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I.

M-am mutat exact în aceeaºi zi cu Widad; ea îºi
schimba locul de muncã, iar eu odaia cea de toate zilele.
Widad era o tânãrã siriancã ce lucra pe post de intern la
secþia de oncologie a spitalului franco-musulman
Avicenne, din Paris. Dupã cum ºi numele îi spune, era un
spital imens, frecventat de o majoritate covârºitoare de
arabi, în special algerieni. Pânã ºi intrarea principalã a
spitalului era un spaþiu ce îþi dãdea fiori: un monolit imens
de piatrã pe suprafaþa cãruia ºerpuiau o sumedenie de
caractere arabice, strãine total ochiului meu. Dacã ar fi
sã fac un efort ºi sã sap adânc în memoria ancestralã a
culturii occidentale cãreia îi aparþin, singurul termen de
comparaþie pe care l-aº putea gãsi pentru acest element
al lumii islamice este poarta care strãjuia comoara din
povestea lui Ali Baba, sau intrarea într-o moschee. Ce
rost îºi avea un astfel de monument într-un spaþiu plin de
metale ºi de zgârie-nori? Pentru un trecãtor obiºnuit,
grandiosul mausoleu ridicã multe semne de întrebare ºi
îi oferã acestuia posibilitatea sã îºi imagineze cu fricã ºi
cu emoþie o infinitate de mistere posibile ce s-ar putea
ascunde în spatele gratiilor. O transcendenþã spre o altã
lume? O altã dimensiune? O poartã a timpului? Un joc
labirintic? Un Babel? Grãdina raiului? Poate infernul?
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Nici una, nici alta. Doar noi, bolnavii din interior îi
cunoºteam cu adevãrat secretul: poarta nu ascundea nicio
comoarã cu vreo lampã fermecatã, nici vreo altã dimensiune paralelã, ci doar tristeþe ºi suferinþã. Sau dacã ar fi
sã mã exprim la modul cel mai plastic posibil, atunci optez
pentru imaginea unei arce a lui Noe, unde sunt adunate
toate rasele, care mai de care mai pestriþe: francezi,
algerieni, români, sirieni, tunisieni, marocani, guadelupani,
italieni, spanioli. Cam pânã la acest nivel urca numãrul
de diversitate în rândul pacienþilor la secþia de oncologie. Noi, canceroºii, eram fiecare câte o raritate în
felul nostru. Fiecare caz era unic ºi preþios, pãstrat cu
strãºnicie la rece, sub clopotul de sticlã sau în borcanul cu naftalinã, pentru ca la momentul cuvenit sã
îºi joace rolul lui bine ºtiut, fiind þinta unor congrese
internaþionale în medicinã sau a unor prezentãri
minuþioase în rândul doctorilor; care de pe urma schimbului cu alþi medici de pe mapamond a unor celule din
tumora fiecãruia, ajungeau sã îºi lanseze carierele atât
de ilustre.
Widad era medic, eu pacient. Cu toate acestea, aveam
ceva în comun. Ambii descendenþi din lumea a treia, eu
român, ea siriancã, ne era foarte greu amândurora sã ne
gãsim o chirie cu un preþ pe plac. Fiind confruntat zilnic
cu sute de valuri de imigranþi, Parisul e un oraº scump.
Ea locuia într-o ºcoalã de infirmiere, unde dupã câte am
citit-o eu, nu prea îi convenea. Eu, în schimb, eram un pic
mai rãsfãþat ºi stãteam la o gazdã care s-a oferit voluntarã
pentru o perioadã limitatã de timp. Gazda mea trãia într-o
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comunitate micuþã, la Vélizy, în sudul Parisului. Marea
mea neliniºte era cã acea perioadã limitatã de timp expira.
Widad ºi-a gãsit în cele din urmã o garsonierã în zona
Versailles, iar eu o cãmãruþã de nouã metri pãtraþi la un
hotel din Bagnolet, de lângã Portes des Lilas. Cu toate
acestea, punctul nostru comun rãmânea spitalul Avicenne,
locul în care ea lucra ºi eu îmi urmam tratamentul chimioterapeutic.
Hazardul a fãcut ca Widad sã pãrãseascã ºi spitalul
din spatele monolitului de piatrã, pentru a se stabili la un
altul, care era mult mai aproape de garsoniera ei, tot pe
post de intern. Avantajul era, spunea ea, cã de la micuþa
ei locuinþã ºi pânã la noul spital erau doar câþiva paºi,
ceea ce îi permitea sã meargã pe jos ºi sã respire aerul
curat ºi prospeþimea picãturilor de rouã în fiecare
dimineaþã. Era conºtientã cã avea nevoie de miºcare,
corpul ei obez a rãmas constant încã din prima zi când se
instalase în Paris. Ciudãþenia era cã în pofida acestei mici
incomoditãþi fizice, Widad pãrea a fi peste tot în acelaºi
timp. Începusem chiar sã-mi imaginez cã era practicanta
vreunei forme de ezoterism ce îi permitea sã sfideze
timpul ºi sã îl stãpâneascã. O întâlneai pe culoar; cel mai
des, evident, în sala de mese, ba chiar în cabinetul de
consultaþii, completând tomuri de formulare; când voiai
sã îþi fotocopiezi o foaie la secretariat era mai mereu
înaintea ta, ºi de cele mai multe ori când te întorceai în
propriul salon o gãseai cu masca trasã pe faþã, lãsându-ºi
la ivealã doar ochelarii mari ºi groºi cu lentile unduitoare
care îi scoteau în evidenþã cearcãnele imense ºi ochii
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semiînchiºi, lipsiþi de expresivitate. Cel mai des te întreba
dacã urinezi destul.
În ziua în care fiecare dintre noi trebuia sã îºi ridice
ancora, Widad a trecut pe la salonul meu ºi a insistat
copilãreºte, în franceza ei pocitã, sã revin peste douã zile
la spital pentru petrecerea ei de rãmas bun:
„Jo voeux que tu participes jodi à mon fête d’adiou.
C’est très important pour toi de venir!”
„D’accord!” am apucat sã-i spun înainte de a se
dizolva în mulþime.
Dacã ar fi sã o compar pe Widad cu un personaj
memorabil, atunci l-aº alege pe Sancho Panza, credinciosul
scutier al lui Don Quijote. Pentru simplitate, mã gândeam
doar la flagranta asemãnare a aspectului fizic ºi a mimicii
inexpresive. În rest, ºtia sã disimuleze totul foarte bine,
lãsând observatorul sã îºi creeze false impresii despre
ea. Ca ºi în cazul meu, de exemplu; ba îmi juca imaginaþia
feste, ori era ceva, într-adevãr, necurat cu tânãra siriancã.
O suspectam de fiecare datã când vorbea în arabã ºi îmi
provoca halucinaþii la interminabila ei patrulã pe culoar.
Ori de câte ori mã priveam în oglindã ºi îmi analizam
scalpul fãrã pic de pãr, sprâncenele rãrite ºi figura
pãmântie susþinutã de doi ochi ieºiþi din orbite, nu mã
puteam abþine sã nu mã compar la rândul meu cu un
cavaler al tristei figuri. Eu ºi Widad eram pânã la urmã
perechea perfectã.
Aºa cã am lãsat-o sã organizeze cu doctorii petrecerea
pompoasã ce va avea loc peste douã zile, în timp ce eu
m-am îndreptat tãcut, cu coada între picioare, spre noua
cãmãruþã de care aveam atâta nevoie.
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II.

Conform aºteptãrilor, camera hotelului era un spaþiu
foarte modest, aflatã chiar în fundul culoarului populat
cu alte cinci cãmãruþe. Avea forma unui triunghi isoscel,
cu o bucãtãrioarã, un pat vechi, un dulap de dinainte de
rãzboi, tapetat cu câte o oglindã imensã pe fiecare uºã ºi
trei geamuri. Toaleta era comunã, pe coridor, iar duºurile
se aflau undeva la parter. Pereþii camerei erau de un crem
deschis, ici ºi colo corectaþi de un petec de glet roz sau
maron. Sus de tot, pe latura stângã a triunghiului isoscel,
un pãianjen dãdea impresia cã zãcea rãstignit între douã
cuie bãtute în perete ºi îºi þesea liniºtit pânza. Jos, la
bazã, pe latura necongruentã a încãperii era postat un
calendar al anului curent, ilustrat de patru imagini color,
fiecare reprezentând câte un anotimp. Toate imaginile
aveau un element comun: câte un copac. Un cireº înflorit
pentru primãvarã, trei palmieri la o rãdãcinã pentru varã,
un arbore ecuatorial într-un þinut sterp pentru o toamnã
timpurie ºi câþiva brazi îngropaþi în zãpadã pentru iarnã.
Parchetul de lemn, vechi, tot dinainte de rãzboi aducea
cu o plutã ce se legãna pe ape calme cu miºcãri infinit de
lente.
Pe mãsurã ce înaintam înspre vârful triunghiului,
spaþiul se îngusta tot mai mult. Acolo, pe partea dreaptã,
la câþiva paºi de vârf era fixat primul geam, cel mai mic
de altfel. Suprafaþa lui era mascatã de o perdea finã,
alcãtuitã din nervuri subþiri, albe odatã, acum prãfuite ºi
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slinoase din cauza fecalelor de insectã. Ramificaþiile
ºubrede ale perdelei reprezentau o scenã dintr-o junglã,
cu o leoaicã ce îºi chema puii. Imaginea era reprodusã de
trei ori de-a lungul pânzei subþiri, pânã acolo unde era
tãiatã brusc. În spatele perdelei, pe fereastra minusculã
am zãrit o peliculã din desenul animat Lion King, un peisaj
multicolor în care leoaica se miºca ºi îºi chema cei patru
pui de pe perdea. Ascultãtori, aceºtia s-au apropiat în galop
de ea ºi au urmat-o în ºir indian. M-am adâncit ºi mai
puternic în fundal cu privirea ºi am zãrit o lume de carton
în plinã forfotã, fãrã nicio grijã, un spaþiu ludic ieºit din
prezent. Mã simþeam atât de bine acolo, printre animalele
colorate, papagali în tuºuri de curcubeu, cu ciocuri
exagerat de mari vorbind limba omeneascã. Sau poate eu
înþelegeam limba pãsãrilor. Eram ocrotit de orice grijã,
boala îmi trecuse, sau cel puþin puteam sã o înlãtur prin
cel mai infim gest, un decupaj în hârtia coloratã sau o
corecturã cu guma de ºters. Totul se limita la niºte
trãsãturi de creion ºi carioca, îmbinate în aºa fel încât sã
fure ochiul ºi sã îl facã pãrtaº acestei geometrii iluzorii.
Am coborât pe latura triunghiului ºi mai jos ºi m-am
trezit în faþa celui de-al doilea geam, cel mai mare de data
aceasta. La fel ca ºi primul geam, ºi în acest caz perdeaua
era þesutã din acelaºi material moale ºi subþire prin care
se putea observa ceea ce se aflã de partea cealaltã.
Reprezentãrile de pe þesãturã erau acum de o altã naturã,
mai în concordanþã cu anotimpul, sã zicem. O diversitate
de fructe: cireºe, mere, pere, prune, gutui erau dispuse
consecutiv, unele sub altele, pânã acolo unde pânza albã
se termina în niºte franjuri microscopici. O porumbiþã
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zbura prin faþa ferestrei, scrutând cu ochiul ei rotund ºi
roºu miºcãrile mele din interiorul peºterii. Îºi desfãcu
aripile planând liniºtitã, lansându-mi o invitaþie la zbor.
Toate acestea amestecate cu decorul din perdea mi-au
oferit o stranie senzaþie de déjà-vu. Atât cãmãruþa, cât ºi
spaþiul de dincolo de fereastrã au devenit locuri familiale,
care îmi aminteau de începutul copilãriei mele ºi de odaia
profesorului de englezã din satul natal. Era un prieten al
tatãlui meu. Toate lucrurile erau dispuse la fel ca ºi în
odaia lui de varã: patul, dulapul cu oglinzi, faianþa de pe
pereþi, chiuveta, pânã ºi sãpuniera.
Am dat la o parte perdeaua ºi am lãsat soarele sã mã
orbeascã ºi sã îmi cureþe figura chinuitã de spectre. Mi-am
ridicat faþa în sus pânã a început sã mã doarã ºi am zãrit
cuiburile de vrãbii de sub þigla casei. M-am deplasat cu
fundul pe pervazul ferestrei pentru a zãri mai bine o vrabie
care ciripea asurzitor, neputându-se descâlci dintr-o crenguþã de vie împleticitã pe picioruºul stâng. Din depãrtare
se auzea un bâzâit înãbuºit, ca ºi al unui roi de albine.
Dintre douã pagode de lemn în miniaturã, care fãrã
îndoialã serveau ca stupi pentru albinele mãtci, apãru ºi
profesorul de englezã cu o pãlãrie pe cap, de care atârna
o pânzã de tifon pe faþã. Semãna cu o vãduvã îndoliatã la
capãtul unei înmormântãri. ªi-a dat masca la o parte,
relevându-ºi privirea calmã ºi luminatã de cei doi ochi de
safir. Douã albine se zvârcoleau încã turbate, neºtiind cum
sã scape din barba lui foarte lungã. Mi-am odihnit câteva
clipe ochii asupra livezii crescãtorului de albine. Un
mozaic de pomi fructiferi de cele mai diverse soiuri se
întindea peste verdele crud al grãdinii. Era un labirint în
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care îþi era mai mare dragul sã te pierzi, un mecanism
fãrã piedici ºi enigme. Puþin mai în faþã se zãrea grãdina
de legume, unde crescãtorul de albine aduna într-un coº
de nuiele subþiri roºii, varzã ºi ceapã.
„Am venit de la piaþã”, îi plãcea lui sã se laude de
fiecare datã când aducea coºul cu legume proaspete în
casã. Locuia împreunã cu mama lui, care mai tot timpul
ºi-l petrecea cu grãdinãritul, tocmai de aceea ograda lor
semãna cu un colþ din rai. Pe de altã parte, ea mai avea
harul ghicitului în zaþul de cafea; odatã i s-a întâmplat
minunea ca pe fundul ceºtii sã se prefigureze chipul lui
Crist cu potirul sfânt. A hotãrât sã nu anunþe preotul ºi
sã îl pãstreze cu strãºnicie într-o cutiuþã de carton, deacelea în care se þineau vechile instrumente de croºetat.
Un clinchet de clopot se auzea dinspre stradã, cu douã
voci vesele care îl acompaniau. Poarta vopsitã în ocru ºi
puþin decoloratã de soarele puternic de varã s-a zgâlþâit
preþ de câteva momente, dupã care s-a deschis. Un om în
vârstã ºi un copil care trãgea drãceºte de funia de care
era legatã o caprã au pãºit în ogradã. Bãiatul era rumen la
faþã, trecut prin toate nãduºelile, iar bunicul încerca sã îl
desprindã din aceastã trântã imaginarã cu cine ºtie ce
zmeu sau cãpcãun. Sãrmanul animal trebuia mai mereu
sã îºi suporte soarta de învins. Capra se numea Tatiana
ºi avea doi iezi, care urmau sã fie sacrificaþi de cãtre bunic
odatã, când nepotul se afla în vacanþã la mare, cu pãrinþii.
Dupã ce bãiatul s-a mai potolit ºi a înfrânt zmeul înaripat,
mama profesorului de englezã s-a apropiat de el ºi ca
majoritatea sãtenilor care iubeau vorba, l-a întrebat:
– Mãi, bãiete, al cui eºti tu?
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Copilul s-a îmbufnat ºi i-a rãspuns pe un ton obraznic:
– Pãi cum, nu ºtii cine sunt eu!? Eu sunt bãiatu’ lu’
primaru’!
M-am îndepãrtat de la geam ºi mi-am continuat jocul
geometric, apropiindu-mã de cealaltã laturã congruentã,
cea stângã. Jos de tot, la formarea unghiului cu linia necongruentã, se gãsea ºi ultimul geam al încãperii. Acesta însã
se afla sus de tot ºi mi-a fost necesar un scaun pentru a-l
putea sonda în amãnunþime. Fereastra era un pãtrat perfect, ascuns dupã aceeaºi pânzã ºubredã, cu puþin mai
groasã decât cea de pãianjen. Perdeaua aceasta nu
reprezenta nici scene din desenele animate, nici naturã
moartã cu fructe, ci pãrea a constitui un mecanism infernal de complex ce nu mai fusese descoperit pânã atunci:
o maºinã de stocat timpul (putea sã îl opreascã ºi în acelaºi
timp sã îi dea cursivitatea vitezei unui melc). Imaginea
celor doi delfini ce stãteau încremeniþi în aer, înainte de
a plonja în apã mã tulbura. Ce fel de minte maleficã ar
putea sã îi þinã prizonieri acolo, încremeniþi în acea poziþie
pe perdeaua murdarã, privaþi de lumea ce îi aºtepta în
adâncuri?
Camera se învârtea cu mine, iar pereþii ce fuseserã
odatã crem deveneau din ce în ce mai condensaþi de
igrasie. Apa începea sã musteascã în interiorul lor, pânã
ce în spatele geamului pãtrat valurile izbeau furioase
sticla. Natura reacþiona împotriva acestui mecanism diabolic, încercând sã îl anihileze. Mã visam cu întreaga
construcþie scufundat într-o apã curatã ºi rece pe care
puteam sã o respir. Prin lumina spectralã ºi difuzã din
adâncuri, fluturându-mi hainele zdrenþuite de pe mine prin
17
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curenþii lichizi, mã îndreptam cu greu, în pofida gravitaþiei,
spre tavanul devenit galben, la sute de metri adâncime
pe fundul apei. Þesãtura cu cei doi delfini se unduia acum
liniºtitã, dusã de curenþi. Senzaþia de încremenire parcã
nu mai era atât de evidentã. Pe nisipul de pe fundul mãrii,
crabii multicolori se târau cu miºcãri dezorganizate, iar
câte un peºtiºor zvâcnea prin dreptul câte unei ferestre.
Parchetul de lemn începea sã se umfle, formând o boltã
diformã, iar uºa dulapului se deschidea ºi se închidea la
intervale egale de timp, mai mult ca sigur scârþâind, însã
neputând fi auzitã de nimeni. Oglinda de pe uºa dulapului
reflecta din toate unghiurile lumina împrãºtiatã ºi rãfuiala
acestei lumi subacvatice. De sus, din tavanul incolor,
atârna candelabrul de gips ca ºi o floare de coral, iar în
interiorul cupelor de sticlã, becurile lãptoase deveneau
niºte ovule pe cale sã explodeze ºi sã elibereze mii de
microvietãþi. Patul plutea în derivã, ciocnindu-se la fiecare
alunecare de pereþii ºubrezi care tremurau, creând unde
ce îmi zgâlþâiau trupul cu o plãcere perversã. Cearceaful
se unduia în cele mai diverse forme, modelându-se
aidoma unui spectru submarin, speriind bancuri întregi
de peºti care dãdeau târcoale. Pãtrundeam prin uºi de
lemn umflat ºi plesnite, încrustate cu scoici pline în interior de nisip murdar ºi apã tulbure. Canaturile erau
putrede ºi ruinate, mâncate de decadenþã ºi melancolie.
În dulap, cu tentaculele încurcate printre umeraºele
împletite din sârmã moale, un pui de caracatiþã îºi fãcuse
culcuº, iar în chiuveta de fontã licãrea un praf strãlucitor.
Mã trezeam într-o stare de moleºealã ºi convalescenþã, frustrat ca un amnezic care nu-ºi mai poate
18
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aminti cine e. Doream atât de mult sã desluºesc desenele
din perdele ºi sã anihilez lumina solarã ce le hrãnea din
spatele ferestrelor. Ca ºi în urma unui cataclism cosmic,
lumea se reduse la câteva cute ale cearceafului unduindu-se
în jurul unei sticluþe de mir sfinþit uitate acolo, ºi la o
licãrire stranie a oglinzii. Copleºit de melancolie, îmi
aminteam cum bunicul mã învãþase încã de mic sã
desenez cruci pe pereþi, pentru a alunga spiritele rele ºi
blestemele din casã cu ajutorul uleiului tãmãduitor. De
atâtea ori mã urcam în vârful patului acoperit cu pãturi
aspre ºi cu plãpumi umflate cu puf de gãinã, pentru a
urmãri gesturile sigure ale bunicului care în fiecare lunã
îºi trasa câte o cruce în dreptul unei împletituri groase
de lânã, bãtutã în patru cuie în perete ºi cu câte trei
ciucurei albaºtri atârnaþi de fiecare muchie. Þesãtura din
lânã era o reprezentare destul de puerilã a Fecioarei Maria,
cu figura ºi trãsãturile pãtrãþoase ºi inegale. Faþa ºi
mâinile erau brodate în portocaliu, veºmintele ºi baticul
erau gri, iar în fiecare colþ superior era încadratã de câte
o literã greceascã, în stânga Alfa, iar în dreapta Omega.
ªi ca într-o reverie, mã trezeam modulând cu aceleaºi
miºcãri leneºe pe perete, deasupra cãpãtâiului patului
meu vechi. Dupã ce am terminat, am îndepãrtat sticluþa,
m-am înfãºurat în cearceaful alb pânã la gât, în aºa fel
încât sã pot doar respira ºi m-am întins pe patul scârþâitor.
Aºezat într-o parte, mã puteam privi din cap pânã-n picioare
în oglinda de pe dulap. Rãbdãtoare, circumvoluþiunile
creierului meu creaserã cãmãruþe ºi personaje, peisaje
ºi false acþiuni, dupã care le abandonase undeva la mijlocul distanþei dintre cei doi Eu, cel întins pe pat ºi cel
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din oglindã, crescându-le volumul pânã deveniserã ruinate
ºi goale ca þeasta gãlbuie a unui cavaler al tristei figuri.

III.

Joi dimineaþa m-au trezit gânguriturile porumbiþei,
care ciugulea resturile de pâine pe care le lãsasem cu o
searã înainte pe pervaz. Îºi fãcuse obiceiul de a se aciua
pe la geam, cerându-ºi drepturile când era înfometatã.
Cu o zi înainte luptase cu strãºnicie pentru firimiturile
de pâine ºi teritoriu cu un porumbel mai malin1, cum le
place francezilor sã zicã. Cred cã este unul dintre cele
mai frecvente cuvinte pe care le-am auzit de când mã aflu
în Franþa. Dupã ce am servit micul dejun, deja devenit
clasic: un ou prãjit cu pâine cu paté de campagne, m-am
grãbit sã prind primul metro mai puþin populat. În toatã
aceastã grabã ºi forfotã matinalã din inima Parisului, în
care cu toþii se cãlcau în picioare pentru a ajunge la
boulot 2, nu puteam sã nu mi-l amintesc pe bunicul ce se
trezea cu noaptea-n cap în dimineþile de varã pentru a
uda grãdina de zarzavaturi înainte de ivirea primei raze
de soare. Mi-l aduc aminte agitat, ca ºi bãgat în prizã, însã
având rãgazul, ca mai tot timpul, de a-mi trânti un descântec:
1
2
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Dã-te frate la o parte,
Cã eu am sã merg departe.
Nici la horã, nici la joc
Eu nu mã opresc deloc;
sau în funcþie de himerele din timpul nopþii:

Azi noapte la Prut
Rãzboiu-a-nceput
Românii trec graniþa iarã.
Am intrat în metroul huruind la staþia Mairie des Lilas
ºi m-am aºezat undeva cât mai aproape de uºa automatã.
Am aruncat o privire rapidã ceasului de pe mânã, pe care
îl primisem cadou vara trecutã, de la prietenii noºtri din
Frankfurt, ºi am început sã calculez timpul dintre staþii:
pânã la Stalingrad cam ºapte minute, iar de acolo pânã la
punctul meu de coborâre, La Courneuve, încã un sfert
de orã. Pânã la ora nouã ar trebui sã ajung la spital. Era o
dimineaþã la fel de agitatã ca oricare alta; aºteptam ca
dintr-o clipã în alta, ba un grup de români sã intre în metro
ºi sã joace Capra, ba o cucoanã sau vreun domn bine, cu
diplomat, sã scoatã la ivealã best-seller-ul gros cât biblia,
care a fascinat atât de mult lumea francofonã: Da Vinci
Code, de Dan Brown. Afarã, pe pereþii stâncoºi, neoanele
albe ºi fosforescente se succedau cu o vitezã pe care nici
generaþia bunicului ºi nici cea a tatãlui meu nu o cunoscuse. Fiecare oprire în staþie îþi delecta cristalinul ochilor
cu afiºe colorate ºi monumentale cu ultimele oferte ºi
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noutãþi cinematografice. Celebra devizã a revoluþiei
franceze Liberté, égalité, fraternité a devenit un poster
uriaº cu doi tineri, ambii garçoni, unºi cu toate uleiurile
pentru a arãta cât mai atrãgãtori ºi care apãrau drepturile
de difuzare ale unui canal pentru homosexuali: Liberté,
égalité, télé . Era o lume excesiv de coloratã care
contrasta atât de mult cu secvenþele în alb-negru ºi sepia
ale scenelor din al Doilea Rãzboi Mondial, pe care bunicul
mi le reproducea cu atâta exactitate. Fluxul gândurilor
mi-a fost distras de anunþul crainicului cã am ajuns în ultima staþie, de unde metroul avea sã facã drum întors.
Am mai privit o datã plãcuþa pentru siguranþã, pe care
scria La Courneuve, iar dedesubt, cu litere mici ºi albastre:
8 Mai 1945. Pânã la spitalul franco-musulman mai aveam
de mers câteva strãduþe pe jos. ªchiopãtam uºor ºi mã
gândeam la toate reþelele subterane care alcãtuiesc
Parisul ºi cât de lejer le era ºobolanilor, ºoarecilor,
insectelor ºi mormolocilor sã traverseze din orice punct
în oricare altul fãrã a se înghesui sau a plãti bilete.
La Avicenne, la intrare, am fost întâmpinat de un grup
de turiºti chinezi care bliþuiau de mama focului
impunãtorul monolit de piatrã, întrebându-se, bineînþeles,
ce sens îºi aveau toate hieroglifele încrustate în poartã.
Le-am cerut politicos sã îmi facã loc sã intru, iar la
scârþâitul gratiilor de fier cu toþii s-au dat un pas înapoi.
Dezamãgiþi însã de decorul din interior, au spart repede
gaºca ºi s-au evaporat. Eu mi-am continuat traseul pânã
la poarta cu numãrul 12, unde am luat liftul pânã la etajul
4, la secþia de oncologie a doctorului Nicole Delépine.
Widad m-a întâmpinat la intrarea în secþie mai dichisitã
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ca niciodatã. Am vãzut-o pentru prima datã cu pãrul
atârnându-i în cârlionþi ºi cu o rochie de un mov deschis,
de pe umeri ºi pânã jos. Nu-i lipseau bineînþeles ochelarii
de bunicuþã. O mustãcioarã finã ºi câteva firicele rebele
îi atârnau din bãrbie, fãcându-mã sã mã gândesc încã o
datã cu amuzament la bunul meu Sancho. Mi-a zâmbit
cordial ºi m-a poftit politicos sã iau loc în sala de mese ºi
sã mã servesc cu tot ceea ce doresc.
Acolo, pe mese, erau distribuite cele mai diverse
saleuri, biscuiþi crocanþi, alune, pistaº, torturi ºi plãcinte
tradiþionale siriene. M-am aºezat pe un scaun la întâmplare
ºi aºteptam ca lumea sã se adune. În colþul mesei din
imediata mea vecinãtate, am zãrit o amuletã bizarã care
strãlucea strident, reflectând pe suprafaþa metalicã lumina neoanelor din tavan. Am pus mâna pe micuþul talisman, care avea o înfãþiºare cam kitschoasã a unui elefant
albastru brodat în aur pe frunte ºi pe partea inferioarã a
membrelor. L-am examinat mai atent ºi am observat cã
pe spate scria Made in Siria. Mi-am închis pumnul stâng
ºi am aºezat medalionul deasupra degetului mare
încleºtat pe care l-am eliberat ca pe o catapultã, lansând
obiectul în aer ca pe o monedã. Elefantul s-a învârtit de
câteva ori în vid, dupã care a cãzut zgomotos pe suprafaþa
durã a mesei, mai întâi pe picioarele din faþã, apoi pe cele
din spate, s-a întors pe trompã ºi în cele din urmã s-a prãbuºit
jos pe podea. La contactul cu solul, a fãcut un zgomot pe
care aveam sã mi-l amintesc mult timp dupã aceea. O
bubuiturã atât de înfundatã cã ar fi putut trezi toþi zeii din
adâncuri. Crispat, m-am aplecat sã îl culeg de pe jos, însã
o mânã puternicã m-a împiedicat, apucând talismanul
înaintea mea.
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Era Widad, care mã informase cã îi aparþinea,
aºezându-ºi-l din douã miºcãri la gât. Apoi mi-a întins un
pahar de cristal fãrã nicio explicaþie, anunþându-mã cã
toatã lumea e prezentã ºi cã petrecerea poate începe.
Paharul era de o rarã frumuseþe, mã fascina indiferent
din ce poziþie îl priveam. Îl învârteam fãrã încetare între
degete, iar jerbele de luminã reflectate în el mã orbeau
de plãcere. Nu era un pahar ca oricare altul, era un pahar
sirian. La gura paharului se evidenþiau niºte ºerpi cu ochi
de smarald roºu ºi verde, iar mai jos niºte arabescuri
închis colorate. Era un unicat în lume, spun asta în ciuda
faptului cã ºi restul invitaþilor, pacienþii, doctorii ºi infirmierele primiserã un pahar asemãnãtor. Paharul avea o
valoare neasemuitã ºi îmi venea foarte greu, chiar
imposibil sã îl las din mânã. De ce ne împãrþise Widad
fiecãruia o asemenea comoarã? Nu îmi plãcea evoluþia
pe care evenimentele începeau sã o capete. Însã restul
lumii pãrea ocupatã cu alte treburi, fiecare tratându-ºi
paharul de cristal ca ºi pe un obiect comun. Pacienþii îºi
vedeau de stativele lor de fier cu balonaºe pline cu lichid
gãlbui, medicii se consultau pentru urmãtoarele rendezvous-uri ºi infirmierele glumeau împreunã cu secretarele
pe un ton foarte gãlãgios.
Momentul cel mai palpitant al acestei zile a fost când
Widad a intrat în mijlocul sãlii cu rochia mov mulatã pe
trup, þinând cu gesturi sigure deasupra capului un uriaº
glob de cristal. Figura ei determinatã semãna cu cea a lui
Moise când þinuse cândva tablele legii în aceeaºi poziþie.
Globul de cristal pãrea un organism viu, populat cu alge
de toate culorile, miºunând în interiorul bãºicii sticloase.
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Mânuit de gesturi ferme, globul se învârtea cu o vitezã
din ce în ce mai crescândã, înnebunind vietãþile din carne
opacã dinãuntru. La contactul cu solul de marmurã,
organismul scânteietor s-a împrãºtiat în miliarde de jerbe
orbitoare. Cioburile de cristal planau în aer, pradã unei
gravitaþii de neînþeles. Impactul globului cu pãmântul
zãmislise un crater monstruos din care o undã de luminã
lãptoasã þâºnise înspre tavan. Ca ºi la un semnal, ceilalþi
participanþi începurã sã izbeascã la rândul lor paharele
de suprafaþa durã de sub tãlpi. Un vals nebunesc al
fragmentelor dispersate de cristal prinse a inunda toatã
încãperea. Þãndãri ascuþite ºi cioburi rotunde reflectau
lumina difuzã din toate unghiurile existente, dând naºtere
unei noi geometrii cristaline. În licãrirea lor orbitoare,
ele pãreau noi constelaþii, nedesluºite de nicio minte
umanã pânã atunci. Mã simþeam un martor nesperat, un
observator inutil al acestui joc drãcesc, cu paharul meu
încleºtat între degetele transpirate de emoþie ºi fricã.
Acum, cioburile începeau sã se miºte cu o vitezã luminicã,
înþepându-mã ºi rãnindu-mã din toate pãrþile. În ciuda
acestui fapt, reflexul meu ciudat era acela de a ocroti
paharul din mânã, ºi nu pe mine, de furia proiectilelor de
sticlã. Puteam sã remarc grimasele celorlalþi care mã
îndemnau sã mã debarasez de obiectul sirian, însã
instinctul îmi comanda contrariul ºi am rãmas paralizat.
Priveam cu orbitele mãrite ºi goale cum parchetul din
jurul craterului se face strãveziu ca o smoalã verde ºi
adâncã, ºi cum smoala asta, tot mai roºiaticã, mai brunã
ºi mai neagrã coboarã pânã-n adâncul pãmântului, unde
niºte pete ºi niºte luminiþe prinserã parcã sã se miºte.
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Sute de pete þipãtoare, roºcovane se ivirã din beznã,
cãþãrându-se pe ºtreangul de luminã. În scurt timp, aripi
pâcloase de zbir, spurcãciuni cu coarne lunguieþe de
licorn în frunte, cu brâu de bãrbat ºi picioare de iapã,
piepturi viermãnoase, corniþe de þap ºi de viperã ºi de
rãdaºcã se iscarã dintr-o mocirlã de urlete. Se cãþãrau tot
mai repede, sãltau ca purecii cu ventuze slinoase, pe
undele de luminã, zvâcneau în sus din ºoldurile solzoase,
hohoteau din râturile încolþate, se lingeau pe buzele
crãpate de venin ºi râgâiau din gâturile cerberoase.
Erau dracii, care þâºneau din craterul fermecat ca o
încleºtare supranaturalã de malignitate, umplând tavanul
dezgolit cu aripi solzoase ºi þipete, pãmântul cu broboane
de venin ºi sãmânþã drãceascã. Demonii-nãpârci au fost
primii care au îndrãznit sã se apropie de carnea
omeneascã, sã o sfâºie cu dinþii încleºtaþi ºi sã o care
dupã ei în adâncuri prin gura de crater. Sute de tentacule
cu câte trei cleºti apucau tot ce se ivea în cale ºi le trãgeau
dupã ei sub þãrânã. Câteva nãpârci au încercat sã îmi dea
târcoale, lucindu-le ochii plini de spurcãciune la vederea
paharului de cristal. Nici nu au apucat bine sã se apropie,
când am scos sticluþa de mir sfinþit de la bunicul,
stropindu-i din toate pãrþile ºi fãcându-i una cu þãrâna.
Câþiva demoni cu înfãþiºare de om au nãvãlit înspre Widad,
sfâºiindu-i hainele de pe ea ºi lãsând-o goalã, ca pe o muzã
grãsuþã dintr-un tablou renascentist. Un diavol mai vârtos,
cu trei coarne în frunte o pãtrunse cu falusul lui imens ºi
roºu, fãcând-o sã scoatã un geamãt scurt. Ceilalþi draci o
împroºcau cu sãmânþã verzuie, iar cei cu penisurile retezate,
ce fãrã îndoialã ºi le pierduserã în rãzboaiele cu îngerii, o
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lingeau pe sfârcuri cu limbile lor bifurcate ºi aspre ºi o
muºcau de sânii mari ºi zdraveni cu gurile spurcate.
Widad gemea ritmic ºi asurzitor, undeva între plãcere
ºi agonie. Respira val dupã val asemenea unei zeiþe a
desfrâului. Gemetele ei devenirã urlete atât de stridente
încât îl trezirã din liniºtire pânã ºi pe bunul Isus, care
acum cobora din ceruri alãturi de doi acoliþi credincioºi,
doi arhangheli cu sãbii de cleºtar în mânã. La vederea
lui, toþi dracii urlau ca mâncaþi de ciumã ºi se înghesuiau
care mai de care înspre gura craterului pentru a scãpa.
Unul singur, demonul cu trei coarne, rãmase în poziþia
lui fecundativã, dând a lehamite din mânã ºi scuipându-l
pe Isus în obraz. Reacþia arhanghelilor fu promptã, care
în mai puþin de o secundã îl tãiarã pe drac în bucãþele de
carne sfârâindã. Widad zãcea într-o baltã de spermã
fumurie, zvârcolindu-se încã în urma ºocului. Liniºtea ºi
pacea pãreau sã se fi instaurat dupã ce gura craterului se
închise ºi totul arãta ca mai înainte. Încã mai þineam
paharul strâns la piept, iar pe suprafaþa pantalonilor mei
subþiri de fâº începurã sã înfloreascã mici broboane de
sânge. Isus mã privea pe mine ºi pe Widad cu sprâncenele
încruntate, dându-ºi la ivealã un Omega brodat de riduri
pe fruntea latã.
– Fãþarnicilor, mustra-v-ar raiul de neghiobi! Vã jucaþi
cu dracu’, ha? Cu gura lui încâlcitã în barba deasã ºi creaþã,
spumegând de furie, s-a întors cãtre siriancã. Desfrânato,
uºuratico! Nu te potoleºte nici dracu! Piei din faþa mea,
spurcãciune! La aceastã poruncã, femeia se disipã în aer
ca ºi un foiºor de funigei. Ochii împãienjeniþi ºi brãzdaþi
de o strãlucire nouã mã dojeneau. Cu paºi mici ºi cu
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mâinile împreunate la spate Isus s-a apropiat de mine.
Mi-a pus o mânã pe creºtetul chilug. Vãzându-mi chipul
nedumerit, mi-a povestit cum toatã aceastã orgie ºi
spargerea paharelor era un ritual spurcat de invocare a
demonului sirian din inima iadului, Satinamuh. Toate
cupele de cristal purtau pecetea lui maleficã, în ciuda
faptului cã aveau calitatea înºelãtoare de a încânta ochiul
uman. Satinamuh, vãzând cã este întemniþat de alþi fârtaþi
de-ai lui, mult mai vârtoºi, i s-a arãtat bietei Widad în vis
ºi o chinuia în fiecare noapte, pânã când aceasta i-a
acceptat toate paharele, urmând a se elibera în urma
spargerii lor de cãtre oameni aleºi pe sprânceanã: vanitoºi,
slabi de înger sau bolnavi. Norocul a fãcut ca inspiraþia
mea de moment sã îmi opreascã mâna din slobozirea
paharului în þãrânã. Astfel, ritualul nu ºi-a atins bunul
sfârºit ºi demonul sirian va rãmâne întemniþat pe vecie
între gurile cerberilor cu câte trei cãpãþâni. Am ajuns,
fãrã sã ºtiu, salvatorul întregii omeniri. Am privat lumea
de dezlãnþuirea furioasã a iadului. Aveam sã devin primul
cavaler al tristei figuri util umanitãþii.
– Însã bagã de seamã, m-a atenþionat Isus, pãstreazã
paharul cu strãºnicie ca pe ochii din cap! Fereascã sfântul
sã-l spargi, fiindcã o cât de micã ciobiturã poate împlini
ritualul satanic! L-aº lua eu cu mine întru pãstrare, însã
nu pot, cã e de urzealã diavoleascã. În schimb, am sã-þi
cer mirul sfinþit. O asemenea comoarã are alte trebuinþe
decât împroºcarea nãpârcilor. I-am întins sticluþa, el i-a
înlãturat cãpãcelul ºi l-a adulmecat cu figura entuziasmatã,
ca în urma degustãrii unui vin de calitate. Ãsta e vechi, a
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grãit, vine de la muntele Athos. Dupã ce mi-a oblojit rãnile
de pe picioare, create de furia þãndãrilor de cristal, prin
ungere, mi-a spus cã va pãstra sticluþa pentru a-i îmbãlsãma bunicului mormântul, dupã ce acesta va trece în
nefiinþã. M-a atenþionat încã o datã sã port grija paharului
ºi mi-a interzis sã mã mai întorc vreodatã în acel loc
blestemat. I-a lãsat de strajã pe cei doi arhangheli
credincioºi în dreptul monolitului ca ºi intrarea într-o
moschee, le-a poruncit sã nu lase sã intre sau sã iasã
orice suflare de pe lumea asta, dupã care s-a înãlþat liniºtit
la ceruri.

IV.

Câte un fascicul incandescent a þâºnit simultan din
fiecare din cele trei ferestre ale odãii triunghiulare,
reunindu-se în paharul sirian de cristal de pe mãsuþa de
plastic din mijlocul camerei. Jetul de luminã clocotea în
interiorul recipientului opac, pânã când o jerbã de foc a
explodat din gura cupei, proiectând un cerc mare ºi colorat
pe tavan. În interiorul cercului de luminã se distingeau
niºte forme confuze, o combinaþie de tuºuri în tempera
ºi imagini unduitoare, neclare, obscure. Mogâldeþe
bipede ºi patrupede se distingeau din ce în ce mai clar,
de parcã cineva ar fi reglat un diapozitiv înspre rezoluþia
maximã. În centrul ovalului proiectat pe tavan recunoºteam jungla coloratã în care leoaica, în plinã miºcare,
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îºi gonea prada. Cei patru pui, ajunºi la vârsta maturitãþii,
îºi urmau mama cu miºcãri rapide. Prima mogâldeaþã se
trânti sub povara trupului leoaicei, scoþând un chiþãit
gutural. Era un drãcuºor ce se zbãtea disperat din
ghearele prãdãtorului. Cu o miºcare scurtã, animalul îi
retezã fãlcile ºi pântecul minuscul. În schimb, puii nu se
oprirã din galop, prinzând din urmã alþi patru draci, care
se zbenguiau cu codiþele lor bifurcate, într-o încercare
disperatã de a le câºtiga mila. Cu colþii lor ascuþiþi de
vreme, puii leoaicei le sfârtecarã împieliþaþilor buricele
gãunoase, neînfruptându-se din ei ºi lãsându-i pradã cu
maþele deºirate muºtelor ºi ºacalilor.
O altã peliculã se suprapuse în centrul tavanului ºi îl
reprezenta pe crescãtorul de albine, rezemat deasupra
unui dragon cu coarne, pe care îl strãpungea cu furca.
Acest peisaj îmi amintea de iconiþa din camera mea de la
þarã, o reproducere a Sfântului Gheorghe rãpunând balaurul. Alte vietãþi drãceºti îl înconjurau, însã el le alunga
trupurile gheboase cu furca pânã hãt în fundul livezii, unde
iarba înrouratã le topea tãlpile încinse, iar albinele din
stupi le împungeau grumazurile, sufocându-i de vii.
Ultimele rãmãºiþe de demoni încleºtaþi în paharul de
sorginte necuratã erau dizolvate în apa curatã ºi
proaspãtã, între vârtejurile create de cei doi delfini zburdalnici. Curenþii mãrii ºi meduzele ce le sugeau seva otrãvicioasã creau implozii în rândul mãruntaielor drãceºti.
Încleºtarea celor trei lumini zvâcnite din ferestre
anihilau ultima urmã de rezistenþã maleficã din interiorul
paharului sirian. Cea mai infimã unduire necuratã sau
rezonanþã tulbure erau extirpate din spaþiul triunghiular,
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din conºtiinþã, din spirit, apoi din carne, din artere, din
ventricule ºi mai apoi din toate mãruntaiele. Jocuri de
luminã orbitoare transfigurau odaia ºi mã transfigurau.
Dupã care totul s-a terminat aºa cum a început. Stãteam
întins pe pat ºi vegheam paharul lui Widad, care îºi
pierduse strãlucirea ºi farmecul ce îþi suceau odatã
minþile. Smaraldul din ochii ºerpilor încastraþi în cristal
se stinse. Acum, paharul nu era cu nimic mai deosebit
decât borcanul de bulion, sticla de apã mineralã sau
cutiuþele de medicamente de pe masã. Se pierdea acolo,
prin distribuirea lor haoticã, fãrã a ieºi cu nimic în
evidenþã. În ciuda insistenþelor mele de a-l aºeza în toate
poziþiile posibile, în centrul luminii, sau chiar în cele mai
obscure crâmpeie, el nu mai dãdea niciun semn de viaþã.
L-am aºezat pânã ºi pe pervazul ferestrei, în plin soare,
însã tot ceea ce iradia erau niºte reflecþii mov sau galbene
pe perete. Devenise un pahar ca oricare altul. Începusem
sã-l folosesc în uzul casnic, era singura lui utilitate. Cel
mai des îmi beam ceaiul de dinainte de culcare din el.
Într-o zi însã, sosind de la cumpãrãturi dimineaþa, am
scos cu poftã laptele aproape îngheþat din sacoºã ºi l-am
turnat în paharul meu. La contactul lichidului spumos ºi
rece cu sticla cãlduþã, paharul a scrâºnit, ºi-a dat ultimul
suflu ºi a crãpat în douã. Douã forme de o geometrie
perfectã, lãsând laptele alb sã se scurgã încet pe masa
de plastic, iar mai apoi pe parchetul murdar de lemn, de
dinainte de rãzboi.
Hotel Pasteur, Bagnolet
20 aprilie 2005
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Înainte de a începe înºiruirea propriu-zisã a evenimen-

telor, aº avea o mare rugãminte faþã de tine, cititorul meu.
Din motive exclusiv personale ºi dintr-un sentiment
inexplicabil de antipatie faþã de preludii, l-aº ruga pe înþelegãtorul meu cititor sã revizuiascã sau mãcar sã îºi aducã
aminte, în linii mari, conflictul unei creaþii personale anterioare, intitulatã Paharul. Spun asta, deoarece proza de
faþã se doreºte a fi o continuare cel puþin cronologicã a
Paharul-ui, cu promisiunea solemnã ca pe viitor asemenea
incidente sã nu mai aibã loc sau, fereascã Domnul, eseul
în discuþie sã se prelungeascã într-o trilogie.
Aºadar, exact la nouã luni în urma zbuciumatei
experienþe din holul spitalului franco-musulman, Avicenne,
mã aflam undeva între Bobigny ºi Drancy, aproximativ la
nouã kilometri în afara Parisului, pe bancheta din spate a
unei ambulanþe private, patronate de cãtre familia Honoré.
Presupun cã titulatura nu era aleatorie, deoarece dintre
toate centrele ambulanþiere din Île-de-France, Honoré îºi
onorau cel mai bine clienþii. Trecând la subiect (deºi iubesc
la nebunie parantezele), urma sã fiu transportat într-o
„maison de répos” la clinica Galliéni din Blanc-Mesnil,
unde aveam sã îmi petrec sejurul rãmas pânã la terminarea tratamentului ºi a protocolului chimioterapeutic. Vã
întrebaþi probabil ce ar putea fi „maison de répos”. Nici
mai mult, nici mai puþin decât un azil de bãtrâni, dacã ar fi
sã îi gãsim un corespondent în limba românã. Pentru cea
mai simplã comparaþie mã gândeam doar la cultura
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autohtonã – cum ar lua ea în primire o expresie precum
azil de bãtrâni pe de o parte, ºi casã de odihnã (dacã am
traduce literal), pe de altã parte. Implicaþiile ºi reacþiile
sunt lesne de anticipat. Fãrã îndoialã, francezii sunt incorigibili. Adevãraþi maeºtrii în uneltirea cuvintelor ºi a
expresiilor, în special quand il s’agit de définir une institution ou un cadre public / privé.3
Am ajuns la centru cât ai zice peºte, urmând a fi întâmpinat cu o oarecare apatie de cele douã secretare de la
Accueil 4 ºi rugat sã îmi depozitez bagajele în camera 113,
compartimentul B. Cea mai proporþionatã din punct de
vedere fizic dintre cele douã, nu s-a sfiit sã mã invite pe
un ton cam þâfnos sã o urmez pentru a îndeplini restul
formalitãþilor. Era o combinaþie destul de pestriþã între
beurrette ºi café au lait 5, foarte probabil descendentã din
generaþia a treia. Ne-am refugiat, evident, în cabinetul ei
privat. Urmãtorul sfert de ceas l-am petrecut concentrându-mã asupra unui aspect destul de interesant, dar
în egalã mãsurã meschin. În timp ce tovarãºa mea îmi
explica cu mare vervã regulile interioare ºi îmi împãrþea
formulare obligatorii ºi facultative (questionnaire de satisfaction patient), eu, pare-mi-se, sfidam orice normã a
bunelor maniere, concentrându-mi privirea într-un punct
precis (fapt ce o irita vizibil pe camarada mea de dialog
sau, mai bine zis, monolog) ºi anume asupra strãlucirii
când e vorba sã defineºti un cadru ori o instituþie publicã / privatã (fr.)
Recepþie (fr.)
5
« beurette »(fr.) – prima generaþie de metiºi franco-magrebieni;
„café au lait”(fr.) – individ de culoarea cafelei cu lapte, rezultat al
amestecului între rasa albã ºi cea neagrã (n.a.)
3
4
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grozav de suspecte a dinþilor ei din faþã. Strãlucirea lor
era cu atât mai bizarã, cu cât contrasta cu pielea ei
ciocolatie. Nu pot preciza dacã în urma celor cincisprezece minute de întreþinere, interlocutoarea mea era proprietara a cinci sau ºase dinþi din porþelan. Sã-mi fie cu
iertare, dar cincisprezece minute e un interval un peu
court 6 pentru o asemenea precizare minuþioasã pânã ºi
pentru un medic stomatolog, în condiþiile în care subiectul
vorbeºte continuu, modulându-ºi buzele cu o vitezã
incalculabilã ºi cu o frenezie ce voia sã parã profesionistã.
Camera 113 era destul de spaþioasã, includea douã
paturi destul de arãtoase, un closet mic ºi o fereastrã
uriaºã orientatã spre nord. Cu toate acestea, când am
pãºit înãuntru, mi s-a pãrut surprinzãtor de prezentabilã.
Pereþii ºi tavanul erau vãruiþi într-o combinaþie simplã de
alb ºi roz bombon. Trei reproduceri minuscule, înrãmate,
atârnau de fiecare perete (mai puþin de cel care gãzduia
uºa closetului). Imaginea din stânga era o reproducere
din colecþia „Moulin Rouge” ºi reprezenta o doamnã cam
grãsuþã ºi pe jumãtate despuiatã. De-a lungul coapselor,
o aureolã de litere se contura într-o semilunã aproape
perfectã, lãsând sã se distingã urmãtorul mesaj: „SCALA
– Révue à Poivre”7 . De fapt, în aceastã reproducere – ºi
eventual celelalte douã apropiate calitativ – stãtea
farmecul frivol al întregii odãi.
cam scurt (fr.)
Dacã am traduce mot-à-mot sintagma, atunci ar ieºi : « SCALA –
revistã piperatã », fãcându-se evident referire la o ilustratã eroticã (n.a.)
6
7
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Personajul principal era un congolez ºi stãtea tolãnit
pe patul din imediata vecinãtate a closetului. Lângã el,
pe o noptierã clasicã din lemn, trona un radio pãtrãþos pe
care era lipitã o etichetã cu un posibil nume (scris foarte
citeþ de altfel) al proprietarului: „VANESSA”. Iniþial crezusem cã este vorba de o neînþelegere; ca sã fiu mai precis – pentru o fracþiune de secundã – nu am exclus
posibilitatea de a fi internat cu o persoanã de sex feminin.
Mi-am revenit în fire ºi am sondat trãsãturile fiinþei tolãnite
pe saltea. Am rãsuflat oarecum uºurat când am distins
tenul închis, cu fruntea latã ºi nasul butucãnos, trãsãturi
ce le-aº încadra pe scara evolutivã undeva între Neanderthal ºi Homo sapiens. ªi ca sã mã conving sutã la sutã cã
era vorba de un bãrbat, i-am strâns mâna, cãlcându-mi pe
inimã ºi fãcând un exces de politeþe ce nu mã caracterizeazã deloc ºi pe care nu l-aº fi etalat în alte condiþii.
Spre marea mea consternare, cel care nu dãdu dovadã
de politeþe fu chiar congolezul, care la auzul numelui meu
zâmbi caustic, scuipând oarecum apatic un simplu
„Enchanté” 8. Am fãcut un gest pe care aveam sã îl regret
tot restul vieþii. Nici în ziua de azi nu am ºtiinþã despre
numele, adicã prenumele colocatarului meu. Dintr-un
sentiment de frustrare ºi din pricina unui orgoliu rãnit,
ba chiar sângerând, am preferat dinadins sã pãstrez
chestiunea nelãmuritã. Existã în acelaºi timp ºi marea
posibilitate sã mã fi înºelat, dar nu þin sã îmi provoc singur
iluzii, mai ales în acest moment al vieþii mele. Pur ºi
simplu prefer sã rãmân în neºtiinþã.
8
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Aparatul de radio pãrea vizibil distorsionat de
paraziþi. Bârâia destul de ritmic. De parcã cea mai uºoarã
adiere de vânt ar fi intrat în discordanþã cu undele lui.
Cred cã afirmaþia avea pânã la urmã tot suportul de a se
dovedi veridicã. Dacã te concentrezi în suficientã mãsurã,
încât sã urmãreºti pe geam miºcãrile crengilor ºi sã îþi
apleci simultan o ureche asupra radioului, era evident cã
natura acþiona în mod direct asupra câmpului de transmisie al aparatului. În spatele difuzorului se desfãºura
un meci de fotbal, destul de încrâncenat pare-mi-se. Dupã
coordonatele crainicului, spectacolul se desfãºura „devant un public bouillant” 9, era semifinala cupei Africii la
naþiuni. O rãfuialã între elefanþi ºi lei. Mai multe nu am
putut afla de la comentator, oricât de mult aº fi fãcut apel
la atenþia distributivã, încercând sã separ bruiajul de
sunetul de fond. Or, cum existã cel puþin trei naþiuni
africane care ºi-au însuºit cu mândrie apelativul „lei”,
contextul era cel puþin ambiguu. Situaþia avea sã devinã
de-a dreptul disperatã când crainicul nostru îndãrãtnic
anunþã rezultatul celeilalte semifinale: o luptã de-a dreptul
pe viaþã ºi pe moarte între faraoni ºi lei, tranºatã în cele
din urmã de faraoni. Cu excepþia unor împrejurãri deosebit
de rare, pe vremea momentelor de crizã adolescentinã,
nervul umorului avea marea reputaþie de-a fi singura pãrticicã a trupului meu care suferea o atrofiere accentuatã.
Observatorul grãitor care reproducea cu atâta vervã, dar
pe un ton nepermis de sacadat, rãfuiala dintre specii,
trebuie sã recunosc, a trezit în mine o sumedenie de
9

în faþa unui public înfierbântat (fr.)
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sentimente, însã nu reuºi nici pe departe sã mã amuze.
Un lucru era cert însã – la finalul transmisiei, vocea tabagicã a crainicului anunþã cu entuziasmul unui copil cã vom
asista la o finalã de vis între organizatoarea competiþiei,
formaþia gazdã a faraonilor ºi cireada de elefanþi ,
triumfãtoare în disputa cu leii. Cam astea erau cele mai
importante ºtiri ale momentului, în acea searã de marþi,
la Radio Africa.
Întrucât în camerã nu exista un televizor, destul de
târziu, în timp ce stãteam întins în pat fãrã sã pot adormi,
m-am gândit sã fac apel la notebook-ul10 personal pentru
a viziona un film. Am ales din inerþie un film american nu
prea vechi – din 2004, dacã memoria nu-mi joacã feste –
cu Daniel Craig în rolul principal: Layer Cake. Filmul în
sine e departe de a fi o capodoperã, nici mãcar nu poate
fi inclus în acea categorie de filme care meritã într-adevãr
sã fie vãzute în întregime. Vreau sã zic cã, dacã ai ratat
începutul, nu ai pierdut nimic din farmec. Din contrã, ceea
ce mi-a atras atenþia a fost prestaþia fantomaticã a lui
Marcel Iureº într-un rol mai mult decât secundar. Pe ºleau,
îºi face apariþia la un moment dat, printre primele secvenþe
ºi mai apoi în plin conflict, când epateazã de-a dreptul ºi
dã dovadã de o impresionantã autoritate, folosind un
limbaj deocheat chiar în româneºte. În ciuda acestei mici
licenþe scenice, actorul român va fi recomandat drept
temutul gangster sârb Dragan. Lãsând la o parte plurivalenþa semanticã a apelativului, care în limba românã
10
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poate exista ca nume, iar în cea sârbã ca prenume, dupã
cunoºtinþele mele, este, pânã în prezent, cel de-al doilea
film provenit din virtuozul studio hollywoodian care
doreºte cu tot dinadinsul sã exploateze o pãrticicã din
cultura est-europeanã. Primul hibrid se doreºte a fi una
dintre cele mai timpurii versiuni ale legendarului
„Dracula”, având ca topos Transilvania, cu precizarea cã
localnicii ºi o ºleahtã de cercetãtori dialogheazã cu
celebrul conte într-o rusã pravoslavnicã.
Pe când mi-am înlãturat cãºtile, prietenul meu
congolez zãcea în aceeaºi încremenire cu radioul aproape
lipit de urechea dreaptã. Semãna cu un infractor în cabina
acuzaþilor, în aºteptarea verdictului final. Am profitat de
desfãºurarea radiofonicã a zodiacului, mai mult datoritã
amorþelii ºi a vagii prezenþe spirituale, decât din
convingere. „Vous avancez à petits pas, vous fignolez les
détails, votre perfectionnisme finira par payer plus vite
que prévu. Vous retrouvez votre bonne humeur, Vénus,
dans votre signe, vous insuffle gaieté et joie de vivre à
profusion. Tout va pour le mieux.”11
Dimineaþa am fost deºteptat destul de iute, în jurul
orei opt, par les aides-soignantes12. Mai întâi îºi cerurã
scuze pentru faptul cã nu au reuºit sã îmi instaleze un
scaun sau un fotoliu, lucru ce lor li se pãrea scuzabil,
Înaintaþi cu paºi mãrunþi, finisaþi detaliile, perfecþionismul
dumneavoastã vã va rãsplãti mai iute ca altãdatã. Vã regãsiþi optimismul,
iar în semne, Venus, vã insuflã voie bunã ºi bucuria de a trãi în belºug.
Mai bine nici cã se poate. (fr.)
12
de cãtre infirmiere (fr.)
11
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având în vedere cã secretariatul le-a adus la cunoºtinþã
abia în ultimul moment sosirea mea. Pe jumãtate adormit
ºi cu dorinþa de a termina cât mai iute bâlciul, le-am rãspuns destul de politicos cã asta nu reprezenta un inconvenient pentru mine, mai ales în condiþiile în care am
profitat de pat din plin peste noapte ºi, ce era cel mai
important, am reuºit sã mã odihnesc mai bine ca oriunde.
Am impresia cã le-am spus cã nici mãcar nu suport
scaunele. De asemenea, am completat cã în cazul în care
nu ar exista un singur scaun ori fotoliu în întreg serviciul,
asta ar fi de-a dreptul o favoare divinã pentru mine. Iar
dacã infirmierele nu ar fi dat în retragere, aº mai fi spus,
fãrã doar ºi poate, cã sufãr de o boalã cronicã ce mã obligã
sã stau întins zi ºi noapte (ceea ce nu era foarte departe
de adevãr – nu puþine persoane mi-au atras atenþia cã
sunt cam adus de spate). A urmat une prise de sang13
rapidã, dupã care ni s-a servit micul dejun: un sfert de
baghetã cu un dreptunghi de unt ºi une cartouche de
confiture14. Un bol de lapte, douã pliculeþe de zahãr ºi un
castron micuþ de cacao.
Congolezul s-a trezit abia prin preajma vizitei
medicale, când am fãcut cunoºtinþã cu un doctor generalist nebãrbierit de cel puþin patru zile. Mi-a redactat fiºa
medicalã, dupã care l-a anunþat pe camaradul meu tãcut,
cu o oarecare plictisealã în voce, cã rezultatele biopsiei
aveau sã ajungã pe data cutare. Negrul, ce dupã mine nu
13
14
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pãrea trecut de treizeci de ani, nu schiþã niciun gest, de
parcã ar fi fost obiºnuit sã audã mereu acelaºi discurs în
fiecare dimineaþã între orele opt treizeci ºi cinci ºi
aproximativ nouã. La sfârºitul vizitei medicale, s-a ridicat
în capul oaselor ºi a pornit bâzâitoarea pe suprafaþa cãreia
încã era notat citeþ numele Vanessei. Brusc, am priceput
cã starea sufleteascã a personajului din spatele difuzorului
de plastic se învecina cu o chinuitoare aºteptare, o
angoasã teribilã, ºi anume imposibilitatea de a contesta
ceea ce urma sã fie confirmat într-un laborator steril. Pânã
la urmã, într-un moment sau altul al vieþii, cu toþii devenim
simpli ascultãtori ai unui post radiofonic.
În aceastã dimineaþã, pare-mi-se, avea întâietate Africa
Numéro 1. Crainicul turuia într-o francezã pestriþã, un
accent care pãrea cu totul strãin urechii mele obiºnuite
cu discursul parizian ºi cel breton. Încerc sã redau mãcar
morfo-sintactic (fonetic nici nu se pune problema) o parte
din chapeau-urile15 enunþate: „La contamination du Nigeria démantre que les waseaux savages résistent au virus
et sont capables de les transporter sur de langues distances.”16 La finalul buletinului informativ a urmat rubrica
Bizarreries de la nature17 : „Le Sahara est bian plus vieux
qu’on le pansait. Le désert le plus vaste de la planète ne
serait pas âgé de 86.000 ans, mais d’au moans sept
subtitluri (fr.)
Contaminarea din Nigeria haratã (sic !) cã mãsãrile (sic !)
solbatice (sic !) rezistã virusului ºi sunt capabile sã îl transporte pe lingi
(sic !) distanþe. (fr.)
17
Ciudãþenii ale naturii (fr.)
15

16
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millians d’années.”18 Congolezul îºi trecu o mânã prin pãrul
scurt, tuns periuþã ºi chicoti. De câteva ori.
– Tu sais, il me samble que la guerre est aussi vieille
que la gravitation.19
– Pardon? am întrebat vizibil surprins ºi foarte
probabil cu gândurile în altã parte.
– Je disais qu’il est fort possible que la guerre soit
aussi vieille que la gravitation.20
– Ah bon…
Urmã o scurtã pilulã sportivã cu en tête-ul : Au pied
de la derni ère pyramide 21, fãcându-se evident referire la
derby-ul dintre «Pharaons»22 ºi «Ivoriens»23 . L-am întrebat
dacã are o preferinþã aparte în ceea ce priveºte finala
cupei Africii.
– Moi – logiquement – je suis le fan de la République
Démocratique de Congo.24 ªi a mai adãugat cã având în
vedere cã bãieþii au fost eliminaþi încã din faza grupelor,
nu, nu are nici o preferinþã pentru finalã.
Dacã nu mã înºel, acesta avea sã rãmânã cel mai consistent schimb de replici dintre mine ºi democraticul
Sahara este mut (sic !) mai veche decât o cânteam (sic !).
Deºertul cel mai întins de pe planetã nu ar fi în vârstã de 86.000 de ani,
ci de ciel (sic !) puþân (sic !) ºapte milihoane (sic !). (fr.)
19
ªtii, îmi pare cã rãzboiul e la fel de bãtrân ca ºi gravitaþia. (fr.)
20
Spuneam cã e foarte posibil ca rãzboiul sã fie la fel de bãtrân ca
ºi gravitaþia. (fr.)
21
la baza ultimei piramide (fr.)
22
« Faraoni » (fr.)
23
« Ivorieni » (nativii Coastei de Fildeº – n.a.) (fr.)
24
Eu, logic, sunt un fan al Republicii Democratice Congo. (fr.)
18
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congolez. Am ieºit în jurul amiezii pe culoar ºi am îndrãznit
sã mã interesez la postul de infirmieri dacã nu îmi
ajunseserã rezultatele analizei de sânge. Un novice stagiar
cu ochelari ºi în halat alb (al cãrui nume nu mi-l amintesc,
dar sunt sigur cã era de origine arabã, întrucât îl avea
inscripþionat pe o insignã), m-a întrebat cu un aer foarte
suspicios numele ºi dacã eram internat în acest institut.
I-am înlãturat orice urmã de dubiu în privinþa clandestinitãþii mele, reamintindu-i în egalã mãsurã întrebarea
mea iniþialã. Scuturându-ºi oarecum forþat þeasta pe care
strãmoºii lui au purtat tãvile cu baclavale, m-a înºtiinþat
cã nu era nici pomenealã ca analizele sã ajungã la acea
orã, liniºtindu-mã pe un ton total neconvingãtor ºi lipsit
de tact (chiar impertinent, aº îndrãzni) cã se vor ocupa
de ele, cã au situaþia în mânã ºi cã mã vor înºtiinþa la
timp. I-am întors un zâmbet tâmp ºi am fãcut o raitã, cu
paºi mãrunþi, prin curtea interioarã a clinicii. Era un
pãrculeþ foarte îngust ºi modest, alcãtuit dintr-un rând de
copaci despuiaþi de frunze, aliniaþi în ºir indian ºi trei
bãnci proaspãt vãruite în alb, dar destul de mototolite în
urma ultimei ploi. Dacã nu mã înºel, una dintre ele era
tapetatã cu felurite amprente de felinã ori caniº, greu de
precizat. Dimensiunile difereau ºi erau impregnate cu
varul proaspãt. Pe trotuar ºi printre smocurile rare de
iarbã – plin de coji de pâine ºi mucuri de þigarã cu filtru.
Pãsãrile, majoritatea porumbei, dãdeau târcoale de abia
acum, când bucãþile de pâine erau îmbibate cu apa ultimei
ploi, devorând miezul zemos.
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Întors în camerã, m-am gândit sã compun o scrisoare
cãtre „bunicuþa” Janine (aºa îmi plãcea mie sã îi spun, cu
toate cã nu împãrþeam niciun grad de rudenie). Era o
bãtrânicã foarte simpaticã ºi cu o mentalitate destul de la
zi, aº spune. M-a gãzduit în perioada de restriºte a primelor
trei luni de sejur în Franþa, pânã la primirea asigurãrii
medicale. Iubeºte la nebunie genul epistolar ºi spre
deosebire de mine, se achitã de el cu cea mai mare
detaºare de pe planetã. Fãrã sã exagerez, cred cã ar putea
sã scrie pe puþin o sutã de scrisori coerente pe zi. Am
încercat sã o prind la telefon cu o zi înainte, dar nu mi-a
rãspuns decât robotul. E foarte posibil sã fie plecatã la
þarã, în Auvergne, nu stã în regiunea parizianã decât pe
timp de iarnã. Am compus o scrisoare nu prea lungã ºi
destul de temperatã, în limba francezã, sacrificând în acest
scop (în primul rând datoritã greutãþii ºi a unei anumite
crispãri în exprimare) în jur de douã ceasuri. Primul
paragraf a fost cel mai greu de conceput. O anunþam într-un
registru mai degrabã informativ cã am reuºit sã fac, în
fine, joncþiunea între spitalul Avicenne (unde mã tratez)
ºi clinica Galliéni. Nu m-am putut abþine sã nu îi descriu
dificultatea existenþei mele într-un asemenea azil de
bãtrâni, apoi singurãtatea apãsãtoare; dar cã, indiscutabil,
existau cel puþin la fel de multe avantaje, dacã nu chiar
mai multe. Spre marea ei decepþie, continuam eu în
scrisoare, nu mã mai ocupam de desen ºi ca sã fiu sincer,
acea schiþã dupã o oalã de lut, pe care am lucrat-o împreunã, încã de pe vremea când mã gãzduia, a rãmas
singura mea îndeletnicire picturalã sau plasticã de când
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mã aflu pe teritoriul Franþei. Ultimul paragraf l-am
rezervat proaspãtului meu coleg de camerã ºi a amuzantei
– dar în acelaºi timp tristei – poveºti a posturilor Radio
Africa ºi Africa Numéro 1. Înainte sã închei, i-am înºirat
numãrul de telefon ºi adresa clinicii, insistând pe un ton
complice, ca în cazul în care într-o bunã zi va avea tihna
necesarã a unei vizite, sã nu îmi aducã nici în ruptul capului
orice fel de bãuturã alcoolicã, fiindcã era strict interzisã.
Rãmâneam, cu stimã, al dumneaei, Andre’ Mocuta :

Veuillez agréer, Madame, mes salutations les plus
distinguées.25
Abia la încheiere am constatat cã uitasem sã precizez
intervalul orelor de vizitã, aºa cã le-am adãugat într-un
scurt post-scriptum.
Înspre searã, când am trecut scrisoarea pe curat ºi
m-am pregãtit sã o introduc în cutia poºtalã de la Accueil,
infirmierul stagiar m-a abordat în trecere anunþându-mã
cã analizele de sânge au sosit. L-am urmat oarecum
indiferent în cabinet ºi cu stoicism în glas m-a întrebat ce
anume mã intereseazã în mod deosebit. Leucocitele, îi
zic. S-a aºezat pe un taburet cu cotul stâng rezemat pe
pupitru ºi închizând un ochi în semn de complicitate, m-a
întrebat – doar aºa, din curiozitate – dacã ºtiam ce sunt
leucocitele. I-am rãspuns pe un ton indiferent cã dupã un
an de chimioterapie, aprofundasem mai mult din
25

Vã rog sã primiþi, Doamnã, cele mai alese urãri. (fr.)
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necesitate, decât curiozitate, certitudinea imuabilã cã
leucocitele sunt în termeni ºtiinþifici echivalentul globulelor albe. Am completat, fãrã a-i acorda rãgazul unei
eventuale replici, cã mai auzisem de niºte componente
ale sângelui care se numesc plachete sau trombocite.
Carevasãzicã aveau un rol foarte important în coagularea
sângelui. ªi, fereascã Domnul, în cazul unei zgârieturi
profunde, dacã am recolta instantaneu une numération26,
am descoperi evident cã numãrul trombocitelor din sânge
e vizibil scãzut, lãsând automat organismul predispus unor
infecþii. Consideram cã foarte puþine persoane sunt
conºtiente de implicaþiile unei simple zgârieturi ori
înþepãturi.
– Bravo, monsieur, vous avez vingt sur vingt!27
În ciuda acestui mic triumf, nu am reuºit sã adorm
decât foarte târziu ºi asta datoritã unei radiodifuziuni
prelungite pânã spre miezul nopþii, un melanj deloc
rezonabil de dansuri ºi cântece tribale.

– On est désolé, monsieur, mais il va falloir qu’on
vous mène dans une autre chambre. Veuillez préparer
vos affaires si vous en avez.28
Cea cãreia îi pãrea rãu era stãpâna casei, cum se zice.
Era vorba de madame Blanche-Manche, infirmiera-ºefã,
o analizã de sânge (fr.)
Bravo, domnule, aveþi nota zece ! (fr.)
28
Ne cerem scuze, domnule, dar va trebui sã vã mutãm într-o altã
camerã. Vã rugãm sã vã pregãtiþi bagajele, dacã aveþi. (fr.)
26
27

48

Radio Africa

o femeie micuþã, cu trup bãieþos. Colegele îi spuneau pe
ascuns, în bãºcãlie, Blanche Neige.29 Avea niºte pantaloni
cam lungi pentru statura ei, traºi peste burtã ºi un pulover
de un maron închis, cu guler foarte larg. Fãcând abstracþie
de numele-i caraghios ºi sluþenia profilacticã, era – cu
privirea ei greu de uitat – o femeie remarcabilã ºi autoritarã. Mi-a explicat cã au nevoie urgentã de patul meu,
întrucât starea criticã a unui monsieur tr ès âgé 30 necesitã
intervenþia cu tubul de oxigen, care aparent existã doar
în camera cu pricina. A urmat o campanie febrilã ºi contra cronometru de reîmpachetare a bagajelor, care din
fericire nu erau prea multe: o valizã medie, un rucsac ºi
calculatorul-portabil. Nici nu am apucat sã-mi iau rãmas
bun de la colegul meu de culoare, el aflându-se sub duº
în acele momente. M-au repartizat în odaia 108, parcã
ceva mai spaþioasã decât precedenta. Le-am atras atenþia
infirmierelor cã îmi stabilisem un abonament telefonic
doar cu o zi înainte ºi sã fie amabile sã efectueze transferul. M-am interesat dacã nu pot pãstra numãrul iniþial,
în primul rând pentru comoditate (deoarece l-am oferit
deja unui numãr considerabil de amici care doresc sã mã
contacteze), dar ºi din interese economice, evident. Din
nefericire, le pãrea foarte rãu, dar o asemenea acþiune
era imposibil de întreprins. Fiecãrei camere îi corespunde
un cod diferit ºi o altã combinaþie de cifre pentru postul
fix.
Joc de cuvinte, în limba francezã « Blanche-Manche = mânecã
albã », iar « Blanche Neige = Albã ca Zãpada » (n.a.)
30
domn foarte în vârstã (fr.)
29
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Am profitat de intervalul în care femeile de serviciu
erau ocupate cu pregãtirea patului meu, pentru a face
cunoºtinþã cu noul colocatar. Dintr-un sentiment de
solidaritate tacitã faþã de copaci ºi restul elementelor ce
urmeazã sã furnizeze hârtia necesarã tipãririi textului,
mã voi restrânge la cea mai fugarã – poate – descriere pe
care am fãcut-o vreodatã. Christian (dupã cum s-a
recomandat moºul) era o copie incontestabilã a actorului
Peter O’Toole. O fãpturã chircitã, aproape rãpusã de un
reumatism cronic ºi care þinea strâns în braþe un cãþel de
pluº.
Closetul era mult mai încãpãtor decât precedentul,
însã ceva mai obscur. Deasupra chiuvetei, pe un suport
oval, am numãrat vreo cinci obiecte; un pieptene clasic,
plat, cu dinþi subþiri ºi ascuþiþi ºi o perie ce aducea cu o
paletã de ping-pong, înzestratã cu chibrituri aºezate cu
extremitatea bombatã în sus. O soluþie de gurã – bain de
bouche ºi niºte eau coiffante 31 . Am cules cu douã degete
pieptenele ca pe un specimen de laborator, încercând sã
numãr firele de pãr încâlcite printre dinþi. Am renunþat
în scurt timp. Restul dimineþii l-am petrecut citind presa
ºi devorând o pungã de chips. Bãtrânelul ºedea liniºtit
pe fotoliu în colþul lui, încercând felurite tumbe cu animalul
de jucãrie. Îl lansa în sus cu scopul de a-l prinde în braþe,
însã mai mereu îl scãpa pe jos. Pãrea tare rãu adus de
spinare ºi totuºi era un exerciþiu ce îl gãsea al naibii de
amuzant.
31
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„La guerre, elle est aussi vieille que la gravitation!” 32
În aceeaºi dupã-masã m-am gândit sã-i fac o scurtã
vizitã congolezului, cu scopul de a-l lãmuri în privinþa
repartizãrii mele subite. Spre imensa mea stupefacþie,
patul era gol ºi aparatul de radio, singurul element ce îi
popula noptiera, dispãruse ºi el. Nu avea nici un haz sã îl
chestionez pe noul sãu vecin, întrucât era legat în perfuzii
ºi dotat cu un imens aparat transparent peste figurã. Am
alergat la secretariat, unde, dupã lungi minute de
aºteptare, proprietara celor cinci (îmi cer mii de scuze
pentru derutã, într-un final s-au adeverit a fi cinci ºi nu
ºase) dinþi de porþelan m-a sfãtuit sã nu mã neliniºtesc,
întrucât domnul...... a decis, contrar sfatului doctorului,
sã pãrãseascã bãtrânul continent (chiar aºa s-a ºi exprimat)
pentru a asista pe viu la o finalã de fotbal, în Egipt. Am
îndrãznit sã o mai întreb dacã întreaga poveste nu avea
oarecare legãturã cu rezultatele biopsiei. La care mi s-a
rãspuns într-un limbaj foarte întortocheat cã asemenea
informaþii nu pot fi divulgate ºi cã þin de secretul profesional dintre medic ºi pacient. Mai apoi, mi s-a sugerat sã
mã întorc în odaie, deoarece în scurt timp urma rondul
medical.
Ce sã vã mai povestesc? Cã m-am întors în camerã ºi
i-am regãsit pe prietenii mei domesticiþi în aceeaºi
ipostazã? Fiecare prozã cred cã are nevoie ºi de caractere
constante, independente care pur ºi simplu se încãpãþâneazã sã evolueze. Christian e prototipul ideal în acest
32

Rãzboiul este, fãrã îndoialã, la fel de bãtrân ca ºi gravitaþia ! (fr.)
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sens. Pânã ºi pe mine a ajuns sã mã trateze cu dispreþ.
Nu am fãcut decât sã îl înºtiinþez cã urmeazã sã primim
vizita medicalã ºi cã ar fi momentul sã se opreascã din
maimuþãrit.
– Aujourd’hui, on va ignorer le docteur33 , i-a ºoptit la
ureche tovarãºului canin. On va le traiter avec indifference. Comme deux snobs.34
Am aºteptat alte amãnunte, dar nu mai urmã niciunul.
Când prinse de veste cã mã holbam la el, îºi strânse brusc
pleoapele cu un aer schimonosit, iar apoi scoase limba.
Un gest care în þara mea ºi a prietenului congolez ar fi
interpretat drept un compliment deocheat adus unui
arbitru de fotbal cam miop.

Clinique Galliéni, Drancy
13 februarie 2006

33
34
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Astãzi, vom ignora doctorul. (fr.)
Îl vom trata cu indiferenþã. Ca doi snobi. (fr.)
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Tiptil, tiptil, motanul tatoneazã terenul, verificã împre-

jurimile, asigurându-se de lipsa competitorilor, foloseºte
contrabasul drept prãjinã ºi executã un salt perfect peste
gard, direct pe cuºca lui Spike. Cu paºi moi se asigurã cã
acesta doarme. Prim plan cu dulãul adormit. Urmãtoarea
miºcare îi aparþine motanului: Spike e trezit de cunoscuta
grimasã cu limba scoasã ºi cele douã palme la nivelul
urechilor. Nãuc, Spike iese afarã, motanul pe cuºcã, are
un ciocan de lemn în mânã ºi un rânjet cât nu cuprinde. O
bãtaie de inimã mai târziu, dulãul se trezeºte legat
fedeleº, cu un cucui de toatã frumuseþea. Pisica încalecã
uriaºul contrabas pe care, de data aceasta, îl foloseºte ca
obiect sãltãreþ. Cu o dexteritate caracteristic pisiceascã,
îi aplicã nefericitului un bobârnac peste nas ºi îºi continuã
saltul de cangur înspre balcon. Îºi drege vocea, acordeazã
instrumentul ºi dã glas:

I got a girl who’s always late
Any time we have a date
But I love her, yes I love her
I’m gonna walk right up to her gate
And see if I can get it straight
‘Cause I want her
I’m gonna ask her
Is you is or is you ain’t my baby
Maybe baby’s found somebody new
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Or is my baby still my baby true35
O muscã neagrã se rãsfaþã în petecul roz cu mãtreaþã
al cãrãrii îngrijite din pãr. Ea intrã în fugã cu un tub de
insecticid ºi þipã la muscã sã-ºi miºte fundul ca sã poatã s-o
omoare. Jupâna muscã, precautã, rãmâne locului.
– Îl deranjezi pe domnul Tom, urlã ea la grasa
creaturã.
Domnul Tom tresare, iar musca alertatã de scuturãturã strânge din dinþi sã ajungã la ieºirea din încãpere.
Ea o urmãreºte împrãºtiind în aer otrava.
– Bunã dimineaþa, domnule Tom.
– Nu dormeam, Aurora. Mulþumesc, oriºicum, cã îmi
împrospãtezi atmosfera cu insecticid.
– Iartã-mã, gãgãuþã, moþãiai. Nu dormeai. Dar nu te
jena. Dintre toate câte existã în lumea asta, crede-mã, e
cel mai plãcut sã adormi cu televizorul aprins, urmãrind
Tom & Jerry.
– Nu moþãiam ºi nici nu dormeam, pisoiaº. Meditam.
– Ohooo, bãtu Aurora din palme. Bravo, gãgãuþã! Vrei
sã-mi vinzi mie gogoºi cã, de fapt, erai în mijlocul unui
exerciþiu transcendental în timp ce Tom cântã o serenadã
proastã ºi o muscã îºi goleºte vintrele în pãrul tãu bãlai?
– Totul face parte din exerciþiu, Aurora. Fãrã accentul
afro al lui Louis Jordan ºi fãrã bâzâitul muºtei întreg
exerciþiul e de prisos. Stau într-o zi pe pajiºte ºi încerc sã
meditez. Era un exerciþiu uºor, când mintea e în plinã
desfãºurare creativã ºi îºi face tot felul de planuri. Pur ºi
35
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simplu mã bucuram de un loc liniºtit, nu îþi imagina cã
eram în cine ºtie ce transã. ªi dintr-o datã, surprizã, o
muscã aterizeazã pe faþa mea. Impulsul era, evident, sã o
alung pentru cã mã gâdila. Eram pe punctul sã fac asta,
dar am zis nu , mi-am îndreptat puþin spatele ºi am
aºteptat. Musca s-a mutat atunci între narã ºi buzã, aerul
fiind foarte uscat era atrasã de umiditate. Inspir puternic
ºi îmi spun: e în regulã, poþi sã faci asta! Pe lângã faptul cã
simt o mâncãrime de nesuportat, s-a aciuat ºi sentimental fricii: dacã îmi vine sã strãnut sau dacã o inhalez? A
fost teribil, îþi jur! Nu aveam altceva mai bun de fãcut, aºa
cã m-am încãpãþânat sã nu cedez înaintea ei. Musca a
poposit pe faþa mea preþ de zece minute. Dar, partea
interesantã e cã la sfârºitul celor zece minute, ºi evident
pe tot parcursul lor, nu plãnuiam nimic, nu îmi calculam
cheltuielile, nu eram îngrijorat de ceva anume; de fapt,
nu exista nimic în univers decât mersul firav al unor
picioruºe de muscã. Dupã consumarea celor zece minute
eram mai prezent, mai conºtient, mai concentrat, decât
dacã aº fi stat într-o mãnãstire budistã timp de o lunã. De
atunci, de fiecare datã când meditez, mã rog sã fiu vizitat
de o muscã. ªi ghici ce? Taman atunci când aceastã favoare
divinã mi-e împlinitã, te trezeºti tu, pisoiaº, sã mã
pulverizezi cu insecticid!
Ochii ei imenºi, scânteietori, cu gene excesiv de lungi
îmi surâdeau maliþios în timp ce scoase la ivealã de la
spate o sticlã de vin franþuzesc, pinot noir, pe care
pretinse cã o strecurase fraudulos de sub nasul mamei
sale adoptive, aceastã infractoare pasionalã.
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– Acum, murmurã ea, dacã tot am cutreierat lumeantreagã de dimineaþa pânã seara în cãutarea dumitale –
cu repercusiuni nu tocmai neglijabile în ce priveºte
bunãstarea mea – rogu-te, slãbeºte-mã de toatã morala ºi
bea cu mine un pahar de pinot!
Planurile mele de searã nu prevedeau altceva mai
complicat decât vizionarea maratonului Tom & Jerry, de
altfel, în plinã desfãºurare.
– Poftiþi , am fãcut un gest larg cu mâna plin de
complicitate, dar nu am decât un singur pahar.
– Eu, mã informã înflãcãrata mea infractoare, o sã
beau din sticlã.
Intrã ºi se aºezã pe podea, desprinzându-ºi elasticul
ce îi þinea pãrul strâns. ªtia cã aratã destul de bine. Acum,
tot ce pot spune e cã sunt tone de femei pe pãmânt, corect?
Câteva aratã bine. Cele mai multe aratã foarte bine. Dar,
fir’ar sã fie, din când în când mama naturã nimereºte o
piþipoancã nemaipomenitã ºi asambleazã o femeie specialã. Te uiþi la ea ºi îþi freci ochii de vreo mie de ori –
vreau sã zic – nu îþi vine sã crezi. Totul e o miºcare ondulatorie fãrã pereche, de materie vie : acum vezi o gleznã,
vezi un cot, vezi un sân, vezi o bãrbie, vezi o meºã rebelã,
totul se topeºte într-un întreg uriaº ºi batjocoritor. Cu ochii
atât de vii când zâmbesc, cu buzele þuguiate de parcã ar sta
sã bufneascã în râs vãzându-te cât eºti de neajutorat.
Deschise sticla, îmi turnã ºi nu se feri sã îmi dea de
înþeles cã recunoaºte un tip atunci când el înfulecã din
priviri o femeie frumoasã.
– Mama, îmi mãrturisi ea în timp ce îmi ºtergea un
firicel de salivã din colþul gurii, a þinut enorm sã fiu foarte
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curatã ºi alte mici, mici obsesii casnice. Curatã ca un
sãpun! Gãsesc în toate astea, în primul rând, explicaþia
complexului funciar al copilului adoptat, dar mã întreb
uneori, spuse, netezindu-ºi cu degetele pãrul lung care
pur ºi simplu ardea aerul, dacã n-a ºi reuºit. ªtii, gãgãuþã,
ce face din fetiþa ei o asemenea mamã.
– Uitându-mã la tine, pisoiaº, n-aº spune cã ºtiu.
ªi-a retras degetele din pãr ºi le-a încolãcit în jurul
sticlei. A tras o duºcã bunã. Fiecare deget semãna cu o
balerinã în levitaþie. Comparativ, mi-am privit propriile
degete. Nu arãtau chiar aºa de rãu. Aveam ºi eu un talent. Prin anul întâi m-a întrebat o colegã, privindu-mi
mâinile, dacã eram cumva pianist. A fost cel mai drãguþ
compliment pe care l-au primit vreodatã degetele mele.
Dar ce mai ºtiau sã facã degetele mele? ªtiau sã
completeze formulare ºi cereri, sã lege ºireturi, sã decojeascã o portocalã sau un grapefruit, sã tragã apa, sã facã
biluþe sau sã îmi scarpine ouãle; ºi uneori, în rarele
momente când îmi iese câte ceva, mai ºtiau sã conducã
un creion pe foaia de hârtie sau, din contrã, sã alerge
bezmetice pe tastele laptopului. Mi-am irosit degetele!
– Sãrbãtorim ceva ? i-am întâmpinat sticla de vin cu o
uºoarã ridicare a paharului.
– Nu, spuse Aurora ºi apãsã scurt pe butonul
televizorului. Pe ecran prinse contur imaginea unei femei
bondoace ce îºi miºca popoul în ritmul muzicii de fond.
Avea gambele goale de culoare cafenie, ciorapi roºii
peticiþi, galoºi de casã ºi un ºorþ alb de bucãtãrie. Era
încadratã în peliculã doar de la umeri în jos, iar pe tavã
plimba în acelaºi ritm un curcan aburind. Ba da, adãugã
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Aurora, ºtiu! Sãrbãtorim sincronizarea serialului Tom &
Jerry în limba românã...
– Asta-s eu, asta-s eu, am strigat cu ochii cât cepele.
– Care dintre ei ?
– Care dintre ei! Ha, ha! Eºti simpaticã, pisoiaº. Care?
Grãsana. Negresa. Tanti afro. Stãpâna lui Tom. Mammy
Two Shoes!
Aurora luã o gurã de vin.
– Glumeºti, gãgãuþã.
– Fii atentã, fii atentã, acum o sã cânt ! ªi-ntr-adevãr,
negresa se întoarse în bucãtãrie, unde o aºtepta un radio
sãltãreþ fãrã antenã, în schimb cu ochi pãtrãþoºi ºi gurã :

Is you is or is you ain’t my baby
Way you’re acting lately makes me doubt
Youse is still my baby, baby
Seems my flame in your heart’s done gone out
– Dar tu nu ai cântat, observã Aurora.
– Cum sã nu ? Am fredonat dupã radio.
– Da, însã asta e vocea originalã. A grãsanei. Sã îi
mulþumim cerului cã într-unul din momentele lor de
inspiraþie maximã, românaºii au decis sã nu sincronizeze
ºi pasajele muzicale. Doamne, ce cacealma ar fi ieºit !
Un gând se înfiripã în mintea ei: ori ticluisem totul
de unul singur, ori mituisem responsabilul cu montajul,
însã vocea aceea nu putea fi a mea nici dacã m-aº mai fi
nãscut o datã între timp. Totul face parte dintr-un complot,
o intrigã complicatã de seducþie. Oh, gãgãuþã !
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Aurora îmi umplu din nou paharul. Ne uitam la ecran
întinºi alãturi acum, coapsele ni se atingeau discret.
– Mi-a fost pus în cârcã rolul negresei, pisoiaº. Am
primit misiunea ingratã de a înlocui vocea ei perfectã cu
un fel de simulacru. Am studiat-o atât de mult, cã am
devenit eu însumi Mammy Two Shoes, am zis sorbind o
gurã de vin. Fiecare gest, fiecare miºcare din popoul ei
rotund fac parte din mine acum. Da, studioul a hotãrât sã
nu modifice pasajele muzicale, fluierãturile ºi urletele,
dar pânã ºi în astfel de clipe, eu tot în pielea grãsanei mã
simt. Atunci când fredoneazã o arie dintr-un dixieland, nu
mai pot scoate muzica din minte sãptãmâni întregi. ªi ºtii
ce mã ajutã sã mã identific cel mai mult cu ea, pisoiaº?
am ºoptit, sprijinindu-mi capul cu braþele ºi rãsucindumã într-o parte. Ilustrul cuplu Hanna – Barbera a avut cea
mai inspiratã idee din istoria desenului animat. Au
proiectat un personaj cãruia nu i se vede niciodatã faþa.
– Ridicol! mã întrerupse Aurora. Existã un episod
când i se vede.
– Cunosc seria pe de rost, pisoiaº, ºi am vãzut-o de
sute de ori. E imposibil.
– Mãi, am vãzut-o. ªi avea unul din baticurile acelea
caraghioase pe cap…
– Altã mâncare de peºte! E surprinsã uneori de la
spate din cap pânã-n picioare ºi atunci iese la ivealã baticul
de care pomeneai. Însã tenul ei tuciuriu, þi-o garantez,
rãmâne un mister îngropat.
– Dar…, începu Aurora, apoi bãgã de seamã cã se
terminase vinul.
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– Stai aºa, am fãcut scoþând o sticlã de gin de jumãtate
dintr-un buzunar interior al hainei.
– Fãrã lãmâie? întrebã ea cu un aer amuzat.
– Ca pentru turiºtii grãbiþi, pisoiaº. Care umplu la
refuz sãlile de cinema atunci când se proiecteazã un nou
film despre Iisus ºi le pãrãsesc dezamãgiþi pentru cã finalul
a fost previzibil.
Aurora a tresãrit, ºi-a pãrãsit poziþia orizontalã ºi
întorcându-se pe o parte, se sprijini de cot. O sprânceanã
s-a ridicat brusc ºi unul dintre sâni arãta de parcã sfida
gravitaþia.
– Mã iei peste picior, gãgãuþã? Scumpule, privirea
mea e puþin mai sus!
Mi-am sãltat privirea de la sânul antigravitaþional la
ochii ei.
– Deloc, am explicat. Dar frumuseþea noastrã þine
de aceastã aptitudine dezvoltatã pentru rãsucire. Ascultã-mã,
un avocat devine actor în faþa juriului, corect? Mammy
Two Shoes e un actor care joacã rolul unui avocat, care în
faþa juriului devine actor. Aflatã la jumãtatea distanþei
dintre douã spirite revoluþionare, c’est-à-dire dintre Tom
ºi Jerry, ea trebuie mai tot timpul sã joace rolul avocatului
diavolului. Executã zilnic Dumnezeu ºtie câte piruete doar
pentru ca relaþia dintre cei doi sã nu degenereze. Dacã
nu þi-a trecut prin minte pânã acum, pisoiaº, aflã mãcar în
al doisprezecelea ceas cã grãsana noastrã e Dumnezeu în
persoanã. Sau Buddha, sau Iisus Cristos. Spune-i cum vrei.
Aurora asculta cu un interes crescând, dar nu
pricepea prea multe, drept pentru care s-a ridicat în capul
oaselor.
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– Te raportezi la propriul tãu corp fizic, am urmat, la
respiraþia ta ºi la toate celelalte într-un mod conºtient,
care vegheazã continuu. Ai auzit de experienþe în afara
corpului, fãrã îndoialã. Nu mai gãseºti un film de secol
douãº’unu în care sã nu te întâlneºti la tot pasul cu
moartea clinicã. Ei, grãsana se confruntã cu o problemã
muuult mai complicatã: experienþa din interiorul corpului.
ªtii, existã o frazã în Dubliners unde Joyce spune:
„Domnul Duffy trãia la o scurtã distanþã de corpul sãu.”36
Aurora se simþea beatã de-a binelea. Mã privea prin
sticlã dilatându-ºi pupilele.
– Cred cã am dezgropat misterul, gãgãuþã. Doamna
ta a gãsit metoda de a învinge procesul de îmbãtrânire.
La reputaþia ei, doldora de verziºori, ºi-a permis sã
înþeleagã cã pielea de pe fund se rideazã ultima. Gândeºte-te
la toate vedetele de cinema, îºi iau pielea de pe cur ºi ºio lipesc pe faþã. Grãsana ta a avut mãcar decenþa ºi
totodatã jena de a nu-ºi etala în public o faþã de buci.
Am lãsat paharul din mânã. Mã simþeam din ce în ce
mai ciudat. Îmi era tot mai greu sã îmi expun punctul de
vedere la starea în care eram.
– Ce e cu negresa asta? a reluat ca o rafalã. Are maþe
ca toatã lumea! Are pãr în nas! Are cearã în urechi! Ce
mare scofalã? De unde Dumnezeu ºi pânã unde Buddha?
ªi de ce se învârte televizorul în faþa mea ca un carusel?
Trebuie sã fie din cauza mahmurelii. Vin stins cu gin.
Asta e, trebuie sã suporþi consecinþele. Partea pozitivã
când eºti beat e cã nu te constipi niciodatã. Am auzit-o ºi
36

„Mr. Duffy lived a short distance from his body.” (în orig.)
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aþi auzit-o ºi voi strigând numele lui Buddha. Spre binele
meu sper sã o fi auzit bine cu toþii!
Traverseazã cãrãruia de mânuþã ºi ajung într-o
încãpere spaþioasã. E plin de coºciuge. Mari, mici, pentru
graºi, grãsuþi ºi slãbãnogi. Nu pare sã fie cineva prin
preajmã.
Pe Tom îl apucã o mâncãrime irezistibilã, care apoi
se înteþeºte. Ridicã capacul unui coºciug ºi se uitã
înãuntru. Þipã cât îl þine gura ºi trânteºte capacul.
A vãzut-o pe Minnie Mouse goalã în el. Tânãrã,
superbã, dar moartã! Nu e pentru nimeni o noutate cã
Tom ºi Jerry nu schimbã niciodatã cuvinte între ei ºi
comunicã prin gesturi ºi semne în rarele momente când
nu se fugãresc. Întrucât mi-e peste mânã sã descriu
complexul lor limbaj mimic, mã voi strãdui sã fiu un interpret cât mai precis.
Jerry vine în fugã.
Tom îi aratã cu degetul.
Tom: E un cadavru în coºciugul acela! O gagicã!
Balcoane mari!
Jerry se duce ºi deschide capacul.
Jerry: Nu-i nici un mort.
Tom se duce ºi el sã se uite. Sicriul e gol.
Tom: Am vãzut-o! I-am vãzut ºi pãsãrica! O piþipoancã
tânãrã ºi moartã!
Tom îºi trage douã palme ºi se opreºte în dreptul
unui coºciug de stejar. Se uitã înãuntru. Se tot uitã ºi nu îi
vine sã creadã. I se face pãrul mãciucã.
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Tom: E vreo glumã, Jerry? Sã ºtii cã nu aºa se
glumeºte!
Silueta întinsã în coºciug era chiar Tom. Coºciugul e
tapetat cu catifea ºi Tom zâmbeºte cu un zâmbet ca de
cearã. Poartã un costum negru, cãlcat, iar mâinile îi sunt
încruciºate pe piept, þinând o garoafã albã.
Tom: Ce dracu se petrece aici, Jerry?
Jerry face câþiva paºi ºi se uitã în sicriu. Cu
sprâncenele încruciºate îi face semn lui Tom cu arãtãtorul
sã se apropie.
Jerry: Uitã-te mai bine, amice! Apropie-te!
Tom merge ºi el sã se uite. E un porcuºor bãtrân, cu
pãrul alb, de vreo nouãzeci de ani. Aratã destul de bine.
Obrajii îi sunt înroºiþi cu o idee de ruj. Dar nu este el.
Tom: Nu face poante cu mine, piticule! Te joci cu
mine? Sã ºtii cã nu sunt motanul cu care sã te joci, Jerry!
Jerry: Nu se joacã nimeni cu tine, Tom! Eu cred cã ai
tulburãri serioase. Ai halucinaþii.
Fãrã Tom, Jerry nu ar putea învãþa niciodatã adevãratul sens al rãbdãrii ºi al milei. Nu ar avea nimic de învãþat
despre sine fãrã Tom. Fãrã tumbele lui Tom, fãrã
împleticeala lui Tom, fãrã neîndemânarea lui Tom.
De ce Tom nu îl prinde niciodatã pe Jerry? Ce îl
caracterizeazã pe motan? Dacã stãm bine sã ne gândim,
nu are niciuna din trãsãturile unui prãdãtor. Nu e înzestrat
cu un strop de rãbdare, acþioneazã din instinct prostesc,
e necalculat, împiedicat ºi o dã în barã în cele mai
nepotrivite momente.
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Pentru Jerry, Tom este factorul perturbator de care
are nevoie orice ºoarece înþelept. Pentru ca o experienþã
spiritualã sã se îmbunãtãþeascã, introducerea acestui element perturbator în ecuaþie este obligatorie. Eu i-am gãsit
echivalentul într-o muscã, Jerry ºi l-a gãsit în Tom.
Detaºarea cu care Jerry întâmpinã fiecare invazie a
motanului trãdeazã imunitatea pe care invadatul o are în
faþa invadatorului. Scopul unui astfel de exerciþiu nu este
acela de a deveni o persoanã spiritualã, nici mãcar un
budist sau un guru, ci mai degrabã de a înþelege aceastã
capacitate pe care o avem ca fiinþe, de a ne trezi. Dar
dacã invaziile lui Tom nu mai contenesc, nu le mai poþi
face faþã ºi te covârºesc? Ce-i de fãcut, jupâne Jerry? Mori!
Fii primul ioghin care sã moarã de neastâmpãr! Cedezi ºi
te laºi omorât. ªi ce descoperi dacã faci asta? Într-un fel,
chiar mori! Rezistenþa ta moare. Iar în clipa urmãtoare,
pur ºi simplu, mergi mai departe. ªi atunci descoperi
aceastã capacitate puternicã de a te deschide în faþa
întregii tale experienþe ºi de a gãsi un echilibru acolo.
Este echilibrul pe care Jerry ºi Mammy Two Shoes
au reuºit, graþie lui Tom, sã îl dobândeascã. Fac o parantezã. Secretul celor doi papuci îºi are originea încã de pe
vremea când ea era o puºtoaicã. La singura ºcoalã unde
fusese primitã, a devenit repede „negresa aia”. Într-o bunã
zi, diriginta ei a scos-o la tablã, dar nu ca sã o asculte.
Doamna s-a uitat la picioarele fetiþei ºi, cu un zâmbet
dispreþuitor, a întrebat-o:
– Cu ce eºti încãlþatã, domniºoarã?
Colegele ei (era o ºcoalã de fete) s-au ridicat imediat
de pe scaunele lor, întinzând gâtul, holbând ochii. Pe
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parchetul de lemn au zãrit doi galoºi de casã, douã
încãlþãri pe care ea ºi le încropise singurã. Strivitã de
toate rânjetele acelea, a coborât privirea în pãmânt ºi ºi-a
crispat involuntar degetele de la picioare în galoºi, ca ºi
cum ar fi vrut sã-i disparã picioruºele.
Închid paranteza.
Îmi vine în minte, cu amuzament, episodul în care
Jerry se hotãrãºte sã îºi încerce norocul de unul singur
în lume. Îºi face bocceluþa ºi cutreierã în lung ºi-n lat mai
toate cotloanele Americii. Însã lumea din afarã nu pare
tocmai pregãtitã sã întâmpine cu braþele deschise ºoarecii
clandestini. Evidenþã de care trebuia sã îºi fi dat seama
încã înainte sã împacheteze bagajele. Jerry ºi Tom nu pot
trãi izolaþi unul de celãlalt, e ca ºi cum i-ai cere unui peºte
sã îºi ducã existenþa pe uscat.
În încercarea de a face dreptate pentru toatã lumea,
voi apela la o întâmplare ciudatã. Maeºtrii Zen sunt
deseori marginalizaþi din cauza – aºa zisei – lipse a simþului umorului. Permiteþi-mi, în mãsura în care sunteþi de
acord cu cele ce urmeazã, sã vã demonstrez contrariul.
Rãsfoind o revistã comercialã, dau peste urmãtoarea
bandã desenatã: Tom plimbându-se ca de obicei þanþoº
cu un tricou pe care scrie: Jesus is coming. Puþin mai în
spate, de pe coada motanului ºerpuitã ca un semn de
întrebare, Jerry ne face cu mâna. Poartã un tricou pe care
citim: Buddha: HERE, NOW! „Meditaþi cu maestrul Zen X!”
Personal, tind sã cred cã ºi Iisus este la fel de prezent,
aici ºi acum. Avem în vieþile noastre ºi în societatea
noastrã tendinþa unei asigurãri subconºtiente cã tot ceea
ce este bun se va întâmpla cândva, cât de curând, în
viitorul apropiat, dar niciodatã acum.
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Am aruncat o privire prin camerã. Aurora dormea
dusã, cu pumnii adunaþi sub ea. Îi simþeam cãldura coapsei
care rãzbãtea prin pantaloni ºi rochia ei. Nu prea mai
aveam pe ce sã pun mâna, în afarã de gin. O reclamã mi-a
atras atenþia asupra televizorului. „Dacã eºti singur, suno pe una din fetele noastre superbe. Ea te va înveseli.”
Le-a arãtat pe fete. Briantina arãta cel mai bine. Mi-am
dres bine vocea, am tuºit de câteva ori. Eram pus pe ºotii.
Am luat o gurã de gin, am plimbat lichidul puþin prin gurã,
am fãcut gargarã ºi am înghiþit. Apoi am format numãrul.
Spre surprinderea mea a rãspuns un tip. Suna
periculos.
– Cu Briantina, vã rog.
– Ai opºpe ani sau peste?
– Peste, am rãspuns.
– Ce fel de card folosiþi, doamnã ? Obiºnuit sau
Mastercard?
– Obiºnuit.
– Ia stai aºa, a rãmas tipul pe gânduri. Cunosc vocea
asta!
– Nu cred cã am avut plãcerea…
– Stai, stai! Te ºtiu! Eºti Mammy Two Shoes! Cum sã
nu? Ia mai spune ceva.
– Ãããã… Mi-am dat seama dupã câteva secunde cã
am folosit vocea de bãrbat, aºa cã am rectificat cu glasul
lui Mammy Two Shoes: Ãããã…
– E clar, s-a entuziasmat tipul. Am avut dreptate. Sã
ºtiþi cã sunt un mare fan al dumneavoastrã, nu pierd niciun
episod din Tom & Jerry!
Am rãsuflat uºurat. A înghiþit gãluºca.
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– Dacã vreodatã o sã îmi acordaþi un autograf, a
continuat în ºoaptã, vã pot face o reducere. Suntem în
branºã de ceva aniºori, ne facem reclamã la televizor.
Suntem oameni serioºi. Ce ziceþi?
– Cum sã nu, puiºor? Îþi spun cum procedãm: pânã
îmi faci legãtura cu Briantina, þi-am ºi trimis autograful
prin poºtã!
– Sunteþi cea mai grozavã! Mai am nevoie doar de
numãrul ºi data expirãrii cardului, vã rog.
– În regulã, stai sã scotocesc prin hainã dupã chestia
asta. Despre ce-o sã-mi vorbeascã Briantina?
– O sã vã placã.
– Bine, în regulã, aºteaptã o clipã.
I-am dat tipului informaþiile cerute. A urmat o pauzã
destul de lungã pânã au reglat plata de pe cartea de credit.
Dupã aia m-a întâmpinat o voce.
– Bunã, scumpule, Briantina la telefon.
– Bunã, Briantina, eu sunt o negresã grãsanã ºi
constipatã.
– Fffui, asta e o premierã. Rareori mã sunã câte o
femeie. Dar nu mã deranjeazã deloc, dacã mã forþez puþin
pot fi ºi hetero. ªi totuºi, ai o voce atât de sexi! Parcã mã
simt deja un pic excitatã.
– Ne, vocea mea nu e sexi.
– Fui, eºti doar modestã!
– Nu, Briantina, nu sunt modestã.
– ªtii, mã simt foarte aproape de tine! Mã simt ca ºi
cum aº sta încolãcitã în poala ta ºi m-aº uita în sus la tine
cu ochii mei maaaari, albaºtri…
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– Crede-mã, nu ai vrea sã ai de-a face cu poala mea!
Astea-s baliverne, Briantina, nu mã faci sã te simt aproape.
Strãduieºte-te mai mult!
– Ascultã, iubire, trebuie doar sã-þi foloseºti puþin
imaginaþia. Dã-þi drumul ºi vei fi surprinsã de ce putem
face împreunã!
– Imaginaþia zici? Briantina, stau aici de una singurã
ºi mã cinstesc cu gin. Nu crezi cã tocmai de imaginaþie
duc lipsã?
– Fui, uitã-te la mãrimea sânilor mei. Imagineazã-þi
sânii mei, iubire. Închide ochii ºi…
– Sfinte Sisoe, eºti aºa de bine fãcutã!
– Ai vãzut, iubire, cã nu e greu? Trebuie doar…
– Adicã uitã-te la mãrimea sânilor ãstora! Sunt
binecuvântatã sã vãd cei mai antigravitaþionali sâni!
– Tu spui cele mai drãguþe lucruri, iubire.
– Ar trebui sã cazi în nas cu ei, dar presupun cã te
þine în echilibru curul ãla mare.
– Fui, nu am posterior mare, iubire.
– Pãpuºã, ãsta nu-i posterior. Chestia asta e un vagon
plin cu bomboane ºi cremeºuri!
– Iubire, te lamentezi exact ca un bãrbat. Mã ºochezi,
fatã! Îmi aminteºti de fostul meu soþ.
– Bagi mâna-n foc cã nu sunt transsexuat, Briantina?
– Nu mai bate câmpii, iubire. Ascultã-mi mai bine
vocea. Nu-þi place vocea mea? Nu o gãseºti un pic… aaaah,
sexi?
– Mda, parcã. Parcã un pic, dar nu prea mult. Mi se
pare cã eºti rãcitã.
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– Ho, ho, transsexuatul meu drag, sunt prea fierbinte
ca sã fiu rãcitã!
– Ei bine, vocea ta sunã de parc-ai fi rãcitã.
– Vorbeºte-mi în continuare, iubire. Ascultã-mi vocea,
gândeºte-te cã stau pe genunchii tãi. Uitã-te în jos. Ce
vezi?
– Sticla de gin. Telefonul…
– ªi mai ce, iubire?
– Pe Aurora…
– Cine-i Aurora, iubire?
– Aurora doarme.
– Vai, vai, ai lângã tine o bucãþicã ºi o laºi sã doarmã?
– Vrei sã o trezesc? Îi transmit ceva?
– Nu e cazul, iubire. În schimb, am eu sã îþi transmit
þie ceva!
– În regulã…
– Stau pe genunchii tãi, cu rochia ridicatã pe jumãtate,
dezvelindu-mi genunchii ºi pulpele. Gândeºte-te la toate
astea, iubire. Gândeºte-te.
– În regulã…
– Uitã-te în jos. Acum ce vezi?
– Aceleaºi lucruri: sticla goalã de vin, ginul,
televizorul, pe Aurora…
– Rãutate micã ce eºti! Ce-aº mai veni la tine sã-þi
trag o mamã de bãtaie! Sau poate… te las pe tine sã-mi
tragi o mamã de bãtaie.
– Briantina…
– Da?
– Mã scuzi o clipã, te rog? Trebuie sã fug la baie.
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– Fui, ºtiu ce vrei sã faci! Dar nu e nevoie sã mergi
pânã acolo, poþi s-o faci la telefon. Chiar acum, în timp ce
vorbeºti cu mine!
– Nu, nu pot Briantina. Ai uitat cine sunt?
– Fui, te ºtiu pe de rost, iubire!
– Nu, nu, Briantina, aminteºte-þi cum m-am recomandat ºi vei înþelege de ce trebuie sã fug la baie.
– Ziceai cã eºti o negresã grãsanã…
– Grãsanã ºi mai cum, Briantina?
– ªi mai cum, iubire?
– Constipatã . Dar nu mai e cazul. Vocea ta m-a
inspirat, cu adevãrat. Scuzã-mã o clipã, trebuie sã fac un
caca.
– Boule! Considerã conversaþia încheiatã!
A închis.
M-am ridicat în picioare ºi m-am dus la baie. Nu prea
mã privesc în oglindã, dar am aruncat un ochi. Deasupra
cearcãnelor pungite am vãzut ochi mici ºi cãcãcioºi, ochii
unui nenorocit de rozãtor încolþit de afurisita de pisicã.
Îmi simþeam pielea cum mã detestã fiindcã face parte din
mine. Arãtam groaznic. ªi nici mãcar nu-mi venea sã-mi
golesc maþele. Am minþit-o pe Briantina, nu mi-a rezolvat
constipaþia. Dar îmi place sã fac oamenii sã se simtã utili.
Mã mânca, totuºi, gãoaza. Îmi reveneau, oare, hemoroizii?
M-am consolat cu gândul de a face pipi. Am þintit corect,
însã nu calculasem forþa jetului ºi am stropit gresia. Am
þintit din nou ºi m-am piºat pe colacul de la closet, pe
care uitasem sã îl ridic. Am rupt niºte hârtie igienicã ºi
am fãcut-o ghemotoc. Am ºters colacul. Apoi gresia. Am
aruncat hârtia la coº ºi am tras apa. Prin ferestruicã am
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vãzut un rahat de pisicã pe acoperiºul vecin. Era un
afurisit de boþ uscat, o nimica toatã. În jurul lui zumzãia
musca pe care Aurora o alungase cu tubul de insecticid.
La ieºirea din baie, pe pragul uºii, aºa cum punem
lapte ca sã îmblânzim spiriduºii, Aurora lãsase un pantof.
– Bunã dimineaþa, am spus.
Aurora îºi scoase un cercel.
– Aoleu, spuse, turnându-ºi un pahar de gin. Eºti la
strâmtoare, amice.
Tom avea o pãlãrie de safari trasã pe nas în timp ce
leul fugit de la circ îl zgâlþâia pe motan din toþi rãrunchii.
– ªtiu sã fac o grimasã, zise leul. Una pe care n-ai
vãzut-o. Nimeni din acest oraº nu a vãzut-o. Am fãcut-o
numai o singurã datã ºi poate cã mai trãieºte încã, cine
ºtie în ce stare vegetalã, paznicul de la circ care a vãzuto. Pârãºte-mã poliþiºtilor ºi sunt în stare sã fac din nou
grimasa aceea. Are o razã efectivã de o sutã de metri ºi
cine are ghinionul sã o vadã cade pentru totdeauna în
subterana întunecatã, iar trapa se închide irevocabil.
Mulþumesc.
Aurora îºi scoase ºi celãlalt cercel.
– Dacã sunt un pisoiaº cuminte ºi nu suflu o vorbã
poliþiºtilor, îþi scoþi ºi tu ceva?
– Chiar ºi dacã sufli, am hohotit, lepãdându-mi haina.
Aurora îºi umplu din nou paharul, eu am tras o duºcã.
– ªtii, pisoiaº, ai avut dreptate. Când ai dat buzna cu
tubul de insecticid, eu moþãiam. Îl visam pe bunicul, un
om foarte bãtrân. Credeam, când eram puºtan, cã avusese
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optzeci de ani toatã viaþa. Ce poveºti mai spunea bãtrânul!
A fost infanterist în al doilea rãzboi mondial.
Aurora, sensibilizatã, îmi zâmbi aºa cum îºi închipuia
cã îmi zâmbeºte un bunic.
– Visul era neclar, am continuat. Era amestecat cu
un film de desene animate. Am fãcut un semn cu mâna
spre televizor. ªtii, îþi intrã în vise.
Aurora privi în jur, speriatã cã soarele care se revãrsa
prin fereastrã a surprins-o atunci când îºi desfãcea
fermoarul rochiei, ºi exclamã:
– Dumnezeule!
– ªi eu îl simt în unele zile caniculare, cu presiune
barometricã apãsãtoare.
– Pe bunicul?
– Nu, pe Dumnezeu.
Mi-am scos pantalonii, fãrã glumã. Aurora ºi-a scos o
brãþarã. ªi tot aºa: la televizor succesiunea unor secvenþe
de desen animat.
– Pe la ºaptezeci de ani bunicul a leºinat în timp ce
mergea cu bicicleta. L-au gãsit prãbuºit la marginea
drumului. Dupã un examen medical detaliat i-au gãsit o
tumoare pe creier. Au urmat o grãmadã de scanere ºi
biopsii, rezultatul fiind unul tranºant: „Ne pare rãu sã vã
anunþãm, dar în cazul în care nu vã operãm, mai aveþi cel
mult ºase sãptãmâni de trãit. Dacã intervenim, tumora e
amplasatã în zona vorbirii ºi a înþelegerii, ceea ce
înseamnã cã existã riscul de a nu mai putea vorbi, citi,
scrie sau înþelege orice limbã. Am dori sã vã operãm
mâine dimineaþã. Vã rugãm sã ne comunicaþi decizia
dumneavoastrã.”
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Aurora a rãmas cu mâna înþepenitã la spate, pe
clamele sutienului.
– Îmi dai o mânã de ajutor, te rog?
– Dupã cum îþi imaginezi, bunicul era într-o stare cu
totul nemaipomenitã, am continuat în timp ce îi eliberam
sutienul elastic. Singurul lucru despre care vroia sã
discute era viaþa lui spiritualã. Nu îl mai interesa ce fãcuse
sau ce construise pânã atunci. Nu a suflat nicio vorbã
despre rãzboiul pe care mi-l depãna – cu o exactitate de
ceas elveþian! – în fiecare searã. Acum avea un altul de
înfruntat. Atunci când intervin marile schimbãri, nimeni
nu-þi mai cere Mastercard-ul sau carnetul de cecuri. Dupã
vreo zece minute de tãcere, a zis: poate cã am vorbit
destul pânã astãzi, de acum înainte voi asculta doar. A
ales operaþia. A fost operat de un chirurg foarte bun ºi la
capãtul a opt ore l-au dus în salonul de reanimare.
Urmãtoarea zi, o asistentã a mers sã îl vadã, dar bunicul
era deja treaz ºi când ea a intrat pe uºã, el i-a spus: bunã
dimineaþa. A mai trãit ºaptesprezece ani dupã aceea, dar
a fãcut-o într-un mod cu totul diferit. Pentru cã o datã cu
aceastã pãþanie a ajuns sã aprecieze la un alt nivel ce
înseamnã sã fie treaz.
M-am întins pe canapea cu braþele încruciºate sub
cap, doar în chiloþi ºi cu o semierecþie.
– Petrecem mult timp vorbind, mi-am dres vocea, dar
de cele mai multe ori suntem pe pilot automat. Vorbim,
ascultãm, dar nu suntem prea conºtienþi de asta. Ignorãm
cã pânã ºi rostirea trebuie tratatã ca parte a trezirii
noastre. O ultimã poveste ºi am terminat! Un maestru
Sufit este chemat sã îl vindece pe unicul copil al cãpeteniei
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unui sat. Bãtrânelul dã glas câtorva rugãciuni simple ºi
foarte scurte ºi le zice sãtenilor adunaþi buluc în jurul lui:
„Acum, copilul va fi bine.”
Un individ din grup care nu prea credea în treburile
spirituale, tare contrariat, se ridicã în picioare:
„Ce vrei sã spui? Îndrugi câteva cuvinte ºi noi s-o
luãm de bunã cã e vindecat?”
Toate privirile sunt aþintite asupra acestui om ºi
maestrul se repede la el:
„Tu la ce îþi bagi nasul? Nu eºti decât un fãþarnic
tembel!”
Spune asta în faþa tuturor sãtenilor. Ei bine, tipul se
înfurie, îi zvâcnesc tâmplele ºi începe sã fiarbã. Simte cã
ar da cu bãtrânelul de toþi pereþii. Maestrul, bineînþeles,
observã asta ºi i se adreseazã:
„Vezi, dacã douã sau trei cuvinte te pot face sã
explodezi, de ce alte, la fel de puþine cuvinte nu ar avea
puterea sã vindece?”
aprilie 2009
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Portret al prozatorului în tinereþe
Alex Goldiº
„Radio Africa, se recomandã ca o continuare tematicã a primei povestiri,
cãci cadrul e din nou cel al sanatoriului. Atenþia prozatorului se îndreaptã,
fãrã vreo alunecare sau stridenþã expresivã, spre figura colegului de
camerã, un congolez care ascultã nonstop posturile de radio naþionale.
Cu aceeaºi disponibilitate pentru digresiune, naratorul nostru se pierde
în ficþiunea acaparatoare a radioului, începând sã vibreze la realitãþile
din interiorul sãu. Treptat, între personajul principal ºi congolez, ca
între acelaºi narator ºi Francisc în proza anterioarã, se stabileºte o
relaþie abia sesizabilã. Interesantã e sugestia cã aºteptarea confruntãrii
finale de fotbal de la radio coincide cu tensiunea aºteptãrii rezultatului
biopsiei bolnavului. Semn cã în ultima piesã a volumului Mocuþa exerseazã
nu numai tuºele psihologice sau punerile în abis, ci ºi stabilirea unor
relaþii enigmatice între diferitele niveluri ale realitãþii. Congolezul
pãrãseºte naraþiunea lãsând atât naratorul, cât ºi cititorul în suspensie.
Locul lui e luat de Christian, un personaj nu mai puþin enigmatic, despre
care autorul ne avertizeazã, ieºind, pentru prima datã, la suprafaþa
ficþiunii sale: „Fiecare prozã cred cã are nevoie ºi de caractere constante,
independente, care se încãpãþâneazã sã evolueze. Christian e prototipul
ideal în acest sens.”
Prin urmare, arma principalã cu care porneºte la drum tânãrul
prozator ºi care îl poate feri de primejdiile kitsch-ului este, cu siguranþã,
ºtiinþa de a atenua. În Povestiri din adânci tinereþi, Andrei Mocuþa
propune o formulã de prozã care poate sãpa o breºã în limbajul cinic,
violent, hiperexpresiv, al colegilor de generaþie. Îndreptat spre miºcãri
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sau obiecte infinitezimale, interesat de ceea ce se petrece în anticamera
realului, Andrei Mocuþa se anunþã a fi un blecherian. Punând în scenã
exerciþii ºi decantãri stilistice succesive, cele patru piese ale volumului
alcãtuiesc un portret coerent al unui autor care – deºi nu vã va spune
deocamdatã lucruri extraordinare – va fi, cu siguranþã, prozator. O carte
care meritã cititã chiar ºi numai din plãcerea de a urmãri, în proza
tânãrã actualã, istoria eºecurilor bântuite de spectrul reuºitei.”
(„Cultura”, august 2006)

Adânca maturitate
Cosmin Ciotloº
„Ne putem întreba fãrã rezerve dacã avem de-a face cu o scriere
prematurã (sau imaturã), necoaptã, plãtind tribute stilistice în stânga ºin dreapta, aºa cum simpla experienþã (…) ne îndeamnã sã bãnuim.
Rãspunsul, dupã lecturã, este nu. Autonomia acestor proze e surprinzãtoare. “Modelele” lui Andrei Mocuþa trebuie înþelese în termenii din
artele plastice. Sunt reperele distante de la care se deviazã; ele þin de un
pretext evident, asumat, ºi nicidecum de o ºcoalã sau de o direcþie. (...)
Vom descoperi repede un autor stãpân pe tehnicile sale, înzestrat
de pe acum cu intuiþia ansamblelor, inteligenþa construcþiei ºi cu o
neverosimilã acurateþe a frazãrii. Imaginaþia lui funcþioneazã mai ales
strategic, ordonator. Dacã primii noºtri romancieri cãutau impacientaþi
“denuementul” (deznodãmântul), Mocuþa pare a avea probleme cu
incipitul. Ultima povestire – Radio Africa – ºi cea mai reuºitã din cele
patru, se foloseºte de prima ca de-un început suficient de comod. Sub
ochii lectorului se produce un bizar act de cesionare textualã: “Din motive exclusiv personale ºi dintr-un sentiment inexplicabil de antipatie
faþã de preludii, l-aº ruga pe înþelegãtorul meu cititor sã revizuiascã sau
mãcar sã îºi aducã aminte în linii mari conflictul unei creaþii personale
anterioare, intitulatã Paharul.”
Fãrã sã beneficieze de scuza primei cãrþi, dar ºi fãrã sã aibã prea
nevoie de asemenea circumstanþe atenuante, Andrei Mocuþa se aflã în
postura de a învãþa devreme ceea ce altora le consumã ani buni:
adâncimea. Tânãr sau nu, e îndeajuns de înþelept pentru a adãuga
structurilor de rezistenþã ale scrisului sãu noi (ºi obligatorii) centre de
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greutate. Povestiri din adânci tinereþi e deocamdatã o carte care-ºi
prezintã cu onoare autorul, dând seama despre crizele unei vârste peste
care, cum-necum, acesta a sãrit.”
( „România literarã”, nr. 38/2006)

Un debut impresionant
Horia Gîrbea
„Autenticitatea trãirilor lui Andrei Mocuþa îºi gãseºte o expresie la fel de
adâncã ºi de originalã în scriitura sa. ªocurile succesive pe care autorul
le resimte le redã imediat, filtrate printr-un unghi de vedere propriu,
deformator ºi reformator de sens, în chipul unei mãrturii care depãºeºte
net simpla memorialisticã sau banalul jurnal ºi se ridicã la altitudinea
artei literare, care nu mai þine seama de adevãrul controlabil al poveºtii.
Ci numai de importanþa sa în ordine strict esteticã.
Rezumatã în forma brutã a unei dãri de seamã, cartea lui Andrei
Mo-cuþa relateazã întâmplãri prin care foarte precocele debutant trece
cu ocazia, deloc uºor de depãºit ºi de asumat ca literaturã, a internãrii
într-un spital francez pentru o intervenþie dificilã ca urmare a unei boli
grave ce necesitã un astfel de tratament, prelungit cu diferite îngrijiri
medicale obligatorii.
Povestea despre tot ce i se întâmplã este, la Andrei Mocuþa, de o
crudã liniaritate ºi de o violentã profunzime. Eroul-narator nu doar cã
nu se lasã niciun moment în voia vreunei confesiuni patetice sau
autocompãtimirii, dar are o detaºare ºi o autoironie care, pentru cititor,
sunt mai pregnante decât orice amãnunte dramatice sau patetice. Ceea
ce impresioneazã la proza aceasta este modul minuþios în care autorul
îºi descrie acþiunile într-un comportism natural, egal ºi rece, dar în
acelaºi timp seducãtor. Acþiunea intereseazã, captiveazã, în ciuda
aparentei banalitãþi, printr-un ton adecvat ºi un ritm potrivit, prin portretele puternice, deºi sumar creionate. Cititorul uitã, practic, cã are de-a
face cu un personaj real, un adolescent aproape confruntat cu o traumã
care poate bulversa orice conºtiinþã, cât de maturã. Urmãreºte „povestea”.
Personajul, departe de a deveni introspectiv, blazat, obsedat de
sensurile vieþii sau de vreo trãire misticã, altfel de înþeles în asemenea
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situaþie, trãieºte pur ºi simplu, egal, natural ºi scrie exact cum ºi ce
trãieºte, în ritmul unei respiraþii normale. Este o minunatã naturaleþe a
autorului care devine pe alocuri asprimea cuiva pentru care hotarele
ultime ale existenþei au devenit un banal zãplaz peste care a privit adesea.”
( „Suplimentul financiar”, iulie 2006)

Simpli ascultãtori ai unui post radiofonic
Adina Diniþoiu
„Un personaj cu virtuþi magice se dovedeºte ºi Widad (din Paharul), „o
tânãrã siriancã ce lucra pe post de internist la secþia de oncologie a
spitalului franco-musulman Avicenne, din Paris“, o corpolentã ubicuã,
personaj în acelaºi timp perfect banal ºi misterios: „O suspectam de
fiecare datã când vorbea în arabã ºi îmi provoca halucinaþii la
interminabila ei patrulare pe culoar“. Petrecerea de adio la plecarea din
spital debuteazã într-o orgie fantasticã (modelul se schimbã sensibil, din
Mircea Eliade în Mircea Cãrtãrescu), provocatã de paharele siriene pe
care „zeiþa desfrâului“ le împarte invitaþilor, care vor sfârºi, cu excepþia
naratorului, devoraþi de demoni. Naratorul, protejat de Isus, nu
„îndepãrteazã paharul de la sine“ (acesta e sensul simbolic) ºi proza se
încheie în profan, cu spargerea în „doua forme de o geometrie perfectã“
a recipientului sacru. (...)
ªi totuºi, povestirea cea mai bunã, Radio Africa, e un text nud, fãrã
barochisme, cvasiminimalist, dar nu fãrã mister: autorul ajunge coleg
de camerã, la Clinica Galliéni din Drancy (Franþa), cu un congolez careºi petrece zilele, în aºteptarea rezultatului biopsiei, ascultând meciurile
de fotbal la posturile Radio Africa ºi Africa Numéro I. Povestirea e
construitã din câteva siluete, câteva gesturi, o descripþie sumarã a
încãperilor, în totul, e de un minimalism încãrcat de tensiune, de o
simplitate narativã cu maximum de efect: „La sfârºitul vizitei medicale,
s-a ridicat în capul oaselor ºi a pornit bâzâitoarea pe suprafaþa cãreia
încã era notat citeþ numele Vanessei. Brusc, am priceput cã starea
sufleteascã a personajului din spatele difuzorului de plastic se învecina
cu o chinuitoare aºteptare, o angoasã teribilã, ºi anume imposibilitatea
de a contesta ceea ce urma sã fie confirmat într-un laborator steril.
80

Referinþe critice
Pânã la urmã, într-un moment sau altul al vieþii, cu toþii devenim simpli
ascultãtori ai unui post radiofonic“.
Cu siguranþã, povestirile ascund o dramã personalã, fac broderii
stilistice (mai puþin ultima) în jurul acestor momente când sunetul interior dispare, când nu poþi decât sa te livrezi, cu sufletul golit, zgomotului
radiofonic. Autoficþiuni compensatorii? Foarte posibil, oricum „sunetul“
lor artistic aratã un prozator promiþãtor.”
(„Observatorul cultural” , nr. 86 / 19-25 octombrie 2006)

Paharul de Damasc
Petru M. Haº
„Spre a nu împuia mintea cititorului cu tot felul de insipizi anonimi
americani, vom arãta cã afinitãþile nobile ale tânãrului prozator sunt din
proza autenticitãþii : Camil Petrescu, Mircea Eliade, M. Blecher ºi alþii.
De la o povestire la alta, pentru cã tehnica povestirii nu este una liniarã,
egalã cu ea însãºi, talentatul scriitor alterneazã elemente stilistice diverse, printre care stilul tentaþiei oculte, onirice ºi fantastice, din Paharul,
povestire în care un pahar syrian („Nu era un pahar ca oricare altul, era
un pahar sirian”) zãmisleºte lumi care ne duc cu gândul la Flaubert ºi la
Eco : „Widad gemea ritmic ºi asurzitor, undeva între plãcere ºi agonie”.
Am cita mai mult, spre a fi edificator, dar lãsãm deliciile acestea în
seama cititorilor, iar noi, spre a scãpa de nãpârcile ºi demonii fãloºi,
scoatem asemenea rafinatului narator „sticluþa cu mir sfinþit de la
bunicul, stropindu-i din toate pãrþile ºi fãcându-i una cu þãrâna.”
Autoscopia este o virtute a tânãrului scriitor Andrei Mocuþa, ca de
altfel simularea maliþiilor virile, spirituale, pe cale le dompteazã rafinat,
convins de disponibilitãþile oglinzii ºi ale labirintului: „Aºezat într-o parte,
mã puteam privi din cap pânã-n picioare în oglinda de pe dulap.
Rãbdãtoare, circumvoluþiunile creierului meu creaserã cãmãruþe ºi
personaje, peisaje ºi false acþiuni, dupã care le abandonase undeva la
mijlocul distanþei dintre cei doi Eu, cel întins pe pat ºi cel din oglindã,
crescându-le volumul pânã deveniserã ruinate ºi goale ca þeasta gãlbuie
a unui cavaler al tristei figuri”.”
( „Adevãrul de Arad”, 7 septembrie 2006)
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În spatele porþilor
Cristina Chevereºan
„Urechea formatã pentru particularitãþi de exprimare este una din
trãsãturile definitorii ale unui scriitor avid de formulãri veridice. Alãturi
de remarci privitoare la varii detalii estetice ale celor observate se regãsesc
o sumã de precizãri legate de vorbirea personajelor. Franceza stricatã a
asistentei Widad sau pronunþia congolezului de salon originar din Congo
stârnesc zâmbete. La fel ºi menþionarea lui „Florin, prototipul povestaºului
bãnãþean, cãruia nu-i place punctul, dar iubeºte virgula.”, sau bolboroselile
lui Francisc cu þigara neaprinsã în gurã („Unve mifda mã-sii am puf
chibifuile ?”). Sub masca replicilor rãzleþe sau, dimpotrivã, articulate cât
se poate de emfatic, se ascunde adevãratul centru de interes al celui ce
consemneazã : trãirea, emoþia, starea de spirit.
În Povestiri din adânci tinereþi, Andrei Mocuþa experimenteazã cu
instrumentele care îi stau la îndemânã. Nu se mulþumeºte cu
autoficþionalizarea, nici nu exploateazã sordidul pe care contextul i l-ar
fi putut oferi. Deºi este el însuºi narator ºi personaj în mare parte a
cãrþii, obiectivele plasate sub lupã îi sunt de multe ori exterioare. Contrar
aºteptãrilor, textele din volum nu scriu o cronicã a suferinþei proprii, ci
constituie mai degrabã mijlocul de distanþare de sine prin analiza
generoasã a celorlalþi. Continuitatea de planuri ºi idei este cultivatã ºi
semnalatã („l-aº ruga pe înþelegãtorul meu cititor sã revizuiascã sau
mãcar sã îºi aducã aminte în linii mari de conflictul unei creaþii personale
anterioare”). Brodând fantezist în marginea unor modele literare
devenite clasice ºi, în mod cert, asimilate cu pasiune, proza îºi dezvoltã
un suflu propriu – de urmãrit, probabil, într-o structurã narativã viitoare,
de mai mari dimensiuni. ”
(„Orizont”, nr. 9 / 28 septembrie 2007)
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Lumina din adâncuri
Irina Petraº
„Destule semne promiþãtoare conþine însã cea mai bunã dintre cele
patru povestiri ale volumului, Paharul. Aici accidentul bolii ºi al spitalului
e aproape depãºit prin literaturã. Insomnia vieþii ameninþate e
contracaratã prin atenþia halucinantã acordatã lucrurilor din jur, prin
rafinamentul proiectãrilor onirice ale cotidianului. (...)
Tablourile sunt desenate minuþios, „miºcate“ prin acþiune
metaforalã. Încremenirea la care obligã boala e vindecatã prin vânzoleala
detaliilor unduitoare. Proiecþiile coºmareºti se încarcã de viaþã, de
senzualitate, de erotism ºi contureazã o rãzbunare a imaginaþiei captive
secondatã livresc. Relaþia eroticã se instaleazã acut între sine ºi realitate
prin intermediul cuvântului ce o rosteºte, conferindu-i viabilitate ºi
substanþã. La Blecher, când în odaia alãturatã cineva, altcineva, îºi
consumã ultimele momente ale vieþii, personajul-autor îºi ascultã
clipocitul sângelui ºi gustã fericirea totalã a sorbirii unui pahar cu apã,
împotriva prescripþiei medicale. Provocare adresatã neantului cu violenþa
seninã pe care doar Eros o opune lui Thanatos.
Paharul cu apã este însãºi literatura. Nu întâmplãtor, poate, semnul
vieþii triumfãtoare e ºi la Andrei Mocuþa paharul. Unul drãcesc, exotic ºi
excentric, conþinând toate ispitele ºi toate promisiunile cãrnii. Prin el,
are loc un soi de cãutare a Graalului de sânge, visceral. Într-o „mocirlã
de urlete“, prolifereazã „ventuze slinoase, broboane de venin“, toate
apele „rele“ ale imaginarului multiplicate în scene erotice oscilând fãrã
plasã între plãcere ºi agonie. Descrieri naiv-pãstoase, de o violenþã
delicatã, stãruitoare totuºi, în carnalitatea lor sublimatã, ca la Rousseau
Vameºul, îºi alãturã jocuri de luminã ºi zboruri ale celui-ameninþat-demoarte nu prin accidentul bolii, ci prin „simpla“ ºi infinit grãitoarea
apartenenþã la rasa muritorilor. Paharul se sparge. Unitatea lui era
promiþãtoare, integra eul scindat de ameninþarea morþii ºi hãrþuit de
spaime punctuale, însã finalul rãmâne senin, cãci prin intermediul
cuvintelor a fost traversatã Spaima însãºi. Amãnunþirea ei atinge
valabilitatea minciunii romaneºti. Se adaugã ceva vieþii incomplete. O
poveste, o împieliþare, un destin.”
(„Apostrof”, nr. 4/ 2007)
83

Andrei Mocuþa

Un tânãr prozator iluminat de moarte
Ion Zubaºcu
Arheii desenelor animate între real ºi virtual
„Schiþa preliminarã Tom & Jerry, densã în conotaþii polivalente ºi extrem
de complexã în privinþa tehnicii scriiturii, pune într-un mod remarcabil
problema tot mai acutã a relaþei dintre real ºi virtual. Textul începe cu o
descriere foarte mustoasã, în ordinea sugestiilor realist-vizuale ale unei
secvenþe din seria filmelor maraton de desene animate, cu celebrele
personaje Tom (motanul), dulãul Spike ºi ºoricelul Jerry, tratate cu respect mitologic, ca ºi când ar fi vorba despre niºte arhei ai noii civilizaþii
globale, dar în stilul detaºat ironic al prozei anglo-saxone. Când intervine
grãsana Aurora, cea cu gene lungi, cheful ei cu dulãul Spike iese din
rama filmului animat ºi intrã în realitatea de gradul I, din prim-planul
naraþiunii, acþiunea ºi dialogurile fiind preluate de la naratorul obiectiv
de cele douã personaje, la persona întâi, iar uneori cele douã voci, ale
dulãului din povestire ºi ale naratorului dinafara ei, se interfereazã pânã
la suprapunere, creând o continuã pulsaþie de potenþãri-actualizãri, între
înãuntru ºi înafarã, realitate-virtualiate, care se va menþine benefic, ca
un fir roºu, pe parcursul întregului volum. Însã discuþia dintre cele douã
ficþiuni (despre rolul unei muºte în economia meditaþiei) atinge nivele
filosofice atât de înalte încât virtualitatea lor de second life , tratatã
stilistic ca atare, se developeazã într-o realitate, aº spune totalitarã,
foarte convingãtoare: „nu exista nimic în univers decât mersul firav al
unor picioruºe de muscã”. Textul se complicã ºi mai mult, pânã la
imposibiliatea diferenþierii între irealitate ºi actualizare, care par sã se
suprapunã perfect, ca vocile cu imaginile, în versiunea sincronizatã în
limba românã a serialului Tom & Jerry. Din acest punct de vedere,
Andrei Mocuþa este un as al montajului. Rãmâne în suspensie o problemã
neliniºtitoare : cu cine ne identificãm pânã la urmã, ca persoane reale?
Cu irealitãþile serializate pe principiul sertãraº în sertãraº, ca în celebra
picturã a lui Dali, fereastrã în fereastrã în fereastrã, pânã vom deveni
noi înºine „un personaj cãruia nu i se vede niciodatã faþa”? „Mammy
Two Shoes e un actor care joacã rolul unui avocat, care, în faþa juriului,
devine actor”, grãsana negresã jucând ºi ea rolul lui „Dumnezeu în
persoanã”, dar ºi al avocatului diavolului, între Tom ºi Jerry, douã „spirite
revoluþionare”, care se fugãresc continuu, fãrã sã schimbe nici un cuvânt
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între ele, ci apeleazã doar la gesturi ºi semne, într-un extrem de expresiv
limbaj mimic. Pe care prozatorul Andrei Mocuþa nu se poate abþine sã
nu-l rescrie, totuºi, în cuvinte, modificându-l evident în favoarea ficþiunii.

Responsabilitatea trezirii
Acestor registre narative li se suprapune apoi un eseu filosofic care îi
ridicã pe Tom ºi Jerry pe cele mai înalte culmi ale unui Homo Cogitans,
care ºi-a epuizat toatã viaþa ºi a aflat sensul ei ultim în faþa fimelor de
desene animate: „De ce Tom nu îl prinde niciodatã pe Jerry?”; „Jerry ºi
Tom nu pot trãi izolaþi unul de celãlalt”, invadatul dobândind de-a lungul
timpului o veritabilã imunitate în faþa invadatorului: „Scopul unui astfel
de exerciþiu nu este acela de a deveni o persoanã spiritualã, nici mãcar
un budist, sau un guru, ci mai degrabã de a înþelege aceastã capacitate
pe care o avem ca fiinþã de a ne trezi”. Aceasta e una din cheile de
înþelegere a volumului Porcilator, întreaga carte putând fi luatã ca un
exerciþiu spiritual (în sensul lui Ignaþiu de Loyola) de trezire ºi iluminare
în faþa opacitãþii invadatoare a realului, cu agresivitatea continuã a
violenþei ºi barbariei, în jungla tot mai densã care devine lumea, cea
realã ºi mai ales cea virtualã. Pe mãsurã ce jungla naturalã dispare
progresiv, fiarele ºi atrocitãþile ei se mutã în jungla virtualã, mai feroce
decât versiunea ei terestrã primarã, pentru cã spre deosebire de moartea
tradiþionalã care vine dinafarã, noua primejdie de moarte ce ameninþã
omul ºi umanitatea s-a mutat în universul potenþial exploziv din interiorul
corpului nostru, în „nebunia minþii noastre”.
Dar de aici încolo, nu mai are rost sã rezum ºi sã aproximez proza
lui Andrei Mocuþa, ea trebuie cititã cu ochii larg deschiºi, ca într-o trezire
bunã a unei superbe dimineþi spirituale. Moartea însãºi, cea dinafarã, nu
trebuie sã vinã niciodatã dinãuntru, din instanþa noastrã decizionalã
ultimã, care nu se cuvine sã cedeze în nici un caz, cu nici o condiþie, ci
sã-ºi menþinã pânã în ultima clipã, la acest nivel înalt al înþelegerii,
starea de trezire, cu darul recuperator pe care ni l-a fãcut Creatorul:
„pânã ºi rostirea trebuie tratatã ca parte a trezirii noastre”. Iar de aici
începe marea resposabilitate a oricãrui creator faþã de Cuvânt, într-o
lume globalizatã, împotmolindu-se progresiv în Imaginea de film animat,
cu proprie autonomie, autogenerativã la nesfârºit: „dacã douã sau trei
cuvinte te pot face sã explodezi, de ce alte, la fel de puþine cuvinte, nu ar
avea puterea sã te vindece?”. Sã ne vindece, evident, de moarte!”
( „Acolada”, nr. 2/2010)
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Tom & Jerry la pomana porcului
Felix Nicolau
„Cine-ar fi crezut cã Tom ºi Jerry mai fac parte din mitologia personalã
a tinerilor de 20 ºi-un pic? Andrei Mocuþa aduce un aer degajat,
giumbuºlucar în prozã ºi, totodatã, cultivat. El nu vede propriu-zis cu
ochii, ci cu creierul. Îl salveazã de la preþiozitate umorul, care relativizeazã
totul. Deci umanizeazã. Hai sã zicem cã dialogurile nu sunt dintre cele
mai vii – cu excepþia celor dintre bunic ºi nepot – , cã limba nu este cea
mai plasticã ºi mai dezinvoltã cu putinþã. Însã unele replici sunt
surprinzãtoare. Cineva care degeaba a tot încercat sã se facã înþeles pe
net þãcãnind la tastatura laptop-ului „ºi-a irosit degetele”. Apoi
consideraþiile asupra lui Mammy Two Shoes, negresa din serialul Tom
ºi Jerry, sunt nemaipomenite. O antropologie a desenelor animate in
nuce. Plecând de la observaþia cã personajului nu i se vede niciodatã
faþa, se ajunge la concluzii subtile: „Mammy Two Shoes e un actor care
joacã rolul unui avocat care, în faþa juriului, devine actor”, ori curajoase:
„grãsana noastrã e Dumnezeu în persoanã. Sau Buddha, sau Iisus Cristos.
Spune-i cum vrei”. Dupã care mai e un pas pânã la versiunea plastifiatã
a omului postmodern mediatizat pânã la volatilizare: „Gândeºte-te la
toate vedetele de cinema, îºi iau pielea de pe cur ºi ºi-o lipesc pe faþã”.
Miza este relaþia onctuoasã dintre suflet ºi corp. Carnalul e un
blocaj ce trebuie lichefiat: „Partea pozitivã, când eºti beat, e cã nu te
constipi niciodatã”. Lipsa de comunicare dintre mâþã ºi ºoarece duce la
agresiune continuã: „Tom ºi Jerry nu schimbã niciodatã cuvinte între ei
ºi comunicã prin gesturi ºi semne în rarele momente când nu se
fugãresc”. Bineînþeles, continua ciondãnealã casnicã nu mai are nicio
picãturã de adrenalinã. Intervine comicul, care dezamorseazã violenþa.
Cafteala e doar un exerciþiu clar reglementat. ªi antropologia desenelor
animate urcã la nivelul unei hermeneutici în cheie comicã: „Tom,
plimbându-se ca de obicei þanþoº, cu un tricou, pe care scrie Jesus is
coming. Puþin mai în spate, de pe coada motanului, ºerpuitã ca un semn
de întrebare, Jerry ne face cu mâna. Poartã un tricou pe care citim:
Buddha: HERE, NOW”. ªi tot în spirit New Age, am putea completa
disecþiile scriitorului cu alte deducþiuni: negresa cu mãtura este un
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exemplu al rasismului alb, care vede în oamenii de culoare niºte asupritori
ai animalelor; figurile lui Tom ºi Jerry se modificã pe parcursul
episoadelor, ajungând dupã ani buni sã capete trãsãturi crude, sadice –
umorul devine negru etc.”
(„Luceafãrul”, nr. 15-16 / 31 martie 2010)
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