?
VasILe: De când căutăm şi nimic. Crezi că va apărea acum? 
saVeta: Nu mai fă pe prostu’. Ştii bine la ce mă refer.
VasILe: (serios) Da, ştiu. Crezi că eu nu aş vrea să ştiu unde-i?
saVeta: Mă refer la ochelarii de distanţă... I-ai ascuns tu undeva...
VasILe: se prea poate... Ce treabă ai acum cu ei? avem treabă... tu

să faci de mâncare, iar eu să mai caut...
saVeta: Dar credeam că nu ţi-e foame... C-ai mâncat gem cu lapte.
VasILe: (triumfător) Şi cu biscuiţi.
saVeta: Care biscuiţi?
VasILe: ăia de-i ţineai numai pentru cafea. Da’ tot mi-i foame...
saVeta: Care biscuiţi, dragă? Că din ăia nu mai avem de-o bucată

bună de timp...
VasILe: într-o pungă mică roşie, legată cu elastic verde...
saVeta: ei... bravo! Şi te mai întrebi de ce te doare stomacu’...
VasILe: De ce?
saVeta: Lasă... nu mai contează.
VasILe: (supărat) Şi tu m-ai încuiat înăuntru...
saVeta: (indiferentă) Ce noutate...!
(Cei doi sunt supăraţi unul pe celălalt. Nu-şi mai vorbesc. Vasile,

ţinându-se de burtă, se întoarce la baie, iar saveta merge la
bucătărie.)    

Scena V
Nelu şi Dumitru în apartament la Dumitru. Cei doi joacă cărţi la

aceeaşi măsuţă, pe aceleaşi scăunele de pescari. Nu mai beau nimic.
Nelu fumează. televizorul nu este pornit. 

NeLu: (râde) aşa zicea, mă! Pe bune...
DuMItru: (supărat) Nu cred o iotă.
NeLu: Pe cuvânt de nu!
DuMItru: Mai are rost să ridic carte? Dacă ai şeptar nu mai

ridic...
NeLu: (trage din ţigară, pufăie) Nu mă, n-am...
DuMItru: (ridică o carte) tot nu pot să cred... Ştiam că-i om cu

scaun la cap...
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NeLu: Io ţi-am zis, tu nu... Mariusică în jos, Mariusică în sus... că
nu... că-i serios...

DuMItru: (iritat) Şi-acum ce vrei? Că mă enervezi...
NeLu: (făcând pe nevinovatul) Nimic, nimic... ziceam doar. Nu

mai poate omu’ să-ţi zică nimic.
DuMItru: ei, mai taci şi tu şi nu mai îndruga atâtea.
NeLu: Iaca, tac...
(Pauză)
NeLu: Ţi-am zis de Vasile?
DuMItru: Ce?
NeLu: De Vasile... c-am fost la el.
DuMItru: (mirat) Nu mai spune... Da’ cum de-o vrut să-ţi vorbească?
NeLu: Oricum n-o deschis uşa...
DuMItru: (râzând) I-o fi fost frică de tine... poate-l corupeai la

un pahar.
NeLu: taci, mă! Cică ba era în pijama, ba era răcit...
DuMItru: (zâmbeşte) Nu i-o fi dat voie saveta să iasă din casă.
NeLu: saveta era plecată la soră-sa... da’ sigur l-o fi încuiat în casă...
DuMItru: (râde) să fie saveta mai rea ca Marioara ta...? e posibil?
NeLu: (iritat) Ştii ceva... dacă mai râzi nu-ţi mai zic nimic.
DuMItru: (râde apoi devine serios) Iartă-mă Nelule, dar nu mă

pot abţine... Mai ştii când venea Marioara după tine la crâşma lu’
Fane? Ce mai râdea Vasile de tine... şi acuşi râzi tu de el...

NeLu: Da, da... tu erai liniştit, că femeia ta era ca pâinea lui Dum-
nezeu de bună.... numa’ tu ai fost al dracu’...

DuMItru: (devine melancolic) ehhee... De mai trăia ce bine o
duceam amândoi... Şi banii ne-ajungeau...

NeLu: Păi, ai văzut că iar ne taie din pensii?
DuMItru: Până ne-o taie de tot şi impozite-s cu cu caru’...
NeLu: (făcând haz de necaz) azi, mâine ne impozitează şi aerul...

auzi?
DuMItru: zî... (punând o carte jos)
NeLu: Mă gândesc serios ce-o fi cu ăştia?
DuMItru: Mă, numa’ ei ştiu.
NeLu: Oamenii mai fac şi lucruri nebuneşti că dhee...
DuMItru: (ferm convins) totuşi... nu cred! Poate e ceva serios la

mijloc.
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NeLu: Da’ şi normal că-i ceva serios. el o făcut ce-o făcut pentru...
şi ea la fel...

DuMItru: Ce-o făcut el?
NeLu: (puţin enervat) Cum ce? 
DuMItru: adică?
NeLu: Faci pe prostu’?
DuMItru: Da’ ce-am zis?
NeLu: tu chiar vrei să mă scoţi din sărite? (trânteşte cărţile pe masă)
DuMItru: Da’ ce-ai, mă?
NeLu: (încearcă să se liniştească) Nimic, mă. Da’ aşa faci tu...

acum îi iei apărarea lu’ aia şi lu’ nepotu’, că no, îi tânăr, acu...
DuMItru: (întrerupându-l) Păi nu vorbeam de Vasile...?
NeLu: (ironic) Păi şi dacă vorbeam de Mariusică, ce?
DuMItru: Ştii ce, hai să nu mai amestecăm lucrurile... îi tânăr şi

face ce crede el că-i bine... Dacă nu ştie s-asculte de cei bătrâni...
traba lui...

(Pauză)
DuMItru: Io credeam că vorbim de Vasile şi saveta... 
(Pauză)
DuMItru: Oare de ce s-o purta aşa?!
NeLu: au viruşi, nu înţelegi?
DuMItru: Pe dracu’ viruşi... au ei ceva... să stai numa-n casă...
(Pauză. sună cineva la uşă. Dumitru se ridică şi deschide. un copil

al vecinilor apare la uşă. Dumitru vorbeşte cu el şi apoi se întoarce
în cameră.)

NeLu: te caută lumea de când ai un nepot vedetă...
DuMItru: (zâmbind) Ba pe tine!
NeLu: (relaxat şi ironic) Io n-am nepot ca al dumitale, vedetă şi

atât de cumsecade... Deci...
DuMItru: (râde) aşa-i. Dar ai o nevastă sâcâitoare...
NeLu: (puţin iritat) Hai, hai, că te-ntreci cu gluma... Ce treabă ai

acuma cu Marioara?
DuMItru: Io n-am, dar ea sigur are cu tine...
NeLu: Ce s-aibă? Ştie că-s la o carte.
DuMItru: N-am zis nu...
NeLu: (uşor enervat) Ce mă enervezi când te scarpini invers... Nu

zîci ce-ai de zîs... Da’ zî omule care-i treaba şi gata...
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DuMItru: eu mă scarpin invers? eşti tu prost, că nu-nţelegi...
NeLu: (iritat la culme) îs io ce? Da?? îs prost? No bine... Lasă că

prostu’ de Nelu nu mai vine pe la dăşteptu’ de Dumitru...
DuMItru: Da’ normal că nu mai vine, că nu mai are vin deşteptu’

de Dumitru... Forte bine... Fă cum vrei!
NeLu: zîci ce-ai de zîs sau plec?
DuMItru: Oricum tre’ să pleci...
NeLu: acum mă dai ş-afară... hăăă?
DuMItru: Nu, mă! eşti fenomenal, da’ te cheamă Mărioara...
NeLu: (răstindu-se) De unde ştii tu? Că mi-am lăsat telefonul

acasă, no...
DuMItru: L-o trimis pe băiatu’ lu’ Pişta să te cheme acasă.
NeLu: L-o trimis o laie.
(Pauză)
NeLu: (ruşinat) el era la... (arătând cu capul spre uşă)
DuMItru: Da, el era la... (arătând cu capul spre uşă)
NeLu: (ruşinat) am plecat vecine! Ne...vedem mâne...
DuMItru: Numa’ bine!

Scena VI
în apartamentul familiei Banciu. e seară. Cei doi stau pe canapea.

în apartament toate sunt răscolite. Conţinutul sertarelor sunt golite,
hainele sunt scoase din dulap, colţul unui covor este ridicat. se uită
la tv şi se tachinează, ca de obicei. 

VasILe: Dacă nu e, nu e... şi gata.
saVeta: (ducându-şi mâna la frunte şi oftând) N-avem noi

norocul ăla...
VasILe: Lasă, asta e şi gata...
saVeta: am obosit de la atâta căutat...
(Pauză)
saVeta: Păi normal că lasă, dacă tu eşti cu capu-n pungă şi nu

pe umeri...
(Pauză) 
VasILe: (se strâmbă la saveta, apoi zice calm) Bem un ceai? 
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saVeta: Nu mai avem...
VasILe: Păi de ce n-ai luat?
saVeta: Păi n-am luat parizer, pâine şi carne? am uitat de ceai...
VasILe: Şi zici de mine că sunt un uituc, da’ tu...
saVeta: (melancolică) ehheee... trece vremea pentru fiecare...
VasILe: să fim sănătoşi, c-apoi restu’ mai vedem...
saVeta: Da, mai vedem pe dracu’... dacă pui toate lucrurile şi nu

mai ştii unde le pui... poate într-o zi uiţi cum te cheamă...
VasILe: (mirat) Da’ numai eu îs de vină? Dacă nu mă băteai tu la

cap, ştiam ce fac...
saVeta: Păi, trebuie să fie cineva de vină pentru prostia ta, că alt -

fel nu se poate.
VasILe: (imitând-o) Că altfel nu se poate... auzi?
saVeta: (ironic) Numa‘ dacă vreau...
(Pauză) 
saVeta: zi ce vrei?
VasILe: (îi întinde ochelarii) Du-te până la televizor şi vezi dacă

am pus pe Protv...
saVeta: (Ia ochelarii, se ridică şi merge la tv. se uită în colţul

ecranului şi se întoarce pe canapea.) Da, e pe Protv... e bine?
VasILe: Nu dai şi puţin mai tare?
saVeta: te pomeni că ai şi surzit după ce că eşti uituc şi chior...

unde-i telecomanda?
VasILe: Nu mai are baterii, ai uitat că ţi-am zis?
saVeta: (mirată) Când?
VasILe: Şi zici de mine...
saVeta: Ce?
VasILe: (îmbufnat) Nimic.
(Pauză. râmân nemişcaţi pe canapea.)
saVeta: Şi acum ce facem? Bine că ai uitat şi unde ai pus ochelarii

de distanţă...
VasILe: (zâmbind) Nu te mai poţi uita la tembenovelă? 
saVeta: Dacă le pui pe toate bine... uiţi şi de tine...
VasILe: (încet) Ba de tine...
saVeta: Ce-ai zis?
VasILe: Şi ziceai de mine...
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saVeta: Ce?
VasILe: Nimic, nimic...
(Pauză)
VasILe: Oricum a uitat lumea de noi... aşa că...
saVeta: Da, a cam uitat... 
VasILe: (cu părere de rău) Nu mai sunt prietenii cum erau...
saVeta: (oftând) Şi nici vecinii ce-au fost...
(Pauză puţin mai lungă)
saVeta: Şi de n-am căutat... peste tot. unde poate fi?
VasILe: Nu ştiu... Nici nu mai ţin minte cum arată?
saVeta: Ce?
VasILe:  Ochelarii de distanţă...
saVeta: aaa... Cu maro mai închis ca ăştia de apropiere şi au un

elastic din ăla mai gros...
VasILe: (căscând) Ne punem la somn? îs cam obosit...
saVeta: îhî... Ne punem...(cască)
(se ridică amândoi de pe canapea. saveta aprinde veioza ei din

dormitor, Vasile stinge televizorul. se schimbă amândoi în pijamale.
se pun în pat. ea stinge veioza.)

saVeta: am uitat să-mi iau ciorapii... (aprinde veioza, se dă jos
din pat, merge la şifonier, îşi ia o pereche de ciorapi şi se întoarce
în pat. stinge veioza.)

VasILe: (se aude cum încearcă să aprindă veioza. enervat) Da’ la
mine iar s-a ars becu’? (mirat) La tine cum de se-aprinde? 

saVeta: Cum adică?
VasILe: (enervat) Cum adică, cum adică... Păi, ai zis c-ai schimbat

becu’...
saVeta: Da, când am venit de la Nuţi...
VasILe: (curios) Şi cum de nu se-aprinde?
saVeta: Păi, am luat becu’ de la mine din veioză şi l-am pus la

tine. Că ţie nu-ţi trebuie unu’ nou... că nu citeşti. Şi mie mi-am pus
un bec nou.

VasILe: (supărat) aşa deci... Şi cu becu’ meu ce-ai făcut?
saVeta: Ce vroiai să fac? L-am aruncat.
VasILe: L-ai aruncat, ai? (enervat) aprinde veioza ta!
saVeta: De ce?
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VasILe: (şi mai nervos) aprinde-o, femeie!
(saveta aprinde veioza. Vasile se ridică din pat şi merge la

bucătărie. revine cu un bec în mână. schimbă becul de la veioza lui
cu cel adus din bucătărie. Celălalt îl pune pe noptieră. apoi aprinde
veioza lui. se pune în pat.)

VasILe: (bucuros) eeee... Poţi stinge veioza ta.
(saveta stinge veioza ei. Vasile se joacă puţin la veioza lui: stinge,

aprinde, stinge. rămân pe întuneric.)
saVeta: (somnoroasă) Noapte bună!
VasILe: (căscând) somn uşor... (după câteva secunde de pauză,

Vasile aprinde din nou veioza, o admiră şi apoi o stinge bucuros.)
saVeta: (întorcându-se pe cealaltă parte.) N-ai somn? 
(Vasile aprinde din nou veioza şi se ridică din pat. se duce în

bucătărie şi după câteva secunde revine în dormitor. Ţine în mână
ochelarii.)

VasILe: (triumfător) am găsit ochelarii... Mi-am adus aminte
unde erau...

saVeta: (nici nu se mişcă) îhî... foarte bine...
VasILe: (pune ochelarii pe noptieră, se pune în pat şi stinge

veioza căscând, apoi zice încet) Poate-mi amintesc unde am pus şi...
(adoarme.)

SFÂRŞIT

190



seMNaL

Literatura – expresie a dorinţei de a te manifesta ca grup
revista sibiană „zona nouă”, al cărei prim număr a apărut în

toamna lui 2012, promovează literatura tânără, creată şi legată de
funcţionarea cenaclului zona nouă ( format în 2010 la Facultatea de
Litere din sibiu). aşa cum scrie „stalker-ul” revistei, radu Vancu,
grupul de zonişti a ajuns la un număr de 20 de tineri interesaţi de
literatură, care scriu, participă la festivaluri de poezie şi publică în
reviste. Ceea ce mi se pare important este că revista este realizată
în întregime de zonişti, de autori foarte tineri: „După cum se
înţelege, nu sunt eu în măsură să scriu un fel de editorial de direcţie.
singurii care stabilesc direcţia revistei, felul în care ea va trăi şi se
va mişca, sunt Pojoga şi ceilalţi zonişti. eu pot să spun doar că mă
simt de asemnea la fel de confortabil în postura de prieten al revis-
tei lor. (Şi, mai ales, de prieten al lor – dacă-mi îngăduie asta). Şi
sper doar că, în ce priveşte prietenia cu revista zoniştilor, this could
be the beginning of a beautiful friendship.” (radu Vancu)

articolul-program, scris de redactorul-şef al revistei, Vlad Pojoga,
este construit în acelaşi spirit al prieteniei, al ideii de cerc de pri-
eteni care înţeleg şi creează literatura împreună: „zona nouă nu este
un cenaclu. zona nouă este un grup de prieteni.” Idealul lansat este
acela de a fi diferit şi solidar în acelaşi timp: „o literatură cu zeci,
cu sute de voci care nu au nimic în comun una cu cealaltă.” ; „sin-
gurul şi cel mai important lucru în zona nouă este, cred eu, intenţia
de a fi alături de cel care scrie. Noi, zoniştii, vrem să ne ajutăm unul
pe celălalt. Vrem să evoluăm. împreună. Ca fiecare să-şi găsească
propriul drum.(…) zona e modul nostru de a ne apropia unul de
celălalt.” Proiectul pare oarecum ambiţios, de facto literatura este
un exerciţiu solitar, întâlnirea a două solitudini? Proaspăt ieşit de
pe băncile liceului, Vlad Pojoga se raportează la literatură cu un elan
ingenuu, dar cred că această re-romantizare a atitudinii faţă de 
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literatură, uimirea care creează zona nouă (!), de tensiune, e nece-
sară pentru a depăşi anturajul ideilor obosite sau suprasaturate de
alte idei. 

structura revistei urmăreşte gruparea textelor în: editoriale
(radu Vancu şi Vlad Pojoga); Invitat ( interviu şi grupaj de poeme
- rita Chirian); Poezie ( autori din cenaclul zona Nouă: Irina Bruma,
ana Donţu, anatol Grosu, Krista szocs, Vlad Pojoga, Deniz Otay);
Proză (ana Donţu); traducere (sylvia Plath - tati); zona cronică şi
Miscellanea (diverse articole - Mircea Ivănescu despre Mircea
Cărtărescu; Herta Müller şi beatitudinea în moarte critică; Festi-
valul Internaţional de Poezie al revistei transilvania; Calendar -
zona şi zoniştii în august-septembrie-octombrie).

Prezentă în acest prim număr al revistei, poeta rita Chirian dă un
interviu foarte interesant în care explică intenţia experimentală a
ultimului ei volum de poeme: „asperger propune – aş zice - o alter-
nativă: poezia e căutare, reflecţie, puzzle, reţea semantică nudă, nod
gordian, flash de imagine, senzorialitate maximizată, mesaj & ţipăt,
joc de ecouri, algebră relaţională, luciditate cinică, autoironie, sar-
casm. e un volum exasperat, terifiat, o poezie care nu mai vorbeşte
despre un eu, ci despre un noi, un discurs pregătit de şi crescut din
intuiţia lui game over.” (p10) Interviul este precedat de un grupaj
de versuri din volumul asperger, apărut la editura Cartea
românească, în 2012. 

Notabilă este şi cronica lui Nelu Şerbu – „Miza romanului de suc-
cces” - la „sângerosul” volum Nepotul lui Dracula al unui proaspăt
romancier apărut în poetul alexandru Muşina. Cronicarul sesizează
câteva elemente importante care alcătuiesc miza acestui roman:
„gustul desăvârşit pentru extravaganţă”, „nenumăratele săgeţi”
aruncate în prejudecăţile actuale, umorul prezent la toate nivelurile
– de limbaj, de situaţie, umorul negru, religios; prezenţa pastişei, a
pamfletului şi a râsului ca „armă împotriva utopiei, a dictaturii şi a
prostiei”.

Cu interes am citit şi un articol mai vechi, din 1988, scos din
„arhiva ” revistei transilvania – „Cine eliberează din degetele sale
atâta lumină. atâta lumină.” – în care Mircea Ivănescu vorbeşte 
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despre poezia lui Mircea Cărtărescu. Ideea de a aduce în atenţie ar-
ticole mai vechi, dar care sunt de actualitate, mi se pare excelentă
în condiţiile în care o relectură e un exerciţiu de confruntare între
trecut şi prezent. Ivănescu remarcă indiscutabile constante ale liricii
lui Cărtărescu: „viziunea mai gravă şi mai severă decât simpla
frondă şi parodiere a gestului creator”, „imaginaţia lexicală”, „febra
transfiguratoare a descifrării realităţii pe coordonatele profunde.”

revista zona nouă mi-a lăsat o primă impresie bună şi în ceea ce
priveşte aspectul grafic şi calitatea suporului. sperăm ca atitudinea
culturală a zoniştilor, care refuză invidia şi disjuncţiile literare, în
favoarea prieteniei (aşa cum tinerii din noua generaţie înţeleg să o
aplice în relaţie cu literatura) să genereze solidaritatea atât de nece-
sară pentru coagularea şi concretizarea adevăratelor proiecte. Fie
ca zoniştii să se distingă atât ca grup, cât şi prin voci particulare şi
să aibă viaţă lungă!

Naomi Ionică
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Numărul opt al revistei „Corpul t“ a fost realizat de o parte dintre
profesorii şi doctoranzii de la Facultatea de Litere a universităţii
„transilvania“ din Braşov în cadrul proiectului: 

„Burse doctorale pentru dezvoltare durabilă” BD-DD (Numărul de identificare al contractului: POsDru/107/1.5/s/76945, Beneficiar:universitatea transilvania din Braşov) finanţat prin FONDuL sOCIaL eurOPeaN, Programul Operaţional sectorial Dezvoltarearesurselor umane 2007 – 2013, axa prioritară 1 „educaţie şi for-mare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării so-cietăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5.„Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.
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