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Prezentare autobiografică 

 
 
Fără doar şi poate că o prezentare a propriei persoane ar 

putea să înceapă în genul „eu sunt” sau „mă numesc” etc. 
Iniţial - trebuie să recunosc - mi-a trecut prin cap să încep 
astfel, dar scânteia aducerilor aminte mi-a tăiat impulsul primar 
şi am şters fraza. Aceste aduceri aminte mă fac să mă întorc în 
timp cumva, la vremea studenţiei, când profesorul nostru de 
Economie Politică, care preda şi cursul de Relaţii în Afaceri ne 
spunea mereu: „Învăţaţi ca într-o scrisoare comercială sau în 
orice fel de relaţii profesionale, să evitaţi pe cât posibil 
cuvintele care se referă la persoana dv., pronume ca eu sau noi 
în diverse contexte, cum ar fi: eu sunt, datorită mie, noi facem, 
mulţumită nouă etc. Nu sunteţi dv. în centrul atenţiei, ci 
interlocutorul. Nu dv. sunteţi important, ci cel din faţa dv.” De 
asemenea, acelaşi profesor, în pasiunea lui pentru negocierile 
în afaceri, ne-a mai învăţat: „Într-o scrisoare comercială, într-
un act oficial, ca şi în viaţă, evitaţi pe cât posibil negaţia. 
Exemple ar fi: nu ştiu, nu pot, nu am cum, nu este bun, nu cred, 
îmi este imposibil etc.” Pe aceste aspecte încerc să mă axez şi 
eu atunci când scriu unei persoane anume sau când scriu pur şi 
simplu. 

Profesorul nostru din facultate a avut un ecou adânc în 
mintea mea, dacă şi acum, după atâta amar de vreme, încă mai 
încerc să-mi reprim sentimentul acesta universal de dragoste 
faţă de propria persoană, egocentrismul acesta stăruitor care nu 
ne lasă, care ne sfredeleşte ego-ul şi minţile, care ne mângâie 
orgoliul şi ne încântă sufletul. De multe ori m-am gândit că e 
mai puternic decât dragostea adevărată, e mai puternic decât 
noi înşine şi ne sfarmă cu stăruinţă sentimente dintre cele mai 
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nobile. „Eu şi restul”, „După mine, potopul” şi exemplele din 
istorie ar putea continua.  

Am citit prin cărţi că Aurora reprezintă o zeiţă a 
romanilor, o zeiţă a dimineţii care „cu degetele- i trandafirii 
deschidea soarelui porţile răsăritului”. Am mai citit că Aurora 
este o lumină difuză care colorează superb cerul din regiunile 
polare în mijlocul nopţilor. I se spune aurora boreală. Apoi, 
există şi o staţiune renumită pe litoralul Mării Negre, numită 
Cap-Aurora. Iar când eram copil, îmi aduc aminte că exista şi o 
apă minerală Aurora, acidulată, dulce, cu gust de lămâie.  

Cu siguranţă că părinţii mei s-au gândit însă la 
sonoritatea numelui atunci când mi l-au pus, nicidecum la 
exemplele sus-menţionate. Eu doar m-am obişnuit cu acest 
prenume, l-am acceptat şi l-am studiat îndeaproape.  

Părinţii mei m-au conceput la vârsta maturităţii, când 
deja aveau două decenii de viaţă împreună şi când îşi trăiseră 
toată tinereţea, cu bune şi rele, dar mai ales cu cele bune, 
fiindcă au dus o viaţă armonioasă, plină de dragoste şi 
împliniri. Astfel, pe 25 februarie 1971 am apărut din neant în 
oraşul Galaţi, locul unde îmi duc şi acum existenţa, existenţă 
fără artificii, fără explozii şi fără ecouri, ci banală, normală, 
obişnuită, ca a oricărui muritor de rând.  

Clasele primare le-am urmat la o şcoală generală din 
cartier, căreia de curând i s-a pus eticheta „Nicolae Bălcescu”, 
deşi pe atunci avea numărul 16. După ce am terminat opt clase, 
am dat examen la un liceu industrial, devenit ulterior Colegiul 
Naţional Al. I. Cuza. Limba română, cenaclurile literare, 
talentul şi îndrăzneala au stat departe de mine toată viaţa, 
fiindcă nu am excelat la şcoală în niciun domeniu. Am preferat 
întotdeauna să mă pierd în mulţime, să mă fac una cu marea 
masă a celor mediocri, fără să mă evidenţiez în vreun domeniu, 
fără să-mi placă excesiv vreun obiect. Poate doar matematica, 
pe care am iubit-o şi încă o mai iubesc, aşa cum fiecare ţine în 
sufletul său nostalgia primei iubiri. Mi-au plăcut şi îmi plac 



4 
 

cifrele contrar aşteptărilor, fiindcă mi s-a părut dintotdeauna că 
nimic nu este mai logic în viaţă decât faptul că unu plus unu 
fac doi. Existenţa noastră, viaţa, pământul, sufletul, eterul, 
spiritul şi dumnezeirea ţin tot de matematică, indiferent că 
vrem să recunoaştem asta sau nu. Până şi transcederea noastră 
către astralitate ţine tot de matematică. Şi de fizică, desigur.  

Totuşi, căutând între cutele minţii, îmi aduc aminte că 
am avut în liceu un profesor de română pe nume Finichiu 
Gheorghe (fie-i ţărâna uşoară!): un omuleţ mic, mic de tot, cu 
un cap mare în care era suficient de multă inteligenţă 
înmagazinată, dar care din păcate nu a reuşit să-mi stârnească 
un interes prea vădit faţă de materia pe care o preda cu atâta 
sârg. Învăţam comentariile pe de rost, precum un papagal cu 
doar câţiva neuroni, fără să încerc să discern prea mult suavele 
cuvinte, fără să le pătrund esenţa sau să admir etanş 
consecinţele exprimărilor prea elevate.  

Cum era de aşteptat, am dat la o facultate cu profil real, 
inginerie pură, respectiv Tehnologie Construcţii Maşini sau 
T.C.M. cum se mai spunea. M-am lăsat repede însă, pentru că 
m-am apucat de altceva, tot real: ştiinţe economice. Ca un 
bugetar sărac, dar silitor, tocesc pragul Primăriei Municipiului 
Galaţi în fiecare zi, în ultimii cincisprezece ani, în sectorul care 
ţine de bugetul şi economia locală, respectiv domeniul 
financiar.  

Nu o dată m-am întrebat şi chiar am fost întrebată ce 
anume m-a determinat să încep să scriu? Cred că a fost mai 
mult o încercare pentru mine şi nimic altceva. Iniţial, am scris 
romanul Povestea Danei pentru câteva aduceri aminte, pentru 
sufletul meu, cu intenţia vădită de a nu- l da publicităţii 
niciodată. Dar încurajările prietenilor, ale cunoscuţilor, m-au 
făcut să-mi schimb încet- încet hotărârea la polul opus, aşa încât 
am ajuns la vechea zicală: „fie ce-o fi!” şi, luată de val, am 
decis în cele din urmă să-l fac cunoscut, curioasă fiind de 
reacţia celor care au experienţă în domeniu, să observ de pe 
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margine opiniile literaţilor, fără să comentez în vreun fel 
anume şi fără să-mi dau cu părerea într-un domeniu pe care nu-
l cunosc foarte bine.  

E o îndrăzneală prea mare pentru mine? E un curaj pe 
care încă nu- l conştientizez? Probabil, dar viaţa are surprizele 
ei. Bune, rele, suişuri, coborâşuri, perioade sinuoase pe care le 
trăim uneori fără să ne dăm seama.  

Am pornit pe acest drum stimulată în principal de cea 
care dă sens vieţii mele, cea fără de care viaţa mea ar fi 
searbădă şi debusolată, fiinţa după care sufletul meu aleargă 
neîncetat, lângă care îmi găsesc liniştea, pacea, bucuria, esenţa: 
fiica mea, Teodora - un copil de aur, un diamant şlefuit de 
destin, un soare magnific, omogen, radiind în juru-mi fericirea. 
Înţelegătoare, candidă, suavă ca o floare, ea a ascultat fiecare 
creaţie literară pe care i-am citit-o cu glas tare, a zâmbit şi a 
exclamat simplu, cu entuziasm, aşa cum obişnuieşte un tânăr 
de şaptesprezece ani în ziua de azi: „Ce tareeeee!”.   

Cuvintele acestea modeste, dar mai ales zâmbetul ei, şi-
au pus amprenta asupra mea şi mi-am zis că trebuie să merg 
mai departe.  

Încă nu-mi dau seama unde voi ajunge sau dacă voi 
ajunge să străbat vreun drum literar al destinului. Încă stau în 
punctul de plecare şi mijesc ochii către viitor. Va fi ceva oare? 
Ce va fi? Doar destinul şi Dumnezeu pot dezlega acest mister. 
Mie nu-mi rămâne decât să aştept cu sfială, cu un soi de 
nelinişte, dar mai ales cu nerăbdare acest viitor. 

 
 
 
 
       

  autoarea 
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Bărbaţii şi femeile din societatea de azi 
 
În general, unui bărbat îi place să se simtă rege, leu, în 

mica lui celulă cavernoasă a societăţii, în familie, şi pe undeva 
aşa şi este. Acest lucru îi demonstrează lui şi ansamblului 
social din care face parte, că el ţine frâiele în mâini, că fără el 
lumea nu ar exista şi, implicit, femeia din spate ar aluneca în 
prim planul abrutizării, ar sucomba în izolare şi s-ar stinge într-
un anonimat deprimant pentru cei ce încă îi mai populează 
grupul din care a făcut cândva parte ca un întreg. Ea reprezintă 
un sex slab, incapabil de a se adapta noilor condiţii când, 
nevoită fiind, trebuie să facă faţă greutăţilor vieţii, să combine 
viaţa personală cu cea profesională în mod armonios, să caute 
soluţii pentru a evada dintr-un faliment emoţional iminent în 
care tocmai a fost lepădată. Bărbaţii au convingerea iluzorie că 
o femeie este incapabilă de a se acomoda multitudinilor de 
probleme apărute fortuit, că ele nu ştiu să-şi reorganizeze viaţa 
după standarde noi şi că nu vor putea face faţă cu succes unei 
vieţi solitare şi independente. 

Mare greşeală! Cea mai mare care poate exista în 
concepţia unui bărbat! 

Femeile nu sunt nici pe departe aşa. Femeile sunt 
vulcani neînţeleşi care erup când nu te aştepţi, femeile sunt 
sarea şi piperul unei relaţii, indiferent dacă puteţi şi vreţi să 
recunoaşteţi asta sau nu. Femeia este cea care poate şi ştie să 
salveze sau să înece o căsnicie, o poate înălţa sau o poate 
coborî, o poate manipula după bunul său plac, poate face dintr-
un bărbat un om fericit sau, dimpotrivă, cel mai nefericit de pe 
pământ - acesta se numeşte controlul subtil al unei relaţii. 
Trebuie doar SĂ VREA. Dacă ştie să fie diplomată, dacă ştie 
să facă salturi peste prăpăstii, să fenteze, să se ascundă sau, din 
contră, să se arate când e cazul, atunci va reuşi. Dacă însă se va 
împiedica, cu sau fără voia ei, va fi un fiasco, dar chiar şi în 
această situaţie, o femeie nu va sta să plângă după un bărbat 
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care a părăsit-o din cine ştie ce motiv (altă femeie, în marea 
majoritate a cazurilor, excluzând alcoolismul sau violenţa 
domestică care sunt cele mai debile şi mai primitive forme de 
manifestare a omului de grotă practicate de nişte alienaţi 
poposiţi dintr-o eroare catastrofală în aşezămintele omeneşti) şi 
nici nu-şi va pune capăt zilelor (Doamne fereşte!), decât dacă 
are ceva labil în psihic încă de dinainte şi nu conştientizează 
asta decât atunci când ajunge în faţa faptului împlinit. Aici, 
intervine educaţia de acasă care este decisivă, precum şi 
pregătirea profesională. O femeie împlinită profesional (fiindcă 
nimeni nu- i poate fura neuronii, ştiinţa, diplomele şi 
capacitatea intelectuală), se va refugia în muncă, îşi va găsi noi 
ocupaţii, îşi va face un amant pentru care e posibil să aibă ceva 
afecţiune sau nu, va progresa la locul de muncă şi va fi mult 
mai prudentă în relaţii. O femeie singură, care mai are şi copii, 
va renunţa cu bucurie la orice mascul mediocru ce- i va da 
târcoale şi îşi va revărsa dragostea naufragiată dar reînnoită sub 
altă formă, peste cei care- i poartă sufletul în eternitate: copiii, 
pentru că în ei îşi găseşte forţa de a merge mai departe, de a se 
ridica şi de a înainta în viaţă. Poate doar, din când în când, 
tangenţial, va cunoaşte bărbaţi (de regulă ancoraţi adânc în 
diverse relaţii mai mult nereuşite decât reuşite - căci dacă ar fi 
reuşite, ei nu ar avea ce căuta acolo) cu care va avea câteva 
nopţi pasionale sau câteva partide de sex flugare, pentru 
descărcarea energiilor negative, de o parte şi de alta, dar va 
evita să se implice emoţional, dat fiind faptul că ea ştie că 
partenerul de o noapte (două-trei) nu este cu nimic mai bun 
decât „fostul”, din moment ce se mulţumeşte cu firimituri de 
amor incert, nesigur şi neîmpărtăşit. Ea va vedea în partenerul 
efemer acelaşi rebel vânător în căutare de ceva nou ca şi „ex”-
ul, cu un creier micşorat de hormonii ce dau năvală în faţa unui 
trup femeiesc, dar în esenţă cu aceeaşi animalitate lipsită de 
inhibiţii.  



8 
 

La capătul opus, aş putea spune că se mai întâmplă şi 
aşa-zisele abateri de la regulă, excepţii, pe care le putem numi 
cu uşurinţă minuni. Bărbaţi care au avut neşansa de a-şi uni 
destinul cu femei desfrânate, care nu au ştiut să-i aprecieze sau 
care, din prea mult respect vis-à-vis de partenera de viaţă, au 
ajuns să fie călcaţi în picioare, ironizaţi, batjocoriţi şi 
marginalizaţi de ea şi de cei din jur. Ei bine, în astfel de cazuri, 
se întâmplă cel mai adesea ca, dintr-o refulare lăuntrică, 
bărbatul respins să dorească o răzbunare tâmpă asupra noii 
persoane cunoscute, să se comporte cu respectiva total opus 
faţă de comportamentul cu „anterioara”, lucru cel puţin de 
neînţeles pentru cunoscuţi, cât mai ales pentru subiectul recent 
adus în ecuaţie - noua consoartă. De parcă ar avea ea vreo vină 
că „fosta” s-a dedat la deprinderi murdare sau comportament 
mârşav!!  

Mare greşeală! A doua! 
Părerea mea este că nu trebuie amestecată o viaţă 

anterioară cu o viaţă prezentă sau viitoare, fiindcă viaţa se 
succede pe capitole, de diverse foiletoane care au, e adevărat, 
ceva legături între ele, dar sunt totuşi atât de suverane. După 
cum cred că nimeni nu ar trebui să deţină controlul în nimic. La 
o căruţă, dacă se înhamă doi cai, trebuie să tragă amândoi, în 
egală măsură. Afară doar de faptul când unul dintre ei oboseşte, 
evident, şi atunci se presupune o pauză. Asta nu înseamnă să 
dai drumul cailor pe câmp, să alerge ca nebunii şi să se 
rătăcească unul de altul, să abandoneze căruţa, ba mai mult, să 
frângă osia. Greu sau uşor, ei vor trebui să rămână împreună, 
unul lângă altul, până îşi vor reveni, pentru o asigura mai apoi 
o călătorie armonioasă, completă şi sigură, până la destinaţie, 
până în ultima secundă a dansului marital.  

Este adevărat că într-o relaţie/căsătorie/uniune 
consensuală - mai nou (sucombatul „concubinaj”), cred că cea 
care are cea mai mare influenţă este, într-adevăr femeia, pentru 
că ea percepe, în general (nu în special!), mai multe subtilităţi 
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decât un bărbat, ea ştie instinctual cum să- l facă pe cel de lângă 
ea să se îndrăgostească, să se REîndrăgostească şi mai apoi, să-
i ofere bărbatului ce- i populează zilele, clipe de neuitat atunci 
când îşi doreşte sau când îl doreşte. Fără ea, un bărbat va trăi 
debusolat, singur, trist şi fără împliniri, deoarece nu degeaba 
Dumnezeu a lăsat pe pământ două sexe, ci - conform Genezei - 
în a şasea zi a creat „bărbatul şi femeia”, apoi s-a odihnit.  

Ar mai exista un caz aparte pe care nu l-am adus în 
discuţie până acum, fiindcă mi se pare ireal de coincident: 
atunci când un bărbat rănit întâlneşte sufletul pereche, o femeie 
rănită şi ea la rândul ei, şi atunci încep prin a se completa unul 
pe altul, evitând mai ales greşelile anterioare înfăptuite cu sau 
fără voia lor, când vor încerca să-şi refacă viaţa adăugându-se, 
înţelegându-se, iubindu-se, întregindu-se, inventându-se chiar, 
înlănţuindu-şi temerile, grijile, angoasele, refulările, dar şi 
plăsmuirea de noi speranţe, noi vise, noi concepţii şi noi viziuni 
asupra vieţii, asupra diverselor aspecte cotidiene, mai mature, 
mai profunde, mai binevoitoare şi nu în ultimul rând, mai 
chibzuite. Căci, avantajul maturităţii îşi are obârşia tocmai în 
înţelepciunea căpătată de-a lungul anilor, doar nu degeaba se 
spune că bătrânii sunt înţelepţi - ceea ce mi se pare perfect 
adevărat, fiindcă această înţelepciune derivă fix din experienţa 
vieţii şi nimic altceva. Acest caz mi se pare ideal, desăvârşit, 
ireal, poate chiar utopic şi muuuuuult prea rar întâlnit, dar 
totuşi, nu imposibil (cel puţin nu în cărţi sau în vise, că în 
realitate... ). 

Ca o concluzie peste cele enumerate mai sus, 
mărturisesc că am constatat nu o dată că femeile, în adâncul 
sufletelor lor, au dat şi dau dovadă de o duşmănie mult mai 
puternică decât bărbaţii, în toate acţiunile pe care le efectuează, 
dacă vor. De asemenea, la polul opus, pot fi şi mame bune, 
partenere de viaţă devotate, surori fidele sau fiice iubitoare etc. 
Totuşi, se zice că bărbaţii sunt mai buni, mai calzi, mai tandri, 
mai iubitori - acest lucru fiind valabil doar atunci când iubesc 
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cu adevărat, când vibrează prin toţi porii, când VOR acest 
lucru, când destinul le oferă ocazii atât de rare s-o demonstreze, 
poate o dată sau de, cel mult, două ori în viaţă. În inimile lor 
poate exista un ocean de gingăşie care se va revărsa ca un 
tsunami asupra femeii alese, dacă ea va şti cum să- l facă să-i 
arate acest lucru.  

Deci, indiferent cât de opuşi pot fi, femeile şi bărbaţii 
convieţuiesc încă de la începuturile vieţii pe pământ, în 
armonie sau discordie, mai bine sau mai rău, cu dragoste sau 
fără, fiindcă şi în acest caz se aplică una din legile fizicii: 
opusele se atrag, aşa cum bine afirmă savanţii că suntem făcuţi 
din praf, pulbere şi stele, precum Universul. 

 
 
 

Bătrâneţe 
 
 
Suntem tineri şi privim cu dispreţ şi superficialitate 

către vârsta a treia, ne gândim (sau poate de multe ori nici 
măcar atât!!) că mai avem o groază de timp până să ajungem ca 
bunicii noştri, poate tocmai de aceea ne imaginăm că viaţa 
posedă o elasticitate infinită, iar celălalt capăt, nezărindu- l, ne 
imaginăm că nici nu există. 

Nu vrem şi nici nu căutăm să ne înţelegem 
predecesorii, nu dorim să pătrundem în angoasele tipice unei 
perioade când despărţirea de lumea materială tinde să fie din ce 
în ce mai apropiată, când Doamna cu coasa le face cu ochiul, 
iar ei ţin cu tot dinadinsul că prelungească momentul agonizant  
al întâlnirii cu ea şi se agaţă cu disperare de viaţă, de copii, de 
societate, de lumea toată, plângându-şi în gânduri neputinţa. 

Nu se pune problema că nu mai vor să trăiască, că 
abandonează lupta şi se lasă pradă incapacităţii. Nu. Ei vor, 
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doar că trupul nu- i mai ajută, nu răspunde la comenzi, 
picioarele nu- i mai duc, genunchii le tremură, mintea le joacă 
feste, iar ceea ce- i mai rău pentru ei, este că sunt conştienţi de 
asta. Cu fiecare clipă, cu fiecare zi care se mai aşterne peste ei, 
gândurile îi obosesc, îi istovesc, şi atunci se cufundă în 
singurele lucruri viabile care le-au mai rămas: amintirile. Şi 
asta în cazul fericit când, răscolind între cutele minţii, se mai 
împiedică uneori de ele, şi le mai găsesc utilitatea şi plăcerea. 

Ne uităm la ei şi ne întrebăm cinic cât mai au de gând 
să ne mai obosească vieţile, cât mai vor să ne plictisească cu 
insistenţele lor, cu viaţa asta trăită până la saturaţie, ne mirăm 
cu revoltă că îşi iau întotdeauna medicamentele la timp şi - 
culmea! - de ele nu uită niciodată, le dispreţuim surditatea, 
cecitatea aproape totală, stăruinţa cu care ne invadează 
intimitatea, perseverenţa lor viabilă în existenţa noastră.  

Detestăm bătrâneţea nu doar pentru că este urâtă, ci 
mai ales fiindcă este cea mai vie dovadă că suntem muritori, că 
suntem deşertăciune, efemeri şi singuri, la fel cum ne-am 
născut şi la fel cum ne-am trăit viaţa: într-o singurătate deplină, 
ţiuitoare, plină de tânguieli şi de ecouri ale propriei noastre 
fiinţe. Vom ajunge şi noi, la rândul nostru, aşa? Vom ajunge să 
ne întrebăm dacă nu cumva asta e ultima noastră noapte, dacă 
nu cumva asta e ultima noastră zi, dacă nu cumva săptămâna 
viitoare va aduce cu ea un suflu abia simţit pe un pat lugubru 
de spital, ori poate că vom cunoaşte cu adevărat pământul, din 
chiar interiorul lui? 

Dar oare n-ar trebui să fim mai îngăduitori? Oare nu ar 
trebui să-i înţelegem, să le înţelegem incapacităţile, să le 
ignorăm acreala?  

Un conflict perpetuu între generaţii, între cei trecuţi de 
vârsta himerelor şi cei care cred că nu vor ajunge niciodată în 
amurgul vieţii, că boala, bătrâneţea şi moartea nu- i poate 
atinge. Perisabilitatea educaţiei noastre îşi spune cuvântul în 
faţa înţelepciunii celor în vârstă. Cu toate astea, acei oameni a 
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căror structură biologică le-a şubrezit rezistenţa sunt tot aceia 
care ne-au dăruit cel mai frumos cadou posibil: însăşi viaţa. 
Sunt tot aceia care ne-au fixat mişcarea alternativă a 
picioarelor, care ne-au învăţat valorile după care să ne ghidăm 
existenţa pentru a culege roadele cele mai bogate ale vieţii. Cu 
îngăduinţă infinită, cu dragoste necondiţionată, ne-au trasat o 
cărare pavoazată cu lucruri pozitive din care au încercat tot 
timpul să înlăture orice dificultate, orice stavilă ce ne-ar fi 
putut îngreuna deplasarea. Şi asta fără ca măcar s-o pretindem. 
Nici nu a fost nevoie să strigăm după ajutor, că ei erau deja 
acolo. Mereu prezenţi, mereu prudenţi la optativele noastre 
rostite sau nerostite. Rezultatul proceselor noastre de gândire 
era deja dezlegat şi realizat. Câtă siguranţă, cât suport moral şi 
nu numai pentru noi, copiii lor... Iar noi, la rândul nostru, 
învăţând această lecţie de la părinţii noştri, o perpetuăm către 
generaţiile ce vin după noi.  

Bătrâneţea este şi ea un simbol al eternităţii. Aceşti 
oameni îşi văd propriul trup murind câte puţin în fiecare zi, 
deşi mai au încă picioarele bine ancorate în viaţă. Alungarea 
din zalele tinereţii este inerentă pentru fiecare dintre noi. Poate 
ar trebui să ne luăm carneţelul şi să notăm pasajele vieţii, să 
luăm în calcul posibilitatea de a ajunge astfel şi la epilog, la fel 
ca ei.  

Mintea aceasta lucidă şi dură nu ne va ierta, gândurile 
ne vor copleşi şi vom rămâne prizonieri zaharisiţi într-o 
bătrâneţe desconsiderată, dar dorită, căci senectute - numele tău 
adevărat cuprins de amintiri albe se numeşte chibzuinţă. 
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Comemorarea nebună a lui Ceauşescu 
 
 
Şi-a tras umerii grei, şi-a suflat nasul zgomotos şi a 

izbucnit într-un potop de lacrimi. Îl priveam uluit. Părea sincer. 
-  Sunt nefericit, Vlad! Sunt supărat!... 
Nu-l mai văzusem de mai bine de douăzeci de ani, s-a 

mai îngrăşat şi are o uşoară chelie, iar ridurile de expresie i-au 
apărut pe chipul îngândurat. Învârtea mecanic paharul acela cu 
vin, fără să-şi dea seama că putea oricând să verse conţinutul 
pe masă. L-am privit compătimitor şi m-am gândit că trebuie să 
fie ceva grav dacă un bărbat puternic şi matur, în mijlocul 
vieţii, poate să plângă ca un copil. 

O fi păţit ceva soţia lui? Ori poate copilul... O fi având 
şi el copii, aşa cum avem mai toţi... 

Delicat, încerc să-l fac să se destăinuie: 
- E atât de grav, Grig? 
- Este... pentru mine este... 
-  Linişteşte-te! Hai, revino-ţi! Pot să te ajut cu ceva?, 

întreb binevoitor. 
-  Poţi să învii morţii?, mi-o taie el scurt, privindu-mă 

deodată în ochi. 
- Nu... binenţeles... dar... am bâiguit eu. 
Nu ştiam cum să procedez şi cum să- l consolez. 
- Tu ştii ce zi este astăzi? 
Mă gândesc repede. 
Nu m-am dus la serviciu. Am plecat către garaj cu 

gândul să-mi scot maşina şi s-o duc la spălat şi chiar în clipa 
aceea l-am văzut pe Grig traversând strada. Cu greu l-am 
recunoscut, cu greu i-am identificat ochii negri inteligenţi şi, ca 
să fiu sigur, am întrebat în spatele lui: 



14 
 

- Grig??? 
S-a întors mirat, m-a privit atent preţ de o secundă, 

apoi fruntea i s-a descreţit şi buzele cărnoase s-au destins într-
un zâmbet larg, dar scurt. 

- Ce faci, omule? Ce bine-mi pare că te văd!! 
L-am invitat entuziast la „una mică” cu gândul că 

aveam să mă relaxez depănând împreună amintiri din perioada 
studenţiei, să râdem împreună de perioada de glorie a vieţilor 
noastre. Şi când colo, el era atât de trist de-mi era şi teamă să-l 
întreb ce are. 

E o zi nelucrătoare. E sâmbătă. 
Nu-mi dau seama ce vrea să spună. 
- Sunt oameni care trec de suta de ani, care sunt 

sănătoşi, care merg, care sunt activi, chiar dacă sunt consideraţi 
bătrâni... De ce nu a putut să fie şi el aşa? 

Fulgerător mă gândesc la taică-său. 
- Taică-tău?, întreb timid. 
- Da, tata, răspunde el dând trist din cap. Azi ar fi 

împlinit 95 ani, ar fi fost bucuria vieţii mele... 
- Dar... când a murit, ce a păţit?, continui novice cu 

întrebările. 
- L-au omorât nenorociţii!, strigă Grig cu furie în glas. 
-  Cine? 
- Revoluţionarii... 
Tac brusc. 
„Cred că ori e beat - ceea ce nu cred, fiindcă l-aş fi 

observat - ori s-a ţâcnit!”, gândesc. 
- Despre cine vorbeşti, Grig? 
- Despre Ceauşescu, despre cine altcineva?, răspunde 

el natural. 
L-am privit consternat. 
Cu lacrimile şiroind pe obrajii lui roşii ca merele, 

continuă suspinând: 
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- Am fost la mormântul lui azi. I-am dus flori, i-am 
sărutat crucea, am cumpărat nouăzeci şi cinci de lumânări şi m-
am rugat la el să mă înveţe de acolo de sus, cum să conduc o 
lume, cum să stârpesc democraţia asta, libertatea asta idioată. 
Ştii, Vlad? Mi-a vorbit, m-a atins uşor de umăr şi i-am simţit 
sărutarea caldă pe frunte. Mi-a spus aşa: „Atât timp cât tu mă 
iubeşti, Grig, şi eu te voi iubi.” Vlad, el este un înger acum. 
Nu-ţi dai seama? Mi-a mai spus să nu plâng, fiindcă îi fac rău 
şi lui, dar nu mă pot abţine. 

Izbucneşte într-o nouă porţie sacadată de plâns. 
„E sănătos oare?”, mă întreb privindu- l aşa cum 

priveşti nebunii. 
Mă ignoră total. Continuă monologul, fiindu- i 

indiferent dacă îl mai ascult sau nu: 
- Este ca un tată ceresc pentru mine... Într-o zi am 

cumpărat o cravată şi i-am pus-o pe mormânt. Îmi spusese cu o 
seară înainte că nu se putea duce la congres cu vechea lui 
cravată. Este un bătrânel bun şi blând care mă iubeşte nespus. 
Iar Elena... ce mai! Ea e gingaşă şi suavă, mă alintă, mă răsfaţă 
şi-mi sărută obrajii, aşa cum face o adevărată mamă. Este 26 
ianuarie, Vlad. E cea mai nefericită zi din viaţa mea. În fiecare 
an mă duc la ei şi în fiecare an le mărturisesc dragostea mea. 
Acasă am un perete plin doar cu fotografiile lui. Îl iubesc, 
Vlad, îi iubesc umbra, îi iubesc răsuflarea din ceafă, îi iubesc 
foşnetul. E un sfânt! 

Mă ridic încet de la masă şi- i spun bâlbâindu-mă: 
- Grig, nevastă-mea nu ştie unde sunt... Trebuie să 

plec... să nu se îngrijoreze... Ne mai auzim, mai vorbim... Sper 
să treci cu bine peste asta!, îi zic aproape şoptit. 

L-am lăsat cu privirea tristă în paharul gol şi am luat-o 
la sănătoasa, fără să- l întreb cum să mai dau de el, fără să-i cer 
vreun număr de telefon. 

„S-a tâmpit!”, concluzionez în gândul meu. Şi chiar 
fug către casă. 
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S-a întâmplat să devin major chiar în acel an. 
Terminasem liceul şi eram extaziat de noul meu statut de 
student. Nu învăţam nimic fiindcă eram în primul an, în primul 
semestru, şi abia începusem să ne cunoaştem profesorii. 

Într-una din zile, Grig dă uşa de perete şi anunţă 
furtunos: 

-  Linişte, băăăăăăiii!!! Ascultaţi aici la radio, 
ascultaţi, nu mai faceţi gălăgie! 

Şi pune pe prima bancă un aparat mic de radio şi- i 
măreşte volumul până la refuz: 

Se face linişte brusc şi ascultăm o voce care spune 
solemn: 

- Atenţiune, atenţiune! Se transmite un comunicat 
important pentru ţară! Atenţiune, atenţiune! Se transmite un 
comunicat important pentru ţară. Dictatorul Ceauşescu a căzut! 
Trăiască libertatea! Trăiască România liberă!!! 

În clipa aceea am auzit urale, toţi au izbucnit, au ţipat 
în cor „Ura!!!”. Grig, un anticomunist convins, părea că nu-şi 
mai revine: 

- Am scăpat de dictator, am scăpat de Ceauşescu!!! 
Uraaaa!!! 

Şi se puse pe sărit într-un picior chiar acolo, în faţa 
catedrei din aula cea mare a facultăţii. 

- Ce ai tu, mă, cu comuniştii? Ai stat tu la coadă să 
cumperi lapte vreodată? Te-a trimis mă-ta sau taică-tău să iei 
carne şi nu ai găsit?, îl întreabă nedumerit Marcu, căscând ochii 
la el. 

- Băi, nenorocitule, tu ştii ce înseamnă asta? Am 
scăpat, băi, fraiere, de vremurile grele. O să vezi! Vor veni 
peste noi vremuri bune, o să avem de toate peste tot. Nu mai 
mănânci la raţie, cretinule!, continuă Grig înflăcărat. O să poţi 
băga în tine ca spartu’ şi o să poţi vorbi liber tot ce doreşti. 

Grig a plecat furios în centrul oraşului, s-a strecurat 
prin mulţimea furioasă care scanda „Jos Ceauşescu!”, s-a 
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furişat până în faţă, la tribună, şi a luat cuvântul la microfon, 
încurajându-i pe toţi să nu plece, să rămână acolo până la 
sfârşit, până când „jigodia”, „canalia” - cum îi plăcea lui să 
spună despre Ceauşescu, ar fi murit împuşcat. 

Îşi dădea cu părerea despre perioada de tristă amintire, 
perioadă pe care nu o cunoştea chiar aşa de bine, fiind şi el un 
proaspăt major. A uimit pe toată lumea cu acel curaj 
inconştient pe care i- l dădea tinereţea. A devenit apoi 
revoluţionar cu acte în regulă. 

Astăzi, după mai bine de două decenii, l-am văzut pe 
Grig un alt om, cu totul schimbat, cu siguranţă un nebun, 
plângându-l pe Ceauşescu aşa cum n-a mai făcut-o nimeni, 
adorându-i întunecimea, venerându- i duhul, glorificându-i 
bezna. A devenit, din păcate, o paiaţă ciudată de care fuge toată 
lumea. 

 
 

Crăciunul 
 
 
Mă apuc greu de scris şi asta o fac doar în momentul 

în care simt că se cere imperios acest lucru, când adun în suflet 
monede imense de delicii sau suplicii amplificate atât de 
puternic de nu mai încap în buzunarele proprie-mi haine.   

A fost din nou Crăciunul. Spun „a fost” fiindcă, deşi 
nu a trecut decât prima zi din el, eu îl văd ca pe un fulger 
scăpat din întunericul îngăduitor al unei nopţi anuale, care 
apare şi se stinge înainte de a putea admira în voie strălucirea-i 
perfectă.   

În tenebrosul vid prin care ni se scurg vieţile, 
Crăciunul mi se pare acea undă de lumină capabilă de a sclipi 
preţ de o zi, dar atât cât să cuprindă un an întreg. Oare ar trebui 
să avem câte un Crăciun în fiecare lună? Pentru că, se pare, el e 



18 
 

singurul care ne mai umple viaţa, care volens-nolens ne face 
mai buni sau măcar încercăm să fim astfel. Sărbătorile astea de 
iarnă sunt cele mai reprezentative. Ele aduc multă bucurie, la 
fel cum aduc şi multă tristeţe celor singuri, fiindcă în astfel de 
momente, cei singuri devin şi mai singuri, cei trişti devin şi mai 
trişti.   

Ideea Crăciunului, profund înrădăcinată, cea mai la 
îndemână şi cea mai ieftină pentru români, este schimbul de 
vizite între rude, adunarea aceea generală a acţionarilor familiei 
Cutare la cealaltă familie, Cutărică, verişoară primară cu 
familia Cutărescu, prin alianţă sau de gradul doi cu fostul soţ al 
nevestei cumnatului primei soţii a bunicului matern dinspre 
mătuşa a doua, căsătorită cu fratele mai mare al soţului plecat 
în căutare de un trai mai bun, pe meleagurile nespălate ale lui 
Romulus şi Remus. Firesc, neîndoielnic, rubedeniile care nu s-
au văzut deloc în ultimul an de zile, dau buzna într-un 
apartament înghesuit, populat brusc până la refuz, la o oră 
fixată anume, ca să facă schimb de impresii, de bârfe, de glume 
mai reuşite sau nu, în timp ce se înfulecă până la al cincilea fel 
de mâncare. Se lălăie colinde pe douăzeci de voci, se poartă 
discuţii contradictorii în bisericuţe de câte două-trei sau patru 
persoane, în timp ce adevăratele colinde, cântate la televizor, 
aproape că nu se mai aud.   

Un episod marcant astăzi, mi s-a părut că vine din 
partea unei verişoare mai îndepărtate, care a sosit la sindrofie 
îmbrăcată ca nimeni altcineva: o rochie mulată pe bustul 
deosebit de generos, cu un decolteu adânc capabil să scoată la 
iveală doi pepenaşi uniţi într-o splendoare deloc imaginară, ba 
chiar excesiv de vizibilă, şi care se revărsa de sub bust într-o 
elegantă fustă tăciunoasă pe care erau presăraţi trandafiri roşii 
asemeni costumaţiei Moşului cel darnic şi bun. Ghetuţele negre 
al căror toc întrecea în înălţime zece centimetri, de altfel foarte 
elegante, erau în ton cu fondul fustei şi cu dresurile groase, 
mulate pe picior. Pe cap, zăcea o căciuliţă roşie, haioasă, care 
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avea în părţile laterale postate două corniţe viguroase, ţepene, 
ca ale renului Rudolph. Evident, familia numeroasă se repezea 
în acele corniţe şi trăgeau de ele care în stânga, care în dreapta, 
ba alţii îi scoteau căciuliţa cu totul.   

S-au făcut urările tradiţionale, s-au schimbat pupături 
pe toţi obrajii de la toată lumea pentru toată lumea, s-au aşezat 
la masă în calupuri de generaţii, s-a râs, s-au discutat ultimele 
bârfe din oraşele unde locuieşte fiecare şi s-a trecut încet- încet 
la fel mai arzător subiect: politică. Aici, doamnele au clacat şi 
au lăsat cale liberă bărbaţilor.   

Uşor dar sigur, ziua s-a scurs pe nesimţite.   
Am privit cu o oarece curiozitate la fiecare dintre ei şi 

m-am întrebat dacă la următorul Crăciun vom fi în aceeaşi 
formaţie, dacă într-un an Dumnezeu va mai îngădui să fim 
aceiaşi, mai mult sau mai puţin schimbaţi. Cine poate şti?    

Până atunci, nu-mi rămâne decât să exclam retoric: 
„Carpe diem!”, precum dictonul acela latin celebru.   

Crăciun fericit şi să fiţi iubiţi!   
 
 

Credinţa 
 
Aş începe această zvâcnire scriitoricească cu o 

afirmaţie considerată în zilele noastre cel puţin îndrăzneaţă, 
mai ales acum, când viteza de reacţie a cititorilor este atât de 
greoaie, nu prin prisma iuţelii, cât mai ales prin prisma lipsei 
de apetenţă pentru literatură, fiindcă puţini mai sunt cei care 
citesc cu adevărat. Şi când spun citesc, mă refer strict la o 
lectură neutră, fără sonoritate în lumea criticilor, fără ecou în 
cercul literaţilor, ci simplu, ca de la omul scriitor la omul 
cititor. Lecturarea, cândva efervescentă, suculentă, plină de 
intensitate şi pe deplin palpitantă, şi-a pierdut definitiv 
strălucirea, s-a estompat în vremurile apuse, şi-a dat obştescul 
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sfârşit, chinuită şi încrâncenată, într-o agonie leşinată de 
regrete că magia sa a fost azvârlită în trecut şi că a luat cu ea 
ultimul suflu al creaţiei, al Marelui Cuvânt ce străbătea cândva 
sufletul şi mintea ticsite de cultură a oamenilor. 

Îl iubesc pe Dumnezeu. 
Cu certitudine. 
Simplu.  
Neîndoielnic.  
Fără sfială, fără eschivare. 
E adevărat că nu mă înghesui să tocesc pragurile 

lăcaşelor de cult apărute ca ciupercile după ploaie în ultimii 
ani, e adevărat nu fac cruce din două sute în două sute de metri 
pentru a-mi polei imaginea de cetăţean cu o evlavie artificială 
şi nu particip de fiecare dată la incantaţii ecleziastice susţinute 
în zilele de sărbătoare. Asta nu înseamnă că sufletul îmi este 
golit de credinţă, că suava mea conştiinţă nu este pătrunsă de 
esenţa dumnezeiască sau că emblematicul meu spirit este pus 
în epura ateismului. Nici pe departe. 

Credinţa pură însă, cea candidă, lipsită de nevroză 
habotnicească, nu se azvârle în cele patru zări, nu se sparge-n 
răsunete fariseice şi nici nu se măsoară în numărul de mătănii 
omogene efectuate în faţa fiecărui chip pictat, aşezat la intrarea 
în edificiile pentru celebrarea cultului creştin.  

Credinţa, înainte de toate, o porţi în suflet, în minte, în 
adâncul tău, cu o intensitate profundă şi cu o solemnitate 
tăcută, dar ghidată de pasiune. Ea se naşte din dorinţa unei 
opţiuni libere, înveşnicind sfinţenia propriilor gânduri, 
fremătând încă din copilărie uneori, alteori poate numai din 
resemnare faţă de condiţia de mediocritate în care te-a aşezat 
viaţa sau poate pur şi simplu în urma unor revelaţii avute 
cândva, revelaţii rare - e adevărat, dar nu imposibile. 

Subiectul religie a fost şi este arzător, dezbătut de mii 
de ani şi cred că fiecare dintre noi am purtat nenumărate 
discuţii pro sau contra pe tema aceasta, la un moment dat. 
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Credinţa este o formă de refugiu a ego-ului nostru spiritualizat. 
Mă refer în speţă la noţiunea de credinţă, nu de religie, pentru 
că aceasta din urmă poate îmbrăca diferite aspecte: 
musulmanism, iudaism, creştinism. Religia a fost, este şi va fi 
un argument suficient de puternic ca să genereze războaie, 
genocid în masă, sclavie şi sinucideri. Bunăstarea materială a 
unora din ziua de azi nu înseamnă neapărat un salt înainte în 
ceea ce priveşte spiritualitatea, dar nici unul înapoi. România 
se situează pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte 
procentul celor care cred în Dumnezeu, în proportie de 90% 
spre deosebire de Cehia, de exemplu, unde procentul scade 
vertiginos către 10%. Oare să ajungem într-o zi să ne 
convingem că toată puterea dumnezeiască a fost o himeră? Mi 
se pare că acest subiect este atât de disputat încă, încât noi, 
grăunţii cosmosului, suntem prea insignifianţi pentru a înţelege 
acest aspect. Bunăoară, Einstein avea o credinţă nestrămutată 
în Dumnezeu. Nu neapărat cum scrie în pergamente, ci cu tărie, 
fiindcă a susţinut cu vehemenţă că până şi Teoria Relativităţii a 
fost tot o creaţie divină, la nivel macro şi microcosmic. Doar 
viaţa nu a apărut ca un melanj fericit de proteine dintr-o ciorbă 
primordială, nu? Einstein a afirmat că Universul nu are un 
început, că este infinit în spaţiu şi timp şi a încercat să 
elaboreze o constantă cosmologică pe care s-o introducă în 
teoriile sale. Tocmai de aceea, cu o uşoară ironie face aluzie la 
esenţa limitată a omului, atunci când zice: “Universul şi prostia 
omenească sunt infinite. De primul nu sunt încă sigur”.  

Oamenii de calitate au renunţat de mult la ateism. 
Ateismul este un vestigiu, iar noi românii, ca nişte oameni 
progresişti ce suntem – cel puţin aşa vreau să cred – ne vom 
lepăda de el. Mă refer la acei 10% de mai sus ce nu fac parte 
din categoria celor mulţi, credincioşi până-n cele mai adânci 
cotloane ale sufletului. Poziţia subredă a ateismului îşi are 
originile în minţile încuiate, evoluţia sa luând naştere doar ca o 
formă de protest, iar agresivitatea pe care o afişează, violenţa 
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verbală şi, uneori, comportamentală pe care o au vizavi de 
semenii lor pioşi, mă năuceşte peste măsură şi mă face să mă 
întreb retoric: dacă procentul ar fi invers peste tot în lume? 
Dacă nimeni nu ar mai avea niciun fel de credinţă, nicio 
religie?  

Probabil că lumea animală ar deveni rasa superioară a 
Terrei, lucru mai mult decât trist, dar mai ales îngrijorător.  

Credinţa este puntea noastră de legătură cu divinitatea, 
este vastul imperiu în care încap vieţile noastre viitoare, vieţi 
care iau naştere odată cu părăsirea corpului material, este 
liniştea modelată după Dumnezeu, este interiorul şi exteriorul 
spiritului zidit în eternitate, este cea mai deplină formă de 
manifestare imaterială de care ne putem bucura pe vecie. 

Aveţi credinţă! 
Fiţi una cu nemurirea! 
În credinţă ne coacem spiritual, ne maturizăm şi ne 

găsim aroma dumnezeiască pierdută uneori prin asfinţiturile 
zilelor. În credinţă ne descoperim forţele interioare şi tot în ea 
ne aşezăm visele, fiindcă Dumnezeu înseamnă însufleţire, 
înseamnă speranţă şi deliciu sufletesc. 

 
Dănuţa, prietena mea 

 
 
Deşi o ştiam din vedere, traseele noastre nu s-au 

intersectat niciodată atât de des de-a lungul vieţii, încât să-mi 
atragă atenţia foarte tare. O fată delicată, înaltă, blondă, cu 
ochii verzi şi cu un surâs blând faţă de care am avut 
dintotdeauna o oarece simpatie din simplul motiv că-mi 
plăceau zorzoanele ei de la încheieturile mâinilor, gât şi urechi. 
Atrăgea atenţia oricui nu doar prin vastele bijuterii pe care le 
purta, ci şi prin faptul că era foarte înaltă şi teribil de slăbuţă. 
Nu sunt adepta podoabelor, nu le port, dar îmi place să le admir 



23 
 

oriunde ar fi ele expuse: în vitrine, pe manechinele însufleţite 
sau nu. 

Era şi ESTE una din aceste manechine însufleţite. 
N-aş putea spune cu exactitate când anume a fost 

momentul în care ne-am văzut prima oară pe coridoarele 
birourilor şi am început a schimba impresii şi păreri despre 
copiii noştri, dar m-a surprins când mi-a spus că are un băieţel 
de-o seamă cu fetiţa mea. Tangenţial, ne confesam cumva în 
legătură cu studiul şi opţiunile de viitor ale copiilor noştri, 
povesteam despre profesorii lor, despre cerinţe, despre 
rezultate. Ca două linii paralele care nu se cunosc, ei au crescut 
şi s-au cunoscut mai mult din povestiri şi au urmat şi urmează 
destine asemănătoare în acest moment. 

Într-una din zilele noastre petrecute în sânul jobului, 
cu o hârtie în mână pe care o fluturam distrată, o zăresc trecând 
repejor pe lângă umărul meu. Zâmbeşte cald. O întreb atrasă de 
magia acelui surâs: 

- Ce faci, Dănuţ? 
- Bine, îmi răspunde timidă. 
Urmează o pauză, timp în care nu dă semne că ar dori 

să se clintească spre treburile zilnice, apoi şopteşte: 
- Ştii? Scriu poezii... 
- Bravo, îi răspund entuziastă. Ce fel de poezii? 
- Poezii... Haiku. 
- Felicitări... Şi eu scriu. 
- Da?, o aud mirată. 
Şi deodată, devine foarte atentă: 
- Ce scrii? 
- Am scris un roman, îi zâmbesc. O carte. 
- Dar cum aşa? 
- Uite aşa. Iniţial am scris-o mai mult pentru mine. 

Nici nu aveam de gând să o public. Apoi am participat la un 
concurs naţional de proză şi am luat locul I. 

- Auriciu, tu vorbeşti serios?, mă întreabă surprinsă. 
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Şi face un unghi de nouă zeci de grade, postându-se 
fix în faţa mea. 

- Da. 
- O vreau şi eu. Vreau şi eu s-o citesc. Pot? 
- Da, cum să nu? Este postată pe Internet, o vede toată 

lumea. 
În ziua următoare i-am trimis cartea. 
Avidă după informaţii, mare iubitoare de cărţi şi de 

frumos, mi-a devorat micuţul meu roman fără să clipească. 
Dacă până atunci vieţile noastre s-au intersectat dintr-

o pură întâmplare, ei bine după acel eveniment, am început prin 
a ne căuta deliberat. Şi astfel am pus bazele unei prietenii de 
suflet, ne-am înrudit spiritual şi am purces la o afecţiune 
reciprocă, profundă şi solidă. 
Este prima fiinţă care m-a învăţat cuvântul „preţuire”, este 
suava, dulcea şi delicata mea prietenă care îmi repetă neîncetat 
„te preţuiesc”, probabil în ideea de a nu uita vreodată de acest 
sentiment adânc înrădăcinat în sufletul ei. 

Nu sunt obişnuită să mi se spună astfel de cuvinte 
mari, mă foiesc ca un leu în propria cuşcă atunci când o aud 
repetând ceea ce ea crede cu tărie şi un sentiment de sfială îmi 
dă târcoale, fiindcă îmi cunosc limitele şi ştiu că podiumul pe 
care am fost aşezată nu este decât o himeră, o iluzie total 
deformată. I-am spus-o neîncetat. Îi repet aşa cum repeţi unui 
şcolar atunci când trebuie neapărat să înveţe o lecţie. 

În privinţa asta avem puncte de vedere diferite şi e 
normal să fie aşa, fiindcă suntem două personalităţi distincte, 
doi oameni cu viziuni perpendiculare, care au totuşi un punct 
comun: respectul faţă de cel din faţa lui. 

Fata mea gingaşă cu părul bălai - aşa cum îmi place 
mie să- i spun - reprezintă sensibilitatea însăşi, este un suflet de 
elită care şi-a păstrat nealterată esenţa şi profunzimea, 
debordează de frumos şi netezeşte cutele frunţii, este îngerul 
meu scăpat din cer, energia melancolic-binefecătoare a diurnei 
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mele banalităţi pierdută în timpul efemer. Sursa mea de 
energie, prea plinul agăţat de personalitate care-mi picură pe 
obraz blândeţea, o fiinţă locuită, un tezaur psihic care-mi 
luminează inima. 

Sunt gânduri liniştite aşezate în încăperile nemărginite 
ale minţii, sunt armonii delicate rostogolite în emoţii, sunt parte 
din conştienta mea mediocritate spiritual-glazurată cu prea 
multe superficialităţi dar suficient de lucidă cât să poată face 
comparaţii, sunt sincerităţi ridicate la rang de confesiuni 
concret-glăsuite şi pe care le expun o singură dată în viaţă, dar 
în care cred cu tenacitate şi forţă. 

Destinul mi-a zâmbit şi mă simt mai bogată acum, 
fiindcă mi-a dăruit ceea ce nu am visat vreodată: un prieten 
adevărat. O Dănuţa cu plete aurii, luminată de propria- i graţie, 
fără defecte, fără întuneric, melodioasă şi strâns lipită de 
sufletul meu. 

Îţi mulţumesc, Dănuţ, şi te preţuiesc! 
 

 Dezamăgirea 
 
Cred că am ajuns într-un punct al vieţii în care sunt în 

stare, sunt aptă, capabilă de a trage anumite concluzii, de a-mi 
revizui trăirile, comportamentul, logica şi nu în ultimul rând 
impresiile formate de-a lungul timpului despre oameni şi viaţă. 

Se întâmplă să cunoşti oameni, să te împiedici de ei 
prin viaţă, să te cufunzi în lumea lor cu voie sau fără voie, să 
faci parte din prezentul lor, din trecut şi - nu se mai ştie - poate 
şi din viitor. Invariabil, nu neapărat propus, poate doar 
accidental, îţi formezi anumite păreri, opinii, impresii despre 
persoanele din jurul tău, la fel cum se întâmplă şi cu cei din 
faţa noastră despre noi înşine. Mergi şi trăieşti cu aceste păreri 
ani de-a rândul, fără să-ţi dai seama că tu - prostul din tine - îl 
desconsideri pe respectivul sau respectiva prin prisma altor 
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ochi, a celor care au avut grijă să-ţi prezinte o realitate 
deformată despre persoana în cauză. 

Şi vine o zi, aşa cum bine spunea Dan Bitman în 
cântecul său celebru, când toate ideile negre pe care le trimiteai 
cu mintea şi sufletul către o persoană anume, se năruiesc, 
lăsând loc unei imagini pure, calde, de neimaginat, greu de 
ghicit. Nu te gândeai - şi nici măcar nu te-ai străduit să faci un 
astfel de efort - că acea persoană pe care o credeai lipsită de 
caracter, de cea mai joasă speţă, dă dovadă de înţelegere, 
blândeţe, omenie şi te tratează cum nu ai visat. Firesc, prima 
reacţie este de şoc, fiindcă îţi dai seama cât de mult ai greşit tu, 
cât de gratuit ai etichetat un om doar pentru că nu aţi avut şansa 
de a vă cunoaşte mai îndeaproape, aşa cum ar fi trebuit, 
personal, faţă în faţă, fără intermediari, fără mijlocitori 
mincinoşi. 

Ca în orice există pe lumea asta, şi aici funcţionează 
legea contrabalansării: întâlneşti oameni care, treptat-treptat, îţi 
câştigă încrederea, te confesezi, îi ridici la rangul de apropiat 
care ar face orice pentru tine, te-ar ajuta în momentele de mare 
cumpănă, nu te-ar trăda pentru nimic în lume. Aşa îi vezi tu, 
naivul, candidul, prea mult încrezătorul, inocentul. Ei bine, 
când te aştepţi mai puţin,  îţi înfing cuţitul în spate, te aruncă în 
groapa cu hiene şi ricanând fieros, te privesc senin cum tu te 
scufunzi. Ba unde mai pui, îţi dă şi o „mână de ajutor” aşa încât 
să fie siguri că tu te-ai dus de tot, că te îneci în mocirla în care 
tocmai ai fost împins. Logic, trăieşti cea mai mare dezamăgire 
fiindcă nu te aşteptai la o mârşăvie atât de crasă. 

Astfel de cazuri sunt la tot pasul şi e suficient să 
arunci o privire mai atentă în jur ca să le observi. 

Dar nu despre asta aş vrea eu să vorbesc acum. 
Întrebarea fundamentală care îmi roade neuronii şi 

sufletul este alta: care din dezamăgiri este mai mare? 
Dezamăgirea faţă de tine sau faţă de ceilalţi? 
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Dezamăgirea faţă de tine intervine atunci când, în mod 
pueril şi gratuit, ai catagolat eronat, grotesc şi impardonabil o 
oarece fiinţă fără să-ţi fi făcut nimic anume. 

Dezamăgirea faţă de alţii intervine atunci când 
speranţele, visele, bucăţi din suflet ţi-au fost sfâşiate de cei 
care, cel puţin la modul teoretic, te apreciau, te iubeau chiar, îşi 
etalau sentimentele considerate vii faţă de tine, nu le erai 
indiferent. 

Din fragedă pruncie mă mândresc cu o anume intuiţie 
care nu a dat greş niciodată. Simţeam, pipăiam la modul 
abstract orice persoană cu care veneam în contact, indiferent de 
mediu şi indiferent de gradul de apropiere. Cu stupoare am 
constatat că acea intuiţie a ajuns să-mi joace feste, că descopăr 
oameni noi ale căror acţiuni nu le pot înţelege, chiar dacă sunt 
pozitive sau negative. 

Sunt dezamăgită de mine, fiindcă am greşit de prea 
multe ori în ultimul timp. Am ajuns să nu mai cred în nimeni şi 
în nimic, am ajuns să deschid fereastra dimineaţa şi să încerc 
cu scepticism aerul, să văd dacă mai există oxigen şi în 
atmosfera de afară nu doar în propria casă. Trăieşte, simte, 
respiră, bucură-te de viaţă, ar spune unii. Da, aşa este, dar nu 
poţi întotdeauna să te bucuri, fiindcă, undeva în adâncul 
sufletului tău, ai încă reticenţe, nu eşti complet sigur că viaţa ţi-
a oferit şi ceva bun printre multe alte rele. Şi atunci te miri, nu 
crezi, tatonezi până şi respiraţiile, din prea multă nesiguranţă. 
Şi te trezeşti că ce a fost bun a trecut ca o furtună pe lângă tine, 
iar tu, în inconştienţa ta, nu l-ai apreciat la justa lui valoare. 
Noroc că mai există şi aşa-zise furtuni calde care, deşi mult mai 
rare, se întorc şi atunci te bucuri că le poţi lua în plin. Asta ar 
însemna o a doua şansă pentru tine, o oportunitate gratuită, 
oferită cu generozitate de destin. Dar oare de câte ori avem 
posibilitatea asta? De prea puţine ori, fiindcă în marea 
majoritate a cazurilor, trenul a plecat deja din staţie, fără 
posibilitate de întoarcere. 
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Oamenii sunt vietăţi cel puţin ciudate, fiindcă ascund 
în adâncurile lor sentimente dintre cele mai contradictorii, sunt 
aşii inconsecvenţei, sunt cameleonici şi răzbunători. 

Oamenii sunt vietăţi cel puţin ciudate, fiindcă ascund 
în adâncurile lor sentimente dulci, calde, dragoste adevărată, 
dăruire şi sinceritate profundă. 

Cei care sunt barbari, brutali, cruzi, pot avea şi laturi 
pozitive. Pot avea o singură slăbiciune care să facă cât toate 
răutăţile la un loc. Pot întinde o mână la nevoie, pot ajuta, se 
pot sacrifica pentru o cauză nobilă la care nimeni altcineva nu 
s-ar fi gândit. 

Cei care sunt buni, blânzi, blajini pot avea şi laturi 
negative care ne cutremură. Laturi ascunse cu grijă în 
ungherele sufletului şi ale minţii, dar care erup o singură dată 
în viaţă suficient cât să devină un monstru pentru tot restul 
zilelor. 

Şi atunci, când să te simţi mai profund dezamăgit: 
când visezi la un înger şi descoperi un demon sau când priveşti 
cu groază un aşa-zis diavol şi ţi se dezvăluie un sfânt bine pitit 
în spate? 

 

Educaţia şubredă 
 
Se ştie că la baza atitudinii noastre de mai târziu, în 

societate, stau cei şapte ani de acasă. În afară de asta, cred că aş 
putea să mă întorc puţin în timp şi să-mi aduc aminte cu 
nostalgie de vremea copilăriei noastre. Vorbesc din punctul 
meu de vedere, ca femeie şi mamă, ce a trăit în vremurile 
comuniste ucise de un capitalism iluzoriu, dar şi care trăieşte în 
prezent, înconjurată de această orientare social-economică 
bazată pe proprietatea privată.  

Cu ani în urmă îmi făuream vise, speranţe în legătură 
cu studiile pe care trebuia să le termin, ca să devin şi eu un om 
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important, să fiu respectată şi să nu-mi fac griji în ceea ce 
priveşte viaţa într-o posibilă viitoare familie. Astăzi, iluziile 
mele s-au spulberat. Am învăţat corect, cinstit, cum se făcea pe 
atunci. Mai târziu, însă, am constatat că studiile înalte nu-ţi 
construiesc educaţia. Dacă ea este deficitară sau dacă fondul nu 
a fost bun, tot degeaba. Este precum experimentul cu apa şi cu 
uleiul, ele sunt nemiscibile şi aşa rămân. 

Călătoresc cu autobuzul destul de des şi văd mulţi 
adolescenţi la orele de trafic maxim, respectiv dimineaţa.   Sunt 
inundată de feţe palide, obosite mult prea de timpuriu, de 
limbajul vulgar afişat cu nonşalanţă, ca să nu mai vorbim de 
comportament. Băieţii nu mai poartă uniforme şcolare cum se 
întâmpla odată. Acum ei au jeanşi cu fermoare, cu turul 
pantalonilor undeva pe la genunchi, de parcă tocmai au 
dezbrăcat un individ masiv, de două ori cât ei ca talie, adidaşi 
„de firmă” ale căror şireturi pline de mâl atârnă pe caldarâm, 
un tricou mototolit, tot „de firmă” si, neapărat cu Ipod-ul în 
urechi. Scuipă pe stradă, îşi bagă şi-şi scot tot ce au (de parcă 
ar avea ce!!) şi merg gârboviţi, cu mănile adânc înfipte în 
buzunare, de altfel goale. Ei îşi dau importanţă  şi cred că dacă 
au ajuns la vârsta de 15-20 ani, lumea e a lor. Nu se tem de 
nimeni şi de nimic, ba mai mult, îşi arată aşa-zisul curaj prin 
discuţii aprinse şi scabroase, cu ton ridicat, în plină stradă, fără 
să ţină seama că pe lângă ei ar putea trece o femeie, un copil 
sau un bătrân. Ei sunt Regii lumii.  

Fără să fac discriminare sexuală, fetele nu sunt mai 
prejos nici ele. Ba, dacă mă gândesc bine, pe alocuri, chiar îi 
depăşesc. Vorbesc la fel de deşănţat, se comportă precum 
prostituatele de trotuar, scuipă pe stradă, îşi bagă şi îşi scot, la 
rândul lor, arătând sexului opus egalitate în această conduită 
mizeră. Cât priveşte garderoba, oferta este diversă şi nelimitată. 
S-a uitat sau probabil nu s-a ştiut niciodată că în vremurile 
comuniste se purta sarafan albastru, cu bentiţă albă pe cap şi 
pantofi decenţi. Modul lor de a se îmbrăca întrece în 
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extravaganţă chiar şi cele mai bizare ţinute vestimentare ale 
creatorilor de modă, eclipsându-i. Acum se poartă bluze mulate 
şi decoltate în diverse modele şi culori, fuste atât de scurte 
încât te întrebi uneori dacă nu cumva materialul intră la apă la 
fiecare spălare, dresuri cu model sau - mai rău - din plasă, cu 
găuri din loc în loc (fiindcă aşa se poartă!!) şi neapărat pantofi 
cu toc cui. Fumează pe stradă precum turcii, înjură birjăreşte, 
râd zgomotos şi sunt recalcitrante. Unde mai pui că îşi descarcă 
toată cutia de fard pe faţă, îşi conturează buzele şi le dau cu ruj 
strident, iar părul rebel este încărcat de fixativul împrumutat cu 
voie sau fără voie de la mamele lor.  

De multe ori, ele sunt cele care fac avansuri 
neobrăzate băieţilor de lângă ele, îi călăresc pur şi simplu pe 
băncile din parc sau pe treptele de la intrarea unui bloc. Firesc, 
la vârsta revoluţiei hormonale, băieţii abia aşteaptă să se mai 
laude cu noi aşa-zise „cuceriri” la activ, umflându-se în penele 
lor jalnice în faţa prietenilor că au trecut deja în agenda 
câştigurilor sexuale la un număr format din două cifre. Căci 
nici pentru ei şi nici pentru ele nu există sentimente, ci doar 
activităţi extraşcolare cu precădere sexuale, mai exact nişte 
nenorocite de partide de descărcări precoce ale glandelor 
endocrine efectuate în grabă, indiferent de locaţie, din teama de 
a nu fi prinşi în flagrant.  

Este trist, dar lucrurile astea se întâmplă de multe ori 
chiar înainte de a învăţa biologia din şcoala gimnazială. Graba 
de a sări peste preliminarii şi de a intra în rândul femeilor este 
motivată de o curiozitate bolnavă ce este determinată de filmele 
urmărite în toiul nopţii la televizor sau direct pe Internet, sub o 
supraveghere sumară a părinţilor sau în absenţa ei.  

Ba mai mult de atât, pentru a prinde curaj, ei trec la 
lucruri mai grave. Banii pe care părinţii le dau acestor 
progenituri sunt cheltuiţi în alte scopuri decât cele pentru hrana 
din timpul pauzelor, ajungând astfel în sertarul plin cu 
bancnote valoroase al unui „magazin de vise” sau la vreo 
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secătură ratată ce dă târcoale instituţiei de învăţământ furnizând 
stupefiante la un preţ mic pentru început, cu scopul de a-şi 
atrage clientela vulnerabilă.  

Aceşti tineri reprezintă, în fapt, viitorul nesigur şi 
imoral al societăţii noastre. Cum vor fi ei peste 10 sau peste 15 
ani? Ce educaţie vor da ei, la rândul lor, progeniturilor lor, 
când ei înşişi nu înţeleg sau nu au auzit niciodată de noţiunile 
de respect, stimă, politeţe sau moralitate?  

Ne mai întrebăm atunci, de ce România este o ţară 
bolnavă? Iată România de mâine, o ţară din care unii, încă cu 
frica de Dumnezeu, cu o adevărată educaţie primită acasă, şi-ar 
dori să dispară de pe acest teritoriu atât de paradiziac, dar lipsit 
de îngeri.  

Totuşi, mă îmbărbătez singură. Îmi spun cu speranţă 
în suflet şi în gând că nu toţi sunt aşa. Este adevărat, însă aceste 
siaje de moralitate ce sălăşluiesc încă în tineri adevăraţi, din ce 
în ce mai puţini la număr, vor dispare şi ele odată cu părăsirea 
locurilor natale. Deşi nimic poate că nu doare mai mult decât 
smulgerea unor rădăcini dintr-un pământ matern, aceştia o vor 
face sperând într-o viaţă mai bună, dincolo de ţara de baştină. 
Este trist, cu atât mai mult cu cât talente într-adevăr există. 
Nevalorificate însă, la justa lor valoare, se vor pierde în istoria 
altor naţii, care nu au decât meritul că ştiu să aprecieze 
adevăratele valori dincolo de seminţia nativă. Aceste naţii, în 
speţă occidentale, vor şti şi ştiu şi acum să umple golul în 
sufletele tinerelor vlăstare române şi nu numai, vor şti să le 
dăruiască tot ce le-a lipsit aici. Oare de ce cei mai mulţi dintre 
ei se orientează către alte ţinuturi încă din perioada 
adolescenţei? 

Şi probabil că singurul lor regret este că îşi lasă aici 
părinţii şi bunicii sau poate uneori nici măcar această 
remuşcare nu mai există. Ea se pierde undeva, în abisul 
transatlantic şi ajunge în adâncurile oceanului sau se evaporă în 
eter.  
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Zările nedefinite ale unui orizont lugubru, aducător de 
sărăcie şi prevestitor de demoralizare vor rămâne pentru 
ceilalţi, cei care nu au avut şansa de a înfrunta necunoscutul 
sidefiu prin pânza de păianjen a Occidentului Încrezător şi care, 
dintr-un ghinion înnăscut sau din laşitate, au ales să rămână pe 
aceste teritorii ale nimănui. Sfârşitul iminent al valorilor 
culturale, al conduitei înrădăcinate în urmaşii poporului român 
de zeci sau sute de ani, al bunului simţ cu care am crescut cei 
mai mulţi dintre cei maturi, ne aşteaptă perfid după colţ, 
asemeni unui inamic distructiv care nu aşteaptă altceva decât 
primul semn de slăbiciune. Noi am început deja să- l dăm! În 
curând vom fi inghiţiţi de propria indolenţă.  

Săracă ţară cu urmaşi suferinzi! Ai fost nefericită, dar 
vei ajunge şi mai nefericită!  

Numai Dumnezeu te mai poate salva! 
 

 
Fericirea supremă 

 
 
Văzându-se limpede ca un cristal, dar neînţelegând 

mare lucru, ea şi-a întors privirea caldă către fratele ei şi i-a 
zâmbit. Niciodată nu mai fusese atât de uşoară, atât de 
vaporoasă, suavă şi dulce. Starea ei de bine nu avea sfârşit, se 
simţea fericită şi voia să- i spună lui Adrian acest lucru, să-i 
împărtăşească o parte din bucuria sufletului ei. Dar el nu se uita 
la ea. Avea o privire pierdută, de tânăr inocent care nu 
înţelegea ce se petrece şi, încruntându-şi sprâncenele negre şi 
stufoase, se uita acum în gol, într-un punct fix, undeva în 
spatele ei. 

- Ce am făcut în viaţa asta oare, de Dumnezeu mi-a 
dat fericirea supremă?, îl întrebă ea. Adrian, părinţii noştri nu 
cunosc beatitudinea, în plenitudinea ei. Nu i-am văzut niciodată 
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radiind de fericire, aşa cum radiez eu acum. Trebuie să fim 
fericiţi pentru că nu avem decât o viaţă. Să ne bucurăm de ea!  

Şi un zâmbet blând îi lumină chipul, iar ochii albaştri 
străluceau cu o exaltare infinită.  

Dar el părea că n-o aude.   
Catrina se îndreptă către fereastra deschisă şi-şi 

rezemă coatele de pervaz, contemplând natura vie, admirând 
acea dimineaţă de aprilie şi simţind mireasma dulce a 
petuniilor din grădina apropiată.  

Totul era alb în juru- i, iar razele de soare îi luminau 
fiinţa, făcând-o să freamăte de plăcere. Se întoarse şi ieşi pe 
holul acela lung, îmbâcsit de un miros greu. Nu mai suporta. 
Simţea nevoia să ia aer, să-şi umple plămânii cu suflul de 
primăvară, să râdă, să cânte, să zburde ca o copiliţă, aşa cum 
făcuse mereu, cu mulţi ani în urmă.  

Privi în urmă, dar Adrian n-o urmă, ci rămăsese acolo, 
în camera aceea ostilă, încremenit în gândurile lui, privind către 
ceva nedefinit, coagulat în mirare, incapabil să-şi mute măcar 
privirea către locul unde ea stătuse mai devreme cu coatele. Se 
gândi la el cu o dragoste aproape maternă, pentru că între ei era 
o diferenţă de zece ani. Zece ani în care ea îl dusese la şcoală, 
avusese grijă de el, se jucase şi-şi coborâse minţile de multe ori 
la nivelul juvenil pe care el i- l impunea fără voie. O făcuse pe 
sora mai mare, dar şi pe mama. Îl apărase în toţi aceşti ani şi- l 
sărutase nopţi la rând pe fruntea- i bucălată şi senină. Acum 
însă, el avea şaptesprezece ani, era aproape bărbat. Catrina 
simţea că Adrian îşi luase deja viaţa în propriile mâini, dădea 
dovadă de bărbăţie şi o ocrotea pe ea, cea lipsită de vlagă până 
mai ieri, o cuprinsese cu mâinile de umeri şi- i sărutase pletele-i 
blonde, înghiţind în sec.  

Nu-l înţelegea. Cum putea fi atât de trist, când ea era 
atât de fericită? Oare era invidios pe voioşia ei? Trebuiau să se 
iubească, nu să se duşmănească.  
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Se gândi că poate tinereţea lui era de vină, poate se 
îndrăgostise şi ei nu- i spusese. În fond, clipa maturităţii începea 
să se facă prezentă în viaţa lui. Îl iubea la fel de mult cum o 
iubea şi el. Trăiseră amândoi cu această dragoste reciproc-
nestăvilită, iar sentimentele s-au adâncit mai ales de când ea 
acuzase dureri de cap tot mai dese. E adevărat că în ultimele 
zile suferinţa i-a întunecat privirile, că ochii nu o mai ajutaseră 
deloc să vadă lumina zilei, că era cu nervii îngropaţi în tortură, 
dar iată că azi renăscuse, azi vedea soarele în toată splendoarea 
lui, simţea cum căldura şi strălucirea lui o cuprinsese în mreje, 
aşezându-i pe chip plăcerea sublimă. 

Frunzele scânteiau, iar florile din curte erau ca nişte 
copii jucăuşi ce-şi dansau corolele prin văzduh şi-şi împleteau 
policromiile în natura vie, plină de viaţă şi lumină. Era o 
minune, era un miracol, iar Catrina îi mulţumea lui Dumnezeu 
că boala n-o mai supăra, că cele două emisfere ale creierului ei 
erau limpezi şi puternice, gata să asasineze neoplasmul întins 
ca o pânză de păianjen.  

Se aruncă pe iarba moale şi se rostogoli ţipând de 
plăcere. Râse până nu mai putu şi-şi ridică picioarele în sus, 
mergând cu bucurie pe o bicicletă invizibilă, iar soarele îi 
urmări trupul. Se opri bucuroasă şi privi către firele de iarbă 
verzi, clare şi sprintene. 

În clipa aceea încremeni de spaimă. 
Razele soarelui nu-i contura umbra pe pământ, şi orice 

mişcare pe care o făcea ea, nu o putea vedea umbrind ţărâna. 
Trupul ei nu mai făcea umbră pământului şi atunci închise 
mâhnită ochii, înţelegând.  

Un ţipăt sfâşietor veni din camera de unde plecase, iar 
ea recunoscu vocea lui Adrian. 

Ţipătul acela a fost certitudinea, convingerea, 
siguranţa. 

Se smulse din locul acela de pe iarbă şi zburase ca 
gândul, la Adrian.  
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Un spectacol terifiant îi dăduse fiori pe şira spinării. 
Pe patul acela de spital, cu faţa în sus, zăcea chiar ea, 

iar deasupra, cu capul rezemat de tâmplele ei blonde, plângea 
în hohote Adrian. 

În acea dimineaţă de aprilie trupul ei se furişă cu 
neputinţă din bătălia cu viaţa. 

Catrina murise. 
 
 

Grănicescu şi Cecilia 
 
 
Am intrat păşind agale, nesigură pe propriile-mi 

picioare, cu teama în suflet că nu voi face nimic. Gândurile îmi 
zburau aiurea şi deja mă gândeam cum va fi la toamnă, cum 
îmi voi petrece vacanţa învăţând ca papagalul şi neînţelegând 
nimic din acele o mie de formule care se încăpăţânau să rămână 
mistere. Am tras puternic aer în piept şi am pus mâna pe clanţă. 

În amfiteatru, câţiva dintre colegi erau împrăştiaţi prin 
sală stând cuminţi în băncuţele lor, iar alţi câţiva erau la tablă.  

Binevoitor, profesorul Grănicescu, un domn 
respectabil, în jur de şaizeci de ani, cu o frunte înaltă şi început 
de chelie, mă priveşte peste ochelari şi mă gratulează cu un 
zâmbet larg:  

- Intraţi, intraţi! 
Mă apropii sfioasă de catedră. 

- Nţ, nţ, nţ!, clătină el galeş din cap şi ridică o mână 
în aer trasând un cerc perfect, imaginar, deasupra capului. Vă 
rog să vă întoarceţi şi să lăsaţi ce aveţi de lăsat acolo, pe prima 
bancă.  

Şi întinde bărbia mult în faţă, lăsându-mă să înţeleg că 
trebuie să mă debarasez de bagaje exact unde a spus el, nu în 
altă parte. 
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Mă întorc ascultătoare şi pun poşeta şi sacoşa plină cu 
temele predate timp de paisprezece săptămâni, inclusiv 
exerciţiile de la seminarii, la locul indicat, apoi mă întorc către 
el.  

Stătea în mijlocul sălii, ca un amfitrion binevoitor, 
privind energic peste lentilele groase, aproape opace şi se înălţa 
ritmic pe vârfuri în speranţa că doar astfel va putea depăşi cei 
aproximativ un metru şi cincizeci de centimetri pe care-i 
măsura. 

- Vă rog să vă apropiaţi şi să vă alegeţi un bilet, îmi 
spune arătând cu gesturi domoale către catedra pe care se 
odihneau jumătăţi de pagini întoarse cu faţa în jos. 

Îmi fac cruce cu limba - fiindcă altfel nu aveam cum 
să fac, fără să fiu văzută - şi întind o mână tremurândă către 
prima foaie. O întorc. 

- Ce număr are?, mă întreabă zâmbind încurajator. 
- Cinci. 
- Foarte bine. Cum vă numiţi? 
- Mateescu Florina, îngaim. 
- Vă rog să vă luaţi biletul, să luaţi de acolo două-trei 

foi şi să vă alegeţi un loc în sală.  
Sau ştiţi să faceţi subiectul de la prima ochire?,  

întreabă cu o urmă de ironie în glas. 
- O să trec în sală, îi răspund, ocolind voit insinuarea 

lui maliţioasă. 
Profesorul Grănicescu se plimba agale cu mâinile la 

spate prin toată sala, urcând şi coborând treptele în dreptul 
fiecărei bănci şi studiind atent pe fiecare în parte. Cu ochelarii 
pe vârful nasului, a ascultat ceea ce a avut de spus colegul de la 
prima tablă. A dat din cap aprobator sau dezaprobator, după 
care l-a eliberat. Fericit, cu biletul către o vacanţă fără griji în 
mână, colegul nostru a răsuflat uşurat când a văzut nota şase, 
apoi a ieşit val-vârtej pe uşă. În locul lui, îşi face intrarea în 
sală graţioasa Cecilia, fata din Brăila care, lipsită de orice 
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inhibiţie şi orice emoţie, sustrage cu voia profesorului un bilet 
de pe catedră şi cu un tupeu uimitor, ia loc în banca din faţa 
mea fără să-şi lepede însă la prima bancă bagajele cu care 
intrase. 

Scoate dezinvoltă cele paisprezece cursuri pe bancă, 
iar peste ele pune cele două foi albe luate de pe aceeaşi catedră, 
cu ştampila unităţii de învăţământ, apoi se apucă frenetic de 
scris. 

Între timp, stimabilul nostru profesor se plimbă în faţa 
sălii, de la stânga la dreapta şi invers, oprindu-se din când în 
când ca să asculte ce- i spunea colegul de la cea de-a doua tablă. 
Păşeşte hotărât către el, se apropie cu urechea, îşi potriveşte 
bine ochelarii pe nas şi studiază cu atenţie formulele de pe 
tablă, teoremele, demonstraţiile şi problema rezolvată.  

Prilej propice pentru noi, cei din sală, de a mai trage 
cu urechea, cu ochiul, cu şuşoteala între noi. Se iscă forfotă şi 
se murmură crescendo.  

Când profesorul Grănicescu se întoarce însă, amuţim 
şi ne băgăm brusc nasurile în foile goale din faţa noastră.  

Dă din cap uşor nervos şi se porneşte din nou pe 
mărşăluit. Stânga-dreapta, sus-jos, faţă, spate.  

Cum se plimba el agale ca la promenadă, privirea lui 
mioapă cade pe foile Ceciliei. 

Timid, o bate uşor pe umăr: 
- Mă scuzaţi!, zice şoptit, dar nu prea şoptit, ci 

suficient de tare cât să se audă în tot amfiteatrul. 
- Da, răspunde Cecilia calmă. 
- De cât timp aţi intrat în examen?, întreabă sfios, 

frângându-şi mâinile şi învârtind în gol cel de-al treilea nasture 
de la haina bej pe care tocmai o aruncase pe umeri. 

- Păi... nu ştiu... ridică Cecilia din umeri, 
neînţelegând unde vrea să ajungă. 

Mirată, lumea din sală şi-a îndreptat privirea către cei 
doi. 
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- Cum? Nu ştiţi de când aţi intrat în sală?, face el 
uimit. 

- Nu m-am uitat la ceas, bâiguie Cecilia roşind 
puternic. 

- Aveţi mai mult de zece minute?, continuă el. 
- Nu cred... 
- Îmi daţi voie?, spune Grănicescu întinzând mâna 

către teancul de hârtii chinuite sub greutatea coatelor Ceciliei. 
Cecilia se îndreaptă de spate şi ridică mâinile, lăsând 

cale liberă profesorului. 
Acesta se apleacă uşor şi cu o mişcare lentă, graţioasă, 

ridică de pe bancă grămada de foi. 
- Ia să vedem noi... Dacă aveţi doar zece minute de 

când aţi intrat în examen, cum de aţi avut timp să scrieţi atât de 
mult?, întreabă el mirându-se cu toată gura. 

Unii colegi amuţesc, alţii mustăcesc. 
- Ce avem noi aici?, întreabă el retoric potrivindu-şi 

ochelarii. Să citim: „Cursul 1”, zice. 
Şi ridică privirea făcând ochii roată peste tot 

auditoriul. 
- Aha, face el în continuare dând afirmativ din cap. 

Mai departe... Să citim: „Cursul 2”. 
Răsfoieşte meticulos şi priveşte pe toată lumea cu un 

aer aparent inocent. 
- „Cursul 3”.... sunt toate integral, scrise frumos, 

cursiv...., continuă el făcând-o pe naivul. 
Sala s-a cufundat în linişte. 
- Heeeeiiii!!!, exclamă tare profesorul Grănicescu 

deodată uluit. Matale mă copii pe mine!!! 
Moment în care toţi colegii au inundat încăperea cu 

hohote de râs. 
S-a iscat gălăgie, râsetele s-au înlănţuit şi s-au spart 

zgomotos de pereţi, iar pe faţa Ceciliei se zărea deja policromia 
tuturor emoţiilor încercate.  
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Mult temutul profesor Grănicescu ne-a lăsat să 
savurăm clipa prelungă a comediei, apoi a izbucnit furtunos: 

- Ieşi afară din sală! Hai, fuguţa! Ia-ţi şi toate 
catrafusele cu tine şi să nu te mai văd. Să zici „merci!” că nu-ţi 
fac referat să te dau afară! 

Cecilia, ruşinată, precipitată, aproape împiedicându-se 
pe trepte, se repede la uşă. 

- Cecilia!, tună profesorul deodată. 
Cecilia se întoarce brusc, cu mâna pe clanţă. 
- Roagă-te!!!, zice ferm. Roagă-te la toamnă să nu 

dai restanţa cu mine, fiindcă - ascultă bine ce-ţi spun! - dacă te 
prind, te las repetentă! Să nu zici că nu ţi-am spus. 

Hohotele de râs s-au stins treptat apoi, iar noi am 
continuat examenul în linişte. 

Cecilia şi-a dat restanţa în septembrie şi a luat-o cu 
nota maximă, adică „şase”.  Marele ei noroc a fost că zbirul de 
Grănicescu a căzut la pat taman în perioada aceea răpus de o 
gripă puternică. Aşa a reuşit Cecilia să nu rămână repetentă.  

 
 
 

La pescuit 
 
 

O viaţă searbădă, fără ţintă, cu un cotidian nefiresc, plin 
de certuri şi bătăi. 

Matilda, cea mai mică dintre fraţi, trăia coşmarul 
copilăriei ei. Se întâmpla aproape în fiece seară ca tatăl ei, 
electrician la Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, să vină 
pe şapte cărări acasă, să-şi cadorisească în primul rând nevasta 
şi mai apoi cei trei copii cu câte un pumn sau o palmă - în cel 
mai fericit caz, probabil un fel de salut drăgăstos faţă de 
apropiaţii care- i populau casa şi viaţa. Aşa înţelegea el iubirea: 
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mai o înjurătură, mai un pumn bine plasat consoartei ce-l 
aştepta cu mâncarea caldă, ba chiar şi celui mai mare dintre 
copii, Marian, care începea să realizeze anormalitatea propriei 
familii. Probabil asta îl înfuria cel mai tare pe jupânul Gică 
care, în aburii alcoolului, vedea în propriul său fiu o posibilă 
ameninţare viitoare la adresa lui ori poate că îl considera deja 
suficient de mare cât să înţeleagă că în alte familii domnea 
pacea şi liniştea, spre deosebire de haosul ce se instaura atunci 
când tatăl lui venea de la serviciu. 

- Fă, nenorocito, dacă nu mi-ai pregătit fasole, aşa cum ţi-am 
cerut ieri, o iei iar pe  
cocoaşă!, ameninţa el, fluturându-şi degetele boante prinse 
mănunchi într-un pumn gata de atac, pe care-l rotea aproape de 
faţa nevesti-sii. Iar voi, progeniturilor, pieriţi din faţa mea!!!, 
răcnea în continuare, privindu-şi proprii copii ca pe nişte 
străini. 

Marian o târa pe Liana de-o mână şi o ascundea cu grijă 
sub masa din sufragerie, iar Matilda rămânea singură în cameră 
plângând şi ţipând cât o ţinea gura. 

Furios, nea Gică se ridica de la masă şi plonja în 
dormitor, căutând-o din ochi pe Matilda: 

- Dacă nu-ţi ţii gura, dau cu tine de pereţi! 
Cu inima tremurând, soţia lui îl urma repede, făcea un 

pas mare curajos în faţa lui, ajungând la timp cât să acopere cu 
corpul său intrarea în dormitor, apoi îl implora: 

- Gică, te rog! Las-o pe Matilda... Tu nu vezi cât e de mică? Nu 
te doare inima să dai  
în ea? 

- Spune- i să tacă, dacă nu vrei s-o omor! 
Matilda tăcea brusc, făcând ochii mari, îngrozită de faţa 

aceea tumefiată de băutură. 
Nea Gică se întorcea bombănind, se aşeza apoi la masă, 

mânca până nu mai putea, mai dădea pe gât câteva guri de 
vodcă abandonată pe fundul vreunei sticle şi, cu capul vâjâind, 
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se ducea în dormitorul său, se arunca îmbrăcat în pat şi dormea 
dus până a doua zi. Nevastă-sa îl dezbrăca şi- l lăsa să doarmă 
în chiloţi, fiindcă nu mai avea putere să- l mai şi schimbe în 
pijamale. Era mulţumită că scandalul a luat sfârşit, că „astăzi a 
scăpat de bătaie”, iar copiii nu au păţit nimic. Dar oare mâine? 
Ce va fi? 

Când sforăiturile lui nea Gică începeau să se facă 
auzite, micii trepăduşi ieşeau din ascunzători şi, în cea mai 
deplină linişte, coborau afară în faţa blocului şi stăteau până 
seara târziu. 

Când îi zăream ieşind, ştiam că iar a făcut panaramă 
taică-său de au fost nevoiţi să iasă din apartament. Îi cercetam 
pe fiecare în parte să văd o nouă vânătaie. Uneori, când mă 
duceam la ei, o vedeam pe tanti Angela cu amândoi ochii vineţi 
ori poate numai cu unul, alteori, când era mai grav, avea buza 
spartă sau, mai rău, câte un dinte scos, de acum rămăsese 
numai cu măselele şi mesteca chinuit, ca un bătrân, fiindu-mi 
groază să-i privesc gura ştirbă, la cei aproape treizeci de ani pe 
care-i avea. 

Eram bună prietenă cu Liana, fata mijlocie, colege de 
clasă amândouă, ba chiar am stat în aceeaşi bancă până în clasa 
a VIII-a. O vedeam zilnic şi ştiam că începuse să mustească în 
ea o ură ce se amplifica cu fiecare zi care trecea, devenise 
tăcută, plângând fără încetare, iar şcoala era un domeniu pe 
care abia dacă îl descifra.  

Şcoala noastră de cartier nu era dintre cele mai 
faimoase din oraş, dar nici nu era considerată ultima, eram 
undeva în clasa de mijloc, mediul unde ni- l petreceam mai toţi 
cei ce am crescut în epoca comunistă, un grup social care se 
învârtea în marea masă a mediocrităţii unde toţi eram egali ca 
rang, statut şi avere. Fiecare dintre noi deţineam ca viitoare 
moştenire, un apartament înghesuit şi incredibil de mic pe care 
cu un umor negru îl numeam cutie de chibrituri, un salariu 
(sau, în cazuri mai optimiste, două) al părinţilor noştri care era 
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împărţit şi răsîmpărţit după nevoi, şi eram cel puţin trei-patru 
membri într-o familie, noi fiind generaţia tânără, născuţi forţat, 
de multe ori nedoriţi, asupra cărora se abăteau cele mai multe 
dintre frustrările predecesorilor noştri. Nu noi am cerut să 
venim pe lume şi nici ei nu ne-au dorit, nu eram programaţi şi 
iubiţi, ci eram accidente indezirabile ale femeilor chinuite să 
ducă o viaţă dedicată eminamente reproducerii şi creşterii unor 
odrasle apărute din neant, din acte de violenţă domestică dusă 
la extrem până aproape de viol. Asta eram. Cei mai mulţi dintre 
noi... 

Nea Gică, un om blând şi bun când era treaz, mă primea 
mereu cu braţele deschise când le treceam pragul. Nu-mi era 
frică de el, fiindcă ştiam că eram preferata lui: 

- Fata tatii, micuţă Alina, ia un loc aici lângă mine! 
Şi mă lua de gât, mă pupa zgomotos şi-mi întindea o cană de 
compot de pe masă. 

Eram ca cel de-al patrulea copil al lor, dar un copil mai 
privilegiat, fiindcă aşa nebun cum era, ştia să discearnă că nu 
avea drepturi asupra mea, aşa cum avea asupra propriilor săi 
copii.  

Erau căsătoriţi de cincisprezece ani, ea fiind fata mai 
mică a unor părinţi proveniţi de la ţară. Văzând sărăcia care le 
dădea târcoale, maică-sa a fost fericită când a văzut-o pe 
Angela că şi-a dat poalele peste cap în faţa unui băiat de la oraş 
ce făcea liceul la seral. A forţat-o să se mărite cu el aproape 
gonind-o de acasă, iar Angela, crezând că a întâlnit dragostea 
vieţii ei, s-a suit în patul lui nea Gică şi nu a mai plecat. 

După ce a terminat liceul, nea Gică s-a angajat la 
A.F.D.J. ca electrician, iar tanti Angela, cu cele zece clase ale 
ei neterminate, a preferat să rămână acasă, să fie o întreţinută şi 
să-i facă lui ploduri pe bandă rulantă. Făcuse vreo zece 
avorturi, printre cele trei naşteri, fiindcă el, ca un animal ce era, 
o siluia seară de seară, sinchisindu-se prea puţin ce văicărelile 
ei, de suferinţa şi ruşinea ce-i acopereau viaţa. Devenise o 
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brută, lăudându-se la serviciu cu acel comportament josnic de 
despot ce-şi teroriza consoarta, mândrindu-se ca un dobitoc, în 
limitata lui lume, cu forţa fizică în faţa unui trup firav, ştiind că 
nu avea sorţi de izbândă decât cu cineva inferior lui şi 
dovedindu-şi aşa-zisa bărbăţie cu o violenţă feroce. 

De la el de la serviciu i-a fost repartizată o casă în 
buricul târgului, în plin centrul Galaţiului, un apartament cu 
trei camere, datorită numărului mare de membri din familie: 
cinci persoane. S-au mutat când deja cei mici erau pe la 
grădiniţă sau pe la şcoala primară; Matilda intra în clasa întâi, 
Liana era în clasa a cincea, iar Marian, cel mai mare dintre ei, 
trecuse în clasa a şaptea. Ne-am împrietenit repede, fiind de 
vârste apropiate, iar gaşca cea mare de la bloc i-a primit pe toţi 
trei cu braţele deschise, mai ales că Marian cobora cu borcanul 
de murături furat din camara maică-sii şi- l împărţea tuturor, iar 
Matilda, un vlăstar gingaş şi vesel, fără discernământul unui 
copil mai mare, reprezenta inocenţa întruchipată, veselindu-ne 
la fiecare apariţie. 

Semănau între ei, având figuri simpatice de păpuşi 
orientale, cu ochii căprui şi migdalaţi, pielea albă şi părul negru 
ca abanosul, cu o statură medie ce aducea cu tatăl lor, mama 
fiind mai înaltă şi mai oacheşă, dar la fel de frumoasă. Puteai să 
juri că au fost uitaţi de vreun japonez pe tărâmul nostru 
depărtat, fiindcă toţi cei care-i vedeau îşi exprimau uimirea şi 
întrebau curioşi dacă sunt români.  

Cu Liana plecam şi mă întorceam de la şcoală, stăteam 
în aceeaşi bancă şi mâncam pacheţelele împreună, la comun, ba 
de multe ori, împărţeam banii mei cu ea, în mod egal, fiindcă 
ea niciodată nu avea vreun mărunţiş scăpat de maică-sa prin 
buzunare, mai ales că nici nu avea de unde. Nea Gică ţinea cu 
dinţii de salariul lui şi-aşa destul de mic, având grijă 
întotdeauna să mai facă un ciubuc-două pentru gâtlejul lui 
mereu însetat, dându- i bani nevesti-sii cu ţârâita şi întrebând-o 
tot timpul ce a făcut cu ei, de parcă cinci guri se întreţineau cu 
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aer, nu cu hrană cumpărată de la Alimentara atunci când 
arareori se mai găsea. 

Îmi aduc aminte că maică-sa îi trimitea pe câte unul din 
ei la părinţii mei, cerându-ne bani cu împrumut fără să ştie 
soţul ei, chinuindu-se să rupă din puţinii bani pe care- i vedea, 
pentru ale gurii, pentru copiii ei care erau atât de mici şi în 
creştere toţi. 

S-a întâmplat ca într-o zi de duminică, când nea Gică 
era liber, fiindcă pe atunci nu exista noţiunea de week-end, să 
bată la uşa noastră dis-de-dimineaţă şi să le ceară părinţilor mei 
permisiunea de a mă lua la pescuit cu copiii lui. Maică-mea cu 
greu s-a lăsat înduplecată, după multe insistenţe şi tot atâtea 
asigurări de bine, că ne vom întoarce teferi, că el îşi asumă 
întreaga responsabilitate şi că o să ne distrăm de minune pe 
apele perverse ale Dunării, plutind îmbarcaţi în cele două bărci 
cu motor care ne aşteptau la mal. Problema cea mai 
fundamentală pentru care maică-mea trăia o fobie vecină cu 
nebunia nu era neapărat riscul de a mă lăsa în voia avalului 
fluviului adânc şi rece, cât mai ales faptul că starea de 
normalitate a lui nea Gică era aceea de a avea sânge în alcool, 
privirea lui tulbure, ochii roşii de nesomn, precum şi aluviunile 
bahice ce abundau în bere, vin, ţuică şi nu numai, nu aveau un 
loc anume de depozitare, ci se împrăştiau inconştient în toată 
fiinţa lui, generând un miros stătut, de boască veşnic 
mucegăită. Era o adevărată nechibzuinţă să-şi lase unica fiică 
pe mâna acestui pătimaş beţivan care, totuşi, era atât de treaz în 
acea zi. În cor, am jurat prudenţă, seriozitate şi nu în ultimul 
rând responsabilitate maximă, lucru care a făcut-o pe mama să 
cedeze în cele din urmă, nu fără o teamă de înţeles. 

Am plecat toţi patru cu voioşie către port şi acolo ne-am 
întâlnit cu un prieten de-al său, un individ care părea să care în 
spate cel puţin şase decenii de viaţă, dar despre care am auzit 
că nu are mai mult de cincizeci de ani. Era mic de statură, părul 
răzleţ şi alb încadrându- i faţa zâmbitoare, cu o barbă scurtă, 
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neîngrijită, şi aceasta la fel de albă, cu o faţă roşie, inflamată de 
băuturi dinamitate ce poluau de departe atmosfera din juru- i. 

- Hai, Gică!! Ai sosit? Ai trei fete? Nu aveai şi un băiat?, strigă 
el de la depărtare,  
făcându-ne semn cu mâna. 

- Las-o moale, Ioane! Băiatu- i acasă. Dar vezi fătuca asta?, 
întrebă el, arătând spre  
mine atunci când ne-am apropiat. Nu- i a mea, să ştii! E o 
vecină, prietenă cu Liana, fiică-mea mai mare. Grijă sporită cu 
ea, fiindcă trebuie s-o înapoiez vie şi nevătămată lu’ mă-sa. 

- Cum te cheamă, drăguţă?, întreabă nea Ion pironindu-şi 
privirea pe chipul meu. 

- Alina, răspund cuminte. 
- Uite, Alina, avem două bărci. Tu o să te sui în asta, zice el 

arătând cu mâna către  
barca lui cu motor. O să-ţi placă plimbarea noastră pe Dunăre, 
vei vedea! 

M-am suit în barca lui, iar Liana şi Matilda m-au urmat, 
nea Gică urcându-se singur în cealaltă barcă şi, împreună, am 
pornit în marea aventură. Am traversat Dunărea, la Pisica, am 
întins avele şi am aşteptat tăcuţi să vină peştii în plasele 
noastre.  

Contrar obişnuinţelor, cei doi bărbaţi, conştienţi de 
măreţia responsabilităţilor la care se hazardaseră, au băut apă şi 
doar două sticle de jumătate cu bere, fiecare, toată ziua. Apă??? 
În viaţa mea nu-l văzusem pe nea Gică bând apă, ca să nu mai 
amintesc de Liana care, efectiv nu-şi recunoştea tatăl, Matilda 
fiind prea mică pentru a conştientiza miracolul.  

- Alina, mânca-te-ar tata, îţi place aici?, mă întreba nea Gică. 
- Daaaa... îmi place, îi răspundeam râzând. 

Ziua în amiaza mare, din cauza căldurii toride, ne-am 
retras într-un loc mai umbros şi am mâncat un grătar făcut de 
ei, apoi ne-am întins pe iarbă, la plajă. S-au suit în bărcile lor, 
una cu motor, cealaltă cu vâsle şi s-au depărtat nu prea tare, 
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sperând să poată pescui ceva măcar atunci, la acea oră de 
maximă căldură, însă erau mai atenţi la noi decât la avele lor, 
fiindcă rămăsesem la mal.  

- Hai să te învăţ ceva!, zise nea Ion când a ajuns lângă noi. Care 
barcă îţi place mai  
mult?, mă întrebă. 

- Asta!, îi spun arătând către barca lui. 
- Îţi place barca lui, fiindcă a lui are motor şi a mea nu, făcu nea 

Gică pe supăratul  
surâzând. 

- Alina, fata tatei, uite! Ţine minte ce-ţi spun, sunt două tipuri de 
bărci: bărci care au  
fundul plat şi bărci care au fundul în formă de „V”, adică aşa, 
continuă nea Ion cu explicaţiile, trasând cu amândouă mâinile 
un „V” mare, imaginar. Dacă vreodată o să fii nevoită să alegi, 
s-o alegi pe aia cu fundul plat, fiindcă aia e mult mai sigură. 
Cealaltă are un balans prea mare şi se poate răsturna mult mai 
repede.  

Şi, nici una, nici două, sări incredibil de sprinten în 
barca lui nea Gică care era mai mult în apă decât pe mal şi 
începu să se balanseze violent într-o parte şi într-alta cu mâinile 
ţinându-se de margini, ţipând către noi: 

- Uite aşa! 
Toată lumea a râs hohotitor, în frunte cu el.  

- Ce-ai, mă, de te tot strâmbi aşa? Ai dat în mintea copiilor?, se 
auzi o voce  
puternică în spatele lui. 

Nea Ion întoarse capul curios. La nici zece metri de el, 
mai către larg, era o barcă iar în ea, un alt prieten de-al lor.  

- Ahaaa, făcu acesta înseninându-şi fruntea deodată. Aţi luat 
fetele cu voi? 

Şi privindu-ne surâzând: 
- A lu’ Gică sunteţi voi? 
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- Aproape toate, măi, Vasile, zise Gică. Astălaltă nu- i a mea. E a 
lu’ mă-sa. E o  
vecină, explică nea Gică, arătându-mă cu degetul. 

- Haideţi, fetelor, că e după-amiză de-acum. Seara trage peştele. 
Haideţi toţi în bărci  
şi ne oprim în mijlocul Dunării. Poate nu ne întoarcem acasă 
chiar cu plasele goale, zise noul sosit. Eu stau de dimineaţă de 
la cinci şi nu am prins nimic, dar poate una din puştoaicele 
astea vine cu norocul după ea. 

Ne-am urcat toţi în bărci şi am pornit-o în larg.  
- Ţine de ea şi- i dai drumul încet în apă. Ai grijă să nu mi-o 

încâlceşti, că nu ştiu ce- 
ţi fac, zise nea Ion, întinzându-mi un capăt de plasă. 

După ce i-am dat drumul în apă, am aşteptat cuminţi, cu 
bărcile una lângă alta, în şir indian, pe mijlocul Dunării, într-o 
linişte deplină. Seara se lăsa domoale peste noi, desfăcându-şi 
aripile uşor, întinzându-şi braţele şi acaparând cerul bucată cu 
bucată, întunecându- l încet, parţial. Nea Ion fuma încet, tolănit 
în barcă, temându-se să vorbească pentru a nu deranja peştii. 
Priveam către bolta cerească stropită cu mici diamante 
strălucitoare, iar Luna ne călăuzea binevoitoare într-o 
atmosferă iradiantă. Pesemne că de mică eram visătoare, 
fiindcă un astfel de spectacol, şi mai ales nocturn, nu m-a lăsat 
indiferentă niciodată şi îmi place şi acum să am relaţii strânse 
cu natura, s-o simt, s-o respir, în toată splendoarea ei enigmatic 
de mistică, să- i cuprind paradisul şi prospeţimea într-un răsfăţ 
inefabil. Mi-am permis luxul extatic de a cocheta cu spaţiul 
acela al liniştii aducător de speranţă, m-am supus deliberat 
suavei dimensiuni graţie căreia înveşniceam momentul şi m-am 
trezit purtând în mine ludicul arzător adolescentin cu care mă 
mândream atât.  

Mi-am coborât încet privirea şi am îndrăznit să sparg 
tăcerea: 

- Mai stăm mult? 
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Aducându-şi dintr-o dată aminte de copilul străin pe 
care-l luase din propria casă, nea Gică se precipită şi strigă: 

- Hei, băieţi! Scoatem plasele! Acum! Repede! 
Se întinse peste marginea bărcii şi începuse să tragă. 

Din ce în ce mai greu. Fiecare îşi scotea ava la iveală, trăgând 
cu speranţă şi bucurie greutatea ce se ghicea dincolo de luciul 
apei.  

Ne-am umplut bărcile cu obleţi, spre fericirea pescarilor 
răbdători, şi ne-am îndreptat în viteză către mal, către portul 
din care plecasem dimineaţă. La ţărm s-au împărţit echitabil 
cele trezeci de kilograme de peşte, apoi am luat-o la pas 
alergător către casă.  

- Am crezut că v-aţi înecat!, spuse tanti Angela precipitată atunci 
când a dat cu ochii  
de noi. Bine că sunteţi toţi întregi şi teferi. 

Şi ne-a numărat din priviri. 
Ai mei erau disperaţi şi erau la ea în casă, aşteptându-ne 

împreună. 
Nea Gică, cu o privire de câine bătut, băigui: 

- Vă rog să mă iertaţi. Eu am fost de vină că s-a întârziat aşa de 
mult. Am tot amânat  
plecarea, fiindcă am aşteptat să tragă ceva. Din fericire, a tras. 

Am venit acasă cu câteva kilograme bune de peşte şi mi 
s-a promis solemn că este pentru ultima oară când voi mai fi 
lăsată slobodă, de capul meu, în vreo astfel de aventură. Am 
ridicat ochii către ceas. Indica ameninţător orele douăzeci şi 
trei.  
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Limba română 

 
 
Mi se întâmplă să rătăcesc pe diverse site-uri, cu 

precădere pe cele de cultură, texte literare, descoperiri 
ştiinţifice, spiritualitate, citate, poezii, picturi, magazine 
istorice ş.a. Le răsfoiesc, citesc câte o frază, două ori poate 
chiar mai mult dacă simt că subiectul mă pasionează, după care 
pun un semn de carte, cu gândul să mai revin sau pur şi simplu 
plec definitiv.  

Îmi place să descopăr lucruri noi - în limita timpului 
liber extrem de zgârcit cu mine, din păcate - şi poposesc mai 
ales acolo unde simt căldura sufletească dincolo de ecran. 

Partea cea mai proastă (pentru mine, desigur) este că se 
întâmplă să-mi placă un anume subiect, devin interesată, 
ciulesc ochii, mi- i rotunjesc şi măresc corespunzător, apoi 
încep cititul asiduu. Bunăoară, în seara asta am dat peste un 
articol interesant, scris de cineva - nu are importanţă cine, unde 
se scria despre citate şi formele de dragoste pe care le cunoaşte 
omenirea. Mi-am oprit privirea curioasă, dar am plecat repede. 
Chichiţa mea veşnică mi-a stricat seara, m-a făcut să închid 
fereastra repede şi aproape că mi-a fost ciudă pe mine. Nu 
suport greşelile elementare de gramatică sau ortografie. 
Probabil ţine de paranoia, de un fel de ţâcneală precoce, nu ştiu 
ce să mai spun. 

Care e problema dacă omul mai greşeşte? 
În fond, nimeni nu e perfect.  
Corect, dar uite că astfel de erori determină pe unii să se 

întoarcă din drum şi să părăsească spaţiul virtual respectiv, deşi 
e posibil să fie un subiect inteligent, demn de remarcat. Păcat! 
E ca şi cum te îmbraci cu o rochie albă de mătase, dar constaţi 
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că, din loc în loc, cusăturile nu sunt duse până la capăt. Nu-i 
aşa că n-o mai cumperi? 

Sunt unii care dau copy-paste la diverse articole, fără să 
le treacă prin filtrul mental, fără să le discearnă cumva, fără să 
le pese, ci doar de dragul de a umple pagina aiurea. În astfel de 
cazuri intervin comentatorii care, după ce bălăcăresc autorul cu 
tot soiul de injurii, ajung să se spurce între ei atât de tare, că nu 
mai ştii nici măcar despre ce era vorba iniţial în acel articol. Mi 
s-a întâmplat nu o dată să citesc, de exemplu, un articol despre 
bacalaureat, despre Ministerul Învăţământului sau despre 
despre grevele profesorilor etc. Încep comentariile, la început 
mai domestice, apoi din ce în ce mai nărăvaşe, pentru ca în 
final, să se ajungă la înjurături pe şleau (dezactivate de cele mai 
multe ori de moderatorii sau administratorii site-urilor 
respective) unde se trimit unii pe alţii la origine, se fac 
direcţionări vădite la neuronii lipsă de o parte şi de alta, se 
leagă de neamul adversarului până-n trecut la Adam şi Eva sau 
invers, de la maimuţă încoace. În mijlocul unor astfel de 
scandaluri internaute, când se mai găsesc câte doi-trei-patru 
care îşi aruncă ofense şi suduieli, apare un altul care postează 
repede-repede un comentariu fără nicio legătură cu speţa: 
„Vând tractor marca Massey Ferguson 3645, 145CP, 1994”.  

Să te tăvăleşti pe jos de râs şi altceva nimic!  
Logic, fazele astea mă destind, îmi aduc involuntar pe 

buze un zâmbet larg şi trec mai departe. 
Legat de diverse articole citite pe Internet, am constatat 

că e greu să răzbaţi în lumea literară, fiindcă toţi, dar absolut 
toţi sunt teribil de talentaţi. Românul ştie de toate: să fie 
electrician, instalator, inginer, economist, mecanic auto, doctor 
şi - de ce nu? - critic literar la nevoie. Dacă te duci pe un site de 
literatură, observi că toată lumea scrie. Bine, bine, am înţeles şi 
asta. Toţi scriu. Dar, dacă toţi scriu, atunci cine mai citeşte? 
Evident, nimeni. Nimeni nu mai citeşte pe nimeni, fiindcă cei 
mai mulţi sunt prea ocupaţi să scrie, ca să mai şi citească. 
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Tocmai de aceea se uită noţiunile elementare de gramatică, 
ortografie, citire clară a limbii române, exprimare greoaie sau 
adevărate împiedicări în cuvinte. Ca să nu mai amintesc că sunt 
foarte puţini care ştiu cu adevărat CÂND anume să folosească 
o virgulă sau CÂND anume să nu o scrie. Nu pui o virgulă 
acolo unde-ţi trăsneşte ţie pe chelie! Virgula are şi ea rolul ei 
chiar dacă e infimă, iar din acest motiv de cele mai multe ori 
este omisă.  

Apoi mai sunt şi unii care nu numai că nu ştiu să scrie, 
dar se mai simt şi lezaţi dacă încerci timid să le atragi atenţia. 
Tu eşti cel care „te dai deştept”, „îţi dai aere” de mare vedetă, 
as în domeniul ortografiei etc. Şi, la urmă, te trezeşti că ai 
frigiderul plin de carne până la sfârşitul anului. Dar tot e bine, 
doar aşa să mai poţi avea friptură de sărbători.  

Părerea mea este că un text ar trebui verificat, revizuit, 
nu publicat la voia întâmplării, postat la plesneală, pentru a 
atrage pe cei mai slabi de inimă.  

Păcat de limba noastră română că este atât de deformată 
astăzi, că nu se mai ţine cont de reguli, că se „mircuieşte” pe 
teze, la testări sau examene chiar. Şi cei mai mulţi nici măcar 
nu sunt deranjaţi de asta... De ce oare? 

 
 

Lucian, o personalitate puternică 
 

Deşi ne vedeam foarte rar, eram buni prieteni şi-mi era 
drag. La un moment dat, înaintând cu grijă spre sufletul meu, 
mi-a cerut să- i sculptez în cuvinte caracterul lui puternic şi 
extrem de introvertit, să-i conturez în câteva idei propria lui 
personalitate, să- i arăt cât de mult îl cunosc şi cum îl văd eu, ca 
şi mare amică a lui ce părea că- i înţelege toate angoasele. 
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M-am urnit greu, dar odată ce m-am apucat, am 
constatat cu bucurie crescândă că-mi plăcea să- i scriu şi, astfel, 
i-am scris următoarea scrisoare: 

 
„Dragul meu Lucian, 
 
Spre fericirea şi desfătarea mea din ultima perioadă, mă 

întreb amuzată cum de ai reuşit performanţa asta, cum de ai 
ajuns la succesul fulminant de a-mi subjuga o parte din timp, ca 
să dezbat anumite subiecte extrem de dragi mie, dar mai ales 
m-a uimit şi mă uimeşte peste măsură propriul sentiment de 
dorinţă necondiţionată de a-ţi împărtăşi ţie unele cugetări ale 
mele ce privesc propria-ţi personalitate. Poate pentru că îmi 
stârneşti interesul mai mult decât mi-aş fi imaginat sau poate 
pentru că am constatat că avem unele afinităţi comune, afinităţi 
ce ţin de structura fiecăruia din noi, dar totuşi atât de reciproce. 
Greşesc cumva?  

Referitor la cireşica verde-albăstruie din ochii tăi, se 
completează foarte bine cu peisajul actual al acestui anotimp, 
dar mai ales cu sufletul tău foarte filigranat, plin de broderii 
măiastre la care natura a lucrat cu migală şi dărnicie din 
moment de rezultatul este aşa de aparte. Ceea ce doresc să 
conturez, printre altele, este întrebarea pe care nu o dată am 
remarcat-o în spusele tale şi care mă flatează prin simplitatea, 
dar mai ales prin ecoul profund pe care- l propagă: ”Tu ce 
părere ai?” - semn că interesul vis-à-vis de propria-mi opinie 
nu te lasă indiferent. Mulţumesc! 

De asemenea, citesc in fracţiunile de timp în care mi te 
arăţi ca o adevărată vedetă, un model de seriozitate, un munte 
de raţionalitate şi un caracter caligrafic pe coperta căruia îmi 
aţintesc privirile într-o splendidă contemplare. Căci, exaltată 
fiind, pupilele mi s-au mărit involuntar şi mi-am dorit să 
cuprind într-o clipită ceea ce alţii nu au reuşit poate într-o viaţă, 
să explorez în tăcere şi adâncime minunata atenţie cu care îţi 
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tratezi semenii, lucru atât de rar întâlnit astăzi, ţinuta ta aproape 
ireal de decentă şi, mai ales, interesul viu, dar moderat faţă de 
anumite aspecte ce privesc viaţa particulară a celor nu-ţi sunt 
foarte apropiaţi.  

Sunt aproape sigură că discreţia ocupă un prim loc în 
enigmatica ta personalitate, că eşti profund în gândire, probabil 
cum eşti şi în sentimente. Că în spatele mărgelelor verzi-
albăstrii ce-ţi încadrează chipul, se ascunde o cupolă plină de 
duioşie, capabilă să se deschidă în faţa cui merită cu adevărat, 
precum petalele unei flori în faţa razelor de soare. Ochii, 
precum bine li se zice „oglinda sufletului”, sunt cele mai 
matematice organe, ele arătându-ţi exact ceea ce cuvintele 
ascund, fiindcă nu poţi trage o cortină opacă peste ei, indiferent 
cât de mult ţi-ai dori uneori. Sunt singurele care nu te tradează, 
precum cifrele învăţate la şcoala elementară.  

N-aş vrea să crezi că-ţi aduc elogii gratuite şi o să te rog 
să mă citeşti cu îngăduinţă, deoarece pe solfegiul genelor, orice 
notă are un adevăr. Citesc pe chipul tău tăcute umbre, ceva 
nedefinit care-mi scormoneşte atenţia şi sufletul... Să fie oare o 
tristeţe nespusă? Să fie oare o neîmplinire? Mi-e teamă de 
propriul adevăr, dar doar tu poţi confirma sau infirma asta. 
Întrebarea născută este: o vei face?  

Aş mai putea adăuga că fermitatea şi perseverenţa îţi sunt 
două surori fidele, iar voinţa ta robustă poate muta şi munţii din 
loc, fiindcă probabil că atunci când îţi doreşti ceva cu adevărat 
eşti capabil de cele mai înflăcărate acţiuni sau, dimpotrivă, de 
cel mai rece şi mai distant comportament, când îţi simţi 
încrederea trădată. E adevărat, aşa-i?  

Eşti elegant în gândire şi în comportament, un excelent 
rafinament ce transmiţi prin toţi porii şi o intuiţie de ghicitor în 
stele, un clarvăzător minune, nedescoperit încă, dar care ţine de 
o inteligenţă ascuţită nativă. Profunzimea, dragul meu, o ai - 
precum fiecare din noi - mai acută atunci când eşti interesat de 
ceva/cineva şi atunci, pe moment, ţi-o dezvolţi instinctiv.  
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Ceea ce vrei tu să faci este să mă provoci la o tăcere strivită 
sub cuvinte, la un moment de solemnitate ce-şi are originea în 
frazele tale extrem de fierbinţi ce-mi pârjolesc chiar şi 
gândurile. Mă arunci într-o stare a extazului sentimental 
ezoteric şi mă privesc în oglindă nerecunoscându-mă, căci 
vibraţiile resimţite, cu greu le pot preschimba-n cuvinte, afară 
doar de faptul când între noi aş putea pune o suflare aproape la 
unison. Căci, îmi pare că încep să-ţi cunosc sufletul şi aş vrea 
să-ţi simt bătăile inimii, cunoscându-te, explorându-te 
centimetru cu centimetru. 

Mă bucură nespus că acest joc angrenează după el utilizarea 
repetată a microscopului pentru a cerceta cu vădit interes orice 
însuşire de valoare pusă pe tapetul personalităţii cu sau fără 
voia ta. Am fost reţinută în primă fază fiindcă nu mi-am pus 
neoronii să mărşăluiască prin circumvoluţiunile creierului meu, 
deoarece credeam că ştiu numai eticheta, nu şi conţinutul licorii 
din spatele privirii de turcoaz. 

Ba aş mai putea adăuga subtilitatea distinsă pe care o 
plusezi în cuvinte în speranţa unei confirmări sau infirmări ce 
ţine de aspectul personal al diferitelor stări de fapt din existenţa 
cotidiană a celui în discuţie. Te joci cu cuvintele şi întinzi plase 
perspicace, iar un naiv poate cădea lejer în ele, mai ales dacă 
mintea îi joacă feste sistematic. Eu nu consider asta un defect 
însă, ci mai degrabă ceva ce ţine de acel diamant cerebral ce 
străluceşte în razele soarelui, pentru că trebuie să-mi ridic 
ipotetica pălărie în faţa ta şi să recunosc ceea ce este evident 
pentru oricine: ilustra ta isteţime.  

Cu sau fără aspectele menţionate mai sus sau chiar 
nemenţionate, îmi trezeşti simpatie, îmi placi şi deschid cumva 
un sertăraş ascuns în sufletul meu, să te păstrez acolo, precum 
o fâşie din prezent cu un parfum suav de dăruire spirituală 
acceptată fără rezerve. 

 
Cu infinită candoare, 
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    Patricia” 
 
 
M-am întrebat de-a lungul vremii ce a fost hâd în acest 

mesaj şi mi-aş dori o explicaţie neutră, fiindcă sunt şi acum 
mult prea implicată emoţional pentru a gândi logic. Oare să se 
fi speriat atât de tare încât a preferat să fugă ca un laş? Oare a 
fost prea mult adevăr în această scrisoare?  

Încă îmi consult inima, să văd unde am greşit, pentru că 
după aceea nu l-am mai revăzut niciodată...  

 
 

Luna mărită şi magia ei 
 
Pe Faleza Inferioară lumea se plimba liniştită admirând 

ceea ce, din când în când, ni se pare un spectacol inefabil al 
naturii: Luna plină, cu mult mai apropiată de Pământ decât în 
mod normal, mărită parcă anume pentru retina noastră 
obişnuită, de altfel, cu firescul. M-am oprit în loc nu o dată, să-
i admir chipul de copil jucăuş care, într-o încântare mută, 
privea şăgalnic apele curgătoare ale Dunării. Luminată şi 
senină, părea ancorată în mantia cerească, privind spre omenire 
cu îngăduinţă şi zâmbind îngereşte, cu chipul într-o parte, 
revărsându-şi strălucirea transversal şi pictându-şi nobleţea 
propriului său spaţiu cu câte o stea venită să-i vegheze 
călătoria. 

Cu cât înaintam mai mult şi mai repede, ea-mi urmărea 
paşii neastâmpărată şi dorea să  
se ia la întrecere, fiindcă îi călcam razele cu veselie, iar ea 
avansa filigranat, estompându-şi în umbre lucirea şi revenind 
sistematic la primul pas cu aceeaşi euforie îmbătată de un dans 
ştiut doar de noi. I-am răspuns cu aceeaşi emoţie cu care ea mă 
flata prin simpla sa prezenţă, îmbrăţişându- i rotunjimea 
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perfectă, sărutându- i înaltul cerului şi mulţumindu- i cu 
recunoştinţă că în acea seară i-am simţit legăturile aproape 
filiale ce le împleteam împreună.  
 Timpul, uimit de zbenguiala noastră, a uitat să mai 
strivească clipele şi s-a oprit ca-n-tr-o fotografie vreme de 
câteva ceasuri, a surâs uşor şi nu mi-a mai rostogolit 
vremelnicia, probabil simţind şi el desăvârşitul festin la care 
lua parte fără voia lui. Ne-a lăsat în mărinimia lui unică să 
împletim dantesca atmosferă ce se înfiripa cu atâta dăruire, ne-
a lăsat să purcedem în neclintirea sa aprobată cu înţelegere, 
până la final, când obosite de hârjoneală, ne-am oprit uitându-
ne una la alta. 
 Până şi fluviul, de altfel, învolburat şi furios, ce aleargă 
de obicei prin porturi cu infinită lăcomie, şi-a smucit hăţurile şi 
s-a poticnit, îngenunchind în faţa acestui tablou magistral. El 
şi-a strâns apele nărăvaşe într-un gest sublim şi le-a justificat 
atitudinea lăsându- le molcoame să mărşăluiască într-o 
orânduială conformă cu natura. A scos la iveală ţinuta de 
sărbătoare şi a primit chipul infantil al Lunii cu o afecţiune 
nemărginită, ungându-şi pelerina cu strălucire de diamant. 
 Nu-mi aduc aminte să fi fost vreodată protagonistă într-
o peliculă asemănătoare şi cred că filmul din care am făcut 
parte a fost unic, fiindcă m-am smuls cu greutate din acea 
gravură celestă şi m-am întors în sfera timpului efemer, iar el, 
cu o satisfacţie nebănuită mi-a dăruit secunde prelungite, 
întinzându-se molatic şi aproape nesupus, până la ultima limită. 
Cu un ultim gest, ridicând privirea către cer, în semn de 
recunoştinţă, am luat stelele şi timpul în braţe şi le-am 
mulţumit pentru scurta lor nemişcare: oh, noapte magică de 
dimensiuni cosmice, ai fost sublimă! 
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Miracolul din noi 

 
 
Viaţa. Un miracol. Omul. Alt miracol.  
Ne întrebăm adesea care sunt minunile lumii, dorim cu 

o efervescenţă irepresibilă să vedem cu ochii noştri cum vinul 
se transformă în apă, cum aerul devine tangibil şi cum sfinţii ne 
mângâie creştetul. Visăm cu ochii larg deschişi la momentul 
întâlnirii cu supranaturalul, la fenomenul declanşator al 
încrederii în imprevizibil, fugim către minuni potente şi 
aruncăm în văzduh orice informaţie care ne poate conduce 
către un miracol palpabil, viu, de netăgăduit, în speranţa că şi 
alţii ar trebui să ne confirme existenţa lui pentru a deveni 
credibil. Ne înghesuim în biserici să vedem cu proprii ochi o 
icoană făcătoare de minuni sau facem pelerinaje nesfârşite 
către locurile sfinte de pe pământ, pentru a ne asigura că 
suntem de faţă, atunci când  - de pildă - lumina sfântă de la 
Ierusalim îşi face apariţia printre muritori. 

Ne simţim atraşi de forţe oculte, de fenomene dintre 
cele mai bizare care au loc undeva în lume, uitând să privim 
către noi înşine, către miracolul care sălăşluieşte în chiar fiinţa 
noastră, către viaţă, către zile, către nopţi, către soare sau către 
lună, considerându- le banale doar pentru că le avem la 
îndemână permanent.  

Marele actor Florin Zamfirescu spunea cândva: „Vrei 
un miracol? Priveşte-te în oglindă! Şi vei vedea minunea.”  

Suntem construiţi asemeni cosmosului, din praf, pulbere 
şi stele, suntem una cu Universul, suntem parte din natură, 
suntem fibră din spaţiul nemărginit, ne naştem, trăim şi murim 
doar datorită miracolului, datorită sclipirii de geniu a forţei 
divine, a unei matematici desăvârşite aplicate pe scară largă, de 
la puful de păpădie până dincolo de necuprins. 
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Omul, în plenitudinea sa, este o perfecţiune greu de 
atins, este o operă contemplativă, o creaţie ameţitoare între 
frumos şi luminozitate, între profunzime şi cercetare, între 
mister şi atractivitate, este o lucrare vie, o păpuşă galvanică 
plină de haruri şi complexitate. Este un soi de epură a umanului 
care se zămisleşte din celulă, şi pe care, deşi nu- l vedem 
concret, am aflat de existenţa lui. Când şi când ne mirăm de 
propriul mecanism şi asta doar atunci când întâlnim 
informaţiile capabile de a ne trezi interesul. Şi totuşi, sunt 
oameni care îşi dedică toată viaţa, sau o bună parte din ea, 
pentru a studia fenomenologia formării matricei placentare. 
Probabil curiozitatea asupra propriei persoane este tot o creaţie 
de geniu. 

Pentru că ne naştem dintr-un miracol, trăim printr-un 
miracol şi murim miraculos, dar doar spre a ne renaşte la fel de 
miraculos. 

 
Nebunie curată 

 
Cred că oamenii, în genere, au un pic de scrânteală în ei 

încă de la naştere. La unii a plouat cu mai multă nebunie, la 
alţii au fost picuraţi doar câţiva stropi. Oricum ar fi, fiecare din 
noi are o anume sminteală, ceva care ţine de o rotiţă lipsă, de o 
doagă sărită, de o ţiglă minus pe casă - aşa cum spunea o bună 
prietenă de-a mea. Şi aici nu intră în calcul idioţenia veritabilă, 
autentică, cea feroce şi vădită de care fuge toată lumea. Nu. 
Aici se pot include anumite „bătăi”, ca să le spun aşa, anumite 
obsesii, răsuflări tentante ale neuronilor, nevroze pasionale sau 
idei fixe într-o singură direcţie, către un subiect abandonat într-
un colţ, pe care nu-l poţi atinge niciodată sau care, odată atins 
involuntar, cel din faţa ta ia foc. Este adevărat că unii au mai 
multe subiecte, au mai multe teme intangibile pe care nu le ştii, 
nu le-ai descoperit şi te trezeşti că, deodată, cineva sare la 
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jugulara ta din senin, te trânteşte de pereţi de nu-ţi mai revii sau 
dă cu tine de pământ fără ca măcar să ai idee de motiv. Firesc, 
te întrebi: ce-am făcut, frăţioare? Nu trebuie să faci nimic, ci 
doar să exişti şi să vorbeşti/scrii ceea ce el consideră că nu 
trebuia.  

Noi, oamenii, evoluăm, ne schimbăm, fantazăm, 
descoperim, căutăm, cunoaştem şi/sau găsim. Şi asta fiindcă 
aşa e natura noastră umană, aşa e gena, originea şi naturaleţea. 
Am descoperit focul, am inventat roata, am dezvăluit lumii cele 
mai noi tehnologii, am zburat în cosmos şi am pătruns 
misterele internetului, ne-am cufundat în adâncurile oceanelor 
şi ne-am fertilizat, îmbunătăţit şi extins comunicarea prin 
telefonie, ne-am adus mai aproape unul de altul, ne-am 
lichefiat productiv în raporturi tehnologice şi ne-am alungat în 
neant barierele lumii. Am devenit acelaşi, unul cu altul, ne-am 
înfrăţit şi ne-am compus pasiuni colective, ne-am topit la 
comun alchimiile graţie cărora suntem atât de diferiţi ca naţie, 
ca tipologie, ca structură fizică şi mentală. Astfel, indianul s-a 
făcut prieten bun cu americanul, chinezul cu românul, 
australianul cu egipteanul, japonezul cu francezul ş.a.m.d.  

Astăzi, când era tehnologiei a atins cote dintre cele mai 
înalte, ţâcneala noastră s-a mai redus. Şi nu pentru că ea nu ar 
mai exista, ci fiindcă mintea a devenit ocupată cu altceva. 
Bunăoară, acum un secol, oamenii erau mai nebuni decât acum. 
Ei nu aveau minţile subjugate noilor descoperiri, informaţiile 
ajungeau greu sau deloc, trăiau în ignoranţă şi le era bine aşa. 
Occidentul are mai puţini nebuni decât Orientul, iar lucrul 
acesta este dovedit ştiinţific pentru că dorinţa de scoate la 
iveală orice studiu, în orice domeniu, este mai puternică decât 
trândăveala rătăcită, modelată şi nesfârşită a asiaticilor, de 
pildă. Asiaticii, din lipsă de ocupaţie, mai inventează un război 
galvanizant pentru semenii lor, mai cumpără o bombă, mai 
tresar de plăcere atunci când descoperă un kamikaze dornic de 
a se pulveriza cu avionul în vreun turn american sau să se 
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arunce de pe Everest dacă asta le-ar asigura distrugerea 
Occidentului cu toate formele lui de guvernare şi judecare prin 
prisma unui arbitru care-şi doreşte pacea în lume.  

Dar să lăsăm străinătatea cu păcatele ei şi să revenim 
printre oiţele noastre abătute de mult de la cărarea normală.  

Cum să nu te cruceşti când, în plină vară, după ce luni, 
marţi, miercuri şi joi a fost soare dogoritor, iar vineri cerul era 
întunecat, mohorât, gata să plângă şi începuse chiar să 
lăcrimeze, iar cei de la Administrarea Domeniului Public, 
descarcă dintr-o maşină mare un furtun lung şi- l întind printre 
trandafiri? Oare ce-o fi făcând cu el?  

Florile zăceau leşinate de patru zile, pământul era crăpat 
de puteai introduce un lat de palmă printre crăpături, iar firul 
ierbii se culcase la orizontală, trist, abătut, uitat de lume. 
Ofilirea era iminentă şi totuşi, nimeni nu se sinchisea.  

Vineri însă, când natura darnică şi bună, şi-a întors faţa 
către noi, apar vajnicii ADP-işti, voioşi şi cu un chef nebun de 
muncă şi încep să ude trandafirii de pe domeniul public, sub 
privirea îngrozită a norilor şi a noastră. Să vezi şi să nu crezi!!! 
Nu mai conta că cerul plângea, nu mai conta că ploaia se 
înteţise, nu mai conta că ADP- iştii erau uzi leoarcă şi că 
pământul îşi lua şi el gura de apă mult aşteptată. Ce vrei 
dom’le? Dacă ei vineri aveau program de udat trandafirii de pe 
alei, ce treabă ai tu, cetăţean oarecare, cu entuziasmul lor? 
Lasă- i, domnule, să-şi facă treaba, că doar de-aia sunt plătiţi! 

Mi-am spus atunci: „Hait!!! Ăştia-s nebuni! Nebuni de 
legat!”. Ei, şi? 

Iar ca să fie treaba completă, s-au apucat să planteze 
floricele, să taie gardul viu şi să măture de jur împrejur. Hai, 
serios? Asta- i prea de tot! Când şi când, câte unul trecea sub 
vreun acoperiş apropiat ca să fumeze şi să nu i se ude ţigara.  

Ei şi atunci, să nu crezi că suntem smintiţi de-a binelea? 
Ba bine că nu! 
Ţâcneală curată! Parol, pe onoarea mea! 
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Noaptea stelară 
 
Se făcuse douăsprezece noaptea şi nu aveam de gând cu 

niciun chip să mă duc să pierd vremea visând cu capul pe 
pernă, într-o lentoare caniculară ce-mi aspira până şi aerul pe 
care doream să- l simt inundându-mi plămânii. Astfel, după ce 
toţi ai casei s-au dus la culcare, mi-am scos cu grijă scaunul din 
paie din faţa măsuţei unde se odihnea telefonul şi l-am tras în 
curte, într-o linişte deplină. M-am tolănit într-o poziţie comodă, 
cu spatele rezemat de spătar şi am ridicat ochii către acel 
cearceaf al naturii care ne acoperă pământul. De luni de zile 
voiam să fac asta, de luni de zile voiam din nou să am acea 
relaţie strânsă cu natura, să purced la explorarea cerului într-o 
noapte senină de vară, fără lună, să observ cu entuziasm 
luminiţele intermitente ale vreunui avion rebel ce-mi traversa 
spaţiul vizual şi să mă minunez cum el sfidează stelele, 
amestecându-se cu ele.   

Aşteptam cu nerăbdare momentul acesta de confesiune 
al naturii cu propria-mi fiinţă.   

Lângă mine, Ducu îşi aşezase cuminte botul pe labe şi 
mă privea curios. Urechile lui scurte şi nesupuse formau un 
cerc invizibil chiar în mijocul capului, atunci când le aducea 
inocent în faţă, atârnându-şi colţurile deasupra ochilor, într-o 
mirare continuă. Păstra liniştea, îmi respecta tăcerea şi 
intimitatea, neştiind şi nerealizând pelicula miraculoasă de 
deasupra capetelor noastre la care asistam vrăjită.   

Mi-am întins mâinile în sus, am adunat imaginar cu 
degetele toate stelele, apoi le-am împrăştiat din nou pe cer, aşa 
cum arunci firimiturile pe masă, la nimereală. Una mai mare 
care ţi se pare mai apropiată, alta mai mică şi mai depărtată, 
altele mai puţine într-un colţ, altele mai multe în celălalt colţ. 
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Bezna devenise lucidă, o simţeam prieteneşte şi mă obişnuisem 
cu ea. Nu am vrut să-mi imaginez cu mintea o călătorie în 
cosmos şi nu am vrut să închid ochii, ci priveam cu ei larg 
deschişi către punctele lucitoare şi inegale ce înţepau cerul, din 
când în când câte o stea făcându-mi cu ochiul, strălucind mai 
tare, parcă anume să-mi atragă atenţia. Aproape simţeam o 
stare de levitaţie, desprinzându-mă uşor de pământ şi planând 
printre aştri într-un dans stelar benefic, purificându-mi condiţia 
omenească până la ultima picătură spirituală, depăşind falia 
dintre adevăr şi fantastic, cu bună ştiinţă. M-am gândit 
involuntar că sfinţii ne veghează, i-am simţit lângă mine pe 
acel culoar sacru care leagă lumea noastră de lumea lor, 
dăruind în tăcere liniştea calmă a unei nopţii de iulie torid şi 
consacrându-mi cu recunoştinţă câte o adiere oportună de care 
mă bucuram mulţumită.   

Am simţit fierbinţeala stelelor, am visat speculativ la 
lumea lor tainică şi m-am cufundat în spaţiul jinduitor al 
Universului, acolo unde nu există atmosferă, acolo unde 
liniştea şi pacea îţi anihilează simţurile şi te fac una cu 
nemărginirea. Am construit o punte de legătură între Pământ şi 
divinitate şi am format un bulgăre de aştri pe care l-am strâns la 
piept cu infinită candoare, apoi m-a cuprins admiraţia subtilă şi 
neumbrita fericire faţă de noaptea aceea stelară şi mi-am etajat 
în suflet pentru a nu ştiu câta oară încântarea spaţiului ceresc, 
căci astfel de momente îmi galvanizează fiinţa şi-mi topesc 
pornirile nevrotice cotidiene plăsmuite aproape instinctiv.   

Un cer de necuprins într-o lume de basm!   
Un colţ de rai privit chiar de aici, de pe Pământ.   
Ce încântare!   
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O fotografie cât o mie de cuvinte 
 

Astăzi, micuţa mea m-a sunat tulburată la serviciu, să-
mi comunice că a văzut pe Internet o fotografie cu tatăl ei 
alături de femeia care ne-a distrus mariajul, în ziua căsătoriei 
lor. Nu că fetiţa nu ar fi ştiut de această convenţie încheiată 
printr-un act de stare civilă între cei doi, dar impactul vizual 
readus în memorie, i-a creat, probabil, o stare de nelinişte. 

Anul trecut, într-una din vacanţele ei, a fost dusă la 
bunicii paterni. Am lăsat-o să prindă culoare în obraji şi să 
evadeze cumva din această urbe plină de fumul cocso-chimic 
emanat de Combinatul Siderurgic Galaţi, care se aşterne 
noaptea ucigător peste noi. Am vrut să se destindă, să inhaleze 
aer curat, de aceea nu am refuzat propunerea tatălui ei de a 
merge împreună la ţară. Numai că s-a întors bulversată şi, când 
am rămas doar noi două, mi-a spus cu tristeţe în glas că a văzut 
fotografia mai sus menţionată într-una din camerele mai 
izolate, mai puţin populate ale casei. Cu infinită dragoste şi 
înţelegere, i-am răspuns că acest lucru nu schimbă cu nimic 
relaţia dintre ei, că tot tatăl ei rămâne, indiferent de persoana cu 
care a ales să îşi împartă viaţa şi că era de aşteptat să se 
întâmple acest lucru. Fiindcă undeva, în adâncul fiinţei mele, 
intuisem de mult această căsătorie pe care el nu a recunoscut-o 
niciodată. 

Ulterior, pus în faţa faptului împlinit şi explicându- i ce 
a văzut fata lui la ţară, a fost nevoit să recunoască acest adevăr 
incontestabil. Aşa deci, ştiam toţi trei de această uniune legală 
a lor. Cea care nu ştia însă acest lucru, era chiar persoana cu 
care îşi împarte viaţa tatăl fetiţei mele. Şi atunci - poate dintr-o 
furie oarbă sau poate din cauza unei învrăjbiri recente şi 
accentuate între cei doi sau poate din cauza faptului că el îşi 
onorează consoarta mai mult cu absenţa decât cu prezenţa, ea 
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orbecăind după el într-o beznă profundă pe meleaguri 
necunoscute, sau probabil gândindu-se că vreme îndelungată el 
m-a minţit pe mine, întâlnindu-se cu ea pe ascuns şi acum îi 
este teamă să nu fie înşelată la rându-i, sau mai ştiu eu ce alte 
motive - într-un acces de răzbunare ordinară a recurs la această 
ultimă alternativă: de a face publică o informaţie pe care noi 
oricum o ştiam de mult. 

În consecinţă, copila mea a fost zbuciumată şi derutată 
că această femeie i-a lansat o invitaţie de prietenie ataşând 
fotografia pe un site pueril, infantil, unde numai adolescenţii 
fără minte îşi crează cont, printre aceştia numărându-se şi mica 
mea prinţesă. Însă ei îi dau dreptate fiindcă, deocamdată, este la 
o vârstă propice pentru o astfel de comunicare cu cei de seama 
ei, din lumea virtuală, mai ales că este la modă. Însă nu mi se 
pare la fel de firesc ca şi o persoană matură, după cel puţin trei 
decenii de viaţă, să facă acelaşi lucru. Să intre într-o lume 
virtuală, a himerelor, doar de dragul de a discuta banalităţi cu 
persoane pe care nu le cunoaşte şi care nu au nici un punct 
comun cu respectiva, din punct de vedere social, intelectual etc. 
Decât dacă acest intelect a rămas în faza staţionară încă de la 
11-15 ani şi nu s-a mai dezvoltat din motive lesne de înţeles. În 
acest caz, acţiunea este perfect justificată. 

Ajunsă acasă, am accesat site-ul cu pricina şi am vazut 
şi eu fotografia de la nunta lor, pentru prima oară. El îmbrăcat 
într-un costum gri deschis, de altfel impecabil, asortat cu 
cravata din acelaşi material şi o cămaşă uşor mai deschisă la 
culoare, ea într-o rochie rozie, o crinolină frumoasă, elegantă, 
ce contrasta izbitor cu tenul de o culoare incertă ce aduce 
aminte de doamnele bine din faţa unui cort şătrar.  Singurul 
obiect indispensabil ce mi se părea ca lipseşte din tot acest 
decor absolut minunat era – totuşi! - însuşi cortul, specific 
nomazilor, cu acel vârf ascuţit, sesizabil de la depărtare, de care 
se fereşte adevărata lume bună.  
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Ca să nu mai vorbesc că Parcul „Eminescu” – locaţia 
unde a fost făcută fotografia, mi se părea că a pălit şi el la 
vederea unei astfel de perechi distonante ce se presupune 
neîndoielnic că tocmai îşi depusese „jurământul iubirii pe 
viaţă”, deoarece parcul este amplasat şi astăzi în imediata 
vecinătate a Stării Civile. Practic, perechile ies pe o uşă laterală 
din clădirea Stării Civile şi parcurgând câţiva paşi, îşi 
imortalizează fericirea în acest parc micuţ, dar estetic şi foarte 
bine îngrijit, situat în plin centrul Galaţi-ului. 

Profitând că la ora accesării mele a site-ului pângărit cu 
o asemenea fotografie, fetiţa mea se afla la şcoală, m-am gândit 
să îi telefonez fostului soţ, să- i lansez o invitaţie acasă la mine 
şi să admirăm împreună acea clipă de fericire eternizată din 
ziua căsătoriei lor. Nebănuind nimic, el a sosit mai repede 
decât am preconizat.  

- Uite de ce te-am chemat, îi spun aparent lipsită 
de orice sentiment, deşi fierbeam de mânie la gândul suferinţei 
inocentului meu copil. Astăzi, fata ta a trăit cea mai mare 
dezamăgire a vieţii ei. Pentru că a văzut o fotografie intenţionat 
plasată pe Internet, fotografie la vederea căreia s-a simţit cu 
sufletul sfâşiat. Şi tot cu bună ştiinţă i s-a lansat şi o invitaţie de 
prietenie pe site-ul respectiv. 

- Adică? Ce s-a întâmplat?, a întrebat el nedumerit. 
  În secunda imediat următoare, cu ochii pironiţi pe 

monitor, a exclamat profund uluit: 
- Ce-i asta? 
- Ce să fie? O fotografie. Tu şi cu …”individa” ta. 

Această fotografie aţi postat-o voi pe Internet şi, cu o indolenţă 
fără margini, i-aţi mai şi trimis invitaţie de prietenie fetiţei 
mele, pentru ca ea să vă vadă clar în toata splendoarea, în ziua 
nefericitei voastre căsătorii construite de mormântul mariajului 
nostru. 

  Am lansat acuzaţia spre amândoi, deşi ştiam că el nu 
este implicat într-un astfel de complot perfid, ştiam şi ştiu că el 
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nu ar fi în stare de o asemenea mârşăvie, cu atât mai mult cu 
cât am siguranţa infailibilă asupra cunoştinţelor sale extrem de 
limitate în materie de navigare pe un calculator. Însă, 
acuzându- i deopotrivă, l-am introdus şi pe el în acelaşi tipar, 
pentru a- i sugera certitudinea că eu îi văd ca un tot unitar, că nu 
pot deosebi calităţile lui de ticăloşia ei şi că şi el se face 
vinovat în egală măsură, ca şi ea.  

 Acţiunea mea a avut efectul scontat: 
- Nu este adevărat! Cum crezi că aş putea să fac aşa 

ceva? Eu? …Eu? 
- Eu spun doar ce văd!, i-am replicat scurt. 
- Dar nu este adevărat! Iţi jur că nici nu am ştiut de 

asta. Cum poţi să crezi ca aş  
fi în stare să- i fac un rău propriului meu copil? 

- Nu te supăra, dar nu vorbesc în necunoştinţă de 
cauză. Ca să te convingi, mai  
priveşte o  dată! Am pus eu fotografia pe Internet?, îl întreb 
ingenuă. 

- Violeta, dar nu eu personal am făcut asta, mi-a 
strigat el în faţă, scos din minţi. 

Ştiam că nu făcuse asta. Totuşi, nu puteam să- l disculp 
şi nici nu vroiam. Anii petrecuţi sub acelaşi acoperiş au avut şi 
avantajul lor - pe de-o parte - pentru că am ajuns să- l cunosc 
suficient de bine încât să ştiu cu exactitate de ce anume este în 
stare şi de ce nu. Îl cunosc atât de bine…mai bine decât se 
cunoaşte el, chiar. Îi cunosc până şi bătăile inimii…El asta nu a 
înţeles niciodată. Că explorarea mea asupra persoanei sale a 
atins ţinta totalităţii, de-a lungul timpului. 

 Iritată, îi răspund sarcastic: 
- Uite ce e! Pe mine nu mă interesează cine anume a 

făcut asta. Tu sau ea sau  
voi amândoi. Pur şi simplu, nu mă interesează!!! Sunteţi la fel 
şi unul şi celălalt, de aceea şi sunteţi încă împreună. Important 
este următorul lucru: copilul meu azi a suferit. Ori eu nu vreau 
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asta: s-o fac să sufere. E un suflet nevinovat şi nu doresc să fie 
vreodată introdusă în jocul murdar al vostru, cu atât mai mult 
cu cât este încă un copil.  

- Doamne!... Nici eu nu vreau asta, îmi răspunde 
pătimaş. Dacă aş şti că ea a  
făcut aşa ceva cu bună ştiinţă sau că ar fi în stare vreodată să-i 
facă rău copilului meu, aş omorî-o cu mâna mea. Dar ea nu 
face chestia asta. Ea nu e în stare…. 

  Îmi ridic nervos mâinile către tâmple, mi le trec prin păr 
şi pentru prima oară în viaţa mea, mă reped la modul propriu în 
gâtul lui, răcnindu- i în faţă: 

- Ah, Dumnezeule!.... Măi, bărbate…Tu nu 
înţelegi!.... 

Îi silabisesc scuturându- l puternic de revere:  
- Tu nu în-ţe-legi, bărbat ce eşti, ce înseamnă mintea 

diabolică a unei femei! Tu  
nu ştii ce înseamnă să fii femeie. Tu nu ştii ce înseamnă să fii 
femeie şi să simţi că bărbatul cu care ţi-ai petrecut atâţia ani de 
căsnicie fuge de lângă tine. Nu ştii ce înseamnă să simţi că îl 
pierzi, să simţi că nu mai are niciun sentiment pentru tine şi să-
ţi simţi pământul cum te cufundă în adâncimea lui! Dar 
întreabă-mă pe mine, Cristi! Întreabă-mă pe mine, care am 
trecut prin asta, care ştiu prea bine ce înseamnă să simţi cum 
altcineva îşi vâră coada malefică între tine şi bărbatul tău! Eu 
am trecut prin asta şi ştiu foarte bine. Ai fi in stare de orice, 
chiar dacă eu am stat cu mâinile în sân – impropriu spus, 
rugându-te neîncetat şi aşteptând civilizat să-ţi revii. Altele nu 
stau. Şi eu ştiu asta. 

 Şi în clipa următoare, tulburată într-adevăr, retrăind o parte din 
emoţiile divorţului nostru naufragiat pe o insulă pustie, i-am 
dat drumul la revere şi am făcut un pas înapoi. 

  A rămas şocat, fiindcă niciodată nu am făcut aşa ceva, 
niciodată nu m-am manifestat în felul ăsta. Şi el era uimit, dar 
şi eu, de propria-mi reacţie.  
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  Preţ de o secundă – care mie mi s-a părut o veşnicie – 
am tăcut amândoi, privindu-ne. 

  Iar apoi, într-un acces de furie oarbă, întoarce privirea 
către monitor şi-mi spune precipitat: 

- Dă, dă, dă,…se bâlbâia. Dă panarama asta de 
adresă, scrie-o pe ceva! Să vezi  
tu ce scandal  am eu cu ea…Dă încoace adresa asta de Internet. 
Furia vizibilă ce- i marca chipul nu era numai împotriva ei, ci şi 
împotriva propriei persoane. Era teribil de nervos pe propria 
neştiinţă, pe propria incapacitate de a utiliza acest nou mijloc  
penetrant de comunicare: calculatorul, cu toate avantajele 
conectării la Internet.  

Am tăcut şi m-am supus. 
I-am văzut ochii o clipă, atunci când a întors privirea 

către monitor. I se citeau ura şi duşmănia  împotriva ei când a 
dat din nou cu ochii de fotografie. Ştiam că aşa va reacţiona. 
Pentru că îl cunosc. Ştiam că va rage precum un leu în cuşcă. 
Pentru că il cunosc. Ştiam că această discuţie îl va purta pe 
aripile unei extreme nervozităţi şi că ar fi în stare s-o şi 
pocnească într-un astfel de moment. Însă la fel de bine ştiam că 
nu va dura. Tot pentru că îl cunosc. Nervii lui sunt intenşi, dar 
de scurtă durată. Nu ţine mânie, nu ţine supărare. Este precum 
o plastilină în propriile tale mâini. Cu puţin teatru îl poţi seduce 
şi încă cu mare succes. Răgetele de Tarzan al junglei sunt doar 
un biet chiţăit de şoarece, în final.  

  Dacă aş vrea, cu un singur deget l-aş întoarce la mine. 
Oricând. Dar nu vreau, pentru că…Ei bine eu, ca femeie, nu 
pot fi un păpuşar al sorţii. Nu mă pot juca cu sentimentele 
oamenilor, nu pot să intru în pielea unui personaj şi să nu mai 
ies niciodată, executând rolul unei soţii iubitoare care a şters cu 
buretele orice urmă de suferinţă din sufletul ei. Nu, categoric 
nu. Francheţea mea lasă urme pe unde mă duc, precum un siaj 
negru de fum, asfixiant, ce simţi că nu se mai ridică niciodată şi 
că te îneci inhalându- l. Nu pot să fiu ingenioasă, diplomată şi 
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să joc la dublu. Şi nici nu vreau. Urăsc josnicia şi minciuna sub 
toate formele şi aspectele, indiferent de motivele întemeiate sau 
nu, din spatele acestora. Am urât aceste lucruri dintotdeauna. Şi 
nu doresc vreodată să fiu nevoită să recurg la un astfel de 
comportament mişelesc, doar pentru a-mi atinge un scop 
anume sau doar de dragul jocului. Ei bine, aici am pierdut mult 
în viaţă. Şi încă mai pierd. Însă, prefer să pierd, dar să am cea 
mai înaltă trăsătură de caracter posibilă: demnitatea. Este un 
lucru pe care nu ţi- l poate fura nimeni dacă nu laşi să-ţi fie furat 
sau târât în mocirla umană. Această demnitate am apreciat-o 
încă din copilărie, pentru că îmi place să cred că educaţia mi-a 
fost cimentată la poalele caracterului, cu trudă şi dragoste de ai 
mei părinţi. Că fundaţia morală a comportării mele în societate 
este solidă, trainică, la fel cum a fost şi a lor.  

  Astăzi, ca o evocare a proprie-mi existenţe, arunc o 
privire în trecut: cum am ajuns la ruinele căsniciei noastre? Să 
fi fost oare destinul? Să fi fost oare o imixtiune a sorţii? 

  Ei, dar asta e o altă poveste….  
 

 
 

Omul din umbră 
 
 
Cât fusese de ingenuă în tinereţea îndepărtată! Pură şi 

vioaie, ea îşi primisese viaţa cu braţele deschise.  
Înainte de a duce paharul la gură, cu pulberea aceea 

albă plutind prin apă, închise ochii şi începu să viseze. 
Rememora perioada de graţie juvenilă din trecutul ei 
zbuciumat... 

Eva era îndrăgostită cu adevărat pentru prima oară în 
viaţa ei. La vârsta de şaptesprezece ani dimensiunile ei 
interioare căpătau rotunjimile unei iubiri arzătoare fără de care 
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simţea că întreaga ei existenţă nu ar mai fi avut niciun rost. 
Copilăria îi fusese oarecum aleasă şi fericită, dar ea era uşor 
rebelă, voia independenţă, iar chingile părinteşti nu- i surâdeau 
deloc, aşa încât a plecat de acasă fără prea mari regrete şi fără 
să privească înapoi.  

Henrich o primisese cu pasiune în atelierul lui, mai ales 
că avea vocaţie pentru fotografie, pentru arta de a imortaliza 
secvenţe instantanee din viaţă. Îi plăcuse enorm exuberanţa ei 
proaspătă, veselia chipului şi entuziasmul răsfăţat al vârstei ei 
fragede, tocmai de aceea n-a stat pe gânduri atunci când ea 
venise să se angajeze la el. 

Dar cine era bărbatul acela puternic, prieten cu Henrich, 
care o privea într-un fel anume, aşa cum nu mai făcuse nimeni 
niciodată? Wolf, om în toată firea, care emana masculinitate, 
forţă, dârzenie şi o privire albastră de gheaţă, o atrăgea în 
mreje, o seducea, o făcea să-şi piardă cumpătul şi să ameţească 
de plăcere. 

- Wolf, tu eşti busola mea în viaţă, eşti floarea din 
fereastră, eşti izvorul inimii mele, sursa mea de inspiraţie, 
călăuza sufletului meu. Sunt gata să fac orice pentru tine. 

Dar Wolf o mângâia doar părinteşte pe obraji, apoi se 
pierdea în viaţă. Venea rar la Henrich şi aproape niciodată nu 
stătea mai mult de o oră. Iar Eva simţea că se topeşte de dragul 
şi de dorul lui. 

Într-o zi, Eva s-a ridicat pe vârfuri şi i-a atins buzele cu 
timiditate, apoi i-a mângâiat reverul de la haină, sperând din 
adâncul sufletului că şi el avea să răspundă acelui sărut ce-i 
ardea gura. Visa s-o ia în braţe, să- i şoptească cuvinte de amor 
la ureche, s-o facă să se simtă unica femeie în viaţa lui. Dar el, 
galant şi seducător, îşi pâlpâia silueta din ce în ce mai şters, 
pierzându-şi paşii în mister. 

Nu ştia nimic despre el în afară de faptul că avea 
aproape încă o dată vârsta ei. Nu aflase mai nimic de la 
Henrich, deşi încercase în nenumărate rânduri să- i afle 
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intimităţile, să afle ceva despre viaţa lui personală, fie cât de 
puţin. „Asta doar el îţi va spune, dacă va dori.”, surâdea 
Henrich cu blândeţe la orice întrebare de-a ei. Aşadar se 
decisese, în sinea ei, să-l poreclească „omul din umbră”, 
fiindcă bezna în care simţea că pluteşte nu-i dădea pace şi o 
făcea şi mai curioasă.  

Cu toate astea îl iubea la nebunie. 
I se părea că ochii lui albaştri păreau un infinit al mării. 

Alteori îi asemuia cu necuprinsul cerului, perle împachetate-n 
umezeala limpede a privirii, mărgele pline de dor ce foşnesc în 
creştetul cosmosului, peste care timpul petrecut înaintea 
naşterii ei îşi pusese amprenta ambiţiei.  

- Mai lasă-mă un pic... Încă un pic, Eva... îi şoptea el 
plin de îngăduinţă, afundându-şi faţa în părul ei. Şi-ţi voi aşeza 
lumea la picioare. Vei fi a mea într-o zi. Te voi iubi în taină, 
vei fi gheara mea în lume, talazul puternic care-şi aşează spuma 
albă în jurul stâncii mele întunecate... Îţi promit, Eva! Vei fi 
mângâierea mea eterată, sufletul meu de elită peste care vor 
trece anii într-o goană nebună şi dulce... Dar, mai dă-mi azi un 
pic de răgaz, prinţesă, pentru ca mâine să poţi deveni regină... 

Iar ea îl mângâia tandru pe tâmple, pe păr, pe mustaţa 
castanie şi pe mâinile lui mari.  

Credea cu tărie, cu o forţă aproape brutală în 
promisiunile lui, în acea vigoare pe care i-o impunea cele patru 
decenii ale lui de viaţă, credea în clipa unică şi irepetabilă 
identic a făgăduinţei, a visului său magic materializat într-o 
clipă de fericire neautentică. 

 
Ah, cât fusese de fericită! 
Acum, însă, simţea că frânghia se strânge tot mai mult 

în jurul gâtului ei, în jurul tuturor lucrurilor pe care Wolf 
avusese grijă să i le dăruiască.  

Avusese tot ce-şi dorise vreodată, mai puţin dragostea 
lui.  



72 
 

Într-adevăr, îi pusese lumea la picioare, aşa cum îi 
promisese cândva, omiţând să-i pună şi sufletul, omiţând să-i 
pună şi sentimentele, trăirile, gândurile şi pasiunile. Ele erau 
vândute deja, erau date încă din tinereţe, iar Eva nu avusese 
niciodată suficientă forţă ca să lupte, să-şi revendice locul întâi 
în inima lui. Nu a reuşit vreodată să- i stârnească acelaşi vulcan 
interior pe care i- l stârnise lupta pentru putere, beţia pentru 
conducere, convingerile politice şi dragostea faţă de naţional-
socialişti. 

Deschise ochii şi înghiţi repede conţinutul paharului, 
până la fund, din teama de a nu se răzgândi. 

Apoi privi către el cu aceeaşi dragoste nestăvilită, cu 
aceeaşi iubire neîmplinită pe care o cunoscuse lângă el timp de 
şaisprezece ani. Îşi spuse în timp ce se prăbuşea: „Vom rămâne 
în istorie, iubitule! Eu, o biată necunoscută pe nume Eva, iar tu 
cuceritorul întregii lumi: Adolf Hitler”. 

 
 

Părinţi de închiriat 
 
 
Ieri am deschis televizorul dis-de-dimineaţă. Nu ca să 

urmăresc ceva anume sau ca să mă uit la el în neştire, ci fiindcă 
mă simţeam singură şi voiam să aud glasuri în cameră. Eram 
preocupată de cartea tehnică a wireless-ului meu proaspăt 
achiziţionat şi încercam să- i dau de capăt în ce priveşte 
funcţionarea. Citind superficial, încurc mufele şi rămân fără 
semnal la internet, drept pentru care fac o scurtă pauză ca să-mi 
liniştesc nervii brusc apăruţi, şi ridic privirea către ecran. Întind 
mâna după telecomandă şi măresc sonorul. La un canal de 
televiziune se difuzau chiar în acel moment ştirile horror, 
obişnuite deja, de seară: crime, violuri, accidente mortale, 
răfuieli între diverse bande etc. 
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După ce le trece pe toate în revistă, la un moment dat, 
prezentatoarea dă o ştire bombă. Nouă. Unică. Nemaiauzită. 

„Un puştan de la liceu a dat anunţ pe internet că 
închiriază părinţi cu ora.” 

Uit subit de nervii mei şi-mi măresc involuntar pupilele. 
Haida’ de!, îmi zic. Aşa ceva nu am mai auzit. 
Doamne!! Ce au mai inventat ăştia!!! 
E de râs? E de plâns? 
Nici nu ştiu cum să reacţionez. 
Firesc, privesc în primul rând din punctul de vedere al 

părintelui. Al omului matur care, întâmplător sau nu, are un 
copil de-a vârstă cu cel care a dat anunţul. 

Cum să te prezinţi la o şcoală, într-o clasă, în faţa unui 
cadru didactic şi să afirmi că eşti mamiţica lui Goe şi că ai 
venit să participi la şedinţă, să pozezi în mamă grijulie şi 
iubitoare ce se interesează în amănunt de situaţia şcolară a unei 
progenituri care-şi foloseşte banii de buzunar, daţi de părinţii 
săi naturali, în scopuri cel puţin ciudate? Când tu, de fapt, 
habar nu ai cine- i individul, ce hram poartă, ce mare 
senator/deputat e tat-său sau ce afaceri dubioase învârte? Nici 
pe mă-sa nu o ştii. Nu ştii nimic despre ei. Nu ai nici cea mai 
vagă idee dacă nu cumva cele trei mari hoteluri din centru pe 
lângă care tocmai ai trecut, cu sticlă din fundaţie până-n antenă, 
sunt ale acestei familii parvenite, îmbogăţite peste noapte, care 
nu mai are noţiunea banului şi-ntr-un delir de grandoare 
halucinantă îi aruncă plodului bancnote verzi cu geanta. 

Fără să-mi propun, îmi fuge gândul la o regie bine 
ticluită. 

Când toată lumea se aşteaptă să vii cu limuzina, tu te 
cobori ca amărâta din autobuz sau, mai rău, vii pe jos. Logic, 
lumea se uită lung. Ajungi în clasă, iei loc cuminte în băncuţă, 
îţi învârţi irisurile sus-jos, stânga-dreapta, apoi ţi le cocoţi pe 
mutra dirigintei care te priveşte întrebător. „Sunt mama lui 
Goe!”, răspunzi la întrebarea nerostită. Cei de faţă se holbează 
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la tine, fiecare aşteptându-se în sinea lui să te vadă înconjurată 
de blănuri, diamante şi să miroşi a parfum scump, în timp ce tu 
ai venit îmbrăcată cu o fustă creaţă, un pulover pe gât, o geacă 
ponosită şi ghete din piele ecologică, că-s mai ieftine. Şi nici 
măcar nu eşti coafată. 

Asta face parte din „rudele sărace” sau o fi chiar mă-sa? 
Ce-o fi păţit? O fi dat-o bărbat-său afară din casă?, se întreabă 
unii. Firesc, te simţi stingherită şi ţi-ai dori să fugi mâncând 
pământul. Îţi dai seama că, profesional, ai dat-o-n bară. 

Al doilea punct de vedere ar fi cel din partea 
progeniturii.  

Sunt tare, sunt as, sunt şme(ker), sunt popular şi mă 
doare la bască de toţi şi de toate. Am şofer care vine la ce oră şi 
oriunde vrea muşchii mei. El nu ridică privirea din pământ în 
faţa mea, fiindcă ştie că are de crescut cele trei ploduri ale lui. 
Arunc banii tatei pe etnobotanice, pe gagici, pe băutură, pe 
prieteni. Trântesc pe net un anunţ capabil să- i lase mască pe 
toţi şi aştept ofertele. Sună o tanti. Mă întâlnesc cu ea. Arată 
jalnic. Dacă o iau şi o cântăresc, cu tot cu haine, face mai puţin 
decât un gram de aur. Refuz categoric. A doua tanti. Arată mai 
binişor. Poate prea binişor. Dacă o fi vreo colegă de-a mamei? 
Totuşi, poate nu. Scot suta de euro şi i-o flutur pe sub nas. 
Jumătate acum, jumătate după. 

Planuri mari.  
A doua zi, un bou de la televiziune dă peste anunţ şi-mi 

divulgă secretul, în toată ţara. O iau în freză şi se duce dracului 
tot. 

Cu tot cu imaginaţia mea de câteva secunde... 
Asta nu înseamnă că o astfel de ştire nu dă idei şi altora, 

la fel cum au dat şi altele.  
Am devenit fără voia noastră, cu tristeţe spun asta, 

părinţi de închiriat. Am ajuns bătaia de joc a unor copii de bani 
gata care nu ştiu şi poate că nu vor învăţa niciodată ce 
înseamnă să câştigi un ban cinstit, cu sudoarea frunţii. 
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Povestea Danei 

 
O şi văd în faţa ochilor, o copiliţă cu părul bălai şi 

ondulat, cu bucle mari, rebele, căzându- i pe umeri, care se 
supăra de fiecare dată când îi întorceam spatele şi mă duceam 
să mă joc cu alte fete din cartier. Ca orice copil, îmi plăcea s-o 
fac pe grozava, cei doi ani de dinaintea ei creându-mi impresia 
că ştiam deja lumea.  

Toată copilăria ei s-a învârtit în jurul casei, al părinţilor, 
al fratelui ei ceva mai mare pentru care avea o admiraţie 
sinceră. Era uşor respinsă de colegii de seama ei şi atunci, ca o 
refulare, îi plăcea să dirijeze pe cei mai mici ca ea, îi alinia în 
şir indian, îi învăţa să joace „9 pietre”, „raţele şi vânătorii”, 
„ţară, ţară, vrem ostaşi!” şi câte şi mai câte.  

Anii au trecut şi am ajuns la acelaşi liceu industrial, un 
liceu banal pe lângă casele noastre apropiate, unde eram mai 
toţi cei din cartier. Când vroiam să ne ducem la un film, se 
duceau doi-trei dintre noi şi cumpăram cel puţin 30 de bilete, 
de ocupam două sau chiar trei rânduri. După film, ne strângeam 
laolaltă în faţa vreunei scări şi comentam până spre miezul 
nopţii, ba de multe ori spuneam în şoaptă bancuri auzite de la 
părinţii noştri despre regimul ceauşist, regim plin de lipsuri şi 
de nevoi. 

Dana mai mereu era tristă, fiindcă mama ei, o asistentă 
dură de la Spitalul de Pediatrie, era rigidă şi niciodată nu-şi lăsa 
fetiţa să întârzie mai mult de orele 20, indiferent că ar fi putut 
să scoată capul pe geam şi s-o vadă şi pe ea în grămada de 
copii adolescenţi ce-şi făceau veacul pe scările blocului.  

Îmi aduc aminte că de multe ori îl rugam tatăl lui Aurel, 
care stătea la parter, să ne lase să tragem cablul de la casetofon 
printre zăbrelele geamului de la baie şi să ascultăm muzica 
celor de la Boney M sau ABBA, să simţim cum boxele sună 
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asurzitor în mahalaula noastră plină de copii. În lipsa 
emisiunilor TV sau a jocurilor electronice, jucam „bâza” sau 
„leapşa” sau ne alergam unii pe alţii ca nebunii, să vedem cine 
ajunge primul la zid, să scuipe peretele ţipând transpirat cât îl 
ţinea gura: „ptiu pentru mineeee!”. Alteori, Adi scotea afară o 
roată amărâtă de la vreo bicicletă uitată printr-o magazie şi toţi 
săream pe ea, să plimbăm acel cerc strâmb şi aproape călcat în 
picioare de mormanul de copii ce năvălea peste el. Dar cel mai 
frumos moment era când Valentin de la etajul 4 scotea bicicleta 
lui Gabi, fratele său mai mare care pleca de acasă la câte o 
întâlnire, şi fiecare se plimba „o tură” în jurul cartierului, în 
schimbul unei gume „Tipi-Tip” cumpărate cu o zi înainte de la 
ţigăncile cu fuste din piaţă sau făcând un adevărat troc cu 
borcanele de gem furate din camara mamei.  

Dana făcea şi nu făcea parte din gaşca noastră. Faptul 
că fratele ei era cu 11 ani mai mare ca ea, făcea ca distanţa 
dintre ei să se caşte tot mai mult în perioada aceea, când unul 
era copil iar celălalt era deja matur. Unul avea priorităţile 
jocurilor şi a alergatului prin mahala, celălalt avea priorităţile 
amorului şi dispărea de acasă câte două trei zile, chinuindu-se 
să rupă câte o noapte de amor de la iubita lui studentă. În final, 
Costel s-a însurat şi a plecat de acasă, lăsând-o pe biata Dana 
pradă mâinii de fier a maică-sii - o femeie implacabilă, 
ranchiunoasă şi ţaţă, interesată de soarta oricărui vecin de 
seama fetei sale, care făcea cine ştie ce trăsnaie pur copilăroasă 
şi dornică mai mereu de a- l denunţa părinţilor, cu speranţa în 
suflet că va primi bătaia - zicea ea - binemeritată. 

În schimb, tatăl Danei era un om total diferit. Pleca 
dimineaţa şi ajungea pe înserat beat praştie, străduindu-se să-şi 
ţină echilibrul măcar până ajungea la prima treaptă. În aventura 
lui neobosită, mereu chinuită de a-şi ţine picioarele drepte, el 
oscila aproape dansând, între zidurile exterioare ale blocurilor 
şi puţinele maşini staţionate pe lângă. De multe ori, băieţii din 
cartier îl vedeau şi alergau înaintea lui pentru a- l ajuta să urce 
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cele cinci etaje, fiindcă de cele mai multe ori liftul era defect. 
Numai că ei ştiau că lucrul ăsta nu era făcut gratis. Beţivanul 
simpatic, de altfel un om bun la suflet ca pâinea caldă, 
scormonea prin buzunarele adânci în speranţa găsirii unui 
mărunţiş cu care băieţii îşi puteau cumpăra o ţigară Carpaţi fără 
filtru pe care o fumau pe rând în spatele blocului, pentru a nu fi 
văzuţi de părinţii lor. Alteori îl zăream zăcând grămadă cu 
capul în boscheţi, spunând vorbe fără înţeles, bâiguind cine ştie 
ce aventuri închipuite, certându-se imaginar cu colegii de pahar 
pentru o piesă de maşină vândută la preţ de nimic în barul de 
unde tocmai plecase. Băieţii alergau la el şi- l ajutau să se 
ridice, făcându- li-se milă de el că a ajuns în halul ăsta.  

În schimb, după ce ajungea sus, se putea auzi scandalul 
iscat de gura nevesti-sii într-o ploaie de reproşuri şi ocărituri, 
înjurăturile lui înfundate de aburii alcoolului, precum şi ţipetele 
surde ale Danei, speriată de spectacolul cotidian al familiei ei.  

Aşa s-au derulat cei douăzeci de ani ai vieţii ei, până în 
momentul în care, conştientă fiind de amarul din propria casă, 
Dana a luat hăţurile în mâini şi a ţipat pentru prima oară la tatăl 
ei. A fost momentul decisiv, când şi-a luat cu o furie oarbă 
toate lucrurile din casă şi a fugit înghiţindu-şi pământul sub 
picioare. 

 
 

Povestea unui jurnal. Mie însumi şi nimănui 
altcuiva 

 
Ca un bătrân care-şi explorează trecutul, încerc să 

derulez în memorie, precum o peliculă de film, paginile opace 
sau dimpotrivă, limpezi, ale cuprinsului meu. Uneori îmi simt 
ideile învolburate ce mi se strecoară în propria intimidate, 
alteori tăcerea este strivită în cuvinte şi mi-e teamă că las 
adevărate lacune prin idei. 
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De cele mai multe ori îmi las vălul să cadă şi pod 
aşterne chiar şi un pod de vise, dar alteori mă mint cu uşurinţă, 
deşi sunt conştient de asta.M-aş putea asemui, spre exemplu, cu 
un zid de suflet peste care alunec cu propriile-mi sentimente şi 
mă gândesc că pot face din mine chiar un giuvaier de cuvânt 
sau o sumă de gânduri. 

Răsfoind propriile pagini peste care în timp s-a aşezat 
câteodată uitarea, lunec spre meditaţie şi port cu mine cea mai 
fascinantă armă: amintirea. Căci, filă cu filă, îngălbenite de 
timpul nemilos, eu iau cu mine nemurirea şi nimeni nu-mi 
poate spune că acele făşii ale trecutului nu se pierd, din 
moment ce cu aripi de hârtie îmi bat prezentul. 

Cred că aş părea puţin narcisist, dar îmi iubesc 
particulele de praf dintre ani, căci peste solfegiul marginilor 
mele îmi dau seama că poate unele cuvinte au puterea vieţii, iar 
între un om şi propria-mi personalitate creez o punte de 
legătură.  

De-a lungul timpului, am vrut să fiu crezut şi vreau în 
continuare să fiu citit cu îngăduinţă, deşi se pare că am ajuns la 
final. E adevărat că poate nu sunt o fiinţă, e adevărat că sunt un 
biet jurnal ce-şi recapitulează viaţa şi nu am aripi să pot zbura, 
fiindcă sunt sortit, prin natura mea, într-o încremenire veşnică, 
supusă şi mereu fidelă, deşi astăzi mă simt uman, căci numai 
aşa îmi pot răscoli amintirile ninse ale trecutului meu. 
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Regatul divin al Horaiţei 
 
Ploua cu găleata când am ajuns la Mânăstirea Horaiţa, 

după un drum lung, istovitor şi plin de peripeţii. Vederea îmi 
era înceţoşată de picăturile repezi ce-mi alunecau aproape cu 
furie pe faţă, iar vântul puternic mi le împrăştia până spre 
colţurile ochilor. Noaptea măreaţă îşi spunea cuvântul şi am 
avut sentimentul că forţa naturii este mai aprigă aici decât 
oriunde în altă parte. Câinii urlau în cor cu aerul rece ce sufla 
printre crengi, iar noroiul mă afunda tot mai mult spre lăuntrul 
lui înghiţindu-mi gleznele cu lăcomie, înlănţuindu-mă silit, cu 
o îmbrăţişare vrăjmaşă, ostilă. Vreme de câteva ceasuri bune 
am auzit ecoul universului supărat pe noi, tânguindu-se 
neîncetat într-un reproş inefabil, dăruind lumii plânsetul 
propriului său suflet. 

Apoi, scuturându-şi mantia îmbufnării, şi-a redus jalea 
până la o muţenie desăvârşită şi, oprindu-se deodată, a lăsat 
locul unei silenţiozităţi perfecte de puteai simţi şi sfinţii 
revenind printre noi. Somnul nu mi-a dat târcoale în acea 
noapte, iar după torentele zbuciumate, spre dimineaţă, am mai 
aşteptat ceva vreme până să ies din chilie, fiindcă nu eram 
sigură dacă vuietul aprig nu se va răzgândi şi nu se va răzbuna 
pe mine pentru că am avut curajul să- l cercetez.  

Cu o uşoară teamă la început şi păşind atent pe 
pământul rece, m-am încurajat singură în cele din urmă şi am 
ridicat cu încântare privirea spre cer, să- l salut, să- l simt şi să-l 
respir într-o veneraţie ocultată, într-o admiraţie mută şi un 
respect sublim interior: natură sacră, fiică a lui Dumnezeu, eşti 
înălţătoare! 

Curtea interioară a mânăstirii era transformată într-un 
spaţiu dumnezeiesc, iar ritualul evlavios de dimineaţă efectuat 
de preoţii acestui aşezământ îmi suscitau furnicături sacre a 
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căror forţă o resimţeam din plin. Senzaţia de beatitudine, de 
mulţumire spirituală şi vizuală m-a pietrificat pentru câteva 
secunde şi mi s-a părut că am atins culmile Raiului, că 
rugăciunea a devenit soră cu natura, încolăcindu-se, 
completându-se, ridicându-se laolaltă spre poarta deschisă a 
Paradisului. 

De jur împrejur, falnice şi somptuoase, vârfurile 
munţilor înţepau cu gingăşie, din loc în loc, mantia cerească, ca 
o cupolă de circ răsturnată. Verdele crud se împletea filigranat 
în sute de nuanţe comprehensive, iar pământul respira liniştit, 
primind cu bucurie adevăratul festin ce- l onora. Mireasma 
brazilor îmi gâdila nările şi-mi răscolea plămânii cu preţioasa 
lor puritate, iar soarele jucâuş îmi zâmbea ştrengăreşte, pitindu-
se din când în când după vreo turlă. Dansul delicat al crengilor 
de brad şi-a împreunat mâinile invitând cerul la sărbătoare, iar 
el, cu o binecuvântată dăruire, i-a dat curs satisfăcut, oferind 
lumii fără perfidie comoara sa nelimitată de frumuseţe, 
poftindu-mă cu mărinimie şi pe mine să fac parte din mişcarea 
lor cadenţată. Am văzut firul ierbii care, într-o bucurie fără 
margini, se înălţa neastâmpărat către spaţiul infinit, acum atât 
de senin de parcă aşa ar fi fost o eternitate, am experimentat 
parfumul suav al florilor care mă cuprindea şi mă-nălţa într-o 
euforie mistică, plină de mister, am simţit Duhul cel Sfânt 
cuprinzându-mi inima şi confesându-mi-se subtil ca într-o 
profundă relaţie filială, iar extazul solemn l-am experimentat pe 
propria-mi piele.  

Strălucirea de diamant a norilor, venea şi ea să reflecte 
prin neprihănire, tabloul fără seamăn ce încremenise într-o 
frumuseţe ireală, completând cu măiestrie gravura celestă 
realizată de Creator. Cupola cerească, acum pictată de albul 
imaculat al cristalelor de gheaţă, îşi inunda bogăţia când cu 
forme geometrice asimetrice, când cu picturi iscusite ce 
aproape că luau forma sanctificaţilor locului.  
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Decorul fastuos şi ireal m-a fascinat până la adoraţie, l-
am simţit, l-am atins şi l-am rugat în tăcere să rămână în vecie 
ţintuit într-un eden fără sfârşit. Cuvintele s-au temut, şi-au 
pierdut din fermitate şi s-au estompat în emoţie mută, 
dăruindu-mi fericite clipa de aur a imaginii încremenite-ntr-o 
natură supremă, desăvârşită, iar culorile june ale primăverii îşi 
tricotau bucuroase asortările împachetate în dantescul 
anotimpului.   

M-am întrebat atunci cu pietate ce am făcut în lumea 
asta să merit o asemenea chemare, ce forţe nevăzute m-au 
împrejmuit şi m-au ridicat în văzduh, îmbătându-mă de 
fericire? Iar cerul, ghicindu-mi parcă gândul precar, îmi zâmbi 
îngăduitor şi-mi trimise o rază de soare ce-mi gâdilă retina. Am 
înţeles atunci răspunsul lui şi i-am surâs cu o plăcere unică. Am 
asemuit acest spectacol al micii mele lumi cu un dar divin, ca o 
binecuvântare asupră-mi, că am suportat în tăcere anterioara 
mânie dezlănţuită, am plecat smerită capul şi, rotindu-mă uşor 
către răsărit, locul de naştere al adevăratei spiritualităţi, am 
şoptit cu evlavie şi recunoştinţă: Mulţumesc! 

 
 

Semn zodiacal 
 

În anii ciuruiţi de gloanţele comuniste eram o 
adolescentă cu capul în nori şi abia dacă îmi cunoşteam ziua de 
naştere. Ştiam aniversările celor de lângă mine pornind de la 
ideea că trebuie să ştiu când este născut fiecare pentru a-l 
cadorisi cu urări de sănătate, fericire, bucurie şi multe altele, 
decupate după acelaşi clişeu.  

Mai târziu, după răzmeriţa decembristă din secolul 
trecut, am auzit de noţiunea de horoscop. Mânată de o 
curiozitate specifică tinereţii, precum şi setei mele de 
cunoaştere, am început să mă documentez în privinţa semnelor 
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zodiacale, crezând că este o ştiinţă aparte, demnă de toată 
lauda. Aşa am aflat că diverse perioade ale anului sunt 
specifice fiecărui individ în funcţie de data sa de naştere. Am 
cunoscut noţiuni noi, cum ar fi: ascendent, descendent, având 
casa numărul X în migrarea planetei Y către planeta Z etc. De 
asemenea, am aflat că există zodiac chinezesc, european, floral, 
egiptean etc. Sigur că aş putea să adaug şi eu, la rândul meu, 
diverse criterii de clasificare a acestor zodiace: după vârstă, 
categorie socială, în funcţie de podoaba capilară, după sex, 
înălţime, orientare politică, nr. progenituri, tipul de maşină, nr. 
de la apartament, nr. de la pantof… şi lista ar putea continua. 
De exemplu, cu uimire am luat la cunoştinţă că sunt porc de 
metal, noţiune de care nu am auzit niciodată. Puteam foarte 
bine să fiu şi măgar de vată sau maimuţă păroasă de cauciuc, că 
tot nu aş fi ştiut! 

Mă întreb cum am putut să fim atât de ignoranţi, să 
trăim într-un comunism ce părea perpetuu şi să nu cunoaştem 
aceste noţiuni. Astăzi, până şi cei mai de seamă oameni, îşi 
consultă horoscopul încă de la prima oră, pentru a şti dacă le 
merge bine sau nu de-a lungul zilei. Ba unii, sfidând destinul, 
se duc şi ghicitoarea Sunita sau chiar la mama Omida pentru a 
vedea dacă le merge bine, dacă vor câştiga la loterie banii mult 
visaţi sau dacă alegerile locale, prezidenţiale, europene, 
parlamentare etc. le vor fi favorabile au ba.  

Totul se învârte în jurul aştrilor. Viaţa noastră este 
strâns legată de mişcarea acestor stele. Dacă o stea se 
deplasează către stânga de exemplu, atunci avem noroc, dacă 
steaua respectivă întâlneşte vreo surată, atunci destinul nostru 
ia o nouă turnură şi, deci, ne dă de gândit. 

Probabil că tot din vina acestor biete corpuri cereşti, 
România nu mai poate ieşi din gaura neagră în care s-a 
autoinclus. Sau, mai rău, a început să- i placă aici. Când vom 
ieşi din anul Tigrului, an fără împliniri măreţe pe plan social, 
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vom intra în anul Calului sau al Bivolului sau al Şarpelui 
Zburător că am trecut de cel Târâtor şi tot nu ne-a mers bine.  

Tot e bine, că ne documentăm, citim, aprofundăm, 
măsurăm şi cercetăm tot ce se poate despre zodii, semne 
zodiacale, bunul mers al horoscopului, clasificat şi acesta, la 
rândul lui, pe zile, săptămâni, luni, ani etc. 

Acest lucru mă duce cu gândul la o formă de evoluare, 
numită atotcunoaştere. Românii vor să ştie tot, să nu piardă 
nicio informaţie în ceea ce priveşte dezvoltarea acestor 
reprezentări grafice de poziţionare a aştrilor. De parcă toată 
viaţa noastră se învârte în jurul Universului infinit şi nu putem 
trăi decât dacă ne informăm în această privinţă. Aici excelăm. 
De fapt, excelăm în domenii de interes care nu interesează pe 
nimeni dintre cei mai elevaţi, mai nobili, cu adevărat 
academici. 

 Iată cum viaţa ne împinge, fără acordul nostru, către noţiuni 
noi, demne de remarcat.  

 Iată cum încet-încet devenim astrologi, psihologi, filozofi etc.! 
 
 

 

Timpul 
 

 
Aproape când nu mai mişună nimeni prin casă şi când 

zarva încetează, încep să scriu ce-mi trece prin cap. Târziu în 
noapte. Dar nu în fiecare noapte, căci ar fi bine dacă ar fi aşa. 
Când şi când.  

Fiindcă până la momentul acela nocturn de graţie, 
trebuie să fac câte ceva.  

Şi asta, aproape în fiecare zi, iar dacă nu e una, e alta.  
Istovită, frântă, obosită după o zi de muncă, cu nervii 

întinşi până dincolo de limite, ajung seara acasă şi nu ştiu de ce 
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să mă apuc mai întâi. Trebuie să trec prin piaţă să-mi fac mici 
cumpărături, trebuie să mă apuc să fac felul de mâncare 
comandat, nu ăla visat de mine în ajun, trebuie să plec pe afară 
îmbrăcată pe jumătate, să mă duc să-mi aştept copilul care vine 
de la bibliotecă de la nu ştiu ce cursuri gratuite de limbă 
engleză (şi vine cam târziu şi sunt câini în zonă), trebuie să trec 
pe la poştă ca să trimit o recomandată ce trebuia să ajungă ieri, 
mă duc să iau pâine, plătesc cablul, mă cert în telefon un sfert 
de oră cu cei de la reţeaua de telefonie X, care mă tâmpesc de 
cap cu fabulosul, extraordinarul abonament de sărbători, sună 
telefonul şi e cineva care întotdeauna vrea câte ceva, mi-au 
sărit buşoanele de la tabloul electric, am chemat "meşterul" 
care m-a privit atât de galeş de spuneai că am fugit din serai, şi 
senin m-a întrebat: "Cum de mai trăiţi?"., înţelegând din asta că 
"putea să vă găsească în casă...." N-a mai adăugat nimic (el!), 
dar eu am continuat în gând: "... moartă...". Mă bucur de viaţă 
în continuare aşa că plec val-vârtej la o rudă ca să iau o geacă 
dată de pomană, mă cert din nou cu vecinul de la parter care 
lasă uşile vraişte de la intrare deşi avem interfon, strâng rufele 
din maşina de spălat şi mă cocoţ cu un picior pe jardinieră şi cu 
celălalt pe pervazul de la geam şi le întind, le prind bine în 
cârlige, mă schimb, mă spăl, alea-alea etc., apoi cad lată în faţa 
lu' mister Suleyman şi- i acord cu graţie şi bunăvoinţă umilele 
mele jumătăţi de oră dintre reclamele ce ţin, puse cap la cap, 
cam tot atât cât episodul în sine, înţelegând din doi în doi, 
restul trăgându- le de limbă pe cadânele de la serviciu care nu 
pierd nimic, sau dacă pierde vreuna, cealaltă are grijă să 
vizioneze tot. 

Adorm fuguţa, mă trezesc rapid şi viteză către serviciu, 
fiindcă sunt deja în întârziere, ca de obicei. 

Culmea culmilor! 
Am răgaz trei secunde să gândesc. Şi gândesc. 
Uneori.  
Nu tot timpul. 
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Poate nu neapărat din copilărie, ci mai recent, mai exact 
în ultimii ani, am constatat cu stupoare că timpul şi-a pierdut 
din elasticitate, că a devenit mai redus, mai rigid, inflexibil.  

Cred că cel mai mare duşman al nostru, al omenirii, 
rămâne acest TIMP, deşi dacă mă gândesc bine, noţiunea de 
„timp” este cam abstractă, întrucât noi am inventat-o, ca să ne 
ghidăm viaţa, trecerea anilor, după ea. Timpul, în cosmos, nu 
există. Timpul, este o eternitate, este fără consistenţă, este vid, 
este o infinitate de clipe peste care poţi să zbori cu puterea 
gândului, este fără început şi fără sfârşit, este nemărginit în 
spiritualitate şi finit în materialitate.  

În lumea aceea paralelă cu a noastră, în lumea unde 
vom păşi şi noi, mai devreme sau mai târziu, timpul este static, 
este fix. Nu are dimensiune. Este exact ca sunetul. Sunetul nu 
există în Univers, aşa cum nu există apa sau oxigenul, căci fără 
atmosferă, sunetul nu se poate propaga. În Univers este pace, 
este o linişte coagulată, o linişte dură care nu poate fi fisurată 
de niciun decibel, care dăinuieşte de o veşnicie şi care va mai 
dura încă o veşnicie. Cele mai mari explozii solare nu au sunet. 
Cataclismele cosmice, exploziile stelare, sunt făcute în 
muţenie, în acea muţenie sfântă, dată de puterea divinităţii. 
Dumnezeu a clădit această lume în linişte fiindcă atunci când 
creezi ceva trebuie să fie pace, trebuie să fie lumină, trebuie să 
fie tăcere. Doar aşa poţi crea ceva desăvârşit.  

Dar timpul, în mica noastră lume, reprezintă cel mai 
auster inamic, cel mai feroce duşman. Tăcut, sadic şi dur, trist 
dar şi implacabil, el ne roade zilele una câte una şi ne face una 
cu pământul, fiindcă mi se pare că bătrâneţea ne apleacă tot 
mai mult către ţărână, tocmai de aceea ni se deformează încet-
încet acea coloană vertebrală ce ne ţinea drepţi cândva.  

Timpul este ireversibil, ca apa care curge printre pietre. 
El lasă urme adânci în suflet, în gânduri, în fiecare cută apărută 
pe frunte. Acţiunile noastre, cuvintele rostite sau gândite la un 
moment dat, nu mai au cale de întoarcere. Timpul nu este o 
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potecă pe care să te întorci când vrei, nu este o misiune pe care 
s-o duci la bun sfârşit dacă trebuie sau dacă îţi doreşti. El se 
găseşte în aer, în atmosferă, pluteşte printre noi tocindu-ne 
existenţa.  

Ce folos că ridici mâna şi dai ceasul înapoi cu o oră, 
două, trei sau cu un an, cu un veac? El nu te iartă şi nu priveşte 
înapoi. Nu-l poţi păcăli. Niciodată. 

Şi atât timp cât el este atât de limitat, atât timp cât ne 
îngăduie să trăim în şi cu el, poate că ar fi bine să ni- l facem 
prieten. Să parcurgem drumul la braţ, să- l fructificăm până la 
istovire şi să ne bucurăm că i-am atins unda sfielnică a 
sectorului vizibil.  

În al vieţii timp, 
 
 

 
Un ratat celebru 

 
 
Într-una din zile, cum stăteam eu aşa liniştit acasă în faţa 

televizorului, cu telecomanda veşnic în mână, intră nevastă-
mea cu o falcă în cer şi una în pământ, îmi aruncă o privire de 
îngheaţă apa în conductă şi tună: 

- Eşti un dobitoc şi o să divorţez de tine. Animalule! Cum 
ai putut să-mi faci asta? 

Am crezut iniţial că e vreo replică din film, vreun citat adus 
cu ea de la serviciu, o bârfă proaspăt auzită etc. Impasibil, îi 
arunc juma’ de privire şi-mi continui joaca pe butoane. Tac. 
Mai bine tac, că altfel poate fi mai rău. 

- Mă auzi? Cu tine vorbesc, boule!, răcneşte ea, postându-
se între mine şi televizor, cu spatele la acesta şi cu mâinile în 
şolduri. Cum ai putut să-mi faci asta? 

Din poziţia luată, deduc că mie mi se adresează. 
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- Cu mine vorbeşti?, întreb ingenuu ridicându-mi pleoapele 
grele. 

- Da, cu tine! Mai e o altă persoană în această cameră? 
- Ce-ai, măi?, o întreb derutat, sperând că totuşi a greşit 

destinatarul. 
- Cum „ce ai”, cum poţi să mă întrebi aşa ceva, după tot ce-

mi faci, după toate câte mi-ai făcut?, ţipă ea furioasă, 
fluturându-mi prin faţa ochilor o bucată mică de hârtie. Tu ştii 
ce-i asta?, mă întreabă făcând ochii mari la mine. Ştii? 

- Nu ştiu. Ce e?, spun calm încă. 
- Dovada, idiotule, că plodul Mariei este al tău. Dovada că 

tu îi plăteşti pensie alimentară de zece ani fără ca eu să ştiu, 
fără să-mi dau seama. Un mandat trimis de un binevoitor în 
cutia noastră poştală, o copie de fapt a adevăratului mandat, 
ajuns la Maria şi luna aceasta, ca în toate lunile de altfel. Ah, 
Dumnezeule! Unde mi-a fost capul? Ce proastă am putut să fiu, 
ce idioată! Am crezut în tine, am crezut că mă iubeşti, am 
crezut că eşti altfel decât toţi ceilalţi... şi izbucneşte într-un 
torent de lacrimi. 

M-am albit la faţă, iar telecomanda mi s-a părut brusc prea 
grea şi i-am dat drumul pe parchet cu zgomot. 

Care tâmpit mi-a făcut-o oare?, gândesc fulger. Dacă-l 
prind, îi iau capul, continui. 

Nevastă-mea a continuat seria de jigniri, dar eu aproape că 
nu o mai auzeam. Mi s-a părut că orizontul roz al vieţii mele 
tinde către vineţiu, aşa că a trebuit să reacţionez cumva, să 
încerc să împiedic ceea ce gândeam că va urma. 

- Stai, să-ţi explic. Nu e ceea ce crezi!, îi spun involuntar şi 
imediat îmi dau seama că asta e cea mai cretină replică văzută 
vreodată în filme, o replică fumată de care am râs de atâtea ori 
amândoi atunci când vedeam că soţul sau soţia, partenerul sau 
partenera era prins/prinsă cu un amant/amantă - după caz, în 
pat, dezbrăcaţi pe jumătate sau total, făcând sex parţial sau 
integral. 
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„Nu este ceea ce crezi!” sau „Ceea ce vezi nu este 
adevărat” - ca şi cum intrusul care dă buzna în iatacul plăcerilor 
trupeşti este înapoiat mintal şi nu-şi dă seama de orgia care se 
petrece acolo, ca şi cum scena este regizată de cineva şi totul 
este mimat, când în realitate perechea este în focul pasiunii, ba 
unde mai pui că gemetele sau icnetele sunt izvorâte din 
excitaţii şi orgasme, doar nu din greaţă sau zădărnicie. Cum 
poţi să spui că nu e ceea ce crezi? Dar ce e oare? Că doar nu e 
oră de practică la facultatea de medicină, examen la anatomie 
ori poate vreun test ginecologic? Normal că este sex acolo, 
binenţeles că este o partidă aprigă de amor, evident că s-au 
adunat şi au explodat toate chimiile nebune ale testosteronului 
îngemănat cu estrogenul, că hormonii au dat năvală peste unul 
şi peste altul şi nu se mai ştie exact cine a început, cine pe cine 
a sărit şi a dezbrăcat întâi, cum de s-a ajuns în poziţie verticală, 
orizontală sau oblică sau Dumnezeu mai ştie cum. Amândoi 
sunt transpiraţi de parcă au alergat concomitent la cursa de o 
sută de metri garduri, amândoi au părul ciufulit de parcă ar fi 
fost băgaţi cu degetele într-o priză de două sute douăzeci de 
volţi, amândoi sunt precipitaţi şi speriaţi. 

Dar nu. 
„Nu e ceea ce crezi!” 
Este o plăsmuire, este himeră, este fata morgană. 
Pe când încercam s-o potolesc pe nevastă-mea, ea a luat o 

mutră de supărată şi a sunat-o întâi pe mama, să-i reproşeze că 
nu mi-a dat educaţie, că sunt un golan, un afemeiat, un 
mitocan, un mincinos. Apoi a aflat soacră-mea, apoi soră-mea, 
apoi cumnata mea, apoi verişoara de la Târgu Jiu şi în cele din 
urmă toate colegele soţiei mele care m-au privit întotdeauna ca 
pe un tip adevărat, ca pe un bărbat de casă care îşi iubeşte 
familia şi nu ar fi niciodată capabil de o asemenea mârşăvie, 
dar care erau acum foarte dezamăgite de infidelitatea mea. 

Timp de două săptămâni am plecat dis-de-dimineaţă şi am 
venit noaptea târziu acasă, în speranţa că nevastă-mea doarme 
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şi nu mai apucă să-mi vadă mutra. Da’ de unde!!! Stătea 
proţăpită în mijlocul patului şi mă aştepta cu un chef nebun de 
scandal. Seară de seară, de ajunseseră vecinii să ne bată-n 
ţeavă. Avea privirea injectată, ochii umflaţi de plâns, iar Mihai 
fusese trimis la mama-soacră, ca să „nu- i stric educaţia” cu 
comportamentul meu de tată derbedeu. 

Într-o zi m-am trezit că mă sună la serviciu şi mă anunţă: 
- Am schimbat yala de la uşă. Nu mai ai ce căuta acasă! 

Du-te la curva de Maria şi creşte-ţi progenitura! Nu mai ai ce 
căuta la noi, nu o să- l mai vezi pe Mihai. Ţi-am trimis şi 
boarfele la mă-ta! O să bag divorţ. 

Şi aud un clic. Închisese. 
Debusolat şi singur, mă apuc să-mi sun prietenii, unul câte 

unul. Sunt supărat nevoie-mare pe toţi şi pe toate şi mă apuc 
uşor-uşor să beau prin cârciumi. Azi aşa, mâine aşa, poimâine 
aşa. Sunt etichetat drept „ratat”. Tot de nevastă-mea, că doar de 
la ea a început totul. Din cauza ei. Mama mă priveşte cu ochii 
trişti, rudele mă ocolesc, colegii îmi atrag atenţia: 

- Ai devenit cam neglijent cu tine, Tudore! Nu curge apa la 
tine acasă? 

Mă miros întâia oară după mult timp şi constat că duhnesc 
a transpiraţie ca un sconcs. Port acelaşi tricou de câteva zile 
bune, sunt nebărbierit, put deja a vodcă mucegăită, a boască 
stătută, a beţiv ordinar. 

Trebuie să termin cu ritmul ăsta, fiindcă nu- i a bună! 
Ce să fac, ce să fac? 
Unde să-mi strig durerea, cui să mă plâng? 
Gata! Ştiu! 
La televizor!!! 
Păi, unde altundeva e mai accesibil? Unde în altă parte pot 

să mă duc astfel încât să mă audă şi nevastă-mea, şi maică-mea, 
şi soră-mea şi soacră-mea, toate în acelaşi timp? Ah! Şi 
verişoara de la Târgu Jiu, că era să uit de ea! 



90 
 

Scriu la un post de televiziune oarecare (nu am voie să spun 
care anume, deşi ştiu că mai toate sunt la fel), îi sun, bat la uşa 
lor şi sunt primit cum nu am visat. Mi se promite „în cel mai 
scurt timp”o emisiune în direct. 

La nici două zile, mă pomenesc cu un telefon prin care mi 
se comunică amabil că sunt invitat la TV în aceeaşi zi, la o oră 
de maximă audienţă. 

Mă duc în baie, fac exces de apă şi săpun, mă înmoi bine ca 
să sară jegul şi putoarea de alcool înrădăcinată de-acum de 
câteva săptămâni întregi în corpul meu, mă bărbieresc, mă 
parfumez, mă echipez în costumul ăla şmecher cumpărat de 
nevastă-mea la ultima mea aniversare şi mă prezint la cea mai 
tare instituţie din România: televiziunea. 

Emoţionat şi cuminte, mă aşez pe scaunul indicat, în 
mijlocul platoului. 

În faţa mea, să văd şi să nu cred, stătea chiar prezentatoarea 
aia mişto pe care o ştiam doar de pe sticlă. Mă priveşte ca pe 
un obiect. Are picioarele din gât, o coafură trăsnet şi un 
kilogram de fard pe pomeţi, amestecat cu pudră într-un strat de 
cinci centimetri de aproape că se crăpa toată tencuiala atunci 
când zâmbea. Îşi alege o poziţie artistică, picior peste picior, şi 
ia microfonul în mână. 

- Trei, doi, unu.... aud undeva în spatele luminilor şi a 
camerelor de luat vederi. 

- Bine aţi venit la emisiunea noastră! Stimaţi telespectatori, 
în seara asta vă vom prezenta povestea halucinantă a unui 
bărbat acuzat de soţia lui că ar avea un copil din flori cu o altă 
femeie. Bună seara, stimate domnule Tudor Pascarenco! 

- Bună seara, răspund sfios. 
- Haideţi să facem cunoştinţă! Lucraţi la o bancă, sunteţi 

director de sucursală, sunteţi căsătorit de opt ani şi aveţi un 
băieţel de şase anişori, pe nume Mihai. Care este povestea dv.? 
Povestiţi-ne, vă rugăm, ca să afle şi telespectatorii noştri 
zbuciumul dv., durerea unui soţ şi tată adevărat! 
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Încep timid cu începutul, îmi frâng mâinile, mă apăr, caut 
scuze, spun că „progenitura” era dinainte de a-mi cunoaşte 
nevasta, dar că am ascuns totul din teama de a nu o pierde, că 
mama „progeniturii” este prietena noastră de familie, dar că eu 
îmi iubesc copilul şi familia etc. 

După prima pauză de publicitate mi se taie scurt: 
- O să vă rog să nu o mai lungiţi şi să începeţi să plângeţi! 
Reîncepe emisiunea, o scurtez şi mă gândesc la prima 

bătaie pe care am încasat-o în şcoala generală. Îmi plâng de 
milă, storc câteva lacrimi chinuite şi refuz vehement toate 
acuzaţiile aduse de familia nevesti-mii. Fac din ţânţar armăsar, 
spun în gura mare „te iubesc”, „iartă-mă” şi „nu o să mai fac 
niciodată”, apoi mi se pune pumnul în gură cu un nou promo, 
după care sunt ejectat din emisiune. Agonia ia sfârşit, iar eu mă 
duc cu prietenii la „una mică”, şi le fac cinste că doar acum am 
buzunarele pline de bani de cei de la TV. Deh! Le-am făcut 
rating. 

A doua zi nevastă-mea apare în tocul uşii la mama, mă ia în 
braţe, mă sărută şi-mi spune tandru că mă iartă, că acum s-a 
convins cât de mult o iubesc şi că nu credea că voi în stare să 
fac un asemenea gest pentru ea, că mă recunoaşte de tată bun 
pentru Mihai al nostru şi să ne reluăm viaţa împreună. 

Prietenii mă sună, sunt avansat la locul de muncă, mi se dă 
o primă substanţială şi sunt invitat, împreună cu soţia, la şef 
acasă. Sunt faimos. 
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Viaţa ca un joc 

 
 
M-am născut într-o familie foarte înstărită. Fratele meu 

era cu zece ani mai mare decât mine şi lucra ca mare mahăr în 
Bucureşti, la Ministerul Agriculturii. Necăsătorit fiind, el 
întreţinea singur tot acel fast în care ne lăfăiam cu ignoranţă, ne 
trimitea bani cu nemiluita, ne cumpărase la fiecare câte o 
maşină de lux şi afacerile îi mergeau ca pe roate.  

Eu trăiam cu părinţii mei pensionari într-una din vilele 
răsărite peste noapte pe malul Dunării. Am avut tot ce-şi poate 
dori un tânăr ca mine, proaspăt licenţiat în ştiinţe juridice, 
absolvent al unei facultăţi particulare, cu maşină 4x4 
ultramodernă, cu şofer, o gagică trăsnet cu craci din gât şi păr 
blond lung – uite că nu ştiu dacă avea extensie sau nu, aveam 
trei femei care mişunau prin casă de dimineaţă până seara 
făcând care mâncare, care curăţenie, care spălat şi călcat, 
aveam un grădinar, doi paznici spătoşi precum trapeziştii de la 
circ, doi dulăi în curte, un căţel de interior şi un hamster.  

Nu duceam lipsă de nimic.  
Pe Tamara o cunoscusem în facultate. O fată voluptoasă 

care purta fustiţele ceva mai jos de chiloţei şi care mirosea 
a Notorius de te trăsnea.  

Îmi făceam veacul prin cluburi selecte, de fiţe, mă 
duceam constant, aproape în fiecare seară cu ea sau cu altele de 
o noapte, în discoteci unde se dansa la bară şi de unde plecam 
euforic dimineaţa, nu fără un grad cam ridicat de alcoolemie în 
sânge ca să nu mai adaug doza de extasy plus whisky, nelipsite.  

Nea Vasile, şoferul, stătea ca un câine bătut în maşină şi 
mă aştepta de fiecare dată. Tăcut, singur şi discret, el nu 
crâcnea şi din „domnişorule Eduard” nu mă mai scotea. 
Uneori, ca să-mi bat joc de el, îi spuneam:  



93 
 

- Vasea, ia stai tu în cap şi cântă „cucurigu”!  
Şi el se aşeza în cap şi cânta precum cocoşul.  
Altădată, tata uita că Vasea are şi el o casă undeva şi că 

trebuie să mai ajungă şi pe acolo. Muncea mai bine şaisprezece 
ore pe zi, de dimineaţă de la şase până seara târziu, aproape de 
miezul nopţii.  

Vasea avea un apartament cu o cameră pe undeva prin 
oraş, iar prea mica bucătărie fusese transformată într-un fel de 
dormitor pe timpul nopţii, fiica lui dormind înghesuită pe un 
pat de scânduri adus de la socrul lui de la ţară, pat de o 
persoană, cu o pătură subţire aşezată peste acele scânduri, pe 
post de saltea. Soţia lui nu avea serviciu. Fusese femeie de 
serviciu la câteva scări de bloc, dar fusese dată afară şi acum 
trăiau toţi dintr-un singur salariu: cel al lui Vasea. Maria era cu 
doi ani mai mică decât mine. Învăţase pe brânci toată viaţa şi 
acum era în studentă în ultimul an la medicină dentară.  

Bietul Vasea!  
Numai el ştia cât plângea pe la uşa tatei să- l ajute cu 

niscaiva bănişori ca să-şi poată întreţine fata la studii în 
Bucureşti.  

Nu-mi era milă de el, nu-l compătimeam şi îmi surâdea 
ideea că aş fi putut oricând să- l strivesc ca pe un gândac. Îmi 
era indiferent. Puteam oricând să- l înlocuim, iar tata abia 
aştepta ca Vasea să facă un pas greşit şi astfel, să găsească o 
ocazie mult aşteptată de a-l da afară pur şi simplu, fără să 
privească înapoi. Numai că Vasea era mai docil decât un câine. 
Nu avea curaj nici măcar să ne privească în ochi. Singura care-l 
privea cu milă, era mama. Mama, o sufletistă care plângea şi 
dacă omora o muscă. Ea era singura care- l mai consola şi nu o 
dată l-am surprins pe Vasea cu lacrimi în ochi atunci când 
vorbea cu ea.  

Ei şi?  
Ce-mi păsa mie?  
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Erau problemele lui, iar dacă mama voia să se încarce 
psihic cu toate necazurile lui, nu avea decât.  

Apoi, într-o zi, mamei i s-a făcur rău, a căzut pe treptele 
din faţa casei ca trăsnită. Era inconştientă. Toţi ne-am alarmat 
şi am dus-o repede la spital. Ni s-a spus că a avut un infarct 
puternic şi că nu se ştie dacă va rămâne cu sechele sau dacă va 
scăpa cu viaţă, dacă îşi va mai reveni vreodată compet.  

Vasea a plecat repede să-l aducă pe Iulian de la 
Bucureşti. Pentru Iulian, fratele meu, mama era o sfântă. O 
iubea mai mult decât propria- i viaţă.  

Eram la spital, eu, tata, unchii, mătuşile, verii noştri şi 
bunicii. Aşteptam clipa decisivă când va sosi medicul şi ne va 
spune dacă orele critice ale mamei au trecut sau nu.  

Telefonul începuse să sune. L-am scos din buzunar, m-
am uitat, dar n-am recunoscut numărul.  

- Alo? Eduard?, mă întreabă o voce gingaşă.  
„Vreuna din gagici”, gândesc cu satisfacţie, 

neabţinându-mi hormonii nici măcar în acele clipe.  
- Da.  
- Sunt Maria, fiica lui Vasea ... mă lămureşte acelaşi 

glas suav şi aproape stins.  
- Ah ... da, îi răspund uimit fiindcă nu vorbisem 

niciodată cu ea la telefon şi nici nu-mi trecea prin cap motivul 
pentru care m-ar fi sunat.  

- Te-am sunat să-ţi spun că tata a avut un accident grav 
de maşină... Era cu Iulian în maşină şi un tir a intrat în ei, la 
ieşirea din Bucureşti... Tata a murit, iar Iulian este în comă 
profundă... Doctorii nu- i dau şanse de supravieţuire... Au spus 
să ne aşteptăm la ce e mai grav...  

Pământul mi-a fugit se sub picioare, am ameţit şi am 
căzut pe gresia rece.  

Când m-am trezit, toate rudele roiau în jurul patului 
meu, mătuşile plângeau, iar unchii mei plecaseră deja spre 
capitală. Tata, înnebunit de spaimă, avea ochii măriţi de groază 
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şi stătea nemişcat. Din ziua aceea nu a mai scos nicun sunet 
niciodată.  

Iulian a murit a doua zi şi l-am înmormântat regeşte, 
fără ca mama să ştie.  

Pe mama am dus-o cu ambulanţa la Bucureşti, fiindcă 
medicii de aici au spus că e prea grav şi că nu riscă s-o mai ţină 
într-un spital în care totul, începând de la vată şi până la aţa 
chirurgicală, se plăteşte. După o săptămână şi-a revenit şi am 
adus-o acasă.  

Au trecut cinci ani de atunci şi ei nu i s-au uscat 
lacrimile.  

Între timp am concediat femeile din casă, grădinarul şi 
paznicii, am vândut casa şi ne-am mutat la bloc într-un 
apartament cu două camere, iar eu dorm pe o canapea amărâtă 
în bucătărie şi lucrez câte douăsprezece ore pe zi - culmea 
ironiei, nu- i aşa? - ca şofer la un mare patron, deşi am studii 
superioare. Ce folos, dacă el nu mi le-a recunoscut?  

Sunt un amărât care a fost bogat cândva, dar care nu a 
ştiut să aprecieze ce i-a dat viaţa. Am luat-o de la capătul de jos 
şi cred că nu voi mai avea şanse să mă mai ridic vreodată.  

 
Apropo'! Am amintit, fie şi în treacăt, vreodată de 

Dumnezeu?  
Că nu mai ştiu...  
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Viaţă retrăită 
 
  

Întâmplător sau poate nu, mi-a căzut de curând în mâini 
un citat al marii prozatoare Ileana Vulpescu “Să-mi pară rău? 
Să-mi pară rău că-n viaţa asta, făcută-n mare parte din rutină, 
mi-a fost dat să trăiesc ceva adevărat şi-atât de frumos? Dacă 
mâine aş lua viaţa de la capăt şi cineva m-ar pune să aleg, 
înfăţişându-mi de la început şi suferinţa cu care-aş plăti 
bucuria, eu tot te-aş alege!“ Fraza asta, menită să mă ducă cu 
gândul la o introspecţie profundă, mi-a rămas întipărită în 
suflet.  

 Chiar aşa! 
 Să presupunem că înainte de a păşi în viaţa asta, Dumnezeu mi-

ar fi dat posibilitatea de a alege între o viaţă oarecare şi aceasta. 
Să mai presupunem că aş fi cunoscut dinainte toate durerile, 
neliniştile, suferinţele, dar şi toate bucuriile parcurse de-a 
lungul existenţei, atât în viaţa asta, cât şi în cealaltă, paralelă, 
netrăită. Pe care mi-aş dori-o? 

 Nu mă văd în stare să fac comparaţii între ceea ce ar fi putut să 
fie şi ceea ce a fost deja sau este. Nu sunt capabilă să fac asta 
până la capăt, deşi am încercat, dat fiind faptul că nu cunosc 
deloc datele celeilalte probleme. Însă, aş putea trasa o linie de 
demarcaţie până în acest punct, până la prezentul în care mă 
zbat pierzător, fiind conştientă de clipa fugară.  

 Cu siguranţă că întotdeauna există “loc de mai bine”, cu 
siguranţă că în fiecare clipă aş putea să mă întreb “dar dacă aş 
fi fost mai fericită?”, “dacă soarta mea ar fi fost una mai 
bună?”. Oh, cât e de adevărat! Dar mă încăpăţânez să fac un 
paralelism strâmb între ceea ce sunt şi ceea ce aş fi putut fi, 
refuzând o opţiune inferioară. Şi totuşi… Aş fi putut să mă 
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nasc în Somalia, să înfrunt războaiele lumii, să intru în beci la 
fiecare două ore de teama bombardamentelor, să fac foamea şi 
să fur de la alţii ca să pot trăi, să deger în tranşee cu un glonţ în 
piept sau să-mi fie omorâtă toată familia asemeni evreilor. 
Scutur din cap cu putere şi mă lepăd de astfel de coşmaruri. 
Nu. 

Totdeauna privesc senin în sens invers, făcând un altfel 
de paralelism. Mai bun, binenţeles. Şi apoi mă opresc. Ia stai! 
Dar viaţa mea? 

Dacă ar fi să o iau de la capăt, să merg pe acelaşi drum, 
aş face-o din nou? 

Mă gândesc. 
Da. 
Fără dubii! 
Fiindcă aici, acum, în această viaţă, am avut clipe de 

fericire, ceea ce nu ştiu dacă în celelalte vieţi aş fi avut, 
indiferent care ar fi fost acelea. Crâmpeie. Frânturi. Firimituri. 
Înguste, abrupte, scurte, dar reale. Şi încă mai am. Şi sper să 
am şi pe viitor. 

Fiindcă cei mai de preţ din viaţa unui om, ai unei femei 
în special, sunt cei care ne poartă sufletele în vecie: copiii. Prin 
prisma lor trăim, prin ei ne continuăm existenţa dincolo de 
moarte, ei reprezintă şuviţa de viaţă rămasă, siajul acela plin de 
lumină asupra căruia putem veghea mai presus de moment. 
Toate durerile, toate ţipetele sau icnetele tâşnite din lăuntrul 
nostru, toate chinurile, se dizolvă, dispar, se evaporă în faţa 
bucuriei dăruite de copil. Fiecare zi care aduce un dram de 
mulţumire este o binecuvântare pe altarul sufletului. Un gest, 
un gând, un râs, o privire, două braţe întinse sau un pupic 
nevinovat se transformă într-un ocean de fericire. Ei bine, în 
clipa aceea uiţi de lacrima apărută în colţul ochilor, uiţi că 
inima ţi-e grea şi că îţi vine să urli. Este o mângâiere unică, 
este secunda magică care ţi-a fost dăruită de destin şi de care te 
poţi bucura din plin.  
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Pentru miracolul din tine, pentru frăgezimea acelui 
suflet nealterat, ţi-ai da ani din viaţă, ţi-ai da ultima suflare şi 
ultimul scâncet.  

Iar tu, mamă universală, priveşte în tine cum îţi simţi 
inima bubuind când copilul tău este fericit. Priveşte-i ochii 
sclipitori ce seamănă cu ai tăi, uită-te pentru un minut în acea 
oglindă magică care-ţi întinereşte spiritul şi chipul şi vei vedea 
adevărata minune a lumii. Singura oglindă care-ţi arată 
tinereţea.  

Pentru că aceste miracole sunt clădite pe dragoste, pe 
iubire, pe acea infinită afecţiune ce vine din şi prin dumnezeire. 
Este singura dragoste a omenirii atât de viu înrudită cu cea 
divină şi pe deplin înţeleasă. Un copil este propria ta reflecţie 
care va dăinui după ce te vei stinge. Este ştafeta fără de capăt 
dusă în milenii de acum încolo, este nemurirea, flacăra 
olimpică a iubirii care va arde veşnic printre semeni.  

Priveşte uimită la făptura aceea gingaşă în braţele căreia 
îţi aşezi toată viaţa şi toată speranţa. Ea îţi alimentează visele, 
te îndeamnă să te ridici din mocirlă şi să parcurgi drumul până 
la capăt, chiar dacă simţi câteodată că te prăbuşeşti. Copile 
drag, eşti un suflet clădit pe alt suflet, eşti un vârf de piramidă 
construit pe temelia trupului părintesc.  

Şi te iubesc!  
Dacă ar fi să aleg o nouă viaţă, aş alege-o tot pe asta, cu 

bune şi rele, dar mai ales cu cele bune. Fiindcă cele bune, deşi 
rare, prin intensitatea lor covârşitoare, acoperă cu infinită 
generozitate marile goluri rămase, craterele din suflet lăsate de 
alţii, dar învelite cu inocenţă de proaspătul vlăstar. 

Cu siguranţă că viaţa asta ar fi retrăită. 
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