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SUNT BINECUVÂNTATÃ

Aveam 8 ani când am fãcut prima cãlãtorie în Regatul Cuvin-
telor. Atunci am descoperit prima datã universul lor miraculos si
rãtãcind in lumea lor am scris prima mea poveste. Apoi, în timp,
alte ºi alte plãsmuiri ale minþii mele s-au întrupat chiar dacã a fost
vorba despre iubire, deznãdejde, pasiune, tandreþe sau pur si sim-
plu despre emoþiile pierdute ale copilãriei. Trebuie doar sã le-o cer,
sã le rog. Atingerea mea le dã puterea de a se metamorfoza, adap-
tându-se la nevoile mele de a transmite altora patima aceasta a mea.
Au darul acesta de a se transforma cameleonic, înfiorându-se odatã
cu mine, iubind si urând, au darul acesta de a transmite tot ceea
ce simt. Frânturi din vieþile altora, din viaþa mea iau fiinþã ºi se înºiruie
pe colile albe.

Arta se naºte din ele ºi lumea mea este datoritã lor altfel,
diferitã, plinã de savoare..

„Cuvintele cresc, descresc ºi mor. Locuiesc pe insule ºi munþi,
pe ºesuri,cãlatoresc pe ape. Existã o civilizaþie a cuvintelor, aºa cum
existã o civilizaþie a materiei organizate in cristale“ (Nichita Stãnescu. —
Despre cuvinte ºi limbaj). 

ªi în toatã aceastã dulce nebunie a scrisului îmi amintesc mereu
de prima mea cãlãtorie.

Sunt binecuvântatã.

LOREDANA ªTIRBU
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AGATHA
„Orologiul, ploaia-n urmã/ªi cu inima-ntr-un ritm /
Bat secundele ce-n turmã/Neîncetat au tot murit“

Tudor Arghezi

Stãteam amorþitã pe locul meu din vagonul Intercity, afarã
ploua mãrunt, o zi de toamnã nu tocmai pe gustul meu, dar si-
tuaþia era de aºa naturã încât nu era cazul sã mã plâng. Cu o
sãptãmânã înainte nici nu îmi trecea prin minte cã voi cãlãtori.
Sincer, nu îmi era dor de Bucureºti, în sufletul meu am fost întot-
deauna o provincialã. Nu îmi este dor de aglomeraþia ºi agitaþia
unui mare oraº, poate doar de parcurile lui încãrcate de istorie
ºi parfumul poveºtilor de dragoste. 

Toatã perioada pe care am trãit-o în Bucureºti a fost, dupã
spusa Agathei, o perioadã de acomodare. Strãdania mea de a
face faþã schimbãrii majore pe care o trãiam era o sursã inepui-
zabilã de comentarii ºi înþepãturi ironice, nu mã ierta niciodatã
când fãceam o gafã. Îi plãcea sã mã punã în situaþii inedite,
urmãrindu-mi reacþia. De-a lungul timpului, prietenia noastrã a
avut o evoluþie ciudatã, uneori stranie. Dar mereu un fir magic
ne conducea inevitabil una spre cealaltã. Cu mulþi ani în urmã
am întâlnit-o în faþa avizierului din incinta facultãþii. Nu ºtiu ce a
fãcut-o atunci sã îmi vorbeascã, poate aerul de copil speriat pe
care ºtiu cã îl aveam; oricum, de atunci destinele noastre s-au
împletit mereu. 

Au trecut zece ani de când am vãzut-o ultima oarã pe Agatha
ºi acum urma sã o revãd. Eram foarte curioasã sã aflu de ce
mã chema, mi se pãrea ciudat cã îmi telefona dupã atâta timp.
Acum zece ani când am pãrãsit Bucureºtiul ne promiteam una
celeilalte cã vom pãstra legãtura, dar de atunci am mai vorbit o
singurã datã. Acum patru zile, marþi pe la ora 17 a sunat tele-
fonul, era Agatha, avea aceeaºi voce caldã, uºor rãguºitã, din cauza
fumatului. Discuþia noastrã a fost aceea a unor prietene vechi care
nu s-au revãzut de o sãptãmânã. Nu m-a mirat asta pentru cã
o ºtiam pe Agatha, aborda întotdeauna lucrurile foarte superficial.

– Trebuie neapãrat sã te vãd, Mara. Te rog sã vii pânã la
Bucureºti. Te voi aºtepta la garã. Te rog, e foarte important pen-
tru mine. Vii? Am acceptat imediat, fãrã sã mã gândesc. Abia
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dupã ce am închis telefonul m-am întrebat ce m-a fãcut sã nu
ezit.

– Am ajuns în sfârºit. Se vãd peroanele.
Glasul doamnei de alãturi mã trezeºte din reverie ºi mobi-

lizatã de agitaþia din compartiment îmi adun încet lucrurile, poºeta
ºi geanta de voiaj. În timp ce trenul intra în garã, o caut cu privirea
prin mulþime. O zãresc: e acolo, într-un palton elegant, verde ca
ºi ochii ei. Mã întâmpina cu o explozie de bucurie.

– Doamne, nu credeam cã vei veni, sunt foarte fericitã
cã ai fãcut-o. 

M-a îmbrãþiºat cu o cãldurã care m-a surprins. Nu era în
firea ei sã fie atât de explozivã în sentimente. Îmi târâi geanta
de voiaj refuzând ajutorul hamalilor ºi o urmez observând privi-
rile care rãmân aþintite cu admiraþie în urma ei. Parcã e un mag-
net umblãtor, e frumoasã ºi elegantã. Întotdeauna a fost o femeie
sofisticatã. Luãm un taxi. Nu mã mirã deloc; deºi are carnet,
Agatha nu conduce.

„O doamnã nu conduce, are ºofer, sau în cel mai rãu caz
ia un taxi.“ La început m-au mirat ciudãþeniile astea, apoi am
descoperit cã multe erau doar o faþadã, care ascundeau exact
contrariul. Îi simt privirea. Nu mã sâcâie cu întrebãri, mã observã
atent, timpul nu m-a iertat nici pe mine, m-am schimbat în multe
privinþe, dar mai ales în modul de a privi viaþa.

ªi iatã-mã acum, dupã atâþia ani, din nou acolo, retrãind
aceeaºi senzaþie de acum 14 ani, pe aceeaºi stradã liniºtitã
mãrginitã de castani uriaºi, un deja-vu care îmi zbârleºte pãrul.
Neschimbatã, vechea casã boiereascã cu geamuri înalte ºi camere
la fel, cocoþatã pe un deluºor înconjuratã de stejari ºi nuci impre-
sionanþi prin dimensiuni, avea vizibil nevoie urgentã de reparaþii,
vopseaua de la geamuri ºi uºi era scorojitã, tencuiala crãpatã ºi
cãzutã pe alocuri. Un drum pietruit ducea de la poarta princi-
palã pânã sus la ea. În jur totul era sãlbatic ºi neîngrijit. Când-
va aici fusese o grãdinã frumoasã cu alei mãrginite de garduri
vii tunse artistic, cu trandafiri, begonii, petunii, un chioºc înecat
în caprifoi ºi trandafiri agãþãtori. Acum totul era o ruinã. Anii de
prosperitate ai familiei Buzescu apuseserã demult.

De când am intrat pe strada ei a devenit neobiºnuit de
tãcutã. A privit ºi ea în jur.

– Da, ºtiu aratã groaznic, e foarte tristã casa asta acum. 
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Apoi cu o notã de voioºie în glas m-a împins:
– Vino, haide. Sã vezi se va bucura ºi mama. Hai! 
M-a prins cu putere de mânã, târându-mã dupã ea. Am

simþit cã îmi vâjâie capul, Agatha mã avea din nou în puterea ei
la fel ca în trecut.

În salonul imens cu mobilã veche stãruia un aer închis, lângã
o mãsuþã din furnir de nuc doamna Lizy aranja câteva fire de
trandafiri albi într-o vazã. Când Agatha a deschis vijelios uºa, doam-
na a întors capul miratã.

– Mamã uite cine a venit, Mara! Ai vãzut? Nu credeai cã
va veni. S-a repezit la mama ei sãrutând-o fugar pe un obraz. 

Doamna Lizy s-a apropiat de noi, mi s-a pãrut îmbãtrânitã,
avea întipãritã pe faþã o tristeþe care m-a speriat.

– Deci ai venit pânã la urmã… a murmurat încet. Mã bucur
sã te vãd, Mara.

Nu am apucat sã conversez cãci Agatha mã trãgea pe scãri
în sus spre camera mea. Aceea era camera unde dormeam eu
de obicei ºi am putut constata cã era neschimbatã; acelaºi pat
franþuzesc cu o cuverturã de dantelã îngãlbenitã de vreme, scri-
nul, dulapul pânã ºi covoraºul din faþa oglinzii era acelaºi. S-a aºezat
pe pat apoi a privit în jur absentã.

– Am lãsat totul la fel. Nu am schimbat nimic de când ai
plecat. Se uitã la ceasul delicat de la mânã ºi oftã. Te las acum,
ºtii cã mamei nu îi place sã întârziem. Cinãm ca de obicei, sper
cã nu ai uitat? M-a privit ºmechereºte pe sub gene.

I-am zâmbit.
Afarã se întuneca ºi am aprins lumina. Am deschis uºa care

dãdea într-un mic balcon ºi am privit grãdina. În mintea mea pri-
veliºtea pe care o ºtiam era alta dar realitatea m-a copleºit. De
sus dezastrul în care se afla familia lua amploare, totul era în
paraginã. Zãrind tufele de trandafiri mi-am adus aminte câtã grijã
avea de ele Tase. Bãtrânul Tase precis se rãsuceºte în mormânt
ºtiind în ce hal e grãdina lui. ªi nu ºtiu de ce, m-am gândit apoi
la Andrei. Oare ce mai face? Brusc am avut o senzaþie de angoasã.
Am intrat în camera care acum mi s-a pãrut cumplit de goalã.
De pe un perete mã privea surâzãtoare chipul unei vânzãtoare
de liliac, ºtiam tabloul, fusese pictat acum vreo sutã de ani de
o mãtuºã a Agathei. M-am îmbrãcat pentru cinã ºi am coborât
în salon. Masa lungã de 12 persoane, semãna cu o corabie
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abandonatã de echipaj. Agatha ºi doamna Lizy mã aºteptau vorbind
în ºoaptã.

– Vino, te aºteptam. 
Vocea veselã a Aghatei contrasta cu atmosfera sumbrã ºi

a fost ca un duº rece care a alungat fantomele. Toatã perioada
cinei, Agatha a încercat sã învioreze atmosfera, ne-am amintit
întâmplãri din facultate, de foºti colegi ºi profesori. 

Doamna Lizy ne privea atentã ºi încet, încet privirea i s-a
însufleþit. A început sã participe la conversaþie amintindu-ne câte
un amãnunt pe care îl uitasem, pânã la sfârºitul mesei râdeam
cu lacrimi. Masa nu mai pãrea atât de goalã, lumina candelabru-
lui de cristal era caldã ºi atmosfera nu mai era rece ºi tristã.
Ne-am dus la culcare târziu ºi am adormit cu sentimentul cã o
parte din trecutul meu se întoarce.

* * *
A doua zi m-am trezit destul de dimineþã ºi nezãrind pe

nimeni am ieºit în grãdinã. M-am aºezat pe o bãncuþã sub o boltã
de struguri copþi. Aºa miroase probabil în þara lui Dionysos sau
aºa îmi imaginam cã ar trebui sã miroasã. Noaptea îl visasem
pe Andrei. Nu mai ºtiu exact despre ce era vorba în vis dar mi-a
rãmas foarte vie în minte atitudinea lui protectoare faþã de mine.
De dupã cotul casei l-am zãrit venind pe tatãl Agathei; Alecu Buzescu
se plimba sprijinit de un baston ºi m-a impresionat cât de mult
se schimbase. Era foarte îmbãtrânit ºi pãrea total neputincios.
Bãrbatul acesta nu mai semãna deloc cu cel de acum 14 ani.
Atunci l-am întâlnit când am venit prima datã la vilã. Agatha mã
invitase la ei pentru sfârºitul de sãptãmânã: stãteam pe terasã
ºi mâncam îngheþatã, era vineri dupã amiazã ºi atunci am vãzut
venind spre noi un bãrbat înalt, elegant; se apropia de 60 de ani
dar pãrea mai tânãr. Agatha m-a prezentat cemonioasã iar el
mi-a sãrutat mâna, declarându-se plãcut impresionat mai ales,
spunea el pentru cã o parte din familia lui îºi avea rãdãcinile în
Ardeal. M-a impresionat atunci atât la el cât ºi la Agatha ele-
ganþa înnãscutã a gesturilor ºi lucrul acesta mi s-a pãrut ceva
extraordinar pentru cã nu am mai regãsit-o la nici un cunoscut
de al meu.

– Bietul tata. A decãzut atât de mult. Nu a mai rãmas
nici urmã din marele avocat. Nu m-am întors. Agatha stãtea
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aproape de mine. Îi simþeam cãldura corpului ºi a palmelor lipite
de umerii mei.

– Da, am murmurat, este foarte schimbat.
– Se chinuie pe el ºi mai ales ne chinuie pe noi vãzându-l

în starea asta. Are rare momente de luciditate, abia mai înþelegem
ce spune.

– Agatha, de ce m-ai chemat? M-am întors spre ea aºtep-
tând un rãspuns. Vocea îmi tremura, simþeam cã ceea ce voi
auzi mã va face sã sufãr. S-a aºezat alãturi de mine pe bãncuþa
de piatrã.

– Acum un an de zile am fãcut un control de rutinã. Am
descoperit atunci cã eram bolnavã, foarte bolnavã. Aveam
leucemie. Am urmat apoi tratamente peste tratamente, unele
au fost groaznice. Apoi o perioadã m-am simþit mai bine ºi am
crezut cã am scãpat. Ma înºelam însã amarnic. Dumnezeu avea
alte planuri cu mine. Adevãrul este cã numai am nici o ºansã,
a continuat fãrã emoþie în glas, nu se mai poate face nimic. Oricum
m-am resemnat am încetat sã mã mai cramponez inutil de spe-
ranþã. Îþi spun toate astea ca sã înþelegi cã nu am nevoie de com-
pãtimire ºi de toate lucrurile celelalte care mi s-ar pãrea penibile
oricum în acest moment…

M-a cuprins o tristeþe copleºitoare, nu ºtiam ce sã îi spun
sau cum sã reacþionez. Îmi simþeam ochii grei de lacrimi ºi am
plâns fãrã sã mã pot opri. M-am cuibãrit la pieptul ei. Agatha
mã mângâia pe pãr liniºtindu-mã.

– Nu mai plânge eu am plâns prea mult ºi nu mai am la-
crimi, cred cã Dumnezeu mã pedepseºte pentru pãcatele mele.
ªtii, nu te-am chemat doar ca sã te vãd pentru ultima oarã, ci
ca sã îmi cer iertare. Te-am trãdat într-un fel pe care l-am regre-
tat apoi tot timpul.

Am ridicat capul ºi am privit-o. Ce voia sã spunã? Nu
înþelegeam.

– Andrei? Mi-a venit pe buze numele lui fãrã sã ºtiu cum.
Instinctiv am ºtiut cã despre el e vorba.

– Mã mãcina asta, sã ºtii. Acum recunosc… te invidiam.
Eram îndrãgostitã de el. Foarte îndrãgostitã. Ghinionul meu a fost
cã el te iubea pe tine ºi cã avea principii pe care eu nu le
înþelegeam. Cu cât mã respingea cu atât îl doream mai mult.
Câteva clipe am ascultat-o ºi nu puteam sã înþeleg, vorbele ei
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treceau pe lângã mine fãrã sã le prind înþelesul, apoi încet, încet
din nebunia aceea am reuºit sã pricep ºi i-am vorbit abia reuºind
sã îmi gãsesc cuvintele.

– Nu am ºtiut. Nici mãcar o clipã nu m-am gândit la asta,
fiecare întâlnire dintre voi era un rãzboi. Tremuram de fiecare
datã când ºtiam cã vã întâlniþi.

– Da, ºtiu. Apoi ce s-a întâmplat a fost un dezastru. Nenoro-
cirea a fost cã la petrecere te-ai simþit rãu. Acela a fost momen-
tul pe care îl aºteptam. L-am vânat toatã seara, i-am fãcut avansuri
tot timpul. Parcã îl vãd, era atât de frumos, mã fulgera cu privirea
de fiecare datã când se simþea ameninþat ºi apoi îi era fricã sã
nu observi. Trecusem cu neruºinare de orice limitã de
prevedere. Toþi au observat cã încercam sã îl cuceresc nu conta
cã aveam sã pierd, eram prea orbitã ºi proastã sã vãd mai
departe.

– Acum în sfârºit îmi dau seama de ce ai fost aºa de gri-
julie cu mine, acum înþeleg de ce ai insitat atât sã rãmân ºi de
ce el a fost atât de crispat.

– Vreau sã termin de povestit, oricât de mult m-ar durea,
e ultima mea ºansã de a obþine iertarea ta ºi de a scãpa de povara
asta.

– Te ascult, i-am spus cu o voce strãinã.
– Plecase toatã lumea ºi voia sã meargã sa te ia acasã,

atunci m-am lipit de el ºi l-am sãrutat. Nu a fost aºa cum mi-am
dorit. El a fost grãbit ºi furios. Apoi m-a pãrãsit fãrã un cuvânt.

– Atunci m-a pãrãsit ºi pe mine. Atâta timp am crezut cã
am greºit cu ceva. Multã vreme m-am tot întrebat, de ce?

– A fost numai vina mea, iar el era prea cinstit ca sã te
mintã.

– Nu, a fost prea laº ca sã înfrunte adevãrul, e mai bine
cã s-a întâmplat aºa, am spus asta cu amar pentru cã mã durea.

– Ai sã mã urãºti, dar tot ce îmi doresc acum este iertarea
ta. Simt cã nu aº putea muri cu povara asta pe suflet.

– Poate dacã mi-ai fi spus atunci adevãrul, te-aº fi urât ºi
te-aº fi dispreþuit. Acum mi se par lucruri prea îndepãrtate ca
sã mai fac asta. Oricum nimic din ce se întâmplã cu noi nu e
fãrã rost. Iubirea ºi ura sunt sentimente care rãnesc. Andrei mi-a
lãsat un sentiment de frustrare ºi amãrãciune. Mã simþeam vino-
vatã, e bine cã m-am eliberat de sentimentul ãsta. Mãcar ºtiu
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cã nu a meritat. M-am întors spre ea ºi abia atunci am obser-
vat cât de fragilã era, abia atunci i-am observat cearcãnele vineþii
de sub ochi. Mi s-a fãcut milã. I-am luat mâinile în ale mele.

– Agatha, am venit pregatitã sã înfrunt fantome. Ele nu
ne pot face rãu, sã ºtii.

Ne-am îmbrãþiºat ºi am stat aºa mult timp.
Am rãmas o sãptãmânã la Bucureºti, într-o altã stare de

spirit, am colindat prin Herestrãu, am fost la Ateneu ºi la Naþio-
nal am aflat multe lucruri despre noi. Era o aparenþã de norma-
litate pe care o trãiam. Întoarsã acasã vorbeam des la telefon,
ne scriam. A murit într-o duminicã de mai. Agatha ura iarna.

MUSAFIRUL
Domnului Artur Silvestri 

De cum se lãsase seara, ploaia torenþialã se dezlãnþuise cu
toatã forþa ºi ameninþa sã inunde totul, pãmîntul era îmbibat pînã
la saturaþie cu apã. Casa fostului boier Mãrcuº construitã în stilul
clasicismului timpuriu în a doua jumãtate a sec XIX, pe douã nivele,
aflatã în mijlocul unui vast parc cu pomi fructiferi ºi ornamentali,
se afla într-o situaþie jalnicã ºi suporta cu greu atacurile vremii. 

Pe vremea fiicei cele mici a boierului, Amalia, grãdina
devenise un mic paradis. Pe lângã florile existente, ea construise
ºi o serã pentru sutele de plante exotice aduse din Asia ºi Africa.

Dupã ce ºi ultimul descendent al boierului murise casa tot
schimbase proprietarii ºi, apoi, ani de zile rãmãsese nelocuitã. 

De vreo trei luni însã exista un nou proprietar, profesorul
Ion Mateianu ºi soþia acestuia Alia. 

Alia Mateianu, o femeie subþiricã, blondã, frumoasã, se îndrã-
gostise de locul acela imediat. I se pãruserã spectaculoase sobele
din teracotã smãlþuitã ºi faianþã care în fiecare camerã aveau o
altã formã, culoare ºi stil. În dormitorul lor teracota era în stil
roccoco roºiaticã , atât de frumoasã cã de obicei seara o admi-
ra minute în ºir. Soþul ei pãrea insensibil la lucrurile astea: a sta-
bilit dormitorul în camera aceea deoarece i se pãruse cea mai
cãlduroasã. 
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În fiecare searã Ion Mateianu se aºeza la biroul pe care
ºi-l instalase la parter ºi scria la lucrarea lui privind geneza lim-
bilor moarte. Lampa de la birou îi lumina faþa aplecatã asupra
foilor. Avea o piele albã, cu riduri fine în colþurile gurii, îºi þinea
ochelarii aproape pe vîrful nasului. Pipa cu muºtiuc de fildeº o
þinea în mâna dreaptã ºi din când în când o izbea uºor de mar-
ginea biroului. 

Citea extrem de concentrat ºi abia într-un târziu realizã cã
se simþea privit. Aruncã o privire superficialã în jur dar nu observã
nimic neobiºnuit aºa încât continuã sã citeascã.

Peste cîteva clipe simþi o puternicã stare de disconfort. Se
opri cîteva clipe apoi continuã sã lucreze.

Sunetul soneriei îl trezi la realitatea, se uitã instinctiv la ceas
ºi vãzu cã era trecut de ºapte; dar din cauza vremii mohorâte
pãrea sã fie mai târziu. Nu aºteptau pe nimeni aºa cã nu ºtia
cine putea fi. Se îndreptã spre hol ºi aprinse lumina. 

Bãrbatul din uºã avea o pelerinã de ploaie verde închis ºi
o pãlãrie din fâº cu boruri mari de aceeaºi culoare. Apa curgea
în ºiroaie de pe pelerinã ºi se scurgea pe marmura treptelor.

– Bunã seara. 
Bãrbatul din pragul uºii era înalt, poate cu un cap mai înalt

decât el, observã profesorul.
– Bunã seara. 
– Îmi cer scuze cã deranjez atât de târziu, dar maºina mea

a avut probleme pe drum, aºa cã mi-a fost imposibil sã ajung
mai devreme deºi asta era intenþia mea. Mã numesc Mircea
Codreanu ºi sunt vecinul dumnevoastrã de la Apus. Am venit într-o
vizitã de curtoazie, sper cã nu deranjez. 

– Profesor Ion Mateianu. ªi-au strîns mâinile dupã care
au intrat în hol.

Afarã vîntul se înteþise ºi salcia uriaºã din faþa casei îºi zbu-
ciuma crengile cu furie, semãnând cu o gorgonã giganticã.

Amabil, profesorul îl ajutã pe musafirul sãu sã îºi dea jos
pelerina ºi pãlãria de ploaie, apoi le agãþã pe cuierul din fier for-
jat din hol. 

Musafirul era înalt, cu o figurã uscaþivã ºi mustãcioarã în
furculiþã, îmbrãcat într-un costum maro de lânã, avea un aer vetust
care îl intrigã într-o oarecare mãsurã pe profesor. A avut sen-
zaþia la un moment dat cã a simþit ºi un uºor parfum de lãmâiþã,
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dar probabil era doar o pãrere, altfel þinuta musafirului sãu era
impecabilã. 

Îl pofti în birou ºi îi indicã un fotoliu în care sã se aºeze.
– Aveþi o casã frumoasã, domnule Mateianu. Bãrbatul

cercetã admirativ pereþii acoperiþi de rafturile bibliotecii.
– Da, dar a trebuit sã renovãm mult. A costat o grãmadã

de bani. Un cherry doriþi? Sau mai bine un pahar de vin? Am un
Cotnar excelent. L-am primit cadou de la un coleg de al meu
colecþionar de vinuri.

Domnul Codreanu clãtinã afirmativ din cap. Vinul rubiniu sclipi
îmbietor în paharul de sticlã cu picior înalt.

– Dar a meritat.
– Da, pe deplin. Îmi cer scuze cã soþia mea nu poate sã

coboare dar s-a culcat mai repede, avea o migrenã.
– Eu trebuie sã îmi cer scuze deoarece am venit neanunþat.

Intenþia mea a fost sã vã vizitez demult dar au intervenit tot felul
de probleme ºi nu m-am putut desprinde.

– Sincer îmi pare bine cã ne-aþi vizitat. Pe vremea asta
mizerabilã nu merge nici televizorul, mai ascult ºtirile din cînd în
cînd. 

– Aºa este, sã ne bucurãm cã mai avem curent. Vînturile
astea puternice ne fac tot felul de surprize neplãcute.

– Sunteþi cãsãtorit, domnule Codreanu?
– Nu, sunt holtei cu vocaþie. 
Profesorul zâmbi amuzat.
– Sunteþi un om cu un psihic puternic, atunci.
– Depinde, domnule Mateianu, depinde. Îmi permiteþi?
Se ridicã din fotoliu ºi se apropie de rafturile bibliotecii
– Vã rog.
– Observ cã aveþi cãrþi de valoare, unele rare. Ce noro-

cos sunteþi.
Profesorul roºi puternic, extrem de mãgulit. Musafirul lui

atinsese un punct sensibil. Cãrþile erau pasiunea ºi nebunia lui.
Avea multe cãrþi rarisime care valorau o grãmadã de bani ºi fiind
vanitos din fire le arãta oricui era interesat.

– Aveþi dreptate, sunt nepreþuite.
– Oh, un Liturghier din 1747, un exemplar destul de rar.
– Cãrþile mele sunt nepreþuite, sunt un om norocos.
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– Nepreþuite spuneþi? Tonul pe care a fost rostitã între-
barea era uºor ironic.

– Pentru mine, da. Trebuie sã recunosc cã nu toatã lumea
apreciazã cãrþile vechi. Mã rog, alþii au alte preferinþe, depinde
de fiecare în parte.

– ªi ce anume predaþi, domnule Mateianu?
– Þin cursuri la Universitate, predau latina ºi scriu lucrãri

despre cãrþile descoperite de mine sau de alþii. Am scris ºi o
carte de gramaticã.

– Sunt încântat sã vã cunosc, oamenii de calitate sunt
extrem de rari. Din nefericire.

Orologiul bãtu de noua ori. 
Domnul Codreanu atinse uºor cu degetele cotoarele cãrþilor

din bibliotecã. Apoi se întoarse spre gazda sa 
– Trebuie sã plec, s-a fãcut târziu. Mi-a fãcut plãcere sã

vã cunosc domnule Mateianu, regret nespus cã nu am avut
plãcerea sã o cunosc pe soþia dumneavoastrã. Am auzit cã este
o persoanã deosebitã. Într-o zi poate voi avea ºansa asta.

– Sunteþi binevenit oricând. La revedere. 
Silueta subþire a ciudatului musafir se pierdu în noapte, ploua

încã teribil ºi abia dupã ce a închis uºa profesorul ºi-a dat seama
cã nu a observat maºina musafirului sãu ºi nu auzit nici motorul
maºinii. A stins luminile ºi a urcat în dormitor: Alia dormea.

Avea un somn liniºtit, uneori zâmbea în somn, asemenea
unui copil. Prezenþa ei îl liniºtea întotdeauna; se întoarse pe o
parte ºi adormi cu gândul la seara care tocmai trecuse.

Alia se trezi prima, soþul ei mai dormea, probabil cã lucrase
pânã tîrziu. Îºi luã capotul din tafta verzuie, papucii pufoºi ºi coborî.
Se trezea întotdeauna pe la ora ºase ºi fãcea cafeaua ca sã o
poatã bea împreunã cu Maria, femeia care o mai ajuta la tre-
burile casei. Era un moment care îi fãcea mare plãcere, ascul-
ta ºtirile din sat ºi îºi fãceau planuri pentru întreaga zi.

Hotãrî sã se abatã întâi prin biroul soþului ei ca sã tragã
draperiile ºi sã deschidã geamul. Dar cînd s-a întors spre bibliotecã
a rãmas încremenitã: în locul cãrþilor valoroase ale soþului ei, a
cãrþilor pe care el le iubea era acum numai cenuºã, o cenuºã
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groasã aproape albã. ªi abia atunci ºi-a dat seama cã în încãpere
nu mirosea a fum ºi un iz discret de lãmâiþã învãluia toatã
încãperea.

BÃRBATUL CU PÃLÃRIE GRI
Se-ntîmplã pentru ochii tãi (ochi de pãdure)

Sã-nchipui uneori o vînãtoare-n vis
Într-un noian de frunze roºii de odihnã,

Gîndesc sã-þi pun sub cap un iepure ucis.”
(Lucian Blaga-Andante)

În imobilul de pe Aleea Ion Stâlpeanu nr. 202 locatarii se
pregãteau pentru o searã plãcutã de toamnã tîrzie, marea lor
majoritate moþãind în faþa televizorului la vreo emisiune de diver-
tisment de week-end sau forfotind prin bucãtãrie. 

Doamna Amalia Stancu, locatara de la apartamentul 4,
privea atentã pe fereastra de la camera de zi, mai exact îl obser-
va pe bãrbatul care se apropia grãbit de intrarea în imobil. O intri-
ga foarte tare faptul cã nu îi observase faþa deloc deoarece aces-
ta îºi þinea capul uºor aplecat ºi mai purta ºi o pãlãrie gri de
fetru. ªtia cine este, era vecinul ei de la apartamentul 3, se muta-
se alãturi nu de mult timp ºi o fãcuse fãrã mare vînzolealã. Un
tip ºters, a zis Rora referindu-se la el, fãrã perspective.

Sora, de fapt Aurora Stancu, avea prostul obicei de a pune
etichete oamenilor, mai ales celor pe care nu îi plãcea ºi spre
marea surprindere a surorii ei avea o abilitate uimitoare de a
surprinde întotdeauna o trãsãturã de caracter dominantã a respec-
tivei persoane.

Cele douã surori locuiau de o jumãtate de veac acolo; aparta-
mentul lor mare ºi spaþios semãna mai degrabã cu un muzeu
decât cu o locuinþã obiºnuitã. Pereþii erau încãrcaþi de tablouri
de valoare, mobilele ºi vitrinele adãposteau o mulþime de obiecte
de argint ºi antichitãþi, lucruri adunate pe parcursul anilor de mem-
brii familiei. Tatãl ºi strãbunicul lor fuseserã diplomaþi de carierã
ºi în lungile lor cãlãtorii prin lume adunaserã o impresionantã
colecþie de obiecte de artã.
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Ca în fiecare searã, Rora stãtea în fotoliul ei preferat ºi
croºeta ºnur pentru faþa de macrame la care lucra; cînd era cazul
se oprea, rula ºnurul pe ghem ºi îl prindea cu ac de siguranþã
ca sã nu se desfacã. Veioza înaltã cu picior de abanos ºi abajur
bej cu ciucuri de mãtase împrãºtia o luminã caldã dar nu foarte
puternicã; cu toate astea nici una din ele nu s-ar fi gîndit sã o
schimbe cu ceva mai modern.

– La ce te uiþi ? Rora ridicã privirea curioasã.
– La vecinul nostru — apoi aruncã o privire spre orologiul —

e ora ºase fãrã un sfert, are un program cam ciudat nu vine
niciodatã la aceeaºi orã. Mã întreb unde lucreazã?

– Poate e vreun comis voiajor, mai ºtii?
– Nu prea cred, Amalia aranjã perdeaua de la fereastrã

ºi se îndreptã spre fotoliul aºezat vis-a-vis de cel al Rorei. Are
haine de calitate bunã ºi cred scumpe iar zilele trecute cînd am
trecut pe lîngã el am simþit un uºor iz de tutun Lord Winsmore
care ºtii ºi tu cît de scump este. Îþi imaginezi, continuã Amalia
vorbind mai încetiºor ºi aplecîndu-se puþin peste mãsuþa de cafea,
nici chiar doamna Marcu, care ºtie toate bîrfele din cartier da-
rãmite pe cele de scara noastrã nu a aflat mai nimic despre el.
Atîta doar cã este foarte politicos (lucru pe care îl ºtim ºi noi)
ºi cã frecventeazã anticariatele din centru. Rora îºi ridicã privirea
spre sora ei ºi o anunþã cu sarcasm.

– Uite încã un lucru pe care nu îl ºtie Mãrculeasa: veci-
nul nostru are o pisicã, o birmanezã.

– Serios? Dar tu de unde ai aflat, eu una nu te-am vãzut
socializând cu el pînã acum?

– Îþi spun, cã oricum nu e mare lucru ºi ºtiu cã altfel o sã
mã pisezi toatã ziua, a sunat la uºã ieri cînd tu erai plecatã la
amica ta, la Mãrculeasa, sã mã întrebe dacã nu cumva i-am vãzut
motanul ºi mi s-a pãrut cã era sincer îngrijorat de soarta potãii.
Norocul lui a fost cã potaia a început sã se manifeste cînd i-a
auzit vocea pe scarã.

– Ca sã vezi, nici nu mi-aº fi imaginat o persoanã ca el cu
o pisicã — îºi exprimã mirarea Amalia, privind fix revista pe care
o þinea în braþe.
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– De ce? Nu reuºesc sã pricep ce þi se pare aºa de
neobiºnuit, mulþi oameni au pisici? ªtii cã eºti ciudatã rãu une-
ori, sper cã nu te-ai scrîntit?

Ignorînd tonul ironic al surorii ei , Amalia nu rãspunse: exis-
tenþa bãrbatului de lângã ele îi crea o stare de neliniste, avea
senzaþia stranie cã ceva este pe cale sã se întîmple.

În apartamentul alãturat cîteva ore mai tîrziu un bãrbat destul
de slab, îmbrãcat într-un halat de casã, maro decolorat ºi ros
pe la buzunare scria absorbit la birou. Camera pãrea impresio-
nantã prin absenþa mobilierului deoarece în afarã de o bibliotecã
plinã de cãrþi cu rafturile cocoºate, un covor ros de molii pe alocuri,
biroul ºi un scaun scorojit, nu era nimic. Motanul ºedea tolãnit
pe o pernã de catifea ruptã privind hipnotic fumul ce se înãlþa
din pipa stãpînului sãu. Foile albe se acopereau cu un scris mãrunt,
ordonat; bãrbatul se opri o clipã îºi îndreptã spatele întinzîndu-ºi
mîinile în faþã ºi troznindu-ºi degetele. 

Era destul de obosit aºa încât se hotãrî sã meargã la cul-
care, mîine avea mult de alergat; trebuia sã evalueze niºte tablouri
pentru o galerie de artã, primea un mic comision de fiecare datã,
destul cît sã se întreþinã pe el ºi motanul o vreme. 

Oricum, nu mai avea mult ºi termina cartea la care scria
de doi ani, un roman poliþist, având ca subiect viaþa unui hoþ de
obiecte de artã îndrãgostit de urmãtoarea lui victimã. Un hoþ cu
o metodã neobiºnuitã: se muta întotdeauna în vecinãtatea celor
pe care se pregãtea sã îi fure, pentru a-i supraveghea ºi studia
mai bine.

– Hai, Bongo la culcare. Motanul îl urmã ascultãtor tolãnin-
du-se pe cuverturã la picioarele lui. 

Cu mîinile sub cap bãrbatul îºi aþinti privirile în tavan îl frãmînta
de multã vreme cã nu avea încã un titlu pentru carte. Din întîm-
plare privirea i se opri pe comoda unde îºi þinea pãlãria; ºi dintr-o
datã ºtiu ce titlu avea cartea, parcã îl ºi vedea scris cu litere
negre pe coperta albastrã Bãrbatul cu pãlãrie gri. Oftã fericit ºi,
întorcându-se pe o parte, adormi liniºtit.
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AGONIA
L-am gãsit în atelierul lui, acolo unde petrecea cea mai mare

parte din timp. Îmi plãcea sã îl privesc cum modeleazã lutul. Acum
stãtea inert în fotoliul ros de molii fumând liniºtit. Privea fix într-un
punct, mi-am dat seama cã nu ºtia cã sunt acolo. Lumina se fil-
tra prin singurul geam din încãpere. M-am aºezat pe un taburet
lîngã mãsuþa de cafea, urmãrindu-l în continuare.

L-am întrebat ce face acolo, atât de departe de pãmânt.
Mi-a rãspuns laconic, scuturându-ºi þigara într-o scrumierã de
ceramicã smãlþuitã.

– Nu mai am inspiraþie, nu mai pot sã lucrez. Stau de cea-
suri aici ºi nu îmi vine nici o idee. Nimic genial. Iar mediocru nu
vreau sã fiu. Urãsc mediocritatea.

– Poate ar mai trebui sã ieºi, sã mergi undeva intr-o excur-
sie, undeva unde sã te detaºezi de cotidian, i-am sugerat sperând
sã-l mai scot din amorþealã. Reacþia lui imediatã m-a surprins.

S-a ridicat fulgerãtor din fotoliu plimbîndu-se agitat.
Podeaua era plinã de lucrãri nereuºite azvîrlite peste tot. 

– Trebuie sã sufãr. Am nevoie de suferinþã. Am nevoie de
dragoste. Trebuie sã iubesc din nou.

– Sã suferi? Mi se pãrea ciudat. Oamenii se tem de sufe-
rinþã, toþi o evitãm pe cît posibil, indiferent cã este fizicã sau psi-
hicã. Cînd vorbim de suferinþã toþi ne gândim la durere ºi nici
unul din oamenii pe care i-am întîlnit pînã atunci nu era dornic
sã îndure vreo durere cât de micã. Îl urmãream atentã ºi am
vãzut cum nedumerirea mea îl amuza teribil. Se plimba în jurul
meu afiºând un surâs superior. Mi-am adus apoi aminte cã budiºtii
propovãduiesc ºi ei suferinþa, suferinþa care te duce la mântuire.
Ca sã poþi fi mântuit trebuie sã suferi, acesta este primul ade-
vãr pentru Budhha ºi majoritatea gânditorilor religioºi de dupã
Upaniºade. Totul este suferinþã.

– Ai tot timpul sã te îndrãgosteºti, la urma urmei asta nu
e o problema.

– Nu este atît de simplu, nu vreau orice fel de iubire. Vreau
una pãtimaºã. Sã fiu iubit, hulit ºi pãrãsit. Sã trãiesc totul la inten-
sitate maximã. Abia atunci voi putea fi genial.

Vãzându-l cât de înflãcãrat era nu ºtiu de ce mi s-a pãrut
caraghios. Îmi venea sã rîd.
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– Hai, nu mai fi atît de dramatic, parcã ai fi un erou dintr-o
tragedie anticã. Mi se pare o prostie ceea ce spui, iubirea nu
este un sport extrem pe care sã îl practici ca sã îþi satisfaci
simþurile.

Afirmaþia mea l-a fãcut sã se opreascã din mers, era furios.
S-a întors spre mine cu ochii în flãcãri.

– Pleacã, pleacã chiar acum!
Nu l-am vãzut o vreme, nu l-am cãutat. Pretenþiile lui la genia-

litate mi se pãreau de o aroganþã fãrã pereche. Nu am mai auzit
nimic despre el, nici chiar prietenii noºtri nu mi-au spus multe.
Într-o dimineþã însoritã de iulie, era prin 15 parcã, într-o joi, am
trecut pe la atelier. Uºa era deschisã ca de obicei. Stãtea cu
spatele la mine ºi lucra cu fervoare; lucrarea pãrea destul de
mare. Am rãmas în spatele lui în aºteptare, cred cã mi-am þinut
respiraþia cîteva clipe. 

– În sfîrºit ai venit. Vocea îi era obositã.
– Nu am îndrãznit sã te caut mai repede, te-am supãrat

destul de tare atunci, am bâlbâit o scuzã penibilã.
– Da., dar cred cã am exagerat. Ai un dar ciudat de trezi

în mine sentimente primare., iar furia e unul din ele.
– ªi Modigliani era un furios, am citit cã avea un tempera-

ment vulcanic. 
S-a întors spre mine ºi ceva din privirea lui m-a împiedicat

sã îmi continui ideea 
– Da, dar era un furios genial, ceea ce nu se poate spune

despre mine. ªtiu cã par nebun câteodatã, sunt conºtient de asta. 
– Ce spui? Mirarea mea era îndreptãþitã, accesul acesta

de sinceritate m-a luat pe nepregãtite, nu îi stãtea în obiºnuinþã.
– Mi-a fost dor de tine, indiscutabil eºti muza mea!
– Tu, bineînþeles glumeºti?
– Nu, nu glumesc cu astfel de lucruri niciodatã. Poate cã

a durat mai mult pânã sã imi dau seama, sã înþeleg ce îmi lipsea,
dar de fiecare datã prezenþa ta îmi readuce inspiraþia.

– Ai terminat lucrarea?
A dezvelit cu un gest mulajul din lut în mãrime naturalã al

unui bãrbat, contopit în interior cu trupul, mai mic, al unei femei;
femeia ºi bãrbatul agonizând într-o încercare zadarnicã de a se
desprinde unul de celãlat. 
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*** 
O privesc cum stã, cuminte ca o cãlugãriþã lângã mãsuþa

de cafea; îºi þine mâinile liniºtit pe genunchi, pãrul îi cade pe umeri
în dezordine ºi observ cã s-a vopsit de curând, i se mai vãd urme
roºii la rãdãcina pãrului. Nu cred cã i-am spus, dar culoarea asta
nu o prea avantajeazã, îi scoate pistruii în evidenþã.

Mã întreabã ce fac ºi nu ºtiu de ce lucrul ãsta mã enerveazã
poate pentru cã îmi aduce aminte de propria-mi neputinþã. Zac
fãrã vlagã în fotoliu, mã simt ca un ratat furios, furios pe mine,
furios pe ea. Simpla ei prezenþã mã enerveazã aºa încât nu mã
pot abþine ºi mã rãstesc la ea, furibund. 

Plecã fãrã sã protesteze, închide uºa uºor.
Mã reped la un perete ºi îmi izbesc fruntea de el, doamne

cât de dobitoc pot sã fiu ºi cât de îndrãgostit de ea. 
Alunec încet pe linoleum ºi zac pãrãsit de vlagã. Abia dupã

câteva ceasuri mã ridic ºi caut sticla de þuicã, sticla pe care o
pãstrez pentru momentele mele de disperare, cred cã nici o bãu-
turã nu e acum suficient de tare ca sã îmi amorþeascã mintea
ºi inima sã îmi sedez simþurile sã nu simt nimic…nimic. În absenþa
Adelei am depresii ºi sentimente vecine cu nebunia, beau ºi dorm
în atelier. Nu rãspund la telefoane, nu deschid uºa nimãnui, lutul
zace peste tot, resturile de mîncare ºi mucurile de la þigãri la
fel. Stau într-o cocinã! Fiecare zi din viaþa mea se scurge egal,
monoton…nimic interesant , nimic memorabil, mereu acelaºi eu
al meu posedat de angoasele mele, de ruina mea sufleteascã. 

Abia peste câteva zile încep sã lucrez, ideea mã prinde cu
totul ºi muncesc pe rupte.

Azi e o dimineaþã frumoasã de iulie, aproape am terminat,
mai am citeva retuºuri de fãcut. Nu am auzit-o intrând dar i-am
simþit prezenþa. Acopãr lucrarea cu o pânzã. Adela e îmbrãcatã
într-un deux-pièces vernil, are pãrul prins în coadã, aratã bine.
Îmi cer iertare pentru ieºirea mea de atunci, iar ea îmi zîmbeºte.
Când dezvelesc lucrarea, reacþia ei e una de uimire, mã întreabã
la ce m-am gândit iar eu îi spun cã la noi doi. Dar de fapt nu ºtiu
dacã nu cumva e numai agonia mea. Încercarea mea disperatã
de a mã salva.

Atunci m-a pãrãsit. Mi-a dovedit cã ea avea puterea de a
se desprinde, de a merge mai departe fãrã sã se împiedice în
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false frivolitãþi. O mai vãd pe stradã; uneori mã salutã zâmbitoare
dar nu se opreºte sã îmi vorbeascã.

Zilele trecute am expus lucrarea . A fost cumpãratã foarte
repede deºi costa exorbitant ºi, sincer, atunci am rãsuflat uºurat.
Pe ea, nebunia mea, o am în minte mereu în fiecare zi…. clipã…
ceas. Sunt încã în agonie.

SFÂRªITUL ZILEI
Nu era o vreme de plimbare, asta în nici un caz. Vremea

picnicurilor se dusese demult. În locul cerului senin, nori mohorâþi
cerneau o ploaie mãruntã ºi rece. Parcurile erau goale, trecã-
torii puþini ºi grãbiþi. Intratã în holul blocului, doamna îºi scuturã
umbrela. Stropii se imprãºtiarã in toate pãrþile împroºcînd betonul
gri al culoarului. Apoi deschise uºa liftului ºi apãsã pe unul din
butoanele pe care nu se mai putea citi nimic. Liftul se opri la
etajul al treilea ºi doamna îºi deschise poºeta în cãutarea cheii
de la apartament. Dupã câteva minute de asiduuã cãutare scoase
o legãturã de chei de care atârna un breloc din blãniþã pufoasã
rozalie. Deschise uºa.

– Ai venit?
– Da, am sosit. Îºi lãsã cheile cu grijã, ca sa nu zgârie

furnirul, pe noptiera de la intrare.
– Uite asta îmi place la femei, poþi sã le trimiþi oriunde cã

precis nu vor veni la timp.
– Ei ºi tu acum, îi rãspunse agasatã, m-am întîlnit cu

Mariana, fata vecinului Dinu. ªtii tu…cea care s-a mãritat în
Spania. ªi ce voiai sã fac? Sã trec pe lângã ea fãrã sã o salut?

– Puteai sã-i dai bunã ziua ºi sã te duci mai departe. Puteai
sã-i spui cã ai un bãrbat care e bolnav, acasã, ºi trebuie sã îi
duci medicamentele, asta puteai sã faci.

– Hai lasã, nu mai fi aºa scorþos, exagerezi ca întotdeau-
na. Am întârziat doar cîteva minute.

– 15 minute ºi 30 de secunde mai exact, îi rãspunse bãr-
batul îmbufnat. Ai plãtit curentul?

– Da, îi rãspunse femeia în timp ce pregãtea ibricul pen-
tru ceai. De tei sau de muºeþel?
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– ªtii bine cã urãsc ceaiul de muºeþel ºi de 30 de ani mã
tot întrebi.

– Îmi place cum te rãþoieºti de fiecare datã cînd te întreb.
În asta eºti foarte constant.

– Adicã cum? Ce vrei sã spui, cã în alte lucruri nu sunt?
– Pãi în tinereþe îþi plãcea sã faci sport, acum nu, în tinereþe

îþi plãcea sã sã mergi la filme, acum nu te mai duci. Îþi plãcea
sã cãlãtoreºti. Acum stai toatã ziua înþepenit aici. Ai îmbãtrânit,
asta e!

– Poate cã trupul a îmbãtrînit, dar spiritul îmi este tânãr.
– Ce sã spun? Slabã consolare. La ce îþi mai foloseºte spi-

ritul tânãr dacã de abia mai urci scãrile?
– Adicã acuma sunt bun de aruncat? Acuma sunt un

boºorog senil ºi neputincios. ªtii ceva? Hai lasã-mã în pace! Mai
bine mã însuram cu Rodica. Ce fatã cuminte, sfioasã, liniºtitã
cu bun simþ. Ea nu m-ar fi bãtut atâta la cap.

– Pãi ºi eu ar fi trebuit sã mãrit cu Victor. Ce motocicletã
frumoasã avea! ªi era nebun dupã mine, când m-am mãritat a
plîns ca un copil. ªi m-ar fi luat ºi pe urmã numai sã vreau.Voia
sã mã ducã la Paris unde avea un unchi bogat, industriaº, care
i-a lãsat lui moºtenirea. Iar eu proasta de mine am luat un milog
ca tine. Mi-a spus mie atunci mãmica cã fac o prostie, dar eu
nu ºi nu. Îmi întunecase dragostea mintea. Iar pe urmã a fost
prea târziu sã mai fac ceva.

– Nu mi-ai spus niciodatã de Victor. Nu mi-ai spus cã te
aºtepta sã te desparþi de mine. Dacã aº fi ºtiut, i-aº fi arãtat eu
lui! Neisprãvitul! Oi fi fost eu milog, dar eram chipeº. Cine mã
cãuta tot timpul la unitate ca sã vadã dacã nu m-am dus cu alta?
Eram frumos ... eram tânãr ºi, când îmbrãcam uniforma, îmi
picau fetele în braþe ca muºtele.

– Hai, laudã-te ! 
– Apropo, þi-am adus un buchet cu tuberoze. ªtiu cã îþi plac.
– Oh, doamne! Nu ai uitat de aniversarea noastrã!
– Cum sã uit, iubito, sunt 30 de ani de cãsnicie azi, o viaþã

de om.
– Mulþumesc dragul meu, mã bucur cã þi-ai adus aminte

cît iubesc tuberozele, mai þii minte ºi în buchetul de mireasã aveam
tuberoze.
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– Îmi aduc aminte perfect, aveai o rochie din voal cu multe
chestii ºi volane ºi pãrul negru era plin de zulufi, erai ca o zânã...

Doamna mîngîie delicatele flori cu un gest plin de tandreþe,
apoi aduse din bucãtãrie tãviþa cu ibricul ºi cãniþele albe de porþe-
lan de Alba Iulia, turnã ceaiul cu graþie ºi puse câte o bucãþicã
de zahãr-cub în fiecare. Se aºezã apoi în fotoliu visãtoare. Þinea
ceºcuþa în mânã, fixând cu privirea fotoliul gol din faþa ei. Îi simþea
prezenþa peste tot în apartament chiar ºi acum. Nu era singurã,
Matei îi spunea întotdeauna cã singurãtatea era o stare de spi-
rit ºi avea dreptate. Matei avea întotdeauna dreptate. 

Prin fereastra apartamentului se vedeau blocurile, norii
plumburii ºi ploaia care nu se mai oprea. 

GRÃDINA JAPONEZÃ
„Trec noaptea

Prin grãdini de pietre
Mã afund undeva

În ceaþã
Sã mã uit la capãt
Colivia cu licurici

Mã primeºte caldã
Sufocantã

Dezbrac chimonoul imperial
De mãtase

Lacrimile din cupa cu sake
Sclipesc fiecare altfel

În iarbã licuricii evadaþi
Sãrutã soarele roºu

În bernã
Reflectat în mii de picãturi

De rouã otrãvite “
(Iulia Olaru-Cupa cu sake)

Îmi vãd imaginea în apã, distorsionatã de picãturile ce se
scurg încet pe bucata de bambus ca apoi sã se contopeascã cu
apa din vas. Pic…pic…pic…Inevitabila cãdere, inevitabila contopire. 

Grãdina e încã adormitã. Cu aleile de piatrã invadate de
muºchi, tufele de trestie ºi de bambus de lângã mica cascadã,
felinarele de piatrã patinate de timp, nisipul ºi pietrele aranjate

22



cu grijã sub aburul uºor al ceþii am impresia cã trãiesc într-o lume
irealã. 

Totul este gândit cu multã minuþiozitate fãrã a lãsa impre-
sia cã mâna omului ar fi intervenit. Nimic nu este lãsat la voia
întîmplãrii. Misugi este un perfecþionist, a recreat grãdina de
acasã, din Kyoto, în cele mai mici detalii. În lungile perioade în
care el este plecat, obiºnuiesc sã îmi beau ceaiul în chioºcul din
lemn de cireº de pe insuliþã. Cînd este cald afarã îmi place sã
citesc acolo, legãnîndu-mã încet în blansoar. Balansoarul a fost
singura excepþie pe care a fãcut-o Misugi pentru mine ca sã nu
distrugã perfecþiunea pe care o crease.

Au trecut ani de zile de cînd am intrat prima datã în grã-
dinã. La vederea ei am rãmas înmãrmuritã, mai vãzusem grãdini
dar aceasta era mirificã ºi acum impactul este copleºitor de fiecare
datã când o vãd. 

Telefonul sunã lung, a disperare. Mã încearcã un sentiment
de iritare. Nu vreau sã rãspund. Dar în virtutea unor automa-
tisme pe care le-am dobândit cu timpul o fac totuºi. 

– Alo?
– Bunã, am ajuns cu bine. 
Vocea lui, care altãdatã îmi dãdea o stare de euforie, acum

nu îmi mai provoacã nici o emoþie.
– Mã bucur. Cum a fost cãlãtoria? 
– Lungã ca de obicei ºi obositoare.
– Ai tãi cum sunt?
– Bine, sã vezi cât a crescut Sento, nu aº fi crezut cã în

trei luni se poate înãlþa atît. Seamnã mult cu mine. Aruko a mai
slãbit, are o problemã cu nervii va trebui sã mergã la un sana-
toriu luna asta. Copiii au solicitat-o mult.

– Îmi pare rãu sã aud asta. Cînd te întorci?
– Peste trei luni, îmi pare rãu iubito, dar am sã îþi scriu

ºi vom vorbi de la birou.Te sãrut, ai grijã de tine.
– Da, bine.
Conversaþia asta nu aduce nimic nou în viaþa mea, seamãnã

izbitor cu celelalte din ultimii ani. Acum mã uimeºte cât timp am
irosit din viaþa mea aºteptându-l, cât timp am stat în amorþealã
trezindu-mã deodatã cã omul pe care îl iubeam nu mai trezeºte
în mine nici un fior. Ce pãcat cã am irosit atîta timp încercând sã
devin ceva ce nu eram doar ca sã îi fac lui pe plac. N-a meritat
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nici o lacrimã de a mea, nici una din nopþile în care plângeam
înnebunitã de gelozie. Nu suportam gândul cã el era cu o altã
femeie, cã o atingea ºi fãcea cu ea lucrurile pe care le fãcea cu
mine. Cã hainele lui se îmbibau de mirosul ei, cã doarme alãturi
de ea.

O ºtiu pe Aruko din poze ºi din casetele filmate de el. Este
o japonezã nostimã cu pãr lung ºi ochi mari strãlucitori. Arãtã
mai tânãrã decât este.

Misugi mi-a spus cã soþia lui se îngrijeºte mult. Copiii îi
semãnã fizic lui, nu sunt atît de frumoºi ca mama lor dar pãstreazã
ceva din trãsãturile delicate ale lui Aruko. Misugi este extrem de
mândru de copii lui.

Îmi fac o cafea, beau încet savurînd aroma puternicã. Mã
bucur cã mirosul cafelei pãtrunde peste tot în casã. Misugi nu
suferã cafeaua, spune cã este o bãuturã vulgarã. Aºa cã acum
simt o bucurie rãutãcioasã sã îi fac în ciudã. Mi-l imaginez cum
mã þintuieºte cu privirea dezaprobator. Trãsãturile lui fine, exo-
tice, nu mã lasã sã desluºesc nimic din ceea ce nu doreºte el
sã vãd. Doar pasiunea îi întunecã simþurile, e singurul mod în
care îl pot face sã fie de nerecunoscut. Transfigurat de dorinþã
Misugi e doar un om. 

Atingerea lui mã înfioarã de fiecare datã, îºi lipeºte buzele
de gâtul meu ºoptindu-mi cuvinte pe care nu le înþeleg. Nu mi-
aº fi imaginat niciodatã cã japoneza poate fi atît de plinã de nuanþe.
Mã seduce de fiecare datã prin atingeri aparent nevinovate dar
încãrcate de o senzualitate copleºitoare. Este o laturã a lui nebã-
nuitã, tulburãtoare, acea laturã care m-a subjugat ºi care m-a
þinut captivã atâta timp.

Mã întorc în grãdinã, în chioºcul de pe insuliþã, am început
sã pictez de ceva vreme o parte din acest spaþiu al meu. Ceaþa
s-a ridicat ºi se anunþã o zi superbã de toamnã. Lumina este
minunatã pentru a picta colþul acela unde Misugi a pus felinarul
de piatrã. 

Tori mã gãseºte lucrând. Ciudat, nu l-am auzit când a intrat.
Îi simt numai privirea aþintitã asupra mea ºi mã întorc fericitã
sã îi vãd chipul. Mi-a fost dor de el. Mã arunc în braþele lui fãrã
sã þin cont cã salopeta mea e plinã de vopsea iar el fãrã sã þinã
cont cã poartã un costum elegant. Îmi spun cã este o ironie
faptul cã Tori este din acelaºi oraº cu Misugi, sunt extrem de
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diferiþi. Pe Tori l-am întâlnit la o seratã de la ambasada Japoniei,
este ataºat cultural. Cred cã m-am îndrãgostit fulgerãtor de el.
Este mai înalt decît Misugi, face mult sport ºi este atît de plin
de viaþã, încît mi-a fost greu sã cred cã un japonez poate fi ºi
astfel.

Luna viitoare voi pãrãsi casa lui Misugi. În mai mã voi cãsã-
tori cu Tori acasã la el, în Japonia. Abia aºtept sã vãd Kyoto,
Misugi mi-a povestit multe despre el. Am sã mã plimb în sfîrºit
prin grãdina Shugakuin Rikyu de la vila imperialã, voi medita la
templul Kyiomizu despre care am auzit atâtea ºi toate lucrurile
astea am sã le fac împreunã cu Tori. 

În zilele care vor urma voi contempla împreunã cu el cireºii
ºi trandafirii din grãdina noastrã japonezã.

NARCIS ªI IZVORUL
Stãtea privind luciul apei ºi nu înþelegea de ce oglinda fluidã

nu îi reflecta imaginea, în apa limpede se vedeau doar pietrele
de pe fundul albiei. Pletele lungi, negre îi cãzuserã pe faþã ºi îi
ascundeau chipul frumos ºi ochii negri, mari, incandescenþi. Îºi
frãmânta mintea cãutând o explicaþie, dar degeaba. Nu reuºea
sã înþeleagã ce cãuta el acolo ºi apoi de ce apa asta nu îi reflec-
ta chipul. S-a ridicat în picioare ºi a privit în jur nedumerit: nu
recunoºtea locul. În jurul izvorului era o vegetaþie abundentã,
chiparoºi, fagi, mesteacãni, tufe de mirt ºi trandafiri sãlbatici,
mãslini, o iarbã de un verde nenatural ºi peste tot flori într-un
amestec pitoresc de forme, nuanþe ºi parfum. Nimic din tot ceea
ce îl înconjura nu îi era familiar, i se pãrea straniu sã se afle aici.
Privind în sus nu vedea decît cerul senin fãrã urmã de nori ºi
nimic altceva. Un miros pãtrunzãtor de parfum ieftin l-a facut sã
se întoarcã, miºcarea bruscã l-a fãcut sã dea nas în nas cu o
blonda înaltã, cu ten obosit bãtînd în cenuºiu ºi buze roºii sen-
zuale rujate strident.

– Tu cine naiba eºti?! S-a rãstit la ea aproape fãrã sã vrea.
– Mi se spune Nimfa, aºa îmi spun toþi, nu ºtiu de ce.

Debusolatã femeia privi în jur. Iar visez? Ce caut eu aici? Ce caut
eu într-un loc ca acesta singurã cu un bãrbat, când eu sunt sãtulã
de ei?

25



– E ceva cu locul acesta, nu înþeleg…murmurã Narcis.
Blonda se aºezã resemnatã pe un bolovan, apoi îºi bãgã

piciorul desculþ în apã.
– E foarte rece, exclamã iritatã. Mã plimb pe aici de ceva

vreme ºi eºti singurul suflet pe care îl întîlnesc. Naiba ºtie de ce
suntem doar noi aici, poate am murit ºi am ajuns în locul aces-
ta care mã scoate din minþi, nici mãcar nu îmi dau seama dacã
e raiul sau iadul. Plângea isteric þinându-se cu mâinile de cap. 

***
Primul lucru pe care l-a zãrit cînd a deschis ochii a fost tava-

nul. Tavanul crem din dormitorul lui. Nu s-a miºcat, încerca sã
îºi dea seama dacã era treaz sau nu. Adevãrul era cã de la o
vreme visul acela i se pãrea foarte real ºi avea nevoie de puþin
timp pânã se obiºnuia din nou cu locul în care se afla acum deºi
în sinea lui îºi spunea cã tavanul din dormitorul lui pãrea ade-
vãrat. Îi era familiarã imaginea asta, era acasã. 

Fenomenul acesta devenise bizar. Visa destul de des aceleaºi
lucruri, el într-o grãdinã fantasticã lângã un izvor.

Se gândea la asta în timp ce îºi fãcea toaleta. Apãsã robi-
netul placat cu aur ºi îºi aruncã apã pe faþa somnoroasã, perii
din barbã erau aspri ºi negri ca întotdeauna, deºi se culcase târ-
ziu nu avea pungi sub ochi, doar un gust de amar ºi nãclãialã în
gurã.

Adela, sora lui, l-a mai liniºtit. I-a spus cã nu este nimic
extraordinar în visul acesta, era doar o modalitate de a se regãsi;
apoi l-a privit surâzând. 

– Poate eºti într-o crizã de identitate.
Curios acum, cã studia chestiunea mai pe îndelete, i se pãrea

foarte plauzibil sã fie aºa, se apropia periculos de vârsta aia ingratã
cînd hormonii ºi mintea bãrbaþilor capãtã rãbufniri adolescentine.
Mergea pe stradã ºi privirile i se scurgeau necontrolat dupã femeile
care i se pãreau interesante. Începea sã le priveascã altfel… dife-
rit ºi asta era decadent ºi prostesc dupã pãrerea lui . 

A observat-o pînã ºi pe secretara lui, a constatat cu sur-
prindere cã Alma era o femeie frumoasã, cu un fel de a se uita
la el pe jumãtate serios pe jumãtate poznaº, ºi asta i se pãrea
incitant.

Biroul în care lucra era la ultimul etaj al clãdirii, a remar-
cat imediat atitudinea subalternilor lui, l-au salutat cu deferenþã
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pãrînd absorbiþi de muncã, aºa fãceau în fiecare zi, doar femeile
aveau un alt fel de a-l privi. Bãrbatul acesta frumos, cu ochi pãtrun-
zãtori, le umilea cu fiecare cuvânt ºi privire pe care le-o adresa;
spre deosebire de bãrbaþi ele îi acceptau tirania ºi umilinþele cu
resemnare. Cîteva erau îndrãgostite de el, îndrãgostite fãrã
speranþã. 

Uitându-se la ele, se gîndi cã femeile din viaþa lui au fost
mereu un motiv de îngrijorare, relaþiile cu ele erau scurte fãrã
un impact semnificativ asupra emoþiilor lui. Nu a iubit-o pe nici
una din ele suficient încît sã o pãstreze sau poate se înºela, el
era cel pãrãsit. Încercã sã îºi creioneze în minte un moment feri-
cit dar nu îºi mai aducea aminte, aºa cã renunþã.

Dincolo de uºa de sticlã, secretara lui muncea sîrguincioasã.
Pãrul castaniu cu reflexe roºiatice îi cãdea din cînd în cînd pe
faþã ºi, inconºtient, cu un gest gratios, ea îl aranja imediat cu
mîna dupã ureche. 

O studie atent prefãcându-se ocupat de hîrtiile din faþa lui.
Alma avea mîinile mici, delicate, cu unghiile tãiate scurt date cu
ojã albastrã. Se întrebã în sinea lui cum de îi scãpase neobser-
vatã, cum de fata asta nu l-a atras pînã acum? 

***
Bãrbatul din spatele biroului de furnir ponosit îºi ºtergea

conºtiincios ochelarii, de parcã ar fi fost o chestiune extrem de
importantã, de fapt era o stratagemã care îi permitea sã se gîn-
deascã la ce sã îi spunã pacientului sãu. Doctorul, un bãrbat gras,
cu ochi mici de viezure, adânciþi în osânzã, îl cerceta stãruitor
pe bãrbatul din faþa lui. 

– Înþeleg problema dumnevoastrã, domnule dragã, ºi vreau
sã vã liniºtesc, la urma urmei nu este nimic grav. Doctorul fãcu
o pauzã ca sã îºi ºtergã cu batista transpiraþia de pe frunte, apoi
îºi privi pacientul aºezat cuminte în fotoliul de catifea vernil. Era
uimit de frumuseþea acestuia, nu mai vãzuse niciodatã un bãr-
bat atât de frumos, nefiresc de frumos, ºi care, la vârsta pe care
o avea, sã se pãstreze atât de bine. Ei bine, îºi spunea în sinea
lui, ce curioasã este viaþa, unora le dã totul frumuseþe, sãnã-
tate, putere, bogãþie ºi altora nimic…Nedrept, foarte nedrept.!

– Puteþi fi mai explicit?
– E vorba de o simplã crizã prin care trec bãrbaþii cînd

ajung la o anumitã vîrstã. Nu este nimic anormal, dimpotrivã este
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firesc sã fie aºa. Spaima cea mai mare a bãrbaþilor este cã nu
mai sunt destul de virili, de atrãgãtori pentru femei. Înþelegeþi?
Nu este deloc uºor sã treci peste faptul cã nu mai eºti la fel de
suplu sau cã îþi cade pãrul ºi dinþii, cã pielea ta nu mai este la
fel de strãlucitoare ºi finã ca în tinereþe. Dar dumnevoastrã, sti-
mate domnule, nu trebuie sã vã faceþi probleme. Dupã câte observ
eu, nu aveþi motive sã va faceþi griji: uitându-mã la dumneavoas-
trã îmi faceþi impresia unui om care a bãut din apa tinereþii sau
poate vreo poþiune magicã. Amuzat de idee doctorul râse. 

– ªi visul? Ce spuneþi de asta? Narcis îl privi pe doctor cu
senzaþia cã totuºi rãspunsul pe care îl aºtepta nu este aici. Visul
acesta are o semnificaþie anume? Nu mi se pare normal, nu este
puþin cam ciudat?

– Nu, nici vorbã! Cred cã aici este vorba doar de stress
ºi de obosealã, am întîlnit oameni care aveau în mod repetat acelaºi
vis, unul dintre ei visa mereu un hotel în care intra dar s-a dove-
dit cã nu avea nici o semnificaþie anume. Cred cã ºi la el era
vorba de obosealã acumulatã. 

Plecã din cabinetul doctorului convins cã acesta avea drep-
tate doar pe jumãtate. Îºi porni maºina resemnat. Mercedesul
auriu se îndreptã lin spre ieºirea din parcare. Narcis se ducea
acasã, voia sã viseze. Inexplicabil, îl încerca un sentiment de regret
ºi dor. Îi era dor de liniºtea locului aceluia. 

Undeva, într-un spaþiu accesibil doar unora, …un luciu de
apã pãstra doar pentru ea imaginea unui chip de bãrbat îmbãtrânit.

JOCUL
În amintirea tatãlui meu

„Cîndva eu, Zhouang Zi, visam cã sînt un fluture care zboarã în
rotogoale ºi mã simþeam fericit; nu ºtiam cã sînt Zhou. Deodatã m-am
trezit ºi am fost eu însumi adevãratul Zhou. ªi n-am mai ºtiut dacã sînt
Zhou care viseazã cã e fluture sau un fluture care viseazã cã e Zhou.“

Regina îºi aranjã inelul pe deget.O deranja când safirul încrus-
tat în veriga de aur se rãsucea în jos. Apoi, cu o miºcare deli-
catã, aºezã unul din pioni în faþa nebunului oponent.
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Tabla de ºah aflatã în faþa ei pe o mãsuþã din lemn de sico-
mor pãrea una obiºnuitã, însã la o examinare mai atentã rea-
lizai cã lucrurile nu stau deloc aºa. Nu existau douã figurine
identice. Piesele pãreau fãcute din cearã, sculptate cu mare de-
licateþe redând trãsãturile foarte fine ale personajelor. De exem-
plu; pionul pe care regina tocmai îl mutase, reprezenta un omuleþ
burtos îmbrãcat într-un costum de tergal ºifonat. Pionul pe care
îl mutã regele înfãþiºa un bãrbat înalt, extrem de slab, cu o mustã-
cioarã în furculiþã. 

Regele era încîntat. ªtia însã din proprie experienþã cã nu
se putea culca pe laurii gloriei deoarece consoarta lui era un adver-
sar de temut. I se fãcu sete. Schiþã un gest ºi servitorul atent
la dorinþele stãpînului sãu se apropie umil aducînd carafa cu vin.
Gâlgâitul lichidului aromat în pahar era o melodie foarte plãcutã
pentru auzul delicat al suveranului. 

Ridicã paharul în faþa ochilor ºi îi admirã culoarea la lumi-
na unei lumânãri. Îºi plimbã paharul pe la nas într-o miºcare cir-
cularã. Satisfãcut, sorbi uºor apoi plescãi zgomotos ºi exclamã
încântat. 

– Uite, ãsta este un vin excelent! Îþi incitã simþurile ºi apoi
le copleºeºte pe rând. Întâi mirosul, apoi gustul ºi apoi inima.

Regina era adâncitã în gânduri, trebuia sã fie atentã. Augus-
tul ei soþ era ºiret ºi inventiv. ªtia sã profite de orice greºealã
ºi fãcea asta sub masca celei mai desãvîrºite nepãsãri. Mutã un
alt pion. Figurina reprezenta un bãrbat îmbrãcat într-o pijama cadri-
latã, încãlþat cu niºte ºlapi negri cu dungi fosforescente.

Orologiul bãtu ora 1. Jocul se terminase pentru… moment.
Mâine vor juca din nou un alt joc, cu alte piese.

***
Era ora 1 noaptea ºi erau deja la a ºaptea partidã. Amân-

doi erau împãtimiþi de ºah. Nea Mircea conducea de data asta
ºi era vizibil încântat. Prietenul lui, Andrei, se gândea. Era rân-
dul lui. Sã mute nebunul sau calul? Din nefericire, piesele din lemn
lãcuit nu îl puteau sfãtui. Oricum situaþia actualã nu îl avan-
taja.Trebuia sã recunoscã în sinea lui cã de data asta Mircea a
fost mai bun.

– Asta e ultima partidã. Mâine mergem cu femeile prin
staþiune. Le-am promis.
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– Bine. Asta e! oftã Andrei. Azi nu am prea avut inspiraþie.
Ai câºtigat ºi partida asta, hai sã mergem la culcare.

– Pe mâine. Noapte bunã.
– Noapte bunã.
Andrei se ridicã ºi cu tabla de ºah sub braþ porni târâin-

du-ºi ºlapii negri cu dungi fosforescente.

MORIªCA VIE
De foarte multã vreme nu am mai vãzut cãrãbuºi de mai.

Îmi amintesc de ei, mari, cu elitre maronii lucioase ºi picioruºe
subþiri, negre.

Prins cu elitra de un bãþ, cãrãbuºul zbura bâzâind în cerc,
era o moriºcã vie. Ale mele erau cele mai grozave. Tata mi le
fãcea. O bucatã de nuia, un ac de gãmãlie ºi un cãrãbuº, unul
mare, ca zgomotul produs de zbaterea aripilor sã fie cît mai pu-
ternic. În asta consta toatã ºmecheria. Se roteau în cerc bîzîind. 

Sute de cãrãbuºi zburau în serile de mai prin curtea noas-
trã, pentru ei era o chestie de supravieþuire, pentru noi o joacã.
Lãsam lumina aprinsã pe trepte ºi asemenea fluturilor de noapte
se izbeau surd de pereþi. Îmi amintesc cã erau seri zgomotoase,
pline de þipetele ºi râsul nostru, al copiilor, cã alergam sã-i prin-
dem din zbor tãvãlindu-ne în iarba umedã, apoi ne zdrãngãneam
cutiile sã vedem cât de pline sunt. Voiam sã prindem cît mai mulþi
cãrãbuºi ºi cât mai mari. În inocenþa noastrã credeam cã menirea
lor este sã se învârtã în moriºtile noastre, nu conºtientizam cã
le facem vreun rãu; apoi, dupã o vreme, le dãdeam drumul. 

Undeva în amintirile adultului de azi mai simt bucuria copilu-
lui de atunci ºi mi-e dor de zborul cãrãbuºilor în nopþile magice
de mai. Îmi mai persistã încã în nãri mirosul ierbii crude, mi-e
dor de emoþiile ºi bucuria pe care le trãiam atunci.

Nu am mai vãzut de foarte multã vreme cãrãbuºi de mai.
Poate i-au ucis pesticidele, poate au fost doar apanajul copilãriei
ºi doar copii îi mai vãd. Cred cã au fost un soi de spiriduºi, de
fiinþe ale pãmîntului ce îºi iau zborul în seri de mai doar pentru
a intra în universul copilãriei. Sau poate ochii de mai târziu nu
au ºtiut sã îi vadã, nu i-au cãutat. Nu mai þin minte dacã aveam
vreun mod anume de a-i chema, vreo incantaþie secretã. 
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Dar dacã a fost aºa, mi-aº dori sã pot chema mãcar un
singur cãrãbuº de mai, sã am certitudinea cã magia acelor seri
ºi inocenþa de atunci nu s-au pervertit atît de mult încît cãrãbuºii
de mai ºi moriºtile vii nu mai existã.

Adult fiind, mã simt ºi eu asemenea cãrãbuºilor din copilãrie,
agãþatã de spaime ºi concret mã rotesc mereu bîzîind. Mi-e teamã
sã întreb unde au dispãrut cãrãbuºii de mai.

APARENÞE
O dimineaþã superbã îºi dezvãluia farmecele — cer senin,

rouã, cãldurã. Doamna Claudia Soare se trezi bine dispusã,
deschise larg geamurile de la apartamentul ei ºi inspirã adânc
aerul cu miros de pin. Îi plãceau la nebunie dimineþile acestea
când plimbarea era o binefacere, când se putea desfãta cu atâta
prospeþime ºi frumuseþe. Când toate pãreau mai pure ºi aerul
mai respirabil.

Se aºezã în faþa oglinzii. Ei, nu mai avea chipul de acum
50 de ani ºi cu toate astea era mulþumitã. În perioada aceea de
glorie, fusese o cuceritoare, o mondenã . Era o cochetã din fire,
însã asta nu i se pãrea un pãcat. Viaþa a învãþat-o sã se bucure
de tot ceea ce îi era dat, chiar dacã era foarte puþin . 

Azi o sã poarte rochia ei cea mai bunã, din catifea verde
chinezeascã ºi nasturi din sidef. Silueta ºi-o pastrase, mai avea
haine din tinereþe care îi veneau încã bine, asta spre norocul ei;
cu pensia de acum nu ºi-ar fi permis prea multe. Se gândi cã la
rochia cu pricina ar merge pãlãria din dantelã maro cu o fundã
mare de túl pe care ºi-o cumpãrase de la Viena în ’50. Cu pãlãria
asta fãcuse senzaþie în oraº la vremea aceea. Îi plãceau al naibii
de mult pãlãriile aºa cã avea o adevãratã colecþie. Se simþea ele-
gantã, deosebitã când le purta. Pãlãriile fãceau inevitabil parte
din viaþa ei, fiecare pãlãrie avea povestea ei, fiecare pãlãrie îi
aducea aminte de o perioadã din viaþa ei. Unele aveau nume,
altele nu, oricum le iubea pe toate. 

Era cât pe ce sã iasã din casã când îºi aduse aminte cã
uitase ceva. Da, da... umbrela de soare. Azi nu mai gãseºti aºa
lucruri, ºi chiar dacã s-ar gãsi nu ar mai fi de aceeaºi calitate.

31



Ce daca nu mai era la modã, ei îi place sã o foloseascã ºi acum.
Niciodatã nu fãcuse ce voiserã alþii, aºa era firea ei… rebelã. 

O porni agale spre corso, mergea mulþumitã, ignorând privi-
rile nedumerite. Oamenii se uitau la ea surprinºi, miraþi. Doam-
na Claudia era o apariþie a altor timpuri. 

Un grup de tineri trecu zgomotos pe lângã ea.
– Ia uite ! Iar a ieºit nebuna... exclamã unul dintre ei, un

altul dintre ei, unul...

NUÞU
Stãteau acolo de aproape o ora urmãrindu-i miºcãrile. Pitiþi

în iarba înaltã mirosind a romaniþã, aºteptau rãbdãtori momen-
tul ca sã îl ia prin surprindere pe Nuþu. Ograda era pustie, pe
cãldura asta numai Nuþu, berbecul, pãºtea harnic pãrînd absent
la toate. Dacã aveai impresia cã era un berbec obiºnuit te înºelai
amarnic. Sub aparenþa de animal blând ºi paºnic se ascundea
un adevãrat rãzboinic. Un berbec ºiret ºi arþãgos, spaima întregii
ogrãzi ºi a celor învecinate. Plictisit de aºteptare, Lulu,fratele cel
mic, se milogi în ºoaptã.

– Hai sã mergem acasã mãi Firel, mi-e foame. Mama a
zis cã face plãcinte cu lobodã ºi mãrar, ºtii tu, din alea de care
ne plac nouã.

– Nu mã duc, se oþãrî fratele mai mare. Am pus pariu cu
tine cã îi vin de hac ºi am sã îl cãlãresc fie ce-o fi.

În mintea lui, Nuþu râdea de cei doi copii. Îl cunoºtea el bine
pe bãiatul cel mare al lui nea Sandu ca pe unul care face trãznãi
de dimineþã pânã seara. 

Evaluându-ºi ºansele, bãiatul cel mare socoti cã momentul
de a-l surprinde pe berbec era bun.

– Gata, mã duc. Firel se ridicã hotãrât din iarbã. Ia uite
cu ce am sã îl momesc pe Nuþu, ºi scoase din buzunar un smoc
verde de trifoi pe care îl vînturã prin faþa ochilor lui Lulu apoi o
porni încetiºor spre berbec strigându-i cu glas mieros.

– Nuþule, vino încoace mãi Nuþule! Ia uite ce bunãtate
þi-am adus.
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Berbecul ridicã mirat privirea, fãrã sã se opreascã din meste-
cat ºi fãrã sã se clinteascã.Când bãiatul ajunse lângã berbec îl
înºfãcã de coarne ºi dintr-o miºcare îi sãri în spinare.

Asta aºteptã Nuþu, lasã cã îl învaþã el minte pe obraznicul
acesta sã îºi punã mintea cu un berbec. O luã la goanã prin
ogradã, sãri, azvârli din picioare ca un cal de rasã, apoi o luã la
goanã spre vale ºi se opri brusc pe buza vãii.

Luat pe nepregãtite, copilul zburã prin aer ca o minge, se
duse de-a dura prin iarbã ºi se opri buimãcit în apa limpede.
Firel îl auzi pe frate-su râzând în hohote. Se ridicã încet, amãrît.
Mîndria lui fusese terfelitã cu totul. Lulu stãtea pe buza vãii ºi
se þinea de burtã râzând cu lacrimi în ochi. Iar afurisitul ãla de
berbec se uita de sus la el; ºi, pentru o clipã, Firel avu impresia
cã ºi Nuþu râdea.

ARABESQUE
Sahdi are ochi verzi adânciþi în orbitã, pielea de culoarea

mãslinei coapte, este un bãrbat îmbrãcat întotdeauna elegant in
haine de culoare deschisã, foarte rar negre. Este singurul arab
din oraºul meu. 

S-au auzit multe zvonuri despre el, cum cã ar fi un fiu de
ºeic, sau cã ar face afaceri necurate. Dar toate au rãmas doar
zvonuri. Din întâmplare am aflat cã este poet, lucru care m-a
surprins peste mãsurã. Aratã mai degrabã a om de afaceri. 

Odatã l-am întîlnit la cafeneaua „Chat Noir” stãtea cu un
prieten la masã, fuma o þigarã de foi, discuta liniºtit ºi, fãrã sã
vreau, am auzit cã vorbeau despre artã. Stãteam cu faþa spre
el, dar evitam sã mã uit þintã sau mãcar sã îi arunc vreo privire.
Priveam concentratã ceaºca de ceai din faþa mea ºi mã strã-
duiam sã amestec încet ca sã nu stropesc. Brusc mi-am dat
seama cã sunt privitã ºi asta fãrã mãcar sã fie nevoie sã mã uit
la el. Mã frãmântam sã gãsesc o soluþie de a ieºi din situaþia asta,
nu puteam sta acolo la nesfârºit învârtind linguriþa într-o ceaºcã
aproape goalã. Aºa cã mi-am luat inima în dinþi ºi m-am ridicat,
încercând sã fiu cât mai naturalã ºi sã fac abstracþie de ceilalþi.
Mi-am luat poºeta, am lãsat banii pe masã pentru consumaþie
ºi am pornit spre ieºire.
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– Adela, ce m-ai faci?
Cornel se îndrepta spre mine ºi nu mai era nici o cale sã

îl evit. Cred cã este cel mai pisãlog bãrbat pe care îl cunosc, cu
siguranþã trebuia sã se nascã femeie. Hotãrît lucru nu mai puteam
sã trec neobservatã. Nu era genul lui Cornel sã fie discret, iar
dacã i-ai fi sugerat cumva sã o facã, ar fi sãrit ca ars. 

– Mulþumesc, bine. 
Sahdi ne privea ºi mã enerva atenþia pe mi-o acorda mai

ales cã nu l-am provocat în nici un fel sã o facã. 
– Ai mai scris ceva? ªtii cã aºtept multe din partea ta. 
L-am privit nedumeritã. Am surâs încercând sã gãsesc ceva

sã îi spun deoarece era genul de persoanã care mã lãsa fãrã
replicã aproape întotdeauna. Spunea cele mai nãstruºnice lucruri
în cele mai neaºteptate momente.

Norocul meu cã n-am apucat sã reacþionez în nici un fel,
l-a zãrit pe Sahdi ºi i-a fãcut semn cu mâna.

– Vino sã te prezint, mi-a spus ºi m-a tras de mânã dupã el. 
– Nu am timp, mã grãbesc.
– Te grãbeºti pe naiba! Sahdi!! În sfârºit te vede omul ºi

pe tine. Vreau sã þi-o prezint pe Adela, o poetã de viitor ºi colegã
la ziar cu mine!

Sahdi s-a ridicat încet, mi-a luat mâna întinsã spre el ºi mi-
a sãrutat-o fãrã afectare. Cîteva clipe mi-a reþinut mâna întorcând-o
cu palma în sus.

– Adela, ai o mânã elegantã, ca o petalã de orhidee. Sunt
fericit sã te întâlnesc.

– Mulþumesc. Complimentul m-a luat pe nepregãtite ºi pen-
tru o clipã m-am pierdut in ochii lui, ochii Mãrii Egee mi-am spus,
aºa cum am vãzut-o uneori la Naxos, înainte de furtunã. 

Am stat de multe ori fermecatã în liniºtea plajei de la Panor-
mos, admirând transformarea miraculoasã a mãrii. Mã aºezam
chiar pe mal, pe nisipul umed, cu picioarele mângâiate de valuri
aºteptând sã iasã din ele vreo zeitate a mãrii. Eram la începutul
lumii, doar eu ºi marea, orice era posibil aici.

– Mi-a fãcut plãcere sã vã cunosc, domnule Sahdi. Am
auzit multe despre dumneavoastrã. 

– Sunt convins, mi-a rãspuns surâzând. Cunosc bârfele,
sã ºtii. 
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Cornel s-a aºezat ºi a început discuþia printr-un atac furi-
bund împotriva unui oarecare critic, pe care nu îl suporta. 

Sahdi îl asculta amuzat, dar nu l-a contrazis niciodatã. Era
extrem de politicos cu toatã lumea, ºtiam asta. Într-un oraº mic
se aflã totul. Este aproape imposibil sã ascunzi ceva. 

În timp ce Cornel se dezlãnþuia, mã strãduiam sa fiu aten-
tã la ce spune, însã era un lucru mai greu de realizat decît
credeam.

– Pe mine mã scuzaþi, trebuie sã plec.
Am spus asta, brusc, destul de tare, i-am salutat ºi am

pornit grãbitã spre ieºire. Am apucat doar sã îl vãd pe Cornel
cum a rãmas cu discursul suspendat în vânt. Dupã pãrerea mea
a fost o ieºire destul de teatralã ºi m-am simþit destul de prost
dupã aceea.

La o sãptãmânã, într-o sâmbãtã superbã de septembrie,
mã aflam în locuinþa lui, de pe strada Iasomiei nr 26; privitã din
exterior casa nu îþi sãrea în ochi, nu avea nimic deosebit. Am
stat afarã mai bine de un ceas, nehotãrâtã. Am acceptat invi-
taþia lui la o cafea, din curiozitate gazetãreascã, mi-am spus încer-
când sã mã conving cã era doar asta ºi nimic mai mult.

Mi-a deschis uºa zâmbitor, era îmbrãcat cu un pantalon gãl-
bui, puþin mai larg ºi o cãmaºã lungã aproape pânã la genunchi,
dintr-o þesãturã pe care nu am reuºit sã o identific, arãmie.

Un parfum discret de santal te întâmpina de la intrare, apoi
simþeai cum paºii þi se afundau în covoare groase, sîngerii, cu
arabescuri negre ºi galbene. Geamurile erau acoperite cu draperii
verzi cu ciucuri de aceeaºi culoare ºi fir de aur. În încãperea destul
de mare mai erau douã sofale care te îmbiau sã leneveºti ºi o
mãsuþã joasã din abanos încrustatã cu sidef. 

Mã simþeam transportatã în lumea magicã a celor 1001
nopþi. Cu siguranþã era ceva magic în încãperea aceea, ceva ce
nu mai întâlnisem niciodatã .

Stânjeneala mea era probabil evidentã, eram o intrusã într-
un spaþiu care nu îmi aparþinea. În aºteptarea cafelei, m-am uitat
în jur, curioasã. Mi-a atras atenþia un ceas aurit care ticãia pe
o etajerã ºi o fracþiune de secundã am avut senzaþia cã mai
trãisem clipa aceea, un deja-vu care m-a luat prin surprindere.
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Aroma cafelei proaspãt fãcute m-a trezit la realitate ºi atunci
am vãzut-o aºezatã într-un colþ, pe o lãdiþã. Era o lampã veche
de aramã împodobitã cu arabescuri fine. Mânerul avea o arcuire
graþioasã, fermecãtoare. 

M-am ridicat apropiindu-mã de ea, simþeam cã trebuie sã
o ating, neapãrat trebuia sã o ating. 

– S-a întâmplat ceva? 
– Nu, am rãspuns ruºinatã. Doamne, omul m-a invitat la

el iar eu îi cotrobãiam printre lucruri. Admiram lampa aceasta,
parcã ar fi lampa lui Aladin, i-am spus crezând cã va gusta gluma.
Însã el a rãmas la fel de serios.

– ªi dacã ar fi aºa? Dacã ar fi o lampã magicã? Ce ai
spune?

– Nu existã lãmpi magice, nu existã lucruri care nu pot fi
explicate. Totul are o explicaþie logicã.

– Eugen Ionesco a scris „Mã lovesc de limitele, de zidurile
raþiunii mele“. ªi cred asemeni lui cã despre asta este vorba.
Cãutaþi explicaþii pentru orice, inclusiv pentru dragoste, pasiune.
Inexplicabilul nu se cere mereu explicat. 

– L-ai citit pe Ionesco? Eram uimitã.
Mi-a surâs; apoi cu un gest m-a îmbiat spre mãsuþa de

cafea. S-a aºezat turceºte pe o sofa, cu miºcãri leneºe ºi a aprins
o þigarã;

– Ai presupus cã dacã sunt arab, nu sunt cultivat?
Ochii aceia magnifici mã þintuiau cu ironie.
– Nu m-am gândit la asta, sã ºtii. 
– Da, ºtiu pentru cã eu scriu poezii ºi prozã se presupune

cã sunt educat! Dar dacã nu ar fi aºa, ce ai fi crezut?
– Aº fi crezut cã eºti duhul lãmpii, i-am rãspuns, încer-

când sã îl dezarmez cu un surâs. 
M-a privit surprins. 
– Adevãrat? ªi ce te-ar fi fãcut sã crezi asta?
– Locul acesta: are ceva magic, dar habar nu am ce.
– Magic? 
– Glumeam desigur. Þi-am mai spus cã eu nu cred în magie. 
A urmat un moment de tãcere. Am bãut din ceaºca aburidã

urmãrind cu privirea desenul întortocheat al covorului. 
– Ce te-a fãcut sã vii astãzi? Mi se pãrea puþin probabil

sã o faci.
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– Cred cã a fost curiozitatea cea care a biruit pînã la urmã.
Eºti o adevãratã enigmã.

S-a ridicat, a lãsat þigara fumegând în scrumierã ºi s-a apro-
piat de mine. 

– Puneþi o dorinþã am sã þi-o împlinesc. Închide ochii ºi puneþi
dorinþa, ceva ce îþi doreºti mult de tot. 

Am închis ochii, ca sã îi fac pe plac. Ce joc naiv, copilãresc.
Apoi i-am simþit palmele cuprinzându-mi tâmplele ºi buzele lipite
de fruntea mea. Inima mea...bubuia nebunã, nebunã. 

Magie! Omul acesta nu era real. Camera aceasta era plãs-
muirea imaginaþiei mele.

– Mi-am pus dorinþa sã ºtii, i-am spus îndepãrtându-mã
de el. Trebuie sã plec. Mã aºteapã mama. Am spus asta cu vocea
aproape sugrumatã de emoþie.

– Am sã te conduc.
– Nu, am sã iau un taxi de la colþ. Mulþumesc. 

Dimineþa m-am trezit covinsã cã seara precedentã fusese
un vis frumos, un vis la care râvnisem inconºtient. În viaþa mea
se întâmplase ceva. Am deschis geamul de la camera mea ºi
privind în grãdinã am rãmas fãrã respiraþie.

Nu, nu existã magie, trebuie sã fie o explicaþie logicã pen-
tru asta. 

În grãdina tristã, dezgolitã, înflorise magnolia aºa cum îmi
dorisem. 
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SCURTE SONATE DE PIAN 

Loredana A. ªtirbu (n. 1970, Fãlticeni ) s-a afirmat nezgo-
motos, publicând în câteva reviste literare „pe hârtie“ ºi mai ales
în revistele ARP, ediþiile on-line (Luceafãrul Românesc, Tânãrul
Scriitor, Ecoul) unde s-a exprimat cu adevãrat ca autor de litera-
turã. Membrã în Asociaþia Scriitorilor de Nord-Vest din Satu Mare,
ea este de asemenea ºi redactor al revistei literare on-line „Tânãrul
Scriitor“. „Cãlãtorie în Regatul Cuvintelor — Cameleon“ este debu-
tul ei editorial care va fi urmat de un roman istoric ºi de o altã
culegere de nuvele. 

Uimitoare prin maturitate ºi putere în a se diferenþia stilis-
tic, proza Loredanei A. ªtirbu aparþine unui autor care va lãsa
fãrã nici o îndoialã o urmã în literatura românã, indiferent dacã
producþiile ulterioare se vor adãuga în acelaºi regim de valori.
Astãzi încã, scriitoarea ne-a dat câteva nuvele de neuitat între
care probabil cea mai însemnatã este „Agatha“, un exemplu de
proporþie în felul cum se organizeazã materia ºi un document de
stil precis ºi intensiv, rar între contemporanii ei care scriu mai
degrabã torenþial ºi neîngrijit, fetiºizând cantitatea. Impun aici dis-
tincþia sufleteascã, o nobleþe de extracþie clasicã ºi înþelegerea
superioarã a vieþii care, într-un anumit fel, amintesc de Marguerite
Duras (din „Moderato Cantabile“) iar la noi de Bianca Balotã (cu
„Bal la regina Portugaliei“).

Compoziþiile acestea nu au nimic „modern“ în sens îngust
cãci nu stau sub apãsarea nici unei mode trecãtoare ºi nu cul-
tivã nici mizerabilismul de culori pestriþe ce aparþine unui om
decãzut ºi cu simþire slãbitã de limitele de înþelegere. Ele sunt,
însã, „noi“ prin aceea cã nu repetã experienþe consumate ºi nu
adoptã stil dupã caiet de modele. Prozatoarea nu calcã pe pãmân-
tul bãtãtorit de prea mulþi paºi ce ilustreazã de regulã lipsa de
originalitate.

Însã prin ce intereseazã aceste mici întocmiri dacã nu, pre-
cum la alþii, prin voinþã, adeseori stearpã, de a crea impresiune
cu orice preþ? Rostul lor constã în a descrie stãri evanescente,
tablouri în culori puþine ºi mai mult sugestie decât contururi,
fãcând, deci, o literaturã de emoþie nedesluºitã unde aproape
totul se citeºte în douã coduri ºi chiar în mai multe. Conþinutul,
de altfel, nu se poate povesti fiindcã impresia de cãpãtâi nu stã
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în eveniment ci în senzaþionalul nobil ºi sentimental, având mai
degrabã o muzicalitate a simþului epic decât observaþie socialã ori
fotografie obþinutã prin alãturãri de fapte ce ar reproduce viaþa haoticã. 

Nici timpul ºi spaþiul, ori aºezãrile de viaþã omeneascã nu
sunt întrutotul definite, ceea ce înseamnã, oricât nu ar plãcea
aceastã încheiere, o sustragere dintr-un contingent care adese-
ori stricã dacã este prea atent catagrafiat. Totul se petrece „unde-
va“ ºi în vremi de „oricând“, adicã într-o realitate ce este ºi,
deopotrivã, nu este inteligibilã prin vizionãri obiºnuite. De aceea
ºi epica propriu-zisã e puþinã. În „Musafirul“, un profesor de limbi
clasice e vizitat la orã târzie ºi pe o ploaie torenþialã, de un stra-
niu necunoscut care îi admirã biblioteca ºi pleacã fãrã explicaþii;
dimineaþa toate cãrþile sunt cenuºã. În „Agatha“ (producþia de
cãpãtâi, un adevãrat coup de maitre“) douã femei ce se cunos-
cuserã odinioarã se reîntâlnesc spre a petrece câteva zile calme,
în Bucureºti. Dupã scurt timp, una din ele se prãpãdeºte. „Moriº-
ca“ nu-i decât un ºir de rememorãri în tema copilãriei pline de
magie, „Arabesque“ — o poveste de sentimentalitãþi reþinute ºi
eroticã prudentã. ªi aºa mai departe.

O simplitate izbitoare se observã numaidecât. Însã îndãrã-
tul acestor desfãºurãri stau altfel de realitãþi ce abia dacã se
întrevãd, presimþite de epicul ce se consumã mai întotdeauna
prin sugestii. ªi, totuºi, muzicalitatea în compoziþie se îmbinã ade-
sea admirabil cu o picturalitate de proceduri puþine însã de o forþã
uimitoare. Aceasta priveºte mai cu seamã universul de obiecte
vechi care poartã, la rândul lor, un aer de mister ºi conþin con-
centrate de poveºti reduse la nuclee impenetrabile. Lampa cu
abajururi baroce, porþelanurile cu clinchet subtil, cotoarele de cãrþi
rare, mobila desenatã cu virtuozitate, acestea sunt nu obiecte
ci semne, orânduind în fond o lume veche ºi inactualã.

Inactualitatea acestei literaturi este, la drept vorbind, sem-
nul cel mai evident al valorii care rãzbate din vacarmul zilei
înceþoºate. 

Debutul Loredanei A. ªtirbu va constitui un moment în proza
româneascã recentã ºi chiar dacã autoarea va rãmâne cu numai
aceastã micã adunare de scurte sonate de pian opera ei se va
evoca ºi în viitor.

ARTUR SILVESTRI 
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