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MAIORESCIENII

Prefață
Motto: „Poți scrie o carte pentru subiect,
pentru tine și - cazul cel mai rar pentru cititori”.
Nicolae Iorga
Cartea lui Cosmin Georgescu este un omagiu călduros adus
unui liceu de prestigiu - Liceul „Ion Maiorescu” din Giurgiu - o
școală model, cu mari dascăli și cu o istorie bogată. Scrisă la
aniversarea a 150 de ani de la înființarea acestuia, cartea este o
lucrare memorialistică oarecum atipică, prin accentul analitic și
prin amalgamul de personaje și de întâmplări trăite de autor
într-un spațiu și un timp ce par imemoriale.
Este opera unui scriitor atent și perseverent, care nu lasă
decât arareori povestitorul s-o ia înaintea analistului, stilul sobru
lăsând uneori loc și ironiei fine, și unor detalii biografice
romanțioase sau unor comentarii amuzante.
Autorul își structurează povestea într-un stil atrăgător și doar
aparent incoerent. Deși pare a fi o mărturie despre sine, sunt
surprinse mai multe aspecte generale, privite dintr-un unghi
individual. Este o carte care se citește cu interes și cu încântare.
Înaintea noastră, se deschide un univers fascinant, care aduce în
prim-plan aspectele cele mai diverse ale trăirilor autorului la
diverse vârste, de la naștere până în prezent.
Cartea este un compendiu de imagini și de atingeri, de
mirosuri și de melodii, pe care ni le putem imagina citind-o.
Având o pradă bogată de consemnat, autorul a decupat și a
reținut, din imensa și informa magmă de amintiri, pe cele care
l-au marcat.
Cartea traversează anotimpuri fecunde pe margini de clipe
și reflectă o parte importantă din trăirile și din activitatea școlară,
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dar și extrașcolară, a autorului, precum și din realitatea timpului.
Autorul ne poartă, pas cu pas, prin felurite predestinări, prin
lumea în care și-a trăit copilăria și adolescența, dar și o parte din
viața de adult.
Proustian pe alocuri, balzacian în creionarea unor
personalități care i-au marcat anii de dinainte și din timpul
liceului, autorul are, totuși, o voce proprie, așternând pe hârtie,
aparent haotic, fără o cronologie strictă, întâmplări menite să-i
stârnească cititorului trăiri și amintiri profunde.
Pe parcursul cărții, autorul se ceartă și se iartă, se laudă și se
critică, încercând, parcă, să convingă cititorul de veridicitatea
dictonului latin: „Homo sum, humani nihil a me alienum puto”
(„Om sunt, nimic uman nu-mi este străin”).
Întorcându-mă la motto-ul prefaței, cartea de față pare a fi
fost scrisă nu atât pentru subiect, cât pentru sine, dar și pentru
cititori.
Invit, deci, cititorul să se lase cuprins de vraja amintirilor și
purtat de ea prin și dincolo de universul maiorescian, construit
de scriitorul și „doctorul de suflete” Cosmin Georgescu,
amintindu-ne îndemnul cronicarului Miron Costin: „…nu este
alta, şi mai frumoasă, şi mai de folos în viaţa omului zăbavă
decât cetitul cărţilor.”
Lucia Maria Știrbu
Profesor pensionar
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Capitolul 1
Cred că nu ar fi fost normal să dedic această scriere
Maiorescienilor. Ei știu tot ce însăilez eu. Chiar mai bine decât
mine. Fiindcă ei sunt mulți și își creează o memorie colectivă,
precum plasa în care Hefaistos i-a prins îmbrățișați pe Afrodita
și pe Ares. În plus, să ne dedicăm unii altora ode, ar fi precum
Homer, care ar fi ținut partea aheilor în „Iliada”. Shakespeare
spunea că un compliment e o întâlnire între două maimuțe.
Nu sunt un cunoscător în ale școlii. Dimpotrivă.
Slavă Domnului că a apărut de curând o monografie dedicată
unui centenar și jumătate de existență a Colegiului „Ion
Maiorescu'' din Giurgiu. Această scriere e o addenda. Treceți-o
la „și altele''. Și știți cât de importante sunt „și altele''. Ele explică
totul și dau farmec vieții. Sunt un privilegiat. Mâncarea a fost
gătită. Eu o condimentez. Și, evident, o gust. Din vârful fierbinte
al lingurii.
Era toamnă. Cincisprezece septembrie. Patru ani înaintea
Revoluției din 1989. Eu debutam în clasa a noua. Ca sute de alți
maiorescieni. Clase de la A la F și câte treizeci în clasă. Curtea
plină. Erau și colegii mai mari. Colegi? Nu ne spuneau nimic.
Ne speriau prin indiferența lor față de noi, prin sudarea
grupurilor, prin larma creată, prin dezinvoltura pe care o afișau.
Noi veneam din școli generale - adevărate pepiniere de
inocență - în acest ocean deschis celor patru puncte cardinale și
tuturor vânturilor. Cei care ne recunoșteam din gimnaziu ne
țineam unii de alții. În mijlocul curții, trona frasinul, ce părea –
și, probabil, era - secular. Nu aveam curajul să ne apropiem de
el. Era prea în centrul ispitelor, al provocărilor, al vacarmului.
Momentele acestea au durat ani. Se aștepta venirea corpului
profesoral. Gladiatori coborând în arena cu lei.
Pe lângă felinele rasate ale anilor mari, noi, „bobocii'', eram
niște garofițe. Și totuși, plămada bună trebuia să ne fortifice.
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Altfel, pieream fără a smulge ovațiile tribunelor. Eu nu eram
deloc inocent. Și nici pueril. Mama îmi lăsase cămașa albastră
apretată și una albă. „În prima zi, să o porți pe asta albă. E zi
festivă!” Și a plecat cu mult înaintea mea. Era profesoară
maioresciană. Preda franceza. Cămașa albă mă strângea puțin
la gât. Era scrobită. Cea albastră era mai lejeră. Diferența dintre
prima zi și cele ce vor urma. Am ascultat-o pe mama. Mi-am
pus cămașa albă. Măcar la debut trebuia să fac ca ea.
Mă simțeam încorsetat. Pe linia gâtului, nu era gulerul, ci
chiar mama mea cu sfaturile ei excesive, cu atenția ei minuțioasă
asupra detaliilor. Eu sunt o ființă zburătoare, înzestrată cu aripi
de pește. Pot să înot și să țâșnesc spre înaltul cerului, mimând
zborul. Pe pământ mă mișc prost, ca albatrosul lui Baudelaire.
Cred că de aici teama mamei și eschiva vestimentară pe care
mi-o asuma.
Clasa a noua mă găsea cu un repertoriu de iubite, olimpiade
naționale de literatură finalizate maiestuos. Deși cu fetele trebuia
să finalizez. În debutul liceului, eram încă virgin. Dar cu un
libido pe măsura castității mai degrabă impuse decât morale. Nu
știam ce e femeia. Știam ce sunt fetele. Dar deslușeam în ele în unele - germenii încordați, bombați, telarhici ai feminității
mature. Cum voiam să treacă timpul! Și cum își bătea el joc de
mine, bătând pasul pe loc!
Nu a trecut mult, și ochii mei, dând roată prin curtea mare a
liceului, au poposit asupra unui amănunt care mi-a rămas până
azi. Și, ca să înțelegeți cât timp a trecut, la anul avem Agapa de
Treizeci de Ani. Dar până la anul mai e mult. Timp suficient de
a scrie acest roman dedicat Centenarului și jumătate
Maiorescian. Dedicat fiecărei zile. Nu trebuie să așteptăm date
rotunde pentru omagiere. Carpe diem. Fiecare clipă e fastă. Iar
mii de clipe alcătuiesc ziua. Ce să mai spun de nopți!
Vorbim de zile maioresciene, dar să nu uităm că nopțile sunt
la fel de importante. Și noaptea tot liceeni suntem. Cu poluții,
cu speranțe, cu pumni încleștați și cu lacrimi. Mă trezeam
dimineața cu așternutul ud și nu știam dacă sunt lacrimi sau
lichid seminal. Probabil un amestec suav, ușor sărat și cu miros
de pește.
Amănuntul care îmi atrăgea privirea din infinita curte
maioresciană: o pereche de pantofi roșii. Singura. Nici

MAIORESCIENII

9

profesoarele nu își permiteau luxul indecent al unei astfel de
exhibiții. Și, totuși, o maioresciană din ultimul an și-l asuma. O
știam. Din oraș, de la ștrand, de pe terenurile de sport, de peste
tot. Era Diva autentică. Pentru mine, era de neatins. Ca Himalaia
pentru un om desculț.
Întrebarea firească pe care mi-o puneam era dacă vreuna
dintre colegele mele îi va urma exemplul. Mă uitam la ele. Nici
măcar nu o reperaseră. Cu pantofii lor scâlciați, cu bretele
anoste, cu espadrile, tălpi ortopedice, tocuri dizarmonioase...
Câtă evoluție de pacurs! Le țineam pumnii strânși. Măcar una
dintre ele să reușească. Mult egoism în această speranță! Fiindcă
elitista va deveni a mea, prada iubirii mele nenăscute încă.
Dragostea e un sentiment primar, întors spre tine însuți. Nu
iubești ființa dragă decât în măsura în care te satisface. Îi
admiram gambele. Dress negru într-o pădure de ciorapi bej, de
gospodină.
A trebuit să se schimbe regimul pentru a se schimba și
vestimentația. Cum oare anumite ființe pot prevedea viitorul,
pot anticipa, prin felul lor zilnic de a fi, grandoarea zilelor
viitoare? Astfel de repere am căutat, precum marinarul doborât
de monotonia valurilor. Mi-am înecat ochii în acel roșu ca
sângele menstrual curs în încălțăminte. Ochii mei se maturizau
de la clipă la clipă.
Discursurile profesorilor nici nu mai contau. Nu e decent ce
spun, dar asta simțeam. Eram un imberb cu tuleie. Mă
bărbieream nu fiindcă aveam barbă, ci ca să îmi crească. Iar
after-shave-ul dădea impresia că împlinisem actul ritual matinal
al masculinității în deplin acord cu necesarul.
În realitate, eram un mim. Și voi rămâne așa până la sfârșitul
liceului. Ce a reușit această instituție de prestigiu a fost să mă
scoată din histrionism. Mi-a distrus, rând pe rând, rolurile. Cu
blândețe, ca la „Casandra'', unde studenții actori văd care
personaje nu li se potrivesc.
Măștile mele erau prea caraghioase, prea grotești, prea
înfiorătoare. Dar nici cu chipul meu nu mă simțeam împăcat. Ce
poți să faci dacă ai un trup care nu îți e pe măsura idealului
interior? Să strigi ca Lucian Blaga „Dați-mi un trup, voi,
munților!''? La Cluj, el era mai aproape de Carpați. Eu aș putea
invoca Dunărea, dar ea curge liniștită spre Marea cea Mare, nu
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ascultă tânguirile mele. Hainele m-au ajutat un timp. Apoi miile
de poezii învățate spre a fi declamate. Romane întregi
memorate. Secvențe din piese de teatru. De ce? Ca să fug de
mine - cel plat și anost, trogloditul unei epoci culte. Omenirea a
progresat, dar noi, ca indivizi, pornim de la zero. Cultura nu ne
trage automat în siajul ei. Tehnologia, da.
Mai târziu, am descoperit că marii autori nu sunt decât un
surogat al ființei mele. Nu sunt eu. La ce bun să mă edulcorez
artificial? Am început să scriu propriile-mi simțiri. Succesul a
fost imens. Orice mărturisire e captivantă, chiar dacă nu spune
nimic interesant. Fetele au început să roiască în jurul meu.
Scriam pentru ele, dar nu le-o spuneam. Chipurile, o făceam în
numele Artei. Sunt convins că mulți eroi au murit pentru iubita
anonimă de acasă și nu pentru idealurile afișate.
Suntem glorioși doar în numele unei iubiri. Iar dragostea e
cu atât mai profundă, cu cât e nemărturisită. Eu m-am grăbit
să-mi asum iubirile, să le fac publice și, astfel, le-am omorât. O
iubire adevărată nu trebuie declarată nici măcar persoanei în
cauză. Cu cât reușești să ții mai mult timp secretul, cu atât
sentimentul apartenenței nu va fi supus alterității.
Domnul Director al Liceului ne ține un discurs repetitiv.
Elevii mari își dau coate. Îl știu. „A intrat în tradiția Liceului...''
Noi îl ascultăm cu interes, parcă ni s-ar adresa numai nouă. Dar
cu manualele cum e? Nu sunt mereu aceleași până la epuizare?
Teorema lui Pitagora nu s-a schimbat cu un vârf de unghie de
pe vremea când învățatul grec a sacrificat suta de boi în onoarea
lansării ei. Ne place tradiția, dar nu la aceeași pesoană. Iată că
Domnul Director a reușit să creeze o tradiție sui generis.
Încadrată într-o singură persoană. Nu trepidând pe generații.
Mai târziu, urma să fac televiziune. Emisiuni medicale și
culturale. Și pilule universale - cinci minute pe zi. Regizorii de
platou mi-au spus să închei prin aceeași butadă. Spre a fi
recunoscut. M-am opus. Eu, care nu aveam desfășurător, eram
rebelul prin excelență. Mă plăceau așa, fiindcă le ușuram munca.
Era suficient să îmi dea un subiect, și eu peroram: celenteratele,
cromatografia, conivența. Asta ca să mă opresc la o literă... Cât
diletantism în arta mea de a face pe atotcunoscătorul! Noroc cu
conferințele pe care le țineam și în care se întâmpla ca un erudit
autentic, aflat în sală, să mă pună la punct. „Nu a fost în cutare
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an'' sau „Sunt și ipoteze contrare''. Evident, în fața unor astfel
de replici, polemica presupunea o nouă conferință. Și era
interesant. O Agora în care Socrate își asumă că știe totul are
dreptul să se revolte împotriva lui. I-au dat cucută bietului
Socrate autentic, care se jura că știe că nu știe nimic...

Capitolul 2

Așezarea în clasă. Proba de forță. Cei care trec primii pragul
aleg. Fetele nu mai au prioritate. Noroc că băieții se îmbulzesc
spre ultimele bănci. „Aici, între haine, e cald și se doarme bine''
- îl aud pe cel mai fortificat dintre noi. Eu sunt cavaler. Măcar
în prima zi. Mi-am impus. Nu e de la natură.
Nu găsesc un loc prea bun. Îmi doream să stau în apropierea
iubitei oficiale din școala generală. Ea mă privește cu un zâmbet
trist, ca Teodora Mareș pe Adrian Păduraru când o alta fusese
aleasă pentru declarația de dragoste. Noi ne cam jucasem de-a
șoarecele și pisica. Eu eram un șoarece îmblănit. Cu instincte
de motan în călduri. Aveam același drum spre casă. Ne
străduiam să-l parcurgem și la aceeași ora. Ea întârzia în fața
vitrinei din gang cu filmele săptămânii. Eu mă grăbeam să
ajung. Începeam oficial și distant: „E un film bun. Merită văzut!''
Cu logica de acum, m-aș întreba la ce bun tot dialogul, din
moment ce eu eram avizat? Filmul nu mai necesita a fi vizionat.
Era, însă, întunericul sălii, mirosul acela de semințe prăjite și
sărate excesiv, contrastând cu discretul parfum al ființei de lângă
mine, care eclata când își desfăcea mantoul.
Acum o pierdusem. O pierdusem, de fapt, mai demult, prin
stratagema mea păguboasă de a mă îndrăgosti de mai multe
frumuseți cvasisuccesiv. Ea continua să mă aprecieze ca pe o
carte bună, pe care o citise și o pusese în raft, știindu-i
deznodământul. Mă fermeca la fel ca în prima zi.
Avea o curățenie interioară și exterioară. Niște dinți ca
perlele strălucind în zâmbetul ei larg, pe care aveam impresia
că mi-l acorda gratuit, ori de câte ori se întorcea spre banca mea.
Îmi cerea te miri ce: guma, sugativa (de unde să am eu sugativă,
când scriam cu pixul?), compasul sau echerul de la trusa
chinezească de geometrie. În realitate, îmi dădea zâmbetul ei.
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Era înzestrată să aducă lumina prin chip. Rareori se întâmpla să
nu aibă o zi bună, și atunci mă întrista și pe mine. Încercam să
o binedispun, atingându-i ușor sarafanul cu buricele degetelor,
până la pragul limită în care simțea fiorul. Atunci se întorcea
brusc și mă întreba: „Ce vrei?''
Afișa zâmbetul ei reconfortant. Apoi, aducându-și aminte că
e tristă, îl închidea ca pe un fermoar. Dar era prea târziu. Eu deja
intrasem în sufletul ei. Nu puteam sta departe de ea. Trebuie
făcut ceva. Un apel la o instanță superioară.
Și instanța a venit din cer - de acolo unde urma să se retragă
nu peste mult timp. În școală, noi, elevii, credem că profesorii
sunt eterni și îi considerăm partenerii noștri mai mari de
hârjoană. Le facem șicane. Când aflăm că ei au murit, regretăm.
Ne simțim puțin vinovați. Infantili până la indecență, nu aveam
dreptul de a ne comporta astfel. Și totuși o făcusem.
A intrat în clasă Doamna Dirigintă. Frumoasă, înaltă, o cadră
din alte epoci. Timpul se oprise la o mie opt sute. Rochie de
catifea arămie, prinsă în partea de sus de un colar dantelat, care
îi servea și drept decolteu. M-am îndrăgostit pe loc. Nu era
de-a bine. Eram prea instabil. Prea vulnerabil. Pentru mine,
lumea era o etalare de frumuseți, din care trebuia să aleg. Vor
fi, fără îndoială, simple cuceriri interioare, dar ele mă vor marca.
E greu să gestionezi atâtea bogății. Vedeți ce s-a întâmplat cu
Spania!
„Sunt noua voastră Dirigintă. Sper să ne înțelegem bine. Văd
că v-ați aranjat deja în bănci. Nu o să rămâneți așa.!” Prima
ierarhie care trebuia demontată. Vor mai fi și altele. Gândea ce
gândeam și eu, și asta îmi dădea curaj. În liceul acesta imens și
ostil, găsisem o aliată. Ne-a spus că-i plac muzica, pictura,
poezia... și că știe pe cineva în clasă care scrie poezii. M-am
înroșit ca sfecla. Jumătate din clasă m-a țintuit cu privirea. Erau
foștii mei colegi de la Școala Generală Numărul Șapte - singura
rămasă fără nume până în ziua de azi. „Așteaptă să fie botezată
cu numele dumneavoastră!” - a spus pe o scenă la un Concurs
„Cine știe câștigă'', pe care îl prezentam, băiatul inspectorului
general al învățământului giurgiuvean de atunci. Evident că vor
fi fost alții mai merituoși, dar cert e că urbea e încă în dubiu. Și
cât persistă incertitudinea, am șanse. Eu propusesem altceva: să
i se schimbe numele la fiecare șase luni, astfel încât toate
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somitățile să fie onorate. Rândul meu ar fi undeva prin mileniul
al patrulea - ceea ce, până la urmă, nu ar fi tocmai rău.

Capitolul 3

Ora de sport. Prima din an. Și din liceu. Să ne mai dezmorțim
puțin. Să ne cunoaștem și fără atâtea catrafuse pe noi. Fetele
întârzie în vestiar. Probabil caută oglinda. Noi, băieții, suntem
gata ca la armată - în doi timpi și trei mișcări. Excepție atletul
clasei, care are câteva tuburi cu creme decontracturante. Eu nu
știu dacă apuc să mă încălzesc până la sfârșitul orei și el se teme
de crampe musculare. Are fel de fel de șabloane lexicale
desprinse din cantonamente: „Când faci sport, să bei cât bea
boul apă!” Râdem cu toții și îl întrebăm pentru spontaneitatea
repetării „Câtă apă trebuie să bei când faci sport?” Colegul
nostru râde, dezvelindu-și dinții perfecți, marcați de o
strungăreață tonică: „Atât cât bea boul apă''. Îmi era prieten din
școala generală. Masivitatea și suplețea lui, deși antagonice, se
armonizau perfect. Era cel mai bun și la ridicarea talerelor, și la
sprint. Îmi dădea pasă de gol și ratam.
Fără să vrea, mă făcea de râs în fața ambelor echipe - Steaua
și Dinamo - pe care le mimam jucând fotbal în curtea ecranată
într-un colț de mormanul de lignit. Dar asta era în gimnaziu.
Acum, asfaltul era nivelat, coșurile de baschet aveau plase, la
fel și porțile de handbal, destinate în special fotbalului - Sportul
Rege.
Pe mine m-a adoptat baschetul. Dacă nu eram cât de cât bun
aici, aș fi ratat orice sport de echipă. Când alerg de unul singur
sau când fac flotări sau genuflexiuni, când înot, am impresia că
sunt „the best''. Dar alături de alții ți se văd aptitudinile. Când
trebuie să creezi, să răspunzi unor situații imediate, să gestionezi
o criză colectivă. Baschetul l-am făcut în ideea că voi crește în
înălțime. Și pot să spun că m-a ajutat. E drept că am stat și
atârnat de bară - elongându-mi aproape toate mădularele.
În sfârșit, apar și fetele. Toate în formație, să nu se ia careva
de ele pe holul întunecat sau pe scări. Meteahnă din școala
generală. Dar aici avem alte principii. Invitație la o serată, direct.
Își trag fermoarele bluzelor de trening până la gât, de parcă ar fi
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reprezentantele lotului olimpic de sanie și le-ar fi frică să nu le
pătrundă vântul și să le strice portanța. Nu pot să deslușesc
amănunte, dar unele sunt mai creionate decât altele. Ca într-o
carte de desenat. Așteaptă culorile post-pubertății să le umple.
Așa proceda Walt Disney - reliefa și plinul îl realizau angajații.
Cele mai multe Oscaruri oferite unui singur artist s-au dat pentru
această muncă în echipă. Fiecare din colegele mele așteaptă
primirea statuetei de aur. Altfel nu s-ar farda, nu s-ar ruja fie și
cu gel de buze, nu ar mesteca gume mentolate. Sunt apetisante.
A meritat efortul să lupt să ajung aici, în liceul din buricul
târgului. Cred că și celelalte licee au fete frumoase. La câte am
văzut eu pe străzi, nu ar fi încăput toate aici.
Profesorul ne privește cu seriozitate. Cu catalogul la subraț.
Se sprijină din când în când pe el, ca pe o chitară. Prin atitudinea
rece, vrea să ne arate că ora de sport nu e o joacă, ci un joc
matur, cu reguli stricte, ca la Huiezinga. Nu îmi place ideea, dar
o accept până văd cum mă pot sustrage. Adică nici acum nu ne
putem bucura? Ce să mai spun la matematică! Doream să văd
fetele în postura de nimfe, alergând după mere de aur rostogolite
la picioarele lor, băieții tentând imposibilul - și aflu că sunt
norme, că efortul trebuie dozat, că sunt tehnici de joc ce trebuie
învățate... Ce joc mai e acesta? Dacă nu era cu note în catalog,
îmi dădeam demisia. Și se mai spune că nota de la sport te
salvează de repetenție.Ture de teren. Pasul piticului și al
uriașului. Treburi de grădiniță. Dar le facem într-o astfel de
succesiune, încât devin anevoioase. Nu știu cum mă ating de
trupul unei fete. De o coapsă și de un sân. O pierd apoi în
mulțime. Care din ele să fi fost? Probabil ideea de fată, arhetipa
grupului. Ora devine captivantă. Scena nu se mai repetă, cu toate
că-mi încetinesc pașii să mă prindă din urmă roiul de fete.
„Haide, grăbește-te, la oră la taică-tău să fii ultimul!''
E clar. Am fost reperat. Cu tata voi face româna. Oră la care
am cele mai mari emoții, dar asta e o altă poveste. Renunț
definitiv de a mă mai întâlni cu fetele în maniera asta.
Ultimele douăzeci de minute, un joc la alegere - fotbal sau
baschet. Aleg asul câștigător. Devin liderul echipei mele de
baschet. Învingem la scor celelalte școli generale. Noi ne
reunisem în Școala Șapte, care dăduse grosul. Plutesc. Mă
desprind din încătușări, zbor printre liane, înscriu cu ușurință,
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sar peste piedici, una îmi e fatală. Unde e Domnul Profesor să
mă vadă cum strălucesc? Are ochi de arbitru - vede tot, dar
preferă să nu consemneze nimic, ca să nu mi-o iau în cap.
Mi-am luat-o, însă, pe tot trupul. Am căzut și o gleznă a cedat.
Băiatul masiv care s-a rostogolit peste mine își cere scuze. Va
deveni unul din cei mai buni prieteni ai mei. Niciodată nu mi-a
spus dacă mi-a pus piedică intenționat sau nu. Patru ani am
încercat - în baschet cel puțin - să fiu fair-play, și asta l-a
impresionat și l-a făcut să se căiască, dar nu suficient pentru a
își recunoaște până la capăt fapta.
Mai aveam două ore de matematici - una după alta - de parcă
una nu ar fi fost destul. Doamna profesoară a rostit la pauză un
leit-motiv pentru toate întâlnirile noastre: „Nu ștergeți tabla!'' altfel spus, rămâneți conectați, mâncați cu ochii pironiți la
ecuații. După încă o oră, piciorul îmi era butuc. Și mintea la fel.
M-am dus acasă ca după front. Nu am spus nimanui nimic. Nu
m-am plâns colegilor. Cel care îmi pusese piedică m-a ajuns din
urmă cu pasul lui masiv și hotărât. Nici nu i-ar fi fost greu.
Mergeam ca un melc înzestrat cu tot spațiul locativ. Am bravat:
„Nu am nimic''. Decât mii de ace în picior.
Am ajuns acasă. Imposibil să îmi scot pantoful. Ai mei nu
sosiseră. Aveau ore la seral. Vecinul meu - profesor de sport m-a suit pe cadrul bicicletei sale și m-a dus la o doamnă care
punea articulațiile la loc. Eu - viitorul medic - îmi începeam
educația printr-o lecție șamanică. Nici până acum nu îmi e clar
cum fără radiografie, fără cursuri de anatomie traumatologică și
de ortopedie aplicată, m-a făcut bine. Și-a pus cotul în oul
piciorului meu și, cu cealaltă mână, mi-a rotit talpa ca pe o
paletă. A trosnit ceva. „Asta a fost!''.
La înapoiere, nu am mai mers pe cadrul bicicletei. Profesorul
de sport cu ochi albaștri și cu părul blond fusese îngerul meu
salvator. S-a stins prea repede. Înainte ca eu să devin medic și
să pot, la rându-mi, să-l salvez.

Capitolul 4

Nu vreau să fiu cel mai bun la școală pentru părinți. Ei știu
demult ce odraslă au. Nu le mai pot schimba impresia cu o notă
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de zece. Nici cu un șir întreg. Pentru orgoliul meu aș lucra. E la
apogeu. Dar el e îndreptat spre recunoașterea în ochii celorlalți
- și mai ales în privirile frumoase ale fetelor. Și m-am pus pe
învățat - singura cale spre mult râvnitele voluptăți. La câte
chinuri îți rezervă temeinicia studiului, recompensele trebuie să
fie pe măsură. Poate de aici exaltarea mea spre iubire. Meritam
tot. Toate fetele întâlnite în cale. Noroc cu spiritul lor filtrant.
Am fost, astfel, îndepărtat de majoritatea candidatelor. Ca la un
examen cu probe eliminatorii mai severe decât examenul în sine.
Iată-mă acumulând note - ca un pescar scoici - cu gândul că
fiecare ascunde scoica. De unde... În realitate erau vide de
conținut. Notele sunt niște gogoși cu puțin aluat, umflate în
uleiul încins până plesnesc. Trebuia să ofer cuiva redutele
câștigate.
Privesc în clasă. Cu atenție. Fiecare ființă feminină are ceva
al ei care mă atrage. Țes în jurul fiecăreia povești inexistente.
Le fac un cocon de mătase, din care bietele larve se pot manșona
în strălucire. Nuditatea lor nu îmi spune nimic. Sunt încă
necoapte. Prefer să le îmbrac. Îmi e greu să mă decid. O dată
făcută alegerea, toate celelalte vor fi conștiente de ea și nu vor
mai cădea în plasa curtoaziei mele. Dar adopt o stratagemă care
mă ferește de această inconveniență: voi seduce aleasa în afara
pădurii clasei, în savană. Pentru asta va trebui să îi deviez
traseul.
Prima alegere e de obicei cea mai bună. Cu toate că revii
asupra ei, îi găsești hibe, îți refuzi instinctul primar. Și totuși, el
te cheamă cu tăria adâncurilor. O ochisem de la practica
agricolă. Așa începea școala. Cu o pauză. Clasele ieșeau din
strânsoarea băncilor, pentru a se lăfăi pe tarlale. Uneori aveam
impesia că mai mult stricam decât făceam. O roșie călcată în
picioare nu mai trebuia culeasă. Te scutea de greutatea aplecării.
Astfel, rânduri întregi erau devastate. Ce nu e al tau nu merită
întreținut. Erau ale țării, dar țara nu era a noastră. O țară care nu
te lasă să înveți - doar ca să te învețe să o slujești agrar, fizic, la
o vârstă când sentimentul patriotic e doar o lozincă dintr-o carte
sau dintr-o omagiere - nu îți spune mare lucru.
Unul dintre prietenii mei cei mai buni - moștenit din școala
generală, viitor avocat - mă servește cu generozitate din
sandwichurile sale. Le desface cu grijă, cu degetele sale, cu care
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cândva cântase la pian, dar cu care făcea și exerciții de forță.
Partenerul meu de la Olimpiadele de Limba Română avea, ca și
mine, același ochi sensibil la frumos. Pricepeam estetica lui
Hartmann înainte de a o citi.
Ani de zile mai târziu, urma să absolv primul an al Facultății
de Filozofie din București. Plecarea spre Giurgiu, ca medic de
familie, m-a determinat să o întrerup intempestiv, nu înainte de
a smulge Profesorului Vasile Morar două note de zece - la etică
și la estetică. Mi se par bazele vieții sociale. Nici nu cred că mai
avea rost să mai urmez Facultatea. S-ar fi pierdut în dizertații
elitiste, lipsite de substanță.
Cu colegul meu robust, cu părul cârlionțat, negru, cu reflexe
albăstrui, a cărui textură sănătoasă refuza decleștarea prin
pieptene, am savurat bunătatea ouălor ochiuri coapte tare, a
cașcavalului și a șuncii presate - toate alintate între două felii de
pâine ce părea de casă. Avea un calm care nu l-a părăsit
niciodată.
Putea să trăznească, să bată grindina... el mânca placid, cu
un calm ardelenesc. Dejunam cu el nu atât dintr-o plăcere
gurmandă - pe care nu mi-o reprim - dar mai ales ca să
dobândesc această formă de budism atât de străină mie. Eu sunt
un coleric, un agitat, un om de acțiune și doar faptul că tânjesc
după calm mă face să rămân în non-combat. Dar el era natural
așa. Se născuse cu această lipsă de vivacitate care îl făcea să
trăiască cu adevărat.
La Olimpiade, alcătuiam duo-ul perfect. Fetele aveau ce
alege. Eram diametral opuși. Partenerele noastre erau din alte
județe, astfel încât, la întoarcere, Giurgiul să nu știe nimic - decât
notele noastre bune. Dar acolo reprezentam cu mândrie
Dunărea. Ne învolburam în trăiri pătimașe, ne linișteam în
nopțile cu lună, erodam malurile, ne cufundam în vârtejuri
insurmontabile.
Odată, am dormit cu el în livadă, o noapte de vară. Ne-am
trezit într-o briză rece, aproape oceanică. Doar noi doi aveam
curajul la orele de sport, când aveam șansa să le practicăm în
aer liber, să ieșim doar în tricou cu mânecă scurtă și în șort, în
miez de iarnă. Alergam din inerție, o chemare a sângelui. Gelați
la exterior, ne păstram interiorul fierbinte, ca niște homeoterme
autentice.
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La una din zilele campaniei agricole, mi-am zărit aleasa. Ce
m-a atras la ea? Ochii creionați fără farduri, printr-o mascara
naturală. Gura zâmbitoare și mereu pusă pe sporovăială. Fesele
ei bombate, mulate într-un pantalon raiat negru. Încălțămintea
ei ușoară, practică, fără toc. Mi-o închipuiam în toată
splendoarea unei rochii lungi de seară. Urma să o văd așa peste
ani, când urma să fie a mea, numai a mea. Acum era a tuturor.
Cât încă nu făcusem alegerea. Trebuia să mă decid când atac.
Lovitura trebuia să fie decisivă.
Ca un tigru greu în atâta carne și blană - nu îmi permiteam
un al doilea asalt. Căprioara nu simțea nimic. Se adăpa cu
frenezie alături de celelalte ciute. Și totuși, presiunea plutea în
văzduh, ca un abur coborât de pe munții înalți. Mai avea un
avantaj: venea de la o școală obscură, necunoscută mie. Prin
urmare, era o captură totalmente virgină, fără background
impozant. Nici nu știam cum o cheamă. Nenorocita de practică
ne smulsese înainte de a fi citit catalogul, de a înfiripa și noi
primele idile. Dar ce, când începe războiul te întreabă cineva?
Și cu ce patos se mai iubește lumea atunci! Ca și cum ar vrea să
refacă populația decimată.
Mă salvează foile de pontaj. Acolo îi găsesc numele. Mă
strecor pe lângă ea. Îi ofer o ladă mai bună, trainică, un model
al viitoarei noastre case. Refuză cu prudență feminină. Încerc să
găsesc un răzor lângă al ei. E anturată mereu de două fete, cu
care poartă discuții interminabile. Despre ce or vorbi? Flori, fete,
filme sau băieți, ca în jocul pe care l-am abandonat demult. Aș
intra în logoreea lor, dar îmi e teamă să nu îmi pierd din
autoritatea cu care sper să o seduc. Mai bine mai retras,
carismatic prin absență. Prietenul meu mă invită la ouă ochiuri.
Nu simte nimic. Sau poate, ca un magistrat în devenire, nu
perturbă derularea evenimentelor.
Prilejul s-a ivit. Și, cum prilejul e cel mai bun moment, profit
de el. Două bilete la un spectacol de varietăți. Cumpărate de la
vecina mea de la etajul doi, care lucrează la teatru. Invoc că mi
le-a dat mama, care la rândul ei le avea rămase de la o clasă. O
minciună, cu cât e mai încurcată, cu atât e mai greu de descâlcit.
Fata nu e interesată de detalii, dar eu îmi pregătisem plasa pentru
un eventual refuz. Ea acceptă fără prea multe fâstâceli. Asta
trebuia să mă facă să o consider motivată și complexă. Am
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apreciat doar ca o simplă benevolență din partea ei. Peste ani
urma să îmi spună că nici măcar nu a intuit că intenționam să o
seduc. Mascasem, deci, perfect mobilul, spre detrimentul meu.
M-am dus să o iau de acasă. Locuia la capătul celalalt al
orașului. Era un frig de noiembrie. Nu am așteptat autobuzele,
al căror orar nu îl știam pe o rută atât de îndepărtată. Era prima
fată care mă făcea să gâfâi pentru ea. Si nu în pat. Capul îmi
înghețase ca o gulie. Dar mă țineam mândru. Ea purta un burlan
de lână la gât - pe atunci la modă. Și l-a ridicat puțin peste
urechi, simțind frigul nordic. Prost sezon îmi alesesem. Toate
animalele se întâlnesc primăvara. E drept că noi nu suntem
animale, dar avem multe în comun cu ele. Drumul a fost lung.
Inventam întrebări la care să îmi răspundă amplu, dar ea se
menținea monosilabică, precum pe câmpurile patriei. Părea că
îndeplinește gesturi ritualice, scăldate în monotonie. I-aș fi luat
mâna într-a mea, ne-am mai fi încălzit puțin. Întotdeauna am
avut o circulație periferică proastă, mâinile sloi. Se spune că e
un semn de sinceritate - de parcă această stare de claritate s-ar
simți mai bine când sângele nu curge. Abandonez inițiativa, ca
să nu mă fac de râs.
Ajungem, în fine. Sala plină. Pentru un oraș de provincie,
orice spectacol e un eveniment. Eu îl dublez prin intrarea
grandioasă cu iubita. Locuri bune, alese cu grijă de mine, să
vedem și să fim văzuți. Recunoaștem două rânduri mai în față o
colegă de clasă - provenită de la o școală diferită de ale noastre.
De fata aceasta mă va lega o prietenie indirectă. Iubita mea în
devenire - am aflat mai târziu - era convinsă că între mine și fata
întâlnită în sala de teatru era ceva mult mai profund. Și că doar
un refuz al acesteia mă determinase să o invit pe ea, ca o
răzbunare etalată. Uneori, intrigile se țes doar pentru ca
deznodământul să aibă ce alege.
Spectacolul mi-a plăcut. Nu dau o seară de varietăți pe nicio
piesă cultă. Dacă vrei să cunoști izul unei epoci, urmărește cum
se dezbracă femeile pe muzică. În fiecare secol, au făcut altfel.
Aș scrie un compendiu pe această temă, dar lipsa de material
informativ mă face să mă hrănesc din actualitate.
Din când în când, îi arunc priviri galeșe partenerei. Trebuie
să o seduc cumva. Deși privirile singure nu fac nimic. Îi ating
mâna. O retrage rapid, ca electrizată. Îmi zâmbește. Cred, doar,
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că am vrut să mă asigur de ambianța stării ei emoționale, că
savurează showul. Dar eu nu pentru show venisem. Ne
întoarcem pe un soi de fulguială. Pentru moment, nici gând să
continuăm. Trebuia să developăm fiecare. Deși plină de
speranțe, întâlnirea nu părea împlinită.
Experiența mea mă face să cred că eram primul băiat cu care
ieșise. Alte fete se dau languroase în brațe ca într-un balansoar,
își îndreaptă buzele țuguiate spre cer - evident, pentru a fi
sărutate, își devoalează sânii în formare, presează cu una din
fese. Nimic din toate acestea. Și totuși, șarmul ei mă va însoți
patru ani de liceu și cei ce vor urma.

Capitolul 5

Chimia mi s-a părut o matematică cu litere și cifre, cu
reprezentări ciudate de duble și triple linii paralele denumite
legături, simbolizând valențe. Se spune că a fost făcută pentru a
explica fizica, dar ea nu se poate explica nici pe sine. La școala
generală, am avut un profesor memorabil. Era și director
adjunct. Cu părul aspru și cărunt, ușor ondulat, cu o privire
verde-albastră, sticloasă ca mineralele despre care ne vorbea.
Tabloul lui Mendeleev era pironit sus, peste tablă, să fie
mereu la vedere. Dar, pentru a ne arăta grupele de halogeni sau
de alcalino-pământoase, utiliza un indicator lung de lemn. Știa
pe dinafară fiecare căsuță. Dădea impresia că are un astfel de
tablou deasupra oglinzii din baie, în fața căreia se bărbierea.
Dintr-un tic profesoral, în timp ce ne dicta, bătea ritmic cu bățul
în catalogul aflat pe catedră. Cred că niciun registru de note nu
a fost așa serios scuturat. Bieții de noi, păream niște sclavi la
galere. Ticăitul asurzitor ne îndemna penițele. Nu era om rău,
dar iubea ritmul, ordinea. Dacă vedea ceva în neregulă în curte,
striga de la geamul primului etaj, care găzduia laboratorul de
chimie. La note era sever, pe măsura aspirațiilor pe care le nutrea
față de noi.
Eu cred că, dacă un profesor îți dă note mari, nu e de bine.
Vede ceea ce ești, nu ceea ce poți deveni - cum spune Goethe.
Se mulțumește cu ce ai realizat. Nu vede potențialul din tine, ci
doar limita, finitudinea căreia Gabriel Liiceanu i-a dedicat o
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carte. În schimb, cu cât nota pe care o primești e mai mică, cu
atât ești mai bun, fiindcă ai nenumărate trepte de parcurs spre
propria ta performanță. E o eroare să îi dai cuiva patru fiindcă
în clasa lui se află cineva care a primit un zece. Evaluarea o faci
față de potențialul individual. Cunoașterea nu e ceva care se
raportează la o sumă de cunoștințe ale altuia. Ea e un proces viu,
pe care dascălul trebuie să-l sesizeze. Să-l cuantifice într-un sens
calitativ. Să-i simtă ameliorarea. Astfel, paideia își atinge scopul.
Un drum platonic, care duce dincolo de sine însuși, mereu de
pedepsit. Când am văzut cuvintele acestea scrise pe un bilețel
în vitrina bibliotecii profesorului meu de fizică din liceu, mi-am
zis că înțeleptul grec însuși îi trimisese carte.
La o oră, Domnul Profesor de Chimie nu a venit. Lucrul
acesta s-a întâmplat o singură dată în doi ani de chimie
anorganică gimnazială. I-a ținut locul soția domniei sale,
învățătoare în aceeași școală. Domnul Profesor ne trimisese niște
subiecte de extemporal. Doamna Învățătoare ni le-a dictat și
s-a scuzat că nu poate rămâne cu noi, dar are încredere că nu
vom copia. Și s-a retras în sala de la parter, unde ținea propria
oră. Se spune că, dacă ușa e deschisă, fură și cel cinstit.
Rămași singuri, toți ne-am pus pe copiat. Acolo unde se
preta. Erau și probleme a căror rezolvare nu o găseai decât în
minte. Mi-a plăcut acest mod de a ne da șah și, prin următoarea
mutare, mat, a Domnului Profesor. Ordinea în care începeam să
deschidem cărțile arăta ierarhia cinstei în clasă. În final, am fost
toți corupți. Unii, mai pudici, copiam cu cartea pe genunchi,
parcă temându-ne să nu fim văzuți de bătrânul Mendeleev.
O fată care mi-era foarte dragă, o blonduță care îmi anima
sufletul și care mereu spunea lucrurilor pe nume, a izbucnit în
tăcerea foșnitoare: „Dar puneți cărțile pe bănci, că doar suntem
singuri, și care a rezolvat problemele să le dea la toți!'' S-a creat
un vacarm general. Când o mulțime are voie să facă ce vrea,
face ce nu te aștepți și ce nu trebuie.
În final, s-a auzit clopoțelul și, în scurt timp, s-a deschis ușa.
Doamna Învățătoare ne-a cerut extemporalele burdușite cu
semne grafice, pe care nu le-am fi putut reproduce. Păreau
cuneiforme, așa erau de scrijelite și de apăsate. Când nu știi un
subiect, îl scrii din poignet, abia atingi coala. Când copiezi, scrie
cu tenacitate, cu patos, cu elan, să-i arăți profesorului ce copie
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la indigo cu sursa poți realiza! Doamna Învățătoare a strâns toate
extemporalele. „Lipsește vreunul?''- ne-a întrebat. „Nu!'' - am
răspuns toți în cor. Le-a aliniat la muchie, le-a bătut puțin, ca pe
un teanc de bancnote fără valoare, și apoi le-a rupt în fața
noastră. Știa ce se întâmplase. Dar ne ținuse o oră cuminți. Pe
unii toată viața.

Capitolul 6

Mendeleev, când și-a alcătuit tabelul - nu un autoportret, ci
al elementelor chimice - a lăsat multe căsuțe libere. Intuia că
acolo vor fi elemente încă nedescoperite. Era un șotron al
științei, în care alți performeri vor împinge cataroiul - același cu
care se schițase desenul pe asfalt, spre a sări în alte spații.
Calculul era unul periodic. Multiplicarea unei aceleiași mase
esențiale. Școala e la fel. Îți lasă în viață careuri de umplere. Se
investește în tine. Ți se calculează traiectoria. Cu un oarecare
grad de eroare, ca pentru orice orbită celestă. Și apoi, te pune
pe rută. Dezintegrezi treptat părți din fuselaj, dar continui să
zbori. Eu mai degrabă planez fără propulsie, purtat de curenții
calzi ascendenți. Școala nu mi-a prevăzut mare lucru. Precum
tinerilor olimpici greci, mi-am epuizat potențialul în perioada
de formare. Nu mă mai pot lupta cu Sparta. Poate de aceea sunt
pacifist. Din lipsă de arsenal. Nu ați observat că țările care
reclamă pacea sunt cele mici?
La liceu, orele de chimie au avut un alt tipic. S-a renunțat la
laborator. El exista, dar se vizita ca un muzeu, o dată la doi ani.
Atunci se făcea o mică reacție de obicei colorată - și asta era tot.
Dacă ne duceam prea des - ca în bancul acela răsuflat - riscam
să nu mai avem școală. Cu pirotehnica de azi... Deci, chimia în
clasă. Acolo unde făceam și matematica, și geografia. Știu că
nu e frumos să mănânci în bucătărie, dar e practic. Fără mirosuri
în sufragerie, vasele se pun direct în chiuvetă cu scurgătorul
acoperit, și se lasă până ni se face iar foame...
Doamna Profesoară trece direct la subiect. Vorbește ușor
moldovenește - ceea ce e mult mai bine decât la ora de franceză,
unde nu am auzit un cuvânt în română, unii din noi înțelegând
că trebuie să deschidem cărțile - de abia peste un sfert de oră -
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iar pentru a ști la ce pagină, verificam manualul unora mai
parizieni.
„Dragilor, chimia e grea. Mediciniștii în primele bănci, restul
vă dă mama câte un cinci, dacă știți o formulă - două!'' Ce
formulă? Că doar nu suntem în Ali-Baba.
M-am repezit în primele bănci. În a doua, mai exact. Prima
am lăsat-o fetelor. Cu câtă gentilitate ni se ofereau aceste locuri
- râvnite pe cincisprezece septembrie. Repede, ne-am dat seama
că indivizii cei mai protejati sunt cei de la mijlocul turmei.
„Urma scapă turma'' - sintagma învățată ca pe apă în jocurile
copilăriei e adevărată și în natură, dar ascunde un mare adevăr:
salvezi gregarul prin propriul tău sacrificiu. Te înhață crocodilul
și miile de picioare delicate de gnu din fața ta trec fluviul spre
pășunile grase. Doi colegi de la Școala Patru - olimpici în
gimnaziu la chimie - reclamă un loc în față - deși nu au aspirații
mediciniste. „Vă ia mama și pe voi! Băgați-vă aici!'' Mai să le
facă loc la catedră. Nu îmi place atâta generozitate. Îi era
reproșată și lui Scalett O'Hara.
Chimie organică în clasele a noua și a unsprezecea - adică
ce e mai rău - și anorganică într-a zecea și a douăsprezecea. De
ce s-o începe mereu - în curicula școlară mă refer - cu ce e mai
urât? În loc să-l atragi pe elev cu o acadea, un bețișor parfumat,
îl îmbeți cu abur de oțet. Chiar, care e formula oțetului? CH3COOH. Nu sunt chiar nul. Dar colegii ăștia doi mă irită. Unde
mai pui că unul dintre ei e cel care mi-a luxat glezna.
Printre medicinistele consacrate - iubita mea oficială din
gimnaziu și blonduța care a fost confidenta mea dintotdeauna s-a adăugat o prezență noua. Colega de clasă din generală, o
ignorasem ca pe trei sferturi din catalog. Nu mi-o iert acum, dar
zău, mai trebuia să și învăț. M-am uitat bine la această
pretendentă la auspiciile asclepice. Crescuse peste vară. Se
împlinise ca un aluat. Avea plămadă bună. Se înălțase aproape
cât mine - ce tupeu! - și se înălțase și în față - acolo unde multe
colege nu știu ce așteptau. În plus, își achiziționase și o pereche
de ochelari, care îi veneau ca în reclamele cu baticuri strânse pe
creștet și decapotabile. Cam mult pentru unul ca mine - care sunt
nevricos din fire - ca personajul din „Bubico''.
Doamna Profesoară ne dă niște probleme, pe care nu știu
dacă trebuie să le citesc sau să le rezolv. Sunt kilometrice. Până
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la sfârșit, pierd firul. Formația mea livrescă nu îmi permite să
abordez realist un text. E o alexie în ale științei. Înțeleg, dar nu
integrez. Să fie acesta punctul terminus al demersului meu
medical? Dar am promis tuturor că voi ajunge doctor. Și în
primul rând mie. Vorba lui Mircea Dinescu: „Când a auzit mama
că sunt Doctor în Litere, mi-a spus să o fac bine de plămâni.''
Problemele sunt însemnate de Doamna Profesoară. Ca în
calendarele hagiografice. Asta înseamnă că mai enervaseră și pe
alții. Colegii din spate joacă leapșa. Te cred și eu, dacă și-au ales
alte facultăți... Eu cred că ar trebui să ne decidem într-a
douăsprezecea - la sfârșitul studiilor - după ce le parcurgem pe
toate. De unde știu eu că nu o să mă fascineze filozofia, care ne
e destinată doar în anul terminal? Ce impietate: să studiezi arta
cunoașterii când totul e pierdut, când ești pe punctul să
abandonezi liceul. Ea trebuia să fie o prolegomenă. Degeaba a
umblat o viață Socrate desculț prin Atena!
De ce am ales medicina? Că sună bine. Ca să îmi satisfac un
orgoliu insațiabil. O să îmi iasă mie pe nas.
Primul firicel al epistaxisului se și prelinge. Colegii mei băieți - se descurcă mai bine. Fetele au lentoarea mea, fapt ce
mă face - emoțional - să mă apropii de ele. Empatia e față de
cineva care suferă pe măsura ta. Dacă suferă mai puțin, nu te
interesează, iar dacă o face prea mult, te copleșește. Cred că
afinitatea mea față de pacienți, „Doctorul de Suflete'', are la bază
incapacitatea tehnică, absența rigorii carteziene, a simțului
măsurii, a ordinii romane. Doar la greci medicina e o artă.
Uitați-vă cât de scrupulos e Galen! Problemele nu ies și pace.
Invoc că nu am tabelul lui Mendeleev. Reminiscență din Școala
Generală. Doamna Profesoară îmi spune că nu avem nevoie de
el și că ne poate da ce valențe și ce mase atomice vrem. E clar!
Nu am loc de întors. Școala Șapte și-a închis porțile pentru mine,
iar Maiorescu încă nu și le-a deschis.

Capitolul 7

Am intrat în jocul chimiei. Cum m-o fi prins? Am un instinct
de specie foarte interesant. Când nu îmi place ceva, încep să-l
ador și, astfel, devine plăcut. A funcționat pentru chimie, pentru
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matematică, pentru germană. Chiar și alergatul prin frig și prin
zloată pentru mine se petrece pe plaja de la Copacabana.
Sunt misoginul propriei mele vieți. Cine s-a săturat de adevăr
poate apela la mine. Cine se simte opresat de real mi-l poate
încredința mie, ca Atlas, ce a depozitat Cerul pe umerii
vașnicului Ulise. Dacă nu era povestea cu Merele din Grădina
Hesperidelor, sunt singur că nu ar mai fi renunțat la povara
celestă. Cred ca aceasta a fost hiba lui Hercule - nedemnă pentru
cel mai mare erou al Antichității - nu a îndeplinit decât muncile.
Dacă nu era în carnetul de sarcini, nu făcea și pace.
Sora mea, dorind să facă medicina și renunțând, a ales
chimia. Aveam, deci, ascendență familială. Nu trebuia să mă fac
de râs. Se spune că Facultatea de Chimie e cimitirul Medicinei.
Toți cei care nu reușesc sau se tem să tenteze Medicina eșuează
în Chimie. După părerea mea, se amăgesc de două ori. Pe de o
parte, Medicina nu e chiar atât de complicată, iar, pe de altă
parte, Chimia e cumplită. Se poate face extensie și pentru fizică.
Din aceste materii anoste, medicinistul nu ia decât crema, adică
biofizica și biochimia. Un fel de învățământ primar la distanță.
Cei care au crezut că, îmbrățișând chimia analitică și fizica
teoretică, vor scăpa de suplicii se înfundă în unele tartarice.
Problemele de chimie încep să își găsească rezolvarea. E un
algoritm care funcționează. Trebuie să demantelezi polimerii în
molecule, iar pe acestea în atomi. Ca Democrit. Sau, ca să fiu
mai modest, ca discipolul său, Leucip.
Mă împrietenesc cu cel care mi-a luxat glezna. O fac tocmai
ca să-mi arăt că sunt incapabil de ranchiună.
Deși e un taciturn, ascunde un ocean de umor și poftă de
viață. Mă invită pe la el. Îl pot refuza? Stă la casă. E mai mult
singur. Intru în camera numai a lui. O recunosc după fotografia
cu alb-negrii - fotbaliștii Sportului Studențesc. Când toți ținem
ori cu Steaua, ori cu Dinamo, astfel încât împărțirea în cele două
echipe de fotbal la ora de sport să fie omogenă, se trezește el,
care nu e nici cu unii, nici cu alții. „Te punem arbitru'' - a spus
un mucalit.
Mai aveam în școala generală un viitor medicinist care ținea
cu Universitatea Craiova, culmea, după ce-i pieriseră anii de
glorie. Ca variantă secundară, optase pentru Dinamo. Precum
Rodion Gorun Cămătaru. Întotdeauna mi-au plăcut prenumele
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glorioase, mitice, ale acestui golgheter, ce juca fără apărători
jambiere. Poate noul meu prieten ținea cu Sportul fiindcă aici
jucase Gino Iorgulescu - cel mai cunoscut și televizat fotbalist
giurgiuvean pentru generația căreia îi aparțin. Cel care îl blocase
cu atâta efect pe Paulo Rossi în memorabilul România - Italia.
Sportul Studențesc, unde debutase în Capitală Hagi - magicianul
din Constanța, „Regele''...
Ce fericit am fost când la Costinești, într-o tabără girată de
mama mea, am jucat fotbal zile în șir cu fratele fundașului
Naționalei, pe atunci jucător la 30 Decembrie. Câte după-amieze
pasionante pe banca de sub salcia pletoasă a blocului meu de
lângă Turnul cu Ceas, petrecute alături de tatăl fotbaliștilor,
decantând amintiri despre cei doi fii și minunata fiică... Când îți
dă Dumnezeu, îți dă trei, ca în „Cei trei muschetari''. Caricatura
filozofică pe care o port în minte e a unei domnișoare în vârstă
care, așteptându-și alesul la castel, se trezește cu cei trei
spadasini: „Aștepți unul și, când vin, vin trei deodată!'' Cum să
nu fie intrigată biata femeie?
Fotbalul ne-a unit tot liceul. A reușit să strecoare în noi
patriotismul pe care practica agricolă îl redusese la praful și la
pulberea tarlalelor. Trepidam în fața micului ecran. Nu
concepeam să nu văd un meci fără întreaga familie. O rugam pe
mama să rămână măcar la intonarea Imnurilor. La al României,
precum Hagi, mă ridicam în picioare și puneam mâna la inimă.
Ulterior, mama se fofila în bucătărie, de unde spre pauză veneau
arome ademenitoare. Era modul ei de a celebra momentul.
O strigam cu nesaț când ai noștri dădeau gol. Săream ca pe
arcuri. Aveam lacrimi în ochi. Îi îmbrățișam pe toți. Eram atât
de impresionat, încât empatia celor din jur era pur contagiu. Tata
a mers până într-acolo, încât, în Școala Generală, a venit special
să mă scutească de la o oră. Juca Steaua cu MTK Budapesta.

Capitolul 8

Colegii mai mari au creat câteva legende profesorale. Printre
cei mai mitizați e profesorul de geografie. Mă așteptam să
întâlnesc un colos, care să se strecoare cu greu prin spărtura din
zid care alcătuia ușa clasei noastre (a noua B).
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De unde... un om obișnuit, într-un costum gri, respirând
precipitat, ca și cum ar dori să își facă provizii de aer pentru
creierul intens solicitat.
- Bună ziua! Cu mine veți face Geografia! Ați auzit de mine?
Râsete stinghere ale candidaților la corigențe.
- De fapt, eu doar am să v-o predau. De făcut, o să o faceți
singuri, călătorind. Cu mine veți avea ocazia să mergeți în
expediții în vacanța de vară!
Omul nu e deloc fioros. De unde atâta teamă ancestrală? Din
cauza notelor. Dar, dincolo de ele, e un om ce degajă căldură
sufletească prin toți porii ființei. Dovadă faptul că una dintre
colegele noastre l-a urmat inimoasă patru ani de liceu,
participând la toate Olimpiadele Naționale de profil. Culmea e
că nu a urmat Geografia. O dovadă mai frumoasă de iubire nici
că se putea! Cred că ne-a scăpat și pe noi, întreaga clasă,
deoarece tenacitatea ei era un cec în alb, o afiliere la Societatea
Geografilor Anonimi. Dacă cineva din rândul nostru înfrunta
pericolul, atunci el devenea o figură de stil. Toți o priveam cu
respect. Demitizase un mit. Există și mituri rele, prost create.
Asistam la transgresarea unuia.
Un rol minor am avut și eu, alături de un coleg de clasă maestrul științelor exacte - alături de care am mers cu Domnul
Profesor într-o expediție în Apuseni. Am participat la Târgul de
Fete de pe Muntele Găina. Chit că m-am întors cu mâna goală,
am văzut care-i oferta. La Câmpeni, am intrat în Casa lui Horea,
unde am văzut scris: „Câte sate sunt în Ardeal, atâția Horea
sunt''. Mi-am dat seama atunci, înainte de a-l citi pe Jules
Michelet, că „geografia determină istoria''.
Profesorul nostru nu ne explica numai dispoziția șisturilor
cristaline. Ne învăța să privim. Privirea aceea a lui Aristotel,
care s-a gândit să organizeze lumea care, până la el, trăia în haos.
Filozoful - rocker cu plete, barbă și inele pe toate degetele - a
pus bazele Logicii, Organonul, Aparatul Cunoașterii. Urma să
trec prin Liceu fără o oră de logică. Nu pot să-i reproșez. Nu a
făcut el programa școlară.
Îi mulțumesc că a compensat prin minunații dascăli, creândui motivația de a studia individual. Întocmai lui Leonardo da
Vinci, grație Profesorului de Geografie, hoinăream pe dealurile
Toscanei și mă întrebam de ce apele râului Arno curg cu atâta
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forță la vale, prin ce mecanisme erodează malurile și de ce
munții au alte culori în funcție de poziția soarelui pe cer. Nu
știam eu latina, iar Gioconda fusese deja pictată, dar Corpusul
Atlantic mai ascunde încă multe schițe nedecriptate. El vedea
femei în crăpăturile și în mucegaiul pereților. Eu le văd peste
tot.

Capitolul 9

Începem să facem primele glume. E semn că ne-am
armonizat între noi. Primele sunt la adresa profesorilor. De
obicei, răsuflate din clasele mai mari. Transmise pe cale orală,
ca folclorul de care suntem atât de mândri. Deși nu vor dura
decât atât cât vor preda dascălii în cauză și ceva timp după, pe
la agape, aceste mărturii sunt importante. Te ajută să te descurci
prin hățișul cancelariei. Profesorii sunt greu de reținut cu nume
și cu prenume. Poreclele le vin mănușă. Nu o să fac uz de ele.
Fiind copil de profesori, m-au marcat negativ. Nu le-am folosit
niciodată. Dacă vreodată colegilor le-am dat alte nume, acestea
erau cognomenuri, titluri grandioase, care puneau în valoare o
trăsătură a lor.
Dar poreclele sunt normale. Degeaba mă înfuriam eu pe
colegii de la clasele paralele, care, neștiind cu cine vorbesc,
aruncau în siajul pălăvrăgelii noastre astfel de „titulaturi''. Se
reușea astfel, într-o clipă, să se ruineze toată cariera de o viață.
Dascălul era inferiorizat și, astfel, elevul nu se mai simțea
frustrat, ci răzbunat. Câtă ură am putut să strâng atunci! N-am
revărsat-o asupra nimănui. Am aruncat-o creștinește într-un loc
îndepărtat de sufletul meu. Din ea au răsărit flori frumoase, semn
că Dumnezeu mă iertase. Dumnezeu te iartă mereu în copilărie
și în adolescență.
M-am maturizat când aceste insulte indirecte la adresa
personalității mele nu m-au mai interesat. Mult timp am avut
impresia că tot ce construiesc se năruie prin sintagmele utilizate
cu atâta frenezie prin liceu. Colegii de clasă erau diplomați. Mă
menajau. Le voi purta o veșnică recunoștință. Dar, cum ieșeam
din nișa ecologică, deveneam vulnerabil. La o petrecere a unora
mai mari, la o hârjoneală pe scări, pe terenul de baschet - oriunde
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răsunau poreclele. Eram ca Regele Midas cu urechi de măgar.
Nu numai că secretul îl știu toți, dar îl răsună fiecare frunză.
Devenisem parte civilă în proces. Susțineam cancelaria. Nu în
mod direct. Aș fi părut ridicol. Dar indirect. Prin
comportamentul meu. Am devenit un model de etică. Puterea
exemplului nu a funcționat, dar mie îmi dădea curaj. Puteam
continua. Era primul obstacol major, aproape mediatic, pe care
trebuia să-l înving. Dacă reușeam, aveam modelul. Și am reușit.
Scriu asta, nu ca să mă eliberez, m-am eliberat de pe atunci,
ci ca să înțeleg eu însumi cum m-am format. Dintr-un ghem de
ironii, e greu de crezut că poate ieși ceva de calitate. Am învins
un destin sau destinul meu a fost să înving?
Când unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, după ora de
literatură română a tatei, punea grade unghiurilor triunghiului
cu scriitorii clasici schițat de Profesor pe tablă, mă simțeam
abandonat în prietenie. Îmi era greu să îmi fac la nesfârșit alți
prieteni. Deși astfel de elemente adiacente pe niște scheme
preformate erau regula, pe mine mă tulburau. Am învățat să
respect fiecare Dascăl la vârsta când deriziunea făcea legea.
Cred că nu a fost cel mai bine pentru psihicul meu. Sufeream
de progerie. Nu o maturizare. Ci o îmbătrânire. Ce mai rămânea
din mine dacă mi se tăiau umorul, spontaneitatea, bunadispoziție?
Poate rezervele inestimabile de spirit pe care le posed astăzi
nu sunt decât rezultatul neconsumării lor la timp.

Capitolul 10

A doua vizită i-o fac băiatului care l-a impresionat pe
Profesorul de Fizică, smulgându-i primul zece. Deși ne
declarase că această notă o dă foarte rar. Începuse, totuși, cu ea.
Greu de crezut că în clasă aveam o raritate mai mare adică un
geniu în fizică. Și totuși, lucrurile așa stăteau.
Am rămas peste noapte. Totul a fost aranjat. Mama nu prea
a fost de acord. Ce să caut eu o noapte într-o casă străină? Dar
cu Samaria cum a fost? Nu separa ea Iudeea de Galilea? Și
Mântuitorul drept prin ea trecea. Ba se mai oprea și la fântână.
Colegul meu pregătise tot arsenalul de casete cu Cenaclul
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„Flacăra''. Era singurul care știa mai multe poezii decât mine
din Adrian Păunescu. Le decupa din revista „Flacăra'', la care
avea abonament, și avea toate cărțile negre ale autorului.
Apărute după incinerarea în tipografii a uneia dintre ele, „Istoria
unei secunde''. Noi aveam în bibliotecă doar „Mieii primi'' și
„De la Bârca la Viena''.
Mama prietenului meu ne pregătise fel de fel de bunătăți:
fripturi, cozonaci, prăjituri de casă. Eram, se vede, un oaspete
important. De fapt, invitatul era Păunescu. Acest colos mi-a
umplut tinerețea cu trepidația lui sănătoasă, fertilă, aristocrată.
Avea dreptate spunând: „Un om ca mine se naște la o mie de ani
și moare în fiecare zi.''
Am ascultat toată noaptea „Flacăra''. Emisiunea radio era joia
între opt și zece seara. Pe noi ne prindea la masă, în bucătărie,
unde eu aduceam radioul din camera mea. Ceream liniște. Nu o
obțineam mereu. „Trebuie să vedem, mamă, ce vrea fiecare!'' mi se obiecta în timp ce se garniseau farfuriile. La „Rugă pentru
părinți'', intervenția mea nu mai era necesară. Cu toții aveam
lacrimi în ochi. Cei care ne dăduseră viață, chiar mai multe decât
noi. Noi plângeam de oful lor.
Prietenul meu îmi face o destăinuire. E îndrăgostit de o fată
cu care eu mersesem spre casă în prima zi de liceu. De atunci,
eram aproape de nedespărțit. Făceam ce făceam și plecam
împreună. Iubita din Generală își schimbase adresa. În plus, nici
ruta de la Școala Șapte - via gangul cu afișele cinematografelor
- nu mai era de actualitate. A trebuit să mă adaptez. Vorba vine!
Îmi făcea plăcere. Oricum, față de iubita din Generală pierdusem
teren. Simțind, m-a invitat pe la ea. Dar într-un timp
regulamentar, nu mai târziu de șase după-amiază.
M-am dus. Am dat cu capul de un colț de bibliotecă prost
plasat chiar deasupra canapelei din camera ei. Nu m-a atenționat,
semn că nu mai trecuse un altul pe acolo. Am discutat lucruri
banale. Care vizau școala.
Ne-am adus aminte și de excapadele noastre
cinematografice. Nu am avut tupeul să o iau o dată de umeri, să
o smulg de pe scaunul ei și să o sărut, așa cum vedeam amândoi
că se întâmpla pe ecran. Am avut întotdeauna față de ea un
sentiment de onestitate, care mi-a împiedicat astfel de gesturi.
Ca să iubești cu adevărat, trebuie să fii un șarlatan, să nu dai doi
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bani pe ființa din fața ta, să te tăvălești cu ea prin iarbă,
indiferent la faptul că-i înverzești rochia albă.
În prima zi de liceu, fata care m-a condus acasă venea de la
o școală care nu-mi spunea mare lucru. Și totusi, proaspăta
liceeană își depășea condiția. Elegantă, cu sarafanul mai strâns
decât al celorlalte fete, avea un „nu știu cum'' și un „nu stiu ce''
eminescian. Nu m-am apucat să-i recit „Atât de fragedă'', dar
merita.
Se ducea la o matușă a ei, la o scară vecină cu a mea. Îmi
spunea că e riscant să mergem împreuna „pe aici''. Era avizată.
Un sfert din cancelaria maioresciană locuia în zonă. La o
strigare, un consiliu profesoral se închega ad-hoc.
Mă uitam la ochii ei frumoși. Mai jos nu cutezam. Să am eu
șansa asta din prima zi? Și să mai zici că liceul e un calvar. Îmi
explica: „Eu de fapt locuiesc mai departe, la mătușa mea rămân
câteva ore.” Eram asigurat. Aveam o companie plăcută.
Începusem oarecum prost. O fată obținută fără cucerire nu-ți
poate fi decât cel mult prietenă. Nu ai nicio autoritate asupra ei.
Despre ea dorea să știe cât mai multe prietenul meu. Se
îndoia că e demn de prețuirea ei. Tocmai pentru acest motiv,
însă, îl merita din plin. Iată-mă în postura de Eros. Numai că cei
doi pe care îi vegheam, omiteau un lucru: Amor nu lansează
niciodată două săgeți la fel, una e de aur, spre topirea inimii, iar
alta e de plumb, spre împietrirea ei. Soarta lor era în mâinile
mele. Nu puteam să fiu indiferent, dar nici imparțial.

Capitolul 11

Prima oră de fizică. Mi-a dat impresia că a fost singura cu
adevărat regizată. Toți profesorii se gândesc cum să își facă
apariția. Cum să pășească. Cum să se impună. Unii reușesc, alții
nu. Unii recuperează pe parcurs. Noi le dăm șanse egale. La
prima oră sunt la mâna noastră. Nu ne pun note.
Profesorul de fizică are o autoritate recunoscută. Și-o
amplifică prin toată ființa. Denotă respect. E impecabil. Are și
o geantă diplomat pe măsură. Fină, mică. Citește catalogul. Se
oprește la fiecare dintre noi. Ne scrutează din priviri. De sus
până jos. Nici la filtrul din aeroport nu am avut o asemenea
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senzație. Dacă va continua așa patru ani, facem transfer de
personalitate. O singură întrebare. Nu ce sunt mama și tata. Asta
nu contează. De fapt, pentru Alexandru cel Mare era important.
Aflând că e fiul a doi muritori, fie și cârmuitorii Macedoniei, a
replicat: „Speram că sunt mai mult!''
Nu ne întreba nici unde locuim. Deși pentru același
Alexandru era capital: „Particip la Jocurile Olimpice fiindcă sunt
și eu grec!'' Prin filiație divină. Concret, trebuie să răspundem
la chestiunea oraculară: „Ce ai de gând să te faci când vei fi
mare?'' Adică acuma suntem niște discipoli căutători și bine ar
fi să avem un instinct al țintei.
Sunt avantajați cei de la sfârșitul catalogului. Au timp să își
elaboreze pledoaria. Fiindcă cei mai simandicoși nu se
mulțumesc să anunțe doar profesia, ci o și justifică. Ei uită că
doar faptele rele se vor explicate. Când îmi vine rândul, la
jumătatea catalogului, o medie pe care nu o pretind, rostesc cu
o siguranță drămuită: „Medic!'' Aveam temerea că, alături de
chimie, și fizica îmi va crea emoții la admitere. Dar pe parcursul
a patru ani - destul timp de lamentări.
Avem și indeciși. Pur și simplu nu știu ce-i așteaptă în viitor.
Sunt cei mai sinceri. Oricum, cei mai realiști. Nici lecția cu
teoria relativității restrânse a lui Einstein nu mi s-a părut atât de
utopică... În fine, „deus ex machina''... Toți am dat chix.
Răspunsul corect nu ne e spus, ci scris. Semn că, prin citire, vom
deprinde sensurile neștiute. Om. Litera „O'' e exagerat de mare.
Infinit mai mare decât aceea a cuvântului „oaie'' din Abecedar.
E doar vorba de OM! Ce să spun... cu toată perspicacitatea mea,
nu mi-a trecut prin cap să fiu poet! Și la o asemenea materie...
Andrei Pleșu are dreptate: artiștii s-au logicizat, savanții
fabulează. Unde să mă mai situez? Prea neînzestrat pentru
științe, alungat din artă pentru lipsa de concizie și de
pragmatism. Domnul Profesor e încântat de lecția predată.
Savurează de la ceva distanță înscrisul de pe tablă. Așa, precum
ar fi un elev. Ne-a câștigat. De ora viitoare, „planul înclinat''.
Colegul meu de bancă îmi șoptește în pauză: „Și surorii mele
i-a ținut aceeași lecție acum câțiva ani!” Mă desumflu ca o
minge. Cea mai frumoasă lecție să fie un șablon? Apoi fac o
paralelă cu discursul inaugural al Domnului Director. E clar,
Profesorii noștri repetă nu din inerție, ci din credință. Și apoi,
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dacă știa poanta, de ce colegul meu nu a dejucat-o? Din teamă?
De emoție?
E clar, de la o generație la alta, lucrurile se pierd. Altfel, liceul
și-ar fi închis porțile după primii patru ani.

Capitolul 12

Orele de fizică și-au păstrat suculența. Îmi era teamă pentru
destinul lor. Epuizarea inițială este uneori fatală. Dar, întocmai
unui dramaturg cu experiență, Domnul Profesor nu a dezvăluit
intriga. Secretul era, de fapt, formarea noastră. Scop declarat,
dar și croit subversiv. Nu e ușor să dărâmi orgoliile
adolescentine. Ne spunea ca, în fiecare dimineață, să ne trezim
puțin mai devreme cu un sfert de oră - timp pe care să ni-l
rezervăm nouă. Să citim o poezie, un aforism, să ascultăm o
partitură muzicală. George Călinescu spunea să fim inactuali.
Budiștii reclamă ieșirea din ciclul infinit repetitiv de vieți și de
morți. Nirvana culturală e la îndemâna oricui.
Mai târziu, după Revoluție, când a fost posibil, Domnul
Profesor mi-a împrumutat cartea despre timp a filozofului
Alexandru Dragomir. Un lucrător într-o fabrică, dar care, ajuns
acasă, revenea în lumea lui Heidegger, cu care studiase. Am
găsit, astfel, fie și parțial, răspunsul la întrebarea ironicmeditativă a Domnului Profesor: „Ce fel de timp ai? Fizic,
metafizic, biologic, ființial, religios, profan?” Înainte de a da
răspunsul caricaturistului Mihai Stănescu - pe care l-am
cunoscut personal, schițându-și opera în fața Cercului Militar
din București: „Da!'' - afirmație care nu înseamnă nimic pentru
o chestiune care nu are un format închis - m-am pus pe studiu.
Ce e timpul? O conglomerație de ore, de așteptări care
migrează spre împliniri? Un fluviu înghețat - cum se spune care nu curge și care cuprinde deopotrivă trecutul, prezentul și
viitorul. Altfel, de unde ușurința cu care navigăm vectorial în
toate sensurile lui. Eu cred că timpul nu are numai o reprezentare
într-o singură axă, ca la învățarea timpurilor verbale, ci, mai
degrabă, e arhitecturat spațial. El ne înconjoară tridimensional
cu viață și cu moarte. E simplist, să spunem că l-am inventat
noi, oamenii, pentru a ne ritma munca și obiceiurile. O natură
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întreagă se supune ciclurilor lunare, anotimpurilor caduce,
spațialității secundei. Timpul este utilizat la maxim de
efemeride, care îl trăiesc plenar, și este ignorat de târâtoarele
seculare. Noi unde ne situăm? Oripilați de propria noastră
moarte, trăim în viteză și pierdem esențialul. Retragerea ascetică
propune o ieșire din timp. Dar și acolo moartea își sapă canal. E
drept, e o altfel de moarte, mai dulce, mai serenă, numită trecere,
dar ea tot își ia partea.
Fizica trece în metafizică. Altfel nu întelegi nimic din ea.
Galilei, Newton și toți ceilalți nu s-au străduit să înțeleagă natura
- sensul primar al cuvântului „fizică” - ci interacțiunile ei. Iar
noi suntem parte din ea. Ne augmentăm în mod eronat rolul, și
poate aceasta e greșeala fundamentală a fizicii. Ne situăm în
punctul referențial, uitând că, la rându-ne, suntem priviți de
miliarde de ochi. Totul se schimbă prin modificarea
obsevatorului. Este ce a încercat Einstein - să dea totul peste
cap, să se așeze călare pe fasciculul luminos, să vadă unde îl
duce cu trei sute de mii de kilometri pe secundă.
Stephan Hawking, intrând în „găurile negre'', dorea să
renunțe la timp. Acolo, totul se topește într-o densitate
imaterială, forța de atracție e atât de mare, încât nimic nu poate
ieși, nici măcar lumina. Timpul poate fi învins prin astfel de
experimente utopice. În teorie, avem șansa să rămânem tineri.
Reveniți pe Pământ după astfel de trăiri celeste, am găsi o lume
mult diferită de cea pe care am lăsat-o. Ar fi îmbătranită sau
chiar dispărută. Nu știu dacă e o soluție să alegem persistența
cu orice preț. Trecerea e mai ofertantă. Ea presupune
schimbarea, metanoia, evoluția.
Drama lui Făt-Frumos reîntors pe pământul natal e că el e
diferit de cei dragi, iar pentru cei noi e un venetic.
Problema timpului rămâne deschisă. Pauzele dintre două ore
de fizică mi s-au părut întotdeauna fabuloase.

Capitolul 13

Profesorul de istorie. Figură romană. Chip tăiat în stâncă.
Vorbă lapidară. Pentru o asemenea materie narativă ne trebuia
un limbut. Dar nu-i rău. Dacă ni se predă puțin, ni se va cere
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puțin. Ne trebuia și un dac. E prea multă romanitate în incizurile
feței. În copilărie, ne jucam dându-ne filiația după lobul urechii.
Desprins sau nu. Altele erau diferențele dintre daci și romani.
Mai importante chiar decât cele dintre greci și romani. Dacii
erau considerați barbari, adică sporovăitori ai unei limbi
ancestrale, necunoscute și, prin urmare, caduce. Tot ce nu e
consemnat piere. Din limba dacă au rămas câteva cuvinte.
„Mânz '' e unul dintre ele. În „Mânzul de Vânt'', Petre Ghelmez
ne mărturisește că, odată ce îți împlinești un vis, devii trist.
Trebuie să îți găsești imediat un altul, altfel cazi într-un
convenționalism nefăptuitor. Precum Don Quijote, sunt ferit de
acest flagel. La câte visuri am, aș dormi mai bine ziua decât
noaptea.
Dacii nu credeau în moarte. Romanii se luptau pentru
nemurire. Dacii se duceau la Zamolxe ca la ei acasă. Romanii
nu puteau accede în Panteon decât prin fapte eroice. Dacii
pregăteau Creștinismul. Romanii considerau că o provincie
îndepărtată ca Iudeea nu le poate pune probleme. Romanii nu
și-au propus să-i cucerească pe daci. Ei nu făceau parte din
inelul mediteranean. Erau greu de strunit.
Dar, din când în când, Decebal trecea frontiera și se ospăta
din Imperiu. Asta era de netolerat pentru un iberic ca Traian,
ajuns în fruntea Romei nu prin genealogie ilustră, ci prin fapte
eroice pe câmpurile de luptă. Dacia a devenit ambiția lui. Pe
lângă „Particus”, „Germanicus'' își va spune și „Dacicus”. Va
înfrunta ostilitățile climatice și dârzenia neamului de geți. „Cei
mai viteji dintre ei'' - cum îi numește Herodot, acest globe-trotter
al Istoriei.
Va apela la Apolodor din Damasc să-i facă un pod peste
Dunăre la Drobeta, construcție ce ar fi candidat la titlul de una
din minunile Lumii Antice, de nu l-ar fi distrus tot romanii - de
teama unei contraofensive a celor vremelnic cuceriți. Dacii liberi
nu au mai avut un Decebal și au întârziat prea mult riposta.
Această așteptare a dus la cristalizarea unui neam răsărit din
latinitate și din tracitate, amestec de cultură și de datini, tehnică
de luptă și de curaj asumat. E neamul căruia îi aparțin și de care
sunt mândru. Istoria nu trebuia decât să-mi certifice aceste
înțelesuri.
Cred că nu se pune problema să nu fi bun la istorie. E ceva
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care te privește personal. E un tur de orizont prin familie.
Evident, nu totul e roz, nu totul e clar, dar merită o aprofundare.
Am citit, de aceea, toate cărțile de profil ce mi-au căzut în mână.
Începând cu Nicolae Iorga, cel care spunea: „Nu am învățat
istoria nici din tratate, nici din enciclopedii, ci din ce au lăsat în
mine și în alții strămoșii''. Apoi Giurașcu.
Sora mea - olimpică națională la această disciplină în clasa
a opta - fusese animată de o profesoară bucureșteană,
specializată în turcologie, ce poposise într-un stagiu la Școala
Șapte. Am avut-o și eu la ore.
M-am ținut tare. Nimeni nu avea voie să-mi perturbe marșul
triumfal spre Medicină. Dar mă fascina. Cu căciula ei nobilă, ca
o cușmă de voievod roman, avea demnitate în grația ei. Fragilă,
purta secole de Istorie ca pe un fulg. Nimic din severitatea de
statuie a dascălului din liceu. Veneau din epoci diferite, slujind
același interes milenar.
Doamna Profesoară ne-a purtat prin toată lumea și prin toate
timpurile. Din clasa a cincea până într-a opta. Nu ținea cont că
suntem de o șchioapă. Pentru domnia sa, eram universitari. Chit
că unii din noi s-au pierdut pe drum, toți ne-am încărcat cu
colbul eternității. Unii oameni îți e dat să-i întâlnești prea
devreme în viață, ca o sentință privativă pentru ce va urma.
Unde o fi acum, să-i mai cer audiențe, să mă declar repetent, să
am dreptul la reinterpretări? Dar Istoria nu e contrafactuală. Ce
a fost e ireversibil. Cum spune Lucian Boia, noi o modificăm
prin perspectivele noastre.
Blonduța captivantă pentru sufletul meu rupe vraja:
„Domnule Profesor, la noi în țară se cultivă ananasul?''
„Da!” - răspunde Profesorul neîndrăznind să își retragă o
pledoarie anterioară. La puțin timp revine: „Anasonul!” Dacă
nu ar fi greșit, ar fi rămas roman. L-aș fi venerat, dar nu l-aș fi
apreciat. Așa, a devenit dac.

Capitolul 14

Limbile străine au fost chiar limbi străine. Într-un sistem
închis - „adiabatic”, cum îl numesc fizicienii - în care nu intră
și din care nu iese nimic, ce rost avea să te formezi pentru
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exterior?
Mama - profesoară de limba franceză. Cu excepția unei
poezioare învățate ca pe apă, al cărei sens l-am uitat - ceva cu
modul de deplasare al tuturor animalelor - și a unor refrene
muzicale, nu am dobândit altceva în lungii ani de acasă. Noroc
cu o înregistrare pe o bandă de magnetofon datând din timpuri
imemoriale - eu la cinci ani, recitând în franceză poezioara cu
pricina în Fonicul maiorescian cu cea care urma să fie Generația
de Aur a mamei ca dirigintă... Promoția „Garoafa roșie (nu
plânge)” după versurile lui Mihai Beniuc, puse pe acordurile
muzicale ale chitarei de Mircea Bodolan.
Nu e vina mamei că eu nu am deprins franceza. Rareori
părinții îți dau ce dețin extra-imobiliar. Transferul e dificil. Iar
pentru un orgolios ca mine e imposibil. Încărcătura punitivă
urma să fie enormă. La patruzeci și patru de ani, urma să plec
în Franța, unde și redactez acest jurnal. Anticipând, în anii care
au demers decolarea spre Paris, am invitat-o pe mama să mă
școlească. Franceza intensiv. Când acest termen „intensiv'' se
adăuga oricărui curs, puteți fi siguri că totul e „pe repede
înainte''.
Mark Twain ne lămurește fără a supăra pe nimeni: „Un
dovleac crește în două luni, un stejar în treizeci de ani''. Eram
plin de semințe, gata să explodez. Rasă de cucurbitacee. Cu cine
oi fi semănat? Toți din familia mea produceau ghinde.
Încăpățânarea - forma perfidă a orgoliului - iată maștera
sufletului meu. Nu concepeam să mi se spună că greșesc. Că nu
știu - mai era cum mai era. Dar a greși era reproșul sublim. Cum
să faci școală cu un asemenea elev? Mulțumesc dascălilor, Slavă
Domnului sunt licențiat!
Mama a încercat o stratagemă la care eu marjam. La ea
veneau fel de fel de copii, cu rugămintea să le facă o compunere
sau un exercițiu la franceză. Profesoara avea metodă. Te lua
alături. Ce nu știai, îți explica. Și, cum nu știai aproape nimic că doar nu proveneai din gali - te trezeai cu o lecție suplimentară
bifată. De multe ori, era chiar o sumă a ce se predase până
atunci. Evident, o variantă succintă. Mama se scuza că nu a
explicat prea mult. Copilul avea capul baniță. I se atrăgea atenția
că e doar începutul, că franceza trebuie aprofundată. Într-un
cuvânt, să revină. Și copilul revenea. Când avea următoarea
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compunere sau exercițiu dilematic.
Eu mă inseram. Când era vreo fată drăguță - și era regulă chiar făceam eforturi să mă nidez. Mama mă trata cu indiferență
relativă. Se axa pe puiul străin. Și așa, moșindu-i pe toți, m-a
lăsat nenăscut. Rareori aveam curajul să-i spun: „Mamă, hai să
facem la franceză!'' Aveam oroare de câte nu știu - verbe
neregulate, care par regula, și nu excepția, accente pe care,
statistic vorbind, întotdeauna le nimeream invers.
Cum să te atragă o asemenea limbă? Și totuși, era melodioasă
când o cânta Mireille Mathieu - „Privighetoarea din Avignon''.
Mai târziu, am aflat că fuseseră paisprezece copii, tatăl tăietor
în piatră, și micuța plină de talent și delicatețe nu se sfia să-și
ajute părintele la cea mai dură muncă. Descoperită la o emisiune
de căutare a tinerelor valori, a făcut toată viața eforturi să își
păstreze accentul provensal. Acesta oare să mă fi vrăjit pe mine?
Sau ochii ei mari și grăitori? În niciun caz cuvintele cântecelor.
Ele ani de zile nu imi vor spune nimic.
Ca în multe situații penibile pentru mine, aveam o
stratagemă. Derizorie, precum scopul ei. O găseam pe mama
bună de predat în cel mai nepotrivit moment, când frigea ceva
la bucătărie, când uruia mașina de spălat, în niciun caz când
călca. Zgomotul de fond trebuia să depășească nivelul de
decibeli al pronunției mele defectuoase. În plus, mă puteam
retrage cu grație când voiam. Însoțit de cuvântul „Revin”. În
română. Promisiune neonorată prea curând. Cât nu m-o fi
așteptat mama!
Când, mare fiind, ardeam de dorința de a învăța toate limbile
posibile, mama mă tempera: „O limbă se învață la fața locului.
O să vezi în Franța ce repede o s-o deprinzi. O să te înțelegi cu
oamenii”. Și așa a fost. Mama a avut pentru a mia oară dreptate.
Asta numai din ce am numărat eu!
Însă victoria a fost mai degrabă una de palmares. Eu doream
o victorie prin mine însumi, rod al asiduității, și nu al imersiei
într-un mediu favorabil. Înconjurat numai de expresii și de
termeni noi, i-am asimilat ca un burete. Mă formam citind
reclame la paste de dinți și la deodorizante. Așa îmi trebuia, dacă
nu-l citisem pe Hugo în original!
Când i-am spus mamei, după un timp, că pacienții mă
felicitau pentru acuratețea cu care vorbesc, mama s-a simțit
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mândră de mine. Lauda era pe jumatate. Ar fi fost deplină dacă
pacienții nu mi-ar fi spus nimic. Tăcerea lor neapreciativă m-ar
fi plasat în afara metecilor. Aș fi fost de-al lor. Așa, eram un
altul. Care făcea eforturi cvasireușite de integrare. Când aveam
pacienți români, îmi venea o negație integrală în limba nativă,
de care mă despărțisem poate prea ușor. Frazele se derulau în
franceză, cuvintele uzuale le înlocuiseră pe cele vechi,
românești. Trădam, dar trădam în cunoștință de cauză, spre
binele țării. Îi duceam valorile ei în lume. Strecuram date despre
Nadia, Brâncuși, Hagi, Cioran, Ionescu, Eliade, Celibidache,
Perlea... Suntem ambasadorii țării noastre fie că recoltăm fructe
sau legume, fie că scriem enciclopedii.
„Trădare'' înseamnă „tradiție''. Este continuarea trecutului. Îl
înșeli. Nu-i dai voie să moară. Nu-i permiți rostul fiziologic.
Eneas trădează Troia în flăcări pentru a construi o Cetate mai
mare, Roma. De braț își ține copilul, iar pe umeri tatăl bolnav
de vărsat, pe Anchise. Mama își vede, astfel, rostul ei terminat.
După aproape treizeci de ani de la terminarea liceului. Poate a
fost una din cele mai lungi lecții. Altele sunt în curs. În fața
francezei, am avut întotdeauna chipul mamei. Intransigența până
la perfecțiune, îți cerea să știi tot ce știa ea. Nu făcea diferența
dintre dascăl și discipol. Se contopeau. Deveneau un singur
suflet grăitor.
Andrei Pleșu s-a format în timp ce unchiul său, la care stătea
în gazdă, îi citea, seară de seară, în original, moraliștii francezi.
E ce fac eu acum. Nu mă va mai premia nimeni. Ca Julio
Iglesias, spun cu un zâmbet amar și fără farmecul lui iberic:
„Succesele mele au venit cam târziu în viață''. Singura mea
speranță e să fiu longeviv, ca să mă bucur de ele. De diplome
nu mai poate fi vorba!

Capitolul 15

Grădinița mea, „grădi'', cum se spune azi, nu a fost nici o
prescurtare de cuvânt, nici un diminutiv. Dimpotrivă. O instituție
a copilăriei în toată regula. Condusă de cei mari. Se numea
„Căminul cu Program Prelungit''. Pentru localizarea mai exactă
- în spatele Pieței Centrale. Altfel spus, trebuia să treci prin
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vacarmul lumii, ca să te formezi. Puteai să și negociezi, deși nu
se normase liber schimbul.
De ce aduc în joc grădinița? Fiindcă la creșă nu am fost.
Periplul meu educațional începe de aici. Ai mei m-au lăsat ca
un orfelin. Prea mic să îmi văd singur de griji, suficient de mare
să nu fac pe mine. Exceptând situațiile emoționale intempestive.
Una face subiectul capitolului de față. Ai mei veneau și mă luau
seara, după ce își terminau cursurile și, eventual, mai dădeau și
o tură prin piață. Trebuia să și mâncăm odată ajunși acasă. Aveau
grijă să mai strecoare în desagă și câte o gogoașă înfuriată sau
un melc cu gem, ce făceau deliciul meu până acasă, dar și
pudrarea buzelor cu zahăr vanilat sau ungerea lor cu esență de
rom.
Așteptam cu nerăbdare sosirea părinților. Noi, prichindeii
uitați, ne înșiram pe o bancă lungă, precum „Calul Bălan'' al
„Amintirilor'' lui Creangă. Smărăndița Popii lipsea. Bine, pe
atunci nu-i sesizam lipsa. Cum venea câte o mamă precipitată
să își recupereze odrasla, noi, cei rămași, ocupam locul liber, în
speranța că vom moșteni și șansa plecării. Dar părinții noștri
aveau alte ceasuri față de ale noastre. Veneau care cum putea.
Când rămâneam singur, aveam impresia că sunt totalmente uitat
și că nu mai am nicio scăpare. De atunci, dorința de a fi în
permanență cu cineva. Eșecul căsătoriei m-a readus la starea
anterioară.
Din grădiniță - imagini fulgurante. Memoria nu e capacitatea
forte a copilăriei mici. De aceea, ce ne vom aminti vor fi
fantasme. Vom vicia până la imperfecțiune minunatele momente
ale primei creșteri. Negândind la nimic, nu te preocupă nici să
sedimentezi fericirea. O consideri o stare perpetuă care tocmai
a început. Când observi cu groază că e irepetabilă, începi să
fabulezi spre răul tau. La ce să te încarci cu ce nu îți aparține?
După Seneca - primul între stoici - nu se poate trăi decât în
prezent. Dar prezentul meu a fost, Magsitre! Cu tot realismul
cinic, ți-ai dedicat scrisori, inventând un discipol cu numele tău.
Curtea Căminului: în față verdeață - intrarea Doamnelor
Educatoare și a părinților; în spate curtea noastră. Plină cu nisip,
ca să reducă la minim zgârieturile. O rotativă imensă din metal.
Lumea la scară mică într-o rotire permanentă, chiar și fără
nimeni în ea. Dar ce se mai înfuria când era pusă în mișcare de
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noi! Ce ne amețea! E greu să populezi un Univers numai cu o
mână de voluntari. Că atâți eram. Nu ieșeau toți la joacă. Unii
rămâneau în sala de mese, incapabili să îngurgiteze într-un timp
optim, alții pierdeau timpul în fața dulăpioarelor, neștiind ce
logo le fusese ales; în sfârșit, nu puțini se puneau bine cu
Doamnele Educatoare - tehnică ce o vor perfecționa cu alți șefi
pe parcursul vieții.
Eu mă bucuram de tot ce era frumos. Și frumoasă era
libertatea în sine, dreptul de a săruta nemotivat fetele. Azi,
neapărat îmi trebuie un motiv. Atunci săream la gâtul lor întrun acces de duioșie netandră și le sărutam pe obraji. Îmi
închipuiam că sunt extensia buzelor - labii jugale, cum ar zice
medicul de acum. Dar deja, dacă anatomizez, pierd subiectul.
Eram un fel de Pan fără nai. Nu strecuram eu panica, dar nici
prea dornice nu erau fetele să mă întâlnească pe coridoare. Mai
erau doi băieți care făceau la fel. Mi-au devenit dușmani. Și așa
mi-au rămas. La ce bun să te împrietenești cu unii care au
pasiunile tale? Doar ca să le împarți cu ei? Să ți le ciuntească?
Nu!
O bonuță m-a sărutat ea. Nu fizic. Nu-și permitea. Metafizic.
Și la Aristotel filozofia vine după fizică. Partea brută o tot
experimentasem. Acum treceam la subtilități. Era prietena celui
mai bun prieten al meu. Și așa vor rămâne și în școala generală.
Liceul îi va prinde separat. Eu le voi cărăuși dragostea. Nu
reușeam să învăț o poezie și pace. Memoria de scurtă durată nu
funcționa. Iar pentru cea pe termen lung nu aveam ani să o
verific. Mie îmi trebuia textul scris. Eram un erudit avant la
lettre. Nu puteam învăța așa, mecanic. Trebuia să apelez la o
metodă. Și metoda a fost fetița aceasta superbissimă, care mă
va salva în multe momente critice ale vieții mele. Acesta nu
urma să fie decât unul dintr-un șir.
Răsplata învățării poeziei era simplă: ieșitul la joacă. Copiii
se evacuau pe rând. Numai eu făceam prea plinul spațiului. Am
rămas singur într-o sală imensă. Care brusc își pierduse
animarea. Devenise rece și austeră.
Planșa cât jumătate de perete cu numele noastre - un model
grafic - și bilele roșii - bune - și negre - rele - sau invers, nu mai
știu. Era bine să iau roșu avertizor sau negru macabru? Greu și
cu notele, dar parcă mai greu cu bilele: totul sau nimic - două
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opțiuni: Raiul sau Iadul. Tranșant. La grădiniță nu ai timp de
favoritisme și perifraze ca în școala generală. Aici zâmbet sau
lacrimă.
Priveam mesele lăsate în neorânduială. Pe ele tăvițe cu
plastelina modelata în mâini, melci de lipici aromat din care un
coleg gusta - nu a pățit nimic - si eu „ultimul mohican'' - sau
poate primul dintre ei, în copilărie totul e incert. Educatoarea o stagiară - și-a pierdut răbdarea cu mine și s-a dus la o cafea.
Prilej să intre în sală o păsărică. Nu pe geam, ci pe ușa mare.
Nu în zbor, ci în vârful picioarelor. Picioare ale căror coapse le
voi vedea crescând. „Am venit să te învăț poezia!'' De fapt,
m-a învățat altceva. Omenia, bunul simț, întrajutorarea. Prea
puține cărți vorbesc despre ele. Dascăli și mai puțini. Fetița
aceasta le știa pe toate. Mă învăța ce trebuie să învăț. Dă-o
încolo de poezie! Până acum am uitat-o de zece ori. Dar pe ea,
nu. Gestul ei superb, disimulat în cosițele blonde, în ochii
migdalați, în buzele fremătătoare rostind versurile alambicate.
Pe ea trebuia să o sărut. Dar îmi mai ardea mie de așa ceva? E
o vreme a iubirii și una a războiului. Ca la Camil Petrescu. Și
tot ca acolo, noi eram la graniță. De altfel, cred asta pe timp de
pace - mereu ești la această răscruce.
Dacă mi-aș fi propus un capitol educativ sau, cum se numește
mai nou și mai firoscos „motivațional'', finalul ar fi fost deplina
aprofundare a poeziei prin medierea Zeiței în formare. Dar
memoria nu mă ajuta. Nu știu ce s-a mai întâmplat. A venit
stagiara cu buzele amestecate de ruj și zaț și, impresionată de
gestul pedagogic al fetiței, m-a grațiat fără recurs în anulare?
Am fugit cu blonduța în lume - dând naibii un sistem care
promova memorizarea papagalicească?
Probabil nici una, nici alta. Nu sunt un aed prea înzestrat ca
să inventez. Las totul în coadă de pește. Stă mai bine.

Capitolul 16

Grădinița. Facultatea mea. La Facultate, le știam deja pe
toate. Nu îmi rămânea decât să aprofundez. Esențial e ca la
grădiniță să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău, la tot ce
palpită. Ca în „Micul Prinț''. Dacă rămâi cu acești ochi de copil,
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nimic nu e greu de înțeles. Necazul e că nu îmi mai aduc aminte
mare lucru. Semn că am pus preț pe iubiri și nu pe cunoaștere.
Și din iubiri nu am reținut decât esențialul, fiindcă ele au
întotdeauna ceva flu și ușuratic în ele.
Încerc din niște fotografii alb-negru, decolorate de timp, să
refac Troia. Nu e ușor. Nu o am nici pe Sofia. Suntem în costume
de prinți - noi - și de prințese - ele. Când suntem mari, nu ne
mai jucăm de-a așa ceva. Credem că nu ne mai vine bine. Ne
luăm costume uni. Așezarea în fotografie nu e aleatoare. „Nu vă
așezați de la mic la mare, că faceți „scara măgarilor''!'' Nu acesta
a fost criteriul. Eram ca în Goethe, după afinități elective.
Primele iubiri - cele de la grădiniță - le-am pierdut. Excepție
blonduța, care va fi un fir călăuzitor al acestui jurnal. Celelalte
trei - împărțite între cei trei prinți - au fugit care încotro. La alte
școli. Să nu fi auzit ele de Școala Șapte? Măcar prin părinți. Erau
frumoase, pure. Împărțirea nu era încă făcută. Ca la Facerea
Lumii, totul era posibil. Aveam fiecare în suflet o anumită
atracție, ca Luna față de Pământ, dar furtunile galactice sunt
imprevizibile și întotdeauna scuzabile.
Pe una din fete am căutat-o ani de zile. Mi-a găsit-o cel mai
bun prieten al meu, coleg de bancă până în clasa a opta. Era
elevă unde mama lui era profesoară de fizică. La altă școală.
Neșapte. Deja încep să mă exprim ca în matematicile superioare,
față de care, mai târziu, voi face o adevărată pasiune. Cum a
reușit prietenul meu, după o poză decolorată, să reconstruiască
fata? Precum la un puzzle, avea o singură piesă, dintr-o ființă
antedeluviană, delicată și fragilă, deținea numai o vertebră
cuneiformă. Și totuși, cu ea a scrijelit o pagină din istoria mea.
Pe care vântul sorții a luat-o și a aruncat-o, cum are obiceiul.
„- Ce faci, vântule, cu tot ce aduni?
- Nimic, le arunc...” - Sorescu.
În ultimul trimestru din clasa a opta, prietenul meu s-a mutat
la școala unde preda mama lui. Era un semn de afectivitate
protectoare, de care cu toții aveam nevoie înaintea primei trepte,
admiterea la liceu. În plus, prietenul meu optase pentru Șincai,
un mare liceu al capitalei. Eu nu puteam alege ca el. Mama era
la liceu. Eram într-o imposibilitate logică. Pentru a lua treapta,
trebuia să mă duc la ea, dar, pentru a ajunge acolo, trebuia
depășită treapta. Dilema cretanului mincinos. Cretan nu eram.
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A fost o ruptură cumplită. Îl pierdeam pe Patrocle. Pentru
totdeauna. Va rămâne cel mai bun prieten al meu. Dar o imagine
fugitivă, mereu în mișcare. Nimic static. Se depărtase treptat.
Mai întâi de la o scară vecină la un bloc de peste intersecție cel mai înalt bloc din centru, aflat în construcție la cutremurul
din '77 și prăvălit câteva etaje. Era un semn că destinul îl privea
cu ostilitate, dar nu-i putea stânjeni menirea. Apoi plecarea la
altă școală din Giurgiu, mai târziu la București. A fost ieșirea
din copilărie. Ca la Paler cu ora exactă - pornirea din gara din
Lisa a trenului ce-l purta spre studii la Făgăraș.
Ne-am scris. La ce bun? Scrisori infinite despre fete și despre
matematici. În ordinea asta. Rămâneam singur. Cu iubirea lui
netrăită, blonduța de care, moral, trebuia să am grijă. Va fi o
grijă pe care mi-o voi asuma pe viață. Voi descoperi, astfel,
dragostea interzisă. De fata aceasta nu aveam voie să mă ating.
Cu toate frustrările, nu puține. Va fi un porțelan scump,
imposibil de mutat din loc. Va fi de privit, de admirat. Grea
sentință. Cu ce am greșit? Ironia sorții, prietenul meu și ea nu
vor fi niciodată împreună. Cum nici eu nu voi fi cu zâna brunetă
din poza zimțată. Știu, zânele sunt blonde, simbol al aurului și
al soarelui, dar candida făptură cu păr negru și ochi verzi optase
pentru supremație în sufletul meu.
Trebuia găsită. Prinsesem un fir că e acolo, la acea școală
spre care tindea prietenul meu. Și eu. I-am spus mamei că voi
pica treapta dacă mai continui la Școala Șapte. Era un algoritm.
Mama fusese întotdeauna bună la matematică - descendentă
dintr-un profesor în materie din Stolnicii Argeșului. Doream să
ajung în Palatul Zeiței. Totul era o supoziție. Dar e singura
definiție a unei astfel de făpturi. Mama s-a opus din considerente
colegiale. Ce ar zice cancelaria Școlii Șapte de o astfel de decizie
spre linia de finiș? Colegul meu era mai pragmatic - si a avut
câștig de cauză. El țintea capitala. Pleca oricum. Cu câteva luni
înaintea terminării anului școlar - nicio relevanță la scara
calendarului astronomic. Dar eu rămâneam în Giurgiu. Eram al
lui, și nu prea. Prima întrebare dilematică. Doream să migrez de
la o școală la alta pentru o iubire, dar în subsidiar și pentru un
previzibil eșec școlar. Cele două pârghii mă vor trage toată viața
- fiecare de partea ei. Iubirea mereu acaparatoare și vocală
precum o sirenă, iar cartea cu infinitele ei mreje, in direcția
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opusă. Teama de eșecul în dragoste se va împleti cu cea de
eșecul în carieră. Fiecare iubire va fi o sângeroasă desprindere
de o alta, iar orice examen îl voi privi ca pe ultimul capital si
transfixiant.
Dacă mă gândesc bine, prietenul meu a declanșat totul. Fără
să vrea. Ghilgameș îl pierdea pe Enkidu. Va trebui să vânez în
continuare lei, dar de data aceasta știam ce e moartea.
Rămâneam un erou, dar deveneam unul tragic - conștient de
curmarea firului poveștii. Prietenul meu m-a chemat într-o pauză
la noua lui școală. O descoperise pe prințesă. Mi-a arătat-o. Se
ducea la apă. La izvor - îmi place să cred. Nu se schimbase. Se
înălțase. Părul îl avea lung. Talia zveltă. Era ea, din fotografie.
Frații Lumière o cinemaseră.
„De ea îți place?'' - va fi întrebarea prietenului meu față de
toate iubirile mele. Profund, ușor ironic, grijuliu față de mine.
Voi răspunde mereu fără șovăire: „Da!''- prin redundanță,
răspunsul va deveni fals. Prietenul meu - alter ego-ul meu,
oglinda mea în care nu voi îndrăzni prea des să mă privesc. Cu
cât se va îndepărta mai mult de mine, cu atât unghiul de proiecție
va fi mai bun, focarul mai exact. Prietenul meu va studia fizica,
pe care nu o va aplica niciodată, decât în ceea ce mă privește.

Capitolul 17

Traseul la Grădiniță părea liniar. Evident, nu era, dar cum
poți trece peste sinusoide decât unindu-le culmile? Iubirile se
însăilau ca în „Înșir-te mărgărite” - în timp ce iubita plenară din
Școala Generală își studia primii ani departe, într-un județ pentru
mine necunoscut pe atunci. Viața ne rezervă cele mai frumoase
vise, în timp ce noi ne chinuim să ni le croim.
Apăreau primii dintre noi care știau literele. Părinții mei nu
au vrut să mă dea deștept. Nu știau ce va urma. Cei care furau
startul, învățând acasă, urmau să îndure plictiseala primilor ani
de gimnaziu - dătătoare de lipsă de atenție și de concentrare.
Atenția e focalizarea pe termen scurt, concentrarea e vigilentă,
supravegherea îndelungată. În absența interesului, ambele tind
asimptotic spre zero. Eu nu eram fascinat de buchii. Precum
Nichita Stănescu, nu înțelegeam cum minunatele cuvinte
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spațiale, tridimensionale, pot fi reduse la un plan, aplatizate de
tăvălugul abecedarului.
Or fi fost babilonienii mari, dar trebuia să se oprească la
cifre. Numerele sunt ceva cantitativ, e normal să fie înregistrate
pe tăblițe de lut sau din alte conglomerate de minerale astăzi,
dar literele sunt destinate rostirii, în forma lor conjugată, care
aleargă pe buze, precum zefirul primăverii pe verzile câmpii.
Mă fascina imaginea. Și nu numai chipurile frumoase ale
colegelor, ci și proiecția pe un ecran. Diafilmul. Poveștile erau
savuroase. Eram acolo, nu cu Greuceanu și cu Făt-Frumos, ci
chiar ei, fără nicio intermediere fantasmagoreică. Mă deranjau
chiar colegii când aplaudau, țipau de groază sau aplaudau de
bucurie. Acolo eram eu, aveam nevoie de liniște spre a mă
concentra și a duce opera la bun sfârșit. Ani de zile apoi, când
voi pleca dimineață spre Liceu, îmi voi închipui că sunt într-un
film, întotdeauna personajul principal, căutător de dreptate și de
frumos, învingător în cele din urmă, după nesfârșite peripeții.
Genericul era scris mare pe ecran, dublându-mi chipul, trupul
întreg, care se îndrepta spre public într-o imagine în crescendo.
Am legat eroismul de o scenă, prin urmare l-am compromis din
start. „Lauda omoară fapta”, dar cine să-l citească pe
Shakespeare la o asemenea vârstă? Dacă îl aprofundezi, nici nu
mai merită să trăiești. Acolo e tot.
Când iubita din Școala Generală era, în sfârșit, a mea - adică
venise în Giurgiu și câștigasem escapada de cucerire - ne
petreceam sâmbetele și duminicile în sălile de cinematograf.
Cele două ale orașului: „Lumina'' și „București''. Vor întrece
toată lungimea peliculelor pe care cinefilul din mine le-a văzut
ulterior. Era prelungirea diafilmului. Dar zgomotul acela tors al
bobinei aparatului de proiecție de la Grădiniță nu mi-l va mai
da nicio sală multiplex.
Iubita mea era odată bolnavă. Dădeam cinemaului relache.
Și nu era zi de luni, ci chiar sâmbătă sau duminică. M-am dus
la ea. Nu cu portocale, că nu se găseau. Dar cu sufletul meu
inocent și curat. Fără teama de acum că aș putea contracta
maladia. M-a privit cu ochii ei mari, niciodată făcuți. Mare fiind,
când și rimela - extrem de rar, la evenimente considerate de ea
importante - erau o redundantă semantică. Ea era expresivă și
frumoasă în mod natural. Adăugând expresie perfecțiunii, o
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estompa. Cum spune Paler, „Te iubesc foarte mult” valorează
mai puțin decât „Te iubesc''.
Era o fericită. Avea diafilm acasă. M-a invitat să facem
vizionarea la ea. Mi s-a părut o depășire de granițe - prima la
care eram invitat să particip. Făcută cu acordul părților era un
început de cununie. Pe care nu o vom duce niciodată la Altar
sau la Starea Civilă. Dar copiii care se leagă nu se mai despart.
Ei sunt ca în Jacques Prevert - dincolo de lumina zilei, în
orbitoarea strălucire a primei lor iubiri. Nu știu ce peliculă am
urmărit. Eram total bulversat aflându-mă în budoarul prințesei.
Ea în pijama - evident, una înflorată, dacă nu oi fi înflorat-o eu
- patul învelit în așternut alb apretat. Eu stingher, în haine civile.
Ea dăruită toată, învinsă de boală ca de un fel de dragoste
molcomă. Pentru prima dată, pelicula mi-a părut secundară. Era
importantă - pe peretele dormitorului, dar era doar un fundal. Pe
acest back-ground, valsam noi. Îi simțeam căldura febrilă. Nu
știam dacă e de la boală sau de la emoții. Nu știu nici acum, cu
toată medicina.
De altfel, știința nu m-a învățat decât să mă îndoiesc de
aprecierile mele pripite. Care, fiind primele, sunt întotdeauna
cele mai sincere. Avea respirația întretăiată, bucală, nasul
fiindu-i înfundat. Îmi era imposibil să o sărut. S-ar fi sufocat.
Un motiv în plus pentru un demers pe care nu l-am îndeplinit
niciodată. Mă uitam cu coada ochiului la ea și cu restul privirii
ațintită la Crăiasa Zăpezii de pe ecran. O iubeam în povestea
aceasta care ne cuprindea. Era deopotrivă a mea și a lui
Andersen. Ce s-ar face marii scriitori fără noi, micii lor cititori?
Pijamaua ei moale de diftină degaja o catifelare pe care doar
o bănuiam. Catifeaua umbrei - din „Albatrosul ucis'' al lui Labiș.
Muream și eu, trecând la altă vârstă. A iatacelor feminine
interzise vulgului. Urma să mă desfăt cu ele. Dar prima
incursiune era una deopotrivă romantică și salvatoare. O
eliberam pe iubita mea de molima ce o bântuia. Mă luptam cu
dragonii virușilor ei. Când am aflat mai târziu, la Institutul de
Virusologie „Ștefan Nicolau'', cum îi cheamă pe fiecare în parte
și ce structură capsidică au, am realizat cât de greu de învins
sunt. Dar pe atunci nu-mi băteam capul să-i taxonomizez.
Alcătuiau o singură entitate malefică, în opoziție cu micile mele
puteri.
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Sunt oameni care se fac bine prin credință, prin voință sau
prin rugăciunile altora. Iubita mea s-a întremat în mai puțin de
douăzeci și patru de ore. Principiul milenar funcționa. A doua
zi a venit la școală, îmbujorată de ultimul puseu de febră sau
poate de mulțumire față de cel ce-o salvase. Mândru de mica
mea faptă eroică, am trecut, totuși, și prin Facultatea de
Medicină.

Capitolul 18

Haosul Grădiniței trebuia întrerupt. Nu de noi, piticii, ci de
cineva din afară și totuși parte din sistem. Noi ne iubeam,
făceam pozne, practicam nesupunerea. Nimic spectaculos. Toate
Grădinițele lumii abundă de așa ceva. Nu înțelegeam ce caută
cei mari printre noi. Și care, pe deasupra, nu ne erau nici părinți.
Adulții nu fac decât să îi îngrădească pe cei mici cu fel de fel de
absurdități. „Destul cu joaca!'' Dar nu asta e definiția copilăriei?
De ce ne-au mai luat minge? Destul că ne jucam noi și în numele
lor, care au cam uitat regulile, nemaivorbind de faptul că și-au
pierdut rezistența și agerimea! Să citim? Dar nu știm literele. Iar
ei nu au mereu timp să ne citească și anumite cărți se vede clar
că îi plictisesc. Să dormim? Când e atâta soare afară? Vorba
Magdei Isanos: „E păcat să mori într-o zi cu soare!''
Pregătirea a făcut-o cea mai tânără dintre educatoare. Nu
puteam intra în realitate așa, dintr-o dată. Ne-ar fi zgâriat. Tânăra
educatoare părea de vârsta noastră multiplicat cu un ordin
rezonabil. Nu știam noi ridicarea la putere, dar anticipam. Era
frumoasă, distinsă, grațioasă, desprinsă din povești.
Nu era „soprană'', nu țipa la noi. Avea darul înțelegerii. Cum
să nu o iubim? Care mai de care ne aruncam în brațele sale ca
ale unei mame de împrumut. Când venea cu copiii săi reali la
Grădiniță - mai mici decât noi - îi divinizam, considerându-ne
noi mari și în postură didactică. Lucrurile au decurs bine până
când noi, băieții, am făcut o boacănă colectivă. Nu mi-o mai
aduc aminte, dar, fiind ceva răspândit asupra tuturor, pedeapsa
trebuia să fie pe măsură, cuprinsă de un caracter globalizator.
Stăteam încolonați să ne primim sentința. Fără să ne înghesuim.
Eu - probabil tartorele - mă disimulam printre ultimii. Totul se
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întâmpla în sala mare de recepție în care se deschideau toate
ușile - și ale dormitoarelor, și ale atelierului de pictură și desen,
sala de mulaje din plastelină. Ce mai, toți ochii ațintiți deasupra
noastră. Și mai ales cei melancolici, și unii înlăcrimați - ai
fetelor, nici ele nelipsite de vină, fie și prin simplul fapt că
aventura le fusese destinată.
Nu știu ce resorturi interioare m-au învins. De obicei, sunt
demn și stoic. Dar atunci, în lumina aceea difuză a lămpii de pe
perete, amestecată cu amurgul ce se întrezărea prin ușa de la
intrare, pe care urmau să sosească părinții, am cedat. Cuprins de
un abur al spaimei și al epuizării morale, învins de propria vină,
am izbucnit în plâns. Ca în scenele finale din tragediile lui
Eschil. Dacă acolo nu ai nicio șansă să scapi - altfel degeaba
s-a plătit biletul – aici, în realitate, Soarta a fost mai puțin crudă.
Doamna Directoare, de pe scaunul de unde împărțea judecata
olimpiană, întocmai Luciei Sturza-Bulandra din a ei berjeră, a
întins mâinile spre mine. Gestul era pacificator și crucificator.
Asta așteptase. Prima recunoaștere a vinei. Formarea căinței.
Prin mine erau iertați toți. Și cei dinaintea mea, și cei de după
mine. Cu toate neamurile.
Ni s-a demonstrat că cei mari nu au numai un rol onorific în
viața noastră. Că ei sunt alături de noi, fiindcă ne seamănă. Se
interpun în joaca noastră fiindcă o înțeleg și îi regretă
caducitatea. Eram salvat de pe Golgota. Crucea mea era purtată
de cea care mă grația. O făcea cu atâta demnitate și maternitate,
încât nu a părut nimic gratuit. O făcea tot în numele dreptății pe
care o împărțise până atunci. Dar al unei altfel de judecăți. Spre
pace. Spre iertare. Bine spunea Ovidiu, poetul latin exilat la
Pontul Euxin: „Binecuvântată fii, Pace (Irene), fiindcă în sufletul
tău a înflorit Iubirea!''
Eu iubisem deja, dar ca un barbar. Nu știam limba iubirii. Nu
citisem „Ghirlanda Dragostei'' a lui Rabindranath Tagore.
Prenumele acestui zeu indian, ajuns și la Giurgiu, înseamnă
„Soare'' - astru care, asemeni celorlalți, se învârtește și rămâne
pe cer prin forța iubirii - după cum spune Dante Alighieri. De
atunci, nu am mai luat fetele de gât pe hol așa, ca o pradă - cum
a abordat Marin Preda viața. Deveneam galant. Le făceam
propuneri (in)decente a la Robert Redford către Demi Moore.
Mă convertisem. Fără nici măcar să trec prin Biserică. Decât de
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Paști și de Crăciun, îmbătat de aroma anafurei și a vinului.
Nimic teozofic, încă.

Capitolul 19

La ora când scriu acest capitol, o mare editură străină a
acceptat publicarea unui volum al meu de aforisme la Londra și
la New York. Traducerea îi aparține profesoarei mele de limba
engleză din liceu. De fapt, nu numai din liceu. Și de dinainte, și
de după.
Prolegomena am făcut-o. Prin grădiniță. Terra. Mama
Primordială. Cine n-a fost la Grădiniță nu are ce căuta la
Facultate. Doamna Directoare de la Cămin, care m-a luat în
brațe ca Geea pe Zeus, ocrotindu-mă de furia Timpului în unul
din craterele sale, până m-am făcut mare, capabil de a mă lupta
cu Chronos. Nu știu dacă îl voi învinge, dar îi voi smulge prada
- viața mea. Eternă sau nu, ea va fi fastă. El nu o va putea știrbi
cu suferințe trecătoare. Nu are niciun drept asupra unei posesii
ce nu-i aparține și cu care nu m-a înzestrat el.
A fost o continuare firească limba enleză după Grădiniță. Nu
veți fi de acord, sunt sigur, nu e limba natală. Și ce are a face?
Româna o știam deja, cu toate invectivele și înjurăturile pe care
urechile mele de copil le auzeau atât de frecvent. Copiii preiau
toate impuritățile din mediu. Dacă la mine în casă se vorbea
civilizat, mă confruntam din plin cu exteriorul. Copii proveniți
de peste tot, cu instincte atavice și comportamente gregare. Mă
oripila limbajul lor, dar nu aveam puterea să-l uit. Nu înțelegeam
atrocitățile lexicale, dar ele aparțineau graiului natural. Esop,
trimis de stăpânul său să aducă ce e mai de preț din piață pentru
niște oaspeți de vază, s-a întors cu limbi. Peste un timp, niște
rude sărace au fost omenite tot cu limbi. „Cum e posibil, Esop,
ce te consider cel mai înțelept dintre sclavii mei, să aduci și
unora, și altora aceeași fiertură?'' „Fiindcă, stăpâne, limba
deopotrivă e tot ce e mai bun, prin farmecul cuvintelor sale, și
tot ce e mai rău, prin blasfemiile ce le poate debita!''
Profesoara de limba engleză a turnat aur peste dospita
alteritate de termeni. A continuat exact finele Grădiniței. M-a
luat din brațele mamei mele și m-a prins în propriile brațe. Era
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fiica Geei... Doamna Directoare de la Cămin se retrăgea în
Istorie, pentru a mă lăsa pe mine să îmi construiesc una. Dar
încă nu eram matur. Învățasem spiritul, dar nu știam să îl exprim.
Șansa de a avea părinții profesori s-a tradus prin posibilitatea de
a frecventa gratuit toate casele marilor formatori din Giurgiu.
Era jurământul lui Hipocrate tradus în forma paideică: să
primești toate rudele confraților tăi și să le școlești ca pe
propriile odrasle.
Am pătruns în casa profesoarei mele. Erau primele lecții
particulare pe care le luam. Chiar înaintea celor de franceză, pe
care mama ezita să mi le dea, neconsiderându-mă copt. La
școala generală, încă nu se introdusese limba străină. Trebuia să
mai creștem. Adică să ne mai zbenguim. Ideea greșită că un
copil poate amesteca limbile ca în Turnul Babel. Dar acolo erau
muncitori preocupați să atingă Cerul. Dorința nu era a lor, ci a
comanditarului, un împărat babilonian. Haosul creat a fost
cumplit.
Vorbind saptezeci de limbi diferite, le-au căzut cărămizile în
cap. Eu nu printr-un turn vreau să ating Cerul. Deci niciun
pericol de vreun cucui. Peste mine se va prăvăli tot firmamentul.
Apartamentul era liniștit, la umbră. Vegetal. Ca Raiul. Plin
de cărți. „Paradisul nu poate fi decât o Bibliotecă'' - Borges.
Pătrund timid. E mai bine ca la Grădiniță. Fără vacarmul
colegilor. Deși o colegă nu mi-ar strica. Nu știu să citesc. E și
rău, și bine. Mi se citește. Doamna Profesoară îmi aruncă câte o
privire, să vadă dacă sunt atent. Sunt, ce pot să fac? Numai că
am și darul explorării. Admir fața de masă cu motive folclorice,
prinsă sub geamul protector, ce servește drept scriptorium. Nu
mă pot concentra mult. E o poveste cu un cățeluș rătăcit ca mine
prin lume. Spre deosebire de mine, știe engleza. Doamna
Profesoară face traducerea. După fiecare frază. Sunt mai
interesat de varianta în română. Limba engleză mă
inoportunează. Strică firul narațiunii. De fapt, îl dedublează ca
pe o țesătură ce ar trebui întărită. Nici până azi nu știu ce s-a
întâmplat cu cățelușul. Dacă mai aleargă pe străzi, dacă a mai
cresut. Era un câine miraculos. Din Baskerville, fără doar și
poate. Mama mă întreba ce am învățat. „O mulțime de lucruri!''
- îi răspundeam, și această pletoră mă scutea de detalii. Cel mai
câștigat era tata, care, dormind cu mine, era privilegiatul
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poveștilor mele. În fiecare seară, îi depănam câte una. Pe asta
cu cățelușul i-o tot diluam, ca să ne ajungă până la următoarea
oră de engleză, care era una pe săptămână. Precum în „Colț Alb''
– „White Fang'', alt câine celebru - împărțeam cu parcimonie
peștii uscați. Dar cineva fura din ei. Un câine sălbatic, descins
din lupi. Era spiritul meu revoltat și sălbatic, fecund și literat.

Capitolul 20

Am primit o carte de la Doamna Profesoară de limba
engleză. Sunt încă mic, dar știu să citesc. Fabulele lui Jean de la
Fontaine. În limba română. Acum am ediția prineps în limba
franceză, cu desenele epocii. Impactul e la fel. Atunci eram puțin
gelos. Prima mușcătură a acestui sentiment. Cartea era dedicată
negru pe alb, pe prima foaie velin interioară, în egală măsură
mie și surorii mele. Mă impacienta această trăire. Ascundea o
alta mai profundă. Până una alta, eram mic și trebuia să ascund
impulsul.
Orele și-au schimbat tipicul. Sunt pus să citesc. Cățelușii au
fost înlocuiți cu fragmente din „Prinț și Cerșetor'', „Oliver
Twist'', „Tom Sawyer''. Navigam cu ambarcațiuni zgomotoase
și trepidante pe Mississippi, care, alături de Missouri, alcătuiește
cel mai lung fluviu al Planetei.
Ai mei mă așteptaseră la o venire din tabară cu un joc electric
și electrizant în egală măsură.Un ''Cine știe castigă'' fără
profesor. Nu caștiga nimeni nimic, dar era pasionant. Nu conta
atât faptul că Alexander Fleming a descoperit penicilina,ci
declarația lui Casius Clay pe care am aflat-o mai târziu și urma
să i-o spun performerului olimpic Ivan Patzaichin pe brațul
Dunării la Giurgiu în cuvântul meu din finalul competiției de
canotci ''Rowmania'' -iată o inserție engleza - ''a vâsli'' în formă
de prefix a numelui țării noastre. Casius Clay, deci : ''Am
detestat sala de antrenamente și totuși m-am dus ani in șir, de
trei ori pe zi. Dacă Alexander Fleming a facut penicilina din
pâine mucegăită - o ieși și din mine ceva !''
Copilăria mi-a servit ca material germinativ pentru tot restul
vieții. Eram ca un spor care acumulase cu spor și se deschisese
la pubertate descoperind condiții prielnice.
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Planșa electrică m-a dezamăgit repede. Avea aceleași
circuite. Nu trebuia să știi răspunsurile, ci conexiunile.
Stratagema se aplica și la școală. Elevii șireți prindeau esențialul
și dădeau impresia că au aprofundat. Profesorul doar dacă era
un adevărat Ulise putea să-i deconspire. Am găsit cartea „Cine
știe câștigă''. Pe domenii. Cea mai groasă carte pe care o citeam.
Nu întelegeam mare lucru, dar îi fermecam pe cei mari cu date
statistice. Cel mai mare munte, cel mai activ vulcan. La ce bun?
Până ce voi ajunge adult, se va stinge. Totuși Etna, cu cei 3300
de metri ai săi, a rămas cel mai înalt vulcan activ european. S-o
mișca lumea, dar îi țin ritmul.
Eram un farsor. Cu câteva cifre, dădeam impresia că știu
geografie, cu câteva nume istorie, cu câteva versuri literatură.
Dar e un început bun. Copiii care rămân în urmă recuperează
greu. Excepție Marylin Monroe. Când era mică, nu i-a spus
nimeni că e frumoasă. Am un album cu toate fotografiile ei,
începând cu cele de familie. Era rățușca cea urâtă. A spus când
a ajuns la apogeu: „Spuneți-i oricărei fetițe că e frumoasă, chiar
dacă nu e! Are atâta nevoie''. Nu trecusem pe la Hollyood, dar
lecția asta o știam. Mai aveam o carte - scamatorii explicate de
maestrul Aurelian Iosefini. Când mergeam la casa de la țară a
viitorului meu Profesor de Fizică - loc mitic pe care îl vom numi
„La Mogador'', eu mă voi produce în fața cancelariei cu astfel
de trucuri. Mai grav e că îi voi trage pe sfoară și mai târziu.
Îi ceream tatei o țigare. Spre disperarea împăcată a mamei,
fuma. O înnodam în fața asistenței, o desnodam și țigarea nu se
rupea. Eram aplaudat. Se găsea un sceptic - de obicei profesor
de vreo materie tehnică, fumător înrăit și el - care-mi spunea:
„Ia o țigare din pachetul meu, nu de la taică-tău!'' Mă făceam
palid. Nădușeam tot. Mă confruntam cu realitatea neanticipată.
Pentru prima dată. Ce probă! Îi luam țigarea cu degetele
tremurânde ca lovit de sevraj. O înnodam. Mulțimea se ridica
în picioare. Veneau și de pe uliță. Mă asediau. Reflectoarele pe
mine. Înnodam și deznodam la nesfârșit. Nicio fărâmă de tutun
brun în palmele mele. Eram eroul serii. Mă invitau la masa
câmpenească sub nuc. Față de celelalte odrasle, dobândisem
cincisprezece minute de glorie. Atâtea a contabilizat Andy
Worhol. Vă asigur că în mintea mea mai durează și acum. Un
profesor chiar s-a oferit să-mi pună el puțină sare pe castraveții
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tăiați în lung. „Cum ai reusit?'' - mă întreabă. Mă fac că nu
pricep. „Am repetat trucul de mai multe ori.'' Ce răspuns voalat!
Nici la Delphi nu-l întâlnești.
Secretul vi-l spun. Poate îl intuiți. Nu trebuie să fii profesor.
De altfel, cred că viitorii mei magiștri nu erau atât de fascinați
pe cât mi se părea mie. Pur și simplu, țineam în palmă o foiță
de celofan transparentă și subțire ca o foiță de ceapă. Să nu mă
întrebați prin ce mecanism ținea țigara neruptă. Am trecut prin
liceu și tot nu am aflat. Bine că acolo înveți o mie și una de
chestii, dar secretele lui Iosefini rămân nedezlegate.
Acum aș fi dat alt răspuns. Cum am reușit? Citind. Precum
yankeul de la Curtea Regelui Arthur, care, știind că vine eclipsa,
a scăpat cu viață. În orice timp istoric te poartă soarta, cartea te
salvează. Mark Twain era unul din autorii predilecți ai
Profesoarei mele de Engleză și lecțiile - era clar - mă captivau
din ce în ce mai mult.

Capitolul 21

Citeam la întâmplare. Cum am început să mă descurc pe o
pagină scrisă, fuga la Biblioteca Școlii Șapte. Pășeam ușor - era
pe holul privat cu Cancelaria. Doamne ferește, să deranjez pe
cineva! Cum am intrat, am simțit un miros de vechi. Literatura
era alterare și alteritate. M-a frapat un dulap așezat pe cant, chiar
în fața ușii. Și apoi, altele ca el, în paralel. Era clar, nu aveam
spațiu de manevră. Îl voi dobândi cu timpul.
O bibliotecară în prag de pensie dădea cheile unei noi
bibliotecare tinere. Începeam, deci, împreună escapada. Nici eu,
nici noua amfitrioană, nu știam unde sunt cărțile pe raft. Cu toată
diferența de studii biblioteconomice. L-am găsit pe Ion Creangă.
„Caprele Irinucăi''. Povestea cu pluta și râia și cu prăvălirea
casei. Am împrumutat-o pe dată. Mi s-a spus că trebuie să
completez o fișă de lectură. Dacă mă descurcam cu cititul, cu
scrisul îmi era mai greu.
Vorba Anei Blandiana: „La început, scrisul nu e decât fratele
mai mic al lecturii, pe care o va depăși în cele din urmă''.
Doamna bibliotecară îmi observa stângăcia, dar mă lăsa să
mi-o îndrept. Scriu ca un agramat. Dar scriu totuși. Întreb de ce
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trebuie să completez cartonul. Îmi răspunde: „În situația în care
nu restitui cartea.” Nu știam ce înseamnă „restitiui'', dar sigur
era vorba de varianta - puțin probabilă, ca în cursele aeriene de a nu o mai aduce înapoi. Am întârziat la oră. Doamna
Învățătoare s-a uitat la mine ca o cloșcă ce nu știa dacă să își
certe sau să își îmbrățișeze puiul rătăcit și reîntors. Mi-a văzut
cartea ponosită din mână. A înțeles traseul. Nu m-a mai
muștruluit, dar nici nu a considerat oportun să mă laude.
Și astfel, prima mea achiziție livrescă a fost trecută sub
tăcere. La școală, că acasă tata, cum a zărit cartea pe noptieră,
m-a luat la rost: „Ce e cu cartea asta veche?'' Nici nu o atingea,
decât cu privirea. I-am spus proveniența. Nu l-a impresionat.
„Să o duci înapoi. Mâine.'' Apoi a îmbrăcat-o. Ca pe un copil în
scutece. Îi stătea și ei bine. A scris pe cotor cu o peniță fină - cu
incrustațiile sale caracteristice - ceva care trebuia să fie numele
cărții și al autorului. A doua zi, după această heraldică, Doamna
Bibliotecară a recunoscut al cui sunt. Mi-am dat seama că există
un cod secret între inițiați. Ca în „Numele trandafirului''. Un
orfism, aș fi spus mai târziu. Cert e că această secvență a
„Amintirilor din copilărie'' a fost cartea pe care am citit-o cel
mai rapid. Chit că, după acest „fast-reading'', am rămas precum
Woody Allen după ce a citit în douăzeci de minute „Război și
pace'' a lui Lev Tolstoi - „e vorba de Rusia!''
„Ai și citit-o?'' - m-a întrebat Doamna Bibliotecară, încântată.
Nu puteam să o dezamăgesc. Era prima care îmi aprecia apetitul
spre ceea ce Lucian Blaga numea „Grota lui Faust''. „Da!'' Noroc
cu desenele! Nu mințeam prea mult. Știam intriga: ceva cu niște
capre, niște copii care fug cu o plută pe un râu, o casă prăvălită.
Nu puneam accent pe stil. Nici pe regionalismele moldovenești.
„Dacă e așa, uite ce îți propun: ia aceste două cărți și într-o lună
să le faci rezumatul''. Erau „Winnie The Pooh'' și o culegere cu
primii medici ai Antichității și ai Evului Mediu: de la Hipocrate
la Aviccena. Grosso- modo, o carte de profan și una de sacru. În
ce ordine să le atac? Le-am luat la subraț, ca să nu ajung iar
târziu la oră. Doamna Bibliotecară a avut bunăvoința să îmi
completeze fișa. „De semnat, însă, trebuie să semnezi tu! Și
pentru ieri!'' Nu mai semnasem în viața mea.
La parterul blocului, la sucursala Casei de Economii și
Consemnațiuni, mă jucasem cu alți copii neastâmpărați ca și
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mine de-a petițiile. Luam niște foi volante, prevăzute cu
tipărituri și locuri libere, și le ștampilam cu degetele noastre
înmuiate în ochiul de cerneală rece din bolul de sticlă. Uneori
mânuiam și penița, dar zgâria groaznic pe foița prea subțire,
așezată pe geamul mesei. Câte cecuri în alb am semnat, niciunul
nu mi s-a întors! Pe câți oi fi îmbogățit cu pauperitatea mea!
Acum era altceva. Trebuia să semnez. Cu un pix prevăzut cu
sfoară, așa cum vedeam că lega mama-mare găina mai nărăvașă.
Să nu fugă. Să nu zboare. Cu pixul acesta era la fel. Era un fel
de Belerofon. Ce mai, am semnat. Asta însemna că trebuia să
îmi scriu numele. Mai bine scriam titlurile și autorii cărților. Miar fi luat mai puțin. „Ai terminat?'' - m-a întrebat Doamna
Bibliotecară. „Da!'' - i-am răspuns și am adăugat: „Să verific!''
„E cam lung!'' - mi-a spus. Dar acesta era numele meu. Mai
târziu, am aflat că îl puteam abrevia. Acum îmi era drag de el
integral.
Bucuria nu a mai fost ca prima dată. Cărțile mi se dădeau,
nu le mai găseam eu. Fantastica plăcere de a naviga pe rafturi,
de a nu lăsa cărțile țipând disperate, de a le întinde o mână de
ajutor spre a le scăpa din oceanul indiferenței. Trebuia să trec
des pe aici, prin acest miros înecăcios de fungi papieri. De mine
depindea viitorul omenirii. Biblioteca din Alexandria ardea
pentru a doua oară. Și nu mocnit.

Capitolul 22

Mirosea a toamnă. Aroma aceea, la început discretă, de vii
coapte și de pere zumzăite de albine, care apoi devine un iz de
struguri fermentați și de gutui ținându-se cu tărie în ram.
Un bun prieten de familie mă cheamă să culeg via. E un
eufemism. O mică boltă în fața casei. Prilej de pastramă de oaie
și de must. E din Ardeal. O gătește ca nimeni altul. E asistent
medical, dar nu e un simplu felcer, ci e un adevărat vraci fără
studii terminate. Vindecă oamenii din priviri, din vorbe și cu
leacuri miraculoase. Nu mi le-a spus. Le-a luat în Lumea de
Dincolo. Cred că acolo se găsesc cele mai mari taine. Nu mă
grăbesc. Le las să dospească. Are o forță colosală. Pe lângă acest
Hercule, sunt ca Nadia pe lângă Bella – „o așchiuță''. Îmi place
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să deprind creșterea lângă acest om. Mai cer o porție de
pastramă. Îmi e oferită cu generozitate. Oamenii mari sunt și
mărinimoși. Vorba lui Aristotel: „Au de unde să ofere''.
Îmi împrumută „Medicina pentru toți'' și „Agenda Medicală''.
Le voi citi pe nerăsuflate. În final, îmi va spune că e prea puțin.
Toți medicii citesc. Dar nu au practică. Și îmi arată cele două
mâini. Mari, robuste. După aspectul fizic, voi fi un ratat. Chit
că fac flotări, tracțiuni și genuflexiuni în fiecare zi. Am
împrumutat și două gantere - pe cele mai ușoare - de la băiatul
Îngerului Blond de lângă mine, Profesorul de Sport. Pe cele mai
grele nu le-aș fi putut transporta.
O dată pe an - întotdeauna de Paște - mama scoate imensul
covor persan din camera mea. Să îl primenească. Eu îl bat fără
spor. Am rupt și o paletă. Apoi îmi aduce ligheanul cu apă
îndoită cu oțet. Și peria roșie. Nu am talent. Mă stropesc pe față.
Sunt plin de scame și miros ca un gogoșar pus în borcan. Colegii
de clasă care mai trec pe stradă râd când mă văd. Ei nu au făcut
asta niciodată. Eu exersez în fiecare sâmbătă cu carpetele mici.
Chiar și cu pleduri. Orice poate fi pus în bătaia vântului nu scapă
vigilenței mamei.
Tata e „în corzi''. Își caută un colț în care să își citească
poeziile de Philippide sau critica lui Lovinescu, Ralea,
Crohmălniceanu. Eu sunt de partea lui, dar trebuie să onorez și
corvoada covoarelor.
- Vezi că ți-am adus „Magazinul''! - îmi spune, prin asta
înțelegând că trebuie să dau rasol, dacă vreau să mă înfrupt mai
repede din cultură.
Și mama citea. Dar întotdeauna pe covoare curate. Ca să
ridice garderobul, pentru a elibera covorul cel mare, mama apela
la Îngerul Blond. Era un fel de ritual. Ca o Anafură înainte de a
lua Lumină în Noaptea Învierii.
Vecinul era dotat. Venea cu o rangă. Într-un an, nu a mai
găsit-o. S-a opintit cu umărul ca Jean Valjean. Ținea tot
garderobul în spate - cu hainele întregii familii, întins pe tot
peretele. Congestionat, i-a spus mamei să tragă covorul. Era
Atlas, ne ținea pe toți, Lumea întreagă. Apoi l-a așezat cu grație.
Fără zgomot. De atunci, nu a mai folosit ranga. Mergea și așa.
Ce m-a impresionat la Hercule e că, în cele Douăsprezece
Munci, e pus să își ducă la împlinire menirea cu mâinile goale,
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fără ghioagă sau blană de leu. Eu, fără ustensilele mele - creion,
gumă, pix, stilou, carioci - nu aș face nimic.

Capitolul 23

Practica agricolă era un amestec de corvoadă și de fericire.
Vedeai fetele aplecându-se la fiecare minut. La școală trebuia
să aștepți o gumă să cadă sau să trântești tu penarul așa,
accidental. Și accidentul e rar prin natura lui și îi surprinde pe
toți, mai puțin pe cel ce l-a pus la cale. În plus, nu aveam nici
practică. Cum să culegem pământul? Cum să-i smulgem
roadele? Așa, la întâmplare? Nimeni nu ne dădea nicio
explicație, nicio instrucțiune. Uneori, apărea câte un inginer
agricol, care îi liniștea pe profesori: „Oricum băgăm mașinile!''
Adică munca noastră era bună doar de exemplu, mediu formativ
pentru mai știu eu ce abilități înalte. Dar nu era mai bine să fim
clădiți la școală? Întrebarea aceasta încolțea în tot mai multe
minți. Astfel au apărut chiulangiii. E drept că din ei se vor
recruta și cei ce vor chiuli la materiile de studiu, dar asta e altă
poveste. Exemplul era luat de la profesori. Se retrăgeau în masă.
Aproape toată cancelaria. Domnii maiștri ce mai țineau steagul
sus. Și cu destulă nemulțumire. Menirea lor era să ne învețe
prelucrarea metalelor - liceul nostru avea un profil mecanic, pe
diplomă scria „prelucrător prin așchiere''. Eu nu mi-am ascuțit
decât mintea, niciun obiect contondent.
„Maistru'' - cuvânt desprins din „maestru'', golit de sensul
academic, artistic, reverențios. Erau mulți. Nu le știam numele
și menirea. Nu erau oameni răi. Dimpotrivă. Făceau echipă cu
noi. Veneau să asculte glumele noastre și strecurau și ei câte una.
Mâncau cu noi. Prezența se făcea lângă frasin. Bietul frasin,
obișnuit cu festivitățile și cu sărutările furate, trebuia să ne
suporte și așa. Fiecare se îmbrăca cu ce avea mai prost. Cei
bogați, și așa erau eleganți. Un fel de „casual''. Mă impresionau
colegii de la țară. O mână de inimoși care nu lipseau niciodată.
În treninguri ponosite, veneau zi de zi - și pe ploaie, și pe arșiță.
Așa li se spusese de acasă: „Dacă faceți naveta sau dacă stați în
gazdă, măcar duceți-vă la școală! Noi ne-am rupt de la gură
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pentru voi, iar pe frații mai mici i-am lăsat desculți''. Prea puțin
conta că liceul nu le oferea ce le făgăduise. Un caracter se
formează oricum.
Când ajungeau în câmp, se simțeau acasă. Briza aceea sărată
de pământ jilav le amintea de copilărie. Se cățărau pe nori din
priviri, priveau soarele pe furiș, luau ca Ion brazda în brațe. Erau
harnici, destoinici, nu făceau rabat. Pentru ei, practica nu era
timp pierdut ca pentru noi, orășenii. În fond, veșnicia s-a născut
la sat. Noi eram ca într-un exil cu circuit dus-întors, din care
trebuia să ne rupem precum budiștii din șirul reîncarnărilor.
Odată făcută prezența în curtea liceului, ne furișam după
autobuzele prăfuite și mirosind a motorină. A doua prezență
făcută pe tarla nu mai conta. Prinde orbul, scoate-i ochii! O zi
aproape întreagă ne rămânea spre studiu. Deschideam manualele
noi, cu foile lipite.
Dictatorul era prezent doar pe prima pagină a manualelor
umaniste. Se considera că la matematică, fizică și chimie
prolecultismul nu e indicat. Nici la limbile străine, nu-l puteam
exporta. Poate de aici o formă de separare a profesorilor acestor
materii de doctrina confiscatoare. Ei aveau alte legi, milenare principii antice de nezdruncinat, concepții moderne eliberatoare
ale spiritului. Era frumos să începem travaliul nostru cu
persoane avizate, dar nu a fost să fie. Inteligența se adaptează,
deci trebuia să fim inteligenți ante factum spre a o deprinde.
Din bun simț, o dată pe săptămână, onoram câmpul. Ne
vorbeam între noi și mergeam împreună. Eu cu viitorul fizician
al clasei. Nu cunoștințele lui din domeniul disciplinelor exacte
erau cele ce mă atrăgeau, ci îl îndrăgeam pentru pasiunea ce o
nutrea față de Cenaclul „Flacăra''. Ne luam rând unul lângă altul
și începeam să sporovăim. O noapte nu ne-ar fi ajuns, dar o
jumătate de zi! Profesorul supraveghetor ne-a muștruluit:
„Vedeți-vă de treabă!'' Prietenul meu mi-a zâmbit: „Asta e treaba
noastră!'' - și a continuat recitarea poeziilor păunesciene. Știa de
unde vine fiecare membru al Cenaclului și tot ce are în
repertoriu. Era „Woodstock''-ul lui. Și era rebel, slavă
Domnului! Această generație hipiotă era mai mult decât
pacifistă, era anti-războinică. Se spune că intoleranța cu care nu
accepți intoleranțele e o formă de intoleranță. Dar aici era
justificată.
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Ei au lansat sloganul: „Nu faceti război, ci dragoste!'' - mai
târziu a venit ideea că cine le vrea pe amândouă se poate
căsători. Tot ei ne avertizează că ziua de azi e prima din restul
vieții tale. Una peste alta, un acut simț al trecerii. Cum să mai
culegi roșii în condițiile astea?
Domnul Profesor revine: „Culegeți-vă rândul!'' „Dar nu e
rândul meu!'' Prietenul meu avea dreptate. În subsidiar: „E al
Statului. Să-l culeagă Statul!'' Profesorul și-a dat seama cu cine
are de-a face. S-a congestionat de cuvinte nerostite. Prietenul
meu mă urma cu lădița goală. Ținea isonul, dar nu ritmul. Și
Gandhi ar fi admirat o asemenea împotrivire pașnică. Dar
furtuna se anunța. Și nu numai pe cer. Nori negri încărcau
orizontul. „Ar fi bine să vă grăbiți!'' - rostea dascălul, parcă
întâmplător lângă rândurile noastre. „Autobuzul ne așteaptă!''
„Ne așteaptă'' era ca în „Strada Hanovra'', în care maiorul
necombatant folosea pluralul unificator. Colegul meu mi-a
murmurat: „Ne așteaptă de azi-dimineață! Puteam să plecăm
demult!''
Orice logică a unui profesor poate fi dejucată de un elev
impertinent. Dar aici era mai mult. O confruntare de orgolii, la
care nu aș fi vrut să fiu de față. Mai eram și parte!
Față de colegul meu, aveam un atu în privința Cenaclului
„Flacăra''. Îi văzusem la Giurgiu pe scena Teatrului „Ion
Vasilescu''. Deși eram mici, părinții ne luaseră cu ei. Să vezi cu
ochii copilăriei un astfel de spectacol de lumină e înălțător. O
marcă pentru toată viața. Poetul însuși spunea că, prunc fiind,
fusese lăsat de mama sa pe o bancă în gară. Biata femeie,
căutând locurile în vagon, a auzit semnalul de plecare al trenului.
Noroc că pe peron se afla un grup de soldați. Au trecut copilul
din mână în mână. „De atunci port stigmatul Armatei Române''
- conchide Poetul. Așa și eu - de atunci sunt impregnat cu Labiș,
Blaga, Esenin, Arghezi, Nichita, Păunescu...
Dar din amintiri nu poti trăi o viață. Profesorul anunță
sentința îndelung mocnită: „Nu vom pleca până când ultimul
elev nu își va termina norma!'' Ce umilință... „Ultimul elev''...
La școală nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Atrocitățile survin în
condiții limită. Criza are soluții devastatoare. Dar „criza''
înseamnă „cernere''. Binele trebuia separat de rău. Prietenul meu
începe să culeagă la propriu, dar fără elan. Prima pătlăgea i-o

61

MAIORESCIENII

aruncase în lădiță chiar Domnul Profesor, ca un fel de putere a
exemplului. Atmosfera e tensionată. Autobuzul e încărcat de
suflete nădușite. Unul din ele face o încercare disperată. E al
meu: „Vreau să îl ajut!'' - spun cu voce stinsă, temându-mă de
urmări. Niciun Zeu nu e încântat când un muritor ajută un
penitent. Profesorul îmi permite totuși. Din picioare ne
supraveghează pe amândoi. Nu mai vorbim între noi. Ne
concentrăm ca la rezolvarea unei ecuații diferențiale. Șirul e
infinit. Ca în teoria numerelor. Ajungem, totuși, la un presupus
capăt. Profesorul nu mai vine să verifice. Își susținuse lecția.
Din care nimeni nu a înțeles nimic. Marea masă din autobuz,
docilă și confuză, avea deja lecția învățată. În ceea ce mă
privește pe mine, voi fi întotdeauna în zona de tranzit. Iar ce a
înțeles colegul meu în îndârjirea lui spornică se poate deduce
din singurele cuvinte pe care mi le-a adresat în autobuz, pe
desfundatul drum de întoarcere: „Când vine Cenaclul la Giurgiu
pe Stadion, mergem împreună!''

Capitolul 24

Azi am primit o invitație să susțin o conferință la un Mare
Târg de Lână din Franța. Îmi voi începe pledoaria așa: „Vin
dintr-o țară mioritică, România, scăldată de Dunăre și de razele
blânde ale soarelui. Transhumanța nu e decât o metempsihoză
terestră. Oița năzdrăvană îi vorbește ciobanului, avertizându-l
de uneltirea criminală. Dar pentru el moartea nu e decât unirea
cu Cerul, deci o formă de veșnicie pe care o acceptă cu bucurie,
ca pe o nuntă celestă, numai cu condiția ca mama lui să nu știe.
Oile, mai mult decât inteligența, l-au scăpat pe Ulise de Ciclopul
Polifem. Iason a smuls Lâna de Aur cu ajutorul unui artist al
lirei - Orfeu. Mielul e simbolul Creștinătății prin puritate și
blândețe, iar oaia rătăcită și regăsită bucură Pastorul mai mult
decât întreaga turmă, fiindcă este reîntoarcerea la esență.
Spre deosebire de bumbac, care este o fibră vegetală
glucidică, un polimer zaharic, lâna este o fibră proteică animală
de tip cheratinic. Un fir de păr aparent fragil, dar care, întocmai
celui din plasa de păianjen, e materialul cu cea mai mare
rezistență pe unitatea de suprafață. Sabia atârna deasupra capului
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lui Damocles ținută de un fir de păr. Destinul nostru e bine
strunit în această construcție naturală.
Zeitățile trăgeau care ancorate de părul lor. Arcușul, ce atât
de dulce cântă pe strune, e făcut din fire de coadă de cal. Perfect
termoizolantă, lâna permite respirația tegumentară, sporindu-ne
starea de bine.''
Dorința de a prezenta orice subiect m-a fermecat
dintotdeauna. E o meteahnă din școală. O banală compunere, o
temă printre altele la dirigenție, pentru mine deveneau o
pledoarie. Făceam din țânțar armăsar și pe acest bidiviu galopam
spre albastre și înalte zări. Cred că trebuie să ne luăm în serios
îndatoririle școlare. Ele ne urmăresc toată viața. Am citit o carte
rusească, „În Țara Temelor Nefăcute'': doi bătrânei se întâlneau
după o călătorie cu trenul de o viață - fiecare pornit din alt colț
al țării. Elevul pus să rezolve problema greșise rău timpii.
Calculele noastre eronate au consecințe pe termen lung.
În clasa a doua, ne-a venit un coleg nou. De la țară. A intrat
în mijlocul unei ore. Așa sosise rata. Iar el era atât de dornic de
școală, încât nu a mai așteptat până a doua zi. Sau poate nu-i
deschisese gazda. Cert e că l-am văzut așa sfios cu basca
mototolită în mâini. Copiii aceștia îmi vor fi cei mai dragi. Vor
fi întruchiparea sufletului meu fragil și inocent, bine camuflat
în orgolii și ambiții. Doamna Învățătoare, cu care ne petreceam
întreaga zi într-o continuă oră, l-a așezat în ultima bancă, singura
disponibilă. „Acolo merită să stea'' - gândeam cu toții. Nu
întârziase o oră – două, ceea ce se mai accepta, ci un an jumătate
- ceea ce e inadmisibil. Și pe urmă ce înseamnă „de la țară''?
Pentru noi exista numai oraș. „Țara'' era un loc de vacanță plin
de colb și de vaci, venite pe înserat de la pășune, fiecare știinduși curtea.
Mă uitam cu coada ochiului la el. Era frumușel. Un nas cârn,
mânjit de pistrui - de soarele ce nu-l cruțase. Nu părea atent la
oră, dar nici la noi. Ne sfida cu indiferența lui. Venea din altă
lume. Era un metec. Când m-am întors din nou spre el, surpriză:
adormise. Cu capul pe bancă. Perna de lemn nu-l deranja.
Probabil și visa. Ce forță de adaptare! De invidiat! Începea să
îmi placă, după ce îl renegasem. Doamna Învățătoare s-a făcut
că nu-l observă. Colegii mei la fel. Mie însă nu îmi dădea pace.
Era foarte bun la fotbal – „Sportul Rege" la țară, după declinul
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oinei. Nu era înalt, și asta îi permitea să se strecoare iute, în
slalomuri derutante. Dar nu printre jaloane, ci printre noi,
adversarii lui vii. La început, toți îi eram ostili. Cu timpul l-am
îndrăgit. Nu purta ranchiună nimănui, dar, dacă îl supăra cineva,
avea răspuns. Hainele, aproape aceleași, erau mereu curate și
apretate. Ținea la ele. Știa că nu are altele și că la oraș haina face
pe om. Avea o minte brici. Se descurca la matematică, iar la
franceză rezolva temele de acasă în timpul orei. Era stratagema
Doamnei Profesoare, care era și Directoare, sa ne dea o mie și
una de exerciții. „Începeți acum, faceți câte puteți până la
sfârșitul orei, restul acasă!” Plan dejucat de micul venetic. Cu
un scris buclat și ordonat, ca într-un registru de Primărie,
termina înainte de sunetul clopoțelului, de parcă ar fi copilărit,
precum Hector Malot, în crevasele săpate în calcarul normand
de tumultoasa Sena.
Blonduța avea ochi pentru el. Nu îmi plăcea treaba asta, dar
nici nu mă puteam opune. Măcar din spirit de frondă pentru
colegul meu de bancă, amorezat de ea. Dar el se făcea că nu
observă. Mai puțin vulcanic decât mine, avea lava la interior. A
mea se revărsa la fiecare pas. Blonduța avea strategia ei. Râvnită
de toți, nu era a nimănui. Dar ne dădea o palmă. „Uitați de unde
vine Făt-Frumos!'' Din nevăzutele depărtări, din conglomerarea
de praf și de eternitate, din sunetul rebel al gaițelor și din
scrâșnitul fântânilor cu cumpănă. Eram un perdant. Stare care
îmi va defini orice succes al meu.
Am reconsiderat „țara'', nereușind, totuși, să-mi reprim un
clișeu ancestral al primei copilării. Petrecându-mi o vară la țară,
am fost dus la o Grădiniță. Acolo, copiii beau lapte cu cacao, în
care înmuiau felii de pâine. Am fost invitat la acest festin sărac.
Nu știu dacă mi-a plăcut sau nu. Era dincolo de o percepție
senzorială. Aroma laptelui, combinată cu savoarea prafului brun,
mă purtau în Paradisul vizibil pe geam: o grădină verde, verde.
Nu asfaltată ca la mine, la Giurgiu. Era un instinct al libertății
care îmi fremăta pentru prima dată în nări. Copiii aceștia erau
cu adevărat liberi, precum caii Pădurii Letea. Nu eram de al lor.
Am plecat dintre ei.
Doamna Învățătoare ne dă să facem o compunere despre
gâscă. Eu eram Corifeul Literaturii. Nimeni nu îndrăznea să-mi
știrbească autoritatea. Citeam întotdeauna ultimul. Se epuizau
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toți pretendenții la cununa cu lauri. Nici Petrarca nu a avut gloria
mea. Repetam acasă. Le citeam alor mei. Tata era vrăjit. Un
profesor cu atâta experiență didactică și cu un spirit critic
moștenit de la Ralea. Mama mai realistă - vorba lui Sorescu în
„La Lilieci'': „cădea și ea în misticism''. Doar sora mea - mai
mare cu doi ani decât mine - nu participa la aceste elucubrații
sacramentale. Și avea motive întemeiate: temele ei, infinit mai
grele decât ale mele.
Compunerile despre gâscă se perindă în fluxul steril obișnuit.
Cu ce să impresionezi? Mă ridic eu. Rumoare. Tăcere ca la
Facerea Lumii, înainte de crearea maimuțelor. Rostesc fiecare
frază apăsat, convins de reverberația ei infinită. La sfârșit, am
aerul că vreau să fiu aplaudat. Mă mulțumesc cu privirile
admirative ale colegilor. A iubitei mele e și contemplativă.
Blonduța însăși lasă să-i cadă un zâmbet, ca o floare pentru un
învingător din arenă.
Ora e la apogeu. Așteptam cu toții clopoțelul, care întârzie.
Se trezește neavenitul din ultima bancă: „Aș dori să citesc și
eu!'' Bietul de el, nu știa cutuma. Era străin ierarhiei. Se
aventurează. Nu știu dacă să-l admir sau să-l desfid. Îl las, cu
bunăvoința crudă a unui Împărat Roman. După acordul meu
tacit, îl primește și pe cel oficial al Doamnei Învățătoare. Fraze
legate, motivații coerente. Băiatul ăsta chiar are stil. Îmi vine să
mă ridic să îl iau de guler. Dar nu se face. Descrie pasărea
domestică din curtea lui. Vorbea în cunoștință de cauză.
Adevărul e instanța care povestește ce i s-a întâmplat. Eu nu
văzusem în viața mea o gâscă. De pildă, nu știam că are piciorul
plat - caracteristică de care colegul meu face atâta caz, aducând
argumentul înotului. Mă scotea din pepeni.
În sfârșit, clopoțelul! Dau să mă ridic. Colegii rămân
paralizați în bănci de parcă predica Morfeu. Eu nu le-am răpit
niciodată recreația. Nu am îndrăznit. Băiatul acesta îi vrăjește.
Blonduța e întoarsă totalmente spre el. I se văd miile de steluțe
din păr, pe care nu știu cine i le împletește în fiecare dimineață.
Andrei Pleșu, după primii trei ani de Gimnaziu petrecuți în
Pârscovul lui Vasile Voiculescu, a descins în capitală, obținând
zece pe linie până la absolvire, antrenat de cuvintele lui SimionMehedinți: „Orice copil trebuie să înceapă școala la țară''. Nu
numai că vede natura în splendoarea ei, dar scapă de nevrozele
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viitoare. Nevroticul din mine nu-l putea iubi pe eliberatul
naturalist. Vasile Voiculescu nu și-a închis o iarnă fereastra, ca
să nu reteze un ram ce-i intrase în casă și care, în primăvară,
urma să înflorească. În copilaria mea, țineam geamurile închise
cu zilele, oripilați de mirosul greu și usturător de clor, emanat
de Combinat. Era tot un verde, dar unul toxic, diferit de cel
clorofilic al frunzelor.
Am terminat ora fără glorie. Ca un boxer în corzi. Eram făcut
praf de un ageamiu. I-am întins mâna și l-am felicitat. La
compunerea despre lână și oi - patruzeci de ani mai târziu - urma
să aibă bunul simț de a nu se prezenta!

Capitolul 25

La sfârșitul clasei întâi, toti eram premianți. Toți, mai puțin
unul. Din păcate, nu eu. Aș fi vrut să am marcă distinctivă atât
de precoce. Mai aveam de îndurat ani până să ies în evidență.
Doamna Învățătoare trecea drept una dintre cele mai exigente.
Avea și forță fizică, un amestec de masculinitate tandră într-un
trup bine clădit. Voce puternică, autoritară. La gât, colier cu
pietre mari, probabil semiprețioase. Aducea cu o soție de faraon,
care conducea singură, așa cum s-a întâmplat cu Nefertiti. Greu
de înțeles cum permisese atâția premianți. Probabil pentru a nu
ne dărâma ambițiile, cărora părinții le spuneau atât de frumos:
„speranțe”. Ale mele erau nemăsurate. Nu acceptam această
nivelare a primului loc. Toți la fel de buni? Păi la ce am mai
muncit? Pentru ce m-am mânjit cu cerneală?
O privire spre ultimul din clasă: locul al doilea. În orice
ierarhie, nu e o poziție rea. Este la limita câștigării trofeului.
Suflă în ceafa campionului. Dar, când toți sunt nemuritori,
atenția se focalizează pe cel ce moare. Nu atât cunoștințele îl
retrogradaseră, ci absențele. Practica chiulul cu indiferență.
Acumula absențe precum alții note. Nu era rău sau agresiv. Era
un băiat bizar, supus, dar care făcea ce voia el. Supus lui însuși.
Ca marii stoici. Aveam admirație pentru el. Nu pot spune că
eram prieteni. Nu ne permitea timpul. El era mereu ocupat cu
ceva ce eu nu deslușeam, nefiind de față. Îmi dădea impresia
unui dezertor. Când toți ne chinuiam să trăim, să fructificăm
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fiecare zi, el se lăsa pradă ignoranței. Nu vorbea urât, fiindcă nu
vorbea aproape deloc. Nu era agresiv, fiindcă era asocial. Dacă
nu stabilești relații umane, nici nu le poți degrada. Doamna
Învățătoare l-a condamnat în contumacie. De aceea mă simt
îndreptățit să îi fiu apologet.
Mai aveam în clasă un băiat ca el. Lipsea destul de mult și,
când venea, era tot absent. Încă nu primisem întrebarea de la
începutul lecțiilor de fizică din liceu: „Câți sunteți prezenți?
Prezenți fizic!'' Dar, spre deosebire de oropsitul nepremiant,
acesta se fofila. Își găsea scuze. Lungul șir de absențe crea un
șir și mai lung de explicații. Răspunsurile la întrebările școlare
erau alambicate, întortocheate, eludând chestiunea. Dar se
manifesta, lupta, era viu. La ședințe cu părinții, ai lui veneau
amândoi. Mama și tata. Interesați de ce face băiatul. Sau, mai
bine zis, de ce nu face.
Doamna Învățătoare a avut o idee stranie. La una din
ședințele cu părinții, ne-a chemat și pe noi, elevii. Nu știam ce
ni se pregătește. Era pentru prima dată când participam la o
astfel de reuniune tripartită. Am fost tentați să credem la început
că ne vom judeca noi genitorii. Dar nu era cazul. Asta nu se face.
Nici măcar la o asemenea vârstă. Ne-am înghesuit în bănci.
Părinții erau binevoitori. Ne ofereau loc. De fapt, noi îi
găzduiam. Doamna Învățătoare a făcut evaluarea, de parcă noi
eram absenți. Dorea să ne mângâie și să ne urzice cu aceeași
frunză. Apoi ne-a scos în fața clasei pe mine și pe băiatul care
se fofila. Ne-a spus că suntem exemple contrare. Noi, totuși,
eram prieteni. Nu aveam ce să ne reproșăm. Ici-colo niște piedici
la fotbal, dar astea le practică față de toți și, în limbaj modern,
se numesc „tacklinguri'' sau „catenaccio''. Poate și el îmi imputa
o aroganță. Începusem să merg cu nasul pe sus, să mă cred cel
mai bun, singura modalitate de a urca cu adevărat - în viziunea
mea de atunci. Dar nu eram decât un răzgâiat care aveam totul
acasă și acum doream totul și la școală.
Astăzi, învățământul încearcă să înlăture diferențele,
clasificările, comparațiile. Dar ele există în toate palierele
naturii. Frunza de sus are mai multă lumină decât cea de jos. De
la ședința cu părinții lipsea nemotivat familia locului secund.
Lipsea inclusiv personajul. Și, cum nimeni nu poate servi drept
model în absență, s-a apelat la penultimul. Și uite așa, diferența
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între mine și colegul meu nu a fost chiar una abisală.
Prin nu știu ce șansă, colegul meu dat exemplu a apărut în
ziar. Găsise o butelie abandonată și riscul de explozie,
recuperarea fierului vechi, vârsta lui mică - toate l-au făcut demn
de jurnal. Ce frustrare în inima mea! Îmi doream atât de mult să
îmi văd numele tipărit, să mi-l citească toată lumea, nu doar
Doamna Învățătoare când făcea prezența. Am înteles că succesul
ține de inedit, de o mică șansă pe care o fructifici, de hoinărirea
prin locuri neumblate. Și nu în ultimul rând, de asumarea
aventurii. Eu eram un fricos. Unul de profunzime. Trăiam
într-o lume de tenebre. Coșmarurile erau mai dese decât visele.
Dușmanii peste tot. Prietenii de ocazie. Culisam pe sârmă
ghimpată. Greu să obțin consacrarea într-un astfel de mediu. Nu
premiile interesau ziarele.
Curțile școlilor abundau de coronițe. Într-o săptămână, le
găseai uscate la tomberonul de gunoi, bântuite de muște. Una
două ce mai rămâneau la icoane... Dar cine avea icoane pe
atunci?
De obocei, mă tundeam la frizeria de peste drum de blocul
meu. Prilej să-i ascult pe toți moftangiii. Poiana lui Iocan. Agora
socratică. Nu luam cuvântul. Eram puști. Când am crescut, am
tăcut și atunci, am gândit că nu se cade să vorbesc într-un
asemenea mediu pe cât de emulativ, pe atât de gregar. Asta mă
separa de Socrate. Și, în plus, toată filozofia.
Rar, când era aglomerat la Frizerie - și asta coincidea cu
Paștele, Crăciunul sau începerea școlilor - mă duceam la un
frizer particular - singurul din toată urbea, rămas așa din timpuri
imemoriale. Era un vestigiu de capitalism într-un comunism care
mergea prost. Eu nu sesizam asta. Alte lucruri mă fermecau
acolo. Casa mare, nationalizată, plină de chiriași la etaj. Scârțâia
din toate încheieturile cuprinsă de reumatism și carii. Mușteriilor
li se spunea pe numele mic. Erau fideli. Printre ei, eu, intrusul.
„Îl știu pe taică-tău!'' - îmi spunea, și credeam că asta e de
bine. Îmi așteptam cuminte rândul pe un scaun de piele. Aici
totul era de calitate, fie și una vetustă. Când trecutul nu vrea să
te părăsească, ia chipul mobilei sau al amintirilor. Răsfoiam
jurnale vechi. Nu știu de ce le ținea. Se spune că un ziar, odată
citit, nu mai e bun de nimic. Moare în aceeași zi. De aceea i se
spune „ziar'', de la „zi'', și „jurnal” de la „journée''. Le răsfoiam

68

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

paginile cerate de atătea mâini. Găseam știrile interesante. Dacă
nu știi când s-au petrecut, evenimentele par reale. Timpul se
joacă cu noi, purtându-ne pe spirala lui infinită. Dar, dacă ești
atent, observi că nu aduce nimic nou.
Trec la tuns. Cel mai greu îmi e să răspund la întrebarea ce
stil prefer. Niciunul. Pur și simplu să-l scurteze. Nu mă suport
cu părul mare. Îmi scade din mișcări. Mă stânjenește. Și așa sunt
destul de stângaci, să mă mai și împiedic în propriile șuvițe. La
cealaltă frizerie, modernă, sunt cataloage pe care le poți consulta
până îți vine rândul. Apoi, te fixezi pe o anumită pagină și o
arăți. Bineînțeles că nu va ieși așa tunsoarea, dar vina e
întotdeauna a ta, nu a frizerului. Cădeam la pace. Scurt, pierdut
la spate și fără breton. Desfid bretonul. Numai lui Mireille
Mathieu îi sta bine cu el. Începe tunsul. Nu facem conversație.
Sunt necopt. Frizerul leagă conversații cu chibiții de pe scaune.
Câțiva își cer scuze, spunând că n-au venit să se tundă, ci doar
să își soarbă cafeaua și să mai afle „noutăți''. Nu știu ce noutăți
cu astfel de ziare. Frizerul, fără să se formalizeze, semn că îi
cunoaște bine, îi gonește acasă. „Vă văd clienții pe scaune și
cred că e plin.'' Ăsta da spirit capitalist! La cealaltă frizerie s-ar
fi dorit o strategie de reducere a travaliului...
De la etaj, coboară cineva. În grabă, parcă spre a îndulci
scârțâitul treptelor preistorice, provenite din Cretacic prin filiații
nestudiate. Privesc în oglindă. Nu pot să întorc capul. E colegul
meu, ultimul din clasă. Mi se rupe inima pentru el. Aicea locuia.
Precum Rainer Maria Rilke – „singur printre oamenii mari''. Îmi
vine să îl iau în brațe. Dar cu atâta păr pe mine, încorsetat în
ștergarul cu două numere mai mici. Nu m-a văzut. Mai bine.
S-ar fi rușinat. Unde s-o duce? În niciun caz la școală. Nu
avem ore după-amiază.
După câteva clase, ne-a abandonat definitiv. Nu avea ce să
învețe de la noi. Nu îi oferisem nimic. Nici măcar o coroniță. În
același ziar în care citisem de „fapta eroică'' a colegului meu...
am aflat și de el... furase de la loteria din gangul blocului meu.
Articolul se încheia cinic: „Lozul pe care l-a tras a fost
necâștigător''. Când i-am citit mamei, avea lacrimi în ochi. Și eu
sesizam că nu e de bine. Nu trebuie cu orice preț să apari în ziar.
Dar încolțea în mine vina. De ce nu urcasem scările acelea
sinistre să-l caut, să-i bat la ușă, să-l salvez... Îl găsiseră alții
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înaintea mea. În copilărie, avem cultul ierarhiei. Cu greu ne mai
despărțim de el. Prietenia nu e decât o concesie. Și întotdeauna
între egali.

Capitolul 26

O dată ce am devenit pionieri, Doamna Învățătoare ne-a spus
că trebuie să ne organizăm. Dar ce, până acum nu eram
organizați? Cazematele de zăpadă, ulii și porumbeii, Steaua și
Dinamo la fotbal. Ce ne mai trebuia altă stratificare? Ni s-a
explicat că aceasta va funcționa în clasă... Și atunci, care mai e
rolul Doamnei Învățătoare și mai târziu al Profesorilor, dacă noi
ne organizăm singuri?
O clasă care funcționează perfect împinge Cancelaria în
șomaj tehnic. Și pe urmă nu ne era prea clar nici statutul de
pionieri. Eram toți. Prin urmare, principiul coronițelor - mai bine
mai multe, decât să nu ajungă.
Dar ce era un pionier? Un descoperitor de ținuturi noi, de
populatii izolate, gonite în ancestralitate de îndepărtata lor
situare pe hartă... Noi nu știam această definiție. Pentru noi,
pionierul era un costum pe care trebuia să-l purtăm - în parte
sintetic - astfel încât să lucească, dar să se și degradeze prin
scămoșare la câteva ture prin turbina mașinii de spălat. Regimul
își proclama vacuitatea.
„Ne vom organiza detașamentul clasei noastre, parte a
unității școlare, în grupe!'' Dixit. Acum trebuia să trecem la
treabă. Campanie electorală în toată regula. Ca să ușureze
câmpul de manevră, Doamna Învățătoare a hotărât ca fiecare
rând să reprezinte o grupă. Trei rânduri, trei grupe. Se respectă
și legea imparității. Evident, am candidat la șefia grupei mele.
Cu tot lobby-ul de rigoare. Atunci am văzut cât de util e să te ai
bine cu toți. Fetele mă susțineau aproape în integralitate. Băieții
erau împărțiți. Contracandidată îmi era iubita mea. Cine ne
pusese să ne atragem ca două particule cu sarcini contrare? Dacă
ne mulțumeam cu bezele peste gard, acum dominam două
rânduri. Spre rușinea mea, am câștigat. Nici urmă de galanterie.
Caracrteristică definitorie. Mă va marca toată viața.
Cu mândrie disimulată în condescendență, am numit-o
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locțiitoare și i-am dat un fir roșu împletit - ca al meu, dar trecut
prin oțet, ca să pălească. Ea era pastelul meu. Pălise pentru mine.
Cât de ingrat! Îi recunosc sacrificiul după patruzeci de ani.
Comandant de detașament era băiatul Profesorului nostru de
Muzică, ales atât pentru competențele sale școlare de excepție,
dar și pentru faptul că ne dădea tonul la intonarea Imnului. Dacă
ar fi știut Doamna Învățătoare că în pauză ne distra interpretând
printr-un glissando pe clapele pianului din clasă melodia
Telejurnalului... Eram privilegiați - cea mai bună Învățătoare,
cea mai bună arhitectură a clasei, singura în amfiteatru, unicii
dotați cu pian. La atâtea daruri, ne permiteam orice. Inclusiv
aroganța. Comandanta de unitate era o colegă de clasă de a
surorii mele, care locuia în apropierea Școlii. În caz de
necesitate, era chemată de acasă, ca să dea onorul. Una peste
alta, era o mândrie că sunt comandant de grupă. Era prima
recunoaștere a calităților mele de lider. Și eram doar în clasa a
doua.
Doamna Învățătoare a adus un mic amendament: să o iau în
grupa mea și pe eleva din ultima bancă din rândul de la fereastră.
Rândul meu era pe mijloc. A găsit cu cale că e mai bine așa.
Eee... cu fata asta mi-ar fi fost mai ușor în campania electorală.
Nu vorbea nimeni cu ea. Doar eu. Eram vecini. Locuia la etajul
unei case vechi din apropierea blocului meu. Nu avea curte, ci
un teren viran. Era toată ziua pe balcon. O osatură metalică,
ieșită în stradă ca un dinte rău crescut dintr-o gingie bolnavă.
Ea iradia mereu. Creolă, strângea tot soarele disponibil. Și în
Giurgiu doar noaptea nu e soare. O îndrăgisem de la început. Cu
ochii ei vii, migdalați, îi căuta pe ai mei. Când îi găsea, buzele
ei dezveleau perlele albe ale dinților. Mulți ani a trebuit să aștept
până ce alte reprezentante ale frumuseții naturale să facă un
asemenea gest.
Rezultatele ei în catalog erau catastrofale. Odată chiar i-am
propus Doamnei Învățătoare să facă un transfer din capitalul
meu spre al ei. Ce să fac cu atâtea note de zece? Cu una în
minus, media îmi rămânea aceeași. Mi s-a spus să găsesc alte
mijloace să o ajut. Ceea ce nu am întârziat să fac. Deși răspunsul
era unul la figurat. Petreceam cu ea pauze întregi, spre
disperarea iubitei mele, care mă întreba: „Dar noi când mai
vorbim?'' „Sâmbătă, e un film de desene animate la matineu.''
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Nu-i dadeam raspunsul acesta, impertinența mi-a venit pe
buze mai târziu, dar la film o invitam și ea va rămâne pentru
mult timp „Doamna'' vagabondărilor mele.

Capitolul 27

Rolul de comandant de grupă mi l-am luat în serios. Era
prima demnitate publică. Nu prea țineau cont de ea cei cărora
mă arondam. Cum se întâmplă într-o democrație stabilizată, în
care liderul, întruchipând idealul oricui, devine copia ștearsă a
unei societăți plictisite de excelență. Erau și alte motive, mai
firești. Ceilalți doi comandanți de grupă, și în fruntea lor
comandantul de detașament, practicau non-combatul.
La ce bun să ne legăm la cap, dacă nu ne doare? Eeee... asta
era problema! Pe mine mă durea. Și nu numai capul, ci fiecare
porțiune a corpului. Când Doamna Învățătoare ne aducea
programul de activități, eu le bifam, a priori, pe toate.
- Cum o să poți să faci atâtea lucruri? - mă întreba, și simțeam
o încântare nemărginită în această grijă. Răspundeam solidar:
- Nu singur, Doamna Învățătoare, cu grupa.
Asta era o palmă că nu fusesem ales comandant de
detașament, aș fi făcut să vuiască întreaga clasă, ca un furnal din
filmele cu siderurgiști. Eram un mic proletcultist. Serveam cu
dezinvoltură și cu neștiință pe cei care ne aserveau. Dar viitorii
conducători - nu neapărat în plan politic, ci spiritual, științific novatorii și-au exersat puterea de seducție în aceste vremuri
închise, sumbre, fără orizont. Au făcut joc de glezne în pivniță,
în întuneric, neștiind că, la un moment dat, în plenitudinea forței
lor, vor fi scoși pe pista olimpică. Era greu să te opui regimului,
cei care au făcut-o în diverse feluri au fost eroi, dar a fost și o
masă de inocenți și de visători care, neavând curajul să facă
schimbarea, se pregăteau pentru ea.
Ei vor parazita reușita celor care, prin sacrificiul lor, vor
răsturna o ierarhie injustă și curând, grație capacității lor de
sinteză și de adaptare, vor intra în simbioză cu cei care,
nemurind, dar participând la riscul schimbării, ar fi avut toate
atuurile morale de a conduce noua orânduire.
Activitățile erau, în esență, culturale. Pe unele le
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spiritualizam eu. Măturatul prin Parcul Alei se va transforma în
repriză de bancuri cu inhalare de praf. Trebuia să țin „cuibul''
aproape. Pentru restul întâlnirilor, selectam poezii, pe care le
dădeam spre învățare colegilor. Li se păreau imense. Le
fragmentam. Câte o strofă pentru fiecare, cu condiția să învețe
și alta, dintr-o altă poezie. Tot acolo ajungeam. Același număr
de versuri, același refuz.
Ne întâlneam pentru repetiții într-un loc neutru. Cât era cald,
afară pe o bancă. Pe vreme rece era mai greu. La mine nu se
putea: mama îmi spunea că pierd timpul cu o astfel de curicula
extra-școlară. Când au apărut „Săptămâna altfel'' și „Școala de
după Școală”, eu eram deja licențiat. Dar Profesorul meu de
Filozofie din Liceu urma să aibă dreptate: „Fără cultura generală
deprinsă în afara Școlii și care alcătuiește butucul roții, spițele
cunoașterii ni se înfig dureros direct în carne, fără suport trainic.''
Băteam la ușa celor care nu veneau din proprie inițiativă.
Părinții lor mă priveau cu bucurie. În sfârșit, copilul lor e
cineva... pentru demersuri nobile. Prietena mea, care stătea
singură în bancă, îmi facilita demersul. Fiind mereu pe balcon
sau excepțional în cameră, dar cu ușa spre exterior deschisă, era
suficient să o strig.
- Mă schimb și vin! - spunea inerțial, deoarece nu se schimba
nici măcar mental, ea mereu era aproape la fel îmbrăcată.
Defilam prin oraș în grup din ce în ce mai mare. Trebuia să
găsim o bancă pe masura noastra, ca Alexandru cel Mare un
Imperiu. Nu era întotdeauna ușor. Nu puteai să deranjezi niște
pensionari și nici să stânjenești imulsurile firești ale unor
îndrăgostiți. Când reuneam condițiile ideale, ne lipsea
concentrarea. E mult mai greu să îți exerciți autoritatea în aer
liber decât într-o sală. Comparați un miting cu o ședință de
sindicat.
Versurile erau din Otilia Cazimir, Elena Farago și Virgil
Carianopol. „La câte avem de învățat pentru școală, astea ne mai
trebuie!'' - era butada cel mai greu de combătut. „Asta învățăm
pentru noi'' - spuneam - „să fim cei mai buni''.
Dar ei știau adevărul. Doar eu urma să fiu cel mai bun. Ei se
vor sacrifica inocent. Laurii sunt pentru cel care, stând în cort
sau în bivuac, a stabilit harta campaniei. „Campion'' de aici vine.
De la „câmp de luptă''. Nimeni nu poate câștiga fără uzul celor
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mulți pe care i-a convins. Maratonul e doar forma sublimată a
victoriei. În realitate, succesul lasă mai mulți perdanți în echipa
triumfătorului decât în toate celelalte cu care a concurat. Fiindcă
ai lui nu se vor mai ridica niciodată. Ei vor fi definitiv
zdruncinați de impactul cu meteoritul la a cărui geneză au
contribuit cu propria materie.
Doamna Învățătoare m-a considerat elevul-model. Nu eram
decât cel mai intruziv dintre toți. Extrovertit din teama de
solitudine, îmi găsisem refugiul în performanță. O practicam cu
o ambiție zilnică. O zi nu exista pentru mine decât dacă nu era
fastă. Nici Roma, în perioada ei de decădere glorioasă, nu a avut
asemenea Împărați. Iubeam doar ca să îmi exercit dreptul la
unicitate, dar mă consideram un bun colectiv. Iubita mea, în
sufletul ei curat, se simțea trădată. Nu poți să iubești un
universal, un cosmopolit, așa cum nu poți îndrăgi toate stelele.
Cine m-a iubit cu adevărat? Micuța creolă! Ori de câte ori
voi trece pe strada ei, chiar după ani, voi simți un gol în inimă.
Ea a renunțat la școală. Nu însă și la amintirea ei. Iar eu i-am
creat pregnanța memoriei. Am stat cu ea în bancă, într-un fel. A
fost prima Julietă de zi din istoria post-romantică. Îmi făceam
drum pe strada ei. Colbuită, amestec de nou și de vechi, ocolită
de mulți. Eu așteptam ceva... să fiu strigat. Fără a avea nimic să
îmi spună, fosta colegă doar îmi pronunța numele. Dar o făcea
cu putere, ca un strigăt străvechi al unei copilării neîntâmplate,
trăită totuși...

Capitolul 28

Care este legătura între Căminul cu Program Prelungit din
spatele Pieței Centrale, Școala Generală Numărul Șapte și Liceul
„Ion Maiorescu''? Probabil că niciuna. Dar eu m-am hrănit din
ele. Prin urmare, în mine, ele s-au metabolizat formând un
principiu unic: viața interioară. Detest ideea cum că Dascălii
sunt cu atât mai performanți, cu cât îi întâlnim mai târziu pe
scara formării noastre. Doamna Directoare de la Grădiniță,
alături de Doamna Educatoare, conglomerație de autoritate
tandră și tandrețe autoritară, reprezintă jumătate din arhitrava
mea celestă. Cu cât ești mai inocent și mai neformat, cu atât
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materialul tău poate glisa spre modelări haotice.
Primii dascăli ne desprind din neant. Ne umanizează. Ne
învață să fim transcendenți. Să ne depășim condiția. „Gimnaziu''
înseamnă „gol''. Nu numai orele de sport trebuie petrecute în
nuditate, ci toate cursurile. Acolo ești tu. Cel fără veșminte,
acoperit treptat de spirit și de știință ca de o togă princiară. De
ce ne e rușine să fim goi? Suntem așa cum am fost lăsați. Kafka
nu s-a dus o viață la piscină ca să nu-l vadă iubita dezbrăcat. Cât
romantism! Nu a vrut să publice nicio carte. A scris după orele
de birocrație funcționărească pragheză.
Mă uit la uniforma mea. Mi-o așez în fiecare seară cu grijă.
Mă cuprinde. Mă îmbracă. Mă reprezintă. Induce lumea în
eroare. Îmi dă greutate, volum, forță.
Când am dezbrăcat prima dată o femeie și i-am văzut hainele
părăsite de corp, dar păstrându-i forma, mi-au dat impresia unei
ecloziuni la care nu se va mai reveni niciodată. Erau gonflate,
păstrând o simetrie forțată, ireală. Umplute cu aerul care
substituia perfect ființa. Dar pentru cât timp? Un ceas, probabil,
până când, plictisit, beția revelației trecând, i le dădeam să le
îmbrace fără grație. Cât de lin le părăsise!
În clasa a douăsprezecea, uniforma nu mai era obligatorie.
Ne eliberasem. Eu am fost singurul care am mai purtat-o.
Mi-am zis: „Nu se cade! Ea nu a greșit cu nimic. Nu a fost
îndoctrinată. Manualele, da, în parte. Dar ce am învățat, nu.
Nimeni nu poate învăța ideologii. Noi am învățat lucrurile care
nu pot fi prinse pe hârtie. Așa îmi place să cred''.
De aceea, am purtat uniforma până în ultima zi de liceu. A
doua zi, am privit-o pe umeraș. Îmi rămăsese mică, nepurtată
suficient.

Capitolul 29

Dintre toate formele de activitate biologică pe care le
posedăm, pare aceea pe care ne putem baza pe termen lung.
Nimic mai fals. Ea ne învăluie cu false apariții. Are atâta forță
de a acapara prezentul, de a-l mixa cu un trecut neîntâmplat,
încât dă impresia certitudinii. Cu cât ești mai sigur de ce îți
amintești, cu atât trebuie să te îndoiești mai tare. O secvență
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rememorată naște o alta. Șirul creat pare logic - o altă modalitate
de a ne induce în eroare... În sfârșit, venindu-ne în minte chipuri
și nume, presupunem că și evenimentele în care le includem
s-au petrecut aievea.
Școala pune accent pe memorie. Un elev care nu o posedă e
pierdut. Geniul meu poetic s-a trezit în clipa în care nu puteam
învăța poezii. Când nu știam să citesc, mama îmi citea poeziile
pe care trebuia apoi să le spun ca pe apă. După ture infinite,
mama recita poezia pe dinafară. Eu încă nu. Mama avea o
anume dicție, un patos care transforma fiecare vers într-un
refren. Probabil că așa învățase și verbele limbii franceze cu cele
trei grupe ale lor. În ani, mi-a fost greu să mă desprind de această
manieră revoluționară, alexandrină de rostire. Sunt poezii care
se pretează a fi spuse moale, domol. Auditorii le vor amplifica
după bunul lor plac. Pentru mama, trăirea ei trebuia să fie
universală. De aici și intransigența ei în problemele domestice,
care trebuiau rezolvate cu prioritate de timp și calitate. Tata era
un delăsător, ar fi făcut orice să amâne. Nouăzeci la sută din
treburi se rezolvă de la sine. Iar Mama era impacientată, fiindcă
nu știa care sunt cele zece la sută.
Excelam în poeziile noi, extra-manual. Un vers al poetului,
unul al meu. Mă prindea rima albă. Când trebuia să găsesc un
cuvânt - pereche, care să sune cu ultimul din alt stih, îmi era mai
greu.
Am început să îmi lărgesc fondul lexical. Ai mei aveau la
vedere câteva dicționare mari. Am început să le citesc cu
aviditate. Când am văzut că au și poze sau desene, le-am
considerat cărțile ideale. Puteam să recit acum orice poezii. De
mii de strofe. Activitățile culturale începeam să le fac singur.
Colegii de grupă veneau, totuși, cu mine în fața clasei, să mă
susțină și în final să primim împreună aplauzele. În scurt timp,
am început să recit poeziile mele. Atât de mult denaturam textul
inițial, încât nu îl mai puteam atribui vreunui autor. Eu am
devenit poet în condiții de forță majoră. Prin destituirea tuturor
celorlalți. Talent aveam din plin, că mă inspirasem din ei. Din
toți. O întreagă literatură universală. Găsisem în biblioteca
părinților compendii, crestomații, florilegii. Nume complicate
care mă speriau. Dar înăuntru erau poezii fascinante, grupate
tematic, pe autori sau cronologic. Învățam să am o ordine, chiar
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și în sentimente. Școala din afara școlii devenea mai importantă
decât școala în sine. Mă acapara. Îmi lua aproape tot timpul.
Când veneau ai mei de la liceu, mă arătam cufundat în
maculatorul lăsat pe masă deschis. Fiindcă mă puteau prinde în
sufragerie, în camera lor, unde aveau bibliotecă, dar și patul
conjugal - un caiet de teme stătea pe masă și acolo. Mama
observa că e ceva în neregulă. Îmi atrăgea atenția să stau în
camera mea. Acolo se făceau temele. Sufrageria era pentru
sâmbăta seara: „Teleenciclopedia'' și „Dallas''-ul după îmbăiere.
Știa mama câte secrete ascunde camera lor! Dar era prea
târziu. Odată deprinsă formula magică „Sesam, deschide-te!'',
nimeni nu mă mai putea împiedica să ajung la comoară. Eram
nesățios ca fratele lui Ali-Baba. Îmi încărcam toți asinii. Încotro
îi mânam, nici eu nu știam. Lucrurile de preț se găseau sub un
fals suport ce devenea prin extensie masă. Acolo am găsit Biblia
scrisă mic pe o foaie ca de țigară. Un „Paris Match” cu Romy
Schneider și Alain Delon pe copertă și un catalog de modă
nemțesc. Vor fi cărțile mele de căpătâi. Ce amestec! Biblia cu
infinitele sale învățături și manualul de modă, stratificat pe
capitole de la pulovere de lână la lenjerie intimă. Deveneam
maniacul imaginii și profetul unor sensuri pe care nu aveam cui
să le transmit. Și Sfânta Scriptură, și expansiunea modei erau
subiecte tabu. Va trebui să le țin în mine ani în șir, departe de
știrea părinților și de ecoul colegilor. Știam între ce cărți sunt
situate și le lăsam exact așa. Când le găseam mutate, era clar că
ai mei umblaseră acolo. S-a întâmplat rar, pe parcursul multor
ani.
Cărțile puteau ascunde orice. Mă duceam la Biblioteca
Orașului. Împrumutam tot. Decriptam acasă. Cărțile bune erau
mereu împrumutate de alții până le făceau pierdute. Se abonau
ca la telefonul fără fir, înainte de restituirea prin lectorul anterior.
Nu știam această tehnică de premeditare. Ai mei se îngrozeau
de câtă maculatură citeam. Am început să le-o ascund. Din când
în când, câte un nume mare poposea pe noptieră. Se făcea
mesagerul miilor de voci neauzite. Deslușeam ce le place
părinților - și ce înseamnă literatura de calitate. Dar mă atrăgeau
și banalitățile, frivolitățile - erau mai aproape de mine. Nu eram
un elitist, ci un ales al vulgului, gata să îi reprezinte și să-i apere
interesele.
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Văzându-mă cât citesc, Doamnele Bibliotecare m-au chemat
la acțiunile Bibliotecii. Eram mândru. Pe lângă cele de la școală
- acum le aveam și pe acestea din oraș! Ce nu îmi plăcea era
locul neutru ce mi se acorda pe un scaun în sală. Doream să
ajung în față. Am câștigat scaun cu scaun. În față erau oameni
mari, care discutau de ale lor. Despre piață, despre fotbal sau
chiar critică literară. La ce bun după ce citești o carte să-i faci
critică? După ce săruți o fată îi spui că o iubești? E clar că de
asta ai sărutat-o.
Odată a venit Petre Ghelmez. Fiind din Gogoșari, era tare
atașat de Giurgiu. Cu părul său aspru, pielea întinsă, bărbierit
până la esență, aducea cu Kirk Douglas în „Spartacus''. Dantura
perfectă și-o răsrânjea în zâmbet după fiecare frază. Glisa printre
cuvinte. Avea o poftă să le rostească - așa cum alții au poftă să
mănânce ceva rafinat. Era fermecător. Întrupa esența cărții.
Ne-a dat poftă de a citi. Mie mi-a amplificat-o doar. Peste ani,
îmi va lansa la Sala „Dalles” din București volumul meu de
debut: „Sărutul ce ne desparte''. Poezii. Un autocar de
giurgiuveni. Cu mine printre ei. Ne-am dus acolo ca să fim tot
noi. Dar mă rog, ieșeam în lume cu cartea mea. Toată viața voi
tânji, apoi, să îmi lansez cărțile la Giurgiu.
Petre Ghelmez știa să facă haz de necaz. Și necazul era
situația oficială. „Am vorbit cu editorul și nu știm cum să scriem
pe copertă: „Petre Ghelmez - Măgărușul” sau „Măgărușul - Petre
Ghelmez"? Nesemnând cărți pentru copii, nu mi-am permis să
îmi ironizez opera. Deși e cel mai bun mijloc de a o promova.

Capitolul 30

Orele de franceză din Școala Generală și din Liceu au avut
același tipic. De aceea, spre simplificare, le voi prezenta
împreună.
Profesoarele minione, bune prietene, locvace și atotștiutoare
în domeniul lor, preferau să predea în franceză. Tautologie
curată. Cum să înțelegi o explicație dată în limba pe care urma
să o deprinzi? Umpleau tabla cu verbe. Când le epuizau, treceau
la pronume. Când ne epuizau, ne dădeau pauză. Înainte de
sunarea clopoțelului. Doreau să vadă cum ne exprimăm. Evident
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în franceză. Cine graseia avea un punct în plus din oficiu. Eu
am graseiat după patruzeci de ani, deci nici vorbă de favoritisme.
Doamna Profesoară din Gimnaziu ne-a învățat cântecul
„Balada Oamenilor Fericiți”, iar congenera maioresciană „Sub
Podul Mirabeau'' de Apollinaire. Și una, și alta ne trimiteau în
Franța. Pe orice rută. Participau la întâlniri cu profesori din
Franța - la București - de unde veneau cu fel de fel de broșuri,
de albume. Tot ce ne putea atrage. Dar noi eram deja atrași.
Problema era declinarea.
Doamna din Gimnaziu a avut o idee miraculoasă, descinsă
din școala de pe timpuri: revenirea monitorilor - a elevilor care,
cu o fărâmă mai avansați, controlau temele altora. Eu am fost
ales pe rândul meu. În pauza de dinainte de franceză, nu tu
mâncat, ieșit la apă sau la hârjoneală, ci controlat de teme. Dar
colegii dădeau bir cu fugiții. Așa că îmi analizam propriile teme.
Când venea vreun mușteriu, îl luam în primire. Cei foarte serioși
- și deopotrivă de rari - veneau cu caietul la mine la bancă. Îl
bifam din priviri și ei puteau să-și petreacă liniștiți cele zece
minute de libertate acordată oficial. Cu alții, lucram eu. În zece
minute, le dictam tema. Ca Napoleon către Consiliul de
Coroană. Aveam responsabilități, nu glumă! Totul trebuia să iasă
perfect. Eram rândul cel mai bun, din clasa optimă în școala
ideală. Inutil să mai spun unde mă situam eu în această ierarhie
celestă.
Adevarata probă de competență a venit în scurt timp. Rareori,
câte un coleg aducea, prin căi miraculoase, o revistă „Piff'' sau
„Rahan''. Dacă avea și cadoul surpriză, Raiul era la noi. De cele
mai multe ori, revista era șifonată, matuită, trecută prin multe
mâini. Dar ne fermeca. Problema era că avea un cifru: Limba
franceză. Mi se dădea mie spre decriptare. Ca orice întelept,
ceream timp. Luam revista acasă și i-o prezentam mamei. Ca un
făcut, mama nu avea niciodată timp de așa ceva. Dacă aș fi
întrebat-o vreun verb, mi l-ar fi prezentat cu toate rudele.
Apelam la tata, care pedant, după ce își declina competențele
ascunse în modesta aserțiune: „Eu nu mă pricep ca maică-ta,
caută un dicționar francez - român.” În două ore terminam o
pagină. În ritmul ăsta, puteam să-mi dau demisia din oficiul de
monitor și mi-l fisuram serios și pe cel de comandant de grupă.
Îi mulțumeam respectuos pentru efort și îi explicam că mai am
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teme la matematică. Acolo sigur nu se băga.
Băteam la ușa camerei surorii mele. Mereu cufundată în cărți
și caiete, cu spatele la ușă datorită configurației peretelui
fenestrat. La mine era invers: mereu cu fața spre ușă, gata de
întâmpinare, evident tot datorită arhitecturii domusului. Una
peste alta, era ocupată așa cum și poziționarea ei o infera. „Am
treabă!'' Nu mă lăsa să vorbesc. Îi pun pe masă revista cu care
sper să o dau gata. Rostește: „Mama!'' Înteleg. În traducere: „E
pentru mama, ea poate pierde o groază de timp cu tine!'' Cu
astfel de anagrame, mă declaram învins.
A doua zi, puhoi de lume la banca mea. Am impresia că
veneau și din clasele vecine. Repet, am impresia. Nicio scuză
nu era valabilă. Reputația mea, ca a Romei în fața lui Hannibal
- era suficientă spre a ține elefanții departe. Am început cu
pagina tradusă de tata. Nu mă grăbeam. Nu aveam niciun
interes. Dar colegii erau cu sufletul la gură. Rahan era,
într-adevăr, un personaj maiestuos. Cu toată frazeologia de
acasă, într-un minut trecusem la pagina următoare. Virgină. Și
am început să traduc. Trebuia să aibă legatură cu pagina
anterioară. Necazul era că, cu cât mă îndepărtam, cu atât
imaginile deveneau mai stranii.
Învățasem că subiecții nu se spuneau pe nume, ci se apelau
prin perifraze, ca în Olimp: Zeus - Stăpânul Norilor și Fiul lui
Chronos'', „Hermes - Cel Iute de Picior și Ucigașul lui Argos''.
Astfel îi botezam și eu fără apă sfințită pe toți cei care îmi ieșeau
în cale. Naram după imagini. Mulți psihologi se bazează pe
astfel de teste. Pe atunci mă bazam numai eu.
Nu ne întrerupea decât apariția Profesorului. Niciodată nu
i-am dorit atât de mult prezența. Scena se repeta în pauza
următoare. Revista trebuia terminată spre a-și continua drumul
spre alte clase și, probabil, spre alte școli. Cât de dragi îmi
deveneau dintr-o dată revistele „Arici Pogonici'', „Luminița'' și
„Cutezătorii''! Dar faima se câștigă cu greu și se pierde ușor.
Când, în sfârșit, mă simțeam eliberat, dar și amețit, de câte
îndrugasem - „a îndruga'' vine de la „a pune pe războiul de țesut
firele de lână spre a face macatul...”, dar nimeni nu era interesat
de etimologiile cuvintelor românești - colegul meu de bancă îmi
cerea, în șoaptă, revista. I-o dădeam ca pe o corvoadă pe care
nu avea decât să o poarte, deși demantelată de mine. Punea mâna
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pe un cuvânt de parcă era un ou.
„Ce vrei?'' - îl întrebam. „Ce înseamnă?''
Interogația lui mă scotea din sărite. Nu era spre cunoaștere.
Îngăimam ceva. Trebuia să mă apăr.
„De ce mă întrebi?'' „Fiindcă același cuvânt aici l-ai tradus
altfel!'' - și dădea cu grijă paginile până la cea în cauză. Ah, dacă
aș fi știut eu pe atunci de polisemantism, de Umberto Eco și de
Jacques Derrida!
Apoi, nu mai zicea nimic. Fizicianul din el avea capacitatea
de a analiza natura înainte de a o înțelege. La mine era invers.
Pe termen lung, amândoi am avut dreptate, altfel nu am fi rămas
cei mai buni prieteni.

Capitolul 31

Profesorul de Sport de pe palier predase la „Maiorescu''.
Abandonase cariera la un liceu de renume pentru a clădi o sală
de sport la o Școală Generală. Nu înțelegeam cum vine asta. În
fiecare zi venea acasă ars de smoală, cu degetele învinețite de
ciocan, tăiate de tablă și înțepate de cuie.
Era un Christ pe care nimeni nu-l băga în seamă. Părea că își
face meseria. Dar rămânea după ore, venea noaptea târziu și
pleca în zori. În drum, trecea prin hală, singurul de pe scarp care
putea să reziste la o astfel de coadă - făcută exclusiv pentru
categoria grea - în care impactul cu grilajul metalic putea fi
devastator. Apoi ne oferea tuturor din „prada'' smulsă atât de
greu și care, până la urmă, i se cuvenea de drept.
Deși avea mașină, prefera bicicleta neagră, imensă, pe care
o urca dintr-un suflu până la spălătoria de la etajul al treilea.
Respirația sa de taifun îl anunța. Nimic precipitant, aducea
liniștea. Zâmbea mereu, fiindcă știa că zilele trebuie să fie
senine. Când toată lumea construia în comunism, Profesorul
construia la propriu. Nimeni nu a crezut că un om poate ridica
o Sală de Sport. Era o construcție cât o casă. Cu vestiare, spații
de manevră extra-teren, înălțime optimă pentru anvergura
balonului. Când zidurile au depășit temelia, totul a devenit
vizibil. Voința, ca la Arthur Schopenhauer, era esența vieții.
Am încercat să aflu mai multe despre acest om, taciturn în
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ceea ce îl privea. Pentru mine, avusese un rol colosal. Mă
învățase să înot. Vara ținea cursuri pentru cei mici la Ștrand.
Care mai de care cu aripioare, pernuțe - cârd de rațe. Zgomot de
nedescris. În bazinul mic, se suspenda orice altă activitate.
M-a luat și pe mine într-o zi. I-am explicat că mor de frică.
Și asta nu fiindcă eram lipsit de accesoriile nautice, dar fiindcă
pur și simplu m-am născut cu o angoasă ancestrală. Văzând că
nu o scoate la capăt cu mine, Dascălul m-a luat în brațe și m-a
lăsat ușor în bazinul mare. Parcă intrasem în ulei sfânt. Pluteam.
Nu aveam încotro. Harul Divin întrece teama că e doar un
preconcept. A coborât lângă mine. Brațele sale vânjoase mă
anturau fără să mă atingă. Era ceea ce aveam să descopăr mai
târziu un câmp fizic. Pe lângă ridicarea Sălii de Sport, coborârea
mea la apă pare un lucru minor. Dar tot mâinile sale au făcut-o.
Băiatul pe care-l avea și care îmi era bun prieten mi-a arătat
albumele cu fotografiile din tinerețe ale acestui Înger Blond.
Toate figurile atletice făcute cvasinud, doar în slip, la țărm de
mare, pe un relief stâncos, pe care doar în Bretania mai urma
să-l întâlnesc. Era Hercule, nu „un Hercule''. Făcea la inele
„Gigantica'' lui Dan Grecu. Trupul îi era perfect. Respecta toate
normele artei clasice grecești. Nicio bisectoare nu ieșea din
contur. Puteai măsura cu firul cu plumb. Totul se supunea minții.
O coordonare perfectă între încordare, risc și echilibru minimal,
la limia căderii. Părea suspendat în propria gravitație, de care
doar Einstein ne eliberase.
Mi-am dat seama că sunt oameni pe care nu e cazul să-i iei
ca model, dacă nu vrei să fii dezamăgit de incapacitățile tale. Și
totuși, acest geniu al staticii nu făcea caz de abilitățile sale
monumentale. Te împingea spre performanță. Spre performanța
ta. Când m-a lăsat în bazinul cu apă, mi-a învins frica. Mi-am
zis că, dacă nu am murit înecat, nu voi mai muri niciodată.
Prieteni nu avea. Avea admiratori și, probabil, dușmani. Tot
ce construise, construise singur. Nu era dator nimănui. Nu avea
niciun cont deschis. La „Maiorescu'' s-a lovit de aceeași lipsă a
Sălii de Sport. Vorba lui Nietzsche: „Când te urmărește ceva, te
urmărește toată viața''. Și atunci a improvizat. Înainte de a se
decide să construiască și aici o Sală de Sport, a pus în valoare
generațiile de elevi pe care le avea. Le-a permis accesul pe scara
profesorilor. În timpul orelor, nimeni nu era deranjat de o astfel
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de depășire a Rubiconului. Scara era mai altfel decât cea a
elevilor. Mai adaptată cineticii, forței explozive, detensionării
fibrelor musculare. Când i-am citit lucrarea de diplomă despre
astfel de procedee de construcție interioară, mi-am anulat orice
bilet spre Tibet.
În sfârșit, Sala de Sport era gata. Nu știu cum a fost
inaugurată. Nu punea preț pe festivități. Dorea să o celebreze cu
noi. Ne-a invitat la un meci de baschet. Toată liota de puști. Știa
că suntem sinceri. Că nu ne batem joc de sentimente. Nu eram
suficienți pentru două echipe. A decis că va juca singur contra
noastră. „Am nevoie doar de un coechipier care să-mi paseze
mingea, dar nu-l vreau pe băiatul meu!''
M-a mirat atunci această decizie. Are mai multe explicații.
Nu avea destulă încredere în copilul extrem de dotat fizic și care
excela în sporturi individuale – haltere, atletism - sau în cele de
contact, în care partenerul îți e adversar. Familia nu trebuia să
lucreze împreună, ci să se forjeze printr-un antagonism valoric.
În sport „băiatul lui tata'' e mai ridicol ca Domnul Goe în
compartimentul de tren. Și pe urmă, cel care îi dădea pasele era
un copil de mingi și cine ar fi acceptat ar fi semnat o clauză de
neconfruntare cu propriul viitor. Prin rotație, diverși copii au
făcut acest serviciu, unii iluzionându-se campioni. Profesorul
înscria din orice poziție. Mingea fâșâia plasa fără să atingă buza
inelului. Așa ceva nu am mai întâlnit nici în jocurile de pe
consolele de mai târziu.
Treceam la badminton. Lovea fulgul cu precizie și forță. Era
pentru prima dată când aplicam un fileu acestui sport de plajă.
Mi-am dat seama că noi denaturasem toate sporturile. Le
învățasem prost, fără reguli, luând din ele componenta ușoară,
care nici nu ne călea, nici nu ne ambiționa. Sportul, făcut cu cine
trebuie, era mai greu decât matematica. La matematică, cel
puțin, stăteai în bancă.
Domnul Profesor bătea recordul la numărul de genuflexiuni,
tracțiuni și flotări. Și la calitatea execuției. Mi-am dat seama că
sunt în apropierea unui Zeu. Făceam tot ce îmi stătea în putere
să-i sorb calitățile. I-am citit toate cărțile despre sport: Cucerirea
Everestului de către Hillary, „Cei Doi Cristiani'' (Gațu și
Țopescu), tehnici ale performanței atletice. Am completat cu ce
aveam acasă: „Nadia'' (Comăneci), primită de sora mea de la
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viitorul meu Profesor de fizică din Liceu, cu dedicația de a
ajunge ca Nadia, „Frumoasele noastre duminici'' - ambele scrise
de Ioan Chirilă.
Odată ne grăbeam să ajungem la Sală. „Hai, tată!'' - se
precipita prietenul meu în fața celui ce-l construise și pe el, și
Sala. „Plecați voi, că eu vă ajung!''
Prietenul meu s-a îmbufnat și a plecat neîncrezător. M-a ținut
într-o alergare parcă pentru a scuti încălzirea. În fața școlii, nicio
mașină, de zid nicio bicicletă proptită în rastel.
„Să vezi cât așteptăm!'' - a exclamat, apăsând clanța a
pagubă.
Ușa s-a deschis. Printr-un miracol neelucidat, Profesorul ne
aștepta acolo, gata echipat în trening, făcându-și conștiincios
încălzirea. Performanța o atinsese din nou.

Capitolul 32

Eu școala mi-am continuat-o și în vacanțe. Când mergeam
cu tata la Balvanyos - o stațiune balneară pe lângă TârguSecuiesc - m-aș fi plictisit de moarte, dacă nu aș fi avut mintea
cu mine. Tata pleca la grotă - loc care mă înfiora. Niște radiații
emanate din piatră și pământ ar fi făcut bine durerilor de șale.
Toate suferințele mele mi le masterizam singur.
Dar, pentru a nu mă plictisi, aveam Natura. Măria Sa. Mică.
Infinită. Începeam cu florile. Pe corolele lor repauzau soarele și
gazele. Apoi la suprafața pământului reavăn din liziera pădurii
- fel de fel de urme, șanțuri, văgăuni... Helminții, furnicile,
coleopterele făceau legea. Lege pe care eu nu o știam, dar pe
care eram dornic să o cunosc. Eram în Galapagosul meu. O nișă
ecologică, unde se revela întreaga Lume. Nici nu simțeam cum
treceau orele în care eram singur. De altfel, eram cu întreaga
Natură fără tata.
Când te dedici științei, trebuie să te separi de familie. Astfel
excluzi erorile afective. Tata mă invita la o prăjitură glazurată
și turbionată cu frișcă - în semn de respect că l-am așteptat. Apoi
mă ducea la Biblioteca Stațiunii. Știu că am împrumutat
„Grizzly - Stăpânul Munților'' - din lipsă de exemplare în fauna
locală. Tata împrumuta cărți grele, crestomații. Și în vacanță?
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Nu-l înțelegeam. Pentru siguranță, își luase și o carte de acasă una pe care își permitea să o piardă sau să o altereze sub soarele
piscinei. Vorbeam cu el orice, ca doi oameni maturi. Mă enervau
vilegiaturiștii care mă întrebau ce mai face bunicul. Deveneam
solidar cu tata, cu vârsta lui. Credeam în presupoziția că, cu cât
ești mai în vârstă, cu atât ai șansa să dai naștere unui copil mai
înzestrat, deoarece materialul tău genetic cuprinde deplina
experiență pe care ai acumulat-o. Tata nu avea siguranța că mă
va prinde mare și profita de timpul pe care îl aveam acum.
Nimeni nu te învăța mai multe decât dascălul presat de propria
sa dispariție.
Acolo m-am îndrăgostit de fata pădurarului. Avea cuști cu
animale sălbatice găsite rănite în pădure: vulpi, râși, lupi, un pui
de urs, dar și fazani, prepelițe, iepuri, veverițe. Îmi plăcea și de
ea, și de menajeria ei. Le hrănea, le mângâia din priviri, cu ochii
ei frumoși. Eu eram ultima pradă. Încă nesupusă. Care nu avea
nevoie de țarc. O invitam în pădure. Știa toate cărările. Mi-a
arătat zmeurișul.
Odată m-am dus fără ea, făcând tatei pe ghidul. Ne-au
impresurat niște câini ciobănești, dar nu ne-a fost de ajuns. Am
continuat drumul. Ne-am desfătat în rugii pârjoliți. Fructele erau
mai dulci decât toate prăjiturile de jos. În acest calm idilic, a
venit ursul. Nu a fost interesat de noi. Deși omnivor, a preferat
vegetalele.
Noi am preferat, la rândul nostru, să nu mai trecem pe acolo.
Zânei care stăpânea menajeria nu i-am spus nimic. Mă doream
„un fiu al munților'', ca în Francisc Munteanu, nu un campion
la fugă. Fără ea, nu am mai făcut un pas. Când iubirea te scapă
de frică, devii dependent de ea.
La Școala Generală, mi-am continuat explorările în
Labratorul de Biologie. Niciodată nu făceam aceste ore în sala
noastră de clasă. Faptul accentua ineditul. Lungul și întunecatul
coridor ducea într-o încăpere care nu vedea niciodată lumina
zilei, toate ferestrele fiind camuflate. Și totuși, aici ni se prezenta
fotosinteza - procesul ce diferenția plantele de animale. Să ai
capacitatea să transformi dioxidul de carbon și apă în oxigen,
zaharuri și energie – iată, coroborat cu respirația animală, un
perpetuum mobile de care numai lumina e în stare. Se face o
demonstrație simplă: sub un clopot de sticlă, o lumânare aprinsă.
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Se stinge în câteva secunde, cum își termină oxigenul ambiental.
Dacă în incinta de sticlă se adaugă o plantă, lumânarea continuă
să ardă atâta timp cât prin procesul de fotosinteză se va genera
oxigenul indispensabil combustiei. Atenție, însă, noaptea
plantele trec la „respirația animală'' - consumă oxigen și
eliberează dioxid de carbon - de aceea nu e bine să dormim în
aceeași cameră cu plantele.
Profesorul de Biologie este fostul Director al Școlii Șapte.
Încă mai este apelat astfel de doamnele care, cu niște cârpe
imense, fac curat. Rămâi, în primul rând, în memoria celor mai
simpli. Avem „caiete de biologie: o foaie dictand, o foiță
pergament și una velină pentru desen.” După ce Dumnezeu a
creat Lumea, o creăm și noi pe hârtie. Niciun cuvânt despre
Geneză. Suntem într-un învățământ ateu. Dar care mustește de
spiritualitate.

Capitolul 33

Moda „Mărțișorului'' e de pe vremea Romanilor. Pe atunci
era mult mai belicoasă, nediminutivată, dar tot începutul anului
reprezenta. Fiindcă, să fim serioși, Anul cu adevărat începe pe
Întâi Martie. Când lighioanele ies din culcuș să își caute
partenera sau partenerul, când ghioceii nu se mai tem de nimic
și străbat zăpada și noroiul cu petalele lor albe - spre deosebire
de suratele lor animale - hermelinele care nu și-ar păta blănița
pentru nimic în lume. După Revelion ce faci? Rămâi în casa. Te
mai avânți o zi de Bobotează și de Sfântul Ion și apoi, până la
sfârșitul lui Făurar, îți strivești nasul de geam.
Dar Întâi Martie e Mărțișorul. Atunci vii cu ce ai mai bun de
acasă spre a oferi... Căutam în cutiile mamei tot ce putea fi de
interes. Majoritatea erau flori plastifiate, rigide, inerte. Ca să
iasă la număr, erau bune, dar mie îmi trebuia altceva. Selecția
naturală începea de acasă. Pentru majoritatea - generalități.
Nimic cu profil. Umpleam o sacoșă. Știam exact numărul fetelor
din clasă. Niciuna nu era uitată.
Forfota era de nedescris. Cele mai curtate nu pridideau cu
onorurile. Mă enerva această suprasolicitare. În mod voit, le
lăsam ultimele. Începeam cu cele mai nedreptățite. Măcar eu să
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fac puțină justiție - doar n-o pieri lumea! Iubita mea îmi arunca
priviri interogative. O lăsam să se impacienteze. O pauză, două,
trei. Se întorcea spre banca mea și îmi arăta pieptul plin cu
decorații de primăvară: „Care îți place?'' Pe mine nu zorzoanele
mă interesau, ci sânii ei înmuguriți, încă mici, în formare, dar
care printr-o forță vitală nebănuită îi înțepau sarafanul.
- Asta! Puneam mâna cu teamă, era singura perioadă a anului
când aveam acces.
- E de la mama! - îmi spunea. E din jad.
Mai că aveam de gând să nu-i mai dau nimic. Cedam, totuși.
Eram bun și darnic cu ea. Dar detestam orice competiție. Chiar
și pe aceea onestă cu propriii ei părinți. Profesorul de muzică o
întreba în răspăr: „La cine ții mai mult: la mine sau la mama ta?''
Ea se înroșea nu atât de emoție, cât de absurditatea întrebării.
Răspundea gâtuită: „La mama'', dar atât de stins, încât era
nevoită să repete, spre stupoarea și hilaritatea generală. Era o
chestiune extra-manuală, cu a cărei abordare noi nu eram
învățați. Ea era singura supusă unui astfel de tir. Poate tocmai
datorită bunei ei creșteri. Avea un aer curat, bine îngrijit, cei
șapte ani de acasă i se impregnau în întreaga ființă. Nu ar fi
exclus ca eu să o fi ales din aceleași motive. Cine poate ști ce
resorturi tainice ne declanșează fiorii dragostei la asemenea
vârste inubile...
Când ajungeam la gangul nostru, scoteam mărțișorul. Nu-l
țineam în ghiozdan, mi-ar fi fost greu să-l găsesc printre cărți,
caiete, penar, trusă de geometrie. Îl aveam în buzunar. Îl scoteam
cu câteva fire uscate de iarbă, rămase de pe când jucam „Verde''
- fapt ce mă obliga să port mereu ceva natural și clorofilic la
mine, spre a fi validat de privirile atente ale celui ce m-ar fi
somat să fac dovada acestei misiuni ecologice.
Iubita mea zâmbea cu dantura ei perlată, dulci mioare
scăldate de interliniul buzelor, argintate de vârful limbii ei
jucăușe. Filmul nu mai conta. Era doar un decor hollywoodian.
Tot ce aveam nevoie era bordura betonată de care să ne sprijinim
ghiozdanele. Al meu era jdrelit de pe când fusese folosit ca
poartă la fotbal. Tot de atunci își pătase cu cerneală un colț, de
pe când explodase în el printr-o minge temerară stiloul chinezesc
cu cap de panda. Până să-l primesc pe cel cu peniță de aur, urma
să mai treacă mult timp. Mă formam cu pixurile care, invariabil,
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curgeau parcă năpădite de talentul exuberant al Fântânei
Blanduziei. Servieta ei era elegantă, masculină un pic, bej. Pe
lângă ghiozdanul meu alb cu burduf albastru, cu bretele, bun și
de purtat pe umăr - ambiția mamei - al ei făcea notă discordantă.
Parcă era al unei eleve de liceu, iar al meu al unui ștrengar din
ciclul primar.
Se spune că fetele se coc înaintea băieților. Poate de aici și
această coregrafie a harnașamentelor, gândită de părinți. Și unii,
și alții aveau perfectă dreptate în alegerea făcută.

Capitolul 34

În drumul spre Liceu - o intersecție importantă. „O răscruce''
- cum se zicea pe timpuri și cum întâlnim în povești. Se traversa
din două bucăți, fiind în cruce. Semafoarele arătau întotdeauna
roșu când te grăbeai, verde când doreai să admiri o trecătoare.
Ce poezie superbă are Charles Baudelaire despre „o pasantă''!
Nu știi de unde vine și încotro se duce, nici cum o cheamă, nici
de ce! Îți rămâne sufletul în ea ca într-o carte împrumutată de la
Bibliotecă și pe care trebuie să o dai înapoi. Domnul Profesor
de Fizică ne spunea: „Când ne salutați, puneți mâna la șapcă și
mimați-i ridicarea. Nu trebuie să vă descoperiți total capul. Dacă
sunteți pe bicicletă, nu ne salutați. Omiterea gestului e mai
importantă decât compromiterea lui.'' Mi-am dat seama că există
o „școală stradală'', așa cum există o engleză a vulgului, ce se
vorbește în lumea florăreselor, de unde Profesorul Higgings a
„extras-o'' pe My Fair Lady. Dacă nu deprinzi și această
învățătură practică, a comunității, cea oficiala, chiar dusă la
excelență, își probează vacuitatea.
Respectul față de vecini, să știi să urci scara domol, să faci
loc celor în vârstă, să-i ajuți. Grație mamei, băteam la ușa
Doamnelor de la alte etaje și le întrebam dacă nu au gunoiul de
dus. La noi la bloc, ducerea gunoiului era o adevărată expediție.
Când mă întâlneam pe aceeași rută cu prietenul meu de la același
palier, nu veneam mai devreme de o oră. Tata mă aștepta cu
carofii decojiți într-o cratiță: „Haide, de când te aștept să arunc
cojile!'' Gălețile de gunoi ale vecinelor erau căldări de apă grele,
metalice, care îmi învinețeau și îmi sângerau picioarele. Îmi
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aruncam o privire. Știam tot ce-au mâncat. Câtă indiscreție!
Fapta mea era trecută drept civică, dar în esență era un simplu
fapt de într-ajutorare. Colegii mei de la blocurile-turn dotate cu
ghene erau scutiți și privați, în același timp, de primele lecții
practice de samaritanism.
În prima zi de școală, la careul festiv, apărea și un
reprezentant al Poliției Rutiere. Lăsat mai pe la sfârșit, nu
captiva atenția. Fiecare eram preocupați în ce sală intrăm, ce
alianțe stabilim, cum a fost în vacanța celorlalți... Diriginții
responsabili reiterau invitația. Polițistul revenea, alocându-i-se
o oră într-o sală de curs. Își lăsa cascheta pe catedră. Un altfel
de catalog. Ne fermecau tresele și epoleții de pe umerii atletici.
Tuns proaspăt, ras până la rădăcina bărbii, Polițistul era șarmant
și convingător. O parte din noi i-au urmat cariera.
Impactul în anii de formare a unor astfel de caractere e
imens. Ne învață, mai ales, ceea ce nu trebuie să facem, ca în
discursurile apofatice religioase, în care Dumnezeu se definește
prin contrar, prin ceea ce nu este. Spre deosebire de Religie,
insista să rămânem cât mai mult pe Pământ. Avea simțul
umorului, dar și pe cel al responsabilității. Posesor de bicicletă,
mă consideram implicat. Cu vehiculul meu pe două roți, mă
deplasam spre Pădurea Bălănoaia, cu ceva ani înainte de a-mi
plimba pe acolo iubitele. Mă închipuiam că sunt în filmul italian
''Camionul de cursă lungă'' (titlul original: „Il Bestione'') - mai
exact Giancarlo Gianini, care, de la bordul înalt al mastodontului
său, culisa lent pe șosele, în lumina amurgului. Când ajungeam,
verdele ce mă înconjura, uneori transformat în arămiu pârjolit,
mă metamorfoza în cowboy, îmi opinteam bidiviul obosit și
porneam în explorarea naturii extra-umane.
Am făcut parte din Patrulele Rutiere Școlare și din Școala
Primului Ajutor. Îmi plăcea să am responsabilități și nu
înțelegeam de ce cei mari fugeau de ele. Dacă te joci cu un copil,
poți să-l convingi să deprindă orice. Lecțiile acestea ne-au salvat
viața. Unora. Liceul nostru a plătit, ca toate liceele, tributul
șoselelor. Colegi care nu s-au mai întors sau au zăcut în scaun
cu rotile. Cred că programa școlară ar trebui să includă
săptămânal astfel de întâlniri. Pledez și pentru ore de biologie
practică. Dincolo de metazoare și de cefalopode, trebuie să
învățăm ce să mâncăm, cum să ne păstrăm sănătatea, care sunt
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primele semne ale unei maladii insidioase. Astfel, deprindem
chintesența muzicologului Iosif Sava: întrebat după Revoluție
ce a făcut în ultimii cinci ani, a răspuns: „Am supraviețuit.'' În
pariul cu viața, e miza capitală. Să te găsești de partea bună a
drumului. Să deprinzi „autoapărarea''. Tu poți să nu greșești
nimic, dar nu e suficient pentru a rămâne viu. Trebuie să
contracarezi și agresiunile celorlalți.
În Franța, unde profesez ca medic, s-a redus viteza
vehiculelor care circulă în afara autostrăzilor și a căilor rapide
la optzeci de kilometri, iar în centrul orașelor și al comunelor,
la treizeci de kilometri.
Pilotată vreme de doi ani, legea și-a arătat deja roadele:
reducerea numărului de victime... în pofida creșterii celui de
nemulțumiți. La volan, sunt un admirator al peisajului, un
meditativ, adevarată incursiune Zen. Când schimb relieful, îmi
schimb și firea, pășind în orizonturi mai adânci de tranchilitate.
O muzică ambientală, o emisiune culturală la radio, o
înregistrare cu acordurile și cu recitările maiorescienilor de
altădată... Iată secretul persistenței mele. E meritul Polițistului
Pedagog. Când am avut emisiuni la o televiziune din Giurgiu,
alături de colegii mei de platou, îi invitam cu regularitate pe
acești Îngeri Păzitori. Am încercat să le schimbăm statutul în
subconștientul colectiv. Nu sunt „vânători de amenzi'' și nici nu
au un plan în acest sens, dar și-au propus să nu mai murim noi.
Stând în ger și în arșiță, inhalând gaze de eșapament, expuși
riscului acroșării de bolide, ultragiați verbal... Instinctul primar
de a încălca legea când nu ești văzut are ceva școlăresc, a copia
când Profesorul întoarce capul. Nu neapărat ca să iei o notă mai
mare, ci ca să te răzbuni, să-ți eclatezi frustrarea. Numai că, pe
șosele, o astfel de bravadă poate fi ultima. Lipsa de carte a
Polițiștilor este subiect de bancuri lipsite de adevăr în zilele
noastre, cu toții știm cât de greu se intră la astfel de Școli - și
câți am rămas în afara lor, neavând pregătirea teoretică,
psihologică și atletică necesară. În profesia lor, se întâlnesc cu
oameni din întreaga lume, fapt ce îi obligă să fie poligloți.
Dincolo de limbajul gestual standard, simt nevoia unei
comunicări superioare, eșuate de pe vremea Turnului Babel.
Am călătorit la volanul mașinii mele prin întreaga Europă,
ducând cu mine învățătura bunelor practici rutiere. Întors în țară
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după un stadiu în Germania, am străbătut Valea Oltului.
Mirifică. Istorică. Circulație în fir. Respectând restricțiile de
viteză, am format în spate un lung șir de impacientați. Explcația
decurge din legile fizicii: dacă fiecare participant la trafic ar fi
respectat normele, distanțele dintre noi s-ar fi menținut.
Contravenienții „au înghițit'' decalajele. Consecința: „bouchon''.
Claxoane infernale. Le făceam semn să mă depășească.
Imposibil - datorită traficului pe banda de retur. Dacă încetineam
să le facilitez trecerea, mai rău îi enervam. Nu am găsit un
refugiu lateral, să le las calea liberă. Când pe lateral era o râpă
adâncă, un șofer mai temerar cu propria-i viață m-a depășit și a
frânat brusc. S-a dat jos cu un levier. Am blocat ușile. Invectivele
au fost fără număr. Mi-am dat seama ce simt polițiștii. Cei din
urma mea se simțeau răzbunați. Nimeni nu a luat atitudine. Nici
eu, cel direct vizat. Nu am avut curaj. Agresorul nu făcuse parte
din Patrulele Rutiere Școlare. Lipsise și la orele de Educație date
de cei în uniformă. O dată în plus m-am simțit solidar cu ei.
Lucrurile se vor repeta. În noapte, pe ceață, TIR-uri care nu
cutezau să mă depășească de teama RADAR-elor mă orbeau cu
farurile lor înalte, mă asurzeau cu claxoanele lor, doar ca să
încalc eu viteza – „carne de tun'', primul vizat la o captare
automată de imagini în mișcare.
Poate că Școala ar trebui să înceapă de aici. Prea des, aici se
termină.

Capitolul 35

Mâine e ziua cea mare: O Sută Cincizeci de Ani de la
Fondarea Liceului Ion Maiorescu. Ab urbe condita. Câte destine
împlinite aici! Mă separă două mii cinci sute de kilometri de
liceul meu. Și, probabil, tot atâția ani. De ce să mint, să spun că
îmi pare rău că nu particip la festivități? Îmi pare bine. Sunt un
ratat care încearcă să recupereze, deci cu atât mai ratat, din
moment ce nu îmi accept condiția. Toată lumea va fi fericită. Va
fi loc și pentru lacrima de aducere aminte pentru cei duși.
Actualii liceeni vor dilua, cu farmecul lor, tristețea. Li s-a
acordat șansa unui spectacol omagial. Se vor insera și mici
discursuri. Eu am trimis două printr-o prietenă de Cenaclu
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Literar. Așa fac mereu. Dacă unul nu ține, se acceptă al doilea.
Dilema e că acum amândouă sunt insolite. M-am
perfecționat. Nu mai fac lucruri de mântuială. Mai e și discursul
fostei mele colege de an. Și câte scrieri nu or încerca să spargă
frontonul. Mâine se poate intra în istorie. Doar mâine. Așa cum
Dan Puric ironiza afișul care anunța că mâine Iisus vindecă la
Sala Palatului între orele 14 și 16.
Când am participat, în cariera mea de orator, la variate
întruniri, niciodată nu am fost pe lista vorbitorilor. Mă îmbrăcam
frumos și, fără să salut cordonul de pază, îmi făceam loc.
Dădeam impresia că sunt din staff. Odată ajuns la luminile
rampei, e simplu. Găsești un microfon. Trebuia să-i întrec pe
toți cei care mă precedaseră și să anulez orice elan al
succesorilor. Secretul: umor, filozofie, simplitate. Vorba lui
Stephan Hawking: „Orice cifră strecurată în text înjumătățește
vânzările''.
Necazul unei festivități e că întotdeauna vin prea mulți. Te
calci pe picioare, îți găsești paharul cu apă minerală băut, faci
cunostințe inutile, te felicită oameni pe care nu-i cunoști și ești
diplomat fără să ai nimic de câștigat - ceea ce contrazice legile
diplomației stipulate de la Talleyrand încoace. E curent, sunt uși
deschise, toți vor să aibă o scăpare, dacă îi apucă plictisul.
Acesta e rolul telefoanelor mobile. Nu ca să te sune, ci să-ți
permită să te retragi. Pe câți nu i-am văzut ducându-l la ureche
înainte de a auzi vreun apel. Știu, pot să fie pe silențios, dar prea
au activat toți această comandă, de ce se mai fac atunci atâtea
fonduri muzicale de alertă?
Pe urmă, e drama întâlnirii. Decât să-mi văd o colegă pe care
nu o mai știam de când era în sarafan, acum îmbrăcată ca o soție
de cioclu, prefer să rămân cu amintirea. Am pe ce să mă bazez.
Fetele sunt atât de vii în mintea mea, atât de colorate, atât de
multe, încât li se face cald și încep să se dezbrace. Cu băieții
mai e cum mai e. Au rămas puși pe glume. Beau mai mult ca în
liceu. Atunci doar bravau la un bairam. Eu mă lăudam cu
abstinența mea proverbială. De fapt, mă lăudau ei. Știam că, fără
modestie, abstinența mai bine n-o practici. Mi-au înlocuit sucul,
cu vin, mi l-au amestecat, câte n-au făcut. Stăteau apoi cuminți,
muți, paralizați de așteptare. Ca atunci când jucam „Stop!" și eu
dădeam sentința care îi îngheța pe toți. Mă prindeam, dar le
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făceam plăcerea. Mirosul vinului îl simțeam de la o poștă. Beam
ținând în gură. Apoi aruncam totul, spre deliciul general. Zău că
poantă mai slabă n-am văzut. De obicei, detești nostimadele ce
te vizează, dar eu sunt o fire obiectivă. Când mă fac de râs, râd
și eu. Și ce haz am!
Mi-a plăcut ce ne-a spus amfitrionul petrecerii, tatăl
viitorului avocat, el însuși avocat (era părintele cel mai apropiat
de noi): „Dacă vrei să ai caracter, bea, gustă, vezi cum e... și
apoi abține-te cât vrei, în cunoștință de cauză''. Logica era
evidentă și dezarmantă. Nu am urmat-o imediat. Eram orgolios.
Dar treptat, discret, am început să beau. Câte o gură, două - nu
îmi plăcea, dar trebuia să mă conving că nu-mi place. Nu sunt
făcut pentru gusturile tari, sticloase, amare, taninice. Mie îmi
plac sucurile de fructe nefermentate. Mustul, bunăoară. Dar tot
ce se degradează în timp, ce capătă drojdie și zaț, nu...
Câți nu ar fi vrut să mă vadă beat! Odată am mimat starea.
Veneam cu vecinul meu de palier, băiatul profesorului de sport,
de la o chermeză bahică. Toată lumea se declarase încântată că
acceptasem paharul cu vin în față. Că a rămas la aproape același
nivel barometic, e altceva. Dar în drum spre casă ne-am ținut de
gât, am cântat, am mers împleticit, am spus bancuri vechi fără
perdea, întorceam capul după mai știu eu cine...
Agapele au acest cusur. Te pun față în față cu vârsta ta. Sunt
ca mii de oglinzi care te împresoară. Fiecare chip de demult îți
arată cât ai îmbătrânit, de parcă tu nu ai fi știut. Le plângi de
milă, dar îți plângi ție. „Ce bine arăți, ești neschimbat!'' - e
moneda de schimb. Dar înainte nu arătai bine. Doreai să crești,
să te maturizezi, să scapi de coșuri, să ai un job și mașină, să
devii interesant cu un rid transversal pe frunte, grizonat la tâmple
ca Richard Gere, mirosind a tutun, a lavandă și a apă de colonie.
Și Profesorii! Nu mai au ce să-ți predea. Se simt inutili.
Stângaci. Nu fac decât să asculte în stânga și în dreapta
fabulațiile noastre - genul eroism comic: banalul prezentat
somptuos. Sunt destul de astfel de amăgiri. Mi le construiesc în
fiecare zi, ca arahnidul care spera să prindă și altceva decât
propriul trup.
Profesorul de Fizică a avut ideea unei antologii, adică
florilegiu, „anthos'' - în limba greacă înseamnă „floare''... ierbar,
deci - intitulat „Am fost elev al Liceului Ion Maiorescu'', în care
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fiecare să glosăm. Eu am trimis anagramat: „N-am fost elev al
Liceului...'' Dascălul nu a vrut să publice o astfel de ieșire din
front. Corigența i-a dat-o mamei: „Uite ce scrie fii-tu din
Franța!'' Mama a replicat blând, ca Cehov în „Trei surori'', în
care nimeni nu se ceartă sau, vorba lui Steinhardt, „Toate
vorbesc despre muncă și nu muncește niciuna'': „Domnule
Profesor, citiți până la capăt, dacă vreți, publicați-l, dacă nu, nu.
Știți cum e el, mai altfel.” Tocmai asta-i problema, că sunt mai
altfel, că Liceul nu m-a schimbat, că am dezertat cu pușcă cu
tot...
Va fi o proiecție pe zidul liceului. Probabil imagini grăitoare.
E o echipă de foști maiorescieni IT-iști, cinefili, artiști ai
peliculei. Tocmai m-am întors de la Rouen, unde pe Catedrala
„Adormirea Maicii Domnului'' - Hramul celei mai apropiate
Catedrale de Maiorescu - am văzut Istoria Normandiei de la
Rolland Vikingul la Wilhelm, Cuceritorul Angliei. Te apucă
disperarea când vezi secole comasate în minute. E clar,
ceremoniile nu sunt de mine. Mă simt atât de bine în timpul
meu, ca ursul în bârlog (și în curând începe iarna). La ce să mă
amăgesc că am nevoie de ambianță vetustă, de ce a fost? Eu
deplâng trecerea timpului (vorba Andreei Marin: „o celebrăm
fiindcă nu o putem opri.")
Final apoteotic: un dineu. Acolo, da! Gurmand sunt. Stau cu
capul în farfurie și meditez: de ce le-au aranjat așa și nu invers,
cât le-o fi luat bucătarilor să le infiltreze... Apoi admir rochiile,
pantofii - nu știu cine o fi inventat lumina stroboscopică... (tot
vreun fizician) că vezi totul ca în Pacific. De asta bieții pești au
ochii așa de bulbucați.
Domnul Profesor de Fizică a fost astăzi la mormântul
Eminentului Director Maiorescian, Savin Popescu. S-a schimbat
piatra funerară. Mama, cu o profesoară de română și cu o alta
de geografie, au fost la Rășinari, la casa Directorului Fondator
Nicolae Droc-Barcian. Locuința va fi demolată pentru o cale de
acces. Casa Memorială a Savantului e aici, la Giurgiu - se
numește Colegiul Național Ion Maiorescu. E frumos să nu ai
nevoie de casă și să-ți devină Liceul una. La Rășinari, distinsul
Dascăl a susținut Școala, a oferit Cărți celor dornici să citească.
La Giurgiu, a adus Lumina, așa cum o aduc acum Preoții de
Paști.
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Volumul „Și eu am fost Maiorescian'' e prea greu. Nu poate
fi descifrat la timpul prezent. Istoria are nevoie de un ecart de
câteva generații, ca să tragă concluzii. Noi suntem încă premise
nefondate. Fiecare a scris ce a crezut, ce l-a marcat, ce și-a adus
aminte. Atâta alegație pletorică nu ar fi fost permisă în liceul
real.
Propun ca, întocmai unui fizician convins că teoria lui e
apărută prea devreme, Profesorul să depună tomul la Academie.
Sigilat. Cu mențiunea „a se deschide peste o sută cincizeci de
ani''. La tricentenar. Să ne vedem cu bine! E o urare mai realistă
decât cele care se vor face mâine!

Capitolul 36

Colega mea de Cenaclu Literar nu a putut fi prezentă în Sala
Mare a Teatrului Tudor Vianu, pentru a ne susține discursurile.
Le-a lăsat celor îndriguiți. Ce s-a întâmplat va consemna Istoria,
care mai devreme sau mai târziu șterge tot ce scrie. Există o
Cronică a destinelor epocale și notări discrete ale unor
evenimente banale, anodine. Ce-am trimis eu spre a fi citit face
parte din această maculatură. Când eram mic, o strângeam
pentru a o dona la școală. Cei care aveau mamele gospodine
veneau cu borcane, folosite cândva la dulcețuri și murături. Și
noi aveam cămara plină, dar de ce să le dăm? Statul ce ne dădea
în schimb? Prin urmare, îi ofeream maculatură... Ce să mai faci
cu un ziar după ce-l citești ? Nu eram abonați la cotidiene,
deoarece erau încărcate cu politica derizorie. Săptămânalele erau
exclusiviste. Triau pleava. Eu așteptam „Magazinul''. Decupam
articolele științifice. Chiar dacă nu înțelegeam mare lucru, știam
să le clasez - astronomie, medicină, botanică, numismatică,
antropologie. Eram un Aristotel al vieții mele. Toți începem prin
a face puțină ordine. Deși ordine ar trebui să facem la sfârșit,
când se acumulează material.
Îmi aduc aminte de o fotografie cu cea mai inteligentă dintre
primatele umanoide, sub care scria: „Când un cimpanzeu râde
atât de cordial, trebuie să recunoaștem că are ceva care ne face
și pe noi să râdem.'' De „Magazin''-ul nu mă înduram să-l dau la
reciclare, eventual prima pagină, uneori compromisă de
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elucubrațiile „primei chimiste''. Dar tata îmi interzicea cu
precauție, să nu fie considerat un afront, un soi de sabotaj
cultural. Termenul de sabotaj provine de la muncitorii
nemulțumiți de primele mașini industriale, care i-au lăsat fără
locuri de muncă și de ciudă au început să arunce cu saboții în
ele. În România acelor vremuri, nici saboți nu aveam, cu ce să
te revolti?
„Magazinul'' mai ajungea din când în când la țară la Fâlfani,
în Argeș, locul de obârșie al mamei. Și, precum turiștii transportă
cu ei insecte, aclimatizându-le peste tot pe Terra, eu duceam
revista mea dragă, pe care niciodată nu reușeam să o citesc în
întregime. Și, chiar dacă făceam efortul să o străbat integral, nu
o pătrundeam. Eram ca un foc prea slab pentru un aluat din cale
afară de vârtos. Descopeream că știința e infinită și a te pune cu
ea înseamnă a fi perdant a priori. Tata mă șicana: „Dacă nu-l
citești pe tot, nu ți-l mai iau! Doar așa, să-l răsfoiești, poți să-l
împrumuți de la Bibliotecă...'' Mă opuneam, doream să am
revista mea, să o desvirginez – cuvântul nu e prost ales,
întotdeuna mă va fermeca. Citeam la vedere, cum scria Georges
Simenon „Comisarul Maigret'' într-o vitrină, să-l vadă belgienii
în procesul creației. Tata se declara mulțumit. Eram studios.
Mama era mai practică: „Mai pune mâna și pe carte, lasă
revistele, că astea zboară!'' Ce-aș fi vrut să zbor și eu cu ele! Dar
eu le îndosariam, le fișam, le reciteam ca pe niște teme dragi.
Mama avea dreptate: școala devenea secundară. Cu acordul tacit
al tatei, care o trăda din interior.
La Fâlfani, aveam un verișor din Râmnicu-Vâlcea, care
studia la școala din sat. I-a dat mai multă învățătură decât orice
școală de oraș. Mai puțin Școala Șapte, evident. Dar vorbesc de
„parohia'' lui. Era un matematician desăvârșit. Se confrunta cu
tata-mare în soluții geometrice și algebrice. Eu, un duh al păcii,
aș fi vrut să-i împac, dar nu aveam mesaj. Un Înger trebuie să
glăsuiască. Este ce i s-a reproșat de Inchizitori Ioanei d'Arc, care
doar l-a văzut pe Arhanghelul Mihail. Dar, luându-se după el, a
eliberat Orleans-ul, Normandia și apoi întreaga Franță.
Într-una din reviste era, pe prima pagină, o poezie a lui
Adrian Păunescu: „Colindul gutuii din geam'', cântată la
Cenaclul „Flacăra'' de Nica Zaharia și apoi de Tatiana Filipoiu
din Făgăraș, devenită Stepa. Era o poezie superbă, pe care o
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divinizam. Mama-mare avea în curte câțiva peri și un gutui. În
livada de la drum, că mai aveam și alta după ograda cu găini și
cocoși.
O cameră numită tot „de la drum'' era aproape mereu
nelocuită. Pe perete, deasupra patului imens, trona fotografia de
front a bunicului meu, locotenent. „Locotenent'' înseamnă „care
ține locul” - titlu atribuit de Zeus lui Herakles pentru a se lupta
cu stihiile primordiale, urmașii lui Tiphon și ai Echidnei. E o
onoare, până la urmă, să fii locțiitor. Cineva îți dă sceptrul.
Camera aceea era mereu răcoroasă, chiar și în plină vară.
Păstra răceala iernii, neîncalzită cu sobă. Intram rar, ne era
interzisă. Acolo, într-un garderob imens, se țineau hainele de
înmormântare ale celor în vârstă. Dacă vor muri vara - unele,
dacă vor muri iarna - altele. Există o modă și pentru Lumea
Cealaltă, care rămâne mereu actuală. Nu poți pleca oricum. Eu,
totuși, intram acolo în vârful picioarelor, ca să nu mă aud nici
eu. În stânga, o oglindă anturată în lemn și rotunjită în partea
superioară. Avea atașat pe lateral o fotografie mică, schimbată
uneori cu o alta. Semn că se trecea prin camera asta, fie și pentru
a se aerisi sau a se face curat.
Orice Palat are un astfel de iatac, e păcat să nu-l inspectezi,
cu toate că în „Ușa interzisă'' Gabriel Liiceanu spune că e
periculos să te afunzi în astfel de prăpastii ale minții, fiindcă
niciun jneapan de care te agăți nu-ți mai oprește căderea. Acum,
dacă tot mă pornisem, măcar să mă pierd de tot. Nu-mi luam
verișorii fiindcă făceau gălăgie. Aici era nevoie de sobrietate.
Lângă oglindă - o poză a regimentului, primul rând, culcat.
Erau ca o echipă de fotbal, nu ca niște combatanți. De altfel,
cele mai pasionante „miuțe'' se încing în spatele frontului, când
nu știi dacă mai apuci să îți iei revanșa sau nu. Deschideam
dulăpiorul mic, de jos, din lemn brun. Balamalele mici scârțâiau.
Neunse. Găseam piese de domino. Până să cadă comunismul,
exersam cu ele. Prima era „Zidul Berlinului'', ultima se
încăpățâna să rămână în picioare.
Verișorul meu a citit un „Magazin'' de-al meu. Mi-am dat
seama când l-am citit, după un an. Era în antreu, deasupra
cărților, mereu aceleași, majoritatea rusești, dar și „Recreația
Mare'', cu desene de Iurie Darie, evident, adusă de noi. Acolo
am citit „Leul și cățelușa'' al lui Alexei Tolstoi. La o menajerie
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din Londra, oamenii nevoiași nu plăteau biletul, aducând, în
schimb, animale de pe stradă, spre a fi devorate de feline. Din
această capitală cețoasă vine expresia „to rain with cats and
dogs'' - bietele ființe erau duse de torente din burlanele în care
se adăpostiseră. Un leu nu i-a făcut nimic pisicuței, care îi fusese
introdusă în cușcă. Nici eu nu i-aș fi făcut. Fiecare în colțul lui,
se inspectau cu ochi darwiniști. Când au înteles că nu sunt chiar
la antipozi, au început să se apropie. Greu de spus cine a făcut
primul pas. Mi-e greu să cred că pisicuța. După un timp, leul
dormea ținând între labe noua prietenă. Erau atracția menajeriei.
Doar Chaplin va mai reuși astfel de momente de tandrețe, când,
„aterizat'' în vagonul-cușcă al unui leu, aude zăvorul închizânduse automat. Filmul fiind mut, onomatopeea apare pe un
intermezzo explicativ. Leul dormea, Chaplin tremura.
A scos din buzunar o năframă albă imensă, nu pentru suflat
nasul, ci pentru despărțiri. Charlot mereu își lua adio de la
cineva. Și a început să o fluture în afara gratiilor, doar - doar o
fi văzut.
Dar a fi reperat nu înseamnă mereu a fi salvat. Într-un banc,
un naufragiat de pe o insulă sărea, făcea gesturi disperate când
vedea un vapor în larg. Până când un matelot îi spune
căpitanului:
- Un om pe insulă!
- Știu! Mereu se bucură când ne vede!
Trece o tânără. Chaplin răsuflă ușurat. Când fata vede scena,
leșină. Patetismul urmează: Chaplin ia apă din vasul leului și îi
aruncă stropi reci pe chipul frumos, încercând să o reînvie. Când
altcineva e în suferință, drama ta nu mai contează. Un FătFrumos tragi-comic, care nu o poate salva pe Frumoasa din
Pădurea Adormită, fiindcă nu are proximitatea necesară
sărutului. Poate de aceea primul meu volum de poezii s-a numit
„Sărutul ce ne desparte". Altă explicație nu am, nicio poezie din
el nu poartă acest titlu.
Pisicuța lui Tolstoi se îmbolnăvește și moare. Leul nu-i dă
drumul din labele lui mari și catifelate. Mai grav e ca refuză
hrana. Descoperise că ființele vii au alte daruri, înzestrări astrale
pe care doar captivitatea i le revelase. „A șasea zi a murit și leul".
A fost finalul care m-a urmărit ani în șir, denigrând toate filmele
cu happy-end. „O carte mare trebuie să se sfârșească prost, ca

98

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

viața, altfel nu e reală" - Garabet Ibrăileanu în „Adela''.
În revista „Magazinul'', găsesc o corectură făcută cu pixul de
către verișorul meu: în loc de „Colindul gutuii din geam'' –
„Colindul gutuii din gem". Mai practic.
Mama-mare punea gutui în camera de la drum. Se coceau
lent, până în primăvară, formând etilena necesară pârguirii.
Bunica le punea în peltea, trecute prin răzătoare le făcea dulceață
sau tăiate în cuburi le transforma în compot. Eu le vedeam vii,
neflambate. Verișorul meu și le închipuia în farfurie. În mod
normal, un orășean și un fiu al satului ar fi trebuit să gândească
exact invers. Dar ceva nu funcționa în psihologia toposurilor.
Nu i-am corectat corectura. Nici nu mi-am permis să-i explic
motivația poetică. Eram mai mic decât el. Deși mă aprecia
enorm pentru capacitatea mea de a fabula, care îl ținea treaz
până dimineața, când îmi cânta „Uite, zorile se-arată!", nu-mi
ierta lipsa de formalism matematic. Ce-i va reproșa logicianul
de geniu, Ludwig Wittgenstein, discipolului său Alain Turing,
inventatorul calculatorului și părintele ciberneticiii.
Apropo, de azi, Laboratorul de Informatică al Colegiului Ion
Maiorescu se numește „Alexandru Mircescu''.

Capitolul 37

Aceeași colegă de Cenaclu Literar „Luceafărul'' mi-a spus
că, plimbându-se prin Liceul Maiorescu, împodobit pentru cei
o sută cincizeci de ani ai săi, a ajuns într-o sală de clasă unde,
pe catedră, erau expuse cărțile mele, patru la număr: ''Sfaturi pe
care nu le-aș da nimănui'' și „Made in Giurgiu'' - aforisme, și
„Sărutul ce ne desparte'' (deja piesă de colecție - nu o mai au
decât bibliofilii... - glumesc) și ''Inelul de tinichea'' (apariția
acestei toamne - urma care salvează turma) - poezii. A poposit
și le-a citit. Nu și-a ales bine momentul. Atâta forfotă!
Dar treaba ei, în fond, e poetă, știe să spicuiască esențialul,
sper să mi-l spună și mie. Vorba lui Anton Pann, după ce l-au
prădat hoții: „Ăștia caută noaptea ce nu găsesc eu ziua.'' Nu sunt
pe tablourile mari cu personalitățile. Nici printre tinerele
generații ce și-au expus, multiplicate, imaginile de la absolvire,
luându-ne aerul cu tinerețea lor debordantă. Sunt între clasici și
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actuali, nedefinit, amorf. Și totuși, mâinile colegei mele mi-au
mângâiat epiderma întinsă la soare. Năpârlită, uscată - ea a
găsit-o catifelată. Ce înseamnă să dea peste tine o Poetă! M-am
simțit mai viu decât toți! Ce ne mai spun niște mari profesori
universitari de pe un perete? Cine le știe teoremele,
demonstațiile, conjecturile? Totul a devenit o conjunctură.
Eu, cel puțin, am o oarecare materialitate, fie ea și caducă.
Spunea Ana Blandiana: „În pofida vremelniciei hârtiei,
continuăm să scriem.'' (citat inexact). Prin urmare, nu ne temem
de fagii celulozei. În plus, acum avem substrat digital. Dar să te
răsfoiască cineva cu degetele e copleșitor. E ca și cum ți-ar trece
mâna prin păr.
De ce am scris atâtea cărți? Fiindcă nu sunt concis. Nu
reușesc să mă decid. Bine observa Cioran: „Toți marii scriitori,
chiar și Shakespeare, au scris prea mult.” Când scrii prea mult,
devii previzibil. El îl iubea pe Marcus Aurelius - geniul unei
singure cărți. Am scris ca să îmi încerc veleitățile. Atâtea undițe
aruncate în apa fără pește. Mă amăgesc ca bătrânul lui
Hemingway că marea are ceva să-mi ofere.
Fără poezia lor, poeții nu ar fi nimic. Ea le e limbaj, hrană,
iubire. Prin ea trăiesc, pentru ea mor. E un substitut perfect
pentru orice. Scriu fără aport personal. Un tunet se coboară din
cer și din tâmpla mea țâșnește Atena. Puținii care mă felicită nu
știu că nu-mi face plăcere. Nu poți să-l prețuiești pe cineva
pentru ceva ce nu-i al lui. Îl umilești. Cu aforismele, același
lucru. Fulgurații. Nu m-am gândit înainte la ele. Nu sunt
elaborate. De ce să mi le asum? Doar că n-au poposit în mintea
altora? Cei de pe perete - marii înaintași - au o operă cizelată
prin efort, au rupt ciorne, și-au ridat fruntea... Ei da, sunt autorii
a ceea ce au scris. Dar eu? Semnez din orgoliu niște gânduri
picate din cer. Măcar de-aș ști să le scriu corect gramatical, să
le traduc în alte limbi, să le pun în valoare prin ceva personal.
De la un timp, am început să-mi fac poze. Câteva cuvinte pe
verso, o bezea și gata! N-am niciun drept să aspir la nemurire.
Adio gândului de a escalada ca o termită peretele! M-a citit
colega mea - să-mi fie destul.
Domnul Director din perioada liceului meu a realizat o
monografie la această aniversare. O parte din cei care aveau
ceva de spus se regăsesc acolo. Mulți alții au rămas pe dinafară.
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O carte nu poate fi exhaustivă. E principiul ei inerțial. Mama
mi-a adus această carte în Franța. A fost lansată în septembrie două luni înainte ca liceul să-și facă majoratul. Într-o curte de
bibliotecă, cu frunze galbene și roșiatice pe jos. „Folia'' - frunza
- a dat foaia de carte. Mi-ar plăcea să-mi lansez o carte acolo.
Oricare. Asta înseamnă că mai am de gând să scriu. Că nu
m-am cumințit. Că nu înțeleg că nu servește la nimic. Când faci
o antologie e altceva. Îi cuprinzi pe toți, ești darnic și sacrificial.
Când scrii o carte în nume propriu, ești autoritar, autocrat.
Sunt și eu în această monografie. Explic plecarea, un fel de
„mea culpa''. Trebuia să o fac într-o zi. De unde îți place, nu poți
pleca decât regretând. Dar, cum zice Adrian Păunescu: „Fă-ți
zilnic ceva împotrivă!'' Eu am extins la fiecare clipă. Și a început
să-mi placă. Să mă prindă. Dar la momentele acestea mari te
apucă dorul. Nu poți fi de piatră, chiar dacă te vrei statuie.
Nu m-am dus de teama de diluare. Ce reprezentam eu printre
atâtea somități? Un licean, încă... Trebuia să-mi caut șapca și
uniforma. Nu că nu mi-ar fi fost dragi. Dar postura de elev e
inadecvată de la o anumită vârstă. Spunea Steinhardt: „Iisus ne
vrea copii, dar nu când suntem bărboși.'' Câți orgolioși nu or fi
venit din același motiv! Cred că fiecare serie a avut frustrații ei.
Rodul vârfului de generație. La careu, s-au premiat șefii de
promoție. Superb! Eu mă fac vocea rataților: dar noi, cei mulți?
Unde sunt legile statisticii? Noi am umflat curba lui Gauss!
Ultimul dintr-o instituție îi dă valoarea, fiindcă el o împinge din
spate. Birocrația e un motor cu tracțiune posterioară. Ce faci cu
vârful de an? Fuge în lume, ți-a scăpat... Ultimul rămâne aici și
alături de el grosul statistic. De ce vânăm minuni? Ca să le
împănăm? Ca să le dăm exemplu? Dar ele sunt unicat, nu pot
servi drept model. Și în orice aglomerație, conform teoriei
numerelor mari, există un primul și un ultimul, ieșiți aproape
aleator, ca la un joc cu bile. Cel mai bun nu e decât maximul
generației sale, nimic în plus. S-a măsurat cu ce a avut la
îndemână - o masă bine delimitată de indivizi. Reușita lui în
exterior e cu totul altceva. Câți șefi de promoție au rămas lideri
în cariera ulterioară? Câți au schimbat lumea? Tabloul acela de
pe perete e lista scurtă. Să fim serioși, nu-i putem înghesui pe
toți premianții. Câți mediocri nu s-au deschis ca petuniile și
i-au mirat pe profesori la agape („Nu era nimic de capul lui în
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liceu'' - auzim tot mai des).
Nu există o pedagogie proiectivă și vina nu e a cancelariei
maioresciene. așa e lăsat învățământul să fie. E un joc
probabilistic. Orice ai face, nu poți câștiga cu toate cărțile pe
care le ai în mână. Trebuie să decartezi. Și pe urmă te apucă
regretul după o carte mică cu care puteai face minuni. Cineva
care a fost bun la toate a avut el timp să exceleze într-un
domeniu? Doar n-om fi ca soarele, să strălucim peste tot, lăsând
în beznă jumătate de Planetă.
Mă simt bine în mediocritatea mea. Neînzestrat, pot alege
orice. Ca omul lipsit de daruri după ce ele fuseseră risipite
celorlalte specii de către Epimeteu. Acum sunt peste tot. Îmi
permit. Nu am o definiție. Nu am un raport de conformitate.
Sunt extensia unui destin neîmplinit, proiecția aleatorie a unei
difuziuni de lumină. Și totuși, cineva m-a citit. Cărțile mele erau
pe catedră. Într-o clasă fără Profesori și fără Elevi. Cărți frumos
ordonate de Profesorul meu de Fizică. Cel care ne învățase să
fim Oameni. Văzând că n-a reușit, mă îngrijește ca un părinte
propriul fiu, rămas acasă, prea bătrân pentru a-și mai face o
carieră. Ca Zangra ce aștepta cu nerăbdare ca dușmanul să atace
fortul, pentru ca el să poată deveni erou.
Bătrân general în rezervă, a citit din ziare că fortul fusese
atacat. Nu mai putea deveni erou. E o vârstă a eroismului.
Spunea Napoleon: „E o șansă să ai douăzeci de ani la
Revoluție.''
Eu tocmai împlineam optsprezece. Dar mai aveam două
trimestre ca să termin Liceul!

Capitolul 38

„Nu am fost elev al Liceului „Ion Maiorescu''. Dacă aș fi fost,
ar fi trebuit să fiu altfel, să fi avut sobrietatea Domnului Director
Savin Popescu sau cultura Domnului Profesor Fondator Nicolae
Droc-Barcian, metafora lui Ion Barbu sau măcar spiritul
geometric al lui Dan Barbilian, care mi-ar fi permis cândva
intrarea în Academia lui Platon. Aș fi plantat un frasin în curtea
Liceului, aș fi ajutat un elev să își încropească o bibliotecă, aș fi
învățat ceva de la minunații dascali ce predau ca din Amvon de
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la Catedra acestui Sanctuar Paideic Giurgiuvean. Am avut
părinții în Liceu. Dar asta e altceva. Sunt rodul iubirii izvorâte
din acest leagăn de genii. Îi sunt un fel de „Fiu Rătăcitor'', venit
acum la Praznic și primit cu vițelul cel gras. Dar elev nu i-am
fost.''
Am primit rândurile acestea de la un cititor al cărții „Am fost
elev al Liceului ''Ion Maiorescu'' - coordonatorii antologiei: doi
distinși dascăli de fizica. Nu le păstrasem. Nici nu credeam că
vor fi publicate. Cine se ține de poante în momente solemne e
dat afară. Și rechemat peste cincizeci de ani. Eu m-am exclus
singur.
Nu știu prin ce greșeală, articolul a apărut. Ca al Profesorului
de Istorie, tratând problema cerealelor în perioada Expediției lui
Alexandru cel Mare. Afacerea Protar. Mihail Sebastian. „Ultima
oră''. Acum, dacă a apărut, e mai greu să fie scos sau omis.
Dovadă că a început să circule. Are picioare, cel puțin, dacă nu
aripi...
Nu îmi place să vorbesc de mine, dar nu am încotro.
Romanul acesta e autobiografic. Nu sunt „Maiorescienii'', e un
maiorescian (și nici el întreg). Titlul e ambiguu - cuprinde atât
elevii, cât și profesorii. E un spirit al locului. Andrei Pleșu
spunea că ăsta e îngerul. Ceva ce se întâmplă invariabil,
indiferent de persoana ta, te înlocuiește până la substituția
definitivă. Profesori care predau la alte licee, dar care au plecat
de aici, revin la el. Se consideră „Maiorescieni'', trădând puțin.
E o chemare, un adânc. Când sunt întrebat, prin străinătăți, ce
sunt, răspund uneori „român'', alteori „giurgiuvean''... și probabil
''maiorescian''. Liceul are mitul lui, și dintr-un mit nu poți ieși.
E ca destinul grec. Îl port cu mine precum Brâncuși ceaunul de
mămăligă. Unde-i punea pirostriile, acolo era Axis Mundi și pe
ea cânta Pasărea Măiastră. Pleci cu dorurile tale. Le amplifici în
fiecare zi. Din ele, plânsul îți răsună ca din tulnic. Geniile s-au
împlinit în afară, nu dintr-un prea plin, ci dintr-o lipsă.
Mi-a parvenit, prin Profesoara mea de Engleză, o poezie a
unei absolvente, recitată de autoare însăși pe scena Teatrului
„Tudor Vianu''. Când îmi place temperamentul unei femei, spun:
„Așa aș fi fost eu, dacă m-aș fi născut fată!'' (cum își dorea
mama). Am impresia că această ființă delicată a „spart'' barajul
formal al recitarilor impuse, al dansurilor tematice... Murmurul
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sălii arăta că interpreta nu domina pe deplin. Acesta îi era rolul
(era „rol în rol'', ca în „Hamlet'' ).
Ce ar fi făcut cu o voce autoritară care să stingă rumoarea?
Ea interpreta Tristețea. Era Muza acestui sentiment confuz,
detestat când duce la disperare, iubit când naște melancolia. Îmi
aduc aminte de Catrinel Dumitrescu - actrița din „Buletin de
București'' care, jucând o piesă pe aceeași scenă, s-a oprit și a
făcut liniște în sală. Și pe urmă a reintrat în rol, ca și cum ar fi
venit din culise. Muza de acum, însă, și-a asumat constrângerea.
Ea era forțată să rateze. Cine pune preț pe Tristețe? Cine o ia în
serois? Cine o aplaudă? Credeam că sunt singurul tragic. Ascuns
în absență. Iată că m-am înșelat. Cineva cu o forță mai mare
decât a mea a avut curajul să se întrupeze și să apară. Să-și joace
Viața pe scenă. S-o lase la bunul plac al publicului.
Un public ales, cu totul excepțional la o astfel de zi mare, dar
totuși un public, care nu are profunzimea nici măcar a unuia în
parte. Și i-a ieșit. Într-o costumație de toamnă, vaporoasă și
totuși caldă, cu o privire pierdută, dar ațintită, cu o foaie în mână
- nu pentru a citi, nici pentru a-și face vânt, ci fiindcă așa se
cade... suntem totuși la școală, „scripta manet''...
Când o fi terminat? Ce mai contează! Uite, Monografia
Domnului Director ar fi bună acum, să dai la index, să te
documentezi. Sunt frumoase amintirile, dar mai avem nevoie și
de prezent. Și el trece pe lângă noi în cizme de piele întoarsă,
fără să-l simțim, și se duce unde vrea și unde știe.
Nimic fără Tristețe. Ea e gravitația. Ne ține verticali. Fără ea,
ne-am rostogoli într-o plutire imponderală. În final, actrița - că
asta era, în fond - mărturisește că răspunsul e întrebarea. Că la
Tănase „ați plecat cu ce-ați venit''. Dar mai deștepti, mai școliți.
Am impresia că Liceul ne-a mai dat o lecție. Mie, cel puțin,
în mod clar. Nu ești niciodată singur, chiar când te crezi singuratatea poate fi „terenul de vânătoare al Satanei'', după cum
spunea Vladimir Nabokov, dar dacă te vizitează o stare de spirit
superioară ție, întruchipată într-o formă sau alta, devii monahul
propriei tale înțelegeri și mulțumești zilei că s-a împlinit.
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Capitolul 39

Iată cuvântul către Elevii Maiorescieni, nerostit de mine, la
O Sută Cincizeci de Ani de la Înființarea Liceului:
''Ce Dumnezeu poți să faci când nu mai ești elev, decât să ții
discursuri lungi, sforăitoare...
Vouă, Maiorescienilor, încă Elevi, care ați rezistat până la
sfârșit (presupunând că și la urmă va fi citit acest discurs), vă
dedic gândurile mele, ca întotdeauna iraționale, dar tâșnite, din
cea mai neaoșă sinceritate.
Ca și voi, mi-am detestat Profesorii. Mi-au stat în cale ca în
romanul „Obstacole'', crezând că, astfel, mă vor forma. Mi-au
luat libertatea, mi-au îndreptat doar spre carte voința mea
schopenhauriană, nemărginită, transformând-o într-o unealtă de
lucru. Am încercat să-i copiez nu ca personalități, ci prin fițuici,
dar nu am avut curajul să mi le fac.
Atunci, mi-a rămas doar dorința de a-i depăși. Prin orice
mijloace, în orice domeniu.
Succesul meu li se datorează. Gloria mi-o împart cu ei.
M-au iubit, altfel nu ar fi pierdut cu mine atâția ani, cei mai
frumoși și mai tineri din viața lor, ca în filmul acela american
cu Barbra Streissand și Robert Redford.
Ca și voi, mi-am zis: „Părinții și Profesorii sunt din același
aluat, dar primul e mai dulce, te iartă mai repede și îți dă bani
de buzunar, al doilea te dospește cu el...''
În Liceu, suntem iconoclaști. Dărâmăm idoli cu ciocanul
pumnului care gândește. Ca în Nietzsche. Acum Școala abundă
de Icoane. Mai mici decât tablourile de odinioară. Sunt luate din
bisericuțe în care intri aplecat. Religia e materie de studiu.
Dumnezeu e luat la întrebări. El nu a răspuns niciodată. Tace ca
un Sfinx. Ce ne-ar pune și El o întrebare. Una singură.
În Numele acestui Dumnezeu neinterogativ, mă rog pentru
Voi și pentru Profesorii Voștri!''Știam că nu va fi citit. Întocmai
copilului din poezia lui Jacques Brel, căruia i se refuzau jucăriile
cerute, spun: „Am vrut doar să vă încerc.'' Nu te poți supăra pe
cineva că nu te face celebru. Gloria nu se cerșește și nu se
revendică. Are drumul ei spre a veni. Și, când se urnește, nimeni
nu-i stă în cale. Se aude de la mii de leghe, cum auzea Nichita
viitorul apropiindu-se. De mine, viitorul se îndepărtează. Rămân
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copil. Nu îmbătrânesc. Toată lumea mă felicită, de parcă ar fi
un dar să rămâi infantil. Necopt. Nepârguit. Nepătruns. Multe
femei au evitat să facă dragoste cu mine din teama de incest.
Dar am cartea. Cartea aceasta pe care o scriu acum. Nimeni
nu mi-o ia. M-am trezit din somn ca să o scriu. De fapt, „m-am
deșteptat'' - cum ar spune Buddha, care în sanscrită înseamnă
„Trezitul''. El spunea: „Suntem ceea ce gândim''. Dacă aș fi a
zecea parte din ceea ce gândesc, aș fi mare. Dar am impresia că
împlinirea nu vine în viața reală. Suntem în încarnările
succesive. Devenim noi, prin sumările noastre. Îmi aștept
ciclicitățile să mă poarte pe rotisor. Să mă perpelesc. Să devin
gustos și bun. Încă sunt ațos și nesuferit. Dar vorba lui Sorescu:
„Aștept. Poziția „Lotus'' e bună...''
De unde vin amintirile? Nu din mine, nu sunt ale mele... Vin
din afara mea. E suficient să mă întâlnesc cu cineva - real sau în
utopie - și gata, apare amintirea, ca o Vestală a Memoriei. O
îmbrac în tunică albă, curată, de in... Îi spun povești. Nu o las
să vorbească prea mult, că mă copleșește. Se spune că nebunia
vine când ai prea multe amintiri. Scapi de ea când nu mai ai
niciunele. Atunci faci Alzheimer.
Sora mea a fost invitată să scrie în antologia Profesorilor de
Fizică. Fac o paranteză: un Profesor de Matematici, fost
Director, și încă unul emblematic și cel mai longeviv, și doi de
Fizică au pus în Cărți Liceul... Nu filologii, nu istoricii, nici
filosofii. Ce pare bizar e simplu. Literații știu că vor rămâne prin
poeziile și prin eseurile elevilor, prin volumele publicate de cei
mai mult sau mai putin talentați. Dar Științele Exacte acuză cu
perenitate trecerea Timpului, se tem de el fiindcă nu au reușit
să-l dezghioace. Vor să dureze altfel decât prin cifre. Și-au dat
seama că infinitul îi copleșește cu toate ridicările la putere
încercate de ei. De literatură se agață cei ce nu i-au fost fideli și
au abandonat-o în adolescență, pentru a se deda rigorii.
Sora mea, venită din Olanda, a găsit pe o bancă prima carte
de poezii a lui Petre Ghemez, fost elev al Liceului.
Maiorescianul îi scrisese o dedicație de suflet: să aibă un zbor
lin și înalt. Ceea ce a și avut. Mă refer la înalt. Niciodată Zeița
Fortuna nu vine cu amândouă mâinile pline. Sora mea a strâns
cartea la piept și nu i-a mai dat drumul. A rostit un discurs în
fața oficialităților, după ce refuzase unul în fața absolvenților,
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cu două zile înainte, și o prezență istorică în culegerea „Am fost
elev al Liceului''. Și nu „elevă'' - iată o primă formă de virilizare
a ideii, care ar trebui, dacă nu feminizată din galanterie, dublată
de gen din echilibru și din imparțialitate. Sora mea, Profesoară
în „Țara Lalelelor'', a absolvit cu medii remarcabile Școala
Generală Numărul Șapte, Liceul „Ion Maiorescu'', Facultatea de
Chimie și cea de Drept. Ca să nu mai pun bulinele roșii de la
Căminul cu Program Prelungit din Spatele Pieței. Și asta fără să
se smiorcăie ca alții, în brațele Doamnei Directoare. Și-a făcut
tema conștiincioasă, înaintea mea. Eu m-am scuzat prin telefon
Domnului Profesor, spunându-i că scriu un roman
„Maiorescienii'', ce rost are să-i mai adaug o pagină?
Dar „O Mie și Una de Nopți'' sunt infinite tocmai fiindcă mai
au una în plus, a o mie una, începutul unui nou șir matematic.
Am trimis pe dosul unei fotografii de-a mea negația care, de la
Turgheniev incoace, ba chiar de la Gorgias, face epocă.
Sora mea, din pudoare, nu și-a mai trimis pledoaria. Ce
înseamnă să faci Dreptul! În schimb, a luat cuvântul viu în fața
adunării. Spusele ei vor rămâne. Fiindcă au fost dublate de cele
ale Poetului din Gogoșari: germinăm pe rădăcinile străbunicilor,
ne înălțăm pe tulpina părinților, suntem flori ce vom aduce
fructele copiilor noștri. Petre Ghelmez spunea că legea lui e
zborul și că desprinderea nu poate avea loc decât dintr-o Cetate.
Sora mea s-a înălțat atunci mai puternic decât de pe Otopeni. A
arătat cât poate zbura un Om. Omul Vitruvian al lui da Vinci,
redat de artiștii maiorescieni pe zidurile Liceului. Cvadratura
Cercului. Proporțiile ideale prinse în Sferă. Cât de departe și de
imperfect mi se pare că sunt. Cât de mândru că cineva din
neamul meu a găsit salvarea.
Când avionul spre Amsterdam decola lin de pe pistă, ca în
urarea Poetului Câmpiei de Platină, sora mea era încă rămasă în
Curtea Liceului. Și în ochii mamei, care prin lacrimi nu decelau
prin ce nori plutește aeronava.

Capitolul 40

Se dezvelesc două busturi: Doi Directori Eminenți - Nicolae
Droc-Barcian și Savin Popescu. Cel din urmă îi știa pe toti elevii
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din Liceu cu numele complet, inclusiv inițiala tatălui. A fondat
Laboratorul de Fizică și pe cel de Chimie. Nicolae Droc-Barcian
a făcut trecera de la Gimnaziu la Liceu. De la a umbla dezbrăcat
la a te îmbrăca. De la a îți forja trupul, la a îți căli mintea și
sufletul. De la Zalomit, la actuala clădire. Care la început nu
avea etaj. Nu era stratificată. Toți erau egali. Emanciparea a
venit după Război. În perioada flagelelor mondiale, Liceul nu a
funcționat. „Când armele vorbesc, Muzele tac''. Dar Liceul nu a
tăcut niciodată. Și-a dat eroii lui pe front și acasă. Un coleg de
clasă al tatei a murit în timpul unui bombardament, explozia
petrecându-se chiar în subsolul amenajat ca refugiu. Un alt coleg
a supraviețuit până azi. La nouăzeci de ani, este cel mai în vârstă
șef de promoție aflat în curtea fără frasin. Elevul Vifor. Nu l-a
speriat vântul, nu l-au doborât vitregiile vremii. A rămas. A venit
acum nu să își ia diploma, ci să o ofere viitorului. Precum Ahile,
care lăsa arcul său lui Ulise, determinând suicidul din frustrare
al lui Aiax.
Și eroii au dramele lor importante, mai intersante și mai
captivante pe scenă decât faptele ce i-au făcut celebri. Pe Aiax
l-au omorât ai lui, nedându-i onorurile cuvenite. Poți muri prin
implozie sau prin explozie. Stelele mor prin implozie. Se topesc
în propria lor masă hiperconcentrată gravitațional. Din atâta
densitate, nici lumina nu mai iese și devin ''găuri negre''.
Academiilor, termenul li s-a părut vulgar și au adăugat explicația
„fără păr'', ce, în loc să scadă, accentuează sexualitatea.
Alte astre se revarsă în exterior, pulverizându-se în spațiu.
Dau lumină și căldură - cazul Soarelui, care fisionează
hidrogenul și heliul. Prin astfel de reacții exoterme s-au format
elementele chimice care, apoi, au migrat. Au ajuns să ne
alcătuiască. Cu toții suntem „praf de stele'', nu numai laureații
Oscarului. Numele statuietei de aur ce îi recompensează pe cei
mai buni actori, fie și pentru roluri secundare sau fulgurante,
provine de la maestrul de ceremonii care tot întârzia cu aducerea
trofeului pe scenă și toți îl strigau: „Oscar, Oscar!'' Și Oscar a
venit, dar a făcut istorie.
Elevul Vifor își găsește cu greu locul. Profesoara mea de
franceză îi oferă un scaun în Prezidiu. Când ești ultimul
supraviețuitor din generația ta, e greu să fii cunoscut. Aceeași
Doamnă Profesoară, printr-o legătură indisolubilă ce trece prin
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soțul său, se proiectează în trecut. Face prezentările. Fostul
Conferențiar își aduce aminte, vizitând Liceul, de perioada
dinaintea Bacalaureatului, când toți băieții își lăsaseră părul să
crească. Și cum norma era ca la Examenul de Maturitate să fie
tunși chilug, și-au făcut o poză de final. Alături de Directorul
Savin Popescu. Imaginea e antologică. Par generația hippy. Nu
sunt decât niște aventurieri ai spiritului, la fel de pacifiști ca
„rebelii Woodstock''-ului. Printre ei și tata, și „in nuce'' eu. Am
ascendență, deci.
Al doilea șef de promoție, Horia, băiatul Familiei de Dascăli
Maiorescieni - Doamna Profesoară de Matematică și Domnul
Profesor de Fizică. În biblioteca Domniilor lor, am văzut
Lucrarea de Doctorat a acestui Maiorescian de excepție. De la
un capăt la altul, formule matematice într-un limbaj esoteric.
Am înțeles atunci că nu sunt un inițiat și că tot ce am de făcut e
să mă initiez. Acest jurnal e o revoltă a stării de atunci. Ai nevoie
de o luare de poziție într-o situație critică, altfel riști să rămâi
așa. Am înțeles că dincolo de manualele școlare sunt marile
tratate inaccesibile. Toată Facultatea am alergat după ele.
Le-am vânat ca pe niște ființe diafane pe care doream să le
îmblânzesc din sălbăticia lor galopantă.
Copilăria mea îi datorează ceva acestui geniu al fizicii, al
matematicii și al economiei. Într-un sejour montan, stând în
aceeași cameră, îi citeam dintr-o carte despre un măgăruș. Nu
stăpâneam bine literele. Acum nu mă mai stăpânesc ele. Văzând
că stârnesc râsete când citesc cu voce tare și amestec termenii,
am început să o fac jumate voit, jumate involuntar. Ce a ieșit
avea realitatea lui Shakespeare și absurdul lui Becket. Îl
așteptam în Danemarca pe Godot. Nu eram în stare să inventez
tot, dar natura mea neformată mă ajuta.
Mi-am dat seama că, pentru a fi genial, ai nevoie de un grad
mare de necunoaștere, de ignorare a adevărului spre a îl înlocui
cu un altul mai puțin probabil, dar infinit mai spectaculos. Mă
simțeam bine în lumea aliterației mele fecunde. Fără a ști
buchiile, fermecam, dar ce se va întâmpla oare când le voi
domina? Asta mă frământa.
Acum știu că alfabetul lăsat de sumerieni nu va putea fi
niciodată pe deplin al Omului. Îl împărțim cu Zeii în proporții
inegale. Uneori luăm noi mai mult, alteori ei. Dar războiul nu
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va fi niciodată tranșat. Chiar și marii scriitori i-au căzut victime,
sau mai ales ei, fiindcă, fiind prea siguri de talentul lor, s-au
năpustit în luptă cu pieptul gol, fără cuirasă.
Al treilea șef de promoție... e o Ea. O Doamnă care cândva
a fost o elevă admirabilă. Tata o descria așa: „Cand i-am citit
teza la română pe primul trimestru - și a analizat toți cronicarii
moldoveni cu referințe din George Călinescu - am chemat-o la
catedră și i-am spus să nu mai citească atât''. Excela la toate
materiile. Numele ei: Denisa. Era adorabilă. O Nadia Comăneci
a Liceului Maiorescu. Aceeași tunsoare și atitudine, același
zâmbet. Era întruchiparea succesului. Podiumul începea
întotdeauna mai jos de ea. A făcut Medicină și Diplomație. Este
imaginea în mișcare a Liceului.
Am fost într-o expediție în Bucegi cu Denisa încă studentă câțiva alți studenți și noi trei copii: sora mea cu prietena ei și eu.
O sorbeam din priviri. Știam că am ce învăța. Era o carte fără
litere, infinit facilă. Știința nu presupune neapărat ermetismul,
dar îl implică. Jucam de unul singur „Țările''. Cu o șurubelniță
ce servea la demontatul corturilor scrijeleam în pământ un cerc,
îl împărțeam aleator și înfigeam „lancea'' cu mâner plastifiat întrun țărm virgin. Până când mi-am înfipt-o în coapsă, de acolo de
unde a țâșnit cândva Dyonisos. Studenta mi-a acordat primul
ajutor. Și pe al doilea, și pe al treilea. M-a făcut bine de o rană
organică, singura vindecabilă. Noaptea aveam mâinile reci. Mi
le încălzea, mi le fricționa, mă învăța ce e reologia și care e
sensul și rostul curgerii sângelui prin vene descoperite de
Harvey. Am început să îndrăgesc Medicina odată cu această
Muză a ei. Medicina nu putea fi decât o femeie... Unde pe
această lume atâta grijă și compasiune? Perfecțiunea ei îmi
dădea de furcă, aveam în față Liceul, unde nu puteam fi cel mai
bun, și Facultatea, unde e greu să smulgi laurii naționali. Dar a
tinde spre performanță înseamnă a fi mereu în anturajul ei, a-i
vorbi, a o cunoaște, a fi sub protecția ei.
Înainte de a da la Medicină, am vrut să o mai întâlnesc o dată.
Aveam destule resurse să îi fac față. Ca să o derutez, am invocat
întrebări din cele trei materii fundamentale pentru examen Fizică, Biologie, Chimie. Am dat de o fată - că asta era în fond
- care răspundea impecabil, ca un Oracol hotărât să nu mai fie
confuz și să-ți explice Destinul, nu doar să ți-l dea prestabilit.
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Am înțeles ce mă așteaptă. Nimic de bine. Aveam în față
Everestul și eram desculț și fără pioleți. Șerpașii erau deja pe
traseu. Nu avea rost să strig, aș fi declanșat avalanșe și eram la
baza muntelui. Și am început escaladarea. Nu știu unde am
ajuns. Am trecut de pajiști înflorite, ravene amenințătoare, am
străbătut ghețari milenari. Chiar nu știu unde mă aflu, dar e
Everestul sub picioarele mele, supus și sălbatic, trecător și etern,
oglindind mereu Cerul de deasupra.

Capitolul 41

Pe mine nu m-au marcat doar șefii de promoție. Dimpotrivă.
Iubeam liderii informali. De altfel, e absurd să credem că
așteptăm finalul anului școlar pentru a afla cotațiile oficiale spre a ne forma noi părerile. Aveam în Liceu băieți cu un succes
fenomenal la fete. Făceau ravagii. Le decimau. Iar noi, cei
neînzestrați, ne uitam cu ochii, cum se zice. Nici ele nu se lăsau
mai prejos. Adevăratele zâne, care îndoiau curtea cu pasul lor,
nu străluceau în catalog. Profesorii aveau scuza că le vedeau de
la bust în sus. Dar să vezi o fată mergând, purtându-și conturul
spre cișmea, stropindu-se pe piept cu picurii aceia de apă, care
fie se volatilizau instantaneu sub căldura degajată de trup, fie
persistau ca pe un sutien de baie, lăsând un luciu aproape
transparent prin sarafan. Aveau ciorapi scumpi, fini, Dumnezeu
știe de unde, fetele frumoase se descurcau întotdeauna. Faptul
că erau îmbrăcate nu împiedica visul. Era singura manieră de
a-l face viabil. Se spune că o fată adusă acasă pierde jumătate
din capital, și dezbrăcată îl pierde pe tot. Atunci de ce miza de
a ajunge mereu la acest final? Să vezi exprimarea unei
indecențe, forma brută a păcatului? Hainele au rolul de a ne
permite apropierea fără degringolada vulgarizării. Când atingi
veșmintele, protejezi pielea de obscen, o lași nepângărită, deși
gestul e același.
Aș fi vrut ca măcar o fată din aceasta să fie a mea. Să vorbesc
cu ea în curte, impresionând zecile de priviri cuminți de după
perdeluțe, care mă doreau, dar pe care nu le voiam eu. Asta e
dragosrea, să alergi după o pradă inaccesibilă și să lași neatins
vânatul gras de la picioarele tale. De unde această atracție?
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Evident, ele ne fermecau pe toți, dar colegii mei, conștienți de
propria lor inferioritate în raport cu ele, le lăsau pradă câtorva
vulturi hulpavi, mereu aceiași. Acum a sosit momentul să mă
răzbun, să îi fac praf. Dar aș fi nesincer. I-am admirat enorm.
Aș fi dat toate notele mele mari ca să fiu ca ei. Fumau, beau,
aveau pardesie cu gulere ridicate, blugi originali... și, cum ar
zice Dan Puric, „video în baie''.
Țineam la sănătatea mea, deci exclus tutunul și băutura.
Haine din import nu aveam de unde. Ziceam merci când mama
mă lua o dată pe an să mă înțolească.
Aveam două magazine de profil: unul la parterul blocului
meu, vizavi de Turnul cu Ceas, iar altul la mezaninul celei mai
înalte clădiri din oraș, care îmi răpise prietenul. Era o zi de
sărbătoare. Dacă tot eram ieșiți, mama îmi cumpăra și
încălțăminte, schimburi (nu puneam accent pe ele, că nu se
vedeau). Haina, pantalonii pe care mi-i lua și cu care mă
mândream, a doua zi erau moda tuturor. Și alte mame
descoperiseră oferta. Cum să te remarci? Așa îmi plăcea mie să
cred că asta era hiba. În realitate, nu eram nici frumos, nici
interesant.
Participam la primele chefuri. Eram convins de fiecare dată
că voi da lovitura. Să „agăț'' o fată. Ce termen vulgar! Bine că
n-am avut parte! Măcar lexical - și tot meritam să fiu pedepsit.
Fiindcă voi rata toate demersurile mele puerile și profane, se va
ascuți în mine gândul contrabalansării. Când, în sfârșit, voi fi pe
val, voi dezamăgi toate iubirile. Le voi acorda tot ce am și apoi
îmi voi retrage Ambasada, ca un copil rău îmi voi lua jucăriile
acasă, văduvindu-mă astfel de plăcerea jocului. Fiindcă în
singurătate niciun joc nu are farmec.
La aceste petreceri, invitați speciali erau acești „gigolo''. De
unde aduși, prin ce filiere, toți eram experți în „telefonul fără
fir'' - proba emblematică a copilăriei. Niciun joc nu e inutil.
Numai părinții ne reproșează după câteva ore: „Gata, v-ați jucat
destul!'' - nesesizând că noi nu ne-am jucat o clipă.
Își aprindeau țigările și își scoteau din pungile lor foșnitoare
băuturi de la Shop. Cele mai multe achiziții de la astfel de
magazine pentru străini le făceau românii. Și, cum noi eram oraș
de graniță, eram o piață mocnită.
Apoi își alegeau „iubitele''. Una pleca din brațele mele, alta
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din brațele altuia. Era ca la un meci în care, după minute bune
de confruntare corectă, apar cinci echipe împotriva cărora
trebuie să lupți simultan. Și doar nu eram Kasparov. Plecam
acasă cu coada între picioare, la propriu. Îmi dădeam seama că
fetele sunt femei în toată firea și că nu merită aprecierea mea.
Nu are rost să îmi pun sentimentele în ele. Aș putea să fac
altceva cu această forță atomică invizibilă și incontrolabilă.
Bunăoară, să scriu. Și așa am devenit poet și eseist cu adevărat.
La început, eram un îngăimător de cuvinte frumoase. Profesorii
mă admirau pentru concizie, pentru rigoare, pentru stil. M-am
deformat. Am început să scriu în răspăr. Să ironizez sarcastic.
Ca diavolul care râde de toți, eu m-am inclus și pe mine,
convertindu-mă la un sacrificiu profan. Eram personajul
propriilor mele scrieri. Astfel, nu supăram pe nimeni. Chiar cei
care se recunoșteau se considerau bine camuflați. În rolul pe
care-l ai poți să întruchipezi pe oricine, dar cu condiția să rămâi
în travesti până la sfârșitul piesei.
Soluția era livrescă, deci ineficientă. Balerinele de pe lungile
coridoare ale Liceului, coborând molatec pe scările
întortocheate, mă făceau să glisez după ele, deși îmi ziceam că
nu e bine ce fac. Doar în varianta stilizată a lui Walt Disney
Greierașul Gimmny - conștiința de serviciu - are dreptul la
replică. În romanul lui Carlo Coloddi, Pinocchio îl strivește de
perete. Le invitam la un film, la o prăjitură, la o plimbare prin
parc. Se uitau la mine ca la un imberb, ca la un eunuc. Eu, vedeta
clasei, pe scară eram un nimeni.
Știam rezultatul, dar încercam. Mă umileam. Începuse să îmi
placă această stare. Mă punea la punct. Eram conștient că mă
gonflasem. Acul acestor vrăjitoare îmi trecea drept prin inimă.
Apoi răsuflam ușurat. Încă una tăiată de pe listă. Ca în bancul
acela cu Bulă: „Venită sau nu, eu o trec la cuceriri''.
Ce dragă îmi era, în astfel de momente, iubita mea, care, deși
își pierduse acest statut, nu mă refuza când, accidental, o mai
invitam la o peliculă. Odată m-a invitat la ea acasă. Își
achiziționaseră un video. Și nu-l țineau în baie. O astfel de piesă
echivala pe atunci cu o decapotabilă din zilele noastre. M-a
chemat la un film cult, dar cu destule scene amoroase:
„Împărăteasa Sissi''. Pe masă tronau, bine spălați într-un castron,
niște struguri cu boabe mari, numiți „de masă'', pentru a fi
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diferențiați de genurile hibride, de buturugă, nealtoiți, ziși „de
vin''. Cum eu nu mă împăcam cu licoarea lui Bachus, puteam
recupera acum. Filmul nu mă interesa prea mult. Aveam două
orizonturi mai apropiate: picioarele iubitei și strugurii de pe
masă. Boabele lor ude, picurânde, îmi aminteau de nesimțitele
acelea ce se stropeau la cișmea fără gând de a se iubi și cu mine.
Mă cuprindea un erotism vindicativ. Iubita mea îngurgita toată
specia - jumătatea ei feminină, în fapt. Purta un halat alb și
pufos, o invocare mai mult decât transparentă spre carnalitate.
Zâmbetul ei se transforma cu ușurință în râs, dezvelind dinții
albi, lucioși, senzuali.
Reprezentau partea cea mai albă a corpului ei - o formă de
provocare maximă, o etalare venită din interior. Își umecta
buzele și mă privea. Credeam că îmi surâde pentru o anume
scenă din film. Îi zâmbeam și eu formal, ca la „How do you do?''
„How do you do?''... Poate mă voia cu adevărat, era singură
acasă - momentul nu fusese ales întâmplător. Dar eu rămăsesem
recrutul cinematografelor, obișnuit să fiu privit de atâția ochi
care urmăreau și scriptul, și mica noastră pasiune. Și apoi, atâtea
fete își bătuseră joc de mine, refuzându-mă ca pe un imberb,
încât am considerat că nu e cazul să îmi bat joc de ființa pe care
o clădisem în ani. Fiindcă o consideram parte din mine,
pretendenta unui viitor frumos al meu. Nu a fost să fie, dar faptul
că am dat-o virgină altuia, care urma să îi fie fidel, mă umple de
mândrie.

Capitolul 42

Orele de Atelier erau un fel de „să ne facem că muncim''. Ne
pregăteam pentru viitor. Lucram ca părinții noștri în fabrici. Cu
planuri ce trebuiau depășite înainte de a fi puse pe hartie. Ca
într-o caricatură, unde curba ascendentă iese din grafic și se
continuă pe perete. Eu nu înțelegeam nimic din aceste ore. Hală,
uși deschise, praf de două degete, strunguri ruginite care de la
casat căzuseră în mâinile noastre. Eu cred că regimul însuși știa
că acest gen de economie manuală fusese depășit - exportam
produse finite ca materie primă - dar îl folosea ca mijloc
didactic.

114

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

În Școala Generală, nici nu aveam Sală de Atelier. Făceam
naveta la altă școală. Timpul de ajungere era inclus în oră. Deci
nu ne grăbeam și plecam din vreme, la întâlnirea cu ora
următoare din școala noastră. Ca în gluma aceea: „Șefu', plec
mai devreme! Am întârziat la venire, măcar să nu întârzii și la
plecare!'' Așa că ora noastră devenea propria ei jumătate. Până
ne puneam halatele albastre de atelier... unii dintre noi aveau și
băști. Din considerente estetice, eu nu m-am transpus întru totul
în „om al muncii''.
Dar o bască tot am avut. La mezaninul celui mai înalt bloc,
aduseseră niște băști foarte late, adevărate clătite gigant,
dintr-un postav bleumarin. Cel mai bun prieten al meu avea în
acest Turn un amic cu un an mai mic decât noi, tare priceput la
marochinărie. Adăuga băștilor niște șireturi de piele. Decupa
parțial degetele unor mănuși, iar pe pumnul lor fixa ținte. Toți
băieții la modă din oraș îi erau clienți. Prin prietenul meu, am
apelat și eu. M-a servit, mai ales că mă cunoștea. Era în clasă
cu băiatul Profesorului de Sport - Îngerul Blond. A ieșit o bască
pe cinste. Îmi venea bine. Nesperat. Mai să mă cred frumos. Mă
împrietenisem cu o rockeriță dintr-o clasă paralelă. Nu știu de
ce ele sunt mereu ba în alte clase, ba la Vama Veche. Ce mai,
trebuie să alergi după ele.
Mi-am pus o jachetă de piele, mi-am ridicat gulerele, o eșarfă
de-a mamei, niște mănuși de la tata - evident, tot din piele, dar
nu mi-am permis să le ajustez momentului - și fuga la Iris, care
avea concert în Teatrul din oraș.
Rockerița mă aștepta în fața intrării. Pe trepte. La cum arăta,
dacă nu veneam, îl lua pe altul. Ciorapi de plasă, fustă de piele
neagră, bluză de atlaz, lanțuri, ținte, cizme. Nu era de bine. Dar
cum arătam, nu mai aduceam a maiorescianul de dimineață. Ar
trebui să schimb titlul jurnalului „Maiorescienii și Maiorescienii
convertiți''.
Toți jucam rol dublu. Ca James Bond. Niciunul nu i-a fost
fidel liceului până la capăt. Dar poate tocmai această stare dublă
era în folosul lui, îl mai detensiona din anii mulți, îl mai scotea
din pietrificare. De ce Zeii au creat oamenii? Că se plictiseau.
Dacă urci pe Olimp, n-ai ce să faci. În câteva ore cobori.
Fata m-a luat de mână. Ea. Parcă eu nu știam intrarea.
Văzusem toate comediile. „Piatră la rinichi'', cu Hamdi Cerchez,
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de zeci de ori. Mergeam cu familia și râdeam de fiecare dată ca
un amnezic. La „De ce dormi, iubito?'', m-am dus singur. Era
interzis minorilor. Programul de sală îl găsisem lângă patul alor
mei, cu locurile indicate. Nu am stat pe aceleași, dar în aceeași
sală. Mă dăduseră gata pozele. Plănuisem să mergem cu clasa.
Dar având în vedere bandeleta cu interdicția, am hotărât să
încercăm individual. Aveam mai multe șanse. Nu întotdeauna
colectivul e util. Societatea socialistă ne învăța și asta.
Când am intrat în sală, nu știam unde să mă ascund. Noroc
că m-a camuflat întunericul încă de la primul gong. Spectacolul
era magnific. Transforma erotismul in artă. Eu încercam să le
separ. Pe mine mă interesa doar erotismul. Artă găseam în cărți
câtă doream. Piesa m-a ținut cu respirația la gură. Până la
„Moulin Rouge", nu am mai trăit astfel de emoții. Mergeam și
la spectacolele de revistă ale Teatrului „Ion Vasilescu'', strămutat
la noi în oraș. Nu știam dacă dansatoarele aveau ciorapii rupți
de uzură sau din provocare. La „Moulin Rouge" m-am convins,
nu erau vechi. Acolo am cerut să stau în primul rând și mi s-a
permis. Când s-a apropiat scena - după introducerea realizată de
cântăreți - am avut impresia că sunt asediat de picioare infinit
de lungi - coloane grecești, - umbrit de sâni fini, purtat în toate
locurile Lumii în ținute sumare.
Rockerița mă strângea la piept ori de câte ori Cristi
Minculescu învârtea microfonul fix, susținut de un ax metalic.
Luminile se roteau odată cu noi. Mă săruta sau o sărutam - vina
era comună. Mi-a lăsat rujul ei peste tot. Cum zice Sorescu:
„Bărbații au mâncat femeilor tone de ruj.'' Eu de-abia îl gustam.
Și era bun. Nimic nu aducea cu ce mâncam eu dimineața.

Capitolul 43

Un timp, la Școala Generală, noi, băieții, eram separați de
fete la orele de Atelier. Ele țeseau, croiau și găteau - cred că se
și găteau - iar noi traforam, sudam, șlefuiam. O adevărată
diviziune a muncii, deoarece nu concepeam școala fără fete. O
consideram un calvar și mă felicitasem că mă născusem în
perioada învățământului mixt. Puțină răbdare - și apari în epoca
potrivită.
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Când eram în ciclul primar, Doamna Învățătoare ne îndruma
și la orele de atelier și, fiindcă nu aveam unul la propriu, dar și
fiindcă termenul ne-ar fi putut speria, le numea „Ore de
Deprinderi Practice'', diferențiindu-le major de anosta teorie.
Băieții își scoteau din sacoșe plăcile de traforaj, prea mari pentru
a intra în ghiozdane, își fixau pânza de bomfaier la capetele
buclei metalice prevăzute cu mâner și începeau să învețe o artă
pe care marea lor majoritate nu o vor mai aplica în veci, decât,
ca într-o glumă, când vor apela la ei copiii lor, școlari.
Pe mine tehnica nu mă prindea. Să fricționezi o pânză
zimțată între foi de lemn presat până se rupe prin încingere.
Dacă intuiai momentul, te opreai. Îi permiteai să respire și o luai
de la capăt. Colegii mei făceau suporturi pentru ghivece de flori,
panere, în general lucruri inutile și netrainice.
Dar se presupunea că, utilizând alte materiale și. de multe
ori. alte proceduri, când vor fi mari, vor face trecerea la
producția de serie. Fabricile sufocă unicatul. Eu - artist în
devenire - nu suportam un asemenea destin. Astfel încât mă
împotriveam, nedeprinzându-i tainele. Au ieșit și din mâna mea
diverse fațete, dar erau atât de necizelate, încât nu se îmbinau.
Mi-am dat seama ce înseamnă coordonarea etapelor.
Suprapunerea rezultatelor succesive pentru a concretiza
forma finală. Am aplicat dogma în alte domenii. Regula de la
sport se aplică și aici. Cei mai slabi la carte erau foarte
îndemânatici. Legea compensației funcționa.
Profesorii, dacă ar fi dorit să simplifice evaluarea, ne-ar fi
notat invers la disciplinele teoretice față de deprinderile practice
și abilitățile fizice. De altfel, termenul de „deprinderi'' e
inadecvat. Colegii mei erau deja înzestrați. Se perfecționau.
Cum se întâmpla cu mine în domeniul literaturii. În afara
învățării la propriu a buchiilor, nimeni nu mi-a adus ceva în plus.
Și-am avut mari profesori de română, cu tot subiectivismul meu.
Dar ei îmi vorbeau de Eminescu, de Blaga, de Arghezi - și nu
de mine.
Atât am detestat traforajul, încât am trecut la gherghef. Eram
singurul migrat în rândul fetelor. Ca Ahile în gineceu, spre a
scăpa de Războiul Troiei. Aici era mai simplu. Nu mai impunea
atâta forță și coordonare. Treceam un fir gros transversal prin
altele subțiri, verticale, bine întinse. Când totul era gata, făceam
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noduri și tăiam capetele. Am făcut covorașe și păturici. Păpuși
nu aveam. Apoi am ales etamina. Adevărate goblenuri naive.
Coseam pe model. Era mai practic dacă deprindeam să cos un
nasture, să atașez un fermoar, să scurtez o pereche de pantaloni,
să fac un tiv. Marile magazine de modă fac aceste servicii gratuit
când le onorezi casa, dar imaginea tatei cârpind, însăilând, mia rămas. Crescut printre femei - mamă și mătuși, cu un tată
dispărut misterios, rămas numai într-o fotografie, a învățat să
gătească și să coasă. Ce clătite, ciorbe, soiuri sofisticate de
musaca! Și cu ce plăcere! Uneori își aducea aminte că e bărbat
și se înfuria că face toate astea.
Mama, docilă, îl dubla mereu fără emfază și fără pretenția
că e gospodină. Ne punea pe masă preparatele și nu se împăuna.
Tatei îi spuneam „Eufurosin'' - numele unui măgăruș lăudăros
dintr-o poveste pentru copii prea puțin cunoscută, astfel încât
apelativul era un cifru al familiei.
La parter, locuia o familie de profesori de matematică, fata
lor multă vreme fiind cea mai bună prietenă a surorii mele. Eu
eram răspunzător de livrarea exportului. Mă duceam cu farfuriile
aburinde. „Ai grijă să nu îți cadă!'', îmi spuneau ai mei,
gândindu-se și la mine, și la munca lor. Îi ascultam. Mergeam
atât de încet, încât până jos se stingea lumina. Misiune
imposibilă - reaprindere cu cotul. Susțineam platourile cu trupul,
pătând discret hainele de casă, și apăsam butonul. Fiat lux! Doar
de Paști mai așteptam așa lumina. Ai mei, cu timpul, au intuit
dificultatea și rămâneau în capul scării, luminători. Cum se
întrerupea fluxul fotonic. îl activau. Deși a creat generații de
oameni de știință, scara noastră nu are nici până azi o celulă
fotoelectrică.

Capitolul 44

Sintagma „scrii pentru ceilalți'' e la fel de neadevărată ca și
aceea că „mănânci pentru alții''. Scrii dintr-o necesitate
interioară. Nu urmărești să faci nimănui plăcere. Te purifici. Se
găsește un Duhovnic să te citească. Trăiești de două ori, retrăind.
Dai altă încărcătură clipelor. Le adaugi o greutate de platină.
Odată, ni s-a dat o compunere cu tema „Cel mai bun prieten
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al meu''. Sau „prietenă", după caz. Fiecare a scris despre colegul,
respectiv colega de bancă. Nu stăteam băiat și fată în același
pupitru. Învățământul era parțial mixt. Altfel ar fi riscat să nu
mai fie învățământ. Eu am spart barierele. În literatură se putea.
Nu am scris despre colegul de bancă - alianța era deja creată
încă de când mamele noastre hotărâseră să iasă cu cărucioarele
în curtea blocului la aceeași oră - ci de Blonduța care îmi
mângâiase prima copilărie. Căpătasem bunul obicei să ne ducem
să ne vizităm Doamnele Educatoare. Și să-i privim cu
condescendență pe micuții necopți. Fără carte, erau ca restul
Lumii față de Sumerieni. Noi ne învârteam în alte sfere. Dar ne
trăgea ața. Aici ne formasem, ne sărutasem, iubisem. Grădinița
nu e doar locul unde renunți la scutece. E mult mai mult. Ne
distrau dulăpioarele joase, la care acum trebuia să ne aplecăm.
Și așa mici. N-ai fi putut să-ți pui echipamentul sportiv,
ghiozdanul, blocul de desen... Fără scris, Lumea e minusculă.
Și totuși, ce povești minunate ni s-au citit aici, ce diafilme am
văzut, ce cântece ni s-au cântat... Ne-au marcat pe toată viața.
O admiram pe Blonduța pentru această melancolie de a veni
cu mine în trecut. Un trecut imediat, ca o formă gramaticală a
verbelor. Doamnele Educatoarte erau neschimbate. Nu ne mai
temeam de consecințele faptelor noastre. Nu puteau fi decât
infinit bune. Le povesteam ce doream noi. Acum noi eram
povestitorii. Veneam cu carnetele de note. Al meu era plastifiat
în coperți albastre. Când luam vreun „nouă'', nu-l dădeam. Așa
am devenit eminent. Prin omisiune. Nu tu note la matematică,
la fizică, la chimie... Dar e mai bine așa. Intuiția trebuie și ea să
joace un rol.
O iubeam pe Blonduța. Cu puritate, așa cum trebuie să
iubești mereu. Numai că, o dată cu vârsta coșurilor, hormonii te
corup.Te învață ei cum trebuie să te comporți. Ei fac legea. Păcat
că nu am păstrat acele compuneri. Eram eu ante-deluvian.Tot ce
am scris apoi a devenit freudian. Freud ne rupe viața în două.
Dacă rămâi în prima, ești infantil, dacă te plasezi în a doua,
suferi frustrarea pierderii copilăriei. Scriam tot ce simțeam
despre Blonduța. De parcă nu s-ar fi știut. De parcă nu toți
bănuiau. Literatura nu face decât să afirme adevăruri cunoscute,
banale, dar nerostite, datorită simplității lor.
Eram un mare autor fiindcă eram sincer. Colegii mei copiau
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platforma-program a vremii: omagiul. Șansa mea a fost că
mama nu m-a adulat la vedere, iar tata, cu toată candoarea lui
feminină, nu a putut schimba prea mult această stare de fapt. Se
făcuse tacit o segregare în familie: eu eram al tatălui, literat și
influențabil până la lacrimi de orice afect - plângea la televizor,
- iar sora mea era a mamei, rațională ca verbele franceze. Una
peste alta, nu îmi displăcea, aveam câmp de manevră, tata putea
fi preluat ușor - lui îi ceream voie să ies pe afară, fiindcă nu se
uita niciodată cât e ceasul. Mama, în schimb, când reveneam,
nu se uita la mine, ci la pendula din perete. Mă întreba când am
plecat. Răspundeam invariabil: „Tata mi-a dat voie.'' Măcar
pentru escapadele astea, și tot îi sunt dator tatei.
Problema cu Blonduța era că, deși făcusem, ca de obicei, cea
mai frumoasă compunere - care se citea ultima - îmi cream
dușmani. Câți nu aveau încolțit în minte gândul posesiunii unei
asemenea comori. Eu mi-o asumam ca proprie. Chiar fără voia
ei. Mi-o mandatam. O puneam în fața faptului împlinit. Ce mai
avea să facă? Precum în jurnalism, drepul la replică nu-l citește
nimeni. Cred că i-a plăcut ce am scris. A fost singura operă a
mea cu adresă. Gândeam că, dacă nu sunt în stare și nu am
ocazia să-i spun toate acestea, măcar să le insir pe hârtie. Și în
tăcerea aceea de Catedrală, vocea mea se înălța spre Îngeri.
Colegul meu de bancă s-a simțit trădat de două ori. Nu scrisesem
despre el și îi preluasem ideatic iubita. La vârsta aceea, e greu
să faci diferența dintre ficțiune și realitate. Am parcurs încet
împreună drumul spre casă, lovindu-ne ghiozdanele de
genunchi, ca să dăm greutate spuselor. Am început prin a
recunoaște că mă duc cu ea la Căminul cu Program Prelungit
din Spatele Pieței. Că nu am uitat când m-a ajutat să învăț o
poezie. Memoria e o formă de putere. Poate singura - în afară
de cea fizică - pe care o deținem. Inteligența, deși trece înaintea
ei, îi e un substitut. Oamenii inteligenți se bazează pe
acumularea experiențelor și filtrarea lor în momente decisive,
identice cu drame anterioare. Dacă reactionează în conformitate
cu ce își amintesc, sunt salvați.
Mi-am supărat și iubita. Nu se mai oprea la gangul cu afișele
de cinema. Se grăbea să uite. Eram prea demn ca să o strig.
Din partea Blonduței, nu am obținut niciun beneficiu. O fată
ca ea nu se câștiga dintr-un condei. M-am reprofilat. Ca Antoine
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de Saint-Exuperey. Am închis caietul cu șarpele boa înghițind
un elefant. Eu digeram o Frumoasă și siesta trebuia făcută în
singurătate, preț de decenii.

Capitolul 45

Iubita mea și iubita prietenului meu erau născute în aceeași
zi. De Saturnalii - perioadă în care, în Roma, stăpânii cedau
sclavilor preoragativele lor, le ofereau toga și îi serveau la masă.
Nu-i mai puțin adevărat că Imperiul mergea mai bine în aceste
zile. Cam așa eram și noi. În aceste zile, ne permiteam orice.
Competiția era acerbă - care să se aniverseze prima. Cum se
obținea aprobarea de la parinți, se lansau invitațiile. Cealaltă
pierdea startul. Ideal era ca party-ul să decurgă sâmbătă seara,
deoarece duminica fiind zi liberă, ne puteam odihni în voie, deci
cheful se putea prelungi în noapte.
A doua petrecere era întotdeauna fadă. Ghiftuiți, nu mai
puteam înfuleca aproape nimic. Masa plină cu de toate era doar
un spectacol neapetisant. Mai grav e că și iubitele își pierdeau
din carate. Nu poți să faci aceleași declarații în zile succesive.
Eu sunt născut în a patra zi de Crăciun. Eram fericit dacă
cineva, între Nașterea Domnului și Anul Nou, își mai aducea
aminte de mine. De petrecere nici nu putea fi vorba. A fost
cândva la douăzeci de ani ai mei.
S-au înghesuit și colegii de Liceu, și cei de Facultate. În
Turnul Babel era mai liniște și se înțelegeau mai bine.
Dumnezeu n-a dărâmat nimic în acea zi, ba dimpotrivă, la
miezul nopții, a trimis din seninul său înghețat ca sticla prima
ninsoare a anului. Era semnul că trebuia să mă epurez. De
atunci, Dumnezeu îmi trimite semnul acesta în fiecare an.
Iubita mea locuia la bloc, a prietenului meu la casă.
Schimbare dramatică de decor. „Puteți să tropăiți cât vreți!''- ne
spunea Blonduța, parcă să-i facă în necaz rivalei de o zi. Iubita
mea, întotdeauna împăciuitoare, mă intreba în timpul bluesului,
punându-și cotul pe umărul meu: „Ce, la mine nu a fost bine?''
Cu o asemenea abordare, nu puteam răspunde decât afirmativ.
Cu Blonduța nu avea de gând să se pună. Era, în fond, gazda.
Mie îmi plăcea rivalitatea dintre ele. Eram ca Machiavelli -
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împăcându-le pe fiecare în parte, îmi măream sfera de influență.
Doar cu mine, iubita mea aborda postura cu cotul pe umăr.
Gurile rele îmi spuneau că, în lumina stroboscopică, se
întrezărea umbra sânului. Nu aveam privilegiul să o zăresc, dar
îi credeam pe cuvânt. Eram la timonă. Îi simțeam respirația caldă
și parfumată - un amestec de mentă și citrice, exotisme care
numai în acest sezon umpleau galantarele. Uneori, când lumina
se stingea de tot, rămânând numai ledul stației, își apleca și capul
pe antebraț. Era ca o arcuire de vioară, ca o căprioară adormită.
O iubeam nespus. Mă simțeam răzbunat pentru toate insuccesele
mele. Ea îmi era mereu aproape. Doar eu am înșelat-o constant,
ca un lup al preeriei, întotdeauna flămând, niciodată sătul.
În deplasare, era chiar mai tandră decât acasă. Față de ai ei,
păstra o oarecare decență și, în plus, fiind și gazdă, trebuia să
fie drăguță și cu ceilalți, atitudine care mă enerva ușor, dar îmi
crea și o stare de bine, știind în filigran că eu sunt alesul. Ce o
fi găsit la mine? Frumos nu eram, nici urât, dar eram instabil.
Mă țineam după ea când doream, de cele mai multe ori vinerea
la prânz, înaintea week-end-ului de cinema. Doamna de la bilete
ne știa și ne oferea locuri bune, cuplate, ca în gluma cu cele două
pisicuțe care se duc să se vadă în „Pisicile Aristocrate''.
- Nu se poate!!! Voi vorbiți - exclamă plasatoarea.
- În timpul filmului, nu - răspunde una din ele.
Iubita mea, la ea, se îmbrăca în rochie cu pampoane și voal.
Era o adevărată prințesă. Eu, în afară de costumul de școală, nu
aveam nimic elegant. Practicam stilul „casual'', dar pe atunci nu
știam că se numește așa. Când vreun coleg de la țară ateriza la
costum, toți râdeam de el. Îi venea așa rău. Parcă suferea de
progerie. Mi-a trebuit mult să înțeleg că părinții lui făceau asta
fiindcă ne respectau.
Iubita prietenului meu avea video. Altfel spus, vedea filme
când voia ea. Era periculos pentru timpul ei, dar am convingerea
că și l-a strunit bine. Era admiratoarea formației „Queen''. Așa
că toată seara a derulat caseta cu Fredy Mercury et Company.
Eu nu prea înțelegeam stilul acesta de muzică revendicativă, cu
mesaj. Mie îmi plăceau bluesurile. Nu înțelegeam nimic, dar
erau molcome și apetisante. Și iubita mea întotdeauna
disponibilă. Ca să o încerc, recurgeam la fel de fel de tertipuri.
Mă făceam că nu înțeleg că a început o melodie și întârziam pe
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lângă platourile cu fructe. Ea venea spre mine pășind ca pe
catwalk, ca Mica Sirenă, lăsând pete sângerii din tălpile tăiate
de cuțite, și așa, întrupată din mare și din vis, mă întreba ce fruct
aleg. Evident, o preferam pe ea.

Capitolul 46

Problema petrecerilor era ora de întoarcere. De fapt, era
angoasa mamei. Motivul aparent era apa caldă, care se oprea la
ora zece a nopții. Cenușăreasa trecea la ora de iarnă. Debutul
unei întâlniri era timorat. Gustam la întâmplare din platouri, ca
să facem conversație în jurul mesei. Moda bufetului suedez era
practică. Îți permitea câmp de manevră. De dans, adică. Deși
termenul ''campus'' are conotații războinice, la noi, ca și pentru
studenți, era pașnic.
Iubita prietenului meu prefera varianta clasică. Într-o cameră
se mânca, în alta se dansa. Luxul casei, în fond. Taberele se
împărțeau. Cine voia să se servească din preparatele culinare
sofisticate o făcea nestingherit, cine era pasionat de dragoste se
retrăgea în camera obscură. Acolo mi-am developat eu multe
proiecții. Erau și chibiți - cei care veneau în camera de dans spre
a strânge informații și a le transmite dincolo: cine cu cine
dansează și, mai ales, cum.
Eu nu aveam timp să respir la cât de solicitat eram. Bunul
simț mă obliga să dansez fiecare fată, iar iubirea să-mi dansez
adorata până la epuizare. Era un fel de orgasm fără finalizare.
Deși primele picături seminale ce mă umectau îmi arătau că nu
mai sunt chiar un puști - cum îi suspectam că încă erau chibiți.
Sau ei să fi atins brusc o asemenea maturitate, încât arseseră faza
dragostei, căzând direct în psihanaliză? Tot ce se poate, ai
tendința întotdeauna să îi subapreciezi pe cei ce nu fac ce
întreprinzi tu. În timpul dansului, discutam altceva decât în mod
obișnuit.
Deși la școală iubita îmi era mereu aproape, în intimitatea
relativă a party-ului o abordam altfel. Parcă și vocea șoptită mi
se înăsprea, îngreunată de hormoni. A ei devenea mai catifelată
ca puloverul fin de cașmir, angora sau mohair pe care-l purta.
Filozofam despre noi. O întrebam cum se simte.
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Ea era mai rațională. Mă întreba dacă văd cum prietenul meu
cel mai bun o strânge la piept pe iubita lui. Evident că vedeam,
dar ea îmi cerea să analizez. Lucrul acesta nu îl făceam cu el,
cum să o fac cu ea? Întotdeauna am avut o decență față de
sentimentele altuia. Dar ea dorea să mă exprim, pentru a
cunoaște indirect părerea mea despre dragoste. Se spune că
fetele de aceeași vârstă biologică cu noi ne depășesc mental cu
câțiva ani. Faptul era evident. Începeam să comentez, să îmi dau
cu părerea, îmbătat de aromele corpului ei amestecate cu
parfumuri fine. Era o aristocrată în sensul schopenhauerian al
termenului. Mirată de relația de cuplu dintre cei doi, nu sesiza
cu câtă tărie o presam eu pe torsul meu. Dacă ar fi avut lapte,
m-ar fi pătat. Mugurii sânilor ei se zvârcoleau sălbatic în cofrajul
coastelor mele. Mâinile îm coborau discret de pe șoldurile ei pe
proeminențele feselor. Se auzea ușa deschizându-se și
închizându-se pe furiș. Un chibiț se ducea să ducă vestea în
tabăra perșilor.
Când pendula se apropia de ora zece, show-ul meu era pe
sfârșite.Tot ce îmi rămânea era să-mi iau rămas bun. Stricam
petrecerea, fiindcă la astfel de momente se aprindea lumina. Să
nu ne încurcăm hainele. Odată mi s-a întâmplat să plec cu
pardesiul unui coleg și mi se părea ciudat, că, deși nu mâncasem
mult, postavul mă strângea la subsiori. Gazda intervenea de
fiecare dată. Suna la mama. Clemența era de o jumătate de oră,
timp verificat de mama, ca apa din vană să nu piardă decât
câteva grade. Dânsul se înfierbânta parcă pentru a compensa
curba descendentă a mercurului lui Celsius. Mă dedicam iubitei.
Ea suferea cel mai mult. Îmi mărturisea că ar pleca și ea. O
descopeream în mine primii fiori de „tip dur'' și o sfătuiam să
rămână - „și mâine e o zi'' era o replică atlantă feminină, dar eu
mi-o însuseam. O simțeam cum începe ea să mă strângă la piept,
să nu o mai intereseze micile bârfe, ci doar marea noastră dramă
în formare, fiindcă se zice că toate micile despărțiri o pregătesc
pe cea finală.
Plecam pe zăpada scârțâindă sau pe ploaia pornită din senin.
Întotdeauna se strica vremea în astfel de clipe, pe care nu numai
mama, dar și cerul le regiza. Acasă eram luat în primire: să nu
se mai facă intervenții prin telefon, la care cedarea e obligatorie.
Mamei nu-i plăcea să fie pusă în corzi. Carieră didactică, ce
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vreți! „Și, în plus, mâine e duminică și ai de învățat. Doar nu
te-oi trezi la prânz!'' Din ambiție, nu aveam somn. Mă deșteptam
devreme, ascultam Teatrul Radiofonic pentru Copii între opt și
nouă, apoi luam micul dejun și... fuga la lecții.
De abia la prânz mama avea urechi să-mi spună cum a fost.
Nu puteam să-i spun tot. Mă autocenzuram, fapt pe care nu-l
făceam până la momentul impulsurilor erotice. Îi spuneam ce
am mâncat, pe ce muzică am dansat, dar despre mâna mea care
cobora sub zona de protecție a șoldului, despre sânul simțit ca o
pasăre în cuib - cum scria Nicolae Țone cândva - e... toate astea
erau ale mele si ale fanteziei din mine. Le visam noaptea înainte
să adorm cu adevărat, aveam două feluri de visări: hipnagogice
și hipnopompice, cum le numesc specialiștii, adică una la
inducerea somnului și alta la curmarea lui. Cea controlată de
mine era întotdeauna mai de durată, mai amplă, mai pasională.
Cealaltă venea parcă telepatic din partea iubitei, pe care mi-o
închipuiam simultan răsucindu-se în patul ei. Gândul unui singur
pat nu-mi încolțea încă.

Capitolul 47

Mama a fost odată învinsă în pactul pe care-l avea cu Cronos.
Am respectat, ca de obicei, ora de venire acasă, amendată cu
cele treizeci de minute academice. Intru în cadă. Apa în răcire
mi se părea fierbinte. Trupul meu extaziat era hipersensibil. Porii
îi erau dilatați. Toți corpusculii perceptivi își scoseseră capetele
din epiderma mea, precum ghioceii din omăt. „Cred că e rece
de tot'' - o aud pe mama pe hol. „Ți-o mai încropesc cu niște apă
fiartă pe aragaz''. Nu mă puteam împotrivi, păreau o frondă la
jumătatea de oră oferită, așa că acceptam. Mama venea cu oala
de aluminiu aburindă. Printr-un astfel de metal, căldura se
propaga rapid și consumul de butelie era minim. Învățasem să
gândim economic în toate aspectele vieții. De altfel, trăiam la
foc mic. Excepție: aceste petreceri, terminate întotdeauna cu o
îmbăiere, așa cum se purifică Hercule după ce comitea câte o
nebunie. În zadar toate abluțiile lui, la nimic nu i-a servit
schimbarea numelui în „Glorie în onoarea Herei''. Prima dintre
Olimpiene îi pusese gând rău și nimic nu-i putea sta în cale.
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Aveam impresia că și eu mă spălam degeaba. Mama intra așa
cum promisese.
De la un timp, îmi era rușine de prezența ei în baie.
Crescusem. Deși îmi dăduse naștere, începeam treptat să nu mai
fiu al ei. Puțin păr pubian - iată ce făcea diferența.
Iubita mea m-a sunat a doua zi. Se fâstâcea. Avea paisprezece
ani și o zi. La vârsta asta, trebuia să fie puțin mai matură. De
obicei, telefona pentru teme. Eu îi dictam de la ce pagină avem
de citit pentru Literatură, ce probleme avem de făcut la fizică...
Mama întreba, trecând din sufragerie spre bucătărie: „Dar ea nu
își notează?'' Îi era dragă, dar contractul ei cu Cronos era ferm.
Nu admitea amabilități. Apoi treceam la rezolvarea unor
exerciții care, de obicei, ne dădeau de furcă la amândoi. Când
împreună nu găseam soluții, le consideram clasate - maniera
curentă de abordare în lumea științifică. Telefonul era prost
plasat. Pe hol. Precum casa din „La Răscruce de Vânturi''.
Și câte nu s-au petrecut în ea! Cea mai deranjată era sora
mea. Nu ieșea din cameră, dar o auzeam de la birou: „De ce nu
vă întâlniți? E mai simplu...'' Ideea era bună, dar nu era pe plac
mamei. Destul cu concesia pentru cinema. Uneori îmi doream
să revăd un film. Îmi era rușine să o invit de două ori. Era o
cutumă: împreună nu vedeam un film decât o singură dată, de
parcă ne-ar fi fost frică de stricarea cuplului prin uzură.
Anticipam filozofia „pruritului de șapte ani". Atunci îmi luam
inima în dinți și la jumătatea săptămânii, într-o seară, pur și
simplu mă duceam la film.
Banii strânși de la Plugușor erau bine veniți. Ai mei rareori
îmi dădeau bani. Îi considerau ca pe o sursă de libertate în plus,
la care nu trebuia să am acces. Și așa eram greu de strunit. De
ziua mea, nu îmi dădeau bani, așa cum auzisem că se practica
în alte familii. Le dădeam aceste exemple, îngroșând sumele,
doar s-or milostivi să-mi ofere unele derizorii. Însă ziua mea
trecea fără recompensă pecuniară. Mă declaram mulțumit că îmi
schimbau mărunțișul dobândit prin cântarea Viflaimului în
câteva bancnote lucioase. Când m-am făcut mare, nu am mai
colindat pentru bani și am regretat că nu am avut precocitatea
fetiței din Spania, care, într-un tren ce-l purta pe Cioran, i-a
aruncat filozofului pumnul de monede pe care i le oferise: „Nu
pentru astea am cântat...''
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Iubita mea nu pentru lecții mă sunase, desi, dacă era nevoie,
putea să recurgă și la ele. Pur și simplu, mă invita la ea. La
spartul târgului. Duminica în amiaza mare. M-am dus într-un
suflet. Fără să mai cer voie. Pentru nebunii nu ai nevoie de
permisiuni. Nu știam ce dorea, dar trebuia să fie ceva important.
Mi-a deschis. În prag, mi-a apărut ființa ei languroasă, ușor
obosită după ce alungase și ultimul invitat. Era într-un dress gros
de casă, șosete flaușate și un tricou cu mâneci lungi, vătuit.
Prințesa hotărâse să mă înfrunte în ziua de relache a castelului.
Poate de aceea nu m-am dus cu flori. Casa îi era ca o seră. Crinii
își lăsaseră aroma lor grea, imperială. Cred că și părul îi era
odorat. Avea fir gros și strălucitor, castaniu ca mătasea de
porumb.
Fața nefiresc de albă, iar dinții și mai albi, extrem de regulați,
dar cu o zămislire specială, păreau a fi fost dăltuiți fiecare în
parte, iar micile cezuri dintre ei le sporeau farmecul. Pentru orice
m-ar fi invitat, îmi făcea plăcere.
„Intră! Știi, ieri ai plecat devreme...''
Știam, evident. Dar nu mă puteam scuza și nici nu puteam
brava cu o astfel de chemare la apel din partea mamei. M-a luat
de mână. Ce înseamnă să ai buletin! I-am simțit palma caldă, cu
degete lungi, care exersau la pian câteva ore pe zi. În căușul meu
rece, se topeau arșice de gheață. M-a dus în dreptul frigiderului
de pe hol, mai înalt decât noi. Era un paradox. Deși piețele erau
goale, posedam congelatoare, combine... pentru ca în rarele
momente de abundență, omagiale întotdeauna, să facem plinul.
A deschis ușa de inox: pe tava din mijloc, două prăjituri
imense cu frișcă și cremă de ciocolată. Le-a scos cu grijă de
gospodină. Nu știam că se pricepe la astfel de gesturi. Era bine
de știut pentru viitor. Mi-a făcut semn să intrăm în bucătărie.
Am înțeles că ai ei erau în camera de zi. Lumină orbitoare.
Ne-am așezat la masă. A adus două lingurițe și două farfurioare.
A împărțit prada salvată de la ospățul ce se încheiase de curând.
Am savurat amândoi felul cum celalalt își delecta papilele
gustative. Ale ei erau de-a dreptul apetisante. Avea același organ
și pentru sărutat, și pentru mâncat. Asta îmi producea extazul.
Salivam mai mult ca la o cofetărie obișnuită.
Când am ajuns acasă, am înțeles că ai mei îmi observaseră
lipsa. Tata, care de obicei era reconciliant, de data asta era
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implicat. El pregătise prânzul și se considera puțin lezat de
absența mea, semn al unei indiferențe nemărturisite, dar afișate.
Mă furișasem în camera mea și mă instalasem la birou,
prefăcându-mă că citesc. Studiul mă făcea invulnerabil. Tata nu
a cutezat decât să întredeschidă ușa și să-mi spună imparțial:
„Te invit la bucătărie. Ți s-au răcit ochiurile cu cartofi prăjiți.''

Capitolul 48

O singură dată am reușit să mergem toți patru la film: eu,
prietenul meu și cele două iubite ale noastre. Nici nu știu prin
ce împrejurare, acest fericit eveniment. Era pus la cale de ani.
Locul era ticluit: în fața Teatrului „Ion Vasilescu'', acolo trebuia
făcută invitația fatală. Drumurile aici se împărțeau spre cele
patru case. Fiecare avea casa lui, nutream să facem două
comune, să rămânem prieteni până la adânci bătrâneți. Ca în
basme. Prieteni am rămas, dar fiecare în casa lui. Stratagema:
fetele plecau împreună de la școală vorbind de ale lor, noi le
urmăream la o distanță largă, discutând despre ele. Când
ajungeau la punctul critic, pe cale de a se despărți, noi iuțeam
pasul. Atunci, Blonduța, simțind amenințarea, chiar dacă era cu
spatele, își lua la revedere și se îndepărta brusc.
Goana a durat mult. Orice leu din savană ar fi murit de
foame. Prietenul meu a rezistat. Încă mai era hrănit acasă cu
lapte. Eu și cu prietena mea plănuiam fel de fel de ieșiri din
criză. Foarte des, Blonduța nu era disponibilă în week-end. Pleca
la București, în orașul vecin Ruse, trecând Podul Prieteniei... Se
ducea la Brașov. Era greu de prins. Îi plângeam de milă
prietenului meu, dar mă și felicitam de ce noroc dăduse peste
mine. E o șansă să ai iubita ta.
Blonduța ignora eforturile noastre, mângâindu-ne uneori cu
blândețe, conștientă de dificultatea încercării.
În rarele cazuri când ea rata startul sau, pur și simplu, când
eu îmi luam inima în dinți și o strigam, totul devenea posibil.
Ea se întorcea și, cu vădită ironie, fără să facă un pas, mă întreba:
„Ce vreți?'' - forma de plural nu era una de politețe, ci îl
cuprindea și pe prietenul meu, care venea neîncrezător la această
negociere. Eu, neavând nimic de pierdut, eram mai stăpân pe
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mine. Iubita mea asista ca la o luptă din arenă, cu deznodământ
cunoscut.
- Am vrea să te invităm la un film!
- Care ''am vrea''? - întreba Blonduța, cu o exigență de
Profesoară din anii mari, încă neîntâlnită.
- Eu și cu... (și dădeam numele prietenului meu)
- Păi el de ce nu vorbește?
Asta-i reproșam și eu, după. Și, uite așa, mai ratam o ocazie.
El evita refuzul direct. Câteva astfel de eșecuri succesive l-ar fi
îndepărtat de pe poziția de prim aspirant al mâinii Domniței.
Alteori, se invoca filmul: prea slab, văzut sau prea lung, două
serii (în general indian, unde era și o înghesuială de nedescris).
Avantajul de a avea video te însingurează. Era de neconceput
pe atunci, în mintea mea, o lume în care fiecare să aibă video
acasă. Ca în „Eclipsa" lui Antonioni, ne-am fi sărutat ca Alain
Delon și Marina Vladi prin geam.
Pelicula care a avut trecere a fost „Serbările Galante'', o
comedie franco-română, romantică, cu iz medieval. Blonduța
ținea să vadă acest film și mi-a făcut discret propunerea, într-o
pauză. Varianta în patru, să ne înțelegem. Iubita mea a acceptat
în pauza următoare, iar prietenului meu i-am prezentat totul ca
pe un imens succes diplomatic. El a rămas uimit de măiestria
mea. Urma să-l dezamăgesc în incercările ulterioare.
Am vrut să ne așezăm în serie, ca „soț și soție''. Blonduța
s-a opus, preferând să le flancăm. Evident, fiecare de partea
cuvenită. Când totul a fost în regulă, a început și filmul. Nu erau
mulți oameni în sală, așa că operatorul de la „ochiul magic'' a
așteptat până a încetat foirea noastră.
Eu luasem modelul de la mama, care invariabil ne servea cu
tablete de ciocolată la cinema. Au fost încântați. Iubita mea
părea puțin surprinsă, fapt ce m-a obligat ca de atunci să
permanentizez gestul.
Jumătate de timp am vizionat filmul, jumătate ne-am vizionat
între noi. Fetele erau adorabile. Noi, crispați ca niște școlari. A
contribuit mult la starea noastră faptul că filmul se derula lângă
Școala Șapte, în ceea ce urma să devină Ateneul Cultural
„Nicolae Bălănescu'' - unde eu voi ține zeci de conferințe, în
absența celor trei. Înțelegerea era ca, după, fiecare să-și conducă
partenera. Blonduța a insistat să nu fie însoțită pe scurta distanță
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ce o despărțea de casă, dincolo de punctul comun. Așa că iubita
mea a fost condusă de doi cavaleri. Prietenul meu s-a simțit și,
la gangul cu afișe, s-a retras. Eeee... lucrurile reintraseră în
normal. Și așa urmau să rămână până la finalul vremurilor.
A doua zi, prietenul meu a avut curajul să comenteze: „Nu
le-am făcut și noi nimic. Poate fiindcă eram în patru. Așa
decurge și când ești doar tu cu ea?'' Mă întreba ca pe unul cu
experiență, deci aveam autoritatea să-i răspund orice: „Nu, ne
sărutăm, o țin de mână...'' Exageram. Ne uitam la film ca doi
puști captivați de subiect, ca la „Scatiu și Babușca''. Prietenul
meu nu a insistat, dar și-a umflat obrajii și și-a strâns buzele gest care însemna deopotrivă „așa o fi'', dar și „nu a fost să fie
de data asta''. Dar clătina și din cap, fapt ce anula prima ipoteză.

Capitolul 49

Terenul de baschet maiorescian m-a fascinat întotdeauna.
Până și căzăturile pe asfaltul lui smolit, negru, elastic, erau
amortizate în mai mare măsură decât cele de pe dalele cu pietriș
zgrunțuros ale Școlii Șapte. Ambele m-au învățat, în egală
măsură, să evit căderea, însă să nu sacrific nicio victorie de
teama ei. Și odată jos, să nu rămân acolo. Cu sânge, cu vânătăi,
pansat, în dureri încă, să continui. Reușita anesteziază orice
suferință și o vindecă precum lancea traumaturgică a lui Ahile,
la rândul ei cauzatoare de răni.
Baschetul l-am deprins de unul singur, precum fotbalul, pe
maidan. Mii de aruncări la coș, fente în oglindă, driblinguri
jalonate, priza mingii din fugă, aruncată de mine înainte. Eram
antrenorul ambiției mele. Și am devenit cel mai bun în mica
comunitate a clasei. Beția reușitei îmi dădea aripi. Dar îmi și
perturba zborul. La „Maiorescu'' se vorbea altă limbă. Discutam
cu experimentați. La început, m-au privit cu neîncredere,
introducându-mă în echipele lor doar când unul din ei se
plictisea sau se accidenta - condiții care îl făceau invalid pentru
joc. Atunci intram cu o fervoare nestăpânită. Alergam inutil,
eram omniprezent, mă epuizam fără rost. Nu se bazau pe mine,
dar le cream un sentiment de competivitate sporită, fapt ce le
plăcea.
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Sportul fără miză e simpu antrenament. Eu introduceam
pasiunea, travaliul, suferința.
Treptat, m-am integrat. Ne întâlneam în fiecare duminică
dimineață. Spre deosebire de terenul de handbal, pe care se juca
fotbal și unde înjurăturile însoțeau pasa, noi eram în sfera
poeziei. Mingea fiind mai mult în văzduh, aveam cerul mai
aproape.
Am preferat să rămân pentru totdeauna în zona acestui teren
- deși la televizor preferam fotbalul - prin câmpul lui de manevră
deschis, dăruirea totală, adevărata confruntare de forță, talent și
rezistența. Am deprins fair-play-ul introdus de englezi pe
Wembley. Dădeam mâna cu adversarul, îl protejam de o cădere
iminentă, îi aduceam mingea din afara terenului spre a o repune
în joc. Coechipierii nu prea îmi înțelegeau atitudinea,
contrastantă cu combativitatea și cu dăruirea totală pe care le
etalam în timpul partidei. Am cunoscut adevărații corifei ai
baschetului. Făceau parte din echipa liceului, al cărui tricou
albastru ca al squadrei azzura urma să îl îmbrac și eu.
Majoritatea erau înalți, foarte înalți, mă uitam la ei de jos, cu un
respect al fizicului, al vârstei, al talentului. Doar la vârstă urma
să-i egalez. Cronos ne ofera această șansă.
Pe unul din ei îl știam de la o scară vecină. Când mă duceam
odată să duc gunoiul - eram încă în Școala Generală și practicam
această îndeletnicire menajeră la lumina zilei - m-a abordat:
„Uită-te în teze, să-mi spui ce notă am la română!'' M-am dus
tiptil in bucătărie. Tata era acolo. Pe masa unde pregătea aluatul
moale de clătite, pe care numai el știa să le întoarcă în zbor,
domneau caietele de sfârșit de trimestru. Tata insista să fie
subțiri, elevii să mai rupă din pagini - adevărul e că niciodată
nu erau toate necesare. Avea o sfoară cu care le lega și pachetul
i se părea prea greu, mai ales pe vremea ghețușului, iarna.
Uneori rămânea în cancelarie și le controla acolo, dar de cele
mai multe ori le aducea acasă. Cum era cazul de față. Văzând
că îi dau târcoale, m-a întrebat ce vreau. În degetele sale delicate,
cu unghii ca de sidef lustruit, ținea un pix argintiu, metalic, greu,
cu patru culori. Acum o folosea pe cea roșie. Scria ținând acest
condei modern extrem de înclinat, aproape paralel cu foaia de
hârtie - să nu curgă, să nu păteze - așa cum am văzut la Ștefan
Luchian când era atins de scleroză multiplă, confundată cu
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poliomielita. Tablourile tatei erau profane, dar aveau ceva votiv
- ridicau biserici în cei demni să le poarte. Își iubea elevii și îi
trata cu un respect academic. Le vorbea cu „Dumneavoastra'',
fapt ce suscita ironii din partea învățăceilor care se considerau
deja „ajunși''. Cu litere minuscule, adăuga comentarii pertinente
referitoare la modul în care au abordat teza. Spunea că face asta
ca să nu uite, în realitate, nu dorea să prezinte public micile
inadvertențe ale fiecăruia. Proteja intimitatea eșecului. Unul din
adagii mi-l aduc aminte - elevul scrisese: „În poemul
„Luceafărul'', autorul încearcă să prezinte...'' Tata a replicat:
„Eminescu nu încearcă, ci reușește. Noi încercăm...''
I-am spus deschis ce urmăream. O notă. Să aflu Oscarul
dinainte. Tata mi-a spus să-i transmit că a luat o notă mare. I-a
răspuns literar, nu matematic. M-am prezentat în fața uriașului,
care, brusc, mi-a devenit prieten, văzând cât de repede m-am
întors. I-am spus într-un suflet ce-mi zisese tata. S-a uitat la mine
neîncrezător: „Sigur?'' „Sigur!'' - i-am răspuns. „Ce înseamnă
notă mare?'' - m-a întrebat.
Aici nu mai știam. Am exprimat o părere personală: „De la
opt în sus, deci teza e bună''. Mi-a strâns mâna în a lui, mare și
puternică. Așa urma să faca peste ani, ori de câte ori înscriam
un coș la baschet, fie că eram în aceeași echipă sau rivali.
Ceilalți jucători nu întelegeau gestul, dar eu știam de unde vine.

Capitolul 50

Pe terenul de sport maiorescian, își făcea apariția, din când
în când, un zeu. Era o ființă emblematică, atât de bine definită,
încât nu mai avea nevoie de superlative. Deși a trecut atâta timp
de atunci, imaginea lui e vie. Nu s-a amplificat, deoarece era
maximă. Nu s-a denaturat, fiindcă era bine întipărită. Precum
stampele care capătă și nu pierd culoare peste secole. Le-am
văzut la Vatican, semnate de Rafael. Era un băiat înalt, un flăcău
de fapt. Părea că fusese întotdeauna matur, mult mai matur decât
noi. Privea totul de sus, ca un turn de control, dar fără emfază.
Avea lumea lui, pe care noi nu o cunoșteam, dar spre care
tindeam. Toți îi eram fani. Era suficient să apară și larma înceta.
Chipul lui necesita atenție, abordare calmă, contemplativă. Ochii
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verzi, dantura perfectă, părul aspru, șaten. Când mergea, plutea.
Călca pe niște amortizoare invizibile, ca felinele mari ale
junglei. Acumula grație și forță în aceeași făptură.
Era maestrul absolut al baschetului. Nu știam de la cine îl
deprinsese. Probabil de la nimeni, fiindcă nu era un stil anterior
existent. Nu juca des. Dar prezența lui pe teren era un regal.
Pornind de la îmbrăcăminte. Purta adidașii - întotdeauna albi și
din cea mai fină piele - direct pe piciorul gol. Gambele zvelte
se continuau cu niște coapse musculoase, în care aductorii,
croitorii, cvadricepșii, în ansamblu, se arcuiau ca lianele, dând
consistență tensională și suplețe. Părea făcut pentru acest sport
de înălțime, detență, arcuire. Purta un slip decupat piramidal. În
sus avea un tricou vintage, lăsat, de cea mai bună calitate,
dintr-un bumbac bio virgin. Uneori și-l dădea jos și atunci tot
trupul bronzat îi era înrourat de sudoare. Avea un mod de a
respira văzduhul, nu aerul.
Alerga în pulsații, cu pași mari, cât trei de-ai noștri. Aborda
saltul, de fapt. Mingea îi era lipită de mână. O ținea în căuș și
tot așa o potrivea pentru a o arunca spre coș. Nu rata ținta din
nicio poziție. După un moment de încremenire, se auzeau urale.
Atât de pe teren, cât și din audiență. Se strângeau și fotbaliștii
de pe terenul vecin, atât de indiferenți, în general, la jocul nostru.
Plasa fâsâia ca Îngerul Blond. Acolo era forță și determinare,
aici suplețe și har. Îi despărțea o Facultate de Sport, dar
performanța era aceeași. Mi se părea incredibil că un dar divin
poate suplini o muncă de o viață. Dacă îți dă Dumnezeu, îți dă
și ușurința de a face.
Nu vorbea mult. Nu vorbea aproape deloc. Noi intram în
vorbă cu el. El era omul faptei. Era mereu în activitate, chiar
când, aparent, nu făcea nimic, gândea, contempla. Fetele roiau
în jurul lui. Nu știu de unde veneau. Alcătuiau un fel de alai.
Unele îl rugau, în pauze, să le schițeze ceva pe o planșă
pentru Desenul Tehnic. Din câteva linii, crea perspectiva lui
Bruneleschi. Domul din Florența era chiar Liceul nostru. Prin
acest geniu, aveam acces la Umanitate. Deveneam
Renascentiști. Ne contamina. Niciun Profesor nu producea atâta
magie. Ținea mingea la spate, în cuibul palmei, și înainta cu ea
ca pe Lună, în absența gravitației. Nu lovea și nu era faultat.
Ființă diafană, carnea lui avea altă consistență. Neproteică, dar

MAIORESCIENII

133

proteiformă.
Crea întreaga Lume, dar altfel. Era un Noe, salvat de Potop.
Noi trăiam într-un mediu inerțial, dominat de forța de frecare,
el miza pe spațiul neeuclidian și pe curbarea timpului postulată
de Einstein. Întruchipa Trecerea, Serenitatea, Grația. Era feminin
și masculin, ființă platonică inițială încă nesupusă sciziparității.
Era perfecțiunea pe care o tânjeam cu toții și pe care, până la el,
nu o întâlnisem. Știam că nu îl putem ajunge, dar ne plăcea să
stăm în preajma lui. Ne contaminam cu lumină, fără să-i slăbim
cu nimic razele. El ni le oferea cu generozitate, de aceea era
venit. Nu se supăra pe nimeni niciodată. Nimeni nu-l putea
atinge sau leza.
Școala era pentru el un exercițiu de imaginație. Excela la
toate materiile. Mama îmi spunea că avea o franceză perfectă,
inclusiv graseiată. Tata recunoștea în el un critic fin al artei
literare. Profesorul de fizică, fiindu-i și diriginte, îl adora ca pe
propriul fiu, cei doi fiind colegi de clasă. I se închina și uriașul
care pactizase cu mine pentru nota la teza de română. Locuiau
pe aceeași scară, iar când jucau în aceeași echipă erau imbatabili.
De altfel, el singur era de neînvins.
Transformând baschetul în spectacol, meciul devenea
demonstrativ, iar tabela de scor nu mai conta. Ca în show-urile
de retragere a unui tricou celebru din Campionatul American.
Nimeni nu a mai purtat numărul lui. Tricoul i-a rămas în vestiar.
Gesturile lui ne-au contaminat pe toți, le derulam la infinit, ca
pe o peliculă cu Charlie Chaplin... Te mirai cum își găsea
echilibrul pe un stâlp, agățat de o pendulă a unui zgârie-nori.
Umaniza tehnica pe care o domina de la un capăt la altul.
Cunoștea abstractul și-l valida ca real.
Studiase pictura cu Doamna Profesoară Silvia GrossuJelescu, artistă emerită a domeniului. Părea mai fascinat decât
de școala pe care o avea în el, latentă. Mustea de geniu ca
Apusenii de aur. Filoane peste tot. Nici nu trebuia săpat. Nu
făcea nimic cu râvnă, totul cu pasiune. Se născuse spre a fi liber
și a ne elibera. Nu cunoștea nicio restricție, dar avea diplomația
respectării granițelor. A lansat moda fularului vărgat, rotit de
câteva ori în jurul gâtului, dar atât de lung, încât depășea talia.
Cămășile înflorate, purtate lejer peste pantaloni, desfăcute
neglijent și provocator, lăsând la vedere lănțișorul de aur. Blugii
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cu buzunare aplicate pe coapse, suprapuse la rândul lor de o
plasă.
Era etalonul modei masculine, pe care și fetele o copiau cu
ardoare, din lipsa unui model autentic care să creioneze
dimorfismul speciei. La ștrand era atracția generală. Chiar și
topless-ul câtorva curajoase, evident, amorezate de el, devenea
desuet. Era singurul băiat serios care atrăgea ropotul naiadelor.
Apa era mediul lui. Plutind în mers, înotul îl propulsa în
dimensiunea acvatică primordială. Stilul de a străbate bazinul
amintea de despicătoarele Atlanticului. Culisa. Baleia. Era un
rechin a cărui înotătoare superioară servea ca reper, și nu ca forță
motrice. Când ieșea din bazin cu părul ud, cu picurii pe corp
scăldați de soare în mii de irizații reflectate, era un adonis.
Zâmbea, râdea, își încărca gura cu aerul necesar după efortul pe
care noi nu-l sesizam, dar care, biologic, se produsese.
De ce înzestrează Natura atât de rar specia ei privilegiată?
De ce ne-a situat în culme și ne-a lăsat să ne descurcăm singuri?
Omul acesta a avut totul. Era Omul Vitruvian redat mai târziu
pe frontonul interior al Liceului la a O Sută Cincizecea
Aniversare. Nimic nu poate sterge un astfel de mit. Har, plutire,
nonșalanță. Caracteristicile complete ale divinului. A rămas
modelul perfect, arhetipul pe care omenirea se laudă că nu l-a
avut niciodată, având astfel șansa de a se preschimba în orice.
Dar matricea a existat. Altfel, de unde această perfectă proiectare
în trecut și în viitor? Noi îi spuneam ''Moti''. Zeii îi spuneau în
toate felurile.

Capitolul 51

Liceul mergea și pe munte. Cu cărămizile lui cu tot.
Scărișoara, Peștera Muierii, Pasajul Rucăr - Bran. Noi ne țineam
după el. Eu aveam cinci ani. Știam poezii pe dinafară, așa că mă
consideram major pentru vârsta mea. Eram mascota trupei, ca
Winnie Ursulețul pentru Detașamentul Canadian mobilizat în
Europa în perioada Primului Război Mondial. Participam la
toate activitățile grupului. Cum drumurile erau lungi și
anevoioase, în serpentină, pline de pietriș colțuros, bietele mele
picioare, învățate doar de câțiva ani să meargă, nu puteau face
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față unui asemenea efort. Soluția: umerii lați ai celui ce urma
să-mi fie cel mai devotat protector al copilăriei mele montane:
Petrișor - cu exact unsprezece ani mai mare decât mine, deci
suficient de matur.
Avea vârsta Căpitanului de Cinsprezece Ani al lui Jules
Verne, prin urmare putea conduce o corabie, fie și una
năbădăioasă ca aceea a fantasmelor mele. Fără el, aș fi rămas în
drum, mângâiat de mama, privat de atâtea minunății. Fiindcă
mamele, oricât ar fi ele de mame, nu îți pot oferi totul, mai ales
pe drumuri de munte.
În „La Vulturi'', Gala Galaction pune mama în dilema de
a-și abandona pentru un timp fiul sau a muri. Destinul a ales a
treia variantă, hotărâtă de el: despărțirea pentru totdeauna de fiu,
înălțat de vulturi în văzduh. Din ascunzătoarea încropită în
grabă, rămăseseră doar fulgi, pene și pete mari de sânge.
Tributul Istoriei e întotdeauna tragic.
Chiar și pentru micii eroi necunoscuți, sau mai ales pentru
ei – fiindcă, așa cum îi spunea Ahile unui soldat aheu: „Tu ești
mai curajos decât mine, fiindcă moartea ta nu va fi urmată de
glorie și de recunoștință, fiind astfel infinit mai tragică decât a
mea.''
De pe umerii uriașilor vedem Lumea dintr-o perspectivă mai
înaltă. Este paradigma tradiției culturale pe care am
experimentat-o la propriu, în anii primei ucenicii. Fiindcă sunt
convins că Petrișor nu mi-a dat numai osatura omoplaților. Din
centurile scapulare pornesc aripile, care la specia umană au
rămas doar niște primordii. Dar ele tentează mereu zborul. Pe
mugurii lor am deprins a crește, cum spune Essenin: „ca o floare
cu privirea în sus''.
Ce-am văzut pe cerul curat al munților și atât de aproape,
încat transparența lui devenea albastră și densă? Probabil
ciopoarele de mioare din poeziile Anei Blandiana, nori de lână
povestind Istoria noastră milenară. Geografia o aveam printr-o
simplă privire în jur, dar și dând roată crestelor semețe. Băiatul
care mă ducea în spate nu era un simplu cărăuș, ci un ghid plin
de talent, un psiholog deja format, întâiul meu profesor. Fiindcă
părinții, cu toată formarea sau deformarea lor didactică, nu îmi
erau decât părinți. Le refuzam alt statut. Cum declara Oana
Pellea: „Nu mă întrebați nimic despre actorul Amza Pellea!
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Pentru mine, Amza era tata, atât!''
Eram Telemah, sfătuit de Mentor să-și caute tatăl pe vașnicul
șiret, Ulise, aflat pe o insulă, în brațele lui Calypso. Numele
Nimfei se traduce prin: „Cea care știe să păstreze ascunzând''.
Dragostea la vedere este întotdeauna caducă. Fiecare călătorie
e inițiatică.
Cu cât începe la o vârstă mai fragedă, cu atât e mai
pilduitoare. Eu demarasem în zorii vieții. Orice naufragiu era
scuzabil și corabia putea fi remediată fără consecințe grave
asupra timpilor cursei.
Petrișor și-a păstrat mereu diminutivul numelui, ca un semn
că intrase în jocul meu. În realitate, fără a-mi da o clipă impresia,
eu mă strecurasem în jocul lui. Eram la fel, dar atât de diferiți
prin vârstă. Soarta nu dorea să ne facă prieteni, ci să ne pună
într-o relație de subordonare și de superioritate. Ca pe Ioan
Botezătorul cu Iisus. Mi-a dat Botezul și peste ani m-a
recunoscut ca Mântuitor. Mi-a admirat operele, considerândule ieșite din adâncul Cerului și date mie drept grai. Mi-a spus cu
evlavie „Doctorul de Suflete''. Sintagma a prins mai ales în sens
profanat, devoalată de conotațiile ei mistice. Lumea avea nevoie
de un medic care să vindece la propriu. Așa cum în „Cel Uns''
au văzut, în primul rând, un lider politic, eliberator. Iisus le
pregătea, însă, altceva: Resurecția Sufletelor, în fața căreia orice
vitregie a Istoriei e caducă. Menirea Lui urma să se împlinească
până la Finalul Veacurilor, când tot El va ține Dreapta Judecată.
Nu te poți revolta împotriva cârmuirii dacă nu scuturi lanțurile
din tine.
Ca semn că numai astfel poate aducea Metanoia, Petrișor
și-a făcut fiica doctoriță, iar băiatul preot. Pe mine, fiul spiritual,
mă vedea îngemănarea celor două Haruri, de parcă doar unul nu
ar fi fost suficient și greu de dus. Dar e frumos când cineva îți
încredințează atâta speranță. Speranța era contestată de vechii
greci, fiind răul cel mai malefic ascuns în Cutia Pandorei. Sensul
de a fi rămas ca principiu salvator al speciei umane e o
prelucrare contrafactuală a mitului. În realitate, speranța era
văzută ca o lipsă nesuplinită: bolnavii incurabili tânjesc dupa
sănătate, muribunzii după viață, condamnații după libertate.
Creștinismul e cel care schimbă perspectiva: Nădejdea e Lumina
Raiului. Dacă nu o ai, călătorești în beznă.
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Petrișor era un venetic. Din Vieru. Sat cu oameni destoinici
ca umerii lui, în care clopotul Credinței se auzea în fiecare
dimineață de Duminică precum o Liturghie a Înălțimilor. Băiatul
nu avea cum să crească decât curat. Își încropise câteva pânze
pictate din talentul său artistic și, cu plapuma și două valize,
plecase în bejenie. Unde? Vorba lui Panait Istrati: spre nicăieri,
spre necunoscut. A dat de Giurgiu, Ierusalimul Ceresc, Isarlâcul
lui Barbu, Avangarda Urbană a lui Vinea... În mijloc, Templul
lui Solomon: Liceul „Ion Maiorescu'', mare, infinit, impunător...
Pe lângă Grădinița și Școala Rurală, era o schimbare definitivă
de paradigmă, atât de necesară vieții la acea vârstă. A văzut
Turnul cu Ceas scăldat în zbor de porumbei, Parcul Alei sărutat
de castani, vegheat de bustul impunător al lui Eminescu, atât de
înalt, încât niciun muritor să nu-l poată ajunge.
Petrișor venise pentru Serile de Muzică și Poezie din
Amfiteatrul de Fizică maiorescian, în care elevii și profesorii
practicau „Jocul cu Mărgelele de Sticlă'' al lui Hermann Hesse
- cel care afirma că maimuța care s-a desprins din grup,
adoptând poziția bipedă, respinsă de congenere, a devenit în cele
din urmă Om.
Profesorul de Fizică, fiindu-i și Diriginte, i-a împărțit
învățătură în paralel cu cea acordată propriului fiu, aflat în
aceeași clasă, alături de ceilalți copii spirituali.
Și, totusi, Petrișor era un provincial. Unul aparte, frumos,
ambițios în iubirile lui, dar era venit de departe, de unde fânul
se întorcea încă cu furca și de unde vitele nu erau puse în
remorci spre a fi duse la pășune. Dascălul newtonian a găsit
soluția scăpării de gravitație. A organizat o Petrecere a
Aptitudinilor, în care fiecare să vină cu ce lăsase acasă, fiindcă
nu avusese loc în ghiozdan. Horia, fiul, a adus vioara și pe Ion
Voicu și Paganinni. Petrișor - acuarelele și pe Țuculescu,
Tonitza, Andeescu. Până la Grigorescu mai avea un sejur la
Barbizon. Urma să-l fac eu în numele lui. Mama sa i-a adus de
acasă ramele.
Cadrele au umplut clasa, care, brusc, căpătase mai multe
ferestre. Câtă lumină! Louis de Broglie avea dreptate: lumina zvâcnirea electro-magnetică - era deopotrivă corpuscul și undă.
Conglomerarea cădea ca ploaia de aur, fecundă, a lui Zeus pe
Turnul în care fusese închisă iubita lui, iar ropotul era sideral.
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Horia s-a oprit din cântat. A dat prioritate artei mute. Și, implicit,
prietenului său venit de departe. Profesorul i-a spus, apoi, lui
Petrișor că orășenii trebuie convinși de forța imuabilă a satului.
Blaga avea a fi reconsiderat. Veșnicia nu se născuse în
metropole. Horia - primul convins - a creat convertiri pe Drumul
Damascului.
O clasă întreagă atinsă de Credință, ca strunele de degetele
arcuite. Să predai, riscând propriul copil - iată drama lui Avraam
și Isaac. Pe lângă această mare poveste, excursia mea prin munți
mi se pare o butaforie. Peisaje de carton. Nimeni nu s-a urcat pe
rug. Nimeni nu l-a aprins. M-am suit eu pe niște umeri adevărați.
Sacrificiul a fost al celui ce m-a purtat. Avea elan. Era la câteva
zile după vernisaj.

Capitolul 52

Îi ridicăm prea mult în slăvi pe Profesori. Nu că n-ar merita.
Dar nu suntem sinceri. Toată Școala ne-am luptat cu ei. Dacă
i-am fi considerat mari, nu am fi progresat. Ar fi fost ziduri de
beton în fața aspirațiilor noastre. Moda laudelor a venit cu
Agapele. De aceea, mulți Dascăli și Discipoli nici nu participă.
Condescendența tandră a măgulirilor e penibilă. Profesorii sunt
împuținați, „trupul din ei a început să se retragă'', după cum ar
spune Blaga. Amintirea lor impunătoare este tot ce a rămas. Cu
un catalog sub braț, de care nu se despart nici acum, ca doctorul
surd de stetoscopul său.
Mama - Profesoară de Franceză - oferă Diplome. Tuturor.
Pentru te miri ce. Chiar și pentru trecerea timpului, de parcă ar
fi un merit. Pentru dans, atât de rar în Liceu. Pentru cel mai
trainic cuplu - dragostea fiind doar suspectată în Școală, ferită
mereu de priviri. Aparent, jucăm cu cărțile pe masă. În realitate,
ascundem divorțuri, decepții, dezamăgiri. Câți am ajuns ce
ne-am dorit în Liceu? Țara noastră s-a eliberat. Ne-am eliberat
și noi? S-au schimbat orele de Istorie? Le-am reparcurs noi pe
traiectul lor firesc? Nu avem nicio scuză că am învățat după
bibliografii contrafăcute. Ar fi trebuit să luăm totul de la capăt.
Fără profesor. Așa cum o trădam eu pe Profesoara mea de
Engleză, atât de dragă, citind în paralel „Engleza fără Profesor''
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a lui Leon Levitchi. Doream să-i fiu egal, spre a-i câștiga inima.
I-am dobândit sufletul, dar pe atunci nu știam să fac diferența
între aceste posesiuni.
Nu suntem intransigenți cu amintirile. Le rememorăm numai
pe acelea tandre. De aceea văduvim trecutul de partea lui forte
- sinceritatea. Ce îi dăm în schimb? Picanterii, de parcă el ar
avea nevoie de ele. Prezentul, da, e plin de falsități, romantisme,
timp pierdut. Dar trecutul e un filon, o esență. El nu trebuie
compromis cu dulcegarii. A-ți aminti înseamnă a tăia în carne
vie. Dacă te anesteziezi, uiți. Anestezia a schimbat total
chirurgia. Dar Vraciul și-a pierdut statutul de Zeu. Ce se face
fără durere e ușor uitat.
Liceul avea, în copilăria mea, înainte ca eu să îi fiu elev, un
portar. Acum, titulatura e de „agent de pază''. Dar dacă romanele
lui Balzac ar avea agenți de pază în gheretele imobilelor
pariziene, nu le-ar mai citi nimeni.
Îmi spunea „Cosminică''. Nimeni nu mi-a mai zis așa. Avea
o bicicletă imensă, cu care venea de acasă. Bine făcut, cu palme
mari, ridate de muncă, pielea stafidită de atât stors de struguri
și săpat de brazde. Zâmbea mereu. Nu părea perturbat de imensa
sarcină ce îi fusese încredințată: să păzească un Liceu. Îi știa
aproape pe toti elevii. Precum Directorul Savin Popescu. Spunea
că e datoria lui. Prin holul din fața Cancelariei treceau doar
Profesorii. Mic fiind, am avut acest drept, până în clipa în care,
crescând, am simțit profanarea. De atunci, mă opream la
cămăruța prietenului meu, păzitorul de mistere. Știa întâmplări
din grădina lui, minunate ca în poveștile arabe.
Trebuia să fie o oază. Am vizitat-o și m-am convins. Era un
om gospodar. Purta o vestă de lână legată în nasturi, bască și
ghete grele. Venea din Germinalul lui Zola, dar era curat pe față
și nu se revolta.
Îi iubea pe cei în simbria cărora era. Toți Profesorii îl
considerau coleg. Între ei nu se întâlneau zi de zi, dar cu
Ferecătorul Porților, da.
Mai erau fochiștii, care la subsolul Liceului încingeau vanele.
Apa fiartă și aburul ei culisau pe țevi întortocheate peste tot.
Aici, în furnalul lui Hefaistos, am văzut jocul flăcărilor în beznă.
Dansul amețitor al limbilor roșii. Doar cadânele în mătăsuri mai
puteau răspândi atâta căldură. Se perpeleau pui în jaratec, pe
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care îi mâncam apoi în spuza lor fierbinte. Pâinea cu coajă
groasă mai era coaptă o dată.
Cantina avea cele mai bune ciorbe. Tot ce se face la cazan e
mai gustos ca la mama acasă. Și doar cine a stat la Internat sau
a făcut Armata știe. Eram copilul Doamnelor de la Bucătărie.
Nici nu doream să-mi schimb statutul. Din oalele mari, răzbătea
mirosul de ostropel: usturoiul, despicat în căței mari, era pus la
sfârșit. Mărarul, trecut prin mâna, adăugat după ce focul se
stinsese. Carnea cădea de pe os, de fragedă. Liceul devenea casă
și, riscând, chiar „acasă''. Ștergându-și mâinile lor harnice de
șorțurile albe, Gospodinele mă luau în brațe, mă strângeau la
piept, ca pe un pui ce trebuia să crească. Și am crescut, dar nu
am uitat. Ca Darie. El s-a umplut de resentimente, eu de iubiri.
Sunt multe, infinite, dar niciuna nu merită a fi omisă.
Doamnele care făceau curat erau ironizate de elevi, când pe
fișa postului notau că lucrează în Învățământ. Pe atunci, nu
despărțeam Învățătura de Catalog și Catedră - adică de ce are ea
mai rău: birocrația și lemnificarea.
Dar curățenia aceea salvatoare, făcută înainte de teză, să mai
câștigăm minute prețioase spre a mai toci ceva, holul ud pe care
frumoasele liceene mergeau pe poante, cum nici la „Lacul
Lebedelor'' nu am mai văzut, geamurile lustruite spre a vedea
mai bine, de la etaj, idilele de sub fag... toate țin de lupta cu
entropia, mai grea decât cea cu inerția a lui Labiș.
La Cantina Internatului, tata, ca Profesor de Română, l-a
ospătat pe Nichita. Trei ore de conversații. Ce și-or fi spus? Am
refuzat să mă duc, deși tata mă invitase, iar Nichita nu ar fi avut
nimic împotrivă. Când Dostoievski nu a avut răgazul a scrie o
continuare a „Fraților Karamazov'', Steinhardt a spus că
Dumnezeu nu ar mai fi vrut o nouă Biblie.
Neîntâlnirea dintre Nichita și mine, produsă în plan ideatic
prin tata, a văduvit Literatura Română de Ne-fraze, de Nepoeme, de Ne-romane, rămânând la Ne-cuvinte - alfabetul
primordial, generic, cu care se poate construi orice. Tata i-a
turnat vin din bărdaca de lut, așa cum Nichita ar fi vrut să-i
toarne Poetului din Mălini, dar, nemaiprinzându-l viu, lăsa, în
adormire, o cană plină pe masă. „Poate i se face sete și vine să
bea...''
Nichita a băut la Cantină cu gura lui. Stropii căzuți pe fața
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de masă albă nu i-a mai spălat nimeni, cum nu se spală Giulgiul
din Torino.
Nichita a fost trei ore la ''Maiorescu''. Singurele mele absențe
nemotivate.

Capitolul 53

În clasă cu Horia și cu Petrișor era și Cătălin, care va face
carieră în Giurgiu. Numele lui va fi iterat la nesfârșit. Orice
Agapă îl va avea în centru ca maestru de ceremonii. Va pune în
operă instrumente magice: carusele, mașini zburătoare... Ca da
Vinci. Dar pe muzică. De altfel, nu sunt convins că geniul toscan
nu și-a însoțit prin partituri grandioasele invenții. El disimula.
În jocuri de copil, ascundea viitorul. Așa ne pregătim pentru
viață: mimând în primii ani toate consecințele ulterioare. Nu
putea să prezinte mașini de război decât în formă pacifistă.
Orice invenție are dublă destinație. El știa bine că o vinde
pentru luptă, dar știa că, odată conflictele estompate, carele
militare, elicopterele, catapultele vor avea nenumărate aplicații
civile. Ducele de Sforza îl ținea la Curtea din Milano nu pentru
aptitudinile lui de pictor, ci ca strateg. Numai că da Vinci era un
subversiv.
Cătălin îndulcește toate gusturile. Cutia lui magică ascunde
orice. De fapt, nu ascunde, oferă. Dacă știi să-i ceri posesorului.
Cătălin nu-ți dă decât ce îi soliciți. Altfel spus, nu discuta decât
cu inițiați. De câte ori nu m-am dus la el, amețit de aburul unei
iubiri, și îl rugam din toți rărunchii, spre a fi auzit peste Niagara
decibelilor: „Pune un blues...'' „Care?'' „Oricare...''
Își dădea seama că sunt nul în muzică, dar... expert în
dragoste... și accepta. Imediat rotea platanele, întrerupea fără
drept de apel melodia zvăpăiată anterioară, lăsând paralizați cu
brațele în aer pe adepții ei, și... începeau sonoritățile bluesului...
Ca o fată dezbrăcată - imagine minulesciană - care ți se furișează
goală în cameră... și apoi în așternut. Măcar prin aceste acorduri
finalizam și eu toate proiectele mele începute în pripă. Cadâna
cu care dansam mă învăluia în mister, în farmec și în parfum.
Hormonii ei odorați mă captivau ca pe o insectă domestică,
activă sexual și în absența capului. Făcea cu mine ce dorea.
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Cătălin se uita la noi cu un aer părintesc. Moșise atâtea generații,
dar cu mine îi era mai greu. Băiatul profesorilor lui, care îl
învățaseră să fie cuminte, mă deda la nebunii. Fie și așa,
restabilea ordinea firească din Univers.
Mi-a înregistrat odată toată muzica bună - socoteam eu - pe
o bandă de magnetofon. Pe urmă, mi-a spus că toată muzica e
bună, depinde cine o ascultă... Deși sunt afon, am, compensator,
o acută percepție a sonorităților duioase. În mine trepidează un
organ neevoluat, ascuns de lumină.
Ceva care s-ar fana la exterior. E atât de sensibil, încât orice
vibrație îl măgulește deplin. Ascult ore în șir muzică. Plutesc.
Mă înalț. Mă desprind de imediat, de teluric. Mă decolbuiesc.
Dacă există muzica sferelor, în ea trăiesc eu. Pitagora e cu mine
și, suplinind al doilea deficit major al meu - matematica - mă
învață să gândesc în proporții, să admir simetriile. Cătălin mă
privea cu umor și cu detașare. Știa că tind spre lumea lui, dar
nu decela din ce direcție vin. Tocilar, sfios, brusc extrovertit și
celebru, depășind chiar faima părinților, iată anagrama
personalității mele. Ce muzică să mi se potrivească? Pink Floyd?
Rolling Stone? Mondial?
Participând la toate Agapele, Cătălin a rămas elevul perpetuu.
A văzut cum se micșorează numărul Profesorilor, cum alții mai
tineri și dornici de afirmare le iau locul. Asaltul generațiilor de
elevi, cu toată moda feminină și pudoarea necontrolată a
băieților, pe toate le-a văzut. Și le-a pus pe muzică, precum
Vladimir Cosma. Își dădea seama că participă la o schimbare,
dar ea, fiind permanentă, nu mai făcea caz de ea. Mama îmi
spunea că ea nu îmbătrânește niciodata, fiindcă la fiecare patru
ani reîncepe cu o clasă a noua. Cam pretențioasă ambiție pentru
o femeie. Dar mama s-a ținut de cuvânt. Cu toate clasele a noua,
uneori obsolete.
O singură dată, fără să vrea, fără să știe, Cătălin mi-a luat
perspectiva victoriei. Și eram atât de aproape de ea! La o palmă.
Dar o palmă e mult când e vorba de o reușită importantă. Mă
ambiționase să o câștig pe Diva Liceului. Miss Boboc din anul
ei, dar care a rămas Miss Boboc All Times. Prin urmare, miza
era imensă: all or nothing. Era cu un an mai mică decât mine.
Din clasa noastră, își permitea să discute cu ea formal, în
pauze, doar băiatul avocatului. A fost singura dată când am
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încercat să profit de prietenia lui. Îl urmam credincios la apă, în
plimbările prin curte. Făcea ce făcea, și mă perturba de la plan.
Vorbea cu fel de fel de lume, mă întrebam de unde atâtea
cunoștințe. Pe urmă, am înțeles. E un bulgăre de zăpadă în
rostogolire: te saluta o fată care are alături o alta, data viitoare
te va saluta prietena ei, chiar dacă va fi singură. Se numește
„memorie afectivă'', pe care Carl Gustav Jung o definește altfel,
dar schematic e cam același lucru. Mi-am însușit algoritmul. Tot
ce interpela prietenul meu, voi aborda eu în individualitate. Îmi
dădea posibilitatea să cresc. Să mă dezvolt. Era prietenul ideal,
chiar dacă mai tânjeam după cel dintâi prieten, plecat definitiv
la București, condamnat să nu fie nici măcar o zi maiorescian.
Îl trăgeam pe băiatul avocatului spre sala cu pricina, unde
domnea... Domnița. Dar el - nu și pace. Avea toate gândurile din
lume, numai pe al meu nu... Descopeream alte chipuri, alte
trupuri diafane sau rubensiene, dar pe mine unul singur mă
interesa, care le cuprindea pe toate.
Erau la modă „Liceenii '' - filmul lui Nicolae Corjos și
George Șovu, cu Oana Sârbu și Ștefan Bănică Junior. Pe cât nu
aduceam eu cu Mihai, pe atât era ea de ea... În carne și oase...
Cu surâsul angelic, zâmbetul perlat, buzele roșii suprapuse cu
un gel fermecător. Puteam de dragul ei să mor, cum îi declara
Sandei Ladoși Ștefan Iordache, marcat de o iubire reală, în
aceeași antinomie de vârstă. Noi eram bine ca ani. Un an în
minus al ei, plus doi de precocitate feminină, mă depășea doar
cu un an. Puteam să încerc. Ce mă costa? O rușine în plus. O
altă înfrângere. Mă obișnuisem cu ele și le dădeam același titlu
nobiliar acordat victoriilor. Avea sarafanul strâns pe talie. Țipa
la fiecare pas. Țipam și eu.
Iarna, în fiecare pauză sau la plecarea acasă, era frecată
zdravăn cu zăpadă afânată de cei mai destoinici maiorescieni.
Eram atât de plăpând pe lângă ei, încât mă temeam că voi avea
soarta ei. Ceea ce pentru un băiat ar fi fost o umilință de
nedescris. Măcar dacă s-ar fi petrecut în singurătate! Această
gașcă de turbulenți chiulea de la ultima oră pentru a face tunelul
uman pe sub care erau obligate să treacă bietele fete. Unele
doreau să fie frecate, dar nu stârneau niciun interes. Intrau în
vorbă cu liderul plutonului, doar, doar. Prezența lui Miss Boboc
era anunțată de departe. Odată o văzusem în capul scărilor, ca
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Rhett Butler pe Scarlett O' Hara. Ni s-au mângâiat privirile.
Ne-am iubit incidental. Să fi vrut și nu-și mai putea retrage ochii
din inima mea.
„Vine!'' - se striga - cum se anunță în Delta Dunarii primăvara
că sosesc păsările călătoare. S-a și făcut un film pe tema asta
după opera lui Fănuș Neagu, brăilean prin geniu și naștere.
„Vineee!!!'' - de data aceasta venea, cu zborul ei planat, Miss
Boboc. Zăpada era mai pregătită. Cea mai prospătă precum
obrajii ei. Fiecare combatant își făcea provizii serioase, din
primul strat de nea. Asaltul putea începe. Fiecare avea dreptul
la o șansă. Priveam neputincios măcelul de alb. Aș fi vrut să
intervin.
Nu am avut curajul. Curajul îmi lipsea, dar eu mă amăgeam
că îmi lipsește forța. Când Nicolae Bălcescu și-a apărat
prietenul, pe Ghica, de atacul celor mari de la Lazăr, care-i furau
halvița, nu s-a mai uitat cât era de plăpând. S-a luptat de la egal
la egal. Și-a biruit, așa cum a învins Istoria. Pe jos i-au rămas
deșirate, amestecate, răspândite foile tipărite din hrisoavele cu
Mihai cel Viteaz și Întregitor. Poate n-am citit la vremea mea
cât trebuia. Poate nu am înteles. Ce aveam de apărat era la fel
de prețios, dacă nu și mai și. Dar am fost nu fricos, ci laș. Am
fugit din fața agresiunii năpustite asupra aceleia pe care o
iubeam.
Ea nu știa încă nimic de sentimentele mele, dar eu eram dator
să actionez în consecința lor. Nu am făcut. Am preferat strategii
colaterale, demne de o altă vârstă. Mă gândeam că ei îi place
botezul zăpezii. Astfel îmi linișteam frustrările și puteam trăi cu
ele. Obrajii i se îmbujorau ca buzele. Devenea cea mai frumoasă
fată din istorie.
Fiecare din gașcă știa asta și contribuia din plin la statutul ei.
În final, ea își scotea fularul, numai mărgele de gheață, dezvelind
un gât robust, semn al unui trup în formare. Tentativa de
dezbrăcare o făcea și mai apetisantă. Oamenii ghețurilor o lăsau
să respire. Ea își scotea zăpada de sub pieptarul sarafanului. Cea
care nu apucase să se topească. Înceta orice alt atac. Fetele
treceau în voie. Unele chiar se opreau pentru a admira scena.
Miss Boboc era ultima frecată. Chiar dacă după ea mai veneau
cârduri. Pur și simpu, instinctul înceta. Curtea Liceului își
recăpăta liniștea și aerul ei vetust. Pentru un timp, grație acestei
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Nimfe a Zăpezii întinerise.
Aveam nevoie de această fată cu orice preț. Tindeam și eu la
nemurire. Iar tinerețea fără sfârșit mă captivase mereu. Doream
să mă cufund în baia de trandafiri a obrajilor ei, rămași roșii zile
în șir după tratamentul cosmetic cu straturi de nea. Mi-am luat
inima în dinți. Am abordat-o. Făcea româna cu tata. Era la
literatură cea mai bună elevă din clasa ei. Niciodată nu i-am fost
mai recunoscător tatei ca pentru această grijă pe care a purtat-o
fără să știe pentru aleasa sufletului meu. A fost mai deschisă
decât mă așteptam. Afișând zâmbetul ei devastator, purta o
conversație căreia nu-i făceam față. Mă pierdeam în farmecul
ei, ca într-o mare prea adâncă. Vorbeam despre orice. A avut
prezența de spirit să-mi spună: „Ne vedem pauza viitoare.''
Nu unde, nu de ce. Important era că smulsesem o invitație
fără să i-o cer. Era prima victorie de proporții de pe oceanul
dezamăgirilor. Nu mă putea duce prea departe, dar mă simțeam
mândru. Nu știu cum a trecut ora de curs. Mi-am dat seama că
Liceul, bietul de el, nu mai conta. De fapt, el lua altă formă. Se
sublima în această Contesă a Speranțelor. Colegul meu de bancă,
fin psiholog, m-a simțit că trepidez. M-a enervat spritul lui acut
de înțelegere. I-am spus că nu am nimic. Că sunt același tocilar
tenace.
Dar în realitate spuneam ca Hemingway: „Adio, arme!''
Trăisem într-o lume încorsetată. Cărțile îmi ecranaseră orizontul.
Ele au făcut mai multe victime decât războaiele. Nu acceptam
să fiu una din ele. Și acum, în clasa a douăsprezecea, care
coincidea cu cel din urmă ceas sau cu A Douăsprezecea Noapte
a lui Shakespeare, trebuia să rup vraja care mă mantela. Nu eram
un cocon dispus să doarmă la nesfârșit. Aripile îmi dădeau ghies.
Și-am zburat. Oscilant, ca un fluture de noapte, dar am găsit
drumul.
Unde să o găsesc pe fată? Am căutat-o peste tot. La apă, sub
frasin, pe terenul de sport, am intrat în clasa ei... Colegii pe care
îi avea mi s-au părut atât de mici, neatinși de iubire. Cum oare
se înălțase ea dintre ei ca o arteziană din apele calme?
Dezamăgirea a fost imensă. Mă înșela Destinul însuși, ce luase
chipul ei.
Mi-am zis: „Eu, care nu am avut fete de rând, am aspirat la
cea mai titrată, care purtase cruciș pe piept panglica cu „Mis
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Maiorescu''. Am început să urăsc Liceul. Mă înșela în toate
privințele. Învățătura mi se părea anostă și sterilă și se
încăpățâna să mi-o livreze în tone pe zi, iar iubirile atât de rare
mi le lua ca pe acadele.
M-am îndreptat spre clasa mea. Ca un veteran de război care
nu participase la luptă. De eroism putea fi vorba? De unul de
fațadă. Cel puțin să bravez. Să intru în bancă resemnat. Să-i spun
colegului: „Vezi? Nu am nimic'' - deși chiar prin această
întrebare mă voi da de gol. În fața clasei mele, ea. Ea, ea! Cu
frumusețea ei, toată, cu romantismul ei virgin, cu obrajii reci
străbătuți de cristale de gheață! Ce căuta aici? Nu putea fi decât
o greșeală, niciodată nu mă apelase fericirea pe nume. Și totuși,
ea o făcea. Avea curajul să o facă. Pentru ea începea aventura
cu băiatul Profului ei de Română sau poate mai mult. Îl avea pe
cel mai tocilar dintre tocilari, cel mai convertit dintre extrovetiți.
Eram gata să-i dau orice, începând cu mine. Nici nu trebuia
să-mi ceară. Eram dispus să intuiesc.
De atunci, venea des la ușa clasei noastre, așteptându-mă.
Dacă vreodată ar trebui să descriu modestia, umilința, coborârea
la cei de jos, n-aș da pasaje din biblie, ci exemplul ei plin de har.
În Liceu se petrecea Catehizarea mea. Și nu era zi de Duminică.
Teza la Filosofie. Cu Socrate, căruia nimeni nu-i zicea așa,
deși mi-ar fi plăcut. Lipsă de percepție, ce vreți? Două subiecte:
„Un cretan spune: ''Toți cretanii sunt mincinoși.'' Cretanul
minte sau spune adevărul?'' Al doilea subiect - comentarea
panseului pascalian: „Nu te-aș fi căutat, dacă nu
te-aș fi găsit demult''. Încep cu al doilea subiect, care îmi e mai
la îndemână. Îl transfer din sfera creștină în cea laică. Păgână,
chiar. Declar că eu nu Îl caut pe Dumnezeu, ci Iubirea. Marin
Preda spune în finalul „Celui mai iubit dintre pământeni'' că nu
există nicio diferență între iubirea christica și cea trupească.
Ambele înnobilează sufletul. Recunosc că sunt posedat de
iubirea pătimașă, chiar dacă ființa adorată e tăiată din Cer.
„Mă așteaptă pe hol - explic - și trebuie să închei teza."Pe
Cretan l-am expediat repede cu tautologia lui. Nu aveam timp
de un perpetuum mobile verbal. Pe hol ea, Ea, EEEAAAAA. Și
eu, evident, insignifiant, mic, atrofiat. „Cu spațiu de creștere'',
cum ar spune Bibliotecarul Pleșu. Nu-i ating decât respirația,
dar e precum i-aș modela întreaga ființă. Nu are nevoie de
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descrieri. E sublimul. E ca fulgerul. Când îl povestești, nu mai
e. Ea însă era acolo, cu mine.
Eram ca Elevul Dima dintr-a Șaptea a lui Mihail Drumeș,
care făcea dragoste prin alte paturi, noaptea, pe când colegii lui
dormeau. Ai mei, toți, scriu. Asta da, precocitate din partea mea.
Să abandonez Școala.
Dacă nu știi să te separi de ea la timp, te cuprinde ca într-o
plasă de păianjen și orice zbatere îți va spori captivitatea. Mark
Twain spunea că nu i-a permis Școlii să-i afecteze educația.
Învățătura e ce înveți instituțional, educația e ce deprinzi prin
resurse proprii. Cea din urmă o bate pe prima.
O invit pe Miss Boboc la... Miss Boboc. Sunt dispus să o
înving cu armele ei. Îi dau piesele albe. Era prima noastră ieșire
în public (ca să liniștesc speculațiile, va fi și ultima). Să inviți o
Divă pe Tărâmul Frumuseții și să ai pretenția că vei învinge iată nebunia pe care numai vârsta ți-o poate da. Și imensul
impuls interior. Ca să o iau de acasă, trebuia să știu unde stă.
Prin urmare, aveam onoarea să o conduc acasă. Mi-am lăsat
ghiozdanul, șapca și alte însemne ale unei vârste de acum trecute
- în bancă. Urma să le recuperez mai târziu, ca pe niște relicve
ale trecerii mele. O aveam de condus la iatac. Zăpada se topea.
De pe Strada Gării, la streșini, cădeau picurii zăpezii, sub un
soare ca dragostea noastră - deopotrivă strălucitor și steril.
S-a oprit să îi dea unei nevăzătoare un pumn de monede. Era
mai darnică decât mine. Dovadă și iubirea ce mi-o acorda. A
mea, pentru ea, venea dintr-o inferioritate dornică de
echivalență, a ei dintr-un prea plin sufletesc, gata să accepte o
poziție ingrată și precară. Dragostea nu e niciodată întâlnirea a
două jumătăți. Platon, ca peste tot, a idealizat și aici. Și iubirii
nu-i prinde bine să fie idealizată.
Am așteptat-o seara. Cu o oră, două, înainte. Să nu rătăcesc
drumul. Deși era iarnă, am plecat pe lumină. Exact la ora fixată,
cu o precizie de metronom, a ieșit în prag. Era mai frumoasă ca
la Școală. Deși sublimul îl atingea mereu și comparațiile nu pot
fi decât identice. Dar acum era sublimă pentru mine. Fapt ce îi
sporea vraja. Își schimbase glossul școlăresc cu un ruj autentic
persistent. În loc de cerceii minusculi, purta niște clipsuri mari.
Un amestec de arabescuri aurii pe un fond negru-albastrui.
Rochia de un azur strălucitor. Era a Mării și în egală măsură a
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mea. Discoteca din apropierea Parcului Alei era arhiplină. Noi
mai lipseam. La figurat. Ea, fiind Miss Boboc pentru totdeauna,
trebuia să ofere trofeul. Eu eram prezentatorul, poziție pe care
o cerusem și nu care îmi fusese solicitată. Asta era diferența
dintre noi. Ea era dorită, eu tânjeam să fiu.
Am făcut atmosferă, glume, concursuri de cultură generală,
dezbrăcam candidatele din priviri. Toate meritau titlul, dar titlul
fusese deja acordat. Eram cu ochii pe Ea. Ce trist să participi la
un Concurs când altcineva a luat laurii la o ediție precedentă.
La platane, Cătălin. Niciodată nu l-am deranjat cu atâtea
bluesuri. Mi-a explicat că nu-mi poate satisface toate cererile,
fiindcă nu eu sunt invitatul, cu tot statutul meu de prezentator.
Avea dreptate. Ce aș fi vrut să fiu și eu în clasa a noua, aspirant
cu drepturi depline la acea seară. Dar pe Ea tot am prins-o. De
mijlocul ei tenace, ce ascundea în sus în jos arcuiri. Dansam în
mijlocul unei mulțimi în delir. Eram numai noi, ca în Bodyguard
- retrași după atâta celebritate într-un bar rural.
Am încercat să fac poanta serii, să spun ceva memorabil, ca
să rămân în mintea ei, publicul real nu mă interesa. Dar cel care
a smuls ropote de aplauze a fost Cătălin - ne-a pus să sărim pe
tot parcursul unei melodii animate, declanșatoare de meciuri
sportive aprige, în vreme:
„Vreau să văd care sare cel mai mult!''
Ne-am supus și noi. Ea mai înflăcărată decât mine. Sălta cu
tot ce avea. Și avea cu ce.
În final, Cătălin a dat verdictul de campion:
„Cel mai mult a sărit Lăcătuș!''
Tocmai înscrisese un gol cu capul într-o confruntare dificilă
din Cupa Campionilor Europeni.
Pierdusem lupta. Mi-a părut rău. Ea mi-a spus cu regret că
și-a pierdut un clips. L-a scos și pe al doilea. Era la fel de
frumoasă.

Capitolul 54

La școală, mâncam pe apucate. Adică de la toți. De la
Profesori și de la colegi. Cel mai mult de la băiatul avocatului.
Avea sandwichuri consistente - omletă, șuncă de Praga... măcar
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așa aveam și noi acces la „Orașul de Aur''. Era darnic. Ne dădea
din prea plinul lui. Un om nu pare bogat când oferă. E bun.
Condiția socială diferită nu-l situa pe culmi. A fost o lecție pe
care am deprins-o de mic, de la el. Când își desfăcea pachetul,
împăturit în celofan șifonat, ne repezeam la banca lui ca ulii. Nu
se supăra. Ne dădea tot ce avea. Cu degetele lui groase, de
halterofil, aduna firimiturile lăsate in urma dreptei împărțiri.
Dacă Iisus a săturat mulțimea de norod cu cinci pâini și câțiva
pești, se sătura și el. De noi, ce să mai vorbim. „Îmi pare rău că
nu am mai mult să vă dau.'' Câțiva mai pragmatici, care își
propuseseră să-i devină fideli, îl îmbiau să mănânce afară, ferit
de audiență. Dar în curte avea alte treburi. Era Ministrul nostru
de Externe. Stabilea relații cu cine nu te așteptai. De la cei
prieteni cu cartea la cei certați cu ea. Cariera lui se profila la
orizont certă. Măcar el nu a fost dezamăgit.
Profesorii ne dădeau cunoștințe. Bune și ele, dar nu țin de
foame. Mai ales pe stomacul gol. Aveam colegi care veneau fără
să fi servit micul dejun. Făceau naveta sau locuiau departe, ceea
ce e cam același lucru. Cum să le pretinzi lor să facă
performanță? Unul din ei s-a înscris la caiac - canoe. Se roteau
într-un cerc și vâsleau. Un fel de galere de bună voie.
Antrenorul le spusese răspicat: ''Cu roșii și cu brânză nu se
fac mușchi. Cu carne, da''. Andrei Pleșu a răsuflat ușurat în urma
unei discuții cu un pastor nonagenar din Munții Greciei:
- Nu mâncați carne?
- Doar asta mănânc. Iarba e pentru caprele mele.
Iubita mea își desfăcea cu grijă pachețelul. Al ei era delicat,
ca întreaga ei făptură. Cașcavalul era tăiat la linie, nu ieșea din
conturul feliilor subțiri de pâine. Uneori, un șnițel, dacă nu era
miercuri sau vineri. Se întorcea spre banca mea și mă întreba
invariabil:
- Vrei?
Eu doream, invariabil, altceva.
- Nu, mulțumesc! Poftă bună!
Și degusta cu grație, calculându-și exact cele zece minute de
pauză. Dinții ei frumoși mușcau, separau șuvițele de carne. Cât
erotism când mănâncă o fată în fața ta! Să fi știut lucrul acesta?
Prea mânca cu poftă. La sfârșit, șervețelul îl folosea pe post de
tampon de buze. Rămâneau grase, dar aici era farmecul. Iubești
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pe cineva dacă îi admiri micile fapte fiziologice. Eu eram topit
după ea. Îmi dădea liniștea de fiecare zi. Și de la un timp, în mod
bizar, un tumult al nopților.
Zilele de naștere erau prilej de sărbătoare gurmandă. Se
serveau prăjituri, bomboane de ciocolată... Sărbătoritul trecea
pe la fiecare bancă precum prin sat cu plosca. Nu anunța mare
lucru, nu se însura, dar mai adăuga un an vieții. Cât ești mic, nu
se contabilizează. Pe urmă e grav. Veneau cu astfel de delicatese
doar cei înstăriți. Și erau câțiva. Cei mai mulți treceau în tăcere
peste ziua lor. Eu eram născut în vacanța de iarnă. Mama n-a
vrut să plece de la ore. Prin urmare, a fost scutită de grija
preparatelor culinare. Uneori, mă mai trimitea la școală cu o
prăjitură de casă, făcută de ea cu ou și nucă. Era bună, pufoasă,
aromată. Tatei îi plăceau colțurile. Deși nu era Profesor de
Matematică, știa clar că ele ocupă perimetrul tavii, practic cea
mai mare întindere.
Când iubita mea era sărbătorită, alegeam din timp ce urare
să-i fac. Doream să o dau gata. Nu ceva banal. Și găseam cuvinte
meșteșugite. Nu degeaba eram poetul clasei. Ea își apropia
obrajii calzi și se lăsa sărutată, întârziind apropierea. Atunci,
timpul lui Einstein devenea și mai relativ. Paparazzii se uitau cu
interes. Știau că ne iubim, dar nu știau cum. Era momentul să
afle. Micile gesturi ascund marile sentimente. Când sărutul lua
sfârșit, îmi șoptea: „Mai am.'' Se referea la bomboanele de
ciocolată, eu mă gândeam la altceva.
Imediat venea și iubita prietenului meu. Aceeași aniversare,
alte bomboane. Aduse de peste mări și țări. „Ale mele sunt de
la București. De la Lido (sau de la Capșa)'' - îmi mărturisea
resemnată iubita mea. Oricum era mult, pe lângă noi, cei care
ne delectam doar cu „cartoful'' și ”savarina” de la Cofetăria de
lângă Turn. Prietenul meu nu insista nici cu vorbele magice, nici
cu sărutul prelungit față de iubita lui. Pur și simplu lucra sub
acoperire. Cred că a lucrat atât de bine, încât nici ea nu și-a dat
seama. Noroc cu mine ca mesager, care întotdeauna mai umflam
lucrurile. De ambele părți. Ceea ce, fără îndoială, fac și acum.
Cine venea cu o banană era ca și cum ar fi adus din Niagara
apă îmbuteliată. Nu se putea împărți din moment ce era mușcată.
Devenea, astfel, prototipul individualității. Cum ele apăreau în
preajma Sărbătorilor de Iarnă, ca să se coacă până la Craciun,
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cine dorea să le evidentieze prezența le savura verzi. Ca să
liniștească spiritele flamande, în pauza mare venea Moșu.
Nimeni nu știa cum îl cheamă. Dar era neam cu Moș Crăciun.
Nu avea nevoie de licență de transport sau de certificat de
calitate a produselor. Toate erau garantate. Nici o toxiinfecție
alimentară în toată cariera. Și era cărunt.
Avea un stativ de inox, pe care își punea coșurile mari de
rafie, aduse pe bicicletă. Desfăcea ștergarele albe. Răsăreau
brânzoaice cu stafide, covrigi cu mac sau susan, împletituri cu
miere, cornuri cu magiun. Ce era la gura noastră! Ai mei nu-mi
dădeau bani. Spuneau că nu trebuie să mănânc la școală, că nu
mai am poftă acasă. Dar eu aș fi mâncat în ambele locuri. Când
mai poposeau în buzunarul meu niște monede de la Plugușor,
mă așezam cuminte la coadă și îmi alegeam ce-i mai bun. „Ești
băiatul lui Domn Profesor'' - îmi spunea Moșu, de parcă asta ar
fi avut vreo importanță. Prin asta, însă, demonstra că deservea
și Liceul, nu doar Școala Șapte. La „Maiorescu" avea o căbănuță
în toată regula. Din lemn, care a dispărut odată cu frasinul.
Liceul și-a pierdut pădurea. A mai rămas cea de elevi,
norvegiană, ca a lui Murakami, care da vlăstari mereu. Dar
Moșul nu mai e. Interdicția de a mai comercializa dulciuri în
școli s-a impus. Copiii mănâncă din ce aduc de acasă sau dau
fuga în Piață. Pentru ei, copilăria va fi întotdeauna legată de ceva
bun.
Cu prada obținută, mă duceam în clasă. Erau atât de rare
aceste momente, încât trebuiau savurate. Îi întorceam iubitei
mele invitația:
- Vrei?
Nu mă refuza niciodată. Înjumătățeam brânzoaica. Stafidele
curgeau mai mult în partea mea. I-o ofeream.
Avocatul care îmi era mentor, tatăl prietenului cu
sanwichurile pantagruelice, îmi spusese o pildă, adevărată ca
toate parabolele. Având o casă la țară, un vecin din sat se
angajase să cumpere, de lângă o carieră, doi lei de piatră - unul
pentru el, altul pentru avocat. Când a ajuns la destinație și a
deschis portbagajul, a exclamat cu stupoare: „Al tău s-a spart.''
Iubita mea își ia partea și, înainte de a o gusta cu buzele ei
delicate, se îndreaptă spre ultima bancă. Fetița singuratică, fără
coleg sau colegă, era acolo. Iubita mea rupe jumătatea de
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brânzoaică în două. Stafidele făceau o nouă trecere. Dar din
dar...
Îmi dădeam seama că se crea astfel o bunătate de alt tip, care
întrecea poeziile pe care i le ofeream eu spre învățare. Îi eram
comandant de grupă, o salvam de precaritate, dar trebuia să-i
dăruiesc zilnic ceva, orice. Am început să am ochi pentru cei
care nu au nimic și nu cer. Ca un pisoi, vedeam lumea cu ochii
mei adevărați. Iubita îmi ciopârțise pleoapele. Precum în poezia
lui Gheorghe Tomozei: „Croitor de pleoape''. Lumina care a
intrat a fost puternică. M-a orbit și am lăcrimat. Și, ca în
„Moartea căprioarei'' a lui Labiș, mâncam și plângeam.
Mâncam.

Capitolul 55

Memoriile se scriu când nu mai speri nimic de la viață. Când
ești în amurgul ei. Doar atunci franchețea e totală. Nu mai ai ce
să pierzi. Octavian Paler spunea că adevărurile se spun în pragul
ușii. Eu nu am de gând să plec. Las ușa întredeschisă. Trag cu
urechea. Strecor o privire. Vreau să văd ce ecou produc scrierile
mele, ce trepidații. Dacă trec neobservate, efortul e egal cu zero.
O operă trebuie să bulverseze. Să șocheze. Altfel, nimeni nu o
va lua din raft.
Lumea s-a schimbat. Scriu pe calculator. Nu doar tastez, dar
și expediez. Jurnalul meu face înconjurul Lumii. În general,
necitit. Ca un pachebot gol. Dar s-ar putea să-l zărească un
căpitan rămas pe un țărm. Dornic de aventuri, se va îmbarca și
îl va boteza „Speranța''. Va fi Anton Lupan al lui Radu Tudoran.
Va striga: „Toate pânzele sus!'' Marinarii din port se vor grăbi
să-l asculte.
Ca să pătrund în continente virgine de scrierea mea, trebuie
să le cunosc graiul. Să mă fac înțeles. Poți să fii cel mai mare
scriitor din lume, dacă nu ești citit, nu poți fi apreciat. Limbile
de circulație sunt câteva - chineza, araba, engleza, spaniola,
franceza, germana, italiana. Când am descoperit că trebuie să le
știu, era târziu. Îmi terminasem studiile. Și cei șapte ani de acasă
- bonus. De aceea, le spun părinților și dascălilor să nu irosească
nicio clipă din patrimoniul copiilor pe care îi au în grijă.
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Pentru istoricul Nicolae Iorga, fiecare limbă străină echivala
cu o Facultate. Nimeni nu poate ști ce se va întâmpla cu un copil.
Ce drum va urma. Ce descoperire extraordinară va face. Și dacă
nu va fi balerin, pictor sau muzician, altfel zis, dacă nu se va
exprima într-un grai universal, va trebui să cunoască cât mai
multe entități lingvistice. Și cât sunt de frumoase! Fiecare aduce
cu sine splendoarea țării de origine. Uneori, mai multe țări
vorbesc aceeași limbă sau mai multe regiuni ale aceleiași țări,
și atunci apar dialectele, care sunt magii fonetice.
Citesc în cât mai multe limbi și o aceeași frază o înțeleg
diferit. Sintaxa creează sensul. Sinonimia nu e niciodată perfect
superpozabilă. A vorbi în mai multe feluri înseamnă a gândi
diferit. De aceea, oamenii inteligenți au o mare fluiditate a
exprimarii. Pot fi concisi, nu limbuți, dar forma creează stilul.
îți oferă un cristal perfect a ceea ce au intenționat să exprime.
Ca medic și ca scriitor, îmi dau seama că nu te poți juca cu
vocabulele. Ele dau verdicte, creează stări emoționale, aduc
bucuria sau disperarea. Trăim în mijlocul lor ca într-o pădure de
foneme, de conotații, de repere - cum ar spune Umberto Eco.
Pentru Georges Luis Borges, Universul e plin de semne precum
blana leopardului.
Cu toate greșelile, scriu în toate limbile pe care încerc să le
cunosc. Important e să te faci auzit, cunoscut, înțeles. Prea puțin
va conta un accent, o cratimă, o tremă. Știu că nu voi intra în
Academii, dar voi fi în sufletul celor mulți. Ei, ca și mine, fac
greșeli. Și nu le observă pe ale mele. Dar au sufletul mare.
Necizelat de erudiție. Șlefuirea sufletului înseamnă pietrificarea
lui. Fiindcă în adânc conține un os de susținere.
Dacă denudezi carnea de pe el prin acribie, va rămâne acest
mineral. Va dura precum cremenea, dar nu va avea viață. Prefer
să fiu muritor și să obțin apoteoza doar prin zicerile celor mulți
care vor prelua cuvintele mele.
O limbă străină învățată nu se rezumă la a ști să vorbești cu
recepționera sau cu stewardesa. Oricum, ele stăpânesc destule
limbi cât să te descurce. Nici să ghidezi restul familiei
necunoscătoare și admirative la adresa ta spre mai știu eu ce
muzeu sau pinacotecă. Sunt indicatoare universale. Nici să
traduci un meniu. Sunt atașate fotografii ale preparatelor. Nimic
din toate acestea.
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Atunci ce înseamnă performanța într-o limbă străină? Să-i
citești marii scriitori în original. Să-i înțelegi versurile
melodiilor. Să-i pătrunzi îndemnurile istorice. Câți din cei școliți
au făcut asta? Eu unul, nu. Și arunc piatra. Dar o arunc spre
mine. Mă lapidez. Oricum, aceasta a fost soarta celui căruia îi
port numele - Sfântul Ștefan, Întâiul dintre Mucenici Lapidat.

Capitolul 56

Când începe și când se termină o fericire? Greu de spus.
Astfel de stări, care ne mângâie sufletul, sunt atât de diafane,
încât pot trece nepercepute și doar memoria se poate lăuda că
le-a trăit. Vin atât de rar, încât pot trece neobservate și nu o dată
doar imaginația le poate da trup.
E o facultate specială aceea de a decela fericirile. Lipsește
multora. De aceea, în ansamblu, oamenii par nefericiți.
Substituie fericirea cu mici plăceri, „plăcerici", cum le spune
Andrei Pleșu. Ar trebui să fugim de ele, deoarece ne saturează
apetitul pentru ceva grandios. Receptorii fericirii au un sistem
prag, care, odată atins prin sumarea unor mici senzații anoste,
se saturează și devine de neclintit. Oamenii trăiesc astfel cu
iluzia unei Fericiri perpetue. „Am fost ani de zile fericiți'' îngaimă ei, melancolici, convinși fiind că au trecut prin astfel
de stări, din moment ce le-au lăsat un gust amar.
Dar fericirea e mai mult decât memoria unor paseiști. Ea te
schimbă din rădăcină. E cel mai bun altoi pentru suflet.
Decelându-i esența divină, caracterul aproape unic și greu
repetitiv, obții metanoia. Este singura șansă de a o păstra.
Schimbarea. Te modifici tu din temelii, chiar dacă asta îți
perturbă ființa. Treci la un nivel superior. La un supraregn. La
„Ubermensch''-ul lui Nietzsche. Și atunci trăiești o nouă viață,
nu una dată biologic și democratic tuturor, ci una smulsă de tine
din gheara Cerului.
Cerul nu e mereu darnic cu muritorii. Pe lângă faptul că le
găzduiește sufletele - și încă doar pe cele alese - transformând
democrația inițială în cea mai severă aristocrație, oasele ni le
abandonează sub pământ. Moartea e o formă de indiferență la
care conlucrăm. Dacă am fi mai atenți cu existența noastră, am
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muri mai puțin. Moartea nu trebuie să ne sperie. E o desprindere.
Poate e primul zbor reușit. Heinrich Heine spunea că e prima
noapte liniștită. Mai în măsura să se exprime în această privință
ar fi fost Emil Cioran, insomniacul prin excelență.
Una peste alta, renunț la virtuți de dragul uneia singură:
Fericirea. Dar cum s-o induci? Prin Iubire? Am căutat atâtea.
Fiecare fată în Liceu și femeie, mai târziu, e alta. Nu e „una în
toate'', Domnule Eminescu. De altfel, și Eminescu, pentru a se
convinge, a dedicat „Atât de fragedă'' lui Mitte Kremnitz,
adolescentina nepoată a criticului literar Titu Maiorescu. „Plopii
fără soți'' nu sunt ai Veronicăi, ci ai Cleopatrei Poenaru, mamă
a doi copii deja, fata în vârstă a pictorului Constantin Lecca.
Nici măcar nu era frumoasă, dar frumusețea nu are nimic de a
face cu iubirea. Iubești ceea ce îți lipsește, ori bărbații nu au
nevoie de frumusețe, deoarece ea nu intră în patrimoniul lor
genetic decât ca excepție adonică. Urmărești o stare de spirit
după care tânjești și pe care nu reușești să o atingi. O anume
grimasă a sufletului prea învățat să mimeze.
Iubirea e evadarea din cotidian, din firesc. De câte ori nu am
fost întrebat: „Tocmai pe asta o iubești? Ce ai găsit la ea?''
Răspunsul e alteritatea. E mai frumoasă decât mine fiindcă e
altfel. Am ținut cu dinții de iubirile mele. Le-am sfârtecat, dar
nu le-am pierdut. Nu le-am dat altora.
Precum un câine care se joacă cu o minge de cârpă până o
dezintegrează, impregnând-o cu propria salivă.
Fericirea din cărți e o forma caducă și evanescentă, un
substitut al adevăratei Fericiri. Prin faptul că e accesibilă tuturor,
se urbanizează, devine electrificată, își pierde savoarea și
farmecul inițial. Tot ce se găsește în Bibliotecile Publice nu
merită citit. Tot ce e în Muzee nu e demn de a fi admirat. Decât
să stai la coadă pentru ceva, mai bine pleci. Caută unicitaea.
Simplitatea ei e debordantă. Complexitatea pe care o ascunde e
inimaginabilă.
Fericirea prin sport. Poți să alergi până îți ies plămânii din
tine, te poți încărca de sudoare ca o baie herculiană, dar nu ești
fericit. Ești sedat de propriul tău efort supraomenesc. Poate un
joc de echipă să îți smulgă mai multe pasiuni. Indiferent dacă
vei câștiga sau nu, reunirea speranțelor e nobilă. Asta face și
războiul, care a creat mari caractere, mari opere, dincolo de
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tragismul lui, dar hrănindu-se cu el. Se spune că sportul e
varianta pacifistă a conflictului armat, singura victorie în care
nu moare nimeni. Dar orice înfrângere e un fel de moarte a stării
tale de extaz anterior care e autosuficientă. Rupt din beatitudinea
ta, îți va trebui timp să te remontezi. Cea mai mare greșeală a
unui boxer e să ceară revanșa imediat după ce și-a revenit din
knock-out. Câți antrenori nu au stricat meciurile grăbindu-se să
arunce prosopul.
Fericirea nu poate fi obținută într-un Liceu obișnuit. El nici
nu e făcut pentru asta. Nu are în curiculă o atare disciplină.
Fiecare profesor încearcă să exceleze în domeniul său, prea
puțin interesat de transcederea lui.
Povestea cu migrația sufletelor rămânea o poveste și în
mintea lui Platon, care nu se separa de mit. El nu avea
capacitatea lui Kant de a gândi singur, cu mintea lui, avea nevoie
de un apendice al Miturilor, așa cum Aristotel, care i-a fost cel
mai bun discipol, pe care îl va renega până la urmă,
neinstalându-l Rector al Academiei, preferându-și nepotul, va
apela la Organonul Logicii. Profesorii, înfășurați în sterilitatea
disciplinei lor, nu ne dau aripi, ci rădăcini. Tehnica e budistă. Să
rămâi aici, aproape. Depărtarea se obține prin scrutarea
orizontului, nu prin străbaterea lui. Dar puțini elevi au harul
imaginației. Ei devin victimele învățăturii care le premiază
meritele. Dar reușitele lor sunt fade, fiindcă aparțin sistemului
care le-a generat. Nu poți ieși din matcă dezvoltându-te în
interior.
Partea bună a Liceului este universalitatea lui. Termenul de
„Universitate'' i s-ar fi potrivit mai bine. La Universitate te
specializezi într-o singură disciplină, Facultatea. Universitatea
nu face decât să reunească instituțional mai multe Facultăți, dar
ele nu pot fi deprinse simultan decât excepțional, fapt ce e regula
într-un Liceu.
Nici termenul de „Facultate'' nu e bine ales. Înseamnă nu
ceva dobândit, ci existent în tine ca principiu nativ, înzestrare.
Ori Facultatea te învață, prin urmare îți predă lucruri noi, te face
cum nu erai, te reconstruiește. Ce ar mai rămâne dintr-o facultate
preexistentă în tine în urma unui asemenea demers? Dacă s-ar
interesa cineva cu adevărat de facultatea din noi, ar spori-o nu
prin cumul de cunoștințe, bibliografii impuse și căi de urmat -
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algoritme. Ar lăsa-o să zburde. I-ar crea doar câmpul cuantic
necesar. Aici e greul - ca în monologul lui Hamlet - nu să dormi,
ci să visezi aievea, să confunzi moartea cu viața, somnul cu
trezirea.
Liceul nu era decât o grădină la marginea Atenei, mai mică
și mai prăpădită decât Academia lui Platon, ea însăși exilată la
periferia Polisului, fapt ce l-a făcut pe autorul „Dialogurilor'' să
exclame consternat: „Filozofii nu au loc în Cetate!'' El, care
credea cu tot democratismul lui într-o clasă conducătoare
formată din filozofi. Nici Atena nu ar fi avut atâția, iar numărul
lor mic i-ar fi corupt, transformându-i in tirani. Lord Acton:
„Puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut.''
Să nu ne amăgim că Liceul e polivalent. Puteam face un
experiment simplu. Einsteinian. Pe hârtie. Care să ateste toată
forța Universului în expansiune. Să mai facă Liceul o dată o
genrerație, bunăoară a mea, care l-a absolvit acum treizeci de
ani. „O, tempora...'', dar să nu ne lamentăm că mai sunt destule
moravuri și azi. Ce s-ar întâmpla? Mai puțini Profesori. Trist.
Cei absenți vor fi supliniți de elevii supradotați la materiile lor.
Eu la literatura română pentru bietul tata.
Și ne apropiem de miezul problemei. Cine face un
experiment ipotetic îi bănuiește rezultatul, viciindu-l poate de
cealaltă realitate, căreia ii lasă șansa, totuși, să apară ca soarele
printre nori. Care va fi noua ierarhie după treizeci de ani? Ati
ghicit: aceiași. Cioran spunea că, la șaizeci de ani, își păstrase
convingerile de la douăzeci. Patruzeci de ani de peregrinări
inutile prin Biblioteci. Cărțile nu te învață decât ce știai, îți
confirmă intuițiile.
Dacă Liceul inițial ne-a adus după treizeci de ani la aceeași
stare, asta îi demonstrează ineficiența. Nu poate schimba
destine, ci doar le amplifică pe fiecare, ca o foaie de calc ce
nu-și permite să depășească contururile. Rezultatul: aceeași
societate osificată de la debut. Dacă „lanterna roșie'' nu poate să
devină lider, Campionatul nu are miza. Fiecare Profesor și-a
creat propria somitate, excelența specifică, dându-i drumul în
lume, lăudându-se apoi cu această carieră: „M-a urmat, a făcut
aceeași Facultate ca mine, aceeași specializare.'' Ce a creat, în
fond? O fantoșă, o clonă, un simulacru de ființă, nedemnă de a
merge pe propriile picioare. Interesant ar fi ca, după treizeci de
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ani, matematicianul să fie primul la proba de sărituri în lungime,
biologul să traducă din Shakespeare, iar chimistul să compună
poezii, eventual erotice. Iată roadele unui Liceu prosper. Dulci
la treizeci de ani.

Capitolul 57

Liceul e mai variat in oamenii ce-l compun decat in materiile
pe care ți le oferă. O clasa are toți indivizii societății viitoare, în
care vei fi plantat: suflete nobile, caritabile, mincinoși, dezertori,
detractori. Cred că aceasta este adevărata pregătire pentru viață,
nu noțiunile teoretice sau micile experimente de laborator.
Faptul că ești obligat patru ani să suporți cu stoicism cavalcade
de caractere ce te fracturează sub copite - iată provocarea, deși
termenul se referă la ceva la care aderi, ce se întâmplă în Liceu
e o impunere a unui mediu.
Unii din colegii noștri au încercat să se mute, crezând că vor
găsi Raiul în altă clasă sau chiar în alt liceu. Au bravat că le e
bine, era tot ce aveau la îndemână, nu se mai puteau întoarce.
Profesorii erau și ei eterogeni. Cancelaria era un creuzet. Din
retorta ei, picurau cele mai diferite caractere. Orice grup uman
reproduce ansamblul. Se spune că sunt mai multe diferente între
doi oameni decât între două specii complet diferite. De aici
posibilitatea de a obține, cu un număr mic de subiecți, definiția
întregului.
Eu eram o himeră. Nu e de bine. Termenul se referă la bietul
animal care sumează viețuitoare diferite. În același trup se
înghesuiau monștri și ființe diafane. De aceea, relația mea cu
cei din jur a fost una de dăruire totală. Mă regăseam în ei. Erau
oglinzile mele. Jocul îmi făcea rău, mă amețea, dar îmi dădeam
seama că, fără astfel de proiecții, nu aveam a mă cunoaște.
Întâlnirea cu celălalt era întâlnirea cu mine.
Porneam de la baza comună a structurii noastre. Pe urmă, mă
distra diferența specifică. Numele, îmbrăcămintea, originea iată ce ne făcea diferiți. Dar în noi eram identici. Astfel, am putut
să iert atrocități fără seamăn ce mi s-au făcut sau la care eram
martor. Sălășluiau și în mine, e drept, oprimate.
Acte sacrificiale, fapte sublime mă impresionau până la

MAIORESCIENII

159

lacrimi, fiindcă știam că și eu le pot produce și doar lipsa de
inspirație sau de voință mă împiedicase.
Diferența dintre a te exprima sau a rămâne tăcut avea la bază
dorința de a ieși din propria ta făptură sau de a rămâne protejat.
Carcasa neacțiunii e pe cât de sterilă, pe atât de benefică. Te
ferește de riscuri, expunându-te riscului suprem: neviețuirea.
Majoritatea colegilor mei se fofilau. Evitau imediatul. Trăiau
într-un viitor posibil, dar atât de îndepărtat, încât îi strivea sub
orizontul lui. Timpul nu e un aliat decât în prezent. Cine se
bazează pe el ca pe o promisiune dansează cu Fata Morgana.
Eram visător, dar doream visele în actualitate. Destul că ele erau
utopice, adică nu aveau un loc al lor, făceam efortul să le dau
timp. Intram în toate problemele existenței: iubeam, legam
prietenii, depuneam jurăminte, luptam cu stihiile neîncrederii și
ale trădării. Cu cât eram dezamăgit mai mult de cursul
evenimentelor, cu atât mă învinuiam că nu rezistam în centrul
turbionului, acolo unde forța centrifugă e nulă.
Destinul meu era să am destinul tuturor. Îi asimilam în mine,
le trăiam senzațiile, le simțeam afectele. Eram un guru al
oricărui parcurs inițiatic. Învățasem să merg de unul singur,
aparent însoțit. De fapt, eram cu gândurile mele. Tăiau în mine
crevase adânci, prin care vor curge lacrimile ca dintr-un burduf
crestat de un însetat. Regretul era că ziua are doar douăzeci și
patru de ore. Mă deșteptam devreme, în zori, în „mica zi'', cum
zic francezii. Nu reușeam să rezist în noapte prea târziu, fiindcă
mă dobora somnul. Cât încă dormeam cu tata, luasem modelul
lui de a citi înainte de culcare din cartea de pe noptieră. Cartea
era aleasă cu mai multă grijă decât pijamaua care mă aștepta
spălată și călcată de mama, emanând parfumul mâinilor ei mai
puternic decât cel al detergenților.
Dormitorul meu era lângă baie și mulți ani, până să ne
achiziționăm o mașină de spălat silențioasă, am suportat uruitul
celei vechi. Mă trezea din somnul de după-amiază, în care
cădeam răpus, îmbrăcat, ca un condamnat la o sentință
independentă de puterea lui. Învățam în acel zgomot. Încercam
să-l depășesc citind cu voce tare, așa cum Demosthene clama în
fața mării, ținând pietre în gură. Învățam să fiu atent la mine și
nu la factorii perturbatori exteriori. Era o tehnică yoghină
asemănătoare cu acelea de a lăsa pe masă un pumn de orez și a
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număra boabele din ochi sau de a asculta cu atenție bătăile
pendulei și apoi să faci abstracție de ele. Când am făcut
pregatirte la București pentru a intra la Facultatea de Medicină,
în curte lătra un câine. O colegă a rugat să fie închis geamul,
fiindcă nu putea să se concentreze. Maestrul Zen atâta aștepta:
„Și dacă la examen va lătra un câine?'' - i-a replicat, mândru că
fereastra putea fi menținută deschisă. E o greșeală să-ți faci
condiții optime de muncă. Tu ești măsura tuturor lucrurilor.
Protagoras nu s-a înșelat în această privință.
Dar prin „măsura tuturor lucrurilor'' nu se înteleg numai cele
bune. Un Profet transmite întotdeauna două vești, din care doar
de una ținem cont. Mi-am ascuțit voința. Era mai importantă
decât inteligența. Asupra ei puteam lucra. De la a alerga aproape
gol în miez de iarnă alături de băiatul avocatului, până la a învăța
cu sârg la materii pe care le detestam, care nu îmi spuneau nimic,
care mi se păreau anoste, insipide. Începeam cu ele, cât încă
eram în formă și aveam răbdarea de partea mea. Astfel am ajuns
expert în lucruri pe care le detestam. Plăcerile, totdeauna în
amânare, mă așteaptă și acum. Când știi că ai un patrimoniu de
minunății încă neatins, te simți bogat. În fapt, ești netrăit. Eu,
care le spuneam tuturor să trăiască, nu le dădeam propriul
exemplu. De fațadă eram bun, dar în singurătate eram învins de
propriile mediocrități. Nu aveam forța pe care mi-o doream,
eficiența care mi-ar fi fost utilă. Eram un Profesor în fașă.
Predam mai mult decât aplicam. Teoria înseamnă a vorbi Zeului,
dar cât e el în temlu, tu ești mic și sub influența lui.
Nietzsche le-a dărâmat edificiile și, unde nu a reușit, le-a
scris pe ziduri: „Dumnezeu a murit''. Nu se referă la Dumnezeul
Creator, care, Slavă Lui, încă mai ține Lumea, ci la idoli, falșii
zei. Oamenii trăiesc în umbra lor ca în Lumina reală a
Divinității. Înfășurați în cutume și angoase, se sperie de Cerul
Zeiesc mai mult decât de cel meteorologic. Milenii în șir s-a
crezut că fulgerul coboară din Olimp. Benjanim Franklin l-a
captat ca pe un firicel de apă. Atunci s-a terminat cu supremația
Zeilor. Începea electricitatea, adică posibilitatea de a explica
totul. Ateii au devenit mai credincioși. Ei, care se opuseseră
Divinității, renegau acum știința. Nu acceptau ca totul să fie
redus la electroni. Când nu crezi, nu crezi în nimic și atunci
basculezi dintr-o superstiție în alta, nu pentru a obține un punct
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de sprijin, ci pentru a le compromite pe toate.
Necazul materiilor școlare era programabilitatea lor. Nu e
normal să faci mereu geografia marțea de la zece la unsprezece.
Poate la un țărm de mare ajungi la lăsarea Lunii, când mareea e
în toi. Engleza vinerea între unsprezece și douăsprezece nu-ți
spune nimic când știrile BBC-ului încep exact la prânz. Trebuie
să fii disponibil oricând cu toate cunostințele cuplate. Fără
ambreiaj, mașina e o căruță metalică. Apoi sterilitatea cursurilor.
Ruperea din context. Platitudinea informațiilor. La ce te ajută
debitele tuturor fluviilor, datele demografice infinite? Sunt în
continuă schimbare. La engleză înveți ca în piesa „Plural
englezesc'' a lui Eugen Ionescu - conversație de compartiment
de tren:
„- Domnișoară Smith, coborâți la Londra?
- Nu, Domnule Parker, la Oxford, trei stații înainte.
- Să nu vă uitați umbrela în tren, Domnișoară Smith! În
Oxford se întâmplă deseori să plouă.
- Ca și în Londra, Domnule Parker!''
Stupiditatea unor astfel de discuții face deliciul celor
convinși că progresează. Dar înaintează ca trenul din schiță.
Între două repere de neschimbat, anchilozat în același
ecartament. Profesorii noștri au știut să se debaraseze de astfel
de practici.
Profesorul de Geografie a organizat Asociația Montană
„Gențiana”, cu care făcea ieșiri în natură. Am fost și eu în
Apuseni. Împreună cu fizicianul clasei. Acolo am întâlnit
maiorescieni mai mari, care povesteau cu umor poante școlărești
și care se îndrăgosteau cu patos. Noi eram prea mici pentru astfel
de libertăți, dar începeam să le strângem în noi și să facem caz
de ele la întoarcere.
La engleză, curicula era dată peste cap. Domina Shakespeare,
diapozitive cu Turnul Londrei, albume cu Istoria Victoriană și
Elisabethană. Eram fascinat. Cineva se gândea și la noi. Cineva
la catedră ne iubea.
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Până nu te desființezi, nu știi exact cât valorezi. Amăgit de
amabilitatea celorlalți, te crezi bun. Dar aceasta e maniera lor
de non-combat. Preferă să te valorizeze decât să te critice. Nicio
analiză nu e considerată pertinentă atâta vreme cât defăima.
Chiar și cei mai exigenți profesori, după un timp devin letargici.
Își uită menirea. Copleșiți de notele furajere ale colegilor,
renunță la severitate. La ce bun să fii singurul care cântărește,
când toată lumea contemplă?
Elevii sunt bulversați. De cel de care s-au temut atâta vreme
- le cere într-un final prietenia. Le umflă notele, știind că îi
așteaptă zborul. Dar aerul niciodată nu a învins aerul. Ai nevoie
de aripi de oțel pentru a străbate curenții turbionari ce se
formează deasupra oceanelor. Cu mângâieri, nu ajungi departe.
Te întorci, ca un cățeluș răsfățat, să fii dezmierdat din nou.
Eu am avut șansa prin iubiri. Ele m-au format. Ele m-au
redus la neant, singurul creator. Am preferat să nu fiu nimic, ca
să pot deveni totul. Ca Anteu, doborât la pământ, luam de la
Mama Geea forța vitală. Nimeni nu e mai dur cu tine ca o iubită
ce nu te mai vrea. Niciodată nu ești mai inventiv decât în astfel
de clipe. Strategiile supraviețuirii au decurs întotdeauna din
instinctul sexual. Când la Biologie, în Școala Generală, ni s-au
predat sexele separat - o oră cu băieții, o alta cu fetele - mi-am
dat seama în ce negură a Istoriei eram. Toată Natura încearcă să
se acupleze, noi eram cuprinși de pudoare. Și mai ni se și preda
această stare frustrantă, ca o lecție de neuitat, la o vârstă la care
tot ce spun cei mari - cu atât mai mult Profesorii - e literă de
lege.
Aveam acasă o carte de propedeutică sexuală. Pe coperta
cartonată, o săgeată și un semn plus - fiecare ancorate de câte
un cerc - iar cercurile împreunate. La Facultatea de Medicină,
luate separat, acestea erau semnele de pe toalete. Dar și așa, tot
le inversam. La Palatul Trianon - din Curtea Versaillles-ului simbolurile sunt îmbrăcate în haine de epocă. Trebuie să știi ce
purtau ele și ei, ca să faci diferența.
Cartea aceasta, din care, evident, citeam numai pe furiș, era
plină de curiozități. Niciun manual nu-mi stârnea atâta interes.
De ce cărțile de școală or fi făcute atât de anost, parcă le-ar fi
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teamă autorilor să deprinzi ceva, să te îndrăgostești de materia
lor, să devii avid de cunoaștere? Școala nu vrea să îți trezească
instinctele, ci să ți le adoarmă. Starea vegetativă se premiază.
Cu atât mai mult dacă sporulează.
Când eram îndrăgostit, luptam să fiu primul la învățătură, să
arăt că nu fac rabat. În plus, îmi pregăteam terenul. Eșecul era
garantat, deci plasa de aterizare trebuia bine întinsă. Învățând
bine, mi se mai dădea o șansă, nimeni nu poate fi abandonat
dacă e silitor. Porneam cu un ascendent. Curând m-am convins
că, pentru fetele experimentate, cartea mea era o adevărată
barieră. Mă dezavuau pentru asta. Eram un biet slujbaș în folosul
celor mari. Ele căutau răzvrătiți.
Cine se lupta cu Profesorii era demn de a se urca în patul lor.
Cine nu, putea rămâne pe podium, printre premianți. Trebuia să
mă decid. Premiile le tot încercasem. Nu erau mare lucru. Cărți
ieftine, legate, e drept, cu panglică tricoloră. Coronițele - din
merișor, niciodată din lauri. Și-am început să mă schimb.
Pornind de la vestimentație. Un nasture mai mult descheiat la
piept. Bietul coleg, care până la sfârșitul liceului nu și-a desfăcut
nici măcar primul nasture de la gât. Cămașa îi era așa de
decolorată. Bretonul pe frunte, „tăiat cu ciobul'' - cum îl ironizau
colegii. Nu am mai râs de el când m-am dus în piață să cumpăr
ghiocei și zambile pentru frumoase și l-am zărit cărând cartofi
pentru acasă, în uniforma de fiecare zi. Nu avea altceva de
purtat. Înainte să râzi, trebuie să afli de ce râzi. Și dacă mai ai
chef de râs apoi, o poți face.
Rockerița s-a mutat la noi în clasă. După treapta a doua. Nu
am înțeles niciodată ce rost avea acest examen la jumătatea
Liceului. Din trei clase de matematică-fizică, rămâneau două.
Una trecea la mecanică. Ruperea era cumplită. Să te desparți de
colegii față de care prinseseși sentimente... Nu mai vorbesc de
colege... De ce nu s-au gândit de la început două clase și atât de mate-fizică? Pentru a instala concurența. Astăzi, pedagogia
a renunțat la concurență, considerată darwnistă, în favoarea
colaborării. Dar și înainte colaboram prin fițuici, șoptit, pasat
de teze... Cine se opunea? Profesorii. Aceiași care acum impun
schimbarea.
Ne-am despărțit de campionul nostru la sport. Fără el,
meciurile nu mai aveau miză. Când reușea, dădea o fugă pe
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teren, să fie cu noi. Să ne anime. Să ne spună că „după
antrenament, trebuie să bei cât bea boul apă''. Îl știam de mic.
Făcea efortul să traverseze intersecția care separa Blocul Turn
de CEC. La CEC lucra mama lui. Dar venea mai ales pentru
mine. Prietenia lui mă onora. Nu avea rival în materie de forță
și de agilitate. S-a impus repede în gașca noastră, fapt unic.
Regulile erau clare: fiecare se joacă la locul de origine, ca în
Noul Testament, Recensământul lui Irod.
Jocul preferat era lupta corp la corp. Eu cu băiatul
Profesorului de Sport eram gladiatorii. Bunicul lui - medic
veterinar - ne măsura cu precizie în fiecare toamnă. „Încă nu
l-ai ajuns!'' - ii spunea nepotului blond, mie mai dându-mi
centimetri în plus, fiindcă împrumutam cărți din pivnița unde le
ținea alături de vinuri. Cred că nici Păstorel Teodoreanu nu a
avut astfel de lecturi bahice la Crama „Bolta Rece'' din Iași.
Băieții mai mari ne foloseau pentru pariuri. Jumătate cu
mine, jumătate cu el. Egalitate în susținere, ca la asediul Troiei.
Eu fiind veriga slabă - eram mai slab cotat - și când câștigam,
smulgeam urale și răsturnam indicii bursieri. Strada Gării era
un fel de Wall Street. Aveam și antrenori, manageri, promotori.
Doar fete în pantaloni scurți, care să plimbe panourile cu
numărul rundei, nu aveam. Tehnicile ne erau șoptite la ureche.
Adversarul meu nu ținea cont de ele. Prin forța lui colosală mă
arunca din orice poziție. În zadar încercam să-mi înfig tălpile în
sol. Tot în aer ajungeau. Eu respectam procedurile, dar ele nu
aveau finalitate. Uneori, ca să crească miza întâlnirilor viitoare,
camaradul meu se lăsa înfrânt. Îl simțeam cum cedează în roata
dințată, cu mișcări sacadate, artificiale. Știa să cadă cu zgomot.
Eram felicitat. Nu mă bucuram. Când învingi pe cineva mai
puternic îți e frică de urmări.
Unul dintre tehnicieni m-a învățat un șiretlic: „Dai mâna cu
el și, înainte să i-o elberezi, îți fixezi călcâiul în gamba lui și
i-o cosești. Nimeni nu va observa și toți vom contabiliza faptul
că s-a petrecut în timpul real al luptei''.
Gândul unei victorii facile mi-a dat aripi. Am întins mâna,
fapt ce nu era obișnuit. Mișcat, prietenul meu mi-a întins-o pe a
lui, noduroasă, plină de bătături de la atâtea tracțiuni la bară fixă.
Antrenorii erau cu ochii la călcâiele mele. Vulnerabile ca ale lui
Ahile, nu s-au mișcat din loc. Dar au trepidat ca atinse de un fior
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necunoscut. Trădarea stătea în ele. Nu au acționat. S-au opus
dorinței cerebrale de victorie. Noica spunea: „Gândim cu
picioarele. Abia după ce fac două ore turul Păltinișului, trec la
Heidegger''.
A fost cea mai mare reușită din viața mea. Renunțarea la
victorie. Ultimul meci în care am mai fost antrenat, în care s-au
mai aruncat pariuri peste capul meu. De atunci urma să mă
prețuiesc singur, fără ecou, fără public. Și, mai ales, să mă detest,
să mă inferiorizez, să descopăr umilința ca Altar al unei Înălțări
de care nu voi fi niciodată demn.

Capitolul 59

Toate iubirile au ceva comun. Dorința ta de a te depăși, de a
te livra mai bun. Dragostea e viața cu taxa de valoare adăugată.
Licitezi, sperând că vei câștiga. La sfârșit, în momentul
despărțirii, ți se impută totul. Redevii ființa precară
dintotdeauna. Dar traiectul a fost grandios. Cât mai multe astfel
de expediții și îl vei întrece pe Magelan. Portughezul nu a făcut
Înconjurul Lumii. Era să îl facă. Dar a fost ucis pe o insulă de
băștinași. Niciodată nu putem ajunge până la capăt. Chiar dacă
vom intra în istorie cu fapta îndeplinită. Istoria e Poezia
Războiului. Ea transformă în eroism luptele crâncene. Memoria,
prin selectivitatea ei, ne reduce viața la câteva zile, eventual și
la câteva nopți, pentru cei care am avut și astfel de experiențe.
Rockerița.... Aterizată în clasa noastră. Ca un fulg, ca o
petală. Toți ochii pe ea. Mai ales ai mei. Când e vorba de
frumusețe, am mii de ochi, ca ai păunului. Era și bine
poziționată. Relativ paralel cu mine, o bancă mai în față.
Vedeam fără a fi văzut. Admiram. Niciodată nu mi-a plăcut doar
să văd. La ce bun să cheltuiești fitilul privirii, dacă mintea și
sufletul nu intră în extaz? E ca și cum imaginea, strict neuronaăa,
se proiectează în ecranul occipitalului și rămâne pe această
pânză ca într-o sală de cinema fără spectatori.
Henri Bergson spunea că, dacă vrei să râzi la o comedie,
trebuie să te duci la o reprezentație în care oamenii stau și în
picioare. Mi-a fost dat să văd filme în maniera asta, peste umerii,
printre capetele altora. Miros de semințe prăjite și apoi frecate
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cu sare, arome de tutun și de parfum, de postav și de naftalină.
Dar toate în bezna sălii din care eclata pelicula.
Câte fete, atâtea sarafane. Al rockeriței era cu două palme
peste genunchi - ori crescuse ea, ori intrase el la apă. Când ieșea
la tablă, și-l trăgea cu putere, folosind un principiu al simetriei:
mai întâi cu mâna dreaptă, așa cum ieșea din bancă, și apoi cu
cea stângă, pentru partea devoalată doar colegei de pupitru. Nu
reușea mare lucru - doar să-și amplifice sânii. Fiindcă nici acolo
nu era suficient material de acoperire. O coapsă îi rămânea roșie.
Reacția congestivă, unde presase zona poplitee congenera.
Stătea mereu picior peste picior. De obicei, coapsa dinspre mine
era expusă. Nu pot să zic că o făcea intenționat. Dar îmi plăcea
să cred asta.
Scăpasem de treaptă, mă consideram matur, aveam dreptul
la fabulații. Le avusesem mereu, dar de acum trebuia să le
împlinesc. Altfel, trecerea examenului rămânea doar pe hârtie
ca la atâția. Trebuie să te întrebi mereu: ce ți-a adus un efort, o
apreciere, o recunoaștere a meritelor? Te-a plasat în altă scală
de valori, unde să fii la bază și să și se ofere din nou șansa să
urci?
Cu cât te cantonezi în vârf, cu atât crești gradul de
incompetență al branșei. Deoarece lucrul mecanic e util. Forța
înmulțită cu deplasarea. Trebuie să te smulgi din legile staticii.
Nu au creat niciodată nimic. Și pe acest drum ascensional ai
datoria să iei un suflet cu tine. Vorba lui Sorescu: „Poate să fie
și de femeie.'' Ne-am reîmprietenit repede. Concertul formației
„Iris'' nu putea fi uitat. Ea avusese un prieten. Din motive
necunoscute, nu mai erau împreună.
Niciodată nu am râvnit la iubita altuia. Prieten sau dușman.
Dragostea e sacră. Dacă nu întelegi asta, îți bați joc nu doar de
iubirile altora, ci și de ale tale. Am întrebat-o cu subiect și
predicat dacă e singură. „Singurică, singurică'' - mi-a răspuns.
Avea umor. Era dezinvolută. Reprezenta cam tot ce cunoscusem
în materie până atunci. Sumat. Nu ni s-a predat în patru ani de
Liceu o lecție despre cum să ne iubim. Ce stratageme să
abordăm, la ce riscuri ne expunem. La Biologie, se enumerau
bolile venerice într-o anexă. Accentul cădea pe meioză și pe
mitoză, parcă ar avea vreo legătură cu întrepătrunderea sexuală.
Fata învăța bine. Venise de la a treia clasă de mate-fizică prin
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cumulare. Primele două își păstraseră, fiecare în parte, nucleul
dur. Rockerița părea un fel de electron, care gravita alături de
alții în jurul centrului dens. Eu eram principala particulă care o
atrăgeam. Și aveam atâta forță, încât mai atrăgeam și altele. Ea
nu avea nimic de pierdut. Era „divorțată''. Eu ar fi însemnat să
îmi pierd iubita. Care nu îmi greșise cu nimic. De altfel, o
înșelam mai demult. Trebuia să obiectivez trădarea și, astfel, să
mă eliberez de vină. Când făptuiești la vedere, ești vinovat doar
de fapta în sine, nu și de tăinuirea ei. Iubita mea a înțeles repede.
Înțelesese ea mai demult. Acum nu avea decât să zâmbească, nu
depreciativ, ci înțelegător. Începeam să o iubesc mai mult.
Iubirea e o sinusoidă.
Prin plecarea sportivului și venirea rockeriței, balanța
sufletului meu s-a echilibrat. Pierdusem un prieten, câștigam o
iubită. Dacă treapta și-a propus așa ceva, pe lângă dramatismul
destinal, nu-i pot reproșa decât inoportunitatea. Puteam eu să
fac efortul să caut rockerița prin altă clasă, cu condiția ca uriașul
cu zâmbet larg să fi rămas încă alături de noi.

Capitolul 60

Aveam multe oglinzi în casă. Una la baie, fixată deasupra
chiuvetei, folosită de tata când se bărbierea, își lungea într-un
anume fel gâtul și își încorda platisma - mușchiul superficial al
pielii din acea regiune. Într-o Noapte de Anul Nou, înainte să
plecăm la viitorul meu Profesor de Fizică, i-a scris în aceste
condiții o poezie. Eu am notat-o pentru a o declama ca pe un
colind. Nu a avut succes, fiindcă toată lumea s-a prins că nu
l-am scris eu. De atunci, am apelat numai la operele proprii. O
altă oglindă pe hol, puțin tăiată la capete, să intre în lemnul
suportului de telefon, care se continua în sus cu un grătar pentru
pălării, fulare, căciuli, care invariabil îmi cădeau în cap când
încercam să aleg ceva. În acea oglindă mă priveam eu când
făceam conversație cu iubitele, în fapt una și aceeași, dar
încercări au fost multiple. De precizat că frumoasa cu care am
fost la Teatrul „Ion Vasilescu'' la Seara de Varietăți nu avea
telefon. Și îmi aduc aminte vorba aceea: „Câtă celebritate pe
Socrate, dacă ar fi avut telefon.''

168

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

Eeee... și totuși ne-am găsit. E drept că, într-un principiu
nerepetitiv al inerției, numai o singură dată. Dar amintirea a
rămas mereu și, prin retrăire, evenimentul s-a permanentizat.
Știam că oricând e posibil, in nuce. Aveam și teamă ca o voi
pierde. Nu era în câmpul meu observațional. Era într-o bancă
mai în spate. Mă privea ea. Mă vedea cum le admir pe altele,
cum îmi dădeam coate cu colegul de bancă, cum ne scriam
impresii la cald pe bilețele sau pe ultima pagină a
maculatoarelor. Într-un titlu de Blaga, „Pașii Poetului'', prietenul
meu introdusese apocopa după „Pa'' și toată ora scrisese după
dictare ''Pa și Poetul''. Să vezi ce înseamnă să nu ți se scrie la
tablă. La literatură, tabla era considerată inutilă, accentul se
punea pe dicție, pe pronunțare. Auzul bătea văzul, deși cel din
urmă aduce nouăzeci la sută din informații. La mine și mai mult,
când e vorba de frumusețe. Când a scris pe ultima foaie a
caietului eroarea în care se află, amândoi am izbucnit în râs. Și
am rămas în starea aceasta până la finalul orei. Cel mai greu e
să te abții dintr-un râs homeric. E ca și cum nu dai cep unui
vulcan sub presiune.
În astfel de situații, destul de rare la ora de franceză, mama
intervenea prompt: „Hai râdeți, eliberați-vă și pe urmă fiți
atenți!'' Dar, după ce râzi, îți vine să râzi iar, reamintindu-ți ce a
fost. E ca o replică seismică. Mama, perturbată de această nouă
secusă, renunța la indulgență și ne dădea afară. Acolo râdeam
în voie.
Iubita de la Teatru, stând în spate, eram nevoit să mă întorc
pentru a o vedea. Ceea ce era aproape imposibil la ore. Găseam
fel de fel de trucuri. Ceream colegului din spate guma („Dar tu
nu ai?'' „E tare''), echerul („La ce-ți trebuie? Că suntem la cerc.''),
reveneam după compas, și aici trebuia să aștept în aceeași
poziție privilegiată până când posesorul trusei de geometie
migălea cercurile mai ceva ca Arhimede pe nisipul Siracuzei.
Prilej de contemplație.
Mă întorceam pe dreapta - eu fiind situat pe rândul din mijloc
- ca să-mi zăresc cadâna aflată pe rândul de la ușă. Am rămas
surprins când, la Agapa de Douăzeci și Cinci de Ani, unii colegi
îi întrebau pe alții dacă își mai amintesc în ce bancă stăteau.
Înțeleg să nu-ți știi locul în Univers, deși nici lucrul acesta nu e
întru- totul scuzabil, dar în clasă... Eu aveam toată arhitectura
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în cap, precum Michelangelo Bolta Capelei Sixtine. Eram
geograful Lumii mele. Compasul și echerul erau de paradă. Și
rămâneam în contemplație.
Frumoasa vizată simțea pericolul. Își strângea imediat
picioarele, care până atunci se relaxaseră într-o lejeritate tandră.
Exact fiorul acela năvalnic al ciutelor, stârnit de tupilarea tigrului
prin ierburile savanei. Ce impuls afrodisiac! Dacă mă întorceam
de cinci ori, de cinci ori își strângea picioarele, cum am aflat
mai târziu că se obține excitația în stadiile primare ale
erotismului. Mă delectam cu linia perfectă a gambelor, cu
genunchii de rotunjimea și de dimensiunea rodiilor - unele
suficient de coapte - și cam atât, mai departe era imaginație
năvalnică.
Îi stătea bine cu cordeluță. Cel mai bine din clasă. Îi stătea
bine și Blonduței, dar ea o purta rar, fiindcă avea părul plin de
fel de fel de clame minuscule, simbolzând stele de mare sau
scoici. Când Frumoasa mea își punea cordeluța, în grabă,
înaintea anumitor ore care o impuneau (întotdeauna franceza),
o făcea cu un gest special: își ridica ambele mâini, ca în scena
lăutului din picturile lui Luchian sau ale lui Degas. Rămânea cu
coatele suspendate în aer, la nivelul mameloanelor, realizând o
linie perfectă. Aliniamentul se menținea secunde bune. Panglica
azurie era scurtă și era greu să fie prinsă în nod.
Dacă apela la o colegă, tot farmecul dispărea. Dar în acele
momente, în poziție de zbor, era fascinantă și vulnerabilă. Se
putea întâmpla orice cu ea. Nu mai avea apărare. O priveam cu
nesaț. Ea își ținea privirea ridicată, reflex feminin general valabil
când se adăuga ceva coafurii. Când termina, era ca o capodoperă
finalizată. A ei și a mea. Albastrul deschis dădea o asemenea
strălucire părului șaten, încât îmi ziceam: „Trebuie să mai trec
pe la Teatru, să văd ce reprezentații mai au.'' Gândul se estompa,
dar elanul rămânea. Apoi regretam că nu aveam mai multe ore
de franceză pe săptămână. Mama se bucura când îmi auzea
intenția curiculară, neștiind ce ascundea și ce anume o înfiripa.
O altă oglindă, cea mai mare din casă și care deforma cel mai
mult - la mine în cameră. Continua de un stat de om un fel de
noptieră, pe care mă suiam când voiam să ascund ceva pe
garderob. Așa am dat de cadourile de Moș Crăciun în ultimul
an în care mai aveam șansa unui Moș în carne și oase. Totul s-a
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contramandat prin plânsul spasmodic al mamei. Deplângea
ieșirea mea din copilărie, care se produsese aleator, necalculat.
Când știi la ce să te astepți, accepți mai ușor.
Oglinda intra mereu în vibrație când mă cocoțam pe suportul
ei. Părea vie, mai ales că mă zăream în ea. De altfel, toate
oglinzile sunt însuflețite atâta vreme cât au puterea de a îți
reflecta chipul. Când mă priveam în cea de pe hol, de la telefon,
aveam impresia că vorbesc cu mine, nu cu vreo iubită. Și am
rămas cu senzația aceasta și în întâlnirile directe. În dragoste,
ești tu cu tine însuți. Personajul iubit te ajuta să te disimulezi.
Te admiri în ce vezi, te detești, dar te accepți și îți devii drag.
Un fel de rău necesar. „Cea mai bună lume din cele posibile'' cum ne-ar consola Leibnitz, a cărui casă am avut șansa să o
vizitez la Hanovra.
Oglinda mare era a mamei, deși era în dormitorul meu. Acolo
își proba toate costumațiile. Țineam chiar o statistică, de câte
ori se schimba până să se decidă. Eu eram mai indiferent. Cu
excepția întâlnirilor amoroase, ieșeam în trening, în șort, în
tricou. Mama părea amorezată mereu. Niciodată nu își neglija
aspectul. Nu lăsa un fir de păr rebel, o sprânceană nearcuită. Era
frumos spectacolul acesta, în care eu învățam matematici, chimii
și fizici anoste și trăgeam cu ochiul la stil. Un om viu, de care
aveam nevoie, dar care făcea abstracție de mine, care mă ignora,
considerându-mă prea mic și dedat învățăturii. Formarea
academică a exclus mereu trupul, dintr-o eroare pedagogică. Dar
tot ce poți să înveți pornește de la corp. Restul e abstract. Nu
poți aprofunda teoria numerelor mari, dacă nu începi cu unitatea.
Ultima oglindă era ascunsă. Am început să o folosesc de când
am devenit conștient de mine. „Cunoaște-te pe tine însuți''. Deși
atribuită lui Socrate, maxima datează de pe vremea Zeului
Apollon, care și-a înscris-o pe Frontiscipiul Templului din
Delphi. Oamenii nu au înțeles nimic din ea, din moment ce toți
au citit-o și, totuși, nu au ezitat să treacă pragul spre Pithii - niște
femei care pretindeau că le știu Destinul.
Dacă nu înțelegi că doar cunoașterea de sine face omul
înțelept, degeaba ceri premoniții de la alții. Într-un buzunar de
lemn care făcea masa extensibilă. îmi ascundeam oglinda și câte
o carte interzisă - „Decameronul'' lui Boccaccio, „Don Juan”,
„Giacomo Casanova'', „Ion'' al lui Rebreanu, „Cel mai iubit
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dintre pământeni'' al lui Preda... În oglinda aceasta îmi vedeam
defectele fetei: comedoane în diferite stadii, de la spoturi rozate,
până la coșuri în ebuliție, foliculi, chisturi sebacee...
Eram un atlas dermatologic vivant, spoit de hormoni. Când
mă revedeam în oglinda mare, mă linișteam. La jumătate făcea
valuri și de la distanța de focalizare anula imperfecțiunile. „Așa
probabil mă văd fetele'' - gândeam și evitam să fiu prea aproape
de ele, necamuflat de sala de cinema sau de camera de dans. Era
o formă de castitate impusă din considerente fizice, nu morale,
dovadă faptul că, atunci când frustrările au trecut, au dat frâu
liber adevăratelor afecte.

Capitolul 61

Viața este monotonă. E modul ei de a fi. Cicluri repetitive.
Somn, hrănire... Liceul nu face decât să amplifice acest bemol
pus trăirii. Te ține captiv o jumătate de zi și pentru a doua îți dă
teme pentru acasă.
Școala modernă nu mai recomandă travaliul în afara ei. A
desființat culegerile cu probleme pentru vacanță, lectura
suplimentară impusă. S-a creat astfel loc jocului, mijlocul cel
mai eficient de formare, deoarece reunește toate condițiile vieții
viitoare. Părinții, neîncrezători în inovațiile pedagogice, încă
mai apelează la cutumele vremii lor. Își încorsetează copiii în
aceleași corvoade seculare.
Școala a frânat inovația. Cu excepția unor centre de cercetare
de dată recentă, descoperirea nu interesa pe nimeni. Se considera
încheiată. Orizontul era cel vizibil. Cercetătorii se nășteau din
neant, în condiții întâmplătoare, conduși doar de propriul lor
geniu. Erau considerați ființe bizare, ieșite din specie, un fel de
poeți ai științei, care nu servesc la nimic. Cel mai clar e cazul
lui Einstein. Respins multă vreme din mediul academic pe motiv
că-l perturba cu non-conformismul ideilor sale, a fost trimis în
zona birocratică. Acolo, plictisindu-se, a dat de timp, materia
fundamentală a studiului său. În Grecia Antică, filozofia
izvorâse tocmai în astfel de condiții, în plin otium - plictis
formator - diferit de spleen-ul romantic și cețos, strict poetic și
melancolic. Când ai timp, dacă știi ce să faci cu el, devii stăpânul
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Universului. Zeus, învingându-și tatăl, pe Chronos, cucerește
vârful Olimpului.
Lupta cu timpul e dură. El are mai multe fațete pentru a te
învinge. Plăcerile, distracțiile - îți dă impresia că te relaxează și
te împlinește, că îți permite să faci ceva pentru tine. În realitate,
te consumă. Munca habotnică, structurată, programată, e o plasă
cu ochiuri mici, din care nici plevușca nu poate scăpa. Te crezi
stăpânul vieții tale, în realitate ești sclavul ei. Atunci ce rămâne
între aceste două extreme, între lejeritate și exactitate? Calea de
mijloc, întotdeauna. Indiferența față de timp, concentrarea spre
faptă. Cât acționezi, timpul nu are nicio putere asupra ta. Ți-e
credincios ca un câine. Instinctiv. Te știe de stăpân. Însă cum ai
căzut în admirație, grandoare sau indiferență, începe să te
erodeze. Nu îți ia decât clipele pe care i le oferi. Le hăpăie ca pe
oase. Același câine credincios, cu burta plină, nu te mai urmează
în pădure.
Liceul ar trebui simplificat și actualizat. Pus în practică. Scos
din mileniile de teorie. Chiar și Școlile așa-numite „de Meserii"
te învață gesturi repetitive, robotică umanizată. Creația a fost
rivala studiului. Depășirea proiectului, similară cu
compromiterea lui. În realitate, orice ieșire de pe orbită te
plasează pe o alta mai tentantă. Șansa de coliziune cu un alt corp
celest crește, dar chiar dezintegrarea prin impact e grandioasă.
Așa s-au format elementele chimice, prin degajarea unor energii
de impact colosale.
Bruce Lee spunea că e preferabil să ai ținte înalte decât joase.
Ratarea lor e în sine glorioasă. Chiar neatinse, ele permit
parcurgerea traseului inițiatic. Școala e o cale ferată. Totul e
delimitat. Ești premiat dacă esti mecanic bun. Dacă duci trenul
la destinație în timpul scontat. Dar ce poate transporta acest
personal decât oameni ca tine? Navetiști, nomazi ai zilei, cărăuși
ai propriei lor existențe precare. Dacă nu te dai jos din cabină,
vei rămâne în permanență un fochist al vechilor cuptoare, ratând
lansarea pernei de aer.
Când Riemann a demonstrat că două linii care se
intersectează o dată o pot face de mai multe ori, toți l-au
considerat nebun. Euclid era de nezdruncinat. Din Postulatul
dreptelor lui rezultaseră toate teoremele geometriei clasice
semnate de Pitagora, Ceva și atâția alții. Dar Riemann a explicat

MAIORESCIENII

173

că el nu desenează pe o coală de hârtie, ci pe Pământ. Pe întreg
Globul Terestru. Care e curb. Și, prin urmare, cea mai scurtă
distanță dintre două puncte nu e o dreaptă, ci o curbă, și două
linii se pot interesecta de mai multe ori. Fără el, aviația nu ar fi
fost posibilă decât în mod mecanic. El a dat ghidajul
mastodonților cu aripi, a cartografiat văzduhul, a impus
siguranța în zbor. Niciodată suma unghiurilor triunghiurilor sale
nu era egală cu o sută optzeci de grade. Era exclus din orice
Școală Normală.
Nichita a rămas repetent. El folosea alte cuvinte. Nega
alfabetul obișnuit. Pentru el, fiecare literă avea zeci de înțelesuri,
precum un kanji. Nu avea șanse să fie înțeles. A continuat să
scrie, simplificând limbajul, precum Brâncuși scupltura. Din
Hobița Gorjului au plecat cele mai stilizate reprezentări în piatră,
în lemn sau în oțel. Oul era originea Lumii, Săgeata era Zborul,
Pana - Cântecul Cocoșului. Dacă le dai doar esența, oamenii pot
face ce vor cu ea. De la a o denigra, până la a o amplifica
semantic.
Școala te pune să scrii prea mult. Caiete întregi umplute, care
apoi iau drumul maculaturii. De altfel, papetăriile le
comercializează de la bun început cu acest titlu: „maculatoare''.
„Ciornele'', adică foile pe care le înnegrești inutil, nu lipsesc de
la niciun examen. Câți nu ne-am iluzionat că nu am atins
performanța la un concurs doar din simplul fapt că nu am avut
timp să transcriem? Dar Școala tocmai asta trebuie să te învețe.
Ca într-o situație limită, nu ai timp de încercări. Nu te poti
arunca de două ori cu frânghia peste prăpastie. O dată și gata.
Numai că Liceul recurge la fel de fel de plase de protecție,
reducând abisul. Impactul devine unul elastic. Căderea e
simulată și produce plăcere prin rapiditatea ridicării grație forței
de propulsie. Eșecul devine chiar elanul acțiunii. Ratarea este
astfel încorporată în proiect. Splendoarea vieții constă în
irepetabilitate. Câteva clipe de înzestrare - iată patrimoniul
memoriei noastre. Ce ai uitat nu ai trăit. De aici impresia că
existența noastră e scurtă. În realitate, ne e furată de fel de fel
de „cronofagi'', cum îi numea Profesorul meu de Geografie pe
toți acești factori nocivi ontogenezei. Domnia sa avea un cult al
orei. Nu ieșea niciodata din ea.
Era un metronom. Îl apreciam mai mult decât pe un Dascăl
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locvace care ne cerea și câteva minute din pauză, ca o reverență
acordată erudiției sale, ca o concesie acordata unei personalitati
de catedra, oferindu-ne in contra-partida, drept firimituri, niste
note ceva mai mari ...

Capitolul 62

Am trecut prin Liceu ca gâsca prin apă. M-am cufundat în
răcoarea lui, i-am sorbit planctonul, filtrându-l de toate
impuritățile, și la sfârșit am ieșit ceva mai trainic, pregătit pentru
zbor. Mi-am scuturat aripile, astfel încât niciun fir de apă să nu
îmi îngreuneze lunga migrație spre miazazi. Mi-am așteptat
consoartele. Se zbenguiau încă pe luciul apei. Dăduseră de
mormoloci și de mătasea-broaștei. Nu bănuiau că în curând totul
va îngheța. M-am înălțat să le arăt cum se zboară. Câteva m-au
urmat, dar, răpuse de dor și de oboseală, s-au întors ori s-au
alăturat unor grupuri mai liniștite. Tumultul meu mi-l cunoșteau
din anii de studiu. Mă aștepta o viață complicată pe care nu
și-o asumau. Pentru ce să lupți? Pentru ce să te zbați? Pentru ce
să îți părăsești obârșia? Lumea nu e peste tot la fel? Și buni și
răi, și intransigenți și iertători. Aveau dreptate. Însă era dreptatea
lor. Eu o aveam pe a mea. Nu e ca la Tribunal.
Viața nu ne-o decidem prinr-o sentință comună. Liceul m-a
învățat cum să nu fiu. Să nu aparțin gregarității, dacă nu vreau
să mă pierd. Mai bine să te pierzi, decât să te voalezi în
proximitate. Aerul cald al șesului dispare pe culme. Trebuie să
te îmbraci gros. Să fii pregătit. Să reziști. Să renunți la confort,
dușmanul de fiecare zi spre care tindem, cu care pactizăm din
comoditate. Când te cheamă cineva la luptă, e una, - cazul lui
Ahile și al lui Ulise - dar să te duci tu singur - iată un voluntariat
utopic. Nu știi unde e bătălia, dar o bănuiești. Nu ai nicio
certitudine că e a ta, că te implică. Observi că ai ajuns prea
târziu, că totul a început cu o generație-două înainte, că ai
germinat cam mult. îți arăți totuși eficiența și ești mândru.
Învățat să îți reprimi mândria, departe de casă, îți dai seama că
e tot ce ți-a mai rămas.
Ea îți unge rănile și îți e pocalul cu vin, noaptea, când invoci
amintirile. Îți e atât de greu, încat îi ierți pe toți cei care nu au
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venit cu tine. Ar fi transformat escapada ta într-un paturaj, o
deplasare ordonată în căutare de hrană. Liceul care ți-a servit
patru ani de casă devine un spațiu vid, ipotetic. Plin cu elevi care
nu-ți spun nimic, cu Profesori pe care nu-i cunoști și care își
amintesc de tine vag, ca de Făt-Frumos. Știu că ai existat, dar
nu știu în ce epocă. Nu mai ești de actualitate. Lumea s-a
schimbat. Plecând, nu ai fost integrat în transformare și ai rămas
demodat. O relicvă care se mișcă lent și care perturbă
deplasarea. Liceul nu e al tău decât patru ani, atât. Dacă rămâi
în continuare în el, te expulzează lent, așa cum un mușchi scoate
prin piele un corp străin. Nu are rost să insiști. E ca și cum ai
vrea să te așezi pe un scaun de la Grădiniță. L-ai rupe. Ai fi
caraghios. Ai stârni râsul celor mici, care asta așteaptă, un
personaj comic.
Ce mai rămâne din ce ai învățat? Profesorii de la Facultate
încep prima oră de curs cu sintagma: „Uitați tot ce vi s-a spus
până acum, dacă vreți să înțelegeți ceva!'' Cuantica nu are nimic
de a face cu mecanica, slangul cu acribia lexicală, prietenia cu
nota la purtare. Îți dai seama că ai fost indus în eroare. Că tot ce
îți rămâne de făcut e să accepți și că cea mai mare eroare ar fi
să-l asculți pe Noica: să reiei Liceul la fiecare an, ca un repetent
perpetuu, adăugând noile cunoștințe ale Omenirii la
pluridisciplinaritatea maioresciană. Dar Aristotel, după ce l-a
instruit pe Alexandru cel Mare vreme de patru ani, nu i-a zis să
mai revină vreodată. Și-ar fi semnat incompetența.
Macedoneanul a plecat să cucerească toată Lumea Cunoscută.
Să instaleze Elinismul, Spiritul în Istorie. Asta nu putea să o facă
Aristotel cu toată filozofia lui. Competența Profesorului se
termină la poarta Liceului. Adică exact din locul din care ai fi
avut mai mare nevoie de ea.
Când devii conștient că Liceul nu te poate întoarce din drum,
pui sub semnul întrebării „Eterna Reîntoarcere'' a lui Mircea
Eliade. Adevăratul drum nu e decât înainte. Întoarcerea nu e
numai pierdere de timp și energie, dar e și o mare criză morală.
Te întorci dacă ai pierdut ceva. Ce ai pierdut? Fără un astfel de
pragmatism american nu poți învinge un romantism european
decadent. Îți e dor. Te regăsești în tine. Spațiul - spunea Paler nu îți dă și timpul trecut. Seneca insista să trăim numai în
prezent, singurul locuibil. Majoritatea trăim fie în ieri, fie în
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mâine. Marin Preda era convins că tinerii nu trăiesc numai în
viitor, iar bătrânii numai în trecut. Nu am optimismul lui. De
altfel, optimismul e mereu de paradă, festivitatea unei reușite
neîntâmplate. La ce bun să fii nostalgic? Cu ce te alegi? Cu niște
lacrimi pe care nefericirea și le dă oricum.
Păsările se întorc la matcă să eclozeze. Noi putem ecloza
oriunde, cu oricine. Suntem specia universală. Cuci care își
rotesc ouăle. Nu mai știi care ale cui au fost.
Ar fi putut Liceul să fie altceva? Probabil că nu. L-am lăsat
pe mâna Profesorilor, așa cum Camil Petrescu spune că am lăsat
tinerețea pe mâna copiilor.

Capitolul 63

Există două feluri de cărți: unele la care aștepți să vezi cum
se termină și altele care aștepți să se termine. Acest jurnal face
parte din a doua categorie. Nu îmi pare rau. Primele sunt romane
de aventură, de capă și spadă, polițiste, horror. Eu cad în latura
psihanalizei. Tomuri cu personaje greoaie, încâlcite, care nu fac
nimic, stau într-un fotoliu și contemplă ploaia. Filozofând,
evident. Cam toată filosofia a fost scrisă, așa ele încât desfac,
descroiesc, recuperează materialul din care nu mai pot face
nimic - e prea uzat, străbătut de însăilări de ace. Și atunci rămâne
nuditatea, capacitatea trupului gol de a se exprima. Trupul
dezvelit de haine e mai aproape de suflet decât trupul
înveșmântat. Dacă vrei să afli ceva de la o femeie - vorbesc în
calitate de bărbat, dar și reciproca e valabilă - trebuie să începi
să o dezbraci. Eu, după ce fac dragoste, spun totul. Cât de mult
o iubesc, de ce, pentru cât timp. Înainte sunt fals, purtat de
dorinți. Diferența dintre preludiu și postludiu e enormă.
Hormonii îmi dictează expresia lingvistică, antrenând mediatori
secunzi de tipul endorfinelor - morfine endogene, calmante ale
durerii... Cine ar suporta fără ele frotația acuplării? Aceste
enkefaline, în pofida numelui, nu te ajută să gândești, ci să
exprimi ce gândești. Miile de ani de evoluție ne-au învățat să ne
mascăm afectele.O spune Tayllerand - clasicul Diplomației:
„Omului i-a fost dat limbajul spre a își ascunde gândurile''. Dar
în clipele acelea posterotice redevin animalul ancestral, bipedul
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instabil. Eu cred că am devenit verticali prin acuplarea protejată.
Aveam un câmp de observație lărgit în încastrarea ce ne
cuprindea instinctual.
Liceul a fost regretat de cei mediocri, grosul elevilor, media
gaussiană. Premianții tânjeau spre Facultăți. Ei doreau să pună
punct acestor patru ani preliminari, care se scurgeau prea greu.
Moda Liceului făcut în doi ani sau într-unul de către cei
supradotați - principiu păstrat și la Facultate - funcționa în
perioada lui Iorga. Nu toti trebuie să piardă același de timp
pentru a dobândi aceleași cunoștințe.
La noi, în Școala Generală, Doamna Dirigintă, Profesoară de
Matematici, organiza un fel de after-school benevol –
„Consultații'', unde veneau cei cu note mari, și „Meditații'', unde
se reuneau ceilalți. Deși nu excelam, eram la „Consultații''.
Sincer, mă simțeam depășit. Aș fi vrut să fiu dincolo, unde se
reprezentau pe tablă figuri geometrice simple, unde totul era
practic. La avansați, împotmolirea era totală - ecuații
complicate, pe care nu le întâlnești niciodată la drumul mare.
Eram ca în „Hainele cele noi ale Împăratului''. Mimam că ne e
bine. Că înțelegem. Supradotații nu aveau nevoie de
„Consultații'', iar noi nu-i prindeam din urmă. Ne împrumutau,
apoi, caietele lor, ca să copiem lungile rezolvări. Fiind
„Consultații'', nu eram scoși la tablă în mod controlat, ci pe
principiul liberului arbitru. care funcționa doar pentru înaltele
sfere. Fără diluția „mediocrității'', cădeam direct în abisul
gaussian. Clopotul acesta e foarte periculos când îi amputezi
furnalul.
Termenul de „Meditații'' era mai ofertant. Te purta în alte
orizonturi, acelea ale reflecției. Îți cântăreai sinele. Te evaluai.
„Consultațiile'' defineau un „brain-storming'', în care unul
gândește și ceilalți sunt de acord. Ce să te consulți în privința
unui algoritm? Dacă îl știi, îl aplici. „Algoritm'' e numele stilizat
al unui învățat arab. Ei au pus bazele algebrei. Nu pot uita gluma
aceea: „Matematica a fost frumoasă până s-au amestecat literele
în ea.'' Algoritmul e calea de urmat. Scurtcircuitul gândirii.
Fulgerul sinaptic.
Nu există consultații la vârstă mică. Probabil între marii
cercretători, da. Am înțeles că se întâlnesc în niște zone superbe
ale Planetei, nu fac nimic câteva săptămâni sau luni, nu au
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activitate didactică sau de cercetare. În schimb, dejunează
împreună. Se plimbă pe marginea unui râu, joacă golf. Și încep
să schimbe idei, ca la colț de stradă valuta forte. Așa se nasc
minunile științei. Un fizician are nevoie de un matematician, un
medic de un chimist, antroplogul de paleontolog.
Dar noi nu ne consultăm, să fim serioși! Atracția era că nu
mai veneam în uniforme. Era chiar indicat. Altfel, induceam în
eroare orașul. Toată ziua la școală? Aveam o pereche de raiați
gri, pe care îi purtam la aceste întruniri. Eram mândru de ei.
Dovadă că nu puneam mare accent pe ce se întampla acolo.
Observam, apoi, moda feminină, întotdeauna un deliciu pentru
mine. Și uite așa treceau cele două ore, când de abia reușeam să
mă obișnuiesc cu mediul.
Efortul Dirigintei mele mi-a rămas în memorie. Mai mult
decât orele de curs. Fiindcă era din timpul Domniei Sale. Faptul
că nu l-am fructificat e secundar. Dar mi-a arătat că ne putem
întâlni în numele matematicii. Că există mai multe forme de
matematică - pentru cei inițiați și pentru cei neinițiați, că te poți
îmbrăca frumos nu numai la petreceri, că în afara manualelor
sunt culegerile, că ai nevoie de un caiet studențesc, chiar dacă
ești încă elev, fie și numai pentru a face o diferență de talie în
raport cu maculatorul zilnic.
Dacă mi le-ar fi spus ca atare, nu le-aș fi înțeles.

Capitolul 64

Oamenii au fugit întotdeauna de realitate. Chiar și cei mai
pragmatici dintre ei, savanții, care s-au îndoit de ceea ce vedeau,
de ceea ce le ieșea în cale. Negând realitatea, ei creau o alta. Cea
mai iluzorie lume e aceea a științei. Cu cât diseci mai mult, cu
atât te separi de modelul originar. Explicațiile sunt colaterale,
înconjoară subiectul ca un nor de cenușă și lava izvorâtă din
adâncul gândirii noastre. Oamenii simpli au o percepție mai
apropiată de adevăr. Tot ce văd iau ca atare. Ce nu își explică e
divin. Astfel separă înțelegerea de incomprehensibil.Sunt loiali
modestiei lor. Savanții își umflă pieptul și speră să traverseze
abisurile oceanice cu această gură de oxigen a orgoliului.
Artiștii au făcut realitatea praf. Chiar când au lucrat după
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model. Impresioniștii au dat vina pe orele zilei, cubiștii pe
perspectivă, naturaliștii pe detaliu. În realitate, cu toții au trăit
în lumea lor, diferită de a noastră și de a lor cea de zi cu zi, când
își făceau cafeaua sau își alintau soția. Astfel de lumi paralele
sunt obositoare. Trebuie să verifici mereu unde ești situat. Dacă
le confunzi, ești catalogat drept nebun. Statutul acesta îl capătă
oricine nu e mulțumit cu starea sa de echilibru. Ieșirea din
anonimat e desprinderea din siguranța neutralității. Devii cineva.
Capeți identitate. Și atunci te creionezi în țintă. Nu ajungi prea
departe, fiindcă nu ai curajul singularității. Un traseu neparcurs
de nimeni altcineva pare greșit. Ne-am obișnuit să străbatem
cărări marcate.
Dar vilegiatura nu are nimic de a face cu realitatea. Una e să
vezi ce și se arată și alta e să descoperi nevăzutul. Orice senzație
e o amintire a uneia anterioare. Așa lucrează creierul. Pe aduceriaminte. Integrează similarități. Decongestionează Universul de
minuni, preschimbându-le în locuri comune. E foarte greu să
rămâi inocent. În Istorie, au reușit Marii Profeți ai tuturor
Religiilor și Micul Prinț. Realitatea îți joacă feste. Ea e un
caleidoscop. Cu cât îl rotești mai mult, cu atât sporește vicierea
imaginii. Ceea ce vezi ordonat și simetric nu e decât jocul
permutării cristalelor.
Cea mai mare rigoare o întâlnești în haos. Particule
dispersate la întâmplare, aflate pe orbite aleatorii, sporite de
căldură sunt, de fapt, atât de eratice, încât rotirea cadrului nu
modifică perspectiva de ansamblu. Paralelele imaginare duse în
toate planurile demonstrează aceeași dispoziție a particulelor
browniene. Ce se întâmplă cu particulele de polen în apă este
similar cu poziționarea corpurilor celeste în Cosmos - cuvânt ce
înseamnă în greacă „Frumosul prin Ordine''. Anticii admirau
Cerul așa cum admirau trupul uman gol. De altfel, și-au
reprezentat Stelele ca Zei și Zeițe. Au fost convinși că simetria
corpului lor, care le dă frumusețea, trebuie să însoțească și
spendoarea astrală.
Mircea Cărtărescu vorbește de simetrii ascunse. Separate de
diafragm - cavitatea toracică și cea abdominală sunt guvernate
de inimă și, respectiv, de ficat, gonadele corespund creierului,
și așa mai departe. Simetria nu e întotdeauna în oglindă.
Bărbatul și femeia fac cuplul de forțe prin antagonismul
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reciprocității. Sistemul „lacăt-cheie'' al reacțiilor chimice, al
aderenței mediatorilor chimici pe receptorii specifici.
Mulajele nu sunt decât forma aparentă a matricei originale.
În fond, putem ieși din tipar, rămânând fideli lui. Ne vom găsi
partenerul compatibil. Lumea funcționează pe astfel de căutări.
Entropia nu e decât forma finală a găsirii. Dezintegrarea până
la pulverizare te aduce la Nirvana Mișcării: plutirea. Nu mai ai
masă și atunci devii reculul propriei tale înaintări. Ceea ce te
caracterizează este imaterialitatea. Ai fost carne, ai rămas spirit.
Toate Religiile Lumii ajung aici, fiecare pe altă Cale. Dar
punctul inițial și cel final sunt comune.
Credinciosul nu e mulțumit doar să creadă, vrea să se
convingă. De aceea, insistă în ritualuri milenare. Din moment
ce s-au transmis, ele sunt o formă de continuitate. Legătura cu
strămoșii este dovada existenței Arborelui Genealogic, Pomul
Cunoașterii, al Vieții, dar și al Morții.
Moartea nu e decât un lung voiaj, pe care îl faci în
singurătate. Poate de aceea îți e frică de ea. În realitate, te adaugi
miliardelor de particule în dispersie. Nimic nu te mai poate
omorî din nou. Capeți Nemurirea de care, cât ești viu, nu ești
prea încântat, fiindcă ea nu seamănă deloc cu viața. Nu poți să
iei metroul, să te înghesui cu alții, să cobori apoi într-o stație, să
ieși la suprafață și să citești liniștit pe o bancă într-un parc.
Nimic din toate acestea. Acolo e ca înainte. Ești neformat,
nefinisat, redevii posibilitatea de a fi. De aici metempsihoza,
reîncarnarea, viețile multiple.
Dar, spre deosebire de neantul prenatal, cel postmortem e
sumbru. Devii neant cu memorie. Ai experiența vieții și aceasta
nu poate fi ștearsă cu buretele. Îmi aduc aminte de buretele de
la tablă. „Să nu fie nici prea ud, nici prea uscat'' - ni se spunea.
Elevii inventivi îl lăsau anume uscat la materiile grele, pentru a
le fragmenta. Trăgeau de timp ca in meciurile cu miză. Se
duceau să îl ude și, până se întorceau, trecea un sfert de oră. La
baie nu curgea apa (chipurile), nici la țâșnitoarea din curte, așa
că apelau la o cișmea mai îndepărtată. În toată această perioadă,
Profesorul fierbea blocat de propria sa erudiție așternută pe
tablă. O provocare era când o fată frumoasă ștergea tabla. Știa
cu mult înainte când îi cade ziua de serviciu și, precum alte zile
încercuite peste lună, își lua măsuri de precauție. Se încălțau
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adecvat, în funcție de sezon - cizme lungi de piele, lucioase, sau
pantofi cu toc provocator. Tocilarele preferau espadrilele,
pantofii clasici cu acelasi calapod în față și în spate, un fel de
saboți universali.
Ciorapii reprezentau nouăzeci la sută din interes. Deși iarna
se vedeau numai între buza cizmei și cea a sarafanului, proiecția
lor era totală. Variau de la mătase fină la sintetic rugos, cu
ochiuri mari, în năvod pescăresc, sau strânse în împletituri
microscopice. Pielea respira cu ardoare sub ei. Cele mai
inventive își făceau colanți tăind câteva dresuri și lipindu-le
termic. La Atelier nu ne-au învățat niciodată așa ceva. Oricum,
a rămas singura manevră utilă deprinsă, e drept, privat, în patru
ani de Liceu.
Mama a fost contrariată când iubita mea, cu care ieșisem la
Teatru, își confecționase astfel de colanți. Îi camufla în niște
ghete de munte făcute din piele întoarsă, ocre și atât de
catifelate, încât, chiar dacă nu le mângâiam, le simțeam
netezimea suavă. A fost trimisă în plină oră de franceză să-i dea
jos. Excitația în mintea mea a fost fantastică. Mai să o însoțesc.
Dar nu eram amândoi de serviciu. A venit mai repede decât
colegii care plecau de obicei să ude buretele. Colanții la locul
lor. Adică pe picioare. Am rămas siderat. Mica mea Zeitate se
punea cu Hera. Apăruse în prag inocentă în bravada ei. S-a
năpustit furtuna. Ca în Shakepeare. Inventivul Ariel din mine
era neputincios. O intemperie neprodusă de tine nu o poți
estompa.
- Ce ai făcut? - a întrebat-o mama în română, semn al unei
enervări totale.
Când era calmă și în exercițiul funcțiunii, ne preda în
franceză; când ne mustra, o făcea în limba română, ca să
înțelegem sensurile. Am fi preferat să fie invers. Lucrul nu e
nou. Îl practica Iulius Cezar. Când a trecut Rubiconul, „Alea
jacta est'' ar fi rostit-o în latină, după Suetonius, și în greacă,
după Plutarch.
„Și tu, Brutus?'' - i s-ar fi adresat în greacă, familial, fiului
adoptiv, iar cu restul conspiratorilor ar fi vorbit în latină,
abordându-i politic, în limba oficială a Statului.
- Nu pot să-i scot - a îngăimat Diva, care își pierdea ușor
aerul de școlăriță. În mintea mea, niște picioare perfecte, cu
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coapse formate, refuzând desprinderea colanților aderenți la
nurii efervescenți. Și tot travaliul într-o poziție contorsionată,
că doar cunoșteam cu toții condițiile improprii de la toalete
pentru o asemenea manevră.
- De ce nu poți?
Era clar că cineva trebuia să piardă și altcineva să câștige în
acest duel, care devenea din ce în ce mai încordat. Iubita mea în
devenire, până acum discretă și evanescentă, căpta chip. Era
vedeta clasei, și încă a orei de franceză, lipsită în general de
picanterii. Emoțional eram neutru. Țineam cu ambele părți.
Filial cu mama, erotic cu mica revoltată, gata să nască un război
civil în inima mea. Speram să sune clopoțelul, singura salvare
când nu ai alternativă.
- Nu pot... fiindcă nu pot.
Asta era o tautologie. Nu eram convins că se poate câștiga
astfel. Sigur, se câștiga timp. Băieții își frecau mâinile. Câteva
tocilare din primele bănci oftau ca un cor grec, susținând-o pe
Profesoară într-o lamentație de tipul „așa ceva nu e posibil''. Și
totuși era... Era cel mai lung intermezzo în limba română din
toate orele de franceză. Din toată istoria lor. Frumusețea poate
fragmenta Istoria. Dar nu o poate întrerupe.
- De ce nu poți?
Ca într-un joc de tenis, se pasa aceeași minge. Asta făcea
partida mai interesantă. Frumoasa din prag, în continuare între
două Lumi, și-a încordat picioarele. Știa că e privită. Erau cei
mai disputați colanți din Liceu. Tabla, plină cu verbe, fusese
abandonată. Noi, băieții, ne înfruptam cu luciul reflectorizant al
mătăsurilor negre suprapuse, devenit materie de studiu. Și-a
ascuțit inteligența, și-a sporit voința și a rostit cu voce
tremurândă, gâtuită ca de un efort amoros:
- Nu pot, fiindcă nu mai am nimic pe sub ei.
Aș minți dacă aș spune că știu ce s-a întâmplat mai departe.
Memoria, pentru a își păstra comorile, suprima colateralele.

Capitolul 65

Trebuia să cad la pace cu școala. Să îmi fie bine în ea. Altfel,
îmi băteam joc de anii mei. Eram conștient că avea destulă
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amăreală în ea. Iluzia că va fi mai bine pe urmă se contura în
fiecare om realizat. Deși mulți insistau că ei nu au avut nicio
treabă cu școala. Nu neapărat că nu au studiat. Dar nu au ținut
cont de rigorile ei, nu s-au lăsat încorsetați. De altfel, colegii
mei care străluceau la materiile stiintifice se aurolau de la zi la
zi, devenind orgolioși și unici. Priveau de sus celelalte discipline
care nu făceau altceva - gândeau ei - decât să le perturbe cariera.
Invers nu se întâmpla. Un literat rămânea modest. Privea
matematica cu teamă și cu respect. Devenea mic. Probabil
profilul de mate-fizică, accentul pe formarea de ingineri,
industria care duduia cel puțin la nivelul de proces de producție
dacă nu de produs final. Toate acestea sufocau poeții. Ei
rămâneau niște exilați pe o Planetă a Tehnicii. Nu aveau curajul
să apese pe un buton, se crispau în fața circuitelor electrice.
După Revoluție, a fost invers. Era nevoie de avocați, translatori,
comunicatori. Disciplinele exacte își trăiau agonia. Eficiența
înseamnă reducerea posturilor. Fiecare savant înseamnă o sută
de ingineri mai puțin, câteva mii de muncitori obligați să se
reprofileze. Și cu cât nivelul de pregătire e mai jos, cu atât
mobilitatea e mai redusă.
Dacă literații au devenit plini de ei - e greu de spus. Nu am
mai prins acest Liceu. Probabil că da. Cererea solicita instalarea
mândriei. Orice apreciere de sine e bună atâta timp cât permite
ascensiunea. Când te oprești ca să te contempli, devii ușor de
depășit.
Alegând Medicina, am făcut o dublă alegere: Arta și Știința.
Chimia și fizica nu se puteau fără matematică, iar biologia
pretindea logică. M-am văzut astfel prins într-o capcană.
Încercând să evit rigoarea, eram obligat să fac apel la ea.
Cartezianismul mi-a devenit principiu vital. Biologia avea legi
precise, iar eu eram o ființă. Departe de a fi la nivelul experților
în materie, încercam să detașez părți de calcul diferențial, de
trigonometrie. La un moment dat, mă blocam. În biologie,
puteam continua și după un astfel de baraj.
Nu înțelegi un mecanism, treci la altul care ți-l explică. În
matematică, dacă nu obții rezultatul, ești învins. De aceea am
început să fantazez. Să poetizez matematica. Pe termen scurt nu
merge. Dar ulterior toate se leagă. pH -ul, aciditatea unei soluții,
este logaritmul cu semn schimbat al concentrației protonilor.
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Logaritmul e inversul ridicării la putere. Îți indică la ce putere
trebuie ridicat un factor denumit bază pentru a obține numărul
dat. Imersată în chimie, matematica e frumoasă. Asta deoarece
devine practică. Tot Liceul nu am știut de ce port cu mine
catalogul cu logaritmi.
Profesoara mea de matematică era deosebită, dar sistemul se
rezuma la rezolvări. Rezolvare înseamnă să găsești o soluție.
Dar noi nu aveam întrebări. Erau încălziri pentru un sprint care
nu se producea. Mulți dintre noi nu au alergat niciodată. Eu am
avut șansa. Poate de aceea țin acest jurnal al lui „ce ar fi fost
dacă''. Nu mi-am propus să schimb școala. Deși sunt unul care
ar avea justificări. Cei care au reușit laudă parcursul. Nu ei
trebuie ascultați. Ei sunt excepțiile unei legi date și, prin urmare,
o consideră ideală.
Dar eu, prins în chinga incapacității, mă pot pronunța. Cu
mine școala nu a mers bine. Eu sunt mecanicul care, strecurat
sub motoarele ei, ies pătat de ulei și spun: „Am găsit hiba!''
Variante: absența împărțirii pe clase cronologice. Diferențele
până în patru ani nu sunt semnificative. O generație durează
treizeci de ani - cariera activă - până vine detronarea prin
următoarea, dacă e în stare să aducă ceva nou; daca nu, doar o
înlătură biologic. Când se spune „sunt generatia '79 sau '84, nu
e corect. E cohorta anului, atâta tot.
Bun... Cei patru ani grupați pe afinități. Cine iubește
geografia într-o clasa, matematicienii într-un amifiteatru, ca să
aibă loc, sportivii pe terenul de sport. Și școala poate începe. Să
vedem atunci cine mai vrea să plece acasă. Profesorii nu sunt
întotdeauna necesari. Se creează emulația. Elevii învață unii de
la alții. Apar monitorii, cei care se impun și care controlează
sistemul. Dascălii vin și mai aruncă o culegere pe catedră: „Pe
asta o știți?'' Catalogul? Nu ar ajuta la nimic. Să înregistreze o
prezență de sută la sută, iubirea față de materia aleasă deja?
Note? Ierarhia se vede cu ochiul liber.
Altă ipoteză de lucru: la o clasă (vârstele iar nu contează) vin
simultan mai mulți Profesori cu specializări diferite. Elevii
propun subiectele: apă, inocență, tehnici de aikid, legăturile
covalente, „si'' condițional.... Fiecare Dascăl face parte din
poveste. Suntem pe un vârf de munte. Geograful ne dă reperele
cartografice, Matematicianul ne calculează altitudinea,
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Fizicianul - presiunea atmosferică, Chimistul - saturația în ozon,
iar Atletul ne învață coborârea în rapel. Germanistul ne
facilitează lecturarea în original a „Muntelui Vrăjit''. Nu cred că
se va plictisi cineva. Calificative? La ce bun? A eșuat cineva?
Toți sunt campioni. Fiindcă implantarea în real exclude
artificialul notării. Apare solidaritatea, sprijinul. Lucrezi cu
aceeași frânghie, ești pe aceeasi culme, supus acelorași
intemperii.
Școala e neschimbată de mii de ani. Și a funcționat bine, dar
acum suntem într-o eră fără precedent. Pentru prima dată
comunicăm cu toții în același timp și avem acces la orice
informație. Gândirea însăși se modifică. Apare
pluridisciplinaritatea instantanee, nu succesivă, multilimbajul sumarea dialectelor, unirea câmpurilor de forțe antagonice demarată de Einstein, spațiul devine curb, timpul diferit pentru
fiecare din noi, în funcție de viteza individuală. Nu putem
rămâne în urmă. Suntem în siajul unei turbulențe novatoare.
Avem de ales între a fi plancton sau ființe dotate cu mișcări
proprii, dictate de cea mai înaltă conștiință.
Minunea va fi tot în domeniul Școlii. Nu vom renunța
niciodată la învățat. Perfecționarea minții nu are limite. E un
proces ce se transcede. E un metaparcurs. Dascalii și elevii
coincid.
Cum spunea Noica: „E ca în tenis. Nu știi cine dă și cine
primește''. Numai că se joacă fără minge, cum definea Einstein
telefonul: „O pisică pe care o mângâi pe coadă în New York și
miaună de plăcere în Los Angeles. Numai că nu e nicio pisică.''

Capitolul 66

Nu am deplâns toamna decât meteorologic. O admiram, însă,
pentru indiferența ei. Își spulbera cu vânt prăfuit frunzele arămii
ce-i dădeau farmecul. Își cocea fructele până se făceau mălăiețe
și se topeau pe ramuri. Ploile deveneau reci ca o amenințare
viitoare. Încercau să ne țină în casă după ce vara ne învățase
contrariul. Dar mai ales începea Școala. Toamna da primul
clopoțel. Ultimul, lăsat lui Cireșar, nu mai conta. Propagandiștii
vremii nu și-au dat seama că au suprapus Debutul Anului Școlar
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cu al celui Bisericesc. Nici noi nu ne gândeam la asta, dar acum
constat că nu era întâmplător. Dumnezeu lucra. Ne dădea, pe
lângă binețe, și Harul Lui. Nicio icoană nu era agățată pe pereți.
Și totuși, Liceul avea ceva sfânt. El venea din Istorie. Se
născuse înaintea vremelnicelor vremi. Și avea răbdare. E tot ce
poți face în fața efemerului vocal și devastator. Tablouri „mult
iubite'' încărcau zidul frontal al sălilor de curs, astfel încât toate
privirile să fie ațintite. Cineva aruncase cu o gumă de mestecat.
Toți s-au făcut că nu o observă. Era prea sus pentru a fi curățată.
Cu timpul, s-a înnegrit ca un neg.
Toamna își oferea cu generozitate paleta de culori. Fetele
purtau în ghiozdane frunze pale, în care clorofila se degrada
maiestos. Andrei Pleșu spune că vegetalul, spre deosebire de
animal, știe să moară în arome și în nuanțe. Din rândul
oamenilor, excepție fac Sfintele și Șfinții, care trec în forme
perene ale trăirii în Viața de Apoi. Corpul le rămâne intact, semn
că au avut grijă de el, iar sufletul îl odorează. Măcar pentru asta
și tot merită să te sfințești.
Noi, băieții, culegeam castane. Le decorticam din învelișul
țepos ca pe niște animale preistorice pe care le îmblânzeam.
Epiderma lor catifelată și maronie era paradigma pielii
viitoarelor atingeri. Iubitele erau aici, ascunse în pumn. Chiar
le ofeream celor dragi, castană contra castană...
Așteptam Școala cu nesaț. Era tot ce mi se putea întâmpla
până la majorat. Respiram cărțile, aroma lor de hârtie proaspăt
tăiată, pe care se depusese cerneala tipografică. Nu mai aveam
răbdare până acasă. Cu cât erau mai groase, cu atât mă bucuram
mai mult. Pe unii colegi îi apuca disperarea: „Cât avem de cărat
și de învățat.'' Îmi ascundeam frenezia, deși nu îmi era ușor.
Acasă, fiecare carte în coperta ei. Căutam culori diferite. Alt
miros, de data aceasta de plastic topit. Olfacția întrecea initial
văzul. De altfel, ea e, cronologic, simțul inițial. Nu am știut să
o folosim și am pierdut-o aproape total. Debutul Școlii, al
hrănirii și al întâlnirii sexuale o mai anima.
Ploile nu ne iartă. În urma lor, lacuri. Geometria își arată
inexistența. Nicio suprafață pe lumea asta nu e plană. Fetele își
stropeau ciorapii. Își întorceau capul să se vadă fără oglindă,
slabe șanse. Apelau la colega de bancă: „M-am stropit?'' Dacă
ea nu era disponibilă, recurgeau la noi, la băieți. Aveam ochi
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buni. Puteam să facem diferența între modelul materialului și
picăturile accidentale. Eram gata să le și scoatem. Dar fetele se
mulțumeau să le contabilizeze.
Când se strica vremea, mama îmi spunea: „Foarte bine, nu
ai unde să ieși, acuma stai și înveți!'' Dar tocmai pe nor
melancolia lucrează. Mintea îmi fugea din cărți. Visam întâlniri
romantice, îmbrățișări în ploaie. Și am avut. Strângeam la piep
fetele ude, privindu-mă cu ochii lor sticloși, curați ca azurul în
zilele lui bune. Fâșurile se întâlneau onomatopeic, cum le
spunea și numele. Încălțate cu ghetuțe cu șireturi împletite,
continuate cu leggings improvizați, în sus cu un pulover pe gât,
invocau toamna cu fiecare respirație. Sărutau fierbinte, semn că
erau homeoterme. Niciodată nu ai nevoie de mai multă dragoste
ca toamna. Tot pământul își cară recolta. Tu nu poți rămâne mai
jos. Ești viu.
Florile de toamnă umpleau glastra de pe catedră. Măcar prin
ele aveam impresia că suntem în Natură. Am regretat mereu
spațiul închis al artei pedagogice. Doream libertate. Să alergăm
pe pământul despre care învățam. Prea mult beton și zidărie în
jur. Rar făceam vizite tematice la Dunăre, Pădurea Bălănoaia
sau în Parcul Alei. Cât eram mici, ni se pretindea să ne ținem de
mână, apoi, crescând, ni s-a înterzis. Dar meteahna ne rămăsese.

Capitolul 67

Colegul meu de bancă era bun la materiile la care eu nu
excelam și viceversa. Cam așa se întâmpla în toate băncile.
Dintr-o acută nevoie de echilibru, Natura nu lăsase nimic la
întâmplare. Deși ne așezasem aleator (ce poate fi afinitatea la o
vârstă fragedă?), legile supraviețuirii au lucrat dezvoltând în cei
doi actanți performanțe compensatorii. Ar fi trebuit să mergem
și mai departe în viață, dar lucrul acesta nu avea cum să se
întâmple. Și am rămas descentrați, cu o parte mereu vulnerabilă,
fie ea și ascunsă. Mergeam la colegul meu să facem la
matematică. Să lucrăm în favoarea mea. Literatura nu era de
interes. De abia în clasa a opta, alături de sora ei - gramatica - a
reprezentat ceva, devenind materie de admitere la Liceu. Primul
meu coleg plecând la București, a fost suplinit magistral în
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perioada maioresciană de un băiat extraordinar, ce locuia într-o
casă cu turlă, singura de acest fel din oraș. Strada era liniștită,
nu trecea nicio mașină. Decât bicicleta mea, pe care o parcam
cuminte, sprijinită de partea interioară a gardului. Începeam cu
o partidă sănătoasă de fotbal în doi, care ne epuiza. Ne alergam
unul pe celălalt, chipurile în căutarea mingii.
Colegul meu era imbatabil. Avea un dribling desăvârșit.
Nu-l învățase nimeni, și asta nu puteam pricepe. Cum era bun
la matematică fără meditații. Eu mă duceam la toți. Dascălii
cunoscuți de mama, și tot nimic. Strângeam păreri, de parcă
matematica era o știință dubitativă și eu trebuia să mă pronunț
în privința ei. Am pătruns în case reci și neîncălzite, adevărate
barăci, aflând că sunt profesori care își duc cu greu traiul, dar în
grădini înflorite, unde algebra era un fel de extaz edenic.
Geometria era pentru mine o figură de stil. Construiam pentru
simetrie, pentru frumusețe, nu pentru găsirea de soluții. Eram
atât de departe de ele, încât încetasem să le mai caut. Eram
înfrântul titrat, care își accepta condiția, repetentul care
descoperea plăcerea în repetivitate, ordonatul unei munci sterile.
Profesorii mă îndrăgeau pentru râvnă, colegii mă ironizau pentru
rezultate. Matematica îmi fura ani din viață. Solicitările ei erau
interminabile, iar recompensele nule. Nu puteam continua așa.
La colegul meu am găsit o soluție. Îmi oferea fotbalul. Avea
întotdeauna mingi și culegeri bune. Culegerile de la sora lui mai
mare, eminentă, fostă comandantă de unitate la Școala Șapte și
coordonatoarea tineretului maiorescian. Am văzut-o, cuprins de
emoție, la Teatrul „Ion Vasilescu'', când în Sala Mare a purtat o
discuție de două ore cu cosmonautul Dumitru Prunariu. Nu am
înțeles niciodată de ce rușii le spun „cosmonauți'', iar americanii
„astronauți'', unor oameni care explorează același Cer. Noi, după
moda vremii, le spuneam căciulilor tricotate, manșonate pe gât
și cu viziera ridicată, „cosmonauți''.
Dumitru Prunariu era Zeu tânăr, înaripat. Fața de copil, trupul
atletic, inteligența debordantă. Sora colegului meu de bancă a
fost la înălțime. Și-a etalat toate cunoștințele de astrofizică. Noi
priveam ca la spectacol, primul fără actori. Cu două personaje
vii, în propriile roluri.
În buzunarul hainei de elev țineam mereu calendarul cu
fotografia lui Dumitru Prunariu. Anul era acela în care un roman
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pusese pentru prima dată piciorul pe Lună. Un An cât un secol.
Deși datele nu mai corespundeau, mie îmi era util. Îl păstram ca
un reper, înlocuind frunzulița verde ce trebuia să o am mereu la
mine, ca în jocul pe care nu-l mai jucam. Cu puțin timp îl
achiziționasem pe Gopo, un desfăcător de sticle în chipul
omulețului genial din desene animate. Ambele investiții erau de
la Automobil Clubul Român, al cărui membru eram. Mai târziu,
am aflat că Ion Popescu Gopo era un cineast român dotat cu un
spirit genial. Cu desfăcătorul metalic nu am desfăcut eu prea
multe sticle, dar îl aveam cu mine pentru orice eventualitate. La
fel cu Dumitru Prunariu. Nu am pășit pe Lună, dar eram acolo,
în apropierea ei.
Cand am aflat că sora colegului meu de bancă nu mai e
printre noi, mi-am dat seama ce înseamnă o prezență meteorică.
O admiră toți, nu o păstrează nimeni pe Cerul real, ci numai în
amintire. Grația ei a sporit. Cunoștințele pe care le acumulase
cu atâta sârg anunțau precipitarea unui Destin. Colegul meu s-a
maturizat dintr-o dată. Eu, la fel. Fotbalul a fost înlocuit cu
matematica. Am înțeles de ce e bine să stăpânești ambele
domenii. Pentru a transgresa dintr-unul în altul, în funcție de
starea de spirit.
Nu stiu câte fenomene tranzitorii a observat cosmonautul
nostru în voiajul lui milenar, dar sigur și-a schimbat percepția
despre viață. Se spune că te întorci mai tânăr când călătorești cu
viteza luminii. Nu mai tânăr decât ai plecat, dar mai tânăr decât
cei pe care i-ai lăsat acasă. Timpul trece mai lent la viteze mari
și întârzie senectutea. Un astfel de om care a cunoscut
Nemurirea în sensul ei profan, ca o achiziție secundară a tehnicii
care urmărea altceva, nu poate să nu fie marcat de o plecare
timpurie și, în același timp, cred că e convins de nereușita
smulgerii. Spațiul nu ne poate neantiza Ființa. Construim prin
trupurile noastre un eter, o formă de suport pentru Lumină.
Eterul a fost invalidat de Fizică. Dar nu de Fizicieni.

Capitolul 68

Privindu-l acum, Liceul îmi pare nepotrivit pentru vârsta la
care a fost parcurs. Cu fiecare an adăugat, l-aș fi abordat altfel.
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Dovadă diferența de atitudine dintre cei de a douăsprezecea și
cei de a noua. Acum aș fi fost în clasa a patruzeci și doua.
Precum gestația la balene. Dar ele nasc un mastodont. Eu, un
șoricel. Cred că, dacă ni s-ar fi numărat anii în clase de studiu,
ne-ar fi demoralizat de tot. Școala e făcută ca să se termine, nu
ca să se continue. Ea te pregătește pentru ceva mai înalt decât
ea însăși. E parcursul. Dar câte Religii nu divinizează Calea! Și,
molipsit de ele, ai tendința să rămâi pe acest drum privilegiat.
Și uiți de țintă.
Faptul că se cere specializare continuă e un fel de a-i asigura
pe cei pe care-i deservești că ești la zi cu noutățile. Dar nu poți
fi în măsură în care sunt cei care tocmai au ieșit de pe băncile
Școlii. „Lupii tineri'' care mușcă din tine, cum observa Giovanni
Papini. Paradoxal, într-o competiție, pericolul e în spate, nu în
față. Cel din față nu se vede decât pe el și cedează sub arșita
orizontului uniform; în schimb, cel din spate e antrenat de
umbrele fugare pe care încearcă să le prindă, erodat de ambiții,
frustrări sau, cum le spune el, emulații.
Profesorii sunt conștienți că nu suntem bine turați. Dar ei ne
dau totul. Știu că îngurgităm și remasticăm mai târziu. Chilul
refluat devine dulce, păstos. Dar nu trebuie să te complaci în
această ruminație, fiindcă pierzi pășunea proaspătă. Anumite
feline le dau puilor un suc gata digerat, pe care îl regurgitează
în gâtlejul lor. Se asigură astfel că odraslele vor crește mari în
cel mai scurt timp posibil, astfel încât să se alăture haitei și să
ajute la vânătoare.
În Școală, orice digerat de soiul acesta e contraproductiv. Nu
numai că puiul nu crește, dar nici nu se mai ține pe picioare. El
singur trebuie să își producă enzimele digestive care să
declanșeze reacții chimice în lanț. Sistemele naturale nu sunt
comutative. De aceea, poveștile cu copii-lup sunt puțin stranii.
De păstrat doar Mowgli pentru valoarea de adevăr obținută prin
translarea în sfera umană.
Profesorii se adresează elevilor ca unor maturi, neuitând că
sunt adolescenți. Adică științific la cote înalte, dar mustrător,
coercitiv și apreciativ, ca la vârstele cele mai mici. Liceenii se
simt bulversați: adică rezolvă probleme cot la cot cu Profesorul
- care apoi se dezice și începe să-i noteze în catalog. Disciplina
e excesivă - restricția de a vorbi în timpul orelor - dar poate vrei
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să te minunezi de o explicație colosală, de o revelație
negândită... Și băncile. Mașinuțe de lemn imobile. Și la Bâlci e
mai bine. Capitonate în cauciuc, cel puțin se ciocnesc între ele.
Profesorii se simt oarecum descoperiți, peste ani, când se
întâlnesc cu elevii. Cunoștințele lor au rămas aceleași, în timp
ce unii elevi au parcurs ani-lumină. Rolul s-ar inversa cu
ușurință, dacă părțile ar recunoaște realitatea. Dar intervine
subiectivitatea, tandrețea, care fac atât de rău procesului paideic.
Și totul se curmă aici. În amabilități: „Erai elev bun.'' - de unde?
Un fel de „erai copil frumos". Toți suntem frumoși când suntem
mici. De asta nici nu se fac Concursuri de Frumusețe la acea
vârstă. Din lipsă de miză. Pe urmă, când ne urâțim, devenim
concurenți cu șanse.
Cu Știința e mai complicat. Cum să arăți câtă ai strâns? Orice
progres individual e înfășurat în modestie. Doar societatea își
laudă pașii. Publicitatea nu vizează niciodată un om, ci o
companie, deci o societate în miniatură. Dacă nu te lauzi, nu ai
cum să fii apreciat. Decât dacă faptele tale sunt atât de
percutante, încât se descurcă și fără tine: telefonul, televizorul,
tableta. Deseori, numele inventatorilor e uitat, fiindcă o invenție
cu adevarat bună devine loc comun, truism. Ca furculița și ca
lingura. Chiar nu știm și nu contează cine le-a pus prima dată
pe masă. Dar s-a făcut trecerea de la gregaritate la bunele
maniere.
Școala tocmai asta face. Rămâne anonimă în atâtea lucruri
simple, dar esențiale, pe care ni le predă. Modestia ei e o lecție
pentru tot restul Vieții. Se detronează pentru a ne instala noi în
loc, ia totul de la capăt, cu altă generație, ca să ne permită nouă
să continuăm în singurătate, cu toate trucurile deprinse. Acest
roman anti-liceu nu ar fi fost posibil dacă nu aș fi trecut prin
Liceu, prin urmare reducerea la absurd se aplic, a fost necesar
să trec prin Liceu, deci Liceul a fost bun.

Capitolul 69

Eu sunt mai tânăr decât voi cu o umbră, nu mi-o luminați.
Eu vă sunt dator cu un vers, nu mi-l rostiți. Eu sunt al vostru
până la capăt. Nu mă strângeți de subsiori. Așa a venit Nichita
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Stanescu la noi în Liceu. Într-o zi când eu lipseam fiindcă era
ploaie afară, Toamna era peste tot, iar lipsa nesesizabilă și
scuzabilă înfășura firea lucrurilor în brumă și argintărie vetustă.
Nichita nu venise să se întâlnească cu noi, ne știa din cărțile lui,
venise să ne respire, așa cum se respiră parfumul florilor de mai
în nopțile de decembrie. Era frumos ca un Inorog care își
pierduse Cornul. Sângera frontal fără a fi rănit, pur și simplu
spre a vedea cum e să suferi. Poeții fac multe în nume propriu,
fără să li se ceară. Bunăoară, își semnează manuscrisele, să nu
se mai întâmple cum a mai fost. „Miorița'' - Matca Poeziei
Românești - e nesemnată. Ea e Geneza Poemelor Noastre. Câtă
dreptate are Poetul, spunând că de la ea încoace noi suntem
Poeți. Cioran sublinia că operele ar avea valoare dacă nu ar mai
fi semnate. Ar scăpa de orgoliul autorului. Nu ar mai fi tobe
răsunătoare, chivere de tablă. Dar cine riscă anonimatul de
dragul Adevărului? Sacrificiul ar fi prea mare. Pentru Adevăr
poți muri, dar nu accepți să fii uitat.
Nichita se uita pe geam și ne vedea prin transparența
ferestrei. Spunea că suntem frumoși când se spală geamurile și
ne curg șiroaie din plete. Iarna, pe derdelușul sticlei, glisam între
două stări de spirit, una foarte de sus, alta foarte de jos. Toamna,
câte o frunză rămâne lipită pe exterior. A fagului din Curte - și
e ultima din an, care nu vrea să se piardă, ci să se înalțe. Dar nu
te pierzi, frunză măiastră, cu luciri de albastru, tu devii humus,
adică te umilești ca să dai sevă copacului ce te-a plâns la
rădăcina lui. ÎnfioratĂ cum ești, acoperi nuditatea, ești papirus
pe care ne scriem deslânările, și corabie ne ești pentru lacurile
și bălțile neadânci de la intrarea elevilor. Câte nu se pot face cu
o frunză nepusă la ierbar!
Doamne, ce frumos vorbea Nichita! Aveam impresia că
vorbește chiar el și îmi părea bine că nu sunt de față, m-ar fi
asurzit cu polisemantica lui. Dar au fost atâția prezenți, martori
pentru vecie la căratul apei de la o geană la alta, în căldările
căreia se aruncă droburi mari de sare, ca să o facă lacrimă.
Sorescu spunea că avem nevoie de o lacrimă uriașă care să
contrabalanseze poziția noastră și să ne arunce în Univers - așa
cum gândea Heidegger că suntem de la expulzia uterină - și că
așa rămânem pentru vecie. „Spălăm Luna cu Lacrima noastră''
- scrie Vieru. „Dar care parte a Lunii?" - se întreabă Mark Twain
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– „că una îi este mereu ascunsă, precum jumătate din
sentimentele noastre.
Nimeni nu își poate trăi Viața până la capăt. O parte o lăsăm
pentru ce va fi după ea. Vorba lui Sorescu: „Cine știe, poate mai
există și Viața de Apoi!'' Sigur există, dragii mei, prea e scurtă
cea de pe Pământ. Nichita își făcea noduri și semne pe batistă.
Ca să nu uite? Nu. Ca să nu ne uite. Era ca batista lui Piersic, la
care nu a mai renunțat după ce a turnat în Maramureș filmul
„Pintea''. Și, fiindcă Haiducul nu a avut vocea lui, de atunci a
început să vorbească mult și pe înțeles. Ardelenii vorbesc puțin.
El li s-a făcut purtător de cuvânt. Dar le-a păstrat profunzimea.
Asta numai un suflet dăruit poate face. Aveam și eu o batisată
în buzunar. Mică. Nu era ca o eșarfă. Nu mi-o puteam pune la
gât, deși aș fi vrut.
- Ce faci cu ea? - mă întreabă Nichita. Îți sufli nasul?
- Nu. O arăt când ni se verifică unghiile. O pun pe bancă și
pe ea îmi fixez degetele răsfirate în stea.
- Știi că la capătul fiecărui deget ai altă mână cu degete și ele
la rândul lor poartă alte mâini și alte degete.
- Da, e viziunea corpusculilor microscopici ai tactului. Fără
de aceștia nu ne-am putea iubi.
- Ne-ar rămâne Poezia.
- Dar batista ta e scrisă.
- Da, Poetule. A scris-o Beniuc.
- Dar Beniuc era specialist în pești, studiase la Munchen.
- E drept, dar ne-a scris nouă, Maiorescienilor, câteva cuvinte
aici, pe colț de năframă.
- Pot să citesc?
- Niciodată nu ne e interzis să citim. Doar că rar ni se permite
să înțelegem.
- Lasă-mă să silabisesc! Înteleg mai bine... „Ga-roa-fa ro-șie
... „De ce „roșie''?
- Citiți până la capăt!
- Mie îmi place roșu-cardinal... Unde rămăsesem? O iau de
la capăt... „Ga-roa-fa ro-șie nu plân-ge''. Eee, acum e clar!
Plânge ca-n „Miorița'', cu lacrimi de sânge.
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Capitolul 70

Nu lătrau câinii în Giurgiu. Cel puțin, nu i-am auzit eu. Poate
unul nepripășit pe la vreo casă, scăpat din dosul unei căruțe. Cu
atât mai mult nu umblau cu covrigi în coadă. Erau câteva
simigerii. Cuptoarele lor duduiau mereu. Vara, diluau aerul,
iarna, topeau zăpada. Îi luam fierbinți, în unghii, precum Labiș
inima căprioarei și rărunchii. Sarea lor grunjoasă îmi sfredelea
degetele. Striurile grătarului îmi înnegreau de funingine palmele.
Aluatul lor se lipea și se întindea. Cât erau calzi, erau buni. Ca
în Asiz Nesin: covrigi, covrigi proaspeți...
Stăteam la coadă la sifoane. Acolo se discuta despre fotbal.
Numai microbiști. Se contesta componența echipelor, arbitrajul,
ordinea în clasament. Le dădeam dreptate, nu mă puteam
pronunța împotrivă din lipsă de probe. Odată am spart un sifon.
Mi-a căzut din mână de atâta atenție la detalii. Noroc că era gol
și învelit în plasă. I-a explodat capsula sub presiune. M-am dus
acasă doar cu moțul lui de curcan, mai ușor decât plecasem.
Relicva era necesară ca să obținem în schimbul ei un altul, după
ceva luni de așteptare. Socata, șpritul sau, pur și simplu, un
pahar rece - iată la ce era bun sifonul. Era al cincilea picior al
mesei. De nesprijin, dar consolidându-i trăinicia.
Morțile erau pe muzică. Se murea cu cântec. O fanfară
prăfuită făcea deliciul îngerilor. Requiemul era înlocuit cu „Pe
lângă plopii fără soț''. Dragostea - prilej de îngropăciune, ca în
viața reală. Priveam de la geamuri cine mai murea. Nu aveam
nevoie de anunțurile mortuare de lângă mica publicitate din
ziare. Dădeam ușor perdeaua la o parte, să nu ne vadă cei vii.
Se aruncau bani la colț de stradă. Avea cine să se arunce după
ei. Preotul înălța cădelnița. Îl binecuvânta și pe cel dus, și pe
sărmanul îngenuncheat după bani. Dublu serviciu.
Paradele omagiale, până să se mute pe Stadion, treceau prin
oraș. Toatș lumea trebuia să fie fericită. Și, ca să se ofere motive.
se rumeneau mici, se punea bere la gheață. Megafoanele urlau.
Astfel, orice revoltă era asurzită.
Liceul era în mijlocul acestor evenimente trecătoare. Aparent
impasibil, în realitate ne pregătea pentru schimbare. Dar, ca în
Metanoia Creștină și în Budism, începea cu noi. Ne primenea
ca pe niște flori. Nu aveam de ales. Eram Maiorescieni. Eram
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în centru. Trebuia să ne menținem Centralitatea. Orașul s-a
extins și s-a feliat ca un pepene. Fiecare cartier și-a adulat
propriul Liceu în jurul căruia gravita. Agora era acolo unde se
studia, nu unde se vindeau zarzavaturi. În Licee își puneau
mamele speranțele pentru copiii lor.
Se ungeau cu var pomii din curte, se vopseau pereții,
podelele se dădeau cu motorină. Parcă erai pe vas. Tangajul
lipsea. Apărea și el când trecea vreo Sirenă prin fața băncii și îți
agita apele. Giurgiu avea Dunărea. Deși destul de departe,
merita să te încumeți. Părinții nici nu voiau să audă de așa ceva.
Trebuia să pleci din timp, ca să te întorci pe lumină.
Prima dată, te ademenea un braț al Dunării, peste care trecea
Podul Bizet, singurul curb din Europa. Nu le-am trecut pe toate,
dar iau drept bună informația. Se vedea Cetatea lui Mircea cel
Bătrân - „colți de piatră albă'', cum le-ar spune Nichita amorfelor
metereze. Pe seama lor am perorat eu în fața unor invitați
spanioli la Pădurea Bălănoaia. Ca semn al convingerii, le-am
pus pe masă, la final, două statuete cumpărate de mama de la
Madrid: pe Don Quijote și pe Sancho Panza. Tot Istorie. Tot
adevărată. Numai că Istoria care intră în legendă încetează a mai
fi crezută. Le-am spus că Mircea nu era Bătrân. La Bătălia de la
Rovine avea puțin peste patruzeci de ani. Dar i s-a spus „cel
Bătrân'', „Il Vecchio'', fiindcă era primul din Domni cu acest
nume. Și cum Cancelariile înregistrau doar prenumele, singurele
sfinte, aveau obligația să le diferențieze într-un fel. Locul
„Rovinelor'' nu s-a găsit. Sigur era o râpă cum îi spune numele.
Dar o râpă umplută de glorie până la buza ei.
Până la Dunăre, mai era Combinatul Chimic, pe stânga, cu
mirosul lui acid, înțepător, o cale ferată aproape abandonată, un
drum spre Malul Roșu - alt cot mirific al Fluviului, Ștrandul ...
și în fine Istrul... Ne închinam fiecărui val. Știam că va ajunge
la Marea cea Mare și va purta nădejdea noastră. Apele erau ba
verzi, ba cenușii... Mereu tulburi. De la cristalinul izvor din
Munții Pădurea Neagră, Schwarzwald, trecând prin atâtea țări
până a se arăta aici, apele se încărcau, dornice să ne
mărturisească periplul lor. Noi luam această curgere ca pe o
evadare neurmată, dar posibilă. Era gara lui Sebastian, alta decât
cea feroviară, prima din Țara Românească și în care poposise
Orient Expres-ul. Aici, la Dunăre, veneau vase cu turiști străini,
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care ne priveau ca pe niște ființe exotice, atât de aproape, totuși,
de ei.
Noi încercam să ne manifestăm normal, dar impresia despre
noi era demult formată. Dacă eram ospitalieri, nu stârneam decât
suspiciuni. Veniseră să ne vadă, nu să ne cunoască. Parcul Alei
îi avea sculptați pe Eroii Războiului de Independență din 1877.
Pe câțiva din mulți. Anonimii vor fi întotdeauna la subsolul
paginii, dar vor ține Cartea de Istorie deschisă. Literele de bronz
săreau ușor, făcându-i necunoscuți și pe Eroii cu nume. Astfel,
Timpul egaliza șansele la gloria postumă.
Trona Eminescu, pe un soclu mai impunător decât bustul în
sine, realizat de Corneliu Medrea. Banii au fost strânși prin
subscripție publică. Sufletul a fost Profesorul de latina, latinist
de geniu, conducătorul Cenaclului Literar din oraș. Tot cu
numele de Eminescu. Poetul a trecut pe aici. A tras la un han
care mai există și azi. Numai cărțile pe care le-a citit acolo Schiller, Heine și Goethe - trebuie repuse pe laviță, iar patul
trebuie așternut cu paie. Așa s-a odihnit Poetul. Și ce vise o fi
avut!
În Giurgiu, Cerul e înstelat chiar când sunt furtuni. Repede
se liniștește și își arată măreția. Am conferențiat la Statuie. De
Cinsprezece Ianuarie și de Miez de Cireșar. Pe copii i-am strâns
lângă mine. Le-am spus o poveste cu un băiet ce cutreiera păduri
și se culca ades lângă izvor. Le-a plăcut. Era vorba si despre ei.
Se regăseau. Natura e una și aceeași. Dacă ai captat copiii,
ai captat viitorul ca pe o apă într-un viaduct. Și apoi poți să-i dai
cursul cel bun. De la Dunăre știu asta.

Capitolul 71

Sora mea avea în Școala Generală un Profesor de Matematici
extraordinar. Ca să mi-l descrie, mă întreba: „Îl știi pe actorul
din „Campionul''? Eeeee... cu el seamănă''. Am văzut filmul de
câteva ori. O tragedie. Un boxeur moare pe ring. Băiatul blond
de câțiva anișori plânge la căpătâiul agonicului, întins pe o
brancardă ce aștepta filmarea scenei finale, înainte de a demara
în trombă spre spital, într-o ambulanță cu sirene și girofaruri.
„Campionule, campionule, te rog, nu muri...'' Dar Campionul
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murea, că așa era filmul. Cel puțin, așa ne dădea de înțeles.
Nimeni nu s-a mai întors din agonie, această bătălie cu moartea,
pierdută din start, dar pe care fiecare o purtăm dintr-un absurd
impuls vital. Când cineva îți ia paharul de la gură, nu mai trebuie
să te încăpățânezi să bei, oricât de înșetat ai fi.
După un timp, l-am văzut pe Profesor pe holul Școlii. Eram
curios. De la Moș Crăciun nu mai avusesem asemenea revelații.
Era un om obișnuit. Ca toate miturile vivante. Totul se petrecea
în clasă. Acolo se metamorfoza. Evident, tot sora mea ne putea
ține la curent. Era singurul Profesor despre care vorbea constant
și cu asiduitate. Dintre Profesoare - specialista în Turcologie,
venită de la București via Constantinopol. Dar ce o fermeca atâta
la acest Profesor? Care fizic nu semăna cu actorul din
„Campionul''. Sora mea era pentru prima dată poetică. Din
cartezianismul ei, prindea aripi și făcea comparații care nu se
suprapuneau, brâncușiene de-a dreptul. Bun... amândoi fuseseră
boxeuri. Dar îi unea mai mult spiritul de luptă, tenacitatea în fața
absurdului, neteama de moarte, care valorează mai mult decât
curajul. Acesta e al eroilor, neteama e a oamenilor obișnuiți.
Curajul vine când lupți pentru cauze mari, e accidental și
episodic, neteama e o stare constantă în fața banalului. Banalul
ucide mai mult decât războiul.
Profesorul rezolva din „Gazeta Matematică''. Nu se complica
cu manualele groase. Purta sub braț broșurica aceasta, editată
pentru prima dată de Henri Coandă, întors în țară după șaizeci
de ani de exil strălucit pe la Paris și Bristol. Umplea tabla cu un
scris mic și complicat, ca la Facultate. Din mâna sa au ieșit două
clase perfect pregătite pentru Maiorescu. Dintr-o singură clasă
a Școlii Șapte. Cum e posibil? Disjuncția mulțimilor. Glumea
cu ei. Nu se formaliza. Stătea pe catedră ca un antrenor pe
trepiedul de la marginea ringului. Era puternic. Avea pumnul
greu, de abia ținea creta în el. Pieptul robust îi exploda de sub
cămășile parcă prea strâmte. Brunet și cârlionțat, ca Michel
Platini când încânta tribunele.
Aș fi vrut să-l am Profesor. Cu toată nepriceperea mea în ale
Matematicii. Dar la spectacol mă pricepeam.
L-aș fi aplaudat. Cum aplauzi un trapezist fără să te fi cățărat
vreodată acolo, la cucurigu. Se spunea că-i place poezia. Asta e
culmea! Aveam și ceva comun. Le recita, le povestea de marii
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poeți. De Ion Barbu, care, prea exigent la Matematici, a fost
rugat de Directorul său maiorescian să predea mai cu blândețe.
De atunci, a predat numai literatură. Ori una, ori alta. Nu umbla
cu jumătăți de măsură. Ce aș fi vrut să-l atenționeze și pe
Profesorul nostru Direcția. Numai că Doamna Directoare îi era
Doamnă.
Sora mea mi-a dat într-o zi o veste nemaipomenită:
- Domnul Profesor de Matematică te apreciază!
- Cum așa?
- Știe ce scrii. S-au citit în cancelarie niște teze ale tale la
literatură.
Asta valora cât o mie de note de zece trecute în o sută de
cataloage. Până la sfârșitul studiilor nu mai aveam de ce să fiu
notat. Când ne mai încrucișam pe hol, ne uitam unul la altul cu
interes și cu aviditate. Veneam de pe terenuri diferite. Eu nu
făcusem box. La Matematici eram paralel - singurele figuri
geometrice compatibile cu mine. Și totuși, aveam atâtea în
comun. Matematica nu e decât un vehicul spre altceva. Cine
rămâne în ea se prăfuiește și atâta tot. Noi eram curați.
Aprecierea mi-a rămas nemărturisită. Domnia sa mi-o
transmisese prin sora mea. Ca un upercut blând. Au trecut ani.
Am ieșit din Școala Generală ca dintr-un Penitenciar pentru
Minori. Tuns chilug, fără a fi deprins mare lucru în atat de mulți
ani. Lemnul, dacă nu e bun, degeaba e cioplit. Poate era frumos
dacă întâlnirile noastre se terminau așa. Dar a mai fost una.
Ultima. Ni s-a cerut să fie filmată. Scena finală. De afară,
ambulanța ne asurzea prin sirenă, iar flashurile ei ne orbeau.
Am fost invitat, alături de tata să reprezentăm Liceul „Ion
Maiorescu'' la o întâlnire „Nichita Stănescu'' la Liceul „Ion
Barbu''. Câte nume mari, te încurcai în ele. Noroc cu noi mai
mici, le mai diluam. Profesorul meu de Filozofie din toate
timpurile era Amfitrion. Nu se putea persoană mai potrivită. Pe
fața interioară a ușii sale de Director avea afișul cu Nichita:
șuvițe blonde, tricou dungat și cu mâneci lungi, și cuvintele
scrise de mână, deslânate ca un gând. „Tristețea mea aude
nenăscuții câini pe nenăscuții oameni cum îi latră''.
Eu aveam la mine în cameră un poster cu băiețelul blond
agățat de piciorul în blugi indigo al tatălui sau. Campionul.
Bănuim că era el. Imaginea era de la bust în jos. Câtă diferență
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de reprezentare interioară între mine și acest Socrate care,
întocmai predecesorului atenian, se hotărâse să nu scrie nimic.
Dar Socrate îl avea pe Platon, ceea ce prin translație trebuia să
devin. Mofturos fiind, eram cam nemulțumit. Și Noica ar fi vrut
să fie Fiul Risipitor, dar a fost Fratele.
Lecția a fost superbă. De fapt, au fost mai multe, ca la Eugen
Ionescu. Și despre cub, și despre cerc, și despre zbor. La un
moment dat, nu mai știai dacă ești pe pământ, pe nisipul fierbinte
al Siracuzei sau în Cer, unde lacrimile se condensează în cristale
de gheață. Filozoful era magnific. Cu mânecile suflecate, ca un
zilier al metaforei, cu un sacou de doc de o nuanță deschisă a
unei culori neclare, perora cu Îngerii. Noi nu contam. Eram
chemați să fim școliți, dar școala pentru noi trecuse, prin urmare
slabe șanse. La jumătatea pledoariei, exact la jumătate, ca un
cerc tăiat pe diametru, s-a deschis ușa. Fără să fi bătut cineva
înainte. Era un Înger. Doar un trimis al Cerului își permitea o
astfel de apariție. Rumoare! Elevii Filozofului, deși aveau
dreptul la orice, nu-și permiteau să-și întrerupă Maestrul. Prin
urmare, intrase cineva de aceeași categorie cu Pitagora, și el tot
boxeur. Era în joc Centura cu Diamante a Titlurilor reunite.
Profesorul de Matematici al Școlii Șapte. Emblema Gazetei
Minților Luminate. Într-un pardesiu negru cu gulerele ridicate.
Părul albise puțin pe la tâmple, dar tot își păstra zulufii.
Grizonarea nu-l asprise, cum are obiceiul. Acum chiar semăna
cu Campionul. Își intrase în rol. S-a așezat în prima bancă, lăsată
parcă special liberă. În realitate, toți fugiseră de proximitatea cu
Magistrul.
Filozoful și-a reluat dizertația, cu ceva trac. Pentru prima
dată observam că un Profesor se comportă diferit în medii
diferite. Nu-i o flașnetă de bâlci care cântă la fel și la soare, și
la umbră. Acum cam luase apă. Se gâtuia. Cânta fals. Din bancă,
Profesorul de Matematici arunca mici aforisme. Era debordant.
Era Nichita. Îl iubeam. Venise pentru mine. Să se răzbune pentru
anii de neprofesorat și, respectiv, de neucenicie. Am recuperat
tot ce piedusem. Școala de Corecție devenea, așa cum gândea
Hugo, îndată ce era închisă, o imensă grădină. Miradonizul
eminescian cu flori cât pomii, marcând alei aromate.
Profesorul de Matematici a plecat repede, din lipsă de ecou,
lăsându-mi lacrimi în ochi. Era ultima dată când îl mai vedeam.
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O imagine fulgurantă, o perspectivă, de fapt. Nu apucase să își
dea pardesiul jos, nici să-i lase gulerul. Semăna cu Albert Camus
în singura fotografie pe care i-o știu, cea dinaintea accidentului.
Profesorul de Filozofie și-a reluat tonalitatea obișnuită. Pentru
un timp, am crezut că Filozofia și Matematica nu au nimic în
comun. Degeaba a scris Platon, în numele filozofilor: „În
Academia mea nu intră cine nu cunoaște geometrie''.
În zadar, în numele poeților, Nichita a gândit: „Știm că cinci
fără patru fac unu, dar un nor fără o corabie nu știm cât face''.
Sunt două discipline inmiscibile, dacă vârfurile lor nu s-au putut
atinge. Întrebat ce materie predă, Filozoful a răspuns că el nu
predă nicio materie, ci spirit. Pobabil de aceea respingea formal
Matematica. Bazându-se pe o teoremă de incompletitudine
precum logicianul Godel. Dar fusese vizitat de Hilbert, care voia
să-i demonstreze că nu se pot obține formule contradictorii
pornind de la axiomele sistemului...
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Într-o zi, tata mi-a spus că vrea să-mi prezinte pe cineva. Nu
avea mulți prieteni. Era introvertit și singuratic. Dacă i-am
moștenit vreo calitate, asta e: goana după solitudine, găsind în
cărți cele mai bune aliate. Cioran spunea că „o femeie te face să
nu mai citești, dar o carte te scapă de toate femeile''. Majoritatea
prietenelor mele îmi aruncau volumele pe geam. Spuneau că vor
să facă curat. Și apoi, dacă tot le citisem, la ce bun să le mai țin?
M-am răzbunat și eu pe gestul lor, dacă tot le iubisem, la ce bun
să le păstrez? Fetele sunt bune cât le descoperi, „Terra
Incognita''. Când îi afli toate depresiunile, toți munții și
monticulii, toate depresiunile și adânciturile, spui: „Gata, mi-e
destul! M-am experimentat. Vreau Kilimanjaro, Mont Blanc-ul,
ceva mai înalt.'' Până la Everest. Dacă nu-ți frângi gâtul între
timp. La un moment dat trebuie să fie una, ultima. Poate la
început nu o simți, se disimulează, se apropie de tine cu pași
nătângi, și apoi, dintr-odată, pune piciorul în prag: „Eu sunt
Diva! Uită-te cum m-am îmbrăcat! Sclipitor, mulat, șarmant...
Dezbracă-mă, ce mai aștepți!'' Ești la mâna ei. La picioarele ei,
mai exact, cu lungile-i coapse. Ești la sânii ei. Nici nu-i mai poți

MAIORESCIENII

201

spune pe nume. Numele ei nici nu mai contează. La câte ai avut,
ai putea să-l încurci. Mai bine îi spui „darling'', „ma bien-aimee'',
„iubito''... ceva de genul acesta.
Tata se hotărâse să îmi facă cunoștință cu un domn. Un
aristocrat de modă veche. Slavă Domnului că locuia aproape. În
zgârie-norii ce-mi răpiseră cel mai bun prieten. Nu aveam de
trecut decât o intersecție, dar prietenul meu schimbase gașca. În
zadar am încercat eu să mă alipesc, eram un venetic fără acte de
muncă. Revenirea lui printre noi se dovedea la fel de
infructuoasă. Nu se potrivea cu orarul nostru de joacă, venea și
găsea curtea goală. Nu aveam ore anume de întâlnire, pur și
simplu era un făcut.
Chipurile, după ce ne terminam temele. În realitate, cum îl
vedeam pe primul ieșit, dădeam rasol să ne alăturăm lui. Este
principiul geomorfogenezei: grăuntele de nisip aglutinează un
altul. Eu aveam răbdare. Când se strângeau toți, coboram și eu.
Știau că i-am filat. Prea veneam la fix. Dacă întârziam, nu era
bine. Se făceau echipele, se trăgea la sorți. Ca la zei. Destinul,
destin. Nu-l mai schimbă nimeni. Și cum pe atunci eram un
muritor... Nici prea devreme nu doream să apar, mă plictiseau
discuțiile ieftine, preparatoare, așteptând cvorumul. În general,
se bârfeau absenții. Bănuiesc că eram cel mai discutat. De aici
și notorietatea mea ulterioară. Jocurile erau simple, să le poată
pricepe oricine, chiar și fără carte. Rareori erau mixte. Fetele cu
treaba lor, noi cu a noastră.
Singurele distracții comune: „Ulii și porumbeii”,
„Lumânările''. Erau adevărate urmăriri prădătoare. Anticipau
comportamente perene. În primul ne alergau până ne scoteau
sufletul, în al doilea încercam să le țintim cu o minge. Erau
fâșnețe. Se mișcau bine. Prea bine pentru vârsta lor.
Odată, la o ascunsea, jocul era atât de plictisitor, încât, fără
să spun nimănui, m-am dus acasă. M-au căutat până a doua zi.
Exasperat de platitudinea cu care ne petreceam timpul liber, am
început să inventez jocuri. Nu mi s-au alăturat decât prietenii
adevărați, fanii fideli. Pentru ceilalți, eram un spărgător de grevă.
Cine eram eu să inventez trucuri noi? De unde veneam? Și în
numele cui? În realitate, îmi ascundeam numeroasele deficiențe:
nu eram iute de picior, nu aveam forță în brațe, îmi lipsea viteza
de reacție. Dar defectul major era că voiam să fiu primul. Și asta
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nu se putea decât într-un singur fel: făcând eu regulile.
Am inventat jocuri statice: regizam și interpretam filme. Eu
întotdeauna personajul negativ, ca să duc intriga. Dura cât
doream. Când bănuiam că mama mă va striga, pregăteam
deznodământul, întotdeauna în coadă de pește, fiindcă și mâine
era o seară, cum văzusem eu într-un film interminabil.
Erau trei modalități de a fi chemați acasă, în funcție de
ingeniozitatea părinților: sunet fluierat de turturică, flashuri cu
lanterna, inadecvate în serile lungi de vara, și... strigătul pe
nume, urmat de închiderea zgomotoasă a geamului de la
bucătărie. Ultima variantă și cea mai eficientă era a mamei. Nu
insista. Insista acasă, dacă întârziam.
Găseam mâncarea rece și o mustrare gata pregătită. Nu-ți
mai ardea de nimic. Te lecuiai de jocuri o săptămână. Începeam
cu o strategie regizorală: „Nu am auzit...'' Ca în gluma aceea:
''Am auzit prima oară când m-ai strigat a treia oară''. Pe mama
o enerva minciună mai mult ca orice. Era bine să-mi fi spus și
mie că are o listă de priorități. Regizor fiind, o introduceam în
rol. Ultimul din seară. Dar sfârșeam prin a face ca ea. Adică a
strânge pelicula, a mă îmbăia, a mânca cu noduri și, în final, a
mă face studios, precum Nică a lui Ștefan a Petrei.
Nu poti reține nimic după ce ai fost muștruluit. Citești în gol,
scrii cu greșeli, mintea îți e plecată cu sorcova. Cel mai bun
remediu e să te culci și să te trezești a doua zi în zori, să-i uimești
pe toți cu veioza aprinsă. „Ce e cu tine?'' - mama întreba în
șoaptă, cu ochii mici, orbiți de lumină. „Nimic...'' Adică mai
păream și natural. Și ea, și eu îngropaseam securea războiului.
Nu prea adânc.
Domnul pe care mi-l prezentase tata era un cititor
profesionist. De profesie inginer. Structură sadoveniană. Avea
o cameră numai bibliotecă. Fără pat. Un birou trona în mijloc.
Noi nu aveam o astfel de nișă dedicată exclusiv studiului. Urma
să mai văd una la Profesorul meu de Fizică. Olimpiadele și
Concursurile de Literatură, de unde mă întorsesem cu Premii,
mă făcuseră celebru. Se scria de mine la gazetă. Dacă aș fi știut
că termenul de „gazetta'' vine de la cea mai mică monedă
venețiană, n-aș mai fi dat mulți bani pe această glorie. Una peste
alta, trebuia să mi se facă educație. Tata și-a declinat competența
din modestie și din subiectivism. M-a încredințat acestui Nestor
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al Cetății. „Nestor'' înseamnă „Cel care se întoarce acasă''.
Alături de Ulise și de Agamemnon, a fost unul din puținii greci
reveniți după zece ani de Război cu Troia. Ca să revii dintr-o
confruntare, trebuie să fii ori căpetenia, ori întelept, ori șiret. În
niciun caz erou. Eu îmi doream toate cele patru posturi. Soarta
a hotărât pentru mine: să nu mă mai întorc, dar nici să nu mor
pe unde ajung.
Regula era simplă: cărțile nu mi le alegeam, mi se dădeau.
La Bibliotecă era mai pasionant: umblam eu printre rafturi și le
luam pe cele mai tentante. Mi s-a spus clar de data asta: coperta
nu face cartea, nici haina pe om. Si sa mai zici ca proverbele
sunt bune... Eram instruit cum să citesc, să-mi notez numele
personajelor, intriga, scenele captivante. Aveam impresia că
dorea să-mi vândă mie cărțile. În realitate, era doar atașat de ele.
Si, în scurt timp, și de mine. Făceam progrese. Era un fel de
Facultate la vârstă mică. Îmi prindea bine, mai ales că una de
Litere urma să nu fac niciodată. Nu pot să spun că mă epuiza.
Încerca să mă atragă. Îl știa atât de bine pe tata, încât nu mi-a
dat nicio carte din biblioteca noastră. Tata le savura. Le citea și
el. „Nu le mai citi, ce-ti mai povestesc diseară?'' - aveam obiceiul
să-i povestesc ce păstrasem în memoria imediată. Eram un fel
de papagal, glosam cuvintele autorului, dar pentru început era
bine. Așa m-am format să am limbajul meu, să pot scrie cărțile
mele. Ontogenia repetă filogenia. Am scris în toate modurile pe
care le citisem, până când am descoperit unul nou, care să mă
prindă.
Profesoara mea de engleză, care mi-a făcut traducerile care
m-au lansat în Anglia și peste Ocean, îmi spunea admirativ: „A
trebuit să pleci de aici ca să îți găsești stilul tău literar.'' Mie mi
se părea că scriu la fel, dar că impactul era altul. Întotdeauna am
însăilat cuvintele pe hârtie cu mare ușurință, dar nu mereu cu
mare efect. Eeee...se pare că începeam să reușesc... și doar
cineva care îl citise pe Shakespeare în original putea să fie
„Arbitrul Eleganței'', titlu deținut doar de Petronius. Și sper că
o făcea înafara unui „Satiricon''.
Bătrânul meu Mentor nu a mai prins întoarcerea lui
Telemach. Oricum, revenisem fără Ulise. Pot să spun că
expediția a fost un eșec. Dar aveam tolba plină cu cărți. Cărțile
mele, buchisite de mine. Cui să le dau? Pe ce rafturi să le pun?
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Mi-am adus aminte ce spunea Sorescu: că se citeşte și în stele,
și încă mai bine când ești în apropierea lor. Și m-am liniștit. Ca
în „Filantropica'', cu al cărei personaj principal am fost deseori
comparat - aveam doi cititori, dintre care unul eram eu.
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Profesorul meu de Filozofie, își va lansa zilele acestea, la
Biblioteca „I.A.Bassarabescu'' din Giurgiu, cartea „Eu sunt tu''.
Prilej să-i scriu câteva rânduri, pe care poate i le-o citi cineva.
Dragul meu Mentor,
Până la sfârșitul scrisorii, o să ne împrietenim și o să ne
spunem pe nume. Ceea ce n-am reușit până acum. Ai fost și ai
rămas „Nemuritorul''. Iată că edificiul tău se clatină. El era
construit pe o tăcere milenară, ce domnea de la Socrate. Te-ai
hotărât să vorbești. Să scrii, de fapt. Fiindcă vorba nu ți-a lipsit
niciodată. Întocmai ca Socrate ne trăgeai de limbă, dându-ne
impresia că vorbești tu. Nici întrebări nu ne puneai.
Perfecționaseși maieutica. Ne făceai pe noi înșine să ne punem
întrăbari.
Rezultatul? Ai multiplicat seria incertitudinilor. Asta, în
matematică, ar fi de neacceptat. Eu am intrat în jocul tău din
prima zi. De când te doream Profesor prin derogare de la altă
Școală. Era ubiquu. Și la „Barbu'', și la „Maiorescu''. Elevii tăi
pluteau peste tot, ducându-ți mantia prin tot orașul. Ți-ai
deșirat-o singur prin această Carte. Te-ai făcut cunoscut, tu,
Marele Necunoscut, „Incognito''-ul lui Buzura. Treaba ta! Dar
parcă renunți prea ușor la piedestal. De jos nu vei mai putea fi
zărit, cu toată structura ta atletică. Ești muritor, ești din carne și
oase, ca toți cei care te-au admirat până acum.
Dar, întocmai lui Alexandru cel Mare în privința lui însuși,
eu speram ca tu să fii mai mult. Os de Zeu. Nu era greu.
Puțintică răbdare să mai fi avut. Dar l-ai preferat pe Eminescu
lui Caragiale și pe Nichita lui Păstorel. Pe Barbu l-ai pus mai
presus de toți, fiindcă a scris despre Giurgiu ca despre Isarlâc,
Mica Noastră Troie, cum Blajul era pentru Bădia Mihai „Mica
Romă''. Dar suntem mici în toate. Prin tine am fi putut să
creștem. Dacă nu ai fi scris. Cine crezi că o să te citească? Cei
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amorezați de tine... Câți să fie? Două ediții revizuite și adăugite,
și gata, cărțile tale vor rămâne în raftul Librăriilor, așa cum
rămân cele ale clasicilor, de care ne-am săturat numai prin
repetarea infinită a numelui lor.
Altfel erai în noi. Aveai un loc cald numai al tău, cultivat prin
aduceri aminte. Nu ne învățaseși tu că tot ce se reține e nescris?
Că singura învățătură e pe cale orală? De ce te-ai dezis? De ce
dintr-o dată? Ai cochetat, e drept, cu câteva articole într-un ziar,
câteva apariții la televiziune... dar ele nu anunțau marea bombă.
Cartea. Cum să te închizi între niște coperte? Eu o pot face, sunt
un diletant, dar tu, un profesionist... Este cel mai grav
compromis al vieții tale filozofice și singurul în măsură să te
destabilizeze în ochii mei.
Eu te-am invitat la emisiunile mele din respect, dar mai ales
dintr-o imensă iubire. M-ai refuzat amânându-mă, proiectândumă într-un viitor incert, improbabil, ca o prognoză meteo
aruncată peste timp. Cu ce ți-am greșit? Că ți-am fost elev? Că
am îndrăznit să stau într-o bancă pe când tu nu doreai să ocupi
catedra, ci te plimbai printre șirurile de pupitre precum Aristotel
cu Delfinul lui Filip al doilea, departe de Capitala Macedoniei?
Ce m-ai învățat tu? Să învăț singur, să nu am Mentori și să nu
apelez niciodată la unul ce s-ar erija într-un astfel de statut? Dar
tu te-ai insinuat în mine precum pumnalul lui Brutus în Cezar.
Dorințele mele imperiale le-ai hemoglobinat lângă bustul lui
Pompei. Am acceptat fiindcă știam că nu voi muri. Un
Nemuritor nu omoară pe nimeni. Dar nici Viața nu reușește să
dea. Fiindcă tu nu lucrezi cu Viața sau cu Moartea, ci cu Ideile
despre ele. Nici măcar cu ale noaste, ci cu ale tale Idei.
Manualul de Filosofie nu ne-a trebuit. Nici lecturile
suplimentatre de care cu atâta har făcuseși caz la prima oră de
curs, vărsând pe masă conținutul livresc al unei genți de sport.
Fiecare ne-am ales de acolo câte o carte. Mie mi-a revenit Rilke,
„Scrisori către un tânăr poet". Nu știu de ce am luat-o. Era mai
spre mine. Precum George Bernard Shaw, care a spus că, dacă
ar arde „National Gallery'' din Londra și ar trebui să salveze un
tablou, unul singur, l-ar salva pe cel de lângă ușă. Nu m-am
priceput niciodată să aleg cărți. Decât pe criterii fizice. Cum poți
să fii sigur că o carte e bună înainte să o citești? Îmbrăcate, toate
femeile arată bine.
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Anul acela de filozofie din clasa a douăsprezecea nu îl voi
uita. De cărțile date nu ne-ai mai întrebat niciodată nimic. Dacă
ne-au plăcut, dacă nu. Se spune că e o pudoare a cărții ce trebuie
păstrată și despre care nu trebuie să vorbești. Dar cred că a fost
mai mult decât atât. Ai vrut să ne lași să îngurgităm ceva de la
noi putere, ceva nepasat, ceva de dulce. Eu m-am simțit dator
să-ți restitui cartea îndată ce am ajuns la Paris, e drept, într-o
altă ediție și într-o altă limbă. Cochetezi cu franceza și cu mama
deopotrivă, cu grație și cu admirație reciprocă. Recitați din
Baudelaire și din Prevert. Dar Rilke îmi stătea pe suflet. Era
singura carte nereturnată, după lungul șir adus la zi la Biblioteca
din Giurgiu.
Întotdeauna am fost un cititor dezlânat. Încep o mie de autori,
mă plictisesc și nu termin niciunul. De altfel, sunt adeptul ideii
lui Umberto Eco, teza operei deschise. Să se adauge mereu ceva,
să nu se pună niciodată punct. E dramatic să termini ceva. În
Artă e extincția. Dar cu Rilke m-am înverșunat. Ce îi scria unui
poet tânăr? Să nu țină cont de nimic, numai de el însuși, de
pulsațiile lui interioare? Ce poeți l-au urmat? Sadoveanu spunea
că nu există manual de învățat literatura, atâta să avem grijă, să
nu punem virgulă între subiect și predicat.
Cartea ta se intituleaza „Eu sunt tu". Cu fotografia ta ruptă
la mijloc. Cine ești „eu” și cine sunt „tu''? De ce generalizezi?
Până când absența numelor concrete? Unde pot duce asemenea
transgresări?
Cartea ascunde întotdeauna un alibi cumplit și de
necontestat, și anume că autorul nu a fost prezent la editarea ei.
În latină, „alibi'' înseamnă „în altă parte". Pe unde te-ai plimbat
când ai scris? „Unde ai fugit de acasă?'' - te-ar întreba Sorescu.
Bun, accept, ai vrut să scrii o carte despre tine și a ieșit o carte
despre noi. De aceea i-ai pus acest titlu șugubăț. Dar raportul de
forțe nu e egal. Tu împotriva tuturor. Unde e democrația? Unde
e reprezentativitatea? Toți sunt mai puțin decât unu. Puteai să
alegi unul cu care să te lupți. Moda turnirurilor nu va muri
niciodată. Sacrifică minim de indivizi pentru maximum de
spectacol. Și apoi e vorba de o alegorie. Nimeni nu va răni pe
nimeni. Sângele nu mai curge demult din răni. Sufletul moare
altfel. Ai de ales între minte și suflet și, ca Socrate, le vrei pe
amândouă, râzând de sofiștii ce au ales mintea și de hedoniștii
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ce au optat pentru suflet. Mai sunt și cinicii - ai trupului - și
tabloul e complet. Dar tu ai rămas în afară. Precum pe Socrate,
Agora nu te mai primește. În Piață nu mai sunt fructe și legume,
ci butaforii de mucava.
Prin urmare, nu mai e nevoie nici de filozofi care să se mire
de câte mărfuri fără valoare zac pe tarabe. Filozofii au acum
carte de muncă, s-au reprofilat, sunt consilieri sau directori de
marketing, filozofia a devenit o doctrină. Tu nu trebuia să scrii
Cartea asta. Le-ai dat apă la moară celor care te voiau astfel.
Erai Ultimul Mohican, ți-au oferit costumul de seară și l-ai
îmbrăcat. Nu îți stă bine în smokingurile noastre. Te pierzi
printre noi. Toți avem cel puțin câte o carte la activ. Valoarea ei
nu contează. Se contabilizează aparițiile. Ca în showbiz. Pe tine
ceva te-a atras la lumină din umbrita ta meditație. De acum devii
un interlocutor. Solilocviul tău va fi întrerupt de întrebări și de
aprecieri. Asta ți-ai dorit? Audiență? E ce e mai rău! De ea au
parte toți cei ce exprimă facil idei simple. De la tine așteptam
sa derulezi greoi idei complicate. Precum Pythiile. Acesta era
rolul tău. Să faci un Templu al lui Apollon la Giurgiu. Apă și
marinari aveam. Se găseau și delfini, migrând retrograd din
Marea Neagră spre noi, precum somonii și scrumbiile.
În fine, Cartea a apărut. N-ai întrebat pe nimeni. Drama cuiva
căruia i se pun doar întrebări. Dar știi bine că în Filozofie, doar
în Filozofie, Întrebarea e mai importantă decât Răspunsul. Te
poți salva doar dacă Volumul tău e plin de întrebări. Dar cine ar
cumpăra un astfel de chestionar? De la Proust încoace, s-au
terminat și întrebările mondene. Pe cele profunde, le pusese deja
Socrate. Dacă te-ai hazardat în răspunsuri, nu te mai recunosc.
Nu o să-ți citesc Cartea. M-am jurat că nu voi citi nimic scris
de tine. E mult și acest comentariu. Îl fac din postura
Discipolului care, chipurile, învață dintr-o astfel de perorație. În
realitate, plecăm la fel de înzestrați precum am venit. Unde
începe binefacerea unei Cărți? Că adună în jurul ei oameni? Nu
o face mai spornic decât un butoi cu vin. Că ne încălzește? Nu
mai mult decât o sobă. Că ne duce departe? Nu mai mult decât
un Transsiberian. Și atunci, ce ai vrut? Să te lupți cu morile de
vânt? Știam că mi le lăsaseși mie. Ai vrut să dărâmi elemente
reale, bine existente, pentru a le înlocui cu utopii? Tu, care jucai
la propriu tenis de câmp, ai început să desenezi pe hârtie
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traiectoria mingii. Nu te entuziasma! Nu va funcționa.
Gutenberg a distrus o lume, dar nu a creat o alta. Nu încerca să
o populezi tu cu paginile tale! Nu ai să îți faci adepți. Până azi,
eu ți-am fost unul. Nu fidel, e drept. M-am dezis de tine în
fiecare zi. Și când îmi era ușor, și când îmi era greu, spre
deosebire de alții, care te abandonau doar când se cocoțau pe
podium.
Eu, Slavă Domnului, nu am avut parte de prea multe
aprecieri. De ale tale, niciodată. Mi-a transmis o fată frumoasă
de filozofie, o cunoștință comună, că ai fi zis odată că eu am
fost cel mai bun elev al tău. M-am simțit onorat de parcă m-ar
fi apreciat ea. I-am strâns mâna și am întrebat-o: „E adevărat?''
Nu a mai confirmat. Acum, când ți-am spus toate adevărurile
care m-au durut, fiindcă orice adevăr doare, spune și tu unul: „E
adevărat?'' Nu mă îmbăta cu răspunsuri, nici cu fraze
amăgitoare. Știu, răspunsul e în Carte, ea conține toate
întrebările și, prin ele, toate răspunsurie. Dar eu, necititorul tău,
îți spun de la obraz: pe mine nu mă poți amăgi, fiindcă eu nu te
voi citi.
Când am venit cu Moș Ajunul la Doamna Profesoară de
Matematică și la Domnul Profesor de Fizică, tu te aflai acolo și,
după refrenul „Ne dați ori nu ne dați?'', a apărut de după ușă doar
capul tău, ca al lui Caragiu, ca fața nevăzută a Lunii, care citise
Biblioteci la Ploiești, și ne-ai răspuns: „Nu mai avem... noi
v-am dat tot ce aveam.''
Și am plecat fără covrigi. Ce ne-ați dat? Învățătură? Cine
v-o ceruse? Noi vă ceream de ale gurii. Știința nu ține de sete,
Arta nu potolește foamea. Nici măcar să filozofez nu m-ai
învățat, fiindcă a filozofa înseamnă a îți schimba opiniile, dar
eu sunt îndărătnic, nu fac schimb de idei așa cum nu făceam
schimb de timbre când eram copil.
Cartea ta ar putea naște o carte sau un pamflet ca acesta. Dar
în niciun caz nu va putea umple biblioteci, cum cugetul tău, liber
până mai ieri, ar fi putut să o facă. O Carte e un Spirit ucis. De
aceea, îmi pare rău pentru tine. Pentru prima dată în viața mea.
Nu mi-a părut rău când mi-ai refuzat invitația la emisiuni. Atunci
eram înfuriat, ceea ce e cu totul altceva, un tantrum infantil. Dar
a te regreta e un început de despărțire ireparabilă. Nimic nu va
mai fi ca înainte. Ai sudat ușa. Ai pus fier topit. Ea, care era a
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tuturor, acum are un cifru. Cel al literelor. A devenit a inițiaților.
Trebuie nu numai să știi să citești, dar să îți și traduci mesajul.
Apare metalimbajul, inferența fiecăruia. Te-ai depărtat de
realitate, tu, care voiai să fii al ei. Dar nici de Zei nu te-ai
apropiat, fiindcă ei nu suportă mirosul de hârtie.
Decât pe cel al seului ars pe mari altare profanatoare. Nu vei
mai fi liber. Vei fi sclavul a ceea ce ai scris.
Doar vorbind puteai retracta oricând, precum Galilei. Lumea
era a ta și se învârtea în sensul dorit de tine.

Capitolul 74

Biblioteca Județeană „I.A.Bassarabescu'' concurează serios
Liceul. Și nu numai „Maiorescu''. Toate Liceele la un loc. Se pot
ele lăuda cu atâtea întâlniri câte adună o mână de bibliotecari
inimoși? Eminescu, Borges, Scrima, Cartojan au fost
Bibliotecari. Despre cel din urmă am să vă vorbesc. Dar a vorbit
deja magistral, ieri, Muzeograful. Ce mi-a mai lăsat? Praful de
pe tobă. Bine spunea George Călinescu: „Cine va explora în
urma lui Iorga nu va mai găsi păduri virgine''.
''Nicolae Cartojan'' - numele unui Liceu din Giurgiu. Și atâta
tot. Nimănui nu-i spune nimic. Precum numele atâtor stații de
metrou. Le vedem pe un afișaj electronic și ne grăbim să
schimbăm tronsonul. Adevărata meditație la o personalitate e în
afara inscripției. Într-o întâlnire la care însăși personalitatea
participă, căpătând chip și contur, micșorându-se spre a fi
înțeleasă. Coborârea de pe piedestal e primul pas spre trăire.
Impresionează o statuie ecvestră la câțiva metri deasupra solului,
dar închipuiți-v-o printre noi, precum bustul lui Dalida în piațeta
din Montmartre. Decojită de bronz pe sâni, de atatea atingeri.
Ai simți răsuflarea din nările mari ale armăsarului, voievodul
te-ar umbri cu scutul, iar paloșul ar fi un ac orar pe cerul infinit.
„Uitați că Eminescu a trăit înaintea noastră!'' - ne ruga în
genunchii săi, scrijeliți de atâtea rugi, Nichita. El ne ruga la toate
lecțiile - despre cerc, despre sferă, despre ou. Dacă Sfera e
Perfecțiunea, Oul e Geneza. Pe care lecție să o predai prima? A
preferat un simultan: „Oul și sfera''. Ăsta da, Profesor! Știe să
condenseze orele, îți mai lasă timp să te distrezi, adică să te
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desparți de materie, care are un magnetism păcătos. Și preda
acest mare Dascăl numai în genunchi. Ca să se facă auzit, fiindcă
era prea mare, prea înalt, izbind cu fruntea de Stele.
Așa a predat mereu și Domnul Muzeograf . Maiorescian prin
vocație, a pus la punct Arhiva Bibliotecii Liceului. Adică a
citit-o din scoarță în scoarță, ca pe un roman de aventuri. Mereu
cu zâmbetul pe buze, cu fața de copil, roză, fără riduri, viața l-a
ocolit. Viața nu are nimic cu cărturarii. Îi lasă să citească până
la adânci bătrâneți. Știe că sunt nevinovați. Că nu fac rău. Că
citesc în numele Umanității. Dar acest intelectual ne
împărtășește din ce știe cu harul unui învățător. Ne ia de la prima
buchie. Când s-a născut Nicolae Cartojan? 1883. Unde? La
Călugăreni se pare, dar sunt și voci care susțin că la Uzunu.
Sigur în Vlașca, fiindcă nu era județul Giurgiu pe atunci. S-a
stins din viață în 1944, considerând Războaiele încheiate, el, cel
mai mare pacifist, care nu a utilizat o armă mai lungă de un
condei. Dar, vai, ce poate înțepa uneori pana de gâscă! A spus
mereu adevărul. Dar l-a înfășurat în atâtea istorisiri, încât aveai
impresia că marea Istorie nici nu există. Văzut la microscop,
elefantul nu e decât un petic de epidermă.
Cartojan s-a școlit la „Sfântul Sava'' sau la „Bălcescu''? Ce
capcană! E unul și același Liceu bucureștean. A venit apoi în
Giurgiu și a predat, nu la Colegiu, ci la Gimnaziul „Maiorescu''
- că așa era pe atunci - se ocupa de cei mici, pe care Liceul i-a
preluat și acum, și cu o excepție când eram eu liceean, fiindcă
eram atât de nătâng, că tot gimnazial eram. A predat șapte ani,
cât educația de acasă: din 1907 până în 1914. Ar mai fi stat, dar
a început Primul Război și școlile din orașele mici s-au închis.
S-a dus la Capitală, să își caute norocul. Al lui și al nostru. Și
l-a găsit. A predat pe rând la Liceele „Matei Basarab'' și
„Gheorghe Lazăr'', și apoi la Seminarul Central. Am făcut și noi
un Seminar, doar o veni înapoi.
Apoi s-a dus la Facultatea de Litere - Profesor de Istorie a
Literaturii Române, primind catedra de la mentorul său din
Liceu și de la Universitate, academicianul transilvănean Ion
Bianu, discipolul lui Timotei Cipariu. Cum se leagă lucrurile!
Ca la Socrate - Platon - Aristotel. „Liceumul'' din Giurgiu e
Grădina lui Cartojan. Chiar dacă are un singur frasin sufocat de
asfalt. Chiar dacă și acel frasin a fost ars de un fulger. Fulgerul
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era al lui Zeus, și în cenușa lui se zbate Pasărea Phoenix a atâtor
generații. Profesorul Bianu l-a instruit pe Cartojan atât la „Sava",
cât și la Facultate. Mentor și Discipol ascensionând împreună.
Eu cred că am luat cu mine pe toți Profesorii Maiorescieni.
Nu mi-au predat tot ce știau. Liceul e o frântură de existență. Eu
vreau să trăiesc Viața. I-am avut asistenți, lectori, conferențiari,
profesori, decani și rectori la Facultate. De aceea, despărțirea nu
a fost o ruptură. Depărtarea, precum lui Esenin, mi-a părut
ușoară. Și nici Facultatea nu a fost destul. Fiindcă, precum
ziceau latinii, „nu pentru Școală învățăm, ci pentru noi''. I-am
luat cu mine mereu. Nu le-am mai dat drumul. I-am sufocat cu
prezența mea. Nu i-am mai lăsat să-și definitiveze carierele. Toți
în slujba unui singur elev. Care se dorește matcă și le cere jeleul
roial.
Nicolae Cartojan și-a obținut Doctoratul la Berlin cu lucrarea
„Romanță Alexandrină în Literatura Român''. Eu la Berlin nu
am fost în stare decât să vizitez Tiergarten. La Paris, a făcut parte
din Comisia de Studiu a Literaturii Populare Europene,
americanii l-au cooptat în cea de Medievalistică, iar italienii
i-au dat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității din
Padova. România l-a facut Academician, iar Giurgiu Erou.
Nimeni nu îi mai citește cărțile, că nu prea se găsesc. Însă de
actualitate sunt. Să studiezi filonul literaturii populare, originile,
filiațiile, motivele în întreaga Europă - iată o unire culturală la
care s-a aspirat de veacuri.
Am avut șansa să țin la Giurgiu, alături de Academicianul
Răzvan Theodorescu, Conferințe despre Istoria Culturală a
Dunării de la izvoare până la vărsare și Excursul tuturor
localităților europene cu răsunet spiritual ce poartă numele
derivat din al Sfântului Gheorghe.
Noroc cu Domnul Muzeograf . Nu e Academician. A fost
Rectorul Universității Populare din Giurgiu, într-o vreme în care
eu eram Prorector. La propunerea Poetei Donaris. Am simțit
atunci ce înseamnă să stai lângă un colos. Dogorea ca o sobă
încinsă. Îmi puneam și eu ceainicul. Nicolae Cartojan i-a avut
ca Profesori pe Ion Bianu, pe Titu Maiorescu, pe Nicolae Iorga.
Eu - pe Răzvan Theodorescu, pe Muzeografii din Alei și pleiada
de Profesori Maiorescieni. Trebuie să le port numele mai
departe. Altfel, voi fi luat la întrebări. Problema talanților e încă
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actuală. Sunt puțini și trebuie înmulțiți.

Capitolul 75

21 Decembrie 1989. Clasa a douăsprezecea. Nu se mai
anunță o zi ca oricare alta. Țara arde. Mocnit, dar arde. Suntem
în vacanță. Ni s-a dat drumul de la orice, numai să nu facem
nimic, să lăsăm lucrurile să se liniștească. Se ascultă Radio
„Europa Liberă'' de zile bune. Ce avea curaj să facă doar tatamare la Falfani, acum fac toți. El dădea sonorul la maxim. Nu
fiindcă nu auzea bine, dar dorea să audă bine ceea ce era cu totul
altceva. Din „România Liberă'' citea numai „Faptul Divers'' al
lui Petre Mihai Băcanu - până să fie interzis pentru încercarea
de a edita un ziar cu adevărat liber. Dar ce mai era libertatea?
Nouă, celor născuți în afara ei, nu ne spunea nimic. Păsări care
nu au zburat niciodată, dar având aripi imense - asta eram.
Liceul ne învață de toate, dar nu unde și când să le folosim. Ne
încarcă de-a dreptul, precum zăpada un brad tânăr. Ne puteam
rupe. Dar rezistam. Unii din noi aveau să cucerească crestele.
În numele tuturor înfrânților și grație lor.
La teza de la literatura română, un coleg a săvârșit, în scris,
o faptă eroică. M-a cutremurat. Aflând ce s-a întâmplat la
Timișoara și dorind să fie solidar, a adăugat în lucrare versuri
de Mircea Dinescu. Ne-a spus tuturor ce-a făcut. Profesorul l-a
salutat ca pe un deschizator de drum. Ceea ce și era. Îi facea
pârtie Marelui Poet, care urma să fie adus prin mulțime spre
Studioul de Televiziune.
Cucerindu-se Televiziunea, s-a cucerit vocea. Poporul putea
să afle. Avea dreptul și dreptatea de partea lui. Recluzat în
domiciliu obligatoriu, Mircea Dinescu era citit și iubit mai mult
ca oricând. Se confunda cu Istoria reală. Ieșea din Poezie. El,
care scria atât de modern și de elitist, era acum un Revoluționar.
Înainte ca primii să iasă cu pieptul gol în fața gloanțelor. În clasa
noastră, un singur curajos. Nu e puțin. La treizeci și ceva de
suflete... Proporția e bună. Cât să salveze Sodoma și Gomora la
un loc. Tineri ca el au umplut Piețele. La Timișoara, la București,
la Cluj, la Sibiu... Talentul meu literar nu mai conta. Era doar
de fațadă. Cu el nu poți schimba un regim. Dimpotrivă, îl poți
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consolida. Tot ce înflorește în el, îi cântă în strună. Colegul meu
- cel care imi luxase piciorul la prima oră de sport - mi-a dat
teza să i-o citesc.
Făceam și eu o mică faptă de eroism. Îmi dădeam acordul.
Cumpăram acțiuni. La bancă se strângeau colegi, ca pe vremuri
pentru Rahan. De data aceasta, vorbeam o limbă comună. Nu
mai era nevoie să mai traduc. Citeau peste umărul meu, odată
cu mine. Murmuram împreună ca pe un Imn Național. Inutil să
spun că a luat nota zece. Pentru prima dată la o teză la Literatură.
Merita din plin. Ne declasase pe toți și mai ales pe mine, primul
vizat. În fața sângelui și a lacrimilor, Arta nu mai valorează
nimic, dacă nu face front comun cu suferința, cu aspirația cea
mai nobilă dintre toate - aceea spre libertate. Nu știam dacă
să-l felicit, să-i strâng mâna. Am ridicat ochii înecați în lacrimi.
Ca atunci, pe terenul de baschet, în clasa a noua. Dar acum din
alt motiv. Trecuseră patru ani. Între cele două momente, nicio
legătura. Decât aceleași personaje și timpul scurs - suficient
pentru maturizarea unuia dintre noi.
Seara, aveam pregătire la matematică, la scara vecină.
Dădeam la Medicină, dar trebuia să iau Bacul, care presupunea,
pe lângă favorita mea - Literatura Română - și Matematica,
respectând profilul ales. A treia era Fizica - parteneră și de
admitere la Universitatea ''Carol Davila'' din București. Medicul
Davila a venit din Franța, ca să înființeze în România prima
Școală de medicină - pentru ca eu, absolvind-o, să-l înlocuiesc
acolo de unde el plecase. Profesoara de Matematică - îmi era și
Dirigintă - avea un chip pierdut, ca al Maicii Prea Curate, al
cărui Fiu se suia pe Cruce. Ce puțin mai era până la Crăciun, și
noi eram în Săptămâna Patimilor. M-a rugat să mă duc acasă.
Să o iert, dar că nu poate să țină lecția. Era pentru prima dată
când o auzeam spunând aceste cuvinte. Vocea era pierdută.
Răzbătea din cea mai adâncă parte a ființei. A mai adăugat
sfârșită: „Fiul meu e în Piața Universității...'' M-am cutremurat.
Ce văzusem eu la televizor era real. M-am dus acasă paralizat
de emoție, teamă pentru cei de acolo și o imensă lipsă de curaj.
Eram atât de necopt... Nu am mai putut învăța nimic.
M-am uitat la televizor la infinit. Scenele se derulau cu
repeziciune. Se intercalau pauze pentru a permite aparatelor de
filmat să se răceasca. Nici ele, nici noi nu eram învățați cu atâta
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informație. Am încercat să o procesez noaptea, dar nu am reușit.
Aș fi vrut să dorm, să mă odihnesc sau să visez, să mă
limpezesc. Intrăm în altă Istorie, în alt Secol, în alt mileniu, în
altă Eră. Eram liberi. Dar în numele cui? Al celor care muriseră.
Care se opuseseră - în acele clipe și înainte.
Îi vom respecta noi într-adevăr? Vom reuși să nu le întinăm
memoria? Ei și-au dorit să fim liberi. Știau că pentru ei e prea
târziu. Sacrificiul e un capăt de drum. Dar deschide un altul.
Mi-am dat seama cât de puțin valorează derivatele,
integralele, matricele și logaritmii. Un singur refuz în fața lor
schimbase paradigma. Se putea și fără ele. Dar fără Libertate nu. Se trăise prea mult fără ea.
Matematica se strecurase în planuri cincinale și procente
sporite. Acum făcea un pas înapoi. Din civism. Înaintea Apelului
lui Liiceanu. Și urma să fie prima iertată. Fusese folosită, de
fapt, fără voia ei. Ca și Chimia, care lansase o „academiciană'',
ca și Literatura cu odele.
Materiile nu sunt decât instrumente în mâna oamenilor. Ele
pot fi îndreptate spre orice țintă. De aceea, dincolo de Carte,
Liceul trebuie să-ți dea destinația învățăturii tale. Mie mi-a
dat-o la sfârșit – în acele zile de Decembrie ale Anului 1989.
A doua zi, am încercat iar marea cu degetul. Instictul de a
mă pregăti pentru Facultate îmi rămăsese ca un beteșug. Același
etaj al scării vecine - altă ușă. Profesorul de Fizică „din privat''.
Profesorul surorii mele. Dacă ea avea rezultate așa de bune, de
ce nu le-aș fi obținut și eu. La Liceu, un Profesor eminent, autor
de manual; acasă, un altul cu o tehnică de predare ireproșabilă.
Nu aveam cum să nu reușesc. Pentru mine, reușita se limita la a
intra la Facultate. Și Dumnezeu mă va pedepsi pentru această
limitare. Mă va mai ține un an acasă. Să mai cresc. Nu mi-a
părut rău. Cuprins de tumultul revoluționar - la mine doar
declarativ - m-am umplut de cântece și de poezii pline de avânt.
Noaptea nu dormeam, ziua le exprimam. Am construit o Gazetă
de Perete a Liceului, continuând un demers al tatălui meu.
Colegului care-l lansase pe Mircea Dinescu în Programa Școlară
i-am oferit o rubrică permanentă. Am regretat apoi, fiindcă a
început să atace pe unii Profesori. Nu era cazul să analizăm noi
care fuseseră și care nu loiali Regimului. Într-un fel, toți
suportasem și, deci, acceptasem tacit. Revolta lui finală - în scris
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- îi dadea dreptul să afirme. Dar eu îmi doream o pornire de la
zero. Precum tees. Să știe de azi să nu se mai fure și să nu se
mai mintă. Nici în noi, nici în afară. Cum bine i-a spus Polonius
lui Hamlet. Dacă schimbarea de sistem caută să împartă Cetatea
în buni și în răi, schimbarea nu se va produce. Schimbarea
înseamnă ca Raul să se transforme în Bine. Metanoia lui
Creștină. Nu o va face din prima zi, dar cu perseverența celor
Buni, cu umilința și sprijinul lor se va converti.
Profesorul de Fizică m-a poftit în casă, dar nu pentru mult
timp. Mi-a spus că vom face lecții afară. Iar? Mă mai luase odată
la garaj să-mi arate cum curge un lichid dintr-un vas suspendat
ce are atașat un tub. De data aceasta, m-a dus la Liceul „Ion
Maiorescu''. Pustiu, ca în orice zi de vacanță - fie ea și una
însorită de iarnă. A început să decojească pereţii de literele de
plută ce lăudau ultimul congres, dar omagiatul nu fusese încă
prins. Profesorul nu mi-a zis să fac nimic. Nu dorea să mă aibă
părtaș fără voia mea. L-am urmat în taină, la oarecare distanță
de pereți - astfel încât nu-i puteam atinge cu mâna. La o adică,
nu aș fi fost acuzat de nimic. Decât de lipsa de curaj, pentru a
treia oară în mai puțin de o zi, precum Sfântul Petru până la
cântatul cocoșilor. E clar! Revoluția se desfășura fără mine.
De abia acum, după ani, precum Apostolul, am plecat să o
proslăvesc către Corinteni...

Capitolul 76

Crăciunul din clasa a noua. Poate cel mai frumos. Misterul
lui Moș Crăciun era elucidat. Aveam a ne gândi la alte lucruri.
De altfel, ca și în Natură, ultima achiziție e prima care dispare.
Sprijinit pe rațiuni comerciale, Moș Crăciun a rămas un personaj
de mall. Îi seduce pe cei mici prin oportuna sa prezență, dar apoi,
în timpul vieții mature, îl găsești pe scările rulante, în lifturi peste tot pe unde te strecori cu brațele pline de cadouri și nu ai
loc de el. Paradoxul e că aceste cadouri chipurile sunt de la el,
precum peștii prinși în iaz cu bonul casei de marcat cu tot.
Profesorul de sport de pe palier şi Nașul meu, Profesor de
Istorie nemaiorescian, au fost Moși Crăciuni. I-am crezut cu
toate asemănările izbitoare cu oamenii buni ce erau în viața
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civilă. Tocmai această similitudine nu i-a deconspirat. Dacă Moș
Crăciun era un om bun, putea fi oricine care respecta statutul.
Eu aș propune un Moș Crăciun fără barbă. De ce Moș? Orice
om bun e suficient de bătrân și de sfătos. De ce să ne ascundem?
Haine strălucitoare, da, ca ale Celor Trei Magi de la Răsărit. Să
le spunem poezii? Da! Dar și ce fapte bune am făcut peste an.
O poezie, un cântec se învață ușor, la repezeală, în două
săptămâni, apelând la memoria de scurtă durată.
Dar pe termen lung ce rămâne? Măcar aceste momente
poetice, muzicale și coregrafice, dacă nu le-am uita, ar fi un start
bun în viață și o provizie eternă din care, precum din nectar și
ambrozie, consumi și nu se mai termină. În Grecia nu iei Bacu'
dacă nu știi să dansezi sirtaki.
Doamna Dirigintă de clasa a noua - pe urmă nu am mai
avut-o, din motive prea obiective - ne-a invitat să facem
Crăciunul în Liceu. Era inedit. Ne dusese la Teatrul Național la
marile piese „Zbor deasupra unui cuib de cuci'', „Gaițele'' și
„Ploșnița''. Din ultima piesă, urma să se inspire fizicianul clasei
în eseul său la Aniversarea a O Suta Cincizeci de Ani
Maiorescieni. În cartea „Si eu am fost elev al Liceului'', a scris
pe pagina sa cuvintele lui Alexandru Arșinel, rostite pe scenă:
„Veniți cu mine aici, în cușcă. Ce, voi sunteți liberi?'' Pe mine
sincer m-a impresionat mai mult Cezara Dafinescu cu rolul ei
colosal din „Zbor deasupra unui cuib de cuci''. Ce profil făcea
alături de taciturnul Piersic, care nu a vorbit deloc primul act.
Lângă o asemenea prezență, nu poți fi decât mut. Eu am rămas
câțiva ani.
Neputând să reproduc interpretarea în carte, am început prin
a nega evidența: „Nu am fost elev al Liceului''. Restul nu mai
conta. Oricum nu mai citea nimeni. Drama unui scriitor e să se
facă înțeles din primul rand. Compromite tot. Eu, unul din
puținii scriitori din carte - excepție cei profesioniști, consacrați,
cum ar fi Petre Crăciun, autor de povești pentru copii - am
ignorat consemnul.
Ne-am strâns în „Sala cu pianul''. Era alta decât sala noastră
de curs. Doamna Dirigintă premeditase această schimbare. Știa
că schimbarea decorului însemna schimbarea de mentalitate,
intrarea pe terenul fanteziei.
Nimic nu mai trebuia să mai aminteasca de orele de clasă
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obișnuite, oricât de noi, debutam ca liceeni, totuși prea repede
devenite anoste.
Pregătise un brad enorm, superb ornat. Stinsese luminile de
spital ale neoanelor. Chiar, de ce școala nu s-o face la lumina
tamise? O veioză discretă. De citit, citești acasă cât vrei. La
Liceu să meditezi, să judeci, să reflectezi. Crăciunul ne dădea
această idee. Era prima idee bună a serii. Încă doar în mintea
mea. Venisem pregătit să fac pe Moș Crăciun. Aveam într-o
geantă sport un costum luat din piață. Cu tot harnașamentul.
Renii lipseau. Speram să-mi seduc iubita nouă, venită de la altă
școală, cu care ieșisem la spectacolul de varietăți. Eram un Moș
pervertit. Poate de aceea Cerul nu a fost de partea mea. Dar așa
vedeam eu lucrurile. După ce atâta vreme îl așteptasem pe
Moșul din povești, venise timpul să-i iau locul, cu mult înainte
de a-i atinge vârsta. Asta îmi dădea o sprinteneală în mișcări și
în priviri, ca în cântecul celor de la Andre „Moșule, ce tânăr
ești...''
Stăteam ca pe ace. Așteptam momentul schimbării. Am lăsat
introducerea. Doamna Dirigintă ne-a spus să fim buni și
iertători. Ne vorbea ca de la amvon, parcă știind că ne va părăsi.
Fiecare lecție trebuie predată ca și cum ar fi ultima. Numai așa
mesajul ei transcede. Ne preda o materie tehnică, ale caror
inițiale nu știu nici acum ce semnifică „UTLM''. Ceva „utilaje,
materiale...'' La cât era de delicată, ar fi fost o utopie să creadă
cineva că ne-ar fi putut preda vreodată așa ceva. Ne învăța
bunele maniere. Să folosim cuțitul, furculița și lingura - iata
singurele corpuri metalice. În rest, multă visare. Contrasta cu
restul Profesorilor noștri. Romantismul Domniei Sale făcea
inutil catalogul. Toate orele se desfășurau ca această Seară de
Crăciun. Era prima revoltă serioasă împotriva regimului care
construia fabrici și uzine. Ne învăța să nu ne mai pregătim
pentru ele, fiindcă sunt falimentare. Să ne înzdrăvenim sufletul.
Dacă în clasa a douăsprezecea se isca un „Wind of change'', ca
în blues-ul celor de la Scorpions? Să fim pregătiți.
Îmi închipuiam că voi apărea în fața clasei în costum de Moș
Crăciun. Semiîntunericul mă va avantaja. Nimeni nu mă va
recunoaște. Voi construi câte o poveste pentru fiecare fată și
băiat. În funcție de ce vor interpreta. Spune-mi ce știi, ca să-ți
spun cine ești. Pe iubita mea o voi ține pe genunchi. Are un dress
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amețitor, din acela de la Fondul Plastic, interzis la orele de
franceză. Dar surpriză: când să-mi fac avânt să mă strecor spre
cabina de probă, ușa clasei se deschide larg și în prag apare...
Moș Crăciun. Cel adevărat, firește. O dată în plus, Cerul nu a
vrut să umble cu fantoșe. Cel puțin, nu cu unele create de mine.
M-am prăbușit pe scaun. Niciodată Moș Crăciun nu a fost atât
de rău primit. În uralele generale, un licean își strângea pumnii
pe baretele genții-sport, invocând acest motiv pentru
neparticiparea lui afectivă. Cine îl adusese? Doamna Dirigintă
anticipase totul, era pregătit ultimul detaliu. Am aflat mai târziu
că era un bun prieten al viitorului avocat. Un bucureștean cu un
an mai mare decât noi, care avea har actoricesc înnăscut. Toată
lumea a râs și s-a simțit bine. Eu am îngăimat în grabă o poezie
- alta decât sutele pe care le pregătisem. Moșul avea daruri
pentru fiecare. Mie, de fapt, mi-l luase. Fără voia lui. Uneori,
există nesincronizări între săniile care pleacă din Laponia.

Capitolul 77

De Sfântul Ștefan, mergeam la Biserică. Altfel decât de Paști
și de Crăciun. Era Sărbătoarea mea. Nu mai era a tuturor. Așa
cum, în țările Americii Latine, numele de Iisus se regăsește
frecvent, faptul că eram apelat „Ștefan'' ascundea o apropiere
milenară cu Cerul, reactualizată tardiv. Pe continentul nou
descoperit, era nevoie de o infuzie de Creștinism și ea se făcea
și prin Taina Botezului, prin congruența de nume. În Europa,
„Maria'' e unul din cele mai frecvente nume, cu rezonanță
națională în Franța.
Dar „Iisus'' nu s-a împământenit. A rămas ceresc. Ca o țintă
înaltă, inaccesibilă pentru telurici.
Numele de sfânt era în comunism ultimul plasat în
arhitectura nominală a persoanei, dar depășea cu mult începutul.
Colegii de la țară, care aveau un singur nume, erau în esență
privilegiați: îi chema simplu „Ion'' sau „Marin'' - intrau direct în
Biserică. Noi, orășenii, pe căi mai întortocheate. Sofisticândune apelativul, îi etanșam rezonanța. Dar de Ziua Numelui totul
devenea clar, transparent. Se separau apele. Nimic nu ne mai
stătea în cale. Intram în Biserică întocmai unui Voievod care
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tocmai descălecase. Pe pisanie era scris numele meu. Toate
imaginile erau votive. Mă regăseam în fiecare icoană. Biserica
nu mai era rece, austeră, plină de teozofie, ci era viața mea, care
se înfiripa discret. Mai mult decât dragostea de viață era teama
de moarte. Faptul că nu voi mai fi, că voi rămâne rece și mut
mă înfiora. La începuturile culturii, acestea erau atributele
sufletului. Pentru Homer, primul care îl descrie, numindu-l
„psyhe'', el e separat de trup nu numai prin moarte, ci și prin
rănire. Reintră în corp, dacă eroul scapă viu. E o șansă, în
germene, ca nici moartea să nu fie totală. Să fie doar o rană
supusă vindecării. Și eforturile taumaturgice încep de aici, de
pe Pământ. Dar, pentru autorul Iliadei și al Odiseei, sufletul nu
are chip, e mut și nu gândește. E un simulacru din mărețul suflet
creștin. Un fel de om de Neanderthal. E ceva, dar prea puțin
pentru a fi tot. Mai are multe de parcurs.
Încă e în caverna Hadesului. Fie că a făcut fapte bune, fie că
s-a împovărat cu rele. Există Raiul - Câmpiile Elisee - dar acolo
ajungeau câțiva eroi privilegiați, fără însă prea multă glorie.
Toate figurile legendare se găsesc în Hades - adică în Infern
- unele chiar în Tartar - locul cel mai odios de sub Lume. Acolo
sălășluiește Sisif, prototipul Omenirii. Ce e mai umilitor decât
să împingi o piatră, și ce e mai înălțător ca, odată ajuns în vârf
și asistând la rostogolirea ei, să ai tăria de a o lua de la capăt.
Așa suntem noi - robii unui efort zadarnic de eliberare.
Suntem liberi doar atâta vreme cât avem voința
schopenhaueriană de a reîncerca. Cu alte forțe, cu aceeași
năzuință. Sisif nu se epuizează niciodată. A înțeles demult că
supliciul lui e fără sfârșit. Nu dă vina pe Zei. Știe că, prin
pedeapsa lor, îi va întrece. Victima este întotdeauna superioară
opresorului.
Religiile nu au schimbat prea mult paradigma. Te umilești
aici pentru a te înălța Dincolo. În genunchi pe Pământ pentru că
în Cer nu vei mai avea nevoie de ei. Imponderabilitatea
presupune o verticalitate aleatorie, dar mai mândră decât
nevolnicia umilinței de aici.
În Franța, mi s-a spus „Ștefan''. La cererea mea. E un nume
comun în „Hexagon'', ușor de asimilat. Ce nu folosisem în țară
utilizam în afara ei. Culturile diferite se regăsesc în apelative
comune. Nu mi-am scris numele cu „ph'' și „e'' la sfârșit. Am

220

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

considerat destul că l-am dat ca atare. Mi-am păstrat identitatea
apelând la cea ascunsă. Suntem oglinzi cu mai multe fețe pe
același argint, reflectând o unică realitate.
Sfântul Ștefan a fost Primul Mucenic Lapidat. Nu a fugit de
pietre. Le-a primit ca pe un zid boselat. A devenit Biserică. Lutul
său moale și închegat. Pietrele l-au făcut trainic. L-au doborât
decât pentru Lumea de aici. Dar Credința i-a rămas
nestrămutată. Numele său înseamnă „coroană'' în limba greacă,
amintind de cea Christică.
Biserica e în mine. Și a fost mereu. Prin acest Nume prea
Sfânt pentru trupul pe care-l port.

Capitolul 78

Când era ziua mea, aveam impresia că anii veneau din urmă.
Depășeam cu mult vârsta biologică și aniversarea, deși un
demers firesc, era întotdeauna depășită. Cu timpul, lucrurile
s-au reglat. Proximitatea cu Sfântul Ștefan estompa mult din
farmecul profan. După ce Sfântul murise lapidat cu o zi înainte,
îți era greu să mai primești urări. Ziua mea avea loc în serenitate.
Între Crăciun și Bobotează eram un Sfânt incomod și neavenit.
M-am obișnuit cu poziţia ingrată din Calendar. Sufocat de nume
mari, cosmice, eram un pământean mai mult decât ridicol și
extrem de ambițios. De ziua mea, învățam ca să recuperez în
lupta cu Istoria durabilă, singura care va conta. Vreau să fac
parte din acele pagini care nu se rup și nu se șterg. Știu că e greu.
Omul e în stare de orice.
Însuși Cezar a ars Biblioteca din Alexandria pentru a opri nu
știu ce revoltă împotriva iubitei sale, Cleopatra. Dar cea cu care
se culca și cu care a avut singurul fiu natural, pe Cezarion,
studiase tocmai în această Bibliotecă, unde o cameră întreagă
era dedicată papirusurilor lui Homer. Noroc cu grecii care, cu
extraordinara lor intuiție destinală, le-au cerut Ptolemeilor să le
trimită pe mare manuscrisele, să le studieze și ei... în fond, orice
Bibliotecă respectabilă împrumută cărți. Grecii le-au
„facsimilat'' și-au păstrat ei originalele. Biblioteca din
Alexandria există, doar că și-a schimbat sediul. O dată în plus
grecii i-au învins pe romani. Și, evident, tot pe domeniul
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Culturii. Singurul care la scara Istoriei durează. Asta mă
ambiționa și pe mine.
Dragoste cu Cleopatra nu mai puteam face, deși cât mi-aș fi
dorit! Mă fermeca faptul că nu era frumoasă. Purta o cordeluță
simplă de grecoaică. Avea nasul proeminent, insular. Dar știa
toate limbile Lumii și avea o dicție. Seducea orice bărbat, fie el
muritor sau nu. Eu sunt doar o victimă colaterală. A facut ravagii
în epoca. L-a dus pe Cezar la Piramide, l-a plimbat pe Nil, i-a
arătat Memphisul. În final, minunea minunilor: mormântul din
Alexandria al lui Alexandru cel Mare, cu mâinile ieșite din
sicriu, să arate că nu luăm nimic material de pe această Lume.
De aceea Cleopatra era atât de cheltuitoare. Avea lecția învățată.
Dacă aș învăța și eu măcar o lecție din câte mi s-au predat!
Cleopatra știa să provoace. Nu a venit înfășurată în covor, ci,
mai grav, într-un sac de pescuit, care duhnea a pește. Cadou de
la supușii ultimi ai lui Cezar. Dar ceea ce ascunde țesătura aspră
arată tocmai nesupunerea lor: frumoasa, superba, aromata
Cleopatra! Duhoarea devenea duh, pestilențialul - sapiențial.
Doar la greci „pharmakon'' înseamnă și leac, și otravă. Totul
depinde de doză. Și Cleopatra vindeca în doze toxice. De aceea
nu s-a speriat de veninul de viperă – în realitate, de cobră regală.
A ales-o pe ultima fiindcă dădea nemurirea fără a edemația
corpul. Precum John Dean, dorea să aibă un cadavru frumos. În
coșul cu fructe se afla salvarea ei. Șarpele ce o purta spre
veșnicie. Romanii erau păcăliți din nou. O dată cu sacul de
pescuit, acum cu panerul. Cât de vigilenți să fie niște gardieni,
obișnuiți să păzească templele reci și grandioase de pe cele Șapte
Coline Romane și nicidecum budoarele fierbinți ale Egiptului
decadent?
Așa îmi făceam eu zilele, fără să știu de invitați sau de
invitate, dar cu toată istoria cu mine. Nimeni nu s-a culcat în
atâtea paturi, nici măcar Casanova, personaj real, bancher care
escalada acoperișuri prin Veneția. Eu am învățat nu pentru
profesori, nu pentru note, nici măcar pentru viață, cum spunea
Seneca, nu știam eu ce-i viața, ci ca să mă distrez în interior, ca
să trăiesc fără egal ceea ce alții nici nu au curajul să guste. Dacă
nu te transpui, nu ai nici o șansă să înțelegi ceva, iar de iubit nici
vorbă.
Mi-am făcut o lume numai a mea, din care evadam când
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făceam filme cu cei câțiva prieteni adevărați, intrând în altă
utopie mai blândă. Eram ca un urs în bârlog, atât de îndrăgostit
de visul hibernal, încât devenea indiferent la primăvară și la
efemeridele sale. Nimic nu trebuie trăit în exterior, dacă ai un
interior pe măsură. De ce să te duci la cinema când ai propriile
proiecţii? Doar semințele sărate și mirosul transpirației acide
îmi lipseau. Înghesuiala aceea de la intrare, smulgerea nasturilor
ca să vezi „Lanțul amintirilor'' și să cânți cu întreaga sală
refrenul. Acolo e un Rai care se pierde în trei direcții deodată.
Ne arată că șarpele e printre noi și că nu mai putem recupera în
veci Edenul Pierdut, nici pe acela pasager și iterativ al copilăriei.
Eu mă duceam la filmele acestea nu pentru bătăi, nici pentru
scenele erotice. ci pentru transhumanța produsă în sufletul meu.
Mă purtau de la deal la vale și invers.
Sunt mioritic, ce mai. Poate de aceea, când am ținut prima
conferință în Franța, la un Târg al Lânii de pe Valea Loarei, am
dedicat-o unei fete frumoase. Evident, rămasă acasă. Într-o
amintire neîntâmplată. Acestea sunt cele mai frumoase
întâmplări. Imposibile. Dar eu le trăiesc din plin.
„Miorița'' nu a fost decât un context în care să-mi dezvolt
dizertația despre iubire și despre dor. Când lași în urmă oameni
frumoși, atunci iți dai seama că nu ai plecat. Nici măcar o clipă.
Zilele mele de naștere nu s-au schimbat. Tot fără tort și fără
vin spumant. Dar nu le-aș da pe petreceri siropoase, pe o mie de
dansuri și de dezmierdări. Poate că îmbătrânesc și de aceea
rămân neschimbat.

Capitolul 79

Limba engleză nu a reprezentat niciodată o limbă străină
pentru mine. Poate de aceea nu am reușit să o învăț niciodată.
Încă din copilărie am asociat-o cu cea care îi dădea viață Profesoara mea de Limba Engleză. Poveștile pe care mi le
spunea mă fermecau atât de mult, încât era cel mai sigur mod
de a mă face captiv.
Când am văzut câte minuni ascunde această limbă, mi-am
zis că trebuie să mă strămoșesc acolo. Multă vreme am umblat
cu dicționare după mine. Citeam termenii comparativ, în toate.
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La început afiliați literaturii medicale, apoi beletristicii, în cele
din urma filozofiei. Acum nu mai am nevoie de dicționare. Au
ele nevoie de mine când se contrazic. Ca să mă măgulească, deși
nu-i sta în fire, dar a făcut-o ca o concesie pedagogică, Doamna
Profesoară mi-a spus că sunt imbatabil în lexic. Mă corecta la
gramatică, la secvențializarea sintactică, dar la cuvinte, în sine,
acești germeni de ideal, îmi cerea părerea ca unui expert. Nu
m-am îmbătat cu apă rece, citisem prea mult ca să nu sesizez că
sunt doar la începutul unui drum infinit. Mă jucam cu marea, cu
valurile ei, știam că, oricât de înspumat și furibund, niciunul nu
putea fi ultimul.
Mama nu a avut aceeași forță cu limba franceză. Invitaţia era
la vedere: cărțile sălășluiau în sufragerie. Dar aveau un cifru.
Aparent soră bună cu româna, franceza întindea capcane.
Gramatica era aproape imposibil de învățat de unul singur. Ori
eu mă încăpățânam să reușesc solitar. Nu mai doream să fiu dus
de mână. Și mai ales de mama. De Doamna Profesoară de
Engleză acceptam.
Ce acasă părea matern și infantil, în deplasare era matur și
amoros. Mi-am închipuit că o iubesc pe Profesoara de Limba
Engleză. Așa ca-n Gară la Lehliu: „Doamnă, putem să ne
spunem „tu”?'' În engleză este acel „you'' neclar. Americanii îl
aduc întotdeauna în sfera camaraderiei, a prieteniei de toartă.
Englezii îl plasează în aristocratism, în cea mai distinsă politețe.
Unde mă situam eu cu Profesoara mea de Engleză? Unul de o
parte a Atlanticului, „The Pond'', altul de partea cealaltă.
Doamna Profesoară la Londra, eu la New York. Studiind
medicina americană, mă transformasem într-o fire practică,
dezinvoltă, fără etichetă. Doamna Profesoara era Victoriană, dar
cu profunde filiații shakespeariene. Îl foloseam, deci, pe „you''
simultan, în ambele lui forme. Asta ne separa și ne unea.
Doamna putea să-și țină liniștită lecția, fără teama imixtiunii în
sufletul meu puber, iar eu, captivat de-a dreptul, consideram
fiecare cuvânt un armăsar de pus în herghelia cu care o voi
învinge pe Hipolite, Regina Amazoanelor. Astfel îi voi smulge
centura grea de aur, cu cataramă lucitoare. Șoldurile îi vor zvâcni
moale, descoperite de tunica prea mlădioasa.
De aceea am învățat Engleza. Fiindcă mă putea face un
Hercule. Pentru mine, era cea mai grea Muncă. Pentru eroul grec
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a fost cea mai ușoară. Dacă în fiecare faptă a sa avea de luptat și de cele mai multe ori i se cerea fără arme - ca să își arate forța
brațelor, cu Hipolite lucrurile au stat altfel. Ea provenea
dintr-un neam de războinice și era prima între ele. După ce îi
prindeau pe bărbați, făceau dragoste cu ei și îi omorau. Destinul
meu urma să fie unul scurt, prin urmare. Începeam să nu mă mai
tem de moarte. Important e cum mori.
Învățam pe rupte. Fiecare frază deprinsă corect în Limba
Engleză era o gură de oxigen, o sinucidere amânată, cum zicea
Cioran despre fiecare carte scrisă. Dar la mine nu erau
spovedanii la miez de noapte în mansarda din Rue d'Odeon.
Erau puternice Ode destinate Nemuririi, Creației în sine. Am
gândit să fac două lucruri deodată: să învăț și Literatura, și
Limba Engleză în același timp. Consecința: nici una, nici alta.
Dar herghelia mea crește. Armăsarii așteptau să își ia avântul.
Și într-o zi am pornit cu ei toți. Care în urma mea, care în față,
călărindu-i pe rând. Eram puternic, tânăr, aveam pletele în vânt.
Iubeam și eram iubit. Detestam că Profesoara trebuia să îmi
pună note. Aici greșește Școala. Printr-o exigență inutilă. Dacă
ești bun, la ce bun să fii cuminte? Eram pe podium, știam prea
bine. Precum spunea Țuțea, în Bibliotecă eram precum leul în
cireadă - mâncam una, le sugrumam pe toate.
Cumplită poftă de Școală aveam! Se vedea în priviri, se
simțea în glas. Dar toată lumea o lua ca o ambiție, ca o pasiune
prostească. În realitate, iubeam. Ceea ce nu făceam cu Franceza,
de teama incestului.
În realitate, Hipolite cea adevărată a fost cea mai ușoară
pradă pentru Hercule. Ea nu și-a mânat războinicele spre el. Își
tăiaseră un sân ca să mânuiască arcul, dar erau tot frumoase.
Și-l tăiaseră dintr-un prea plin de frumusețe - cum am scris eu
într-un eseu tradus de Doamna Profesoară, fără a ști că o
privește. Mi-a semnat consacrarea mondială.
Preluate de o editură mare londoneză, cugetările mele m-au
purtat peste tot în lume: conferințe, festivaluri de carte, premii,
utopii. Dar, de fapt, ele mă țineau acasă. Prin faptul că nu îmi
dăduse harul total al traducerii,
Profesoara mă ținea acasă, ca în copilărie, când îmi citea
duioase povești cu cățeluși. În mintea mea,
Profesoara nu s-a schimbat deloc. Cum nu s-a schimbat
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Limba Engleză în sine. Oricât aș progresa, sunt mereu la
inceput. Nu-i sunt nativ. E o șansă. Să o privesc de departe. Să
nu-i fiu supus.
O limbă nu o apreciezi decât dacă nu e a ta. O femeie la fel.
Nu am avut parte nici de Limba Engleză, nici de Profesoara ei.
Două Terra Incognita. Să le fie de bine! Să le străbată cine le
merită! Eu rămân un venetic, descălecând la granița lor. Nu am
curajul să le străbat Rubiconul. Pentru mine e mai sacru decât
pentru Cezar. El nu avea ce pierde, eu nu am ce câștiga.
Hercule nu a mutat un pai pentru a smulge Centura Hipolitei.
Pur și simplu, a făcut-o să se îndrăgostească de el. De asta mi-e
ciudă mie pe fiul Alcmenei.

Capitolul 80

În Liceu, mergeam cu colindul, deși nu eram o ceată.
Animatorul eram eu, purtând reminescențele copilăriei. Pe
atunci, colindam cu prietenul meu, de care numai viața, mai
târziu, a reușit să mă despartă, băiatul Profesorului de Sport.
Tatăl lui ne învățase un colind moldovenesc, plin de cuvinte
deocheate, cu care mama nu era de acord. Noi îl cântam, dar nu
la pragul ei.
„Ne-am pus traistele cruciș
Și-am pornit-o pe furiș,
Pe la ferești cu perdele
Și fetițe frumușele.
Fata-i fată cât-i fată
Că, după ce se mărită,
Nu mai poate fi iubită,
Că bărbatu-i supărat
Că bucatele nu-i plac...''
Într-o noapte, s-a ținut după noi o namilă de colindător,
cerându-ne toți banii. Prietenul meu îi avea într-o bursă de piele
albă, legată de centură. Eu îi țineam răspândiți prin buzunare.
Am negociat ca să câștigăm timp. I-am zis să mai aibă răbdare
să mai colindăm câteva scări să mai strângem „arvuna''. Ca orice
căpcăun din povești, era credul și ne-a urmat. Știam că nu poate
dura la nesfârșit. Mai aveam câteva scări până la a noastră. Nu

226

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

puteam sări niciuna, i-am fi dat de bănuit. Tot ce riscam era să
scurtăm vizitele, dar și aici am fost imprudenți - de ce atâta
grabă? În scara noastră, a atins apogeul furiei. Și-a descărcat
amokul pe prietenul meu mai ortoman. Eu am fugit pe trepte,
spre salvarea de la etajul trei. Am sunat la ușa prietenului meu.
Ca într-un vodevil, îmi căutam amicul cu care plecasem la drum.
Profesorul de sport mi-a deschis în halat și îm papuci. Mi-a
zâmbit cu chipul său marca Paul Newman, așteptând să-l colind.
I-am explicat că n-avem timp de urări. Mă așteptam să își ia o
bâtă, o ghioagă - nici Hercule nu pleca neînarmat. Nici măcar
papucii nu și-a schimbat. A coborât înaintea mea. Recunosc că
nu prea mă grăbeam. La parter, partida se tranșase. Hoțul de
drumul mare îi smulsese borseta prietenului meu.
- Și l-ai lăsat așa? - l-a întrebat Profesorul.
A fost prima și ultima dată când fiul său nu a făcut față unei
agresiuni. Se desfășura un transfer de putere. Mă simțeam
mândru că eram martor. Admonestându-și fiul, tatăl îl încărca
cu virtuți princiare. Am împărțit banii mei. Un buzunar mie, unul
prietenului meu. Numai monede. Regreta că bancnotele, pentru
siguranță, le ținuse el. A fost ultimul colindat. Ne făcusem mari.
Se luau hoții de noi. Ne râdeau fetele pe la ferești cu perdele.
Am fost fericit când am reușit, la Liceu, să reiau tradiția.
M-am mirat că aproape nimeni din clasă nu colindase. Și,
oricum, nu cu atâta patos. Am început prin a-i sensibiliza. Apoi,
prin mama, am întocmit o hartă cu adresele profesorilor. Am
început cu cei mai îndepărtați topografic. Ultima va fi
întotdeauna Profesoara de Desen Tehnic, o Doamnă apropiată
de vârstă cu noi. Acolo se lăsa cu chef și cu petrecere. În limitele
eleganței și ale bunului simț, dar tot petrecere se chema. Câtă
nevoie aveam ca măcar o dată pe an să ne împăcăm cu
profesorii. Am aflat că de curând și-a pierdut soțul. Urările
noastre, deși din toată inima, au fost întrucâtva zadarnice. Dar
nu pot judeca eu cine ascultă și cine nu rugile noastre.
Doamna Dirigintă avea plăcere să ne asculte în curte, unde
avea un portic romantic. Eram ca în Renaștere. Toți trubadurii
unei singure Domnițe. Îmi pare rău că nu știam să cânt. Dar nu
era prima frustrare, așa că aveam resurse să o depășesc. Recitam.
Enorm. Ca să compensez absența muzicii. O poezie pentru
fiecare notă. Știam volume întregi. Plus câteva improvizate. Așa
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începe orice poet. Prin mimetism. Puii leilor se joacă de-a
vânătoarea.
Doamna Dirigintă ne invita apoi în salonul cu pianul.
Sfeșnice, mobilier din lemn masiv, multe cărti și fructe. Eram
ca în Cezanne. Știa să facă atmosferă. De altfel, atmosfera era
chiar Doamna Dirigintă, aburul moale care plutea peste tot,
înfiorând văzduhul întunecat al nopții. Ne purta în lumi
necunoscute, vetuste, cândva existente. Nu se mai sătura
ascultându-mă. Viitorul avocat, care cânta la chitară, fiind și cel
mai pontos, spunea: „Doamna Dirigintă, dacă vreți, vi-l lăsăm
să vă mai recite, noi mai avem de colindat.'' Eu mă simțeam și
într-un sfert de oră terminam.
A doua zi, când îi făceam o vizită, Doamna Dirigintă mă
întreba cu ce fată m-am iubit. Știa că nu recitam eu așa, pe
degeaba. Mă întreba ca o mamă. Îi răspundeam fără ezitare.
Eram într-un transfer de iubire și mă rușinam un pic. Iubita din
Școala Generală face loc celei din Liceu. Cea din urmă nu a
venit la niciun colindat. Îmi era greu să-i spun Dirigintei că
iubita mea rămăsese acasă. I-ar fi scăzut nota la purtare. Și apoi,
ce menestrel eram eu, care nu puteam smulge o mironosiță din
iatac?
La mama, pretențiile erau mari. Avea clase cu tradiție, care
cântau dumnezeiește. Pe lângă ele, noi eram amatori. De data
asta, îmi părea bine că nu am voce. Viitorul avocat avea un ton
grav, bun de Barou. Repertoriul trebuia fortificat. Eram altă
generație, fără Eminescu, Blaga, Labiș, Esenin... E greu să
colinzi fără ei și să mai primești și cozonaci și covrigi. Mama
era milostivă și iertătoare. Ne îmbelșuga cu de toate. Deschidea
ușile câtorva vecini, să se bucure și ei. Cineva din ceată era
responsabil cu lumina, care se stingea periodic. „Steaua sus
răsare'' nu răsărise încă. Ne confundam uneori cu un grup care
venea după noi și atunci cântam pe mai multe voci. Noii veniți
se declarau multumiți că nu-și mai uzau repertoriul. Viitorul
avocat, ca de obicei, cunoștea tot anturajul feminin adiacent,
fapt ce mă umplea de invidie chiar și în Ajunul unei astfel de
Zile Sfinte.
La Doamna Profesoară de Engleză se cânta în această limbă.
Viitorul medicinist avea cuvintele cu el. Fizicianul cerea Beatles,
dar era în minoritate. Nu toată lumea avea acees la viniluri.
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Doamna Profesoară ne prezenta urarea dânsei, scrisă cu litere
boltite pe peretele din hol:
„Urme de pași: - Doamne, pe țărmul vieții mele sunt urmele
pașilor Tăi și ai mei... De ce în clipele grele sunt doar urmele
unor singuri pași? De ce m-ai lăsat ? - Sunt urmele pașilor mei.
Te-am ținut în brațe.''
E greu să mai spui ceva după asemenea profunzime celestă.
Noroc că pregătisem Shakespeare, care e întotdeauna oportun.
La Doamna Profesoară de Chimie se punea accent pe gust și
pe degust din mii de retorte și de alambicuri. Până la urmă,
Chimia nu era chiar ceva de lepădat. Doar că era greu de înțeles.
Toată lumea spera la note mai bune. De aceea nu pridideam cu
urările. Ca un făcut, cum treceau Sărbătorile, eram rând pe rând
scoși la tablă.
La Doamna Profesoară de Matematică și la Domnul Profesor
de Fizică îl găseam în vizită pe Domnul Profesor de Fizică, venit
înaintea noastră, să pregătească terenul. De altfel, atmosfera era
efervescentă. Noi lipseam. Eram priviți ca niște ființe venite de
departe, din altă lume, de dincolo de pupitre. Dădeam ce aveam
mai bun. Ne dădeam și în stambă. Făceam orice să ne valorizăm.
Nu intelectual, ci altfel. Moral, într-un fel. Deveneam animați.
Ne transformam în Oameni. Nu e ușor să îți depășești statutul
de Ucenic. Fie el și Vrăjitor. Dar de Saturnalii totul e posibil.
Stăpânii iau rolul sclavilor și invers. Evident, numai cu acordul
primilor.
În sfârșit, Doamna de Desen. Atâta delicatețe din partea unei
materii care nu ne spunea nimic. Să faci profilul unei piese. Dacă
era o fată frumoasă, înțelegeam. Modele aveam după placul
inimiii. Doamna părea că pe noi ne așteaptă. Nu ne era Dirigintă.
Ne devenea. Nu o substituia pe Diriginta oficială, ne arăta doar
că Liceul are resurse, „cadre'', cum se numeau pe atunci. Dacă
ar fi știut promotorii cuvântului ce etimologii ascunde! ''Cadre''
- frumuseți de neegalat, bune de pus în tablou. Dar, ca să le pui
în tablou, trebuie să le pictezi. O schiță nu ajunge. De aceea nu
mi-a plăcut desenul tehnic. Datorită lipsei lui de consistență, de
materialitate. Lumea trebuie umplută cu conținutul ei.
Maiorescu detesta formele fără fond. Titu. Iar noi eram cursanți
ai lui Ion. Între ei trebuie să fi fost mai mult decât o legatura de
rudenie. Dovada ca teoriile celui dintai ni s-au transmis.
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Capitolul 81

Banchetul de finele clasei a douăsprezecea îl pregătisem de
mic. Ca orice copil silitor, trebuia să stau bine și cu distracția.
La început, Banchetul nu avea nimic distractiv. Împreună cu
sora mea și cu cea mai bună prietenă a ei, fata Profesorilor de
Matematică de pe aceeași scară cu noi, participam an de an la
acest eveniment emoționant. Ne speria puțin prin grandoare.
Aceasta și datorită perspectivei. Eram cocoțați la vestiare, de
unde, prin niște geamuri imense, vedeam ce se întâmplă la
parter, în sala de sport. Părea că a fost creată anume pentru așa
ceva. Mai târziu, tradiția s-a pierdut.
Din motive bine întemeiate și susținute de Profesorii de
Sport, la bază fiind riscul de deterioare a Sălii, petrecerile s-au
mutat spre restaurantele din oraș și, mai târziu, chiar și din
stațiunile montane sau de pe litoral.
Un Banchet, pentru mine, va rămâne cel din Platon, în care
aflăm că ființa primordială era androgină. Separată de Zeus, va
lupta o viață pentru reîntregirea prin iubire. Și în egală măsură
este Banchetul din Sala de Sport Maioresciană. Admirându-l ani
în șir, cu alte generații în succesiune, am descoperit caducitatea,
trecerea timpului deplânsă de latini, lăudată de greci. Atâtea
frumuseți se perindau, atâtea costume, paiete, strasuri, voaluri,
pălării, eșarfe. Băieții extrem de serioși, deveniți dintr-odată
bărbați, statut la care tânjiseră patru ani de liceu. Le era de-ajuns
un papion, o cravată, niște butoni, un costum. Dacă ar fi știut
asta mai devreme... Cum descoperiseră de-abia în ultima zi,
când nimic nu se mai putea schimba, nici nota din catalog, nici
aprecierea colegelor?
De altfel, încă li se spune porecla, eventual numele mic,
glumele rămâneau la fel de nesărate și potrivite ca nuca în
perete. Nu haina face pe om, dar face impresia despre el. Și orice
impresie e contrabalansată de fapte, de realitate, de
imediat.Banchetul vine de la „bancă''. Dar nu banca școlară
îngustă și incomodă, nu pupitrul drept sau înclinat, pe care scrii
până când nu mai poți, ci blana lungă de lemn, fixată pe suporți.
Pe ea se vor înghesui zece - douăzeci de comeseni conviviali.
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Andrei Pleșu observa că orice plăcere trebuie însoțită de bucuria
împărtășirii ei cu alții. Masa nu are savoare dacă nu e descântată
de mai mulți. Vinul trebuie să ai cui să închini.
Dansul era proba de foc a serii. Se aduceau toate ritmurile,
toți pașii, astfel încât nimeni să nu rămână în afara coregrafiei.
De la sârbe și hore, unde emanația era colectivă, până la zelul
de cuplu, de pereche al bluesului, când și luminile păleau. În
astfel de moment, o fată și un băiat - colegi de patru ani sau mai
mult - descopereau că nu se iubiseră suficient, că Liceul ii
trădase prin concupiscența sa științifică, prin rigorismul său
academic. Ce mai era de făcut? Ca în Dalida - „un ultim dans...
păstrează-l pentru mine!'' - așa striga italianca, nu din Alger, ci
din Cairo.
O auzeau toți acum, răsunător... Urma să o aud și eu în clasa
a douăsprezecea, în ultima zi, aceea a Banchetului, poate cea
mai importantă zi a Școlii, în care afli totul și nu mai poți
întreprinde nimic.
La Banchetul meu, m-am îmbrăcat într-un sacou de catifea
vișinie, care îmi mai vine bine și acum, după treizeci de ani. Îmi
vin mie bine sentimentele de atunci. Parafrazându-l pe Sorescu,
„nu mi-am schimbat talia sufletului''. Mamei îi plăcuse culoarea,
mie mi se părea cam copilărească, aș fi vrut ceva mai sobru - un
negru, un gri - dar acum mă declar mulțumit. Mama a avut și
proiecția în timp. Ce tu gândești în imediat, părinții gândesc în
viitor. A fi părinte înseamnă a avea perspectivă și a fi, astfel,
nefericit. A fi copil presupune a te juca în domeniul prezentului
și a profita de fericire. În realitate, o bucurie searbădă și
pasageră, dar proiectată prin anii ce trec, capătă calitatea unei
fericiri adevărate. Toată lumea în jurul meu la patru ace.
Eclatam. Îi umbream pe profesori. Cred că asta se și dorea.
Părinții gândeau: „Să le arăți tuturor pentru ce te-ai chinuit
patru ani de Liceu...'' Cei care nu se chinuiseră nici nu puneau
mare preț pe vestimentație, veneau într-o cămașă simplă, o
perche de pantaloni cu care mai fuseseră văzuți... Nici
comportamentul lor nu era unul impus de etichetă. Erau aceiași.
Stăteau indiferenți la masă, într-o poziție de copiat la teză,
acoperind spațiul cu brațele lor. Vorbeau tare, acidulat, fără
perdea...
Eu îmi conștientizam fiecare gest. Măcar acum să mai fac o
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impresie bună. Când totul e pierdut. În Istorie se cunosc învinși
care și-au dominat învingătorii doar prin poziția lor demnă în
scena finală. Partida pentru mine fusese jucată. Îmi închipuiam,
însă, că fetele pe care nu le cucerisem îmi vor mai acorda o
șansă. Poate ultima. Am riscat totul. Invitându-le pe fiecare la
dans, într-un iureș nesfârșit. DJ-ul nu era de partea mea. Prea
puțin romantism, prea puțin blues. Erau acele dansuri în șir
indian, pe acorduri braziliene. Fiecare visa la vacanță, la plaja
nesfârșită, cu răsăritul ei tonic și cu apusul afrodisiac. Examenul
la facultate era obnubilat cu bună știință. Eu, unul, știam că o
să-l pic.
Pentru mine, Banchetul nu era sfârșitul Liceului. Cum nici
cele dinainte, pe care le văzusem nu reprezentaseră un finiș.
Liceul urma să mai aibă un an. Al cincilea. De singurătate,
meditație, strâns din dinți, încleștare de pumn. El mă va purta
spre succes. Trecând prin suferință. Altminteri, succesul e o
briză de vânt, care te-a purtat într-un loc exotic. Dar o corabie
solidă, din lemn masiv, nu poate fi dusă unde vrea căpitanul ei,
doar mânată de capriciul unui alizeu. Trebuie vânturi puternice,
care să umfle velele, și o timonă strașnică să le strunească.
Să te duci direct la Facultate după Liceu e ca și cum ai lua
totul de la capăt, fără o noapte de somn. Eu m-am primenit în
acel an. M-am adaptat cu mine. Am învățat să mă suport. Cel
mai bine te înțelegi în compasiune, în plin eșec. Succesul nu te
învață nimic. Nu-ți subliniază nicio deficiență, nicio lipsă, nicio
necesitate stringentă. Eșecul e loial valorii. E de partea ei. O
menajează, o amplifică. Când mi-am văzut colegii de Facultate,
am observat că majoritatea trecuseră prin același proces paideic.
Cei câțiva strecurați de șansă din prima încercare erau încă
puberi. Mai aveau de crescut. Diferența dintre ei și ceilalți se va
păstra mereu. Legea Naturii spune că puii mai mari capătă mai
rapid consistență în detrimentul celorlalți.
La Facultate, nu e o calitate să fii tânără speranță. Ultimele
speranțe se pierd în Liceu. „Marile speranțe'' vor deveni, ca în
Dickens, mari dezamăgiri.
Banchetul nostru a cuprins o fotografie de grup. Ultima
imagine cu noi toți - Profesori și elevii. Timpul o va ciopârți în
fiecare an, cu o plăcere infinită. Meniul a fost variat. Am mâncat
mai mult în picioare, între două dansuri. Fiind mai multe clase,
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încercam și să export amabilități. Aveam colege de an pe care
le întâlneam pentru prima dată. Mi se părea forma supremă de
ireverență din partea mea. Evident, nu am putut spăla rușinea,
deși am trecut-o prin câteva ape. Povestea cu „nu aduce anul ce
aduce clipa'' nu se aplica pentru lucrurile mari. După zece
dansuri, mi-am dat seama și am devenit mai puțin patetic. Am
abordat o distanțare filosofică.
Dacă Timpul mă trata cu indiferență, nu avea rost să mă
cramponez de câteva sentimente finale. La miezul nopții, ni s-a
spus că localul ne mai păsuiește o jumătate de oră. Apoi încă o
jumătate. După care s-a trecut la strângerea meselor. Salvarea a
venit din partea Profesorului de Fizică. Ne-a invitat la cabana
Domniei Sale de la țară. Câțiva kilometri - și puteam petrece
iarăși. Era locul unde eu înnodasem țigări după „metoda
Iosefini''. Niciun coleg al meu nu părea interesat de truc. Am
respirat aerul tare al dimineții. În balansoar, lângă fierbințeala
unor coapse în dress. Acum simțeam că se termina Liceul. Era
ucis ca o fiară în zori. Lamentația lui era sfâșietoare. Îmi dăduse
totul și acum, aici, departe de oraș, se pregătea să moară demn.
Banchetul nu e ceva vesel. Nu se cânta: „Și-altădată,
și-altădată, o s-o facem și mai, și mai lată...'' Fiindcă altădată nu
mai exista. Spre deosebire de orice petrecere a vieții, aceasta nu
se repetă. Sunt Agapele, dar ele sunt niște simulacre, în care
toată lumea dă vina pe familie, ca motiv fundamental al absenței.
Pe distanțe, pe profesie, pe timp... De parcă aceste scuze nu ar
fi impedimente general valabile. În realitate, fugi de întâlnire.
Banchetul încă te mai bântuie. El se încăpățânează să rămână
ultimul, precum principiul platonic al separării ființei perfecte
în două - și care are în subsidiar imposibilitatea reunirii.

Capitolul 82

În Liceu, am fost un navetist. Nu cu locuința, ci cu clasa. Prin
sora mea, participam la petrecerile colegilor ei, plasându-mă cu
doi ani în avans. Prin băiatul Profesorului de Sport - mai mic cu
un an - mă plasam în urma vârstei mele reale. Sumate, au fost
mai multe chefuri în aceste clase decât cele oferite de colegii de
an.
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De aici, o serie de frustrări ale mele. Lipsa toposului. Nu
aparțineam niciunei vârste. În adolescență, criteriul anilor e
dramatic. Nimic mai nălucitor, mai halucinant. Îmi pierdusem
orice instinct real. Devenisem dependent de forme de cunoaștere
umană. Cărțile nu mă mai interesau. Cu atât mai puțin forma lor
perimată, manualele. Fiecare om era pentru mine o Lume de
explorat. Eram un navigator, eram recunoscut ca atare. Nu știam
limba, nu cunoșteam obiceiurile. Pentru a mă integra, cât de cât,
apelam la diplomație. Nu-i citisem încă pe Mircea Malița și pe
Henry Kissinger. Îmi făcusem, însă, un Decalog:
1) să vorbesc puțin
2) să fiu empatic
3) să nu confirm zvonuri
4) să nu aduc cu părinții mei, Profesori, spre a nu perturba
întâlnirea
5) să dansez toate fetele, dacă e posibil, și în limitele bunului
simț
6) să îmi închipui că am altă vârstă, și anume cea tematică
7) să nu îmi dezvălui harul meu literar și să văd dacă pot fi
apreciat ca atare
8) să nu stau foarte mult pe lângă cei care intermediaseră
prezența mea
9) să fiu în formă și mereu bine dispus
10) să nu povestesc nimic celor din clasa mea despre ineditul
trăirilor mele (decât, iată, acum după treizeci de ani)
Aș sfătui pe oricine să încerce. Cu precizarea că nu e ușor.
Ieșirea din carcasă incumbă riscuri și vulnerabilități de tot soiul.
Mediile străine, fără a fi ostile, îți produc un sentiment de
nesiguranță - instinctul de avertizare în fața a ceea ce nu cunoști.
Am vrut să îmi fac o prietenă. Nu am reușit. De altfel, aș fi avut
nevoie de un codicil la Decalog. Ar fi fost, pentru mine, reușita
supremă. Smulgerea trofeului. Ca un navigator întors acasă cu
cea mai prețioasă mostră. Toate minunile văzute de mine au
rămas în aceste continente îndepărtate. Și a fost mai bine pentru
ambele părți. Doar că a trebuit să mă raportez la ele prin lungi
aduceri aminte ale unor neîntâmplări.
Ce mă deranja - raportat la mine - era că, în aceste grupuri
compacte, uniforme, sudate, se mai strecurau și alții din afară cu excepția mea. Se adăptau perfect. De asta și veneau - fiindcă
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făceau atmosferă, dansau excepțional, cântau, participau la
veselia comună. Eu mimam. Nu din rea credință, ci din
neputință. Mă simțeam bine că particip, dar manifestarea
optimismului, a fericirii, îmi era străină. Știam că în viață trebuie
să fii actor, dar intrarea în rol îmi era dificilă. Gazda se apropia
de mine și mă întreba dacă mă simt bine. Eram deconspirat.
Atunci spuneam cea mai mare minciună - că totul e în regulă.
În realitate, eram în plin efort de integrare fără finalitate. Rob
al cărților, al teoriilor anoste școlare - îmi răsunau în minte și
mă impiedicau să trăiesc. Lângă mine erau atâția premianți mai
de geniu decât mine, care se detașau complet; eu îmi trăiam
interiorul când ambientul era atât de generos. Poate a fost unul
din motivele pentru care nu am dezvăluit nimic. Nu aveam cu
ce să mă mândresc. Era o formă anticipată a ratării ulterioare.
Școala nu avea nimic de a face cu Viața. Nu pentru ea ne
pregătea, ci pentru Facultate. Iar Facultatea, pentru o alta sau
pentru un Doctorat.
Cine intră în caruselul Învățăturii e mereu în mișcare, dar
într-un cerc închis. Cei care participau la chefuri erau normali.
Măcar pentru asta trebuia să mă duc. Ca la un spectacol al
firescului. Plăteam cariera mea de regizor amator. Treptat, și la
petrecerile clasei mele am devenit un venetic. Acolo îmi găseam
scuza că mă infuzasem cu alte vârste. Reușisem să mă deteriorez
complet. Înainte de optsprezece ani. Ce mai puteam cere vieții?
Cu ce formă de optimism o mai puteam combate?
Visam să smulg o iubită. În doi era mai ușor. Nu mai erau
atâția ochi, nu mai trebuia să mă acomodez tuturor, eșecul era
mai ușor de suportat, fiind individual. Dar nu a fost să fie.
Iubirile mele au fost pasagere și fără rezonanță. Am iubit și
probabil că am fost iubit. Dar ele nu au durat.
Cu fiecare iubită, aș fi vrut să rămân prieten. Să nu ne lezăm
amintirile. Să ni le lăsăm vii și trainice, ca niște nestemate
nepieritoare. Poate așa or fi... inimi care se mai gândesc la mine.
Nopțile de nesomn sunt lungi și te îndeamnă la lungi călătorii.
După Liceu, diferența de vârstă nu a mai contat. Eram la fel.
Viața ne adusese la unison. Eram toți Maiorescieni. Uneori, ne
amestecam la Agape în calitate de soți ai unor absolvente sau
viceversa. Ce n-aș fi dat pe această neutralitate în anii de
combat. Dar n-a fost să fie. Cu atât melancolia e mai mare. Ce
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s-a putut după nu a fost posibil când a trebuit. De ce devenim
indiferenți cu micile incongruente de vârstă îndată ce devenim
mari? Fiindcă aceasta e maturizarea: exclude ce nu e important,
lasă esențialul. Schimbă perspectiva. Perrmite transhumanța
sufletelor.
Nu îmi pare rău că am încercat. Îmi pare rău că nu am reușit.
Am fost acolo, în mijlocul evenimentelor, și nu am participat la
ele. Am zburat cu un avion de hârtie. Pe lângă Micul Prinț, tot
sunt departe de normă. El nu-l avea nici măcar pe acesta.

Capitolul 83

Din copilărie, am fost urmărit de fotografii. Începând cu cele
ale părinților mei, care mă reprezentau pe mine „avant la lettre”.
Ba chiar aveam unele sepia ale bunicilor, în costume populare.
Pe bunicul din partea tatălui nu îl cunoscusem niciodată. Era o
bună manieră să ne împrietenim. Dispăruse fără de urmă la o
plecare prin țară. Accident? Renunțarea la familie? Pentru mine,
ca nepot, era important că-i știam chipul. Puteam să stabilim o
alianță. Eram dispus să-i înțeleg dezertarea. Tata fusese crescut
de mama și de mătuși - de aici aplecarea spre carte, spre gătit,
spre cusut. Mie nu mi s-a transmis decât prima îndeletnicire.
Genetica are legile ei, care, de cele mai multe ori, sunt ale
hazardului, mai degrabă restrictive decât permisive. Nu
întâlnești un om care să moștenească toate calitățile generațiilor
precedente. Motivația e simplă: Natura nu e morală sau imorală,
ci amorală. Ea nu lucrează cu judecăți de valoare. Pune în
creuzetul ei tot, cerne la întâmplare și apoi vede ce rezistă și ce
nu. Aceasta e selecția, care lucrează fără milă. Tot ce nu e bun
dă la o parte și o ia de la capăt. Nu caută perfecțiunea, ci
adaptarea, care e forma molcomă a succesului.
Fotografiile părinților mei... ceva mai numeroase. Epoca
alb-negru. În comparație cu ele, cele relativ recente - color - mi
se par false. Prea mulți pixeli. Retina se electrizează cu ei, își
îmbată receptorii, dar creierul e obligat să îi decanteze. O
amintire nu poate fi decât alb-negru. Am văzut „Casablanca''
remontată color, nu a mai rămas nimic din peliculă. Tot jocul
penumbrelor pălăriilor, clar-obscurul de pe chipuri, strălucirea
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ireală a ochilor înlăcrimați de iubire și de melancolie ai Elsei...
Chaplin credea că nu suntem făcuți pentru filmele cu sonor, eu
cred că nu avem nimic de a face cu cele color.
Mama a rezistat mai bine timpului. Femeile se îngrijesc.
Părul i-a rămas buclat și șaten. Tata nu s-a menajat. Bărbaților
le stă bine cu riduri. Poartă unul pe mijlocul frunții - ca o tăietură
din război. Îl avea și Ovidiu-Iuliu Moldovan, dând greutate lui
Horea. Nu puteai sta în munți fără un rid. L-am moștenit și eu.
E în formare. Ține de mimică, dar are și o motivație
sentimentală. Răspund afectelor, similar tatei, care plângea la
filme. Ochii mi se îneacă în lacrimi la prima scenă profundă, la
primul ecou patetic, chiar derulat de mii de ori. Mama plângea
în batistă - o avea mereu cu ea - tata pe obraz.
Apoi am apărut noi pe lume. Sora mea și, doi ani mai târziu,
eu. În decembrie. Ea Săgetătoare, eu Capricorn. E clar că ai mei
s-au iubit în martie. O dată la începutul lunii, altă dată spre final.
Luna lor predilectă. Ieșeau din iarnă, din frig. Pentru un prunc,
e riscant să se nască iarna. Condiții meteo și de hrană precare.
Valabil, în special, pentru ierbivore. Noi am apelat la laptele
matern. Se spune că nici acesta nu are toate calitățile în sezonul
rece. Dar ne-am dezvoltat. Am prins aripi.
O fotografie cu mine mic - secvența clasică cu pledul.
Nimeni nu o ratează. Eram brunet și viril. Nuditatea era forma
de a îmi manifesta dezinvoltura. O altă imagine, la altă vârstă,
privind spre Cer, alături de mama. În curtea blocului. Fotografie
făcută de Profesorul meu de Fizică din Liceu, care a adăugat pe
verso: „Spre mai sus și spre mai bine.'' – Cicero, filozoful roman,
urma să fie asasinat poltic la șaizeci și trei de ani.
O formă mai blândă a aceleiași posturi mă surprinde cu o
coroniță de păpădii - florile locului, atât de perisabile prin puful
lor evanescent, și totuși, tocmai acesta le asigura perpetuarea.
O fotografie similară urma să facem - tot mama si cu mine - la
Paris, într-o piațetă. Privirile tot spre Cer. Obrajii tot lipiți. Nu
știu de ce m-a fascinat mereu Cerul. Chiar mai mult decât marea.
Probabil fiindcă el îmbracă și muntele, și colina, și câmpia. Și
sufletele noastre răstignite. Pe Golgota, Iisus avea Cerul
deasupra.
O altă fotografie - cu mine în picioare pe un scaun. Aveam
cinci ani. Eram prea mic pentru un cadru complet. A fost primul
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piedestal pe care l-am avut. Până acum și ultimul. Mama mă
învăța nu numai cum să recit, ci și cum să pozez. Sora mea
spunea că ne-a deformat recitatea, învățându-ne să fim patetici
și revoluționari. Tudor Gheorghe insistă că poezia nu trebuie
recitată, ci spusă. Andrei Pleșu observa că-l recitam pe Eminescu
diferit, idiosincrazic, în manieră personală în care îl înțelegeam,
considerându-l precursorul micilor noastre obsesii.
Cu pozatul e la fel de complicat. Mama ne pretindea o
atitudine demnă, scrutătoare. Altfel spus, nimic natural. Și
declamarea versurilor, și surprinderea posturii trebuie să te
regăsească în eul tău firesc. Altfel, își pierd farmecul.
Majoritatea clișeelor din copilărie sunt contrafăcute cu bună
știință. Ne maturizează precoce. Copiilor le sunt caracteristice
grimasele, zâmbetele, șovăielile, fâstâcelile. Cele mai multe
aplauze pe o scenă le obține copilul care se încurcă.
Spontaneitatea eșecului întrece succesul programat.
La Liceu, băiatul Profesorului de Sport ne-a făcut fotografii
tuturor. Evident, la chefuri. În Școală, fotografiatul era o artă
netolerată. Prea multă exactitate. Prea semăna a știință fără a fi.
Și totuși, câtă fizică și chimie în baia prietenului meu!
Developări, culori filtrate, impregnări argentice, băi în tăvițe de
epurare. Și apoi, fotografiile puse la uscat, ca niște rufe.
Culoarea se prelingea pe ele ca în Picasso. Negativul ne arăta
îmbătrâniți - cu chipurile bronzate și cu părul alb. Doar ochii ne
rămâneau vii, sferici, scânteietori. Peste ani, acestea vor fi
fotografiile reale. Cele de care am făcut haz ne vor ajunge din
urmă, ca o progesiune a anticipării. În imagini, de obicei, ne
țineam de gât, exagerând prietenia. Chiar și fără imboldul
matern, persistența unei alte realități se impunea.
Mai târziu, am început să scriu pe spatele fiecărei fotografii
câteva cuvinte. Chipurile, ca să nu uit. În realitate, doream să
am și eu contribuția mea. Mica legendă schimba contextul,
proiecta lumina cum voiam eu. Deveneam fotograful de
încadrare. Nu stăpâneam tehnica obiectivului, dar îmi însușeam
capodoperele. Fără fotografii, un chef era ca și inexistent. Neam dat seama ca putem dura prin imagini. De aceea, făceam tot
ce ne stătea în putere să ieșim cât mai bine în ele.
Acum sunt fotografiat de profesioniști, dar dorul chefurilor
mă bântuie. Afișele conferințelor, copertele cărților abundă cu
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mine. Apar în albume foto. Sunt vederi cu chipul meu, iar jos e
scrijelit un aforism ce îmi aparține. Nu pe verso, ci pe fronton.
L-am detronat pe Cicero. Dar obrazul mamei e tot mai departe.

Capitolul 84

Astăzi, Muzeograful împlinește 70 de ani. E ca și cum eu
n-aș fi încă născut. E atâta erudiție între noi, încât ar merita o
vârstă matusalemică. Întotdeauna m-a fermecat prin
enciclopedism. Era gata să aprofundeze orice subiect. Istoria era
doar pretextul unui început. Contextul era mereu schimbat.
Invitat la orice reuniune, era catalizatorul și guru, dădea greutate
și profunzime clipei, care altfel, înaripată, ar fi zburat fără milă.
L-aș fi vrut Profesor Maiorescian. Fiind Muzeograf lângă
Parcul Alei, l-am asociat mereu cu ideea de timp liber,
extrașcolar. Apoi cu peripatetismul aristotelian, care mi-a
devenit atât de drag. M-aș fi plimbat ore cu un asemenea om.
Dacă nu aș fi reținut nimic, cel puțin aș fi făcut mișcare. Îți
interzicea a priori să notezi ceva, fără să ți-o spună. Volumul de
cunoștințe era enorm. Cu adnotări la subsol. Construit pentru
Sorbona, a rămas la Giurgiu. Și a înnobilat Cetatea.
Eu, cu băiatul Profesorului de Sport, am găsit niște ziduri
medievale pe Strada Dunării. O punte mică le străjuia. Cât să
treacă un singur om. În lateral, o apă stătută, cu un lac căruia
Istoria nu îi mai unduia luciul. Totul era încremenit. Ca în
„Marile Speranțe'' - Mireasa nemăritată, dar gătită de nuntă.
L-am chemat pe Expert. Și a venit. Și-a rupt din timpul său
prețios. Nu ne-a spus că avea de studiat. Și nici că știa ruinele.
Ne-a creat mirajul descoperirii. Astfel, ne-a apropiat de
Arheologie sau, mai exact, de Pârvan. „Getica'' era aici, încă
nescrisă. Noi eram fermecați. Poveștile noastre căpătau contur.
Găsisem primul adult care credea în ele. Care se juca deadevăratelea cu noi. Sătui de Profesori crispați și pedanți.
bubuind de date, iată un Trubadur, un Cavaler al Onoarei.
Întelegeam de ce tata îl avea bun prieten. Tata, un solitar, cu
prieteni să-i numeri pe degetele de la o mână.
Mi-aș fi dorit să mă duc în fiecare duminică dimineața în
cămăruța de studiu a Maestrului, acolo, la Muzeu, și să deprind
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buchiile. Nu am avut curajul să-mi exprim rugămintea. Mi-ar fi
fost acceptată, ca și aceasta, infinit mai infantilă, de a vizita niște
ruine deja catalogate.
Când vizitam Muzeul, îl căutam din priviri. Era mereu
disponibil. Niciodată ocupat. Cum spunea Pleșu de Noica,
„mereu bine dispus - adică bine amplasat''. Fiecare mostră era
stoarsă până se golea de sens. Și apoi era pusă cu migală pe
raftul ei de sticlă. Perfecțiunea înseamnă că nimeni după tine nu
mai poate adăuga ceva.
Muzeograful mă fascina, dar mă și amuțea. Eu, care nu
acceptam compromisul de a fi al doilea, aici îmbrățișam poziția
ultimă. Avea mereu un zâmbet. Uneori stins, când vorbea de
lucruri tragice. Această bizarerie aparentă a mimicii ascundea
bucuria trecerii Timpului, cu relele lui cu tot. Și mai era bucuria
exprimării tuturor câte au fost, într-o manieră proprie specifică.
Un discurs ușor cântat, ca al lui George Călinescu, dar fără
acutele și gravele acestuia.
Era molcom, adormitor, ca orice poveste ce nu se termină
niciodată și se continuă cu alta. Dacă rămâneai treaz, ca Prâslea,
erai salvat. Mi-am ascuțit parii și mi-am înțepat bărbia în ei.
Astfel am învățat, precum Mircea Eliade, să dorm puțin. Mai
ales în fața unui astfel de Argos, ce are mereu câțiva ochi
deschiși.
Am vizitat multe Muzee ale lumii. În toate orașele în care
mă duc, le caut. Majoritatea sunt de Artă. Istoria e prea dură
pentru a intra în circuitul turistic. Ici - colo câte o statuie răzleață,
dar și aceasta e prea mult. În Muzee nu mai sunt Muzeografi.
În privința Muzelor, mă abțin. Nici pe ele nu le-am văzut. În cel
mai bun caz, ți se oferă un ghid audio. În limbile de circulație.
Dar Arheologul găsitor, Restauratorul ceramicii, Muzeograful
dăruit unde sunt? În ce subsol, în ce hrube, în ce catacombe?
Aș dori ca Muzeul din Giurgiu să nu apeleze niciodată la
ghiduri audio. Ele fac rău memoriei afective. O transformă în
memorie și atât. Când vizitez Muzeele lumii, îl am lângă mine
pe Mentorul din copilărie, pe Muzeograf. Plătesc cu înverșunare
două bilete, deși mi se spune că sunt singur sau că, în prima
duminică din lună, intrarea e gratuită. Eu vreau să mă asigur că
simbria e la zi.
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Am crezut că sunt bun la Literatura Română până când ni
s-a predat Eminescu. Atunci mi-am luat adio de la o carieră
scriitoricească, precum Antoine de Saint-Exuperey de la una de
desenator. Dar din motive diferite de ale pilotului francez. Nu
că nu eram recunoscut de cei din jur, ci că mă detestam eu. Mă
consideram rigid și anacronic. Am continuat să citesc însă, cu
râvnă, cu împătimire, chiar. Dacă nu pot să scriu, măcar să-i
judec pe cei care o fac. Comentariile îmi ieșeau. Mama avea un
caiet, scris de ea, cu comentariile textelor din clasa a opta, atât
de necesare ca să iei treapta întâi și să intri la Liceu. Le-au
învățat generații.
Mă întreb, oare Profesorii corectori nu sesizaseră algoritmul?
Probabil că figurau câteva filoane în tot orașul. Ca în Elada Școala Cirenaică, Pitagoreică... Când totul era cosmetizat,
fetișizat, cartonat, o figură de stil în plus era în firescul ei.
Precum Alexandru cel Mare, am tăiat Nodul Gordian. La el
acasă. A curs puțin sange. Erau și vinele mamei. Cordonul
ombilical, care hrănise atâția feți. M-am dedat singur inaniției.
M-am hrănit cu trupul meu. Hemografia nichitiană - am scris cu
sângele meu, nu la propriu, ca Esenin, dar acolo, cu sudoare și
cu lacrimi sărate.
Am luat Treapta cu Magna cum Laude. Nota de la
Matematică nu a mai contat. O învinsesem prin ricoșeu. Și ce
eforturi făcusem pentru ea! Ce treziri matinale și ce adormiri
nocturne cu capul pe birou, ce coșmaruri ale insuccesului!
Acum, matur fiind, mă trezesc în miez de noapte lac de răceala
emoției că am picat Treapta. Precum Romanii, care nu au mai
introdus niciodată elefanții în reprezentațiile de Circ după
sosirea lui Hannibal Cartaginezul, cu pahidermele lui africane,
la Porțile cetății Eterne. Dramaturgul și comentatorul sportiv
Mircea M.Ionescu mi-a spus că sunt unul din cei mai buni critici
de teatru, pe care i-a întâlnit în carieră și mi-a permis să țin
Conferința „Marin Sorescu'' la Festivalul Teatrelor Dunărene de
la Giurgiu.
Dar să mă încumet să scriu îmi era greu. O operă a mea, nu
o exegeză a altora. Era pâslos, amorf, nereliefat. Citisem prea
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mult, prea haotic, prea deslânat. Nici tata, nici amicul său,
Inginerul Bibliofil, nu reușiseră să mă strunească. Plăteam prețul
nesupunerii mele. Întâlnirea cu Eminescu a fost frontală. Am
întâlnit geniul. Pe ceilalți mai puteam să-i copiez, să le fiu
epogon. El mă copleșea. Era perfect. Nu avea umbră. Nu aveam
unde să mă ofilesc - precum a avut senzația o clipă Brâncuși în
Atelierul lui Rodin. Pe mine, ori mă topea soarele, ori îi
rezistam. Am ieșit din bârlogul meu în crepuscul. Bâjbâiam cu
ochii mei încă neformași, prin pleoapele parțial deschise. „Sunt
croitor de pleoape” - se definea Gheorghe Tomozei, acest infinit
cunoscător al lui Eminescu, încât și-a permis să scrie o alegorie,
Miradoniz - ipotetica întâlnire Mihai - Veronica în adolescența
lor.
Nichita spunea că literatura care îl are pe „cel mai mare'' se
compromite din start. George Călinescu a comis-o
declarându-l „Poet Național'' pe Eminescu. I s-a spus
„Nepereche'', „Luceafărul'', „Omul Total al Culturii Române'',
„Suma Lirică de Voievozi Romani”... Și cu noi, ceilalți, cum
rămâne? Noi, nenăscuții încă? Ne mulțumim numai cu Daciada,
Mișcarea de Masă pentru Amatori? Cu diletanți nu se poate
construi o Cultură, iar a o considera deja încheiată înseamnă a
o omorî. Cultura va naște mereu genii. Aici și aiurea. Asta e
menirea ei. Să se autodepășească. Altfel, conform lui Confucius,
regresează.
Eminescu insusi ar regreta soclurile pe care a fost înălțat.
Prea multă piatră. El, care a umblat mereu pe jos, dintr-odată
sus. Ar avea rău de înălțime. El avea simțul măsurii într-o
dimensiune infinită, raportat la admiratorii lui. Nu zic să-l uităm.
Dimpotrivă. Să-l citim mereu. Cel puțin când suntem
îndrăgostiți, cum ne cerea Sadoveanu. Și ni se poate întâmpla
de câteva ori pe zi. Dar atât. A face clasificări înseamnă a osifica
un sistem. Să luăm exemplu din sport. Acolo, un clasament e
valabil un an. Apoi se șterge totul cu buretele. Se face tabula
rasa. Echipele încep de la zero, cu șanse egale.
Chipul lui Eminescu din Liceu pe un hol, într-o clasă, pe un
perete lateral - era mai mult decât figura politică acaparatoare,
centrală, identică, reprodusă la infinit, ce ne marca privirile,
orbindu-le. Nu poți să privești ore în șir un chip și să-ți fie drag.
De aici survin divorțurile și Revoluțiile. Nu a fost rău că
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Eminescu a fost situat mai lateral, mai ascuns. Trebuia să faci
un efort ca să-l vezi, să întorci capul, să străbați un culoar torid
vara, friguros iarna. Acesta e Eminescu. Cu bunele si cu relele
Nației Noastre.
El ne îndeamnă cu blândețe să-l depășim. Noi, oițe
nenăzdrăvane, ne oprim umil la linia de demarcație. Nicio
performanță nu se derulează în spatele zgârieturii de start.
Copitele roibilor noștri o bat cu ardoare, ridicând praf roșiatic.
Se nasc poezii noi. Unele mai bune decât „Luceafărul". Trebuie
să avem curaj. Eminescu ar fi mândru.

Capitolul 86

Nu m-a urât niciun Director de Bibliotecă, deși ar fi avut
toate motivele să o facă. Citeam cărțile până la epuizare, mă
îndrăgosteam de ele ca de Fecioarele Despletite ale HortensieiPapadat Bengescu.
Nu știam prea bine literele, dar cunoșteam drumul spre
Bibliotecă. Pofta de a împrumuta cărți era devoratoare. Mă
hrăneam cu ele în toate pauzele. De ce nu te joci cu noi?'' - mă
întrebau băieții. „Fiindcă nu sunt în formă! - le răspundeam
într-o doară. Nu pot să alerg.'' Adevărul e că mă plictiseau cu
jocurile lor, multe inventate de mine spre a le mai dinamiza un
pic, spre a le spori caloriile. Dar orice joc e pentru o anumită
vârstă. Pe urmă devine caduc.
Numai Cartea e eternă. Împărțirea în cărți pentru copii și cărți
pentru adulți e la fel de iluzorie ca împărțirea în cărți pentru
femei și cărți pentru bărbați sau, și mai hilar, în tranșarea
pieselor lui Shakespeare: drept tragedii cele care se terminuă cu
înmormântări și comedii cele care se încheie cu nunți. Și fetele
se țineau de capul meu în pauze: „De ce nu vorbești cu noi?
Seriosule!'' Era o jignire și o apreciere fără limite, în același timp
- cum numai partea delicată a Lumii știe să o consacre. Lor le
răspundeam serios: „Am de citit cartea aceasta de la Bibliotecă.
Trebuie să o duc înapoi.'' „Și nu poți să o duci necitită?''
Ce stratagemă simplă mi se propunea! Deveneam om de
vază, împrumutam periodic cărți și nici nu lăsam fetele
nevorbite. Și totuși, dintre cele două compromisuri, l-am
preferat pe ultimul. Fetele erau mereu lângă mine, puteam să le
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amân, erau în câmpul meu vizual. Câtă vreme Cărțile îmi scăpau
de sub control, fiecare pagină era un alt orizont, o stepă bătută
de vânt, care nu știai ce ascunde dincolo de linia infinitului.
Acasă citeam pe ascuns. Părinții mei, amândoi de factură
umanistă, doreau să echilibreze balanța și ne îndreptau spre real.
Indirect, ne spuneau că ceva nu merge în zona blândă a
Beletristicii. Ce? Nu știau nici ei, nu știam nici noi. Lumea nu
dădea doi bani pe un om care citește. Părea înfrânt din start.
Avea prea multe idei prinse de trup, ca niște bile de fier la
picioare. Nu aveau agilitate. Erau scrupuloși, perfecționiști, ușor
de înfrânt. Până să-și încordeze ei arcul lui Apollo, îi dărâma
ghioaga lui Hercule.
Și m-am făcut că îmi plac matematica, fizica, chimia. Dar
citeam pe ascuns toată Poezia Lumii. Ce făceam în pauze
demonstrativ, în ochii tuturor, acasă era o activitate subversivă,
fără sorți de izbândă. Rezultatele mele erau inferioare celor
obținute de sora mea, pe același interval de travaliu.
Randamentul camerei mele era mai slab. Deși la fel de bine
aerisită, mai bine luminată, nu oferea condiții prielnice identice.
Sub același acoperiș, unul creștea, altul părea că dă înapoi. De
abia peste ani, când tot efortul meu ascuns a devenit vizibil, când
am început să țin conferințe, să scriu cărți, să am la televiziune
emisiuni de cultură generală, am realizat că niciun rând citit nu
a fost în zadar.
Am început să le mulțumesc Scriitorilor Lumii, care mă
adoptaseră, mă primiseră în Breasla lor, îmi împrumutaseră
uneltele lor, până în ziua în care eu mi le-am făurit pe ale mele.
Nu am renunțat nici la matematică, fizică, chimie, ele apar în
operele mele, în discursurile mele publice și în convorbirile
private. Consider că, dacă te-a apăsat ceva, măcar să dai mustul
esențelor tale. A început să îmi placă neplăcutul, anostul. L-am
sublimat în frumos. Par nesincer, dar acesta e adevărul. Îmi sunt
aproape toate nereușitele și reușitele mele. Prin ele am ajuns ce
sunt. Nu putem urma toate drumurile vieții noastre. Mereu sunt
răspântii. Important e să nu facem pauze prea lungi. Putem
dormi o noapte sub Lună Plină, dar în zori e bine să o pornim
pieptiș.
Am rămas dator băieților cu jocurile nejucate. Cele inventate
de mine aveau o cheie davinciană. Nu se puteau juca fără mine.
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Asta îi enerva la culme. Mă admirau, dar îmi și detestau lipsa.
„Aveți destule alte jocuri'' - le răspundeam eu, sigur pe mine, și
uite așa, părând flegmatic, mi-am pierdut toată echipa de amici.
Fetele au renunțat mai greu, dar au renunțat în cele din urmă.
Își dezveleau câte o coapsă, se aplecau peste decența decolteului
- eu nu și nu, deli cu ochii eram acolo, mai mult în trupul lor
decât în carte. Au fost cele mai frumoase lecturi. La două mâini.
Unele veneau lângă mine, să citim împreună.
Le simteam respirația fierbinte, prea fierbinte, prea
precipitată pentru a permite o lecturare atentă. Peste ani, scriam
în apropierea unei Dive. Aburul ei cobora de pe Montparnasse.
Mă învăluia. Ea scria, nu eu. Eram doar scribul umil, atent la
caligrafia ei în aer. Fără femei, nu aș fi fost talentat. Un poet
ratat, ca atâția alții, care s-au încăpățânat să nu cunoască Femeia,
să creadă că un Sonet se face doar așa. respectând o metrică.
Fata de lângă mine, vrăjită de ce scriu, era atentă la mimica mea.
În copilărie, aveam colegi care „scriau cu gura''. Se strâmbau,
grimasau precum „Omul-Locomotivă'' - Emil Zatopek, singurul
până azi care a câștigat la o singură ediție a Jocurilor Olimpice
toate medaliile curselor de fond puse la bătaie - 5, 10, 42 de
kilometri. La ultima - Maratonul - concura pentru prima dată.
Era muncitor într-o fabrică de încălțăminte, urmărit încă de
interdicția tatălui său, un apicultor fără resurse: „Nu mai alerga,
că rupi prea multe ghete!'' Se antrena în timpul liber, de multe
ori noaptea. A îmbunătățit metode dure de obținere a
performanței: secvențializarea - alternarea efortului intens cu
pauzele scurte; hipoventilația - travaliu cu respirația redusă,
pentru a crea deficit de oxigen și exces de dioxid de carbon în
sânge și, în consecință, acidoza lactică - formula chimică a
oboselii. În săptămâni de adaptare, organismul a încetat să mai
producă acid lactic - și la competiții era imbatabil. Spunea: „Mă
va depăși doar acela care se va antrena mai mult decât mine''
Dar grimasa i-a rămas, chiar și pe podium, spre ironia
jurnaliștilor. Le-a replicat cu umorul său de ceh din Silesia
moravă: „Ce să fac? Nu sunt atât de talentat, încât să alerg și să
râd în același timp.''
Mie, laTeleviziune, mama Blonduței, fata pe care am
adorat-o la toate vârstele, îmi reproșa blând că sunt prea
încruntat. Și avea dreptate. Nu eram telegenic. Dar, intrând în
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profunzimea Lumii, simțeam nevoia să mă transpun. Nu mă
vedeam, dar îmi închipuiam că îmi stă bine. Purtam toate
frumusețile vremurilor.
Singurele dăți când am fost ferit - și a fost meritul Lui
Dumnezeu - au fost transmisiunile televizate din Nopțile de
Paști din Catedrala „Adormirii Maicii Domnului'' din Giurgiu.
Pe cât era momentul de solemn, operatorii găseau un debușeu.
Filmau cu „Gogu'' - invenția unui om extraordinar al Giurgiului,
Domnul Petre Slăvescu, născut cu un secol mai devreme. Era
un multicar de filmat portabil, un furgon care lua tot tabloul de
regie cu el. Omul acesta minunat a luat, cu echipele sale de
tineri, mari premii la Concursurile de Robotică din Japonia. Cu
mine vorbea puțin și rar, și întotdeauna apreciativ. Spunea că nu
are ce să-mi reproșeze și că își dorește să continui emisiunile
prin care deschid calea spre marea cultură. Atunci, în Nopțile
de Paști, îl preslăveam pe Iisus într-un studio întunecat, fără
luminile orbitoare ale reflectoarelor. În Nopțile fotonice, în care
toți primeau Lumina, eu o invocam doar. Mi-am dat seama că
poți avea din plin acces la Euharistie și Epifanie, la Revelație,
la Întrupare și la Înviere, chiar dacă ești departe de multimea
aclamatoare. Câți a avut Iisus de Florii alături, câte Osana nu i
s-au cântat, câte veșminte nu i s-au întins la picioare, ca într-o
Săptămână apoi, una de Șapte Zile, redusă la scara umană, nu
timp Biblic, să fie renegat de aceiași înfocați și să moară aproape
singur, pe un morman de gunoaie.
Fata care mă privea când scriam se lăsa sub mine, privindumă de jos în sus, ca pe Statuia lui Helios din Rhodos.
„Ce vezi?” - o întrebam.
„Nimic!” - îmi răspundea, și apoi adăuga veselă: ''...zelul
creației!''
Să mai fi avut grimasa lui Zatopek? Dumnezeu știe. Și
frumoasa de lângă mine. Pe care mi-a fost întotdeauna jenă să o
întreb.

Capitolul 87

Mi-am petrecut mai mult de patru ani în liceu. Și asta fără a
rămâne repetent. Dar amintindu-mi-l mereu. De altfel, Liceul
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nostru nici nu cred că a avut repetenți. Era doar o figură de stil,
o sperietură morală. În Școala Generală Numărul Șapte - Școala
fără Nume (încă) - aveam un „Țepeluș'': o gazetă de perete în
care un arici, evident plin de țepi, îi aștepta pe nepremianți. Și
cum nu toți luau coroniță, mai poposeau câțiva pe acolo. Și nu
doar scriși, ci în carne și oase, arătați cu degetul, ironizați...
Astăzi nu s-ar accepta astfel de practici.
Școala și-a pierdut autoritatea. A devenit un colocviu, o
discuție între elevi și profesori, în care părțile nu se mai ascultă
și în care este absurd să pui întrebări, fiindcă răspunsurile nu
mai vin. Elevilor le-a crescut prestigiul, iar dascălilor li s-au
redus competențele. Mai învață doar cei care iau lecții
particulare sau care se autoeducă. A revenit Epoca lui da Vinci.
Nu e rău. Toscana e plină de copii jucăuși, care nu se mai duc la
Școală și care admiră căderea în cascade a răului Arno. Până la
ecuația lui Bernoulli, mai e un pas.
Eminescu, Nichita au fost repetenți. Eu, nu. Nu a vrut nimeni
să îmi ia în serois necunoașterea. De altfel, pentru a fi lăsat
repetent, trebuie mai mult. Infinit mai mult. Expresia spune tot:
„a te lăsa repetent''. Nu rămâi tu, e o instanță care hotărăște, o
Pronie, un Destin. Trebuie să te revolți, să lupți, să te zbați.
Eminescu a fugit de acasă. „Noi unde să mai fugim de acasă?''
- se întreba Sorescu.
Acum peste tot e acasă. Peste tot e bine. Ești găsit imediat.
Pentru putin confort, te întorci ca Mona din „Steaua fără nume''
la Grig. Nichita a confundat litera „O'' cu o oaie. Învățătoarea
i-a strigat că a ieșit din tablă. Nici asta nu am avut curajul să fac,
deși în clasele mici totul era permis, nu aș fi fost exmatriculat
pentru un asemenea motiv. Noi ne zbăteam să fim fiecare în
parte cel mai bun, nu doream să împărțim cu nimeni privilegiile
liderului. Când am văzut ce diluție e pe podium, ne-am liniștit.
Puteam fi campioni și fără a ambala motoarele. Și am început
să facem economie la carburant. Între două crize ale petrolului.
Repetenția presupunea altceva. Ieșirea din matcă, evadarea.
Dacă toți erau buni, tu trebuia să probezi contrariul. Și apoi să
te remontezi.
Nadia Comăneci, pentru a-și împlini superbele volute la
paralele inegale, se răsturna, sfida gravitația, se lupta cu legile
naturii, așa cum o făcuseră vreme de secole fiziceni încercați.
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Dar ei se duelaseră pe hârtie, Nadia o făcea de-adevăratelea.
Fără plasă de siguranță, fiindcă solul era prea aproape și nimic
nu ar fi putut amortiza căderea. Mai mult ca la Montreal, Bela
Karolyi a admirat-o la un Concurs Interjudețean, când a căzut
de trei ori și s-a ridicat de fiecare dată, spre a-și continua
exercițiul. Era ca un nod pescăresc strâns la nesfârșit, tot mai
trainic. Fostul aruncător de ciocan a simțit un nod în gât. Și-a
dat seama că are în față o viitoare mare campioană. Care nu
câștigase nimic, dar care își asumase toate victoriile viitoare.
Repetenția presupune să cazi și să te ridici din această poziție
ingrată și detestată de toți. Faci, de fapt, o torsionare. Tsukahara.
Îți găsești cea mai bună poziție de atac. Cunoști abisul. De acolo
nu mai ai unde cădea. Nu îți rămâne decât să urci. Țâșnind.
Nimeni nu m-a luat în serios. Nici măcar părinții mei, care
mi-au fost profesori. Toți m-au trecut clasa. De la ai mei aveam
pretenții. Știau cu ce mă ocup acasă. Știau cât timp pierd. De
câte ori mă adunau din ale mele spre lecții. Și totuși, au închis
ochii: „Lasă-l, e băiat bun, se remontează el, să-l prindem ca pe
un vagon de lungul șir al trenului ce-i poartă pe toți!'' Dar cu cât
mai încărcat, cu atât trenul se mișcă mai anevoie. Nu mai poate
lua muntele pieptiș. Caută tunelurile, scurtăturile întunecate,
pierzând piscurile. La asta te aduc profesorii - la mersul în
coloană, pe drumuri bătătorite sau de fier, bine trasate cu
instrumente de geometrie.
Școala a omorât hazardul, cu farmecul lui cu tot. Cine îl mai
ascultă pe savantul francez Jacques Monod, care afirma cu tărie
că viața e produsul întâmplării, al unei bizare șanse? De ce să
eliminăm ineditul, neconvenționalul? Viața s-a născut într-o
lume moartă, care îi dădea minime șanse. Domina azotul, adică
elementul „a-zoo'' – „fără viață''. S-a zbătut și a ieșit la lumină,
unind hidrogenul venit din Soare, unde se descompunea în heliu
și ardea toată materia, cu oxigenul, întreținătorul focului. Ce
savant ar fi putut prezice că din acest amestec exploziv se va
naște blânda Viață?
Atunci, dacă nimic nu putem anticipa, de ce ne erijăm în
cunoscători și deschizători de drumuri? În plus, cerem să avem
și adepți, umili discipoli care să ne urmeze. Viața nu a ascultat
de nicio lege, dar și le-a construit pe ale ei. Noi, născuți din ea,
trăitori cu clipa, am devenit supuși și ermetici, crezând că astfel
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ne vom prelungi zilele. Pentru ceva ani în plus, ne batem joc de
fărâma de viață ce strălucește în noi.
Suntem prea cuminți, prea premianți, prea ahtiați după CVuri perfecte. Repetenția era o șansă. Poate și fiindcă nimic nu se
repeta în viață. Ne-ar fi adus nu aprofundarea, ci clipe în plus.
Ne-ar fi oferit Timpul. Ar fi tergiversat lucrurile. Viața însăși nu
face opriri. Școala - ipotetic- ar fi permis asta. Dar și-a pierdut
și farmecul, și menirea când și-a impus să devină Instituție de
Elită.

Capitolul 88

Ora de Biologie. Doamna Profesoară are un stil incitant de a
ne face să cercetăm. Ne arunca o vorbă, o idee, un sens.
Cuvintele se rostogoleau firesc printre bănci, ca un ghem de
hârtie în care ne scriam unul altuia răvașe. Cine voia se apleca,
îl ridica și îl citea. Înțelesurile le-am descoperit mai târziu.
Mi-au trezit alte reverii. Astfel, orele de Biologie se multiplicau
și Profesoara continua să își exercite rolul sacerdotal de la
catedră.
„Organul lui Jacobson''. Prin această sintagmă ne-a lămurit
modul subtil al animalelor de a percepe realitatea. Un canal
palato-nazal, o structură receptoare și o proiecție în amigdala
cerebrală și hipotalamus. Se ocupa cu olfacția și gustul.
Animalele pot, în același timp, obține două senzații dintr-un
același stimul odorant: mirosul și gustul. Noi ne-am atrofiat nu
numai acest organ, dar receptivitatea în genere. Nu mergem pe
două culoare. Ne-ar bulversa. Apelam la fel de fel de aparate,
care să lucreze în folosul nostru, dar integrarea mesajelor ne e
străină, fiindcă ne e exterioară.
Ca să ducă din cavitatea bucală spre cea nazală substanțele
olfacției, animalele recurg la diverse modalități de vehiculare:
șerpii prin limba bifurcată, elefanții prin trompă, caii prin
flehming - ridicarea buzei superioare cu dezvelirea incisivilor –
urmată de fornăit și de nechezat. Nu creierul conștient e
destinatarul, ci hipotalamusul - un releu, o stație intermediară,
cu roluri insuficient cunoscute. El intervine în termoreglare, în
comportamentul sexual și în cel violent. Dacă le asociam,

MAIORESCIENII

249

înțelegem de ce actul sexual e o sumă de hipertermie, sudorație
extremă, patos vulcanic preschimbat în afecțiune, posesiune
intrinsecă a unei ființe străine. Nimic în zona conștientului. Totul
se tranșează subliminar. Natura a înțeles că e riscant să lase actul
sexual la indemana indivizilor. Specia ar fi fost expusa
extinctiei.
Doar omul face nota discordantă prin emancipare. Dar
atenție, emancipații, maturizații prea devreme, încă puberi, pierd
dreptul la moștenire! Nu există animal mascul pe lumea aceasta
care să nu cedeză femelei în perioada de rut. Numai omul
manifestă o indiferență filozofică. Ne mândrim cu platonismul,
dar el e destructiv. Cărțile ne lasă în lumea lor. Ne fac să pierdem
contactul cu realul. Accesul la esențe nu înseamnă și gestionarea
lor. Suntem servitorii unor doctrine superioare și nu stăpânii lor.
Natura nu permite genii. Termenul e o invenție umană. Natura
a creat doar luptători pentru supraviețuire. Și ceea ce primează
e menținerea speciei. Luptând pentru ea, individul luptă pentru
urmași. Cu cât va fi mai solid, mai rezistent, mai tenace, cu atât
va fi mai apreciat de femele, criteriul unic de evaluare în lumea
vie. Progeniturile vor fi pe măsură. Specia va înainta căutând
mereu perfecțiunea tradusă prin adaptare la mediu.
Omul își neglijează hipotalamusul. Proiectează totul în
cortex, în zona conștientă. Acest fin strat cenușiu, ce pare
exterior creierului, este ultima lui achiziție și cea mai de preț
redută. Ne lăudăm că e tot ce ne diferențiază de animale:
capacitatea cognitivă. Grație ei, am ajuns pe Lună și am descifrat
genomul uman. Perfect adevărat. Dar Horia Roman-Patapievici
se întreba „ce se pierde când se câștigă ceva?'' Avem răspunsul:
e în joc viața însăși. Viața în extensia ei - existența generațiilor
ce vor veni. Dacă toți vom fi pasionați de lectură, de știință, de
solitudine, nimic nu ne va salva.
Hipotalamusul nu mai strigă demult în noi, după ce de atâtea
ori nu a fost auzit. Acest mic organ atrofiat - organul vomeronasal - era bine să-l păstrăm. Și el ne-ar fi păstrat pe noi. Uneori,
totul se joacă pe un traseu scurt, câțiva centimetri de la palatul
dur - tavanul gurii - până la baza creierului. Vomerul este septul
nazal, numele și-l trage din latină: „lamă de plug''. Jacobson era
un chirurg danez pasionat de anatomie comparativă. A inventat
un aparat de spart pietrele din vezica urinară și un altul de oprit
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o hemoragie arterială. Dar ne-a pus pe masă schema organului,
care urma să-i poarte numele. Era în 1817. Sunt două sute de
ani de atunci. Nimeni nu i-a luat în serois studiile. Ce dacă
fornăie caii și pisicile se ling pe bot? Dar această diseminare a
substanțelor mirositoare e un mijloc de comunicare.
Feromonii - hormoni sexuali volatili - fac toată superbia
întâlnirii. Noi recurgem la fel de fel de substitute afrodisiace.
Natura are sex-shop-ul la purtător. Noi facem eforturi. Ne
imaginăm. Apelăm la conștient. Dar el e vulnerabil și supus
influențelor. Calea scurtă rămâne cea spre hipotalamus. Nicio
femelă nu ratează acuplarea și, implicit, gestația și aducerea pe
lume a urmașilor. Olfacția - cel mai vechi simț - la noi e cel mai
atrofiat. Proiectează în cortexul frontal, respectând ruta minimă.
Opusul e văzul, care are cel mai lung traiect cerebral, până în
occipital, adică lângă ceafă, ca să nu calculăm circuitul
extraencefalic al tactului - din taplă până sub bolta craniană.
Organul lui Jacobson era perfecțiunea senzației. În natură
servește deopotrivă la depistarea prăzii și a prădătorului.
Protejează, deci, și individul, și specia. Noi putem fi atacați la
orice pas. Dar nu ne e frică - circulăm în mașini, dormim în case
etanșeizate. Prada o avem în galantarele magazinelor. Alte
simțuri ne avertizează de prezența ei. Reclamele sunt atât de
mari, de sonore, încât și celelate simțuri și-au pierdut acuitatea.
Mai simplu, avem livrare la domiciliu. Și cu asta, escapada s-a
închis. Nu există căutare, nu sunt șanse de găsire. Mimăm că
suntem vii.
Corpul e apendicele creierului nostru. Actul sexual e un
hobby. Nu are decât scopul plăcerii, riscând mereu să fie întrecut
și amânat de plăceri mai mari. În natură, problema aceasta nu
se pune. Inconștientul nu are opțiuni, ci instincte de urmat. Noi
ne mândrim că am rămas fără instincte. Ultimul care ne va părăsi
va fi cel al gândirii - un reflex dobândit. Ordinatoarele ne asigură
că pot gândi pentru noi - calculează cu o viteză infinită,
stochează în memorii gigante. Într-un aforism, scriam că am
câștigat un simultan de șah cu zece calculatoare. Cum?
Deconectându-le. Salvarea noastră: până de curent. Dar există
bateriile „long-lasting''.
E clar. Suntem într-un cerc vicios. Ne învârtim într-o buclă
și ne lăudăm că ne e bine și că suntem mândri de progresele
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făcute. Intenționez să fac o vizită la Copenhaga și să recitesc
studiile lui Ludwig Jacobson. Cândva, doream să ajung în
capitala daneză ca să o văd pe Mica Sirenă ieșind din mare.
Trupul ei fragil, sculptat cu delicatețe de fiecare val ce-l
mângâie, îmi amintește acum tot mai mult de un vomer, de un
spărgător de talazuri, singurul care ne poate purta spre Cythera
- Insula Afroditei și a dragostei firești, demult pierdute.

Capitolul 89

Olimpiadele erau Liceul la puterea a treia. Ne luptam cu alții,
din alte clase, apoi din alte Licee, în final din toate județele.
Încercam să ne reprezentăm Școala cum nu se poate mai bine.
Efortul nu mai conta. Toată vara devoram culegerile, citeam
cărți extracuriculare, trebuia să fim altfel ca să fim cei mai buni.
Întelegeam că sistemul educațional era un complex de chingi.
Dacă slăbeai una, cedau și celelalte. Eu am atacat frontal
Literatura Română și Biologia. Erau înrudite. Povesteam Natura
precum Sadoveanu în „Nada Florilor''.
Pleșu îl definea pe Noica drept un bun narator al ideii. Poți
învinge orice domeniu dacă ai graiul vorbirii, ușurința
exprimării, harul scrisului. A fost un dar cu înzestrări multiple.
Când l-am primit, nu i-am știut valoarea și nu m-am grăbit să
mulțumesc. Nici nu știam cui. Mi s-a părut un hobby. O practică
de duminică. Să scriu o poezie sau o compunere într-un caiet
gros de o sută de pagini, învelit în coperte azurii, ce dormita pe
șifonier la o înălțime considerabilă. Micul Mont Parnas era greu
de escaladat. Un scaun pus lângă noptiera cu oglindă, apoi mă
cățăram pe suportul instabil ce acoperea sertarele, și gata! mana mea atingea nemărginirea. Caietul atrăgea tone de praf.
Credeam că e un reproș tacit că nu-l deschid zilnic. În realitate,
era vorba de o forță de atracție electrostatică, de care nu auzisem
pe vremea aceea.
Caietul nu putea sta mereu coborât. Era ca o velă de corabie.
Avea nevoie de înălțime ca să prindă vântul inspirației. Apoi
părinții mei, care vegheau cam tot ce aveam pe masă și în
apropiere, nu ar fi văzut cu ochi buni o asemenea „amiciție''. Și
apoi, poeziile mele erau de-a dreptul puerile. Prima era despre
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găina ce-și iubește puii. Nu o găină anume, ci găina in cere.
Aveam stofă de filozof. Deja generalizam. Deci abstractul
universalului îmi era la îndemână. Peste ani, am descoperit
vorbele Părintelui Ilie Cleopa - acest călugăr fără carte, mai
înțelept decât mulți licențiați: „Dumnezeu ne iubește pe toți la
fel - buni sau păcătoși. Cloșca se luptă pentru fiecare pui al ei''.
Părinții mi-au admirat prima dată elanurile literare, când am
scris compuneri școlare. Tema impusă. Succesul de acasă a
coincis cu cel de la Școală. Erau două instanțe care dădeau
același verdict, fără să fi vorbit între ele. Creștea inima în mine.
Joaca mea de duminică dădea roade și în timpul săptămânii. Dar
nu aveam curajul încă să o obiectivez. Lăsam succesul așa, ca
ieșit din apă. Înconjurat de talent. Avea dreptate Dalida să
suspine spunând: „Publicul ia drept simplu talent ceea ce e un
efort imens.''
Biologia am studiat-o de mic. Mă simțeam dator fiecărei
vietăți - plantă sau animal. Dacă nu aveau glas, eu trebuia să mă
fac vocea lor. Precum Emil Gârleanu după ce a descoperit „cea
dintâi durere''. Nu e suficient să știi limbi străine. La o adică, cu
oamenii te poți înțelege și prin semne. E capital să descifrezi
Natura, să comunici cu ea. Atunci vei stăpâni Lumea și te vei
lăsa copleșit de ea. Precum un pește într-un ocean, îl vei străbate
de la un cap la altul, dar meritul va fi al lui, al vehicului ce te
conține. Ca o pasăre în zbor, vei avea tot cerul în aripi. Dar aerul
va fi cel care va face totul posibil.
Colegii ne priveau cu uimire - pe noi, cei câțiva olimpici.
Uitau că o vară întreagă tocisem, mai corect ne tocisem coatele
și buricele degetelor. Oasele mâinii mele drepte mai sunt
deformate și acum: nodozități, calozități, indurații... De creier,
ce să mai vorbesc, de atâtea ori arat și prășit, că e plin de
circomvuluțiuni adânci - adevarate riduri în delicata substanță
albă. Sinapsele interneuronale de atâtea ori s-au scurtcircuitat,
atâtea mii de relee noi au format, încât acum acționează haotic,
independent de mine. Ceea ce scriu, ceea ce îmi amintesc și,
prin extensie, ceea ce trăiesc îmi e dictat de Daimonul ce
locuiește în mine și pe care mă fac că nu îl cunosc, ca să nu par
nebun.
Profesorii de celelalte materii ne considerau exponențiali. Nu
aveau curajul să se atingă de noi. Ne considerau posesia
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Profesorilor, care ne lansaseră în marile competiții. Singur
Dascălul de Sport era cel care ne provoca tocmai pe noi,
„elitele''. „Acum să vă văd ce puteți!” Și gâfâiam, și demonstram
că nu putem nimic. Studiul ne anchilozase, ne făcuse să ne
pierdem reflexele. Încercam noi să compensăm vara prin câteva
ture de bazin la ceas de seară, câteva alergări prin curtea Școlii
Șapte, care ne rămăsese pepiniera speranțelor noastre, dar și
locul reculegerii unei copilării defuncte. Ne lipsea, însă,
agrenajul public, hârjoana care maturizează un adolescent. Noi
deveneam solitari, egolatri, exocentrici. Profesorul de Sport ne
arăta că forța centripetă o poate învinge pe cea centrifugă. În
realitate, sunt egale, se anulează una pe alta, fapt ce nu-i permite
motociclistului să ricoșeze la viraje.
Faza Națională era Regina Galelor. Acolo încercam să
smulgem trofeul. Și ne mai și îndrăgosteam pe deasupra. Iubitele
vor rămâne suspendate pe harta țării - o hartă în relief atât de
frumoasă, că părea modelată de mâna lui Dumnezeu. Rareori
eram felicitați acasă. Olimpiadele se petreceau duminica, iar
fazele naționale în vacanța de primăvară. Prin urmare, tot ideea
de hobby, de pasiune facilă, îngloba totul. Ce era în afara Școlii
oficiale nu avea valore. Primul la treaptă, la un extemporal, la o
teză făcea cât reușita la zece Olimpiade.
Eu mă simțeam mândru că practicam la înalt nivel două
virtuți - Literatura și Biologia. Treceam sub preș faptul că
picasem la faza județeană la Chimie și la Fizică - materii de bază
pentru admiterea la Medicină. Până la urmă, nu poți să fii bun
la toate. Ai mei mă trimiteau şi la Matematică, să simt și gustul
amar al umilinței, să dau lucrarea pe jumătate goală. Acolo am
văzut geniile în ale Matematicii. Copii care rezolvau dintr-o
suflare orice problemă. Nu știu de ce doar în Matematică
dificultățile se numesc probleme. Probabil fiindcă pentru cei mai
mulți dintre noi sunt insurmontabile. Dar probleme, să fim
serioși, sunt peste tot. Am descoperit și geniile pe jumătate. Era
suficient ca geniul nativ să le dea o idee, un azimut, și apoi erau
în stare să își construiască singuri traseul. Simțeau algoritmul.
Eu nu l-aș fi înteles nici explicat pe tablă.
Olimpiadele de Matematică picau în duminici frumoase,
însorite. Aș fi putut face orice, numai să nu stau în bancă, să mă
uit la alții cum le merge mintea. Majoritatea mimau. Probabil
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tot de rușine. Umpleau ciorne întregi, ba mai cereau și în plus.
Foile oficiale rămâneau goale. Buclau la sfârșit ceva de formă,
sperând să fie apreciați pentru caligrafie. Uneori, geniul se ridica
din bancă și îi spunea Profesorului supraveghetor: „Lipsește, în
al treilea rând al ecuației, un cosinus pătrat de alfa''. Dascălul
verifica împreună cu colegul de la catedră. Era ca arbitrul central
și cel de tușă. După o mică sporovăială, își declinau comptența:
„Sunăm la Inspectoratul Școlar!'' De acolo, probabil, se suna la
Ministerul Educației și Învățământului. În clasă, rumoare. Noi,
chibiții, am fi cerut prelungiri. Unii, mai pendanți, considerau
că de asta nu le ieșise rezultatul. În sfârșit, verdictul. Era greu
să se dea dreptate unui geniu. Pur și simplu, un Profesor cu
ochelarii în vârful nasului trecea din clasă în clasă și adăuga în
al treilea rând al ecuației un cosinus pătrat de alfa.

Capitolul 90

24 Ianuarie era prilej să ne dăm în spectacol. O făceam cu
decență, dar tot spectacol se numea. Se regizau mici scenete.
Toți ne doream să fim Cuza. Bietul Domnitor se devaloriza ca
și pe bancnote. Unii, mai sfătoși, încărunțiți înainte de vreme,
își hodorogeau glasul și făceau pe Moș Ion Roată. Noroc cu Ion
Creangă ce ne-a lăsat, pe lângă povești, și aceste legende, atât
de reale, încât par adevărate. Doamna Elena Cuza nu avea
reprezentare. Maria Obrenovici - nici vorbă. Evenimentul era
lipsit de festivism. O Horă a Unirii, încinsă în piață, și asta era
tot. Vasile Alecsandri ne îndemna să topim Milcovul dintr-o
sorbire și apoi să ne îmbătăm de fraternitate. Petre Tuțea ne
lăuda că am făcut Unirea înaintea Italiei.
Nu am avut noi „cămășile roșii'', dar un Galibardi am avut.
În casa acestuia, la Palemo, urma să moară Nicolae Bălcescu mintea Revoluției de la 1848. În acele demonstrații de stradă,
Cuza urma să fie închis. Avea 28 de ani. Plecase din Bârlad ca
tânăr boier nu prea înstărit. Comoara lui erau prietenii din Școală
- Alecsandri și Kogălniceanu. Primul va fi diplomat, luând
Premiul Ginții Latine pentru Poezie, iar al doilea îi va fi Prim
Ministru în perioada grea a instalării Reformei Agrare. Îl va
elibera din funcție printr-o regretabilă eroare politică,
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înlocuindu-l cu o camarilă care nu avea nimic de a face cu
gândirea înaltă a savantului. Kogălniceanu îl va ierta, știind că
a jertfit totul pentru Țară, chiar și prietenii. El, care rostise
memorabilele cuvinte la instalarea lui ca Domn, cerându-i să fie
bun cu țăranii pe care mai toți Domnii trecuți i-au oropsit, va
găsi vocabule de mângâiere și la mormântul de la Ruginoasa:
„Nu greșalele l-au dat jos, ci faptele lui cele mari''.
Profesorii de Istorie se fâstâceau puțin când ne vorbeau de
Cuza. Era emblematic. Personaj de roman. Iubea viața. Și-a
transferat repede iubirea către Țară. Nu și-a dorit popularitatea,
dar a beneficiat de ea din plin. Umbla incognito prin piețe. Alain
Delon nu își pregătise încă masca pentru Zorro, dar va fi animat
în Noul Aragon de aceleași sentimente de caritate, de ridicarea
unui neam la înălțimea demnității sale, de sacrificiu neștiut.
Cuza va săruta obrajii țăranilor biciuiți și scuipați de boieri.
''- Dar cu rușinea cum rămâne, Măria Ta?
- Du-te și spune în sat că, unde te-a scuipat boierul, te-a
sărutat Domnul Țării!''
Și le-a dat pământ, cum va mai face Regele Ferdinand în
Primul Război Mondial: „Pământurile eliberate vor fi ale
voastre!'' Și așa a fost. Dar ale familiilor, fiindcă mulți eroi nu
s-au mai întors, căzând cu fața în jos, sărutând glia dragă,
precum Ion al lui Rebreanu, stăpânit de fioruri funciare și
erotice, în același timp.
Cuza a creat toate Instituțiile moderne. Nu a avut timp să ne
învețe cum funcționează. A clădit două Universități – prima, cea
de la Iași, care îi poartă numele, și a doua, cea de la București.
Nu a pretins ca Iașiul să fie capitala României, deși îi era
aproape de Bârlad. A preferat să facă o săptămână încheiată
naveta în trăsură, între cele două metropole. În Moldova fusese
ales oarecum firesc. După o întâlnire cu Cocuța Vogoride, a
demontat planurile soțului acesteia, Caimacanul care măsluise
voturile Adunării Elective. Nu putea fi Oricine Domn, dar
Pârcălabul de Galați nu gândea că va fi chiar el. Destituit din
funcție, a fost onorat cu Demnitatea Supremă - Domn al
Moldovei. În drum spre Constantinopol, spre a-l înștiința pe
Sultan de hotărârea luată, grupul de modoveni înflăcărați i-a
convins pe munteni să-l aleagă tot pe Cuza. Două Țări, un singur
Domn - asta înseamnă o singură Țară. Principiul faptului
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împlinit. Cele Șapte Puteri Garante nu aveau decât a accepta
Puterea Suzerană, Imperiul Otoman, a înțeles că își pierduse
unul din cei mai îndepărtați vasali.
Lui Cuza i-a fost greu. Avea de unit mentalități, orgolii,
supoziții. Dar a rămas în picioare, în uniforma sa cu fireturi și
cu brandenburguri. A domnit șapte ani. Cei Șapte Ani de Acasă
ai României. Pe urmă, s-a retras la Viena și la Heidelberg,
într-un exil impus, unde l-a vizitat doar Mihai Eminescu. Ce
și-or fi spus? Care dintre ei o fi recitat si care o fi spus istorii?
Cui i-o fi fost mai dor de Țara lui?
Când se juca piesa în clasă, eu am spus că vreau să fiu
Eminescu. Toți au râs, obiectând că nu e ora de Literatură, unde
eu mă simțeam în elementul meu. Am râs și eu amar. Până la
urmă, ce drept aveam să le spun ce-și vorbiseră un Poet și un
Domnitor?

Capitolul 91

Trenul spre Paris. Întreb dacă e un loc liber în cușetă. Am
ajuns târziu și am luat un bilet fără loc. Sunt la mâna Sorții. Cine
coboară mă iubește. Întreb dacă locul de la fereastră e liber. Mi
se răspunde că da. Evident, nimeni nu știe pentru cât timp. Ca
în viață, trebuie să profit imediat. Înainte să mă așez, mulțumesc
ca pentru o mare favoare. Să vezi lumea de jos e un privilegiu.
Și în mișcare, de la geamul unui compartiment. Am mai făcut
eu un drum Lille - Bruxelles cu un TGV, cu trei sute de kilometri
la oră, de nu am văzut nimic, decât cele două gări - de pornire
și de sosire. Cu avionul e și mai rău. Numai nori. Aristotel asta
regreta, că a făcut călătorii pe mare, în loc să le facă pe uscat.
El, peripateticul, prefera să înconjoare mările decât să le
străbată.
La început, grecii navigau în apropierea coastelor, nu le
scăpau din ochi. Când și-au dezvoltat velele și și-au consolidat
parâmele, s-a dus și cu pământul. Au pornit-o în larg. Doar
Ulise, bietul de el, ținea capul intors spre Ithaca. Orice aventură
adevărată durează minim douăzeci de ani. Iar returul ține cât
fapta eroică - Războiul Troiei. Eu am plecat de cinci ani din țară.
Mai am de colindat.
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Până una alta, sunt în tren. Confortabil instalat la fereastră.
Locul meu favorit, detestat de mulți - trage, e curent, soarele e
orbitor, perdeluțele sunt transparente, în gări se hlizesc toți la
tine. Primul lucru când oprește un tren în gară, mirajul e să vezi
chipurile călătorilor. Oameni necunoscuți, pe care nu îi vei mai
întâlni niciodată, decupaje trecătoare din firesc. Mă las pradă
acestui experiment. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu văzut,
aplaudat - de ce nu? De câte ori nu am fost decepționat de cei
care exclamau în spatele meu: „Așa arată? Îl credeam altfel.''
Cum altfel? Un James Bond?
Dar nici el nu a fost ales din prima, s-au făcut mii de
castinguri. Probabil, opera mea mă întrece. Pare lucrarea unui
gigant. Iar eu sunt o fărâmă de om. Și muritor pe deasupra. Cel
puțin, după părinții din care mă trag.
Râd în barbă, rememorând scena intrării mele în
compartiment. „E liber locul de la fereastra?'' Nea Mărin adăuga:
„Bag de seamă că, dacă nu eram eu în compartiment să-i
răspund, rămânea pe hol, pe dinafara compartimentului gol,
neavând pe cine întreba.” Deci am avut noroc cu acești oameni,
prin urmare trebuie să fac conversație cu ei. Oamenii sunt
dornici să schimbe amabilități. Cu precădere în tren. Trece
timpul mai repede. Aflu că sunt din Magreb.
Doamna îi mai da explicații domnului - din ce zic eu. Am un
tic verbal, vorbesc repede ca să nu mi se sesizeze greșelile. De
aici poleiala de genialitate. Nimeni nu ar trebui să se lase înșelat.
La un moment dat, surpriză: doamna îi spune domnului că eu
înțeleg și neexplicațiile în arabă pe care i le împărtășește. Fapt
adevărat. Învățând câte ceva din toate limbile posibile, am
căpătat „limba păsărilor''. Le înțeleg pe toate.
Păsările scriau cu ghearele lor ascuțite pe țărmul jilav al
mărilor în regresie. Asta a dat idee egiptenilor să inventeze
hieroglifele, sumerienilor - cuneiformele. Noi le-am copiat
patentul în alfabetul chirilic, latin.
Explozia demografică a coincis cu cea lingvistică. Fiecare
neam își dorea individualitatea de expresie. Ce e mai rău. Lumea
s-a scindat artificial. Și-a pierdut armonia. Globul de cristal s-a
spart în bucăți. În zadar lingviștii încearcă să-l lipească. Vorba
lui Lucian Avramescu: „În dragoste, ce s-a stricat, stricat
rămâne.'' Sau mai romantic, în „Pe aripile vântului'', replica lui
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Scarlett: „Prefer să las vasul spart, decât să-l văd lipit''.
Mă mișc greu printre atâtea limbi. Caut un Esperanto. Smulg
din fiecare dialect câte ceva. Mă bazez pe semiotică. Tot vrem
să exprimăm aceleași impulsuri fundamentale: dragostea,
tristețea, timiditatea, frica. Față în față e mai ușor. Mimica te
ajută. Gluma că te dor brațele după o conversație într-o limbă
străină nu e lipsită de sens. Recurgi la toate mijloacele ca să te
faci înțeles. Un român care nu știa o iotă engleza se lăuda la
întoarcerea acasă că s-a descurcat de minune în Anglia. S-a dus
într-un „Inn'' și i-a desenat hangiței ce vrea să mănânce. La
sfârșitul mesei, când a vrut să plătească, a rămas surprins că
hangița i-a desenat un pat. Se întreba și în țară, de unde ghicise
jupâneasa că el era tâmplar?
Le explic colegilor de compartiment secretul descifrării
limbilor. Le prezint o lungă listă de cuvinte de origine arabă:
algoritm - calea de rezolvat o problemă poartă numele unui
matematician din Țara celor „O Mie și Una de Nopți'', povești
care ne învață că totul e posibil, dacă ești iscusit, ai minte și ești
modest. Ca Abu Hassan, poti să ajungi peste noapte Sultan. Ca
Ali Baba, poți vorbi cu pietrele și convinge muntele să își
deschidă pântecul plin cu nestemate. Precum lui Aladin, Duhul
îți poate răsări dintr-o lampă, dar dintr-una veche, plină de
tradiție, mostenită din tată în fiu. „Algebra'' - tot de aici vine, și
ideea de a înlocui cifrele cu litere. „Almanah'' - în traducere,
„locul unde se odihnesc cămilele'' și beduinii spun istorioare
nemaiauzite. ''Azimut'' - direcție. Până la Lună au ajuns aceste
cuvinte. Nu sunt aselenizări fără ele. Convivialii mei se simt
mândri. Au și cu ce. Sunt posesorii unor comori milenare,
pururea sporite.
Le povestesc că un băiețel chinez mi-a inversat cândva
pantofii. Aveam două perechi. În loc să le lase separat, le-a
alternat. Pentru el, modelul era varietatea repetitivă și nu
monotonia palidă. Dacă am avea designeri copii, am purta
pantofi diferiți stângul de dreptul. Ca în gluma aceea în care
patronul își trimite angajatul acasă să își corecteze graba de a fi
încălțat pantofi diferiți. După un sfert de oră, angajatul revine
gâfâind: „Acasă aveam tot așa: unul de un fel și altul în altfel.''
La Liceu, datorită necoordonării curiculei între Școlile
Generale, clasa ne era împărțită în două: jumătate studia
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germana, jumătate - engleza. Cum să ne mai înțelegem între noi
cu un asemenea clivaj lingvistic? Ca în perioada învățământului
rural primar, câțiva copii alcătuiau o clasă. Ne rarefiam. Era rău.
Eram mai ușor de supravegheat. Rândul la tablă ne venea mai
des. Dar pentru deprinderea limbii era un câștig. Anticipam ceea
ce va deveni normă după Revoluție - clase cu un număr mic de
elevi. Și cu un singur școlar în bancă, ceea ce detest. Cea mai
bună prietenie - și încă pe viață - e aceea cu colegul de bancă.
Cum să renunți din start la o asemenea binefacere?
Cei de la engeză îi ironizau pe cei de la germană, cărora le
fusese sortită o limbă mai grea. Râsul li s-a întors ca un
bumerang, când în libertate, și germana a căpătat importanța
englezei. Câțiva dintre noi ne aventuram să învățăm amândouă
limbile. Ne părea rău că nu puteam audia cursurile ambilor
Profesori. Dar împrumutam maculatoarele și manualele
colegilor. Deveneam astfel dublu inițiați. „Dublu'', și nu „indoit''.
Îmi amintesc vorba cu dublu sens a lui Cuza: „M-ați ales Domn
îndoit, în Moldova și în Țara Românească'' - cu înțelesul
cumulare de sufragii, dar și... dubiu, clevetire, suspiciune...
Nimeni nu e Profet în Țara lui. El a fost...
Am avut de făcut o specializare în Germania. Pentru aceasta,
trebuia să trec un examen de deprindere lingvistică. Toți mi-au
spus că e imposibil. Nouă luni. Abia de faci un copil care
gângurește fără a rosti nimic definit. Mi-am ales cea mai bună
Profesoară pentru mine la momentul acela. O Olimpică la
Germană. Cea mai mica diferență de vârstă pe care am
întâlnit-o în paideea mea. Un an, Institutul „Goethe'' îmi
furnizase manualele. Se știa că e imposibil să înveți tot. Era
liniștitor, dar nu și glorios. Le-am lăsat deoparte. Nu am început
cu ele. Fiind vară, mai aveam o lună - două de hoinărit până la
întâlnirea cu Doamna „Lehrerin''.
Mi-am achiziționat două dicționare: unul german - român și
altul german - german. Jucam cu cărțile pe masă. Îmi trebuia un
partener de joc. Am ales-o pe mama. Mi-a spus din capul locului
că nu are cum să mă ajute. Și avea dreptate. Numai că nu știa
cu ce regizor are de-a face. Am rugat-o să mă urmărească în
dicționar, spre a mă verifica cum turui expresiile. I s-a părut
nostim. Mai ales pentru variantele în română.
Și-a adus aminte de tatăl ei, care învățase germana de la
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soldații germani. Soldații se înțelegeau între ei. De sus veneau
ordine contradictorii. Am reluat parcursul inițiatic al bunicului
meu. Sărind o generație, revenim la aceeași limbă. Germana e
matematică lingvistică. Nu mă mir de ce bunicul meu a
învățat-o atât de repede. În plus, a beneficiat și de vorbitorii
nativi.
Cu mine lucrurile erau mai complicate, matematica nu era
domeniul meu forte și nici nu aveam vreun vecin de scară
bavarez. Mama a renunțat după câteva ședințe. Mi-a spus: „Treci
la franceză!'' Altfel spus, te mângâi unde știu eu, nu unde te
doare pe tine. În scurt timp, mi-am găsit un ''sparing-partener''
autentic. Lucrasem cu el „filme". I-am explicat că e tot un joc și
că-l distribui în rolul titular. În plus, se alege și cu deprinderea
limbii germane. A fost mai încântat de prima variantă. Zis și
făcut. Învățam pe rupte. În doi e mai ușor. Se naște dialogul,
comunicarea, ai impresia că ești auzit. Câte limbi nu le-am
învățat în oglimdă! Dar ecoul îți reproduce aceleași greșeli.
În sfârșit, prima oră oficială, cu o autoritate în domeniu. Mă
roagă să-i spun pe numele mic. Nu îndrăznesc. Nu am mai ști
cine-i Mentorul și cine-i Discipolul. Și chiar din prima zi nu se
poate. Trebuie să obțin prin efort această dispensă. Profesoara a
observat cu uimire că mă descurc. Probabil din Școala Generală,
unde avusesem o Profesoară emblematică. Sau influența limbii
engleze, cele două limbi având rădăcină celtică. Ce mai conta?
Smulsesem prima indulgență. Faptul că citisem ca pe apă două
dicționare îl țineam ascuns. Era asul din mânecă. Ar fi părut
nebunie și îngânfare. Departe de a fi străin de vreuna, preferam
să nu fac caz. Dintr-odată, Doamna Profesoară a întors fila. A
deschis Manualul Institutului „Goethe''. „De aici vei fi întrebat!''
Și am început sistematic, lecție cu lecție. Eu, care navigam
în oceanele infinite ale lexicului, mă înecam la apă mică.
Expresiile banale îmi lipseau. Puteam defini elementele
componente ale ornicului, dar nu eram în stare să întreb ce oră
e. Doamna Profesoară a trebuit să ia măsuri. Mi-a dat temă
pentru acasă. Toate exercițiile lecției. Ca în anii mici. M-am
simțit jignit. Nu știa cu cine se pune. Ca în „Pistruiatul'', mi-am
strigat prietenul și, pe un dâmb al vechii fabrici de cărămidă, am
început să ne facem temele. Eu îi dictam și el scria. Avea scrisul
frumos, nu ca al meu, deformat de atâta știință.
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M-am dus glorios la ora următoare. Pregătisem și o
compunere care mi se dăduse tot așa cu titlu impus. Ca în
„Castravetele'' perorat de Florin Piersic - nu am ținut cont de
temă și am abordat tot ce știam. Un dicționar întreg. Fără verbe
declinate, fără acorduri lustruite în acuzativ sau în dativ.
Profesoara mi-a luat foile. Faptul că nu-i eram elev la clasă
reprezenta un avantaj. Nu-mi știa scrisul. Îl lua drept bun pe al
prietenului meu. Cacialmaua era perfectă. Jucam fără ași, dar
cu un spirit de învingător. „Aș vrea să-mi spui compunerea cu
cuvintele tale!'' Nu a zis „pe dinafară''. Ar fi fost umilitor.
Dascălii de limbi străine nu au pretenția să memorezi. Tocmai
ei! Susțin că totul e logic. Și când te gândești că am învățat
franceza calciat - prin glisare de la cei care o vorbeau în
Hexagon. Eu cu mama în casă, cu cea mai importantă resursă
didactică. Așa e viața. Îți demonstrează că întotdeauna contrariul
e funcțional.
Am spus compunerea dublând fiecare figură de stil.
Profesoara mă privea uluită. Eu eram autorul compunerii. Nu
Holderlin sau Novalis. A fost ultima dată când mi-a dat
compunere sau temă pentru acasă. Când am ajuns în biroul meu
de lucru, ca un erou obosit, mi-am privit capodopera transcrisă
de Patrocle.
Surpriză! Era plină de greșeli nepermise: articolul hotărât
legat cu substantivul, fapt ce numai în română e permis, toate
cuvintele scrise cu literă mică, într-o limbă care adoră
majusculele. Niciun umlaut. Nici excesul nu e bun. Ion, întors
din Germania, întrebat la granită cum îl cheamă, a răspuns: „Ion,
cu umlaut!''
Mai grav era că Profesoara nu corectase nimic. Nicio marcă
roșie, deși avea pixul în mână. Mi-a luat ani să descifrez acest
mister. Faptul că am luat examenul în sapte luni mi se pare
minor. Când i-am oferit ghiocei de Mărţişor, i-am prezentat și
Diploma.
Cu o lună înainte, mai dădusem o dată examenul și-l
picasem. Îl susținusem ca să mă obișnuiesc cu sala, cu
atmosfera, ca Nadia Comăneci privind minute bune Sala
''Forum'' de la Montreal înaintea exercițiului de la bârnă, ca să
nu o mai orbească flash-urile aparatelor de fotografiat. Peste o
lună, aceeași Examinatoare care mă picase, s-a minunat de
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progresul făcut: „Probabil ai fost emoționat!'' - mi-a spus într-o
germană perfectă. M-am făcut că nu înțeleg. Nu mă putea
declasa... trecusem...
În trenul spre Paris, mi s-a relevat misterul compunerii.
Doamna Profesoară înțelesese tot, probabil din prima clipă.
Intrase în jocul meu și apoi, brusc, dorise să instituie legile
clasice ale învățării. A avut superba modestie și înzestratul har
de a renunța la autoritate, la grandoarea impusă, și a acceptat ca
un elev să conducă ostilitățile până la capăt. Nu a cerut explicații
pentru greșelile flagrante. Nu mai contau, din moment ce nu
erau ale mele. A preferat să vadă albatrosul în zbor și nu pasul
lui bizar și șovăielnic pe pământ. Fiindcă, dintre toate păsările
Lumii, albatrosul deține unicitatea de a se reproduce și de a
dormi în zbor. Și mai mult, scrie pe Cer, cu imensa anvergură a
aripilor, nefirească pentru carinajul lui delicat.

Capitolul 92

Domnul Profesor de Fizică ne pune pe catedră un coș de rafie
plin cu mere. Rumene, culese din grădina de la țară. Se
prefigurează o lecție despre Newton. Una din multele. Suntem
luați prin învăluire gastronomică. Sunt apetisante. Mie îmi
răsună în minte cântecul popular care definește dragostea drept
faptul de a fura mere din sân. Când am vizitat Normandia, am
văzut gestul la propriu reprodus pe cărțile postale. Probabil și
sub influența cidrului. Fetele noastre, care mai de care, au sâni
frumoși. În fiecare zi, dau un tur de clasă să văd care cum au
mai crescut. Răsadul a prins. Sarafanul devine tot mai strâmt.
Unele colege, în loc să își pună eticheta pe mânecă, și-au
fixat-o deasupra unui sân, ca o marcă de calitate. Școala
evidențiază uneori tocmai ce nu vrea.
Gestul Profesorului de Fizică îmi amintește de al lui Cato cel
Bătrân, care, sătul să își tot avertizeze confrații Senatori de
necesitatea redobândirii Cartaginei, încheindu-și toate
discursurile cu sintagma: „Cartagina, înapoi!'', a dat următoarea
replică scepticilor, care spuneau că nu-i nicio amenințare.
Nordul Africii e dincolo de Mediterană: le-a adus un coș cu
smochine, cele mai perisabile trufandale. Toți s-au desfătat cu
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gustul și cu aroma. În final, Cato, de la tribună, le-a spus: „Știți
de unde sunt culese? Din grădinile parfumate ale Cartaginei.
Știți cât timp a durat să ajungă la Roma? O zi.''
Newton nu a avut nimic de a face cu legenda mărului ce i-a
căzut în cap. E o anecdotă, ceea ce științific nu înseamnă o
glumă, ci un fapt banal, neconfirmat, și care nu schimbă cu
nimic evoluția lucrurilor, astfel încât poate fi ignorat.
Și totuși, de ce Profesorul de Fizică nu l-a considerat lipsit
de importanță? Fiindcă Newton însuși l-a relatat de câteva ori
înainte de a muri. Un fel de „Gioconda'' a lui da Vinci. Un mister
de care nu s-a despărțit până în ultima clipă a vieții. Înțelegerea
Tainei Mărului mă captivează mai mult decât Legea Gravitației.
Legea e simplă: toate corpurile se atrag între ele, cu cât masa e
mai mare, cu atât această forță e mai mare. Și important: e invers
proporțională cu pătratul distanței dintre corpuri - cu cât sunt
mai aproape, cu atât se atrag mai intens.
Newton a fost și un alchimist. L-au interesat științele oculte.
Speriat că faima de savant realist i-ar putea fi umbrită de
încercările de a găsi piatra filozofală ce transformă plumbul în
aur, și-a ars, la sfârșitul vieții, toate eseurile pe această temă.
Dar ele erau răspândite în opera lui. Vorbind de Legea
Gravitației, el spune că se exercită deopotrivă între astre, dar și
între corpurile aflate pe Pământ, și chiar între oameni, unde i-a
dat numele esoteric de „simpati '' - adică a avea aceeași simțire,
același patos, aceeași suferință. Un savant care găsește o ecuație
a iubirii dintre oameni trebuie luat în serios. Încep să iau notițe.
Credeam că suntem la o lecție de degustare, dar Domnul
Profesor a umplut deja o jumătate de tablă. Și are un scris mic,
ordonat, parcă ar dori să nu ne sperie cu trei table pline, cum i
s-a întâmplat lui Horia Brenciu, talentatul artist al muzicii de
calitate, trei table pline cu diagrama fier-carbon l-au făcut să
părăsească Facultatea Tehnicilor Constructoare de Mașini din
Brașov în favoarea Capitalei. Eu încă mai rămân. Atracția
pavloviană a mărului are ceva gravitațional.
Newton era un izolat, un necomunicativ, un solitar. Nu a
călătorit, nu a avut prieteni. Coresponda rar, forțat de situație,
întotdeauna prin intermediul Secretarului Societății Regale de
Științe din Londra. O făcea pentru dreptul la replică. Se găsea
mereu cineva care să afirme că el inventase sau descoperise ceea
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ce Newton patenta. Și, cum erau lucruri aparent simple, trucul
ținea. De exemplu, prismele de sticlă. Cu ele se jucase Rene
Descartes. Culorile care ieșeau la introducerea unui fascicul de
lumină l-au făcut pe savantul francez să afirme că în ele se
găsește o putere magică de a genera culori. Robert Hooke va
spune: „Și eu am făcut experiențe cu prisme și am ajuns la
concluziile lui Newton înaintea lui!''
Dreptul la proprietate intelectuală era pe atunci arbitrar și
ținea doar de persuasiunea discursului. Newton, după o scrisoare
cu vitriol, se retrăgea. Abandona studiul. Căuta un alt domeniu.
Revenea la problemă după ce adversarul murea. Și Newton a
fost un longeviv: a trait optzeci și cinci de ani. I-a îngropat pe
toți cu erudiția lui. Concret, soluția prismei: fasciculul de lumină
incoloră, zisă albă, se descompune la ieșirea din prismă în șapte
culori. De ce șapte? Esotericul. Dacă întreba un designer, găsea
mai multe. O altă prismă, la distanță de prima, dispersează și
mai mult fasciculul rezultat, dar culorile nu se modifică. O
anume plasare a celei de-a doua prisme reface fasciculul de
lumină inițial. Concluzie: lumina e formată din culori. Culoarea
albă nu există ca atare, ea rezultă prin sumarea culorilor
fundamentale. Toate informațiile ce ne vin de la astre sunt
luminoase. Cu Newton începea Era Spațială.
Uitându-se pe cer cu luneta lui Galilei, care murise chiar la
nașterea lui, Newton a fost deranjat de aberația cromatică indusă
de lentile. Și le-a înlocuit cu oglinzi. A creat telescopul, pe care
îl utilizăm și azi.
Robert Hooke, care perfecționase microscopul, și-a asumat
și telescopul lui Newton. Toate au o limită. Newton s-a retras
din nou în maladiva lui singurătate. Risca să nu i se recunoască
nimic. Era ca un copil care venea cu jucăriile de acasă și până
seara rămânea fara niciuna. Poveștile ne captivează. Toți scriem
de zor. Numai fizicianul clasei, nu. Le știe. Urmărește atent, din
prima bancă, demonstrația Profesorului. Rolurile par inversate.
Dascălul e scos la tablă. Dar se descurcă bine. De minune, aș
spune. Mă face să-mi placă fizica, cum îmi plăcuse și în Școala
Generală, predată de o Profesoară cu har.
Și, daca mărul a fost o legendă, atunci cum a fost descoperită
căderea corpurilor? Tot uitându-se pe Cer, acolo, în fiecare
noapte, Newton, un insomniac, zărea Luna. Emil Cioran avea
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dreptate: contează doar nopțile în care nu dormim. Luna cade
mereu spre Pământ, dar niciodată nu îl atinge, viteza ei prea
mare îi amână aterizarea. Rilke: „Cădem, dar Dumnezeu ne ține
blând căderea”. Dacă aruncăm o piatra, ea cade la ceva distanță
de noi. Dacă o aruncăm cu o forță mai mare, cade mai departe.
În sfârșit, dacă o azvârlim dintr-o catapultă uriașă, ea va
înconjura întreg Pământul și nu va mai cădea niciodată, intrând
pe o orbită.
Până la Keppler, orbitele astrelor se credea că sunt circulare.
Marele Copernic comitea această eroare. Părintele
Heliocentrismului, anti-ptolemeic declarat, rămânea un
aristotelian. Aristotel, „Părintele Logicii'' stipula prin observație
directă: „Repausul e starea fundamentală a tuturor lucrurilor.
Dacă se mișcă, atunci au un factor ce le imprimă și menține
mișcarea. Această mișcare, pentru a fi permanentă și naturală,
nu poate fi decât circulară''.
Dumnezeu avea rolul Lui în ecuație. Perfecțiunea era o sferă,
cercul fiind un atribut al ei, proiecția în orice plan. Și totusi,
Keppler observa o diferență de timp în ajungerea astrului la
punctul de destinație, oricare ar fi el. Câteva minute...
nesemnificative pentru ceasul cosmic... și totuși, savantul a făcut
caz și a modificat traiectoria din cerc în elipsă, dintr-un centru
a făcut două focare. Acum mergea... Astrul sosea la timp. Doar
Samuel Beckett rămânea să-l mai aștepte pe Godot.
Și totuși, de ce mărul? Mi-ar fi părut rău să rămână
nemâncate. Să fie doar demonstrative, purtate din clasă în clasă.
Domnul Profesor a terminat disertația. Ia loc la catedră. Îi place
să se plimbe prin clasă, ca Aristotel, dar, când vrea să ne spună
ceva semnificativ, ia loc la catedră să ne poată privi pe toți
simultan, ca Argus, cu mii de ochi. Uneori, ca să ne dea datele
problemelor din culegeri, exprimate în Jouli, Ohmi, Amperi,
Hertzi sau Newtoni, își pune două perechi de ochelari, pe cei de
aproape și pe cei de distanță. Ce aberație cromatică s-o anula
prin sumare? Ghidușul meu coleg de bancă îmi dă un cot discret
și are obrajii umflați. Nu râde, dar e pe punctul să izbucnească.
Vrea să mă facă și pe mine parte la complotul ludic. Nu-i
răspund. Îi arunc o privire serioasă. În pauză mă va întreba cum
am reușit să mă abțin. Cum îmi păstrez sângele rece.
Adevărul e că am ținut întotdeauna partea Profesorilor. Și
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când dreptatea nu era de partea lor. Ceea ce nu a fost cazul
Profesorului de Fizică. Dar Dascalii noștri fac totul ca să ne
învețe. Iată, renunță și la atribuțiile estetice. Se cufundă în
studiul lor ca în halatul de acasă. Reproduc mediul ideal al
aprofundării. Noi suntem încă animați de stil. Esența o vom
descoperi după terminarea Liceului. Dar drumul spre ea se va
construi în el. Nu am fost mai emancipat decât colegii mei. Dar,
având drama și privilegiul de a îmi avea părinții Profesori, le
apăram demnitatea de breaslă, de cancelarie. Nu știu dacă am
făcut bine, am fost fals, rigid, ursuz, am fost - drept
comportament - un Newton, chiar dacă nu am pus bazele
calcului infinitezimal.
Newton a descoperit Legea Gravitației, componenta luminii,
și a inventat telescopul, în Anul Mirabil 1666, în care a stat
acasă, după zborul unei comete ce prevedea două cataclisme incendiul Londrei și pesta bubonică. Einstein - în alt An Astral,
cum ar zice prin extensie Stefan Zweig -1905 - a pus bazele
Teoriei Relativității - în anul în care nu a făcut nimic academic,
aproape somând tehnic la Oficiul de Invenții din Zurich. El, care
lansa cea mai mare descoperire, trebuia să-i breveteze pe alții.
Societatea Regală de Științe din Londra nu va găsi resursele
finaciare să publice Tratatul Principiilor Fundamentale ale
Fizicii, redactat de Newton. Motivația: se publicase deja un
compendiu despre pești. Și, deși bietele ființe înotătoare nu
puteau depune mărturie, explicația a fost plauzibilă. Un om
adevărat și astronom pe deasupra, unul din puținii primiți în casă
- e drept, cu rezerve - de Newton, i-a publicat manuscrisul pe
propriile speze. Numele lui- Edmond Halley. Cred că nu e
suficient că doar o Cometă îi poartă numele. Dar poate aceasta
vrea să sublinieze raritatea gestului în întâlnirea cu Terra.
Newton însuși credea că o cometă e un meteorit - ceva care se
întâmplă în atmosfera terestră, arde și gata... Halley a definit-o
drept corp celest, cu traiectorie stabilă și reveniri ciclice. Deci
să ne mai așteptăm la fapte bune!
Mușcând din mere, cu câteva minute înainte de pauză, ni se
dă și explicația fructului. Prezent în Rai ca „malus'' - Fructul
Rău al Cunoașterii - a fost în mod eronat asociat lingvistic cu
„mella'', care în latină înseamnă „măr''. Dar silvicultorii și
teologii știu, în egală măsură, că orice fruct ne putea alunga din
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Paradis.
Și nu fiindcă Dumnezeu ne-ar fi interzis Cunoașterea - doar
ne-a înzestrat cu minte - ci fiindcă nu era normal să ne instalăm
noi în judecători ai Binelui și ai Răului - judecată ce e doar a
Creatorului. Nota de curs din Angelologia lui Andrei Pleșu.
Merele de Aur din Grădina Hesperidelor erau, de fapt, gutui
ce de la distanță îți luau ochii. Mărul Discordiei, pe care Paris îl
oferă Afroditei - singura care i-a promis iubirea celei mai
frumoase muritoare, Elena din Troia, în detrimentul puterii
oferite de Hera și al succesului militar garantat de Atena. Și se
va porni Războiul. Mărul de pe creștetul fiului lui Wilhelm Tell
și săgeata lansată din arcul acestuia - mâna nu a tremurat, dar
sufletul...
Mărul lui Newton... suntem aproape de cotor, de semințele
lucioase și fertile, trebuie să înțelegem ceva. Newton a inventat
povestea. Hooke se declarase el Părintele Legii Gravitației. Fiind
un izolat, un ermit al Științei, Newton nu își publicase studiile
din Anul Mirabil. Experiențele nocturne cu Luna au prins pagina
mai târziu.
Atunci, în memoriile sale din anii finali ai vieții, Isac Newton
a fantazat istorioara grădinii liniștite, în care un măr îi cade în
cap și îi descifrează secretul forței universale. Era, de fapt, Mâna
Lui Dumnezeu. Mărul ce ne alungase din Rai ne rechema.

Capitolul 93

Fiecare Profesor este altfel, iar noi suntem la fel. Ești unul
singur și trebuie să gestionezi o întreagă Cancelarie. Trecerea
de la o oră la alta se face cu viteza luminii. Fiecare Dascăl cu
retroproiectorul său. Alte imagini, domenii aleatorii. E
bulversant. Ca un charter rapid, care te aruncă dintr-o parte a
Globului în alta. Ți se cere să fii premiant. De parcă poți să fii
bun la toate materiile deodată. Festivitatea cu coronițe ar trebui
amânată. Peste un număr de ani. Să vedem carierele, să
întelegem ce s-a ales. Școala prinde în panglică un snop de grâu
verde și îl premiază pentru ce pâine bună va ieși.
Noi, elevii, știm foarte bine valoarea individuală. Nu ne
amăgesc notele. Exclamăm chiar, emfatic: „L-am păcălit!'' Asta
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înseamnă că nu dăm doi bani pe nota din catalog. O fițuică, o
șoaptă rostită la timp, o însemnare cu pixul în palmă sau pur și
simplu „căderea pe subiect'', singurul cunoscut - iată atuurile
gloriei pasagere. Colegii râd, își dau coate - simt supraevaluarea.
Profesorii cad frecvent în această capcană liniștitoare pentru ei,
care le garantează supremația artei lor didactice. Dacă sunt note
mari, înseamnă că s-a predat bine.
Sunt chiar situații în care e preferabil să nu te complici cu
corigențe, venit din vacanță, intervenții. Clasa trece în bloc,
ducând în siaj gașca non-conformă, conștientă de statutul ei
tolerat. Chiar îi ironizează pe ''tocilari'' - termen pe care ei l-au
impus, pentru a le sublinia inutila trudă. Tocila e un aparat care
șlefuiește metalul, ascute unelte. Dar în timp materialul se pierde
și biata foarfecă ajunge la fiare vechi, după ce ne-a slujit cu atâta
credință. Unealta nefolosită și, deci, nepolizată își doarme
liniștită somnul în raft. Grupul neinițiaților devine tot mai mare.
Capătă prozeliți. A avea de ales între a nu învăța și a te speti
muncind e o dilemă mai ușoară decât cea hamletiană. În plus e
o formă de revoltă. Nu accepți rigoarea, conformismul.
Uneori încercam și eu să sar în această barcă. Venind de pe
transatlanticul meu. Eram ușor dibuit, cu toate că renunțam la
emfază, la grandilocvență, și îmi însușeam jargonul „ultimelor
bănci''. „Aici se trăiește cu adevărat"- îmi spuneau. „Voi în față
nu aveți perspectivă. Nu vedeți decât tabla. Noi vedem de la
spate fiecare față ridicată din bancă''.
Multi Profesori mă retrimiteau în pupitrul meu din al patrulea
rând. Aveam o poziție centrală, dar preferam exocentrismul.
Simțeau că s-a întâmplat ceva cu mine. Un tantrum. Un zvâc.
Spiritului meu îi dădeau tuleiele. Devenea gregar. Trebuia să fiu
potolit prin orice mijloace. Și, în special, prin cele didactice,
singurele la îndemână. Mutarea era capitală. Mă scotea din
mediu. Reveneam în pauze, dar era prea puțin. Tot venetic mă
numeam.
Clasa era împărțită în două printr-o linie imaginară.
Profesorii - fără a face caz - erau autorii segregației. Catalogul
împărțea nu numai note, stabilea nu numai ierarhii, dar crea o
ordine socială. Ca în leagănul civilizației, între Tigru și Eufrat,
ne împărțeam în culegători, pescari, vânători, constructori,
scribi. Aveam primordiul dezvoltării. Eram o lume în miniatură.
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Nu știu dacă se încerca asta, dar se reușea din plin. Se schimba
odată cu statutul și aria de interes afectivă. Erai iubit de alte fete.
De nepremiante. Și ce frumoase erau, cu părul lor puțin
dezordonat, cu cordeluța lăsată acasă, cu trezitul lor mai târziu,
cu ochii cârpiți de somn și atât de languroși, de parcă ar fi fost
fardați. Mă așteptau cu brațele deschise și cu coapsele
încrucișate. Păreau mai mari decât colegele din față. Cartea
infantilizează. Nu permite dezvoltarea fiziologică. Nu te scoate
din găoace. Te dezvoltă în matcă. Sporești cu coajă cu tot. Fetele
din spate debordau, ieșeau din albie. Le doream mai mult decât
mă închipuiau ele ale lor. Ca în Minulescu, doream să le
convertesc precum Iisus pe frumoasele păgâne.

Capitolul 94

Am mașina în Sevice. Sau la Ciclop - numele unuia din
făuritorii fulgerelor lui Zeus. Fără de ei, nu i-ar fi învins pe
Giganţi și nici nu ar fi domnit confortabil peste ceilalti Zei. Este
motivul pentru care, din când în când, apelez și eu la ei. Sunt
tăcuți, meticuloși, profesioniști. E o revizie tehnică de rutină, cu
caracter anual. Și nouă, oamenilor, ni se cere să trecem la fiecare
douăsprezece luni pe la doctor. Nu o facem. Probabil fiindcă nu
există o lege precum cea rutieră sau poate lipsa consecințelor
imediate. Nu rămâi dintr-odată în pană. Precum în impotență vorba hâtră - mai întâi te faci de râs...
Tehnicienii mă asigură că mașina nu are nimic. E sănătoasă
tun. Precum stăpânul. Sănătatea, ca și gripa, e contagioasă.
Răsuflu ușurat. Îmi aduc aminte de un led rămas aprins pe bord.
„Nimic grav! Este air-bag-ul scaunului din dreapta față. Se
dezactivează dacă nu simte un timp greutate în fotoliu. Dar, la
nevoie, se recuplează automat!'' Sunt edificat. Deci mecanicul
de la Service știe că sunt singur. „Omul - zoon politikon'' - ființa
socială a lui Aristotel. Societatea mea se reduce la mine însumi.
Mă auto-întrețin. Cât voi mai găsi subiecte interesante.
Trebuie să fac ceva. „Să iau măsuri”, cum se spune. Orice
om responsabil reacționează când e avertizat. Chiar și de un umil
led de bord. Trebuie să-l sting într-un fel. Cu o greutate
importantă. De fapt, cu o „masă''. Greutatea e o forță. Produsul
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dintre masă și accelerația gravitațională. Pe Lună, accelerația
generată de forța de atracție selenară fiind mai mică decât pe
Terra, Greutatea corpului diminuează, deși masa lui rămâne
constantă.
O altă eroare lingvistică sesizată de fizicieni rezidă în
„conducerea cu viteză constantă'', dar cu acceleratorul activat și
menținut prin apăsarea cu piciorul sub o tensiune dată.
Acceleratorul generează accelerație, deci variație de viteză pe
interval de timp. O accelerare constantă nu înseamnă viteză
constantă, ci sporirea vitezei cu o constantă dată. Stabilind o
presiune stabilă pe pedală, inducem o forță motrice, generată de
arderea carburantului. Vom crea, astfel, o opoziție egală și de
sens contrar forței de frecare exercitate de asfalt asupra
pneurilor. Viteza se va menține constantă, noi neaccelerând, deși
activăm uniform acceleratorul. Este disputa, peste milenii, dintre
Newton și Aristotel. Stagiritul susținea că, pentru a ne deplasa
în linie dreaptă și cu viteză constantă, avem nevoie de o forță
constantă care să ne propulseze. Deși pare logic, Părintele logicii
se înșela. Uneori, firescul e plin de capcane.
Newton definește, în Prima Lege a Mecanicii, mișcarea
rectilinie uniformă - drept rezultatul unor forțe ce se anulează
reciroc. Forța motorului anulează forța de frecare. Dar cu bunul
simț natural cum rămâne? Cum să poți înainta când forțele se
anulează? Rămâne inerția - capacitatea corpurilor de a-și păstra
starea anterioară, dacă nimic asupra lor nu se schimbă. Aristotel
va fi învins a doua oară. Nu doar repausul este stare ideală a
lucrurilor, ci și mișcarea, odată ce au intrat în ea și nimic nu le
mai perturbă. Dar inerția nu e și ea o forță? O pseudo-forță rezultată din anularea unor antinomii. E Dumnezeirea, Spiritul
Lucrurilor, persistența Viului în Materie. Un lucru bun la
Aristotel - Ființa („ousia") e suma dintre Formă („morphe'') și
Materie („Xilo'' - cuvânt originar pentru „lemn'' - celuloza și
lignina - fiind baza constituției verzi a Planetei). Ne mișcă sau
rămâne pe loc la infinit, grație unei abitudini intrinseci. O formă
de tradiție nedestinată pieririi. Forțele ne dislocă din Raiul
Permanenței. Antagonizarea lor cere efort. Ca să rămânem
stabili, ceea ce în biologie se cheamă „homeostazie'', trebuie să
luptăm. Fizica și Filozofia din liceu mă urmăresc pe autostradă
- și mă depășesc. Le privesc rulând în zare. Sunt fascinante -
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nedespărțite. Unde s-or duce? Probabil una la Cambridge și alta
la Atena.

Capitolul 95

Într-o zi, am permis să se ocupe locul din dreapta, de lângă
șoferul ce eram. Nu pot să fiu decât șoferul unei femei. Mi-am
pus livrea și am așteptat-o la poartă. E un fel de a spune. Nu am
coborât din mașină. Nu i-am deschis portiera. Nu am luat-o de
acasă. Ne-am întâlnit la marginea Parcului Alei din Giurgiu.
Locul meu favorit pentru escapadele nocturne. Micul scuar al
fostei Stomatologii. Acolo pot parca. Sunt mereu locuri libere.
Ne plimbăm puțin prin parc, teii și castanii ne afrodisiază și apoi,
când totul e gata, decolăm. Nu ne-a văzut niciun cunoscut. Iar,
dacă s-ar fi întâmplat să fie vreunul, se găsea în aceeași postură
jenantă ca și noi, deci secretul era garantat. Orice taină e ținută
doar printr-un șantaj tacit.
E bine că am mașină. Nu ca „aspirator de iubiri”, cum o
numesc veleitarii. Am detestat mereu să recurg la mijloace
materiale spre a reuși în dragoste. Iubirile pasagere au rolul doar
de a-ți potoli orgoliul, și pe el nu-l poți amăgi cu edulcorații. Ani
de zile m-am descurcat din plin fără mașină. Un taximetrist
mi-a spus să nu mai apelez compania la ore târzii din noapte, că
îmi stric reputația de zi. Dar ziua eram unul, iar noaptea altul.
Ca în „Invitație la vals'' a lui Mihail Drumeș. Premianții au și ei
dreptul la aventuri. Și, dacă performează academic, pot atinge
măiestria și în jocul de culise.
Fata din seara cu pricina, seară târzie de vară - deci noapte
de-a binelea - era o fostă colegă de clasă din Liceu. Îi eram dator
cu o întâlnire. Ani de zile îmi făcuse ochi dulci și eu la fel. Dar
ai ei erau mai dulci, fiindcă erau galeși. Ai mei erau umbriți de
ochelari. Deși ochelarii clarifică văzul, dau ochilor un aspect
tulbure, lenticular. Când dansez cu o fată, în preludiu, mă uit în
ochii ei, îmi dau ochelarii jos. Privirea mioapă, necorectată
dioptric, e mai sinceră. Ne spunem vrute și nevrute. Intrăm în
transă. Apoi ne explorăm, de parcă am avea fiecare în față o
ființă nemaiîntâlnită, din Cretacic. Apoi trecem la treabă. Fiecare
își știe rolul.
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După un timp, ni-l inversăm. Dominantul devine dominat.
Dragostea e androgină. Nu mai știi dacă ești bărbatul sau femeia.
Ești și una, și alta. Când totul se termină, te miri de ce ai fost în
stare. A doua noapte, o iei de la capăt. Pentru un viril, abstinența
nu poate depăși douăzeci și patru de ore. În Liceu, îi mergea
vestea că întindea băieții precum chiloțeii pe sârmă. Mie îmi
plăcea sintagma. Colegele o inventaseră. Invidioasele.
Tocilarele. Nebăgatele în seamă. Mă și închipuiam unul din
chiloței - cel roz cu margine brodată neagră sau, mai decent, cel
negru, incizat cu roz. De carte nu-i ardea. Cumula note mici cu
apetența mea pentru cele mari. Dar ea avea demnitate. Nu lăsa
capul în pământ când era certată. De fapt, nu în pământ, ci în
dușumeaua dată cu petroxin. Uneori arunca o privire semeață
spre mine. De parcă eu aș fi putut să o scap. Aveam forțe
nemăsurate. Ar fi meritat să-i iau partea. Dar nu am făcut-o. În
toate momentele istorice ale vieții mele am fost laș. Și viața a
trecut pe lângă mine. Ca trenul printr-o haltă. Singurul lucru pe
care am putut să-l fac a fost să mă răzbun mai târziu. Să refac
Destinul. Viața mea are două părți. Una eșuată și alta care a
corectat-o. Cu cât rectific, cu atât îmbătrânesc. Poate de aceea
am început cu corecturile amoroase. Să mai pot. Pe urmă, cine
știe?
Cu iubita din Liceu, scenariul e mult simplificat. Degeaba
am văzut cândva, într-o companie selectă, „Serbările Galante''.
Nu-i deschid portiera. O las să urce singură. Cu efort. Am
mașina înaltă - probă de cățărare pentru orice femeie. Are
mișcări agile. A venit în blugi. Nu în rochie lungă de seară. Știa
ce o așteaptă de la un bădăran ca mine. Poeziile mele nu au vrăjit
pe nimeni. Dincolo de romantismul lor, se ascunde instinctul
sălbatic al unui furibund. Ne sărutăm pe obraji. Ca în
onomasticile din Liceu. Ai ei sunt reci, înghețați aproape, semn
că m-a așteptat ceva. E rujată. Fardată. Nu mai are optsprezece
ani. Dar tot ștrengăriță e. Zâmbetul ei e ca o privire ce mă
săgetează. Conduc prudent. Femeia în față face cât două sticle
de vin. Ajungem repede. Parchez. Vecinii, deși locuiesc de câțiva
ani în bloc, nu mă cunosc. Ajung doar noaptea. E un avantaj.
„Luăm liftul?” „Mi-e frică.'' De câte ori nu am auzit placa
asta. Femei care vor să le admiri despicătura rochiei când îți
merg înainte sau care vor să le ții de mână, evitând balustrada,

MAIORESCIENII

273

făcând „trenulețul'' în doi - început lasciv al unui cuprins pe
măsură. De ce nu și-a ales unul care stă la casă, dacă se știa cu
rău de înălțime? De fapt, eu am ales-o. Mă decid. Facem ca ea.
Să sperăm că e singura cedare din partea mea.
Merge în rând cu mine. Nu mă ține de mână. Opaaa... are
personalitate. După atâția ani, e normal. Sau o fi avut-o de la
început. Nu tu flori, nu tu cadou, nu tu dus la cofetărie... Se face
că nu observă nimic. Intrăm în apartament. De când am plecat
din locuința copilăriei, am explorat Universul Feminin. Aș putea
scrie o monografie. Dar nu știu pe cine ar interesa. Mai mult de
jumătate din populația Globului e reprezentată de ele și se
cunosc. Minoritatea relativă - bărbații - preferă să facă greșeli
decât să afle ceva despre genul opus.
Nu are de ce să se dezbrace în hol, că e aproape dezbrăcată.
Nu are decât o cămașă fără sutien și blugii. O strâng în brațe,
trosnindu-i sânii tari ca pe niște struguri. Își aproprie coapsele
de mine, punctul ei forte din Liceu. Mai important decât Fizica,
Matematica și Chimia. A sosit momentul să ne răzbunăm pe
toate aceste materii. Cu care să începem? Dar mai contează? Îi
desfac nasturii. Mă încurc. Sunt mici. Am degetele
neîndemânatice. Îmi tremură. Am intrat în vrie. De câți ani
aștept această venire! Mă ajută ea. Așa cum nu am ajutat-o eu
în Liceu. Dau să o sărut pe obraz ca recunoștință că și-a denudat
pieptul și abdomenul și iradiază spre mine tot
electro-magnetismul ei. Rotește brusc capul spre anterior și ne
împreunăm buzele. Ale ei sunt moi ca petalele unei panseluțe.
Prin câte guri au trecut, și-au păstrat frăgezimea. Mă prinde cu
mâinile de gât, într-o cheie de judoka a dragostei. Sunt captivul
ei. Văduva neagră își eliberează veninul. Nici un muritor nu-i
poate ceda. Dar eu sunt nemuritor, domnișoară. Când faci
dragoste cu o femeie, o readuci la virginitatea primară, altfel nu
te interesează. Își aruncă neglijent cămașa. Dau să i-o ridic.
„Las-o!''- îmi spune, altfel zis „Fii atent la noi!'' În două secunde,
a mea are aceeași soartă. Nu știu cine a azvârlit-o, eu sau ea. Dar
nu o mai suportam pe mine. Și de fel sunt friguros.
Îmi aduc aminte de colegul de clasă, inițiat prin intermediul
tatălui său spre prima femeie, a rugat-o să-i permită să rămână
în maieu. Frumoasa parteneră nordică a lui Marcello Mastroiani
a intrat în glaciala Fontana di Trevi în rochie de seară, în timp
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ce el avea pe sub smoking un costum adiabatic de
scafandru.Blugii întâmpină ceva dificultăți la decojire. Fesele
au rămas la fel de pline ca în Liceu. Nu s-au lăsat, în pofida a
două nașteri... și un divorț. Nu lucrez decât cu acte în regulă de
la Starea Civilă. Nu vreau să încurc familii. Se încurcă ele
singure. Ca sfatul lui Romică Tociu și al lui Cornel Palade - un
oltean și un moldovean, ce umor cumulat! - ''Dacă vrei soție,
alege-o de la coadă de la „Taxe și Impozite'', astea nu au datorii!''
Pantofii cu toc îi lasă împrăștiați la marginea patului. Nu am
văzut pereche de pantofi înalți să rămână decent în afara
picioarelor. Pantofii se răstoarnă, se suprapun, își expun
flecurile, pingelele, pielea fină din interior, pe care e gravată
marca de lux. Lumina tamise îi convine. Nu e bronzată. Sânii
sunt proeminenți. Sfârcurile tresaltă, înălțându-se cu fiecare
mângâiere. Mă ia în primire cu această avangardă corporală.
Stau în genunchi. Mă afund în salteaua moale. Par în minoritate,
la mine acasă. Dacă eram la ea, îmi dădea teme pentru acasă.
Experiența își spune cuvântul. Cu toate progresele din ultimii
ani, nu am recuperat. Mă împinge. Facem kumite. Cad pe spate.
Pune mâinile pe umerii mei. Simt o umezeală mediană. E clar.
M-a învins. Apoi o încordare. Parcă se încordează ea, nu eu.
Cum ne iau femeile totul! Mă eliberez. O revărsare plăcută și
caldă. Noroc cu prezervativul. Doctorul din mine plecase la
întâlnire gata capitonat. Nimic la voia întâmplării. Sesizează
stratagema și nu e mulțumită. Spune că n-a simțit nimic. Iar eu
sunt epuizat.
Nimfa cheamă satirul la ordine. Aruncă prezervativul ca pe
un rebut. Ca pe o piele descuamată. Nu pot să mă împortivesc.
Eliberarea porilor i-a făcut senzitivi. Dau să mă ridic. Dar
șoldurile ei au două tone. Când vrea, femeia e stâncă. Aceeași
căldură, dar temperatura urcă brusc, atinge punctul termic al
lavei vulcanului. Mă prinde în menghine printr-o încordare din
fese. Fesele acestea, pe care le-am admirat în Liceu. Știam că
are ochi la spate, că mă vede. Acum îmi demonstrează asta. Bat
cu palmele în saltea, a retragere. Nu mai am cuvinte. Doar
gemete. Se spune că femeia mimează orgasmul atunci când
bărbatul geme. Orgasmul lor adevărat e destinat doar marilor
virili. Întotdeauna m-am dorit unul din ei. Acum am terminat
repede. Mă mai așteaptă o repriză. Și încă una. Douăsprezece,
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ca la box. Nu le-am numărat, dar sunt făcut K.O.
O duc acasă. Îmi spune că așteaptă să o mai sun. Nu mă mai
sărută. Probabil aștepta o inițiativă din partea mea, un semn că
mi-a plăcut. Sunt încă tulburat. Am apelat la o expertă pe care
am subapreciat-o în Liceu, așa cum au subapreciat-o toate
cadrele didactice. Prin mine, s-a răzbunat și pe ele.
În câteva zile, mi-a apărut o blenoragie. Prima și ultima din
viața mea. Ca un coș de adolescentă la maturitate. M-am tratat
cu injecții. Mi le-a făcut propria mea asistentă. Văzând cât sufăr
la introducerea serului, m-a întrebat de ce le fac. I-am spus că
sunt răcit. Nu i-am zis unde. A replicat că nu sesizează niciun
simptom. Am conchis:
„Vezi, asta e diferența dintre doctori și asistente - noi punem
diagnosticul și când nu se vede nimic!''

Capitolul 96

Unul din Profesorii mei din Liceu și de după a fost Domnul
Costel. El nu a intrat niciodată în Cancelarie. Ci direct în
Biserica sufletului meu. Prin ușa din față. La fiecare Vecernie și
Utrenie. Aceștia sunt adevărații Dascăli. Care nu au nevoie de
catalog. Care nu participă la Cercuri Profesorale. Care nu au zi
metodică. Sunt mereu acolo unde e nevoie de ei, adică lângă
tine. Nu-i voi uita pe niciunul dintre ei. Deși memoria îi
amplifică și îi face Zei, ei au fost muritori. Și-au ales o zi din an
în care să moară. Una singură. În toate celelalte renasc.
Germinează. Precum plantele.
Domnul Costel iubea plantele. Curtea lui era o Grădină
Botanică. Deschisă publicului. Eu nu am plătit niciodată bilet.
Mă purta pe alei. Îmi arăta pe unde să calc și pe unde nu. Pe
urmă, îmi spunea când se pune fiecare răsad. Care sub prelată,
borcan sau solar, care sub cerul liber. Eu eram o plantă de
apartament. Nu prea îmi dădeam seama cum e să crești sălbatic,
în natură - sub soare, sub ploaie și sub vânt. Avusesem în
copilărie o singură plantă, în ghiveci. Avea niște frunze cărnoase,
lucioase, și niște flori de un roșu aprins, pe care și le etala
rareori. Era pudică. Pudoarea feminină am învățat-o mai târziu,
de la nevirgine. Cele virgine sunt impertinente, dornice să își
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piardă castitatea. Floarea mea a ajuns la gunoi. Ocupa prea mult
loc pe birou. Și printr-un conflict colectiv, pe care numai Mărul
Discordiei îl mai crease pe timpuri, și-a sacrificat existența. A
preferat să moară decât să trăiască în „Iarna Vrajbei Noastre'' –
Steinbeck, mereu actual. Mereu când văd flori - și vizitez atâtea
Grădini Botanice în lume - am o strângere de inimă. Vine din
copilărie, de la această plantă răpusă fără voia ei, dar cu acceptul
ei tacit.
Florile sunt mai puternice decât noi. Nu își părăsesc locul de
obârșie decât prin descendenți. Dacă aș fi fost floare, aș fi fost
renegat de la patruzeci și patru de ani - vârsta nubilă - la care
m-am hotărât să mă logodesc cu Lumea. Dar până atunci am
stat alături de Domnul Costel. Când am plecat, nu am știut că
nu am să-l mai revăd. Am crezut că plecarea e un moft al meu,
ca atâtea altele. O stare pasageră, fără urmări. Acum îmi e teamă
să mă întorc. Giurgiu s-a însingurat. Și-a pierdut unul din
oamenii cei mai romantici, cei mai culți, cei mai plini de umor
și de cunoscători în ale firii. Cum să mă mai întorc? Ce să-i spun
Lidei, femeii lui de o viață? Niciodată nu am știut să spun
cuvinte mari. Le consider desuete. Când Timpul face ceva cu
Viața, o înalță, o sacrifică Boltei Divine, nu are rost să te
lamentezi. E ca și cum te-ai plânge că un Suflet a ajuns la
Domnul și astfel nu va mai suferi și nu va mai muri niciodată.
E greu aici pe Pământ, unde cresc flori și unde oamenii se
dușmănesc între ei. Dar în Cer e bine. Altfel, Soarele și Luna nu
ar rămâne acolo.
Când era supărat pe lume,Domnul Costel râdea. Precum
Zorba. Spunea o poantă, culisa Răul. Diavolul nu intră dacă
nu-i deschizi poarta. Nu sare gardul. Ia diferite înfățișări, cum
zice Părintele Cleopa. Te convinge până la urmă, prin insistență.
Eeei... bine, Domnul Costel nu i-a cedat! I-a parat cu umor,
arma favorită a acestui hâtru de neînfrânt. Nimic nu scoate mai
mult Răul din minți decât faptul de a face haz de necaz.
Nu era dată să nu mă invite la masă atunci când ne întâlneam.
Iar când veneam întâmplător, cu treburi curente, considera că e
momentul să prânzim. Mereu se găsea o pâine coaptă în cuptor,
cu coaja groasă și cu miez afânat, o brânză mai albă ca laptele
din care era făcută, fiindcă se scursese opalul zerului, măsline
înnegrite pe insulele egee, roșii din curte, atât de cărnoase
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precum sânii zurlii, pline de semințe ca fetele mari, ardei buni
de copt, pui pe spuză, porumb pe jăratec, nectar rece din piersici
rubinii, caise catifelate și pere mălăiețe pus în carafă până la
buza ei. Unde sunt toate? În ce Rai s-au mutat? De ce le-a luat
Nea Costel cu el? Ca să ne îmbie într-acolo? Ca să nu fie singur?
Vom veni fiecare când ne-o fi sorocul. Deocamdată nu avem
curajul să facem un pas. Ne e frică de ce lui nu i-a fost. Asta e
diferența dintre un muritor și un nemuritor. El, precum Ivan
Turbincă, și-a învins moartea, având parte de ea. Noi o purtăm
mereu în sân ca pe o teamă ancestrală.
Îi plăceau poeziile, snoavele, istorisirile spuse de mine în fața
bulzului rumenit, a murăturilor fragede, a bărdacăi cu vin, a
sarmalelor înfășurate in ii de foi de varză creață, a plăcintelor
cu dovleac, cu nucă și cu scorțișoară. Astea ore de literatură, să
te lingi pe degete, nu alta, precum Creangă și Bădia Mihai în
pridvorul casei din Țicău, unde Tinca aducea alivencile! Iubea
fotbalul. Era un Pisti Covaci, un Mircea Lucescu, un „Nea Emi''
sau „Nea Puiu''... Avea faimă internațională. Purta România în
Lume. Cu el trebuia să fim buni. Nu aveam încotro. Aveam un
stindard de apărat. Hagi nu era un jucător, ci un mit. Era succesul
pornit de lângă plaja Constanței, răsărit din Mare pentru a auri
scoicile. Șofer o viață, urma să își încheie Destinul pe Șosele.
Motoarele pe care le-a iubit, cărora le cânta și le înțelegea
murmurul, orizonturile topite nefiresc în mersul cailor putere,
toate au fost o Premoniție la care a ținut.
Era prea iubit ca să fie înțeles, prea respectat ca să fie
apreciat, prea hâtru pentru a fi luat în serios, prea dornic de a
repeta lucrurile frumoase pentru a fi Profesor, adică Mentor al
Exactității, al Rigorii, al Absurdului... A preferat să îmi predea
mie și altor câtorva adepți, prefăcându-se că ia lecții de la noi.
Eu am căzut în capcană până mai ieri. Dar acum nu mă mai
poate păcăli. M-am făcut și eu mare. Grație lui, modestiei lui
exemlare. Dacă aveam o fărâmă din bunul lui simț, eram
departe. Aș fi avut și eu Grădină și rânduri de fini. Mi-aș fi
tapetat și eu casa cu pagini color din Atlasele Cartografice și
Revistele de Sport...
Știa Geografie. O preda nepotului. Mi-o preda și mie, dar nu
făcea caz. Pe mine mă întreba: ce știu de Insulele Marquise, dar
de Galapagos, dar de Gibraltar? Dorea să își îmbogățească
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cunoștințele. Când nu afla nimic nou, perora el, ușor peltic, cu
o dicție inocentă, care îl făcea adorabil. Dacă ar fi fost Profesor,
nu ar fi dat un elev afară din clasă. Dorea să fie ascultat de cât
mai mulți. De ziua lui, întindea masa în toată curtea, până sub
șopron. Veneau generații de fini pe care nu-i mai știai pe nume
- ca în „Nunta Zamfirei'' sau în „Călin - File de Poveste''. Faptul
că eram mereu invitat mă situa un fel de neam, deși nu eram.
Părinții mei îi cunoșteau demult.
Cei mai buni prieteni ai mei au fost cei câțiva moșteniți de
la părinți. Nu m-au dezamăgit niciodată. M-au dus la țară, să
îmi arate ce aveau și acolo, de parcă Grădina din Giurgiu nu era
destul. Și Casa reclădită din temelii. Nu i-am văzut niciodată
triști. De aceea nu am curajul să o întâlnesc pe Lida acum. Deși
e o femeie puternică - o Mara a lui Slavici, o Fefeleaga a lui
Agârbiceanu, o Vitoria Lipan a lui Sadoveanu. Ce să-i zic acestei
Troiene? Că se poate trăi fără Hector? Că Zeii i-au vrut binele,
luându-l la ei? Cine mai crede în Zei, când e vorba de moarte?
Domnul Costel m-a învățat nu numai să fiu, ci și să nu fiu. Nu
numai să trăiesc, dar și să mor. Ce lași după tine e mai important
decât cu ce ai venit.
Dacă ai schimbat ceva în arhitectura Lumii înseamnă că nu
ai trăit degeaba. Proiectasem o vizită la mine, în Franța. Uneori
aș amăgi-o pe Lida spunându-i că Omul ei e aici. Nu știu exact
unde. Probabil între Sabasa și Suha.

Capitolul 97

Liceul se derula cu repeziciune. Mai ales pentru materiile
unde nu eram bun. Și ele deveneau tot mai multe. Se repetau cu
o ciclitate prea grăbită. Ore interminabile de matematică, de
fizică, de științe tehnice, de chimie. Istoria însăși avea momente
când mă enerva. Prea multe date, prea puține povești. Eu doream
istorisiri, nu cronologii. Cronicile sunt frumoase doar dacă nu
sunt datate. „Undeva, cândva'' - ca în film. Geografia - eram
interesat să călătoresc, dar stăteam pe loc. Hărțile nu mă mai
atrăgeau. Prima dată când s-au derulat, cu praful lor bine
întreținut, roase la fiecare încrețitură, fapt ce adâncea
depresiunile, m-au captivat. Apoi, nu. Când ni se mai dădea și
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un indicator în mână, în loc să ne crească prestanța, aveam
impresia că suntem umiliți.
Liceul se denatura de la zi la zi. Trebuia să fac ceva ca să-l
termin. Ca să-l suport, m-am îndrăgostit. La infinit. Maniacal.
Era un exod. O fugă peste deșert. Fetele mi se păreau cel mai
bun mediu exotic. Fiecare era o lume. Mai târziu am aflat că
fiecare știe să facă dragoste în mod diferit. Bărbatul unei singure
femei nu e de fapt al niciuneia. Nu are termen de comparație.
Nu poate emite judecăți de valoare. Iar dragostea e evaluare. Îmi
place de tine fiindcă ești cea mai frumoasă. Dar cum faci o astfel
de afirmație fără susținere? Noi nu eram așa romantici în Liceu.
Foloseam expresia „e cea mai bună....'' Nu i-o spuneam direct,
am fi jignit-o. Dar între noi, experții, judecătorii estetici, aceasta
era marca. Ca în Grecia Antică, Binele culisa spre Frumos. Și
nu aveam nicio brumă de Filozofie. Arta aceasta bizară de a
gândi cu mintea ta ne va fi predată de abia într-a douăsprezecea,
vinerea, când toată lumea e cu gândul la distracția de la finele
săptămânii. Socrate al nostru ne va privi ironic, parcă spunând
„dintr-a noua trebuia să apelați la mine, dar v-ati bulucit spre
matematici și fizici...'' Bieții de noi! Parcă am avut de ales.
Ne-au zis părinții „la mate-fizică'' și acolo am dat treapta. Alții
la bio-chimie. Alții la mecanică. Fiecare cu ce părinți a avut. Cu
ce pretenții. Facem Școala în numele lor.
Ce poate ști un copil la paisprezece ani? Nici drept de vot nu
are. Și e pus să își aleagă destinul. Că asta înseamnă să te
hotărăști ce înveți și ce nu. Eu mă hotărâsem să iubesc. Dar nu
mă lua nimeni în serios. Nici măcar iubitele mele. Mi-am căutat
iubite în anii mai mari. Am zis că sunt mai coapte. Că știu ce
vor.
Dar ele știau una și bună: ori erai cu un cap mai mare decât
ele, aveai toate viciile posibile, declamate cu „Nu'' în față la
fiecare careu ținut de Domnul Director, erai îmbrăcat cu ceva
din import și aveai dreptul să colinzi noaptea străzile, să nu
ajungi până dimineață în patul tău. Nu îndeplineam niciun
criteriu. Când nu ai nicio calitate, voința le înlocuiește pe toate.
Mi-am găsit o iubită amorezată de poezie. Eu eram o victimă
colaterală. Ei îi plăcea Eminescu, Nichita, Labiș. Eu mă făceam
vocea lor. Lucram sub acoperire. Era singurul viciu. Culmea,
acceptat și de Școală. Am început să ne plimbăm pe străzi. La
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ore decente. În amurg. Acum depinde când venea amurgul. Pe
măsură ce zilele se scurtau, noaptea ne prindea în plasă. Simțind
răcoarea, frumoasa îmi intra în umăr și în suflet. Prin umărul
stâng. Era frumoasă. „Atinsă de nefrumusețe'' - cum îi plăcea ei
să spună, citându-l pe Blaga în definiția adevăratei frumuseți.
Și pe Nichita - cubul spart... Mă simțeam bine în prezența ei.
Depășisem bariera lingvistică - viteza sunetului - fapt imposibil
în celelalte escapade ale mele. Știam că, dacă reușesc în
conversație, le aduc și în pat. Acum reușisem prologul. Era păcat
să nu continuăm. Problema era că îmi adora părinții. Iar ei de
asemenea o apreciau nespus. I-am explicat că ai mei sunt in
stațiune la Olănești. Și m-au lăsat singur. Mă gospodăresc
singur: ouă ochiuri, cartofi copți - ca un om mare. Celibatar sau
divorțat. Mi-a deplâns statutul. Pentru prima dată adult și de la
început cu probleme.
A doua zi, s-a prezentat la mine cu mâncare la sufertașe:
salată de vinete, supă cu găluște, ruladă de curcan și sote de
dovlecei, plăcintă cu mere. Asta înseamnă să fii însurat. „Trebuie
să aibă și un preț." - îmi ziceam în timp ce mă înfruptam. ''Nu
trudesc ele, femeile, pe degeaba.'' Ca să iasă din ecuație, mi-a
spus că mama ei le-a preparat. A mai adăugat cu jumatate de
voce că a ajutat-o și ea. „De asta au ieșit așa bune.'' - i-am spus.
Eram ca în „Tanța și Costel'' ai lui Băieșu. Numai că ei se
delectau cu mici și bere la Lehliu Gară. Când mananci, nu poți
fi romantic. Faci ceva corporal.
Am pus capăt festinului. Eram în stare și de altceva. Aveam
paturi în fiecare cameră. Am dus-o în camera mea. I s-a părut
prea multă lumină. Și o căldură sufocantă de miez de august. Ai
mei întotdeauna își luau concediu când Giurgiu se topea.
Ne-am îndrepat în camerele dinspre Nord. La sora mea, exclus,
avea pat de o persoană. Ai mei întotdeauna i-au păstrat
castitatea. Eu, care în copilărie dormisem cu tata, spunându-i
povești, rămăsesem acum, mare fiind, cu un pat
supradimensionat „king size'', cum aveam să văd mai târziu că
se numește în hotelurile de lux. Ne-am instalat în patul părinților.
Răcoare, totul nou, scrobit. M-a încercat remușcarea. Aici
probabil fusesem conceput eu. Din țipetele mamei și din
strădaniile tatei. Cum aș putea acum să întinez acest cearșaf?
Era un fel de Altar Alb al Familiei. Sagrada Familia.
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Acum înțeleg de ce prima experiență amoroasă are loc
întotdeauna în afara casei. Ca să nu te căiești. Ca să nu te
cuprindă amintirile dinaintea nașterii tale. Nu s-a dezbrăcat din
prima. Nici din a doua. Nici din a treia. Mi-a spus suav că nu
vom face dragoste. Dar cu o voce de parcă terminasem deja
câteva partide cu dușuri cu tot și acum, epuizată, simțea nevoia
să se retragă. I-am spus tot arsenalul de poezii. I-am declinat
declarații de dragoste. Mi-a oferit un sân. Copt, nurliu, cu o pată
roz în mijloc, ca un bumb de dudă arghezian. Îmi plăcea. Era
generoasă.
Nu țineam morțiș să facem dragoste. Dar ca în bancul cu
Bulă: dacă mi-a intrat în casă, o voi trece la cuceriri. Avea un
sutien roșu de dantelă. Mătasea strălucea. Ce învelește femeia
îi sporește frumusețea. De aicea succesul designerilor. Dragostea
trebuie încorsetată. Dar nimfa mă încorseta pe mine. S-a
mulțumit să mă sărute cu foc. Mai ceva ca pe stradă, unde între
răsuflările ei calde intră și aerul rece al nopții. Aici eram numai
noi doi, fără privitori potențiali. Niciodată nu m-a interesat cine
mă vede în parc. Poate doar de o potențială iubită încă
neîmplinită în mine și pe care astfel o ratam din start. Asta da
pierdere!
Nu există pierderi materiale, ci doar sentimentale. Dacă
pierzi bani și nu îți pare rău, nu e nicio pagubă. Prin urmare,
ceea ce contează e ce s-a sălășluit în interiorul tău - umbra sau
bucuria. De aceea, Zorba cânta la necaz.
I-am ridicat fusta. Avea coapse împlinite, ascunse sub un dres
fin de un negru albit de pielea ei. Pulpele ei cărnoase mă
îmbătau. Aveau o aromă de fecund. Eram ud ca un prunc.
Mi-am dat seama că putem face dragoste și la distanță. Dacă ar
fi știut! Probabil că știa. Îmi privea pantalonii care își deviaseră
fermoarul. Mă deranja că se vedea ce se întâmpla cu mine. Cu
fetele, mă rog, femeile în devenire, e mai ușor. Nu se vede ce se
excită în ele. Poate sânii mai înălțați, dar asta le sporește
farmecul, câtă vreme la noi erecția ne face stângaci la mers, iar
să stai jos devine o imposibilitate.
De pe geam, se vedea Liceul. Ce departe îmi părea! La
plecare, mi-a spus de ce nu am făcut dragoste. În camera aceasta
- sufrageria noastră - făcuse pregătire la franceză cu mama. Eu
intrasem întâmplător... un puști. Mama ne-a făcut cunoștință.
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Deci ea va fi vinovată de ceea ce se va întâmpla între noi. Până
acum, de nimic. Urma să îmi iau apartamentul meu, să mă fac
mare și responsabil, ca să o conving să continue ce mi-a arătat
la început doar ca printr-o vitrină a plăcerilor, una casantă, în
care atingerea e posibilă, dar nu furtul.

Capitolul 98

Băiatul venit de la țară și care adormise cu capul pe bancă
îmi devenea tot mai drag. Nu doar fiindcă uneori îmi venea și
mie să ațipesc. Diferența dintre Don Quijote și Sancho Panza
era aceea că scutierul lui cădea mereu în somn. Picnic, cu o
apnee maladivă, aghiotantul era într-o permanentă stare
soporifică ce îl făcea imun la minunile realității pe care o
percepea fadă și anostă. Don Quijote avea din somn doar
visarea. Prea plinul realității îl sublima în esențe. Înțeleg de ce
a fantaza înseamnă a construi castele în Spania. Dar și cei mai
destoinici visători au nevoie de puțină odihnă. Nu am făcut
limba spaniolă în Liceu.
Am recuperat-o pe urmă. Și nici italiana, pe care am
învățat-o nouăzeci la sută pentru Romina Power și zece la sută
pentru Dante. Băiatul de la țară se orasenizase. Era mai citadin
decât noi, urbanii. Se îmbrăca elegant, era manierat, învăța
foarte bine. Dar nu făcea caz de reușitele lui. Îi lipsea ceea ce
i-a reproșat comandantul cavaleriei Generalului Hannibal Barca:
„Generale, știi să câștigi, dar nu știi să profiți de victorii!'' Copiii
de la țară au avut mereu un semi-eșec ancestral. Tocmai ei, care
i-au dat pe Eminescu, pe Blaga, pe Brâncuși, pe Enescu... Nouă,
orășenilor, ne convenea. Ne simțeam în siguranță.
Când mergeam la țară, la bunici, în Fâlfanii Stonicilor de
Argeș, aveam același sentiment. De venetic al unei aceleiași
patrii. Nu poți fi ubicuu. Nu-ți poți asuma ce nu ai văzut și
deprins de la naștere. Viața urma să mă poarte peste mări și țări.
Faptul că am cunoscut psihologia înstrăinării cu mult înainte de
a mă desprinde m-a ajutat mereu. Liceul îmi preda lecțiile lui
din afara catedrei. Cancelaria era și în clasă. Printre colegi. Era
destul să ai ochii ațintiți asupra lor. Copiii de la țară aveau o
mare pasiune de a învăța. Deprinși cu trezitul devreme, de la
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primul cântat al cocoșilor, aveau câteva ore înaintea noastră. Și
o oră dimineața face cât trei seara. Evident, dacă nu e vorba de
dragoste. Apoi, robustețea lor fizică. În fiecare zi, aduseseră
lemne în casă. Le tăiaseră în șopron, le feriseră de ger. Erau
prieteni cu Natura. Pentru noi, fiecare ploaie era un nou guturai.
Pentru ei - un curcubeu încă nemijit din tăietura nedefinită a
orizontului.
Îl iubea Blonduța, fapt ce mă călca pe nervi, nu i-o arăta, dar
eu simțeam, plutea în aer, între ea și el, peste mine. Eram bun
de Ariel, de Cupidon, de herald între cei care nu își găsesc
cuvintele.
Dar vocabulele mele sunt ieftine când nu mă privesc.
Trubadurii au făcut carieră nu prin faptul că au transmis
Seniorinelor sentimentele Prinților, ci prin îndrăgostirea lor
efectivă de cea care nu le era destinată decât ca sarcină spre
a-și obține simbria.
Băiatul de la țară nu vorbea mult, nu deranja pe nimeni, era
meticulos și ordonat. Noi încercam să ieșim în evidență, el să
își păstreze neutralitatea. Parcă nici nu trăia. Culisa între lumi.
Plecase de la țară, dar nu ajunsese la oraș. Duminicile și le
petrecea acasă, în gospodăria lui, ducându-se dimineața la
Biserica din sat, când auzea toaca de lemn. Pe la prânz - care la
țară e strict la miezul zilei - se adunau cu toții în jurul unei mese
bogate cu roșii și cu ceapă din grădină, cu brânză proaspătă și
cu rață pe varză. Toate acestea îl întremau pentru o săptămână.
Pe când noi, ieșiți dintr-un cinematograf, purtați pe străzi
dosnice pentru întâlniri deocheate, veneam lunea fără sevă și
fără tragere de inimă.
Într-o astfel de zi de toamnă - de început de săptămână, mai
fadă ca altele - l-am văzut precipitat. El, care era calmul
întruchipat. Aveam oră de Biologie. S-a ridicat din bancă părerea mea era că stătea prea în spate pentru statura lui - și, cu
pași siguri, s-a îndreptat spre tablă. Noi aveam o glumă. Când
din zona cuierelor venea cineva atât de hotărât, nu se ducea ca
să continuie polinoamele, ci să șteargă tabla. Cam așa părea și
el.
Doamna Profesoară de abia ne spusese bună ziua, noi
răspunsesem, și el a țâșnit. Avea în mână un buchețel de flori
mici, violete. Nu erau de oferit, dar mă rog... Nu era nici Opt
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Martie, nici perioadă de încheiere a mediilor. Erau culese de el.
Din grădina lui, pesemne. S-a fâstâcit, nu a dat explicații. Câțiva
dintre colegi au izbucnit în râs. Erau orășenii prin excelență, care
ridicau ziduri, în loc să le dărâme. Când a trecut pe lângă mine,
am ridicat degetul mare de la mâna dreaptă, semn că totul e OK,
și cu stânga l-am atins ușor pe spate, să înțeleagă că aprecierea
îi era adresată. Blonduța afișa un zâmbet larg. Cele mai
frumoase gesturi se fac în afara zilelor oficiale. Pur și simplu,
băiatul acesta oferise florile când ele înfloriseră. Dar, toamna?
Ce flori înfloresc toamna? Decât cele din sere - de la Codlea sau
de la Amsterdam. Și, totuși.
Doamna Profesoară s-a simțit obligată să ne edifice. Și o oră
întreagă a consacrat-o micuțelor petale de catifea. Colchicum
autumnale. Brândușa de toamnă. Științific, înflorirea se numește
vernalizare - de la Vernus, Primăvara. Lumina și căldura
eliberează în plantă hormonii trezirii la viață. Astfel, vegetația
an de an începe o nouă viață, trecând prin toate stadiile evoluției.
Mirifică înzestrare! Brândușele sunt excepția. Își ascund bulbul
în pământ și sunt ferite de răcoarea toamnei - din el înfloresc înainte chiar de a le da frunzele, de aici denumirea lor
metaforică: „Doamnele dezbrăcate''. Ora capătă nuanțe
rubensiene și îmi place. Semănăm cu tot ce e viu, chiar dacă
uneori nu ne place, iar alteori ne dorim. Deși i se zice și „șofran
de luncă'', nu din ea se extrage cel mai scump și mai falsificat
dintre condimentele Lumii. De altfel, e una din cele mai toxice
plante. Te poate omorî doar dacă consumi laptele oii sau al
caprei care au păscut-o.
Vacile știu să o evite. Omoară felinele. Natura ne predă
nocivitatea frumuseții, pericolul suavității. În tuberculli
brândușei se găsesc elementele sale nutritive, ferite de atacul
ierbivorelor. De aici se extrage colchicina - leacul crizei de gută
sau de podagră, cum apare în cronicile istorice, tradusă prin
„picior dureros''. Are capacitatea să blocheze atacul leucocitelor,
al globulelor albe, asupra cristalelor de urat depuse
intra-articular. Otrava a devenit remediu - farmakon - dar cu un
indice terapeutic mic... diferența dintre doza curativă și cea letală
fiind minimă. E eficace și în boli autoimune, în care apărarea
noastră actionează haotic, îndreptând tunurile spre interior: febra
mediteraneeană, maladia Bechcet... Medicina mă aștepta cu
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variatele ei turniruri.
Structura brândușei: calicele - totalitatea sepalelor; cupa ce
îmbracă și susține la bază petalele violete ce alcătuiesc corola.
Un al treilea element - coroana, excrescențele aureolate ale
petalelor.
Doamna Profesoară trece printre bănci cu mostra vegetală.
Floarea este organul reproductiv al angiospemelor - plante care
înfloresc și care reprezintă majoritatea florei de azi. Fiindcă, la
origini, Lumea era acoperită de gimnosperme - plante cu
semințe nude, neacoperite într-un „angios'' - o teacă.
Acestea erau coniferele, care au rămas neevoluate, dar
falnice până la noi. Angiospermele au în aceeași floare și celule
reproductive feminine - ovulele în carpel sau pistil - și masculine
- polenul în stamine. O insectă, tipic o albină atrasă de culoare,
de parfum si de nectar, va transfera polenul spre ginoecium „casa femeilor''. Și viața se reîngemănează. Insectele ptere zburătoare - au apărut când florile și-au deschis petalele. Până
în acea dimineață de aprilie - luna care înseamnă „deschiderea
florilor'' - insectele erau doar târâtoare. Florile le-au deschis
apetitul spre zbor. Frumosul, ca „eternul feminin'', te atrage
mereu spre tării. Petalele sunt doar decorative - ele alcătuiesc
perianthul sau perigonul, ceea ce înconjoară floarea, mai exact
semințele ei.
Geniul lui Goethe a fost primul care a sesizat că petalele și
sepalele derivă din frunze. Sepalele - cu mici excepții când au
diverse culori - devenind petaloide, păstrează verdele și aspectul
rigid al frunzelor. Goethe a studiat și lumina. Și sufletul lui
Faust. Sună clopoțelul. Cam repede. Așa e când îți place ora. De
fapt, țârâie soneria. Strident, când ai nevoie de melancolie după
un asemenea curs. La Școala Generală, clopoțelul era purtat pe
holuri de elevul de serviciu - avantaje multiple: zurgălăii nu erau
doar de Crăciun, se făcea ceva mișcare prin rotație și, cel mai
important, pauza putea veni după bunul plac al „Intendentului
de la Greenwich".
Doamna Profesoară a lăsat brândușa pe catedră. Nu înainte
de a mă fi rugat să aduc un pahar de la Bibliotecă, în care se
puneau ghioceii la Serbările de Mărțișor. Se baza pe mine, că
știam drumul și aveam intrare. M-am întors cât am putut de
repede. Nu cred că am pierdut prea mult. Ceva despre tulpină,
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tijă sau stem și despre dispoziția radială a frunzelor și a tepalelor
- adică a sepalelor și a petalelor reunite.
La sfârșitul orei, am luat vasul floral miniaturizat - glastra
bonsai - și am dat fuga la Cancelarie. „O caut pe Doamna
Profesoară de Biologie'' - am îngăimat. Eram mai ridicol decât
băiatul de la țară la ora de curs, dar grație lui se făcuse această
oră magnifică. Doamna Profesoară a apărut în prag surâzătoare:
„Păstreaz-o! Ți-o ofer!'' Eram în al Nouălea Cer. Devenisem
Stăpânul Brândușelor. Puteam să înfloresc ce doream eu.
Precum Midas. Aurul curgea în jurul meu. Mă scăldam în
valurile lui. În această beție, i-am oferit florile Blonduței. M-a
întrebat de unde le am, de parcă absentase la curs sau ca și cum
ar fi dorit să-mi spună: „Nu știu nimic din ce s-a întâmplat. Vrei
să luăm totul de la capăt?''

Capitolul 99

Liceul nu mi-a permis să îmi iubesc părinții. Ba chiar mi-a
strecurat ura. Fin, ca o lamă de cuțit trecută prin carne, până la
os. Auzeam discuții în casă despre utilitatea sau riscul de a îți
educa instituțional propriii copii. Chirurgii refuză să își opereze
familia. Cert e că eu am fost trecul la bisturiu fără anestezie.
Experiența de doi ani a surorii mele trebuia să fie edificatoare.
Ceea ce în Drept se numește „existența unui precedent''. Apoi,
mai erau alte familii de Profesori care nu își protejaseră în niciun
fel copiii, nescutindu-i de a-i nota în catalog. Eu și aici urma să
fiu excepția. Oaia neagră a turmei. Inconfortabilă în lâna ei.
Mi-am dat seama că lucrurile nu vor merge bine încă de la prima
oră de literatură. Era la ceas de seară, începeam Școala prin
noiembrie, după muncile de toamnă, când ultima pătlăgea
degerată era aruncată insolent într-o remorcă ruginită. Tata știa
pasiunea mea pentru baschet. Cum aveam un timp liber - și
aveam, că doar eu mi-l gestionam - fuga pe terenul de sport de
la Maiorescu.
Aveam impresia că mă obișnuiesc cu Liceul. De unde! Mă
obișnuiam cu distracția. Acolo am văzut eu cu adevărat primele
coapse în mișcare și sâni zvâcnind, nu în pat, nu la ștrand. Apa
disimulează contururile. Orice introduci în ea deformează prin
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refracția ce o imputa razelor de lumină incidente. Fetele erau
din fosta echipă de baschet a Liceului. Se desființase, în favoarea
uneia de băieți, din care urma să fac parte. Dar ele, fetele, și în
ilegalitate, duceau steagul. Și ce steag! O flamură, nu alta. Mă
uitam la ele cu jind. Fiind debutant, stăteam mai mult pe tușă,
de fapt pe un imens bloc de piatră ce susținea picioarele coșului
cu plasă. Ce mai fâsâia mătasea ochiurilor la fiecare punct! Și
tricourile lor se înfiorau în aer. Pentru prima dată preferam să
asist și nu să joc. Iar de la nivelul solului se vede altfel, toată
conformația gleznei inelând gamba, genunchiul rotulând coapsa,
șoldurile învăluind maiestuos abdomenul, sânii rebeli, mereu
zvăpăiați, ca niște antene carnale.
Îmi plăceau buburuzele astea, dar nu erau de nasul meu. Nu
mă băgau în seamă. Mă priveau cu ironie, ca pe un mucos, cu
atât mai mult că li se șoptise ce părinți iluștri am. „Profii'' care
le scoteau din minți și care le interziceau să își trăiască tinerețea.
Doream să le spun că mă dezic de ei, că și pe mine mă
exasperează, că eu trebuie să-i suport zi şi noapte, la mine Liceul
e douăzeci și patru de ore din douăzeci și patru. Regretam că nu
m-am născut într-o familie oarecare, negravată în Cancelarie.
Sau să fi făcut Liceul în alt oraș, precum unii colegi ai mei din
Școala Generală, care aleseseră o carieră militară sau studii
sanitare. Veneam acasă și nu le spuneam nimic alor mei. Dar îi
percepeam tot mai străini. Ca în Camus. În zadar îmi lăsau în
dormitor, lângă oglinda imensă ce deforma tot ce priveam în ea,
o imensă sticlă cu lapte bătut. O beam pe nerăsuflate. Îmi făceam
mustăți albe. Mă priveam în oglindă. „Așa voi arăta la optzeci
de ani!'' - îmi ziceam. Îmi ștergeam mustățile. Nu se schimba
mare lucru. Tot urât eram.
Nu părinții erau cei care obstrucționau accesul fetelor. Dar,
dacă apucasem pe calea asta, era de păstrat. Nimic mai
reconfortant pentru psihic decât să nu fii în prima linie a eșecului
tău. Și tata a încheiat prima oră anostă despre Cronicarii
Moldoveni cu o șaradă. Celebra „Nu e pe lume zăbavă mai
plăcută și mai de folos decât cetitul cărților'' - el a parodiat-o,
înlocuind lectura cu baschetul. Își calculase de acasă intenția.
Se vedea că avea emoții. Nu pentru clasă. Era aproape de
sfârșitul carierei. Ci pentru mine. Băiatul imberb cu care
împărțise patul și care îi spunea de la noapte la noape povești
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tot mai elucubrante. Prin această glumă, tata a pierdut controlul.
Clasa e o arenă cu lei. Dacă dresorul îi scapă din ochi, e pierdut.
Tata a îndrăznit să își treacă mâna prin coama lor. Nu se face.
Ei vor fi simțit mirosul de carne și de sânge și nu-l vor mai uita.
Un timp, se vor juca cu prada lor - deprindere a micilor feline dar curând, când vor considera de cuviință, când se vor plictisi
sau când le va fi foame, îl vor devora.
Cei mai antipatici îmi erau colegii. Fetele erau mai bine
crescute. Ele au de mici deprinderi materne. Din jocul cu
păpușile - cum observa Ionel Teodoreanu în „La Medeleni ''. Dar
ei, care s-au jucat cu cow-boy-ii, cu pistoalele și cu tancurile,
sunt infernali. Școala de cele mai multe ori nu face decât să le
ascută aceste instincte belicoase. Fetele devin miloase - trasatură
a maternității - băieții, dimpotrivă, orgolioși și vulgari. Eram
între ei. Nici cu băieții, nici cu fetele. Iată unde mă situaseră
părinții.
Mă întrebam de ce fetele treceau totul sub preș? Mă
considerau o posibilă partidă? Nu cred. Era ceva aproape global.
Când, însă, ieșeam din clasă și ajungeam pe terenul de sport sau
la ștrand sau în Parcul Alei, acolo era junglă. Alte reguli străine
mie. În clasă eram un protejat, un întreținut al unor fete miloase,
adevărate Mironosițe. Îmi turnau untdelemn pe răni. Dar nu le
puteam iubi. Castitatea lor era de vină. Asumându-și un rol
protector, deveneau castratoare. Freud își începea opera, evident,
apelând la cel mai vulnerabil.
Tata avea sensibilitățile mele. Mi se părea ciudat. Probabil
le avea și mama, dar ea și le estompa. Concret: tata avea obiceiul
să pună elevii să citească. Ne obișnuia cu textul. Și bine făcea.
Cum să analizezi ce nu cunoști? Doar în iubire îți asumi un astfel
de risc. Rar alegea băieți. Apela la fete. Nu la toate. La unele.
La cele mai frumoase. În opinia mea. Nu l-am întrebat niciodată
acasă care erau criteriile alegerilor sale. Era secretul nostru. Îl
știam prea bine. De emoție, fata cu care ieșisem la Spectacolul
de Varietăți și care trăise drama cu colanții avea flexiuni și ezitări
în citire. Chiar când greșea, tata nu o corecta. L-am admirat mult
pentru asta. Nu i-am spus-o niciodată, iar acum nu mai poate
percepe considerația mea. Dar eu cred că aprecierile postume
sunt cele mai sincere.
Iubita mea avea o voce răgușita. Mereu. Va fi tiparul meu
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preferat. Romina Power va face carieră. Deși am avut parte și
de soprane. Dar vocile cristaline sunt capabile de vocalize de
nedescris. De curând, am văzut-o pe Anouchka Delon în „Liberi
sunt fluturii'' la Teatrul „Rive Gauche'' din Paris. Interpretează
rolul unei tinere care se îndrăgostește de vecinul ei, care o privea
fix de la geam ori de câte ori ea se dezbrăca. Îi face o vizită. El,
galant, e gata să o servească cu cafea. O toarnă din ibric pe masă.
O întreabă: „Ai luat ceașca?'' „Nu vezi? Ești orb?'' Da, era
nevăzător. Ea îi pune mâinile pe sânii ei. Să vadă ce n-a văzut.
Cred că cu toții avem grade diferite de cecitate. Vedem lumea
ața cum vrem, nu ața cum e. Mie vederea mi-a revenit după ce
am terminat Liceul. Poate de asta m-am apucat să scriu acest
jurnal. Al neîntâmplărilor, al supozițiilor. Viața are un parcurs
și o mie de colaterale. Nu poți înainta cu capul întors. De aceea
m-am oprit. Am trăit cât pentru două vieți. Dar nu am gândit
nici pentru una.
I-am spus tatei că mi-e greu să-l văd la catedră. Mi-a replicat:
„Vorbește cu maică-ta!'' Ca în Sorescu: „Tata, a căzut Troia!''
„Du-te și spune-i maică-tii!'' Mama mi-a spus să termin cu
fleacurile și să-mi văd de lecții. Dar cred că au început să se
gândeasacă serios. Deveneau tot mai tăcuți, mai apatici, nu mai
rămâneau cu mine ore în șir după cină să le spun ultimele
cuceriri amoroase și bilanțul studiilor. Nu mai contam. Eram un
rebel în propria lui cazemată, sortit să moară de foame sau să
învingă. Am ales soluția care mi-a convenit mie. Cea mai
rușinoasă. Întotdeauna am ieșit rău din situații conflictuale. Am
pregătit o dizertație. De ce nu îmi suportam tatăl ca Profesor.
Am cerut permisiunea să o citesc în clasă. În plină oră de
română. Finele clasei a zecea. Nu mai era Noaptea de
Noiembrie. Macedonski m-ar fi deplâns.
Pe un soare orbitor de iunie, eu făceam apologia proprie-mi
ființe în detrimentul celei parentale. Biet copil fără minte! Nici
Edmondo de Amicis nu ar fi inventat atâta răutate juvenila.
Clasa era hipnotizată. Asistau pe viu la războiul dintre generașii.
Pierdea cine ieșea învingător. Din clasa a unsprezecea, tata nu
ne-a mai predat. A venit un bun prieten al lui de la alt Liceu,
care deja avea ore în Maiorescu. A fost cea mai ingrată scriere
a mea. Timpul a măcinat-o ca pe un corp de epavă. Dar fapta a
rămas. Mă amăgesc că a fost doar ceva literar. A fost mai mult
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și mai grav decât atat. A fost o impertinență. Nu cred că voi fi
iertat. Am Iadul la picioare.
Anouchka Delon avea doisprezece ani când a jucat alături de
tatăl ei - Alain Delon - în filmul „Leul'', după romanul omonim
al lui Jef Kessel, aviator voluntar în Primul Război Mondial.
Patricia e fetița care a crescut încă de pui un leu, pe care apoi
l-a eliberat în savana keniană. Se întâlnea cu el în fiecare zi. Tata
nu m-a lăsat să alint leii. Am devenit unul dintre ei.
Până a jucat în acest film, Anouchkăi nu i-a fost permis să
vadă filmele tatălui ei. Excepție: „Zorro'' - film și al copilăriei
mele. Explicația: în celelalte pelicule, tatăl avea obiceiul să
moară, ceea ce e traumatizant pentru un copil. Eu mi-am ucis
singur tatăl. Gestul meu e mai reprobabil decât al lui Oedip,
fiindcă a fost făcut în cunostință de cauză. Și, în plus, nu
intenționam să salvez Teba, ci doar pe mine. Anouchkăi i-a fost
greu să joace în „Liberi sunt fluturii” alături de companionul ei
din viața reală, fiindcă acesta avea o privire fixă, imobilă. Ori precizează ea – „prin ochi exprimăm sentimentele.'' Dar ce
delicat îi ia mâinile și i le fixează pe sânii ei, ca pe lutul unei
statui nascente. Tata mă privește din Înalt. Calm, împăciuitor,
reconciliant. Și ura mea s-a stins demult. Devenită uitare, acum
s-a metamorfozat în căință. În ritmul acesta, recuperez un Rai
nemeritat. Rămân la ideea că orice reprimire în Eden e un
compromis.
Anouchka are heterocromie. E șarmul ei. Ochiul drept albastru, cel stâng - căprui. Genetica a partajat genitorii. Semn
al unui divorț parental „in nuce''. Ai mei au rămas împreună, dar
nu s-au înțeles de minune. Irisul meu nu e un curcubeu, precum
în etimologia lui greacă. Dar vede în culori - ca Labiș
îndrăgostit.
Alain Delon nu avea studii de actorie când a jucat în primul
său film „Când se amestecă femeia''.
Înainte de prima turnare, regizorul l-a tras de o parte și i-a
spus: „Vorbește cum vorbești tu, ascultă cum asculți, mișcă-te
cum te miști - tot spațiul să fie al tău! Nu interpreta, trăiește!” A
fost cel mai important sfat din toată cariera. După filmare, l-a
chemat Visconti pentru '„Ghepardul'' și Antonioni pentru
„Eclipsa''. Eu nu am trăit. Am interpretat prost. Am fost un
cabotin. Aplauzele erau înregistrate pe bandă. Florile de plastic,
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crenolinele de nylon. Alain Delon a precizat că niciunei femei
nu i-a spus: „Te iubesc!'' de câte ori i-a spus Anouchkăi. Tata nu
a dat un interviu pe tema asta. M-ar fi făcut de râs.

Capitolul 100

La tezele de Matematică știam întotdeauna ce note iau.
Dintr-o singură cifră. Aici, în Franța, mamele se laudă cu copiii
lor care obțin nota nouăsprezece sau chiar douăzeci. Depășirea
degetelor de la mâini a devenit o practică obișnuită în aprecierea
pedagogică. La origini, cei care au inventat cifrele s-au oprit la
nouă. Zero a apărut târziu, dar a revoluționat totul. A permis
extensia. Cifrele, prin alăturare, s-au transformat în numere. Și
totul a devenit posibil.
Îmi era rușine de tezele mele. Nu erau la nivelul așteptărilor.
Copilărisem la o scară de aceea a Doamnei Profesoare și nu se
transmisese nimic. În clasă era deja prea târziu. Ca la Literatură
- dacă nu ai o Bibliotecă parcursă, nu poți emite pretenții. Aveam
colegi dotați cu receptori matematici. O anume senzitivitate. Îi
priveam cu jind. Totul li se părea ușor. Chiar și la celelalte
materii, care pentru ei nu mai contau. Dacă erau buni la
Matematică, aveau circumstanțe atenuante. Matematica era un
fel de Război Troian. Cine îl făcuse, luptase alături de Zei,
împotriva altor muritori, sustinuți la rându-le de alți Zei.
Subiectele tezei: „Postulatul si Algoritmul lui Euclid''. Plus
câteva probleme fără importanță. Care nu au facut istorie. Care
erau bune să te împleticească, precum iarba ce ți se agață de
picioare, când admiri ascensiunea iederei pe zidurile străvechi.
Am formulat Postulatul: „Printr-un punct exterior unei drepte
se poate duce o singură dreaptă paralelă cu aceasta.'' Algoritmul:
„Cel mai mare divizor comun a două numere este cel mai mare
număr care împarte numerele date în numere întregi cu rest nul.”
Sunt gata să dau teza. Timp mai era destul. Dar de ce să mă fac
că-l pierd cu ce nu înțeleg? Colegul meu mă trage de mânecă:
strânge buzele și își răsfiră degetele de la o mână - cea de lângă
mine . Era ca și cum mi-ar fi spus: „Nu te grăbi! Rezolv și îți
arăt și ție!''
Metoda aceasta, pe care o practicasem de câteva ori, o
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detestam. Mă umilea mai mult decât faptul că nu reușeam să
găsesc soluția. Nu e indicat să ajungi la rezultat pe orice cale.
Doamna Profesoară ne lasă în pace. Știa foarte bine nivelul
fiecăruia. La ce bun intransigența în fața evidenței? Doream
să-i fiu solidar. Mă îmbarcam ca prima victimă. Mă instalam pe
„Titanic'' cu certitudinea că nu voi vedea niciodata America.
Vecinul de bancă, de bucurie și suferință, insista. Îmi șoptea:
„Postulatul și Algoritmul nu înseamnă doar să le scrii, ci și să le
și explici!'' Nu le-a explicat el, bietul Euclid... Era o stratagemă
a prietenului meu, pentru a-mi potoli elanul sincerității. Își dorea
pentru mine o notă mai mare. Ținea la reputația mea, pe care eu
eram dispus să o calc în picioare. Dacă vrei să nu te desconsidere
ceilalți, înjosește-te tu însuți! Nu vor mai avea ce să rupă din
zdrențele tale!
Rămân în bancă. Aștept să mai scriu ceva. Dar numai din
mintea mea. Fără intervenții externe. Postulatul e ceva
nedemonstrabil, dar considerat adevărat. Prin urmare, strădania
colegului mi se pare o luptă cu marea. Mă rog, a purtat-o
Hemingway, dar el era în vârstă, trecuse prin Război, cunoscuse
totul... Eu ce sunt? Un Licean dornic de fanfaronadă, un eminent
care se crede astfel cu două Premii Literare și câteva puncte
înscrise la meciurile de baschet dintre Licee? Dar, dacă nu-i
citeam pe marii Poeți, îmi mai spunea mie Poezia ceva? Dacă
nu primeam pasa decisivă sub panou, mai eram eu marcator? Să
fim serioși, tot ce mi s-a întâmplat bun a fost o fină conlucrare
- o țesătură de mătase care mă făcuse campion. Postulatul poate
fi redactat în mai multe feluri cu valoare de adevăr similara:
„Dacă două drepte sunt paralele cu o a treia, sunt paralele
între ele."
„Suma unghiurilor unui triunghi e egală cu o sută optzeci de
grade.''
„Într-un triunghi dreptunghic, pătratul ipotenuzei e egal cu
suma pătratelor catetelor''.
Pitagora, deci, aici își are rădăcinile... Cum observa HoriaRoman Patapievici, și până la Pitagora construcțiile respectau
legea ughiului drept. Altfel nu ar fi rezistat? Arhitecții și zidarii
umblau cu cataloage ce conțineau valorile catetelor și ale
ipotenuzei pentru fiecare caz în parte. Pitagora generalizează.
Pune într-o ecuație o carte. Apare Teorema. Templul Zeului.
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Matematicii i se recunoștea filiația divină.
Au trecut ani și a venit Riemann cu Teoria Spațiului Curb,
unde orice edificiu, inclusiv Olimpian, nu sta în picioare. Acesta
e Universalul în complexitatea lui. În zare se unduiește, se
curbează, își modelează contururile, precum Odalisca lui Ingres.
E Fata Morgana a Științei. Cum știe ea, Frumusețea, să pătrundă
peste tot, și unde nu e nevoie de ea! Dacă spațiul e curb, atunci
tot ce conține îl urmează. Liniile drepte devin și ele curbe. Si se
întâlnesc la infinit, în punctul geometric al Ființei.
Algoritmul lui Euclid, aparent mai practic decât Postulatul,
răspunde la o întrebare concretă: „De câte cărămizi e nevoie
pentru a construi Marele Zid Chinezesc?'' Altfel spus, de câte
ori un segment poate intra într-altul ce îl depășeste? Euclid
propune soluția: scazi din numărul mai mare pe cel mai mic și
verifici dacă ce rezultă împarte exact cele două numere... Și tot
așa, ca într-un joc de copii, până când obții ce dorești.
Matematica a început blând, prin cataloage și încercări. Când a
dobândit formule simple, s-a abstractizat.
A părăsit Pământul. Algoritmul lui Euclid a fost numit
„Pulverizatorul Ecuațiilor Diofantice''. A reușit să găsească
soluția acestor puncte nodale ale Matematicii. Cheia pentru ușile
mici - prin mărire - deschide imensele porți ferecate. Cercurile
lui Arhimede de pe nisipul Siracuzei erau Astrele. I-ar fi spus
Centurionului Roman: „Cu mine poți face ce vrei, dar de
Cercurile mele să nu te atingi!'' Le-a înroșit cu sângele lui.
Stelele au rămas pe Bolta Cereasca... minunate de sacrificiul
unui Om spre gloria lor.
Colegul meu a găsit răspunsul la problemele colaterale. A
caligrafiat frumos - mai mare decât scrisul lui obișnuit - ca
să-mi permită să-l văd. Îi mulțumesc, dar refuz. M-ar vedea
Arhimede. De Euclid ce să mai spun? Nu știm când s-a născut,
nici când a murit, nu cunoaștem o zi din viața lui. Ar fi din
Alexandria Egiptului, din Perioada Primului Diadoh al lui
Alexandru cel Mare, Ptolemeu Întâi cel Înțelept. O fi existat
Euclid? Ce valoare de adevăr are necunoscutul? Probabil că a
fost un Zeu pe care noi, din orgoliul infinit al speciei, l-am
adoptat, fără a avea curajul de a țese în jurul lui istorioare. El e
Zeul căruia îi dau ofranda tezei mele. Prima sinceră, curată,
însângerată. Nu are cum să nu țină cont de ea.
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Capitolul 101

Liceul era o acumulare de stări de spirit diverse. Uneori,
Profesorii veneau calmi, ca după o noapte reconfortantă, alteori
cu capsa pusă. „Cine știe ce li s-a întâmplat și pătimim noi!''așa gândeam, și aveam dreptate.Eram supuși tirului întrebărilor,
somației: „Extemporal!'' - pentru simpla vină de a ne fi găsit în
banci.Cred că și acesta era un mod de a ne obișnui cu viața.
Necuricular. Nu întâlnești mereu numai oameni bine dispuși,
„bine amplasați'' - cum spunea Pleșu despre Noica. Avem
dreptul la furiile noastre. În vechime erau Zeițe Romane. Ele
vegheau ca viața să aibă farmec. Romanii nu credeau așa mult
în Destin precum grecii. Dar erau convinși că Furiile și Fastele
ne fac viața. Care era cam același lucru, dar cu dezicere de
Oracolul din Delphi.
Și noi, elevii, eram câteodată cuprinși de amok. Nu aveam
chef de școală, și gata! Fie chiuleam, ceea ce nu era prea eficient,
fie veneam la Liceu, unde ne puteam descărca nervii. Profesorul
ne simțea. Instinct de carnasian... Ne scotea la tablă. Noi
refuzam. Preferam să rămânem în bancă - metereza noastră
ultimă. Până la urmă cedam, în murmurul clasei. La tablă ne
faceam că nu înțelegem întrebările. Profesorul trebuia să le
reformuleze, altfel nota mică putea fi invalidată. Noi câștigam
timp. Ne mai detensionam un pic, aducând pe altcineva în starea
noastră. Dobândeam autoritate, pe măsură ce Profesorul și-o
pierdea. Era un transfer. Colegii își doreau să fie în situația
noastră. Știau că vom câștiga. În astfel de situații critice, nota
nu mai conta. Important era cine termina partida în picioare. De
multe ori, prinși în corzi, alegeam remiza. Îmbrățișați, plini de
sudoare, ne îmbrățișam ideatic cu adversarul, unul mai
contuzionat ca altul. Apoi apele se linișteau. Un elev fără nervi,
neiritabil, e inert. La fel un Profesor placid. Pe Dascăli încercam
să-i ațâțăm noi. Le știam limita de elasticitate. Constanța lui
Young. Care numai în fizică e aceeași pentru un subiect dat. În
rândul oamenilor, impedeanta e foarte variabilă. Poate de aceea
oamenii nu se studiază la Fizică. La Facultatea de Medicină am
descoperit Biofizica. Era tot Fizică. Aparate, unități de măsură,
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corelații între legile newtoniene și principiile fiziologiei. Nu
ține. Omul e un haos. A face lege în el e ca și cum ai incedia o
miriște.
În pauze se povesteau colegilor din alte clase minunile
petrecute la noi. Bineînțeles, dacă mai rămânea timp, le ascultam
și pe ale lor. Le renuvelam în pauza urmatoare altor curioși.
Rezultatul: telefonul fără fir. Nu mai știai ce e adevărat și ce nu,
cui i s-a întâmplat, ce rol a avut toată pățania. Manualele erau
simple broșuri pe lângă misterele pe care le aveam de descifrat.
Acest jurnal s-a născut anecdotic. Nu are nimic adevărat și nimic
fals. Citeam undeva că opusul ficțiunii nu e adevărul, ci
realitatea. Ce scriu eu nu e real, dar e adevărat, universal valabil,
ceea ce e cu mult mai grav. Cred că orice scriitor care vrea să
scrie ceva major trebuie să își asume adevărul recurgând la
ficțiune. Realitatea nu ar trebui să îl intereseze. Ea e apanajul
jurnaliștilor. Face rate-ing, se vinde, dar nu intră în Istorie.
Orele de istorie oscilau între oameni buni - eroii - și oameni
răi, cu ajutorul cărora primii deveniseră eroi. Nimic despre
miliardele de oameni dintre ei. De atunci m-am rugat să nu fiu
în acea masă de manevră strivită între cele două plăci
compresoare - a Binelui și a Răului. În scurt timp, mi-am dat
seama că, dacă vrei cu orice preț să devii cineva, atunci nu poți
fi decât personajul negativ. Fiindcă el se hrănește cu orgoliu și
pasiune. Cei buni nu urmăresc să devină buni, fiindcă Bunătatea
e o calitate post-factuală. Și așa m-am înconjurat de dușmani,
invidioși, ponegritori. colegi care încercau să-mi minimalizele
strădaniile prin care eu încercam să urc. Atunci s-a dezvoltat în
mine cea mai rea trăsătură: încăpățânarea. Nu ambiția. Ambiție
e să urci spre performanță. Eu nu performam. Construiam
propria imagine.Tot ce făceam era să pictez un tablou în care
eram numai eu sau, la limită, mii de alții în care alegorice. Am
căpătat și fani. În general, colegi sufletiști, lipsiți de veleități de
leader. Subjugându-mi publicul, am început să exercit influență
asupra catedrei.
Dascălii simt înotdeauna unde e punctul nodal al clasei. Și
vor să se pună bine cu tartorele. Altfel, autoritatea lor poate fi
zdruncinată. Eu hotăram cui dam și cui nu din augusta mea
înzestrare.
Profesorii pe care nu-i toleram nu făceau carieră. Îmi uitam
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caietul și cartea acasă. Regula devenea generală. Un manual pe
clasă spre isterizarea Dascălului. „Cum mă puteți urmări toți
după un singur text?'' „E mai comod așa!'' - răspundeam în cor.
Miza era pierdută. Singura șansă a Profesorului era clopoțelul.
Nici poreclă nu avea, nici nume. I se spunea „Profa'' sau „Proful''
de... Acesta e cel mai umilitor lucru: să te reprezinte materia.
Nu să te confunzi cu ea - ceea ce ar fi bine - ci tu să nu contezi,
să nu-i aduci nimic în plus, astfel încât ea să te înghită precum
marea o scrumbie dintr-un râu afluent.
Pe cei dragi îi divinizam. Erau profesori de care nu se atingea
nimeni. Nu mai vorbesc de profesoare. Adevarate Prințese și
regine. Basmul cobora printre noi. Puteam face orice. Feeria lui
Disney făcea carieră. Ce aveau Profesorii cu har față de cei fără
el? Harul, evident. Dar nu-l puteam defini, cu toate că-l
apreciam și-l negociam. Eram la Bursa lui. Cotațiile variau și
de câteva ori pe zi. În funcție de prestația la catedră. „Adevărații
inspectori sunt elevii.'' - spune Ileana Vulpescu în „Arta
conversatiei''. Și bieții noștri dascăli erau evaluați la fiecare oră.
Când venea inspecția adevărată, noi nu aveam nicio emoție.
Puteam da noi calificativele cu justificări jurnaliere. Ce ne
bucura era că noi nu eram cotați. Chiar dacă ni se dădea un
extemporal scurt, el nu era trecut în catalog. Ce conta era
prestația Profesorului. Atunci, bietul de el, se îmbrăca frumos,
mai frumos decât de obicei, trecea pe la noi prin pauză și ne
spunea să aerisim sala, grijă pe care nu o avea niciodată. Odată
curentul de aer format, înălțând câteva fițuici, ne spunea: „Să
nu se vadă dacă veți copia și care nu știe, să asculte la colegul
de bancă.'' În final, concluziona: „Totul va fi bine!'' - conform
butadei lui Mark Twain: „Dacă vrei să prinzi curaj,
îmbărbătează-i pe ceilalți!''
Și inspecția decurgea ca o seară de operă la care noi eram
spectatori. Vocea Profesorului era gâtuită de emoție, iar
mișcările stângace. În general, câtorva dintre noi li se
distribuiseră replici. Celor destonici. Mai erau si „gonașii'', care
se asmuțeau la pradă. Vedetele făceau diferența. Fiecare clasă
avea un Hagi al ei. Mi-am închipuit întotdeauna că sunt, dar
Matematica și Fizica îmi dădeau de furcă. La restul materiilor
auzeam cum se cânta Imnul în unduirile Steagului Național.
Cred că așa trebuie să înveți.Cu gândul la Podium. Nu la cel de
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lângă frasinul din curte, ci la cel Olimpic. Acum mă gândesc că
în curtea Liceului, la mijloc de iunie, noi nu am avut niciodată
un podium.
Profesorii înșiși nu credeau in ierarhii. Erau obligați să le
facă din rațiuni didactice. Dar a încropi un podium la propriu ar
fi fost prea mult. Știau că viața nu va ține cont de el. Primele
surprize le aveau în vara de după clasa a douăsprezecea: „Cum,
a reușit la Facultate? Credeam că nu e nimic de capul lui...'' Alții
le răspundeau polemic: „Ba eu întotdeauna am avut încredere
în el, știam că e o fire retrasă, dar are potențial...'' Dacă erai
martorul unor astfel de discuții, mai că nu-ți mai venea să
continui Liceul. Și totuși, l-am dus fiecare la capăt. Profesori și
elevi deopotrivă, umilindu-ne și apreciindu-ne reciproc. Prima
care s-a opus acestui jurnal a fost mama. Încă de la primul
capitol. Pe bună dreptate. Nu e o Carte a Îngerilor. Dar acum
sunt prea departe ca să mai dau înapoi. Tot Mark Twain: „Îmi
dau seama că nu am talent, dar e prea târziu, sunt deja celebru...''

Capitolul 102

Mă plictiseam fantastic în afara Liceului. Îmi doream o
Școală care să îmi ocupe toată ziua. De ea urma să am parte la
Facultate, unde nimeni nu se gândea la un respiro pentru
studenți. Itenerariul va cuprinde un zig-zag între Spitalele
bucureștene, din Colentina, la Fundeni, pe Muncii, în Iancului.
De la Liceu făceam două minute până acasă. Nicio fată nu mă
lua în serios când îi spuneam că sunt dispus să o conduc. Mi se
părea că ele au întotdeauna ghiozdanele mai grele decât ale
noastre. Nu știu ce îndesau în ele. Poate viitoarea poșetă cu fel
de fel de cosmeticale. Era farmecul lor să le vezi cu câtă
delicatețe demantelează sandwicurile și ca un făcut mai aveau
unul și pentru tine, care nici ele nu știau ce conține, semn că nu
deveniseră încă gospodine.
Aveau mereu un servețel dacă transpirai pe frunte, la volei,
în pauză, gel de buze cu care se rujau în oglinda penarului
chinezesc, cu aroma lui dată de guma de șters. Cred că și
bețișoare parfumate aveau, și la o adică puteau lansa lampioane.
Erau adorabile! Cum să nu le iubești? Singura problemă era că
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trebuia să o faci pe rând și în deplină clandestinitate.
La câte fete am condus acasă aș putea face oricând o hartă
subversivă a Giurgiului. În caz de asediu, m-aș plimba prin el
fără să fiu văzut. Uneori, mi se întâmpla să ajung din nou pe
aceeași stradă. Atunci mă cuprindea o strângere de inimă. Ca un
făcut, la despărțire, noua parteneră îmi spunea: „Aici locuiește
și...'' Numele vechii iubiri îmi spărgea timpanele. Nu o puteam
uita. Cu atât mai mult, cu cât îmi era amintit cu atata asiduitate.
Nu mă miram. Știam ce urmează:
„O cunoști, nu? Te-am mai văzut pe strada noastră...'' Jocul
era să recunosc din start. Asta mi-a prins bine pentru
spovedaniile de mai târziu. Preotul termina cu mine în două
minute. Aveam lecția făcută de acasă. Cât eram mici, nu ne
spovedeam. Se considera că nu avem păcate. Eu eram plin.
Nemărturisindu-le, am început să le tolerez. Noi făceam coadă
separată de cei mari, așteptându-ne rândul direct la miruit. Ni
se punea untdelemn parfumat pe frunte și... fuga la Pască, ouă,
cozonaci, iar iarna la tobă și la sarmale. Asta se numea că aveam
Dezlegare. Repede se mai obținea!
Nu știam ce să fac acasă o după-amiază întreagă. Temele mi
le terminam repede, dar nu era chip să ies din casă. Eram cotizat
la norma de timp, nu la eficiență. E drept că îmi lăsam temele la
matematică și la fizică. Ele nu cedau, și pace! De asta erau făcute
pauzele: să îți umpli golurile din caiete.
Cele mai firoscoase - fiindcă erau în general fete - și care își
permiteau să facă meditație în fiecare zi - deranjându-și
meditatorul pentru orice fleac - veneau cu temele „brici''. Eu
eram permisiv atât cu mine, cât și cu cei care mă tutoriau.
Stringentă era Treapta. O biată temă putea să aștepte. Și așa
gândeam pentru fiecare în parte, uitând că un examen e făcut
din suma tuturor temelor.Soarele de afară mă îmbia la joc.
Doream să fac sport, să iubesc, să fiu activ. Școala te învață
sedentarismul. Iar mama era gardianul lui. Nu știam când vine.
Nu lucra ca o țesătoare în trei schimburi. Altfel, mi-aș fi permis
ca Ulise zece ani de huzurit pe Mări. Putea ateriza oricând.
Primul lucru - deschidea ușa în camera mea. Nici nu aveam timp
să îmi întorc privirea de pe Cer în caiet. „Ce faci?'' - mă întreba.
„La matematică!'' - răspundeam reflex. Știam că nu controlează
niciodată caietul. Nu eram într-o Dictatură. Eram într-un
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Glasnost. Eșecul la extemporal putea astfel să fie acoperit.
Lucram ca Băncile cu proiecții pe girarea de capital. „Mă pot
duce afară?'' - încercam eu Marea cu degetul. „De la ora asta?''
- mi se răspundea. Și, evident, pe urmă era prea târziu. Strategia
mamei de a-mi acapara copilaria, pubertatea, adolescența. Nu
regret. Altfel aș fi dat-o unor Naiade dornice de aventuri. Cu ce
m-aș fi ales? Fără cărți citite pe furiș, fără primele gânduri
filozofice în fața problemelor insolvabile ale matematicii
analitice.
Mi-a prins bine recluziunea. Ca lui Noica. Am avut timp să
mă definesc. Nu plecam în lume ca un rebel. Mă temperam mai
întâi. De obicei, după un astfel de regim, îți piere dorul de
libertate. El e cel mai volatil dintre doruri. Toate animalele
Grădinii Zoologice ar putea fi lăsate cu poarta deschisă. Ar
evada o zi-două - și asta numai cele tinere - și s-ar întoarce între
gratii. Școala ne e marea cușcă. Dar undeva, dincolo de orizont,
plasa de sârmă a volierei se vedea. Uneori era ca în piesa de
teatru, o „Menajerie de sticlă''. Te izbeai cu capul de ea, sângerai,
nu o puteai străbate. Unde era libertatea promisă de Școală? În
poeziile de la Literatură, în Emanciparea Sclavilor - prea puțin...
Fiecare din noi rămâneam încorsetați. Școala era neputincioasă,
fiindcă, de fapt, nu își propusese niciodată să ne elibereze. Se
juca doar cu instinctele noastre primare, gestionându-le cum nu
se poate mai prost. Niciun adult nu are adevărata noțiune despre
libertate, fiindcă acest morb i-a fost extras de mic. Oamenii sunt
ființe gregare ori apartenența la grup suprimă mișcarea
individuala, care ar echivala cu abandonarea turmei.
Supraviețuirea în savană era imposibilă în solitudine.
Azi, în megalopolisuri, avem fiecare apartamentul nostru.
Ansamblul s-a celularizat. Trăim într-un stup, dar în ochiurile
fagurelui nu strângem mierea, ci ne grămădim noi. E o
reminiscență primară, din Școală, când eram puși să stăm cu
mâinile la spate, să nu vorbim, să nu facem zgomot. Să-i salutăm
pe cei care ne impun salutul. Dar salutul înseamnă să urezi
sănătate. Pe lângă faptul că ar fi un gând pentru cei bolnavi, e
opțiunea ta pe cine gratulezi cu gândul tău bun. De ce trebuie
adresat unei autorități? Impozanța e glacială prin ea însăși. De
ce catedra și catalogul? Datorită vulnerabilității fără ele.
Profesorii sunt și ei tot oameni...
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Școala nu a renunțat la morcov și la băț, dar le-a sublimat pe
hârtie. Sunt mai periculoase. Fiindcă vor rămâne în memoria
colectivă ca o prezență permanentă chiar în absența lor reală.
Ulterior, va fi suficient să întâlnim o autoritate și să ne simțim
opresați. Strivirea va fi matca Profesorului în genere. Vom
rămâne mereu elevi, chiar și Profesori de vom deveni. În raport
cu Directorul Liceului, cu Inspectorul Școlar, cu Ministrul, nu
vom ieși din bancă. Iată rodul Școlii. O Școală perpetuă. Să o
mai iubești? Să îți mai fie dor de ea când nu ai abandonat-o
niciodata? De fapt, ea te-a încorsetat. Ți-a făcut carieră. Pe care
tot ea a hotărît-o prin examene. Tu ai fost o păpușă cu sfori. Cu
cât mai lungi, cu atât mai liberă. Dar undeva tot se termină
aceste frânghii. Pe lemnul unor scripeți. Nu urci tu, te trage el.
De aceea marii ratați sunt sublimi. Fiindcă ei nu au nicio treabă
cu Școala, cu performanța, cu societatea. Ei trăiesc. Noi suntem
trăiți.
Vai vouă, premianților! Laurii nu sunt ai voștri! Sunt ai celor
care vi i-au pus și mâine poimâine vi-i vor smulge ca să-i
dăruiască, de ocazie, altora. De aceea Nadia Comăneci a vrut să
câștige de trei ori titlul de campioană. Ca trofeul să rămână al
ei.

Capitolul 103

- Tu pe cine iubești?
- Pe tine!
- Te întreb serios!
- Pe mama!
- Off!
- Trebuia să spun pe tata?
- Mai știi la Muzică - întrebarea era „la cine ții mai mult: la
mama ta sau la mine''?
- Cum să ții mai mult la un Prof' sau la o Profă' decât la un
părinte?
- Decât dacă sunt una și aceeași ființă.
- Nici asta nu e posibil! Una te învață la Școală, alta acasă.
Comportamentul lor e diferit, oricât ar încerca să nu se vadă
diferențe mari.
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- Ba eu cred că fac eforturi să nu te „mămească'' la Liceu și
să nu te „dăscălească'' acasă.
- Ce facem duminică?
- Ne distrăm!
- Asta știu. Dar cum?
- Facem prostii!
- Pe care?
- Pe alea mai mici.
- De ce?
- Totul trebuie să aibă un început! Pe urmă ajungem și la alea
mai mari!
- Care sunt alea mai mari?
- Să facem dragoste!
- Păi, nu facem?
- Asta numești tu dragoste? Să ne ținem de mână și să ne
sărutăm?
- Dar tu ce vrei?
- Tu nu te uiți la filme?
- Nu, că nu am video!
- OK!
- Ăștia mari mai fac și altfel de dragoste.
- Dar noi nu suntem mari!
- Nu suntem, dar vom fi în curând. Puțin antrenament nu
strică!
- Tu simți nevoia?
- Orice om normal o simte!
- Așa cum învățăm o mie și una de chestii pentru oameni
mari - de la Rotația Pământului la celenterate, de la alchene la
metonimii...
- Corect, ar fi trebuit să ne spună ceva și despre sex!
- Vezi? Ai ajuns la vorba mea!
- Da, dar pentru asta ar trebui un expert în sex.
- Un sexolog!
- Sau o sexoloagă!
- Ce contează?
- Contează cine îți predă!
- La alte materii de ce nu contează?
- Fiindcă acolo nu se depune atâta râvnă.
- Crezi tu! Fiecare Prof' se sacrifică, moare puțin acolo, pe
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catedră.
- Sângerează!
- Probabil...
- Știi, în viziunea asta, cred că ajung să-i iubesc pe Profesori!
- Și nu e normal?
- Știu și eu? Ce se întâmplă dacă șoricelul iubește pisica?
- Îi intră în grații.
- De unde! Îi intră în gheare! Și aia e!
- Se joacă și pisica puțin cu el.
- Se joacă amândoi.
- Da, dar el e în agonie.
- Dar ce agonie frumoasă!
- Toate agoniile sunt frumoase. Îți vezi strămoșii. Raiul
capătă culoare.
- O avea întotdeauna.
- Da, dar acuma o vezi.
- Nu înțeleg de ce Raiul ne e rezervat pentru ultimele clipe.
- Fiindcă „agonie'' înseamnă „luptă'' - și doar atunci îl meriți
cu adevărat.
- Dar când crezi în el o viață întreagă nu-l meriți?
- Probabil nu într-atât ca în clipele finale. E ca la spectacol,
înainte să cadă cortina. Mâinile deja sunt pregătite să aplaude.
- Dar nu aplaudă nimeni. Murim singuri.
- Aplaudă Dumnezeu.
- Crezi?
- Dacă piesa e bună...
- Ce criterii are Dumnezeu? Estetice?
- Morale!
- De unde a învățat Dumnezeu Morala?
- Noi am învățat-o de la El. Lui îi e ființială.
- Ce bine e să fii Dumnezeu!
- E bine să fii și râmă.
- De ce?
- Fiindcă nu ai dimensiunea existenței tale.
- E ca și când nu te-ai fi născut.
- Mai mult, e ca și cum nu ai muri niciodată.
- Deci nu e nicio diferență între Dumnezeu și o râmă?
- Ba da! Dumnezeu e mai trist!
- Nu poate El să fie fericit?
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- Probabil că nu. Are toată responsabilitatea Creației lui.
- Care în mare parte i-a eșuat.
- A vrut să-i eșueze.
- De ce?
- Fiindcă are simțul ratării...
- Ne lasă pe noi să definitivăm.
- Pe noi oamenii?
- Pentru moment, da.
- Momentul acesta durează de ceva timp.
- Probabil că nu L-am convins.
- Probabil.
- Mai are pregătite și alte variante.
- Care? Extratereștii?
- Nu! Pe ăștia îi aduce Orson Wells...
- La Radio...
- Atunci, râmele?
- Nici ele. Probabil albinele, furnicile - societățile perfecte.
- Crezi că sunt perfecte dacă nu votează?
- Ce, noi, dacă votăm, suntem perfecți?
- Grecii credeau în democrație.
- Și prin democrație l-au condamnat la moarte pe Socrate,
i-au ostracizat pe Pericle și pe Fidias, nu l-au mai primit în Atena
pe Aristotel...
- Complicat!
- Ce facem duminică?
- Ne dăm cu parapanta!
- Unde?
- Pe Nil!
- Nu, că ne mănâncă crocodilii!
- Nu ne mănâncă! Ce, pe Cleopatra au mâncat-o? Și cât s-a
plimbat ea printre ei!
- Crezi?
- Da! Numai printre d-ăia mari.
- Înțeleg! Dar ea era frumoasă...
- „Frumusețea va stăpâni Lumea!''
- Dostoievski?
- Cred că el!
- De ce nu a zis că Dumnezeu?
- Fiindcă Lui Dumnezeu nu-i place să fie Stăpân.
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- Dar nici sclav.
- Dumnezeu nu acționează. Ne lasă pe noi. Deci nu poate fi
catalogat sub criteriile puterii.
- Hai să o lăsăm baltă!
- De ce, începe ploaia?
- Nu!
- Atunci?
- Nu ne dă nimeni notă pentru fleacurile astea!
- Crezi că sunt fleacuri?
- Da! Altfel s-ar fi învățat la Școală.
- De unde știi tu că la Școală nu învățăm decât ce nu ne
trebuie, așa, ca să fim cuminți, ca la Școala de Corecție, unde
faci perii sau funii.
- Vor să ne umple timpul.
- Să ne distragă!
- Noroc cu noi, că nu-i luăm în seamă. Altfel ar fi numai
tocilari...
- Și premiante...
- Te pup!
- Și eu!
- Pe buze!
- Pe care?

Capitolul 104

În „Sâmbăta Morților'', ne gândim la cei duși. Printre ei și
Profesorii. Sunt tot ai noștri. Și Educatoarele. Ne-au dat cei șapte
ani din afara casei. Nu au fost ei chiar șapte, dar am recuperat.
Prin Măiestria Educatoarelor și prin sârguința noastră. Lemnul
verde se curbează ușor, da, odată modelat vlăstarul, așa va crește
pomul. Unii din noi am crescut drept spre Cer. Am țâșnit. La
rădăcină sunt Ele, Educatoarele noastre, Domniile lor, Mame
adoptive, de parcă nu ar fi avut și așa destui copii. Ani în șir am
mers cu Blonduța la Cămin. Mari fiind. În amintirea primei
copilării prea repede dispărute. Conștientizam prima ruptură.
Eram mândri de ea. Creșteam. Nu-i sesizam tragismul.
Educatoarele însele ne țineau moralul. Dacă aveam note mari,
eram pe calea cea bună.
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Dar acest drum ne îndepărta de ele, de primele noastre ființe
hrănitoare din afara Domusului. De ce se bucurau de aripile
noastre? Ele prefigurau zborul, uitarea. Plecarea spre Miazăzi,
obligația de a le lăsa în frig pe cele ce ne-au fost dragi. Și așa a
fost. Am avut acest cinism al reușitei. Zadarnică e victoria
departe de cele ce au făcut-o posibilă. Ani de zile, Blonduța nu
mi-a mai spus să mergem la Cămin. Mă menaja. Știa că nu mai
aveam unde să ne întoarcem. Se schimbase tot. Ele Educatoarele - erau altele, într-un carusel debordant al
generațiilor. Curtea își pierduse strălucirea. Devenise mică.
Intrase la apă. La fel dulăpioarele. Se miniaturizaseră precum
acele machete de castel ce erup din cărțile de povești deschise
la jumătate.
Într-o zi, Blonduța mă va chema, sunt sigur. Ea nu are cum
să fi uitat. Are morții și viii ei, dar mă are și pe mine, cu toate
amintirile mele. Nu mă poate abandona. Îi aparțin, chiar dacă
nu-i sunt al ei. Soarta nu e numai cea trăită, ci și în miile ei de
variante scrise în Cer, din care noi ne-am încăpățânat să alegem
doar una, temându-ne de toate celelalte.
Cu Profesorii de la Școala Generală e la fel. Ei ne-au părăsit
după Educatoare și înaintea celor de la Liceu. Ca în teatru ieșirea de pe scenă se face în ordinea intrării. Mai sunt și
excepții. Acestea se numesc tragedii. Nu le poți trăi la nesfârșit.
Le trăiești o dată și gata. Te umpli de amarul lor și mergi mai
departe. De ce pe Doamna Dirigintă din clasa a noua am avut-o
doar în clasa a noua? Ca să ne ferească de UTLM. Tehnica
mecanismelor, tehnologia mașinilor - ceva de genul acesta.
Domnia Sa a zis: „Nu! Asta e clasa mea de suflet, mi-a fost dată
prin testament de cei care au murit înaintea mea, nu pot să o las
la voia întâmplării. Și a făcut într-un an cât alții în zece. Am
cuprins trei Facultăți: Teatrologia, Arta Muzicală și Animologia
- ultima e o licență: Cunoașterea Sufletului. O propedeutică, de
fapt.
Era prea modestă ca să își asume că ne învață ceva. Spuneam
că învățăm singuri - unii de la alții - iubindu-ne, înșelându-ne.
Ne situam pe rând de o parte și de alta. Nu puteam fi mereu buni,
dar reușeam a rămâne veșnic elevi. Ca Radu Beligan, în
promisiunea pe care i-a făcut-o regizoarei Lucia SturzaBulandra la reexaminarea sa în toamnă și acceptarea ca bursier
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fără portofoliu pe un loc suplimentar: „Un loc pe roată'', cum a
prins jurnalistul George Arion când s-a urcat în autocarul ce
urma să-l poarte spre Roma, „Cetatea Eternă'' - într-o călătorie
mai confortabilă decât cea apostolească a lui Badea Cârțan,
descins în Piața lui Traian să-i admire Columna.
Doamna Dirigintă nu a murit. Mama mi-a trimis în Franța o
felicitare pe care o primisem de la Doamna Dirigintă. Profesorii
adevărați nu așteaptă urări de la discipoli, ci le fac ei, celor în
care cred. Eu am fost un credul și am difuzat credulitate. Nu am
cuprins niciodată aria pe care o degajam.
Eram ca un gaz rar care, prin extensie, își pierde densitatea
și forța, dar se face cunoscut. Doamna Dirigintă a intrat în jocul
meu. Și mi-a urat tot ce îmi doream, de parcă destinul asta miar fi rezervat. Era pentru mine un Columb cu prea multe hărți în
mâini - Regina Isabela a Spaniei: „Chiar dacă pământul pe care
îl cauți nu există, Dumnezeu îl va crea într-adins, spre a îți
răsplăti îndrăzneala!''
Nici măcar îndrăzneț nu eram, dar încrederea Doamnei
Diriginte mă făcea să prind curaj. După ce a murit, eu i-am
rămas onorific dator. Trebuia să-i împlinesc credința. Ca în
Zorro - primisem sigiliul însângerat al Noului Aragon. Mi se
ceruse să-l guvernez în pace și har. Acest Falanster îmi era străin.
Eu, un spadasin notoriu, aveam să-mi introduc spada în teacă.
Sau să mă deghizez: față de toți împleticit, bâlbâit - ceea ce în
realitate sunt - iar în momentele cruciale cu o mască neagră pe
față, cu o pălărie cu boruri largi, cu mănuși de piele, cu cămașa
fluturată de vânt, cu centura prinsă la brâu, să descalec de pe
armăsarul meu și să-i smulg Ottaviei Piccolo inegalabilul ei
sărut....
Câte te învață Căminul, Școala Generală, Liceul! Dar cu ce
sacrificiu! De fapt - ca în Hamlet - în final mor toți Dascălii.
Niciunul nu rămâne viu. Altfel, sala ar fi goală. Nimeni nu vine
la o tragedie, dacă ea nu smulge lacrimi. Și de acolo, din casa
sufletului - nu din sacul lacrimal - situat superficial la baza
etmoidului.
Eu nu plâng. Sunt demn. Așa m-au învățat Profesorii mei,
precum Horea pe băiatul său: „Să nu plângi, fiule, că mă faci de
ocară!'' Sau întocmai războinicilor lui Atilla, care, când pierdeau
un comandamt de oști, se crestau sub pleoape și plângeau cu
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lacrimi de sânge. Nichifor Crainic ne-a spus să nu-l căutăm în
cimitir, ci în arhiva revistei „Gândirea'' interbelice. Profesorii
noștri au rămas în Școli. Nimeni nu i-a dat la o parte. Nici măcar
generațiile ce au venit. Ele nu au decât să își facă alți idoli din
Dascălii lor, la alte catedre, în alte clase.

Capitolul 105

Primesc numeroase sfaturi despre cum să scriu
„Maiorescienii''. Nu țin cont de niciunul. Mi s-a propus
redactarea în două părți: prima - „Elevii'', iar a doua –
„Profesorii''. Păi ce, suntem la Zoo?
Să nu mai folosesc persoana întâi singular sau să-i schimb
titlul în „Maiorescianul''. Justă aprecierea! Dar acum, dacă am
pornit așa... La persoana a treia nu pot scrie. E prea neutră.
Gazetarească. Eu vreau să mă implic. Apoi, sunt toți
Maiorescienii aici, deformați de viziunea mea. Fiecare a trăit alt
Liceu. Acum, la editările în alte limbi, mi se cer note de subsol
privind numele menționate. Facem parte dintr-o cultura
necunoscută, pe care o export în lume. Alții au făcut-o cu mai
mult succes: Brâncuși, Nadia Comăneci, Maria Tănase, George
Enescu... Eu mă împleticesc în cuvinte.
Slavă Domnului cu conferințele la care sunt invitat! Acolo
mă explic. Destructurez totul. Dacă vrei să înțelegi motorul,
trebuie să-i desfaci fiecare piesă. Ce rezultă e bun de dat la fiare
vechi. Nu mai functionează. Dar ai înteles mecanismul. Asta e
Știința, pulverizează totul și apoi spune: „Cu atomii ăștia poți
face orice!'' Arta, dimpotrivă, menajează materia. Cu câtă grijă
înmoaie pictorul penelul în guașele și în acuarelele lui! Chiar și
sculptorul folosește dalta nu ca să lovească cu ea, ci ca să
mângâie. Ce catifelate sunt piesele lustruite de Brâncuși! De
aceea am fost întotdeauna mai mult un artist decât un om de
știință. Exactitatea îmi dă fiori.
Mie îmi place abstractul, fiindcă el nu are granițe. Mai târziu,
am aflat că nici adevărata Știință nu are. Precum Arta, și ea e
infinită și se bazează pe visare. Dar imediat cum apare visul,
vine cineva și îl include într-o formulă și ne spune: „De acum
încolo, dacă veți mai dori să visați visul acesta, așa trebuie să
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procedați !'' Și visul se banalizează.
„E=mc2'' e cel mai cunoscut vis. Nu l-a visat decât Einstein,
dar noi toți ne lăudăm că ne apare în somn. Înaintea lui, a fost
Newton, care, în „Principiile Matematice ale Filozofiei
Naturale'', a expus Legea Gravitației Universale. Deși era
modest, sunt destule cuvinte pompoase aici. „Fizica'' e
„Filozofia Naturii'', deși termenul de „Fizică'' era de la Aristotel,
dar umbrit de „Metafizică'' - volumul ce i-a urmat și care era,
de fapt, Filozofia. Și apoi „gravitația universală''. Nu e chiar
universală. Funcționează până la Mercur. Soarele e un astru
imens care, prin forța lui gravitațională, determină mișcarea în
elipsă a Planetelor ce-l înconjoară.
Conform ecuației lui Newton: G=mg. Dar Mercur face notă
separată. Nu vrea și pace să intre într-o elipsă. E elevul
indisciplinat. Orice Profesor responsabil l-ar fi dat afară din
clasa. Câțiva, mai toleranți, Savanți firește, au găsit explicații
colaterale: astre vecine îi perturbă orbita prin forța lor
gravitațională, care se opune celei solare.
Un singur Dascăl a înțeles poziția ingrată a elevului. Se
numea Einstein. L-a mângâiat pe creștet și i-a spus: „Rămâi în
bancă! Aici e locul tău.'' Ce mult înseamnă asta pentru un elev!
Și pentru Știință în genere!
Einstein a explicat, apoi, în Cercul Profesoral, atitudinea lui
permisivă: Mercur e Planeta cea mai apropiată de Soare. Acolo,
câmpul gravitațional e enorm. Teoria lui Newton se vaporizează.
Rămâne o imensă față de masă, pe care sunt așezate Planetele.
Soarele - astrul central - fiind cel mai greu, deformează cel mai
mult canavasul. Fiecare Planetă lasă un godeu, mai mult sau mai
puțin adânc, în funcție de masa proprie. Pentru prima dată în
istorie, geometria era definită de fizică. Până atunci fusese
invers. Spațiul avea sens datorită Gravitației, care înceta să mai
fie o forță. Scăpată de instinctul dominării, Gravitația a adăugat
Spațiului a patra lui dimensiune: Timpul. Einstein a fost prudent.
A vorbit la început de „Teoria Relativității Restrânse''. Nu știu
ce l-a făcut să o generalizeze pe urmă. În niciun caz Premiul
Nobel. L-a primit pentru efectul fotoelectric, lumina ce se
aprinde când intri în lift.
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Țin manuscrisul sub braț. Am emoții ca un debutant. Probabil
fiindcă nu am debutat niciodată cu adevărat. Mereu mi-am
amânat succesul. Până când nu s-a mai produs. Poate că e
momentul lui. Nu pot să nu i-l iau în serios. Uși mari de sticlă
și metal, ca la orice instituție care se respectă. Mă simt ca în
Kafka. Îmi pare rău că mi-am semnat opera cu numele întreg.
Ar fi trebuit anagramat sau redus la o inițială. Una care nu există
în română - cum ar fi dublul „l'' din spaniolă. Nu am timp să
gândesc mai mult. Fiindcă apare. E ea. Editoarea. Mai zveltă
decât mi-o închipuiam. Visul întotdeauna a deformat
realitatea.Cu această fericită excepție. Să se fi îmbrăcat așa
anume pentru mine? Nici vorbă! Nu știa că vin. Când am sunato, era deja la program. Dar ea se îmbracă frumos în fiecare zi,
fiindcă mă așteaptă. Aceasta nu e decât o zi specială din
infinitele care trec. Ea va rămâne. O simt. Ca o vietate care
sesizează pericolul.
Drumul din capul scărilor până la baza lor e de zece ori mai
lung decât cel al așteptării apariției. Se mișcă ușor, foșnind. Are
o palmă de fustă. Înflorată cu florile ei. Domină rozul și vernilul.
Nicio culoare definită. Cel puțin așa văd prin geamul acesta
neșters de la prânz. Am hotărât să vin la terminarea programului,
ca să nu perturbăm activitatea. E patru fix. Când vreau, sunt
punctual. Acum e prima dată în viață. Are o centură albă, lată,
de piele. Albul conține toate culorile, fără a se decide la niciuna.
În sus cred că e bluza sau o continuare a fustei. Un fel de rochie.
Întotdeauna sânii mi-au creat problme în a face o joncțiune
firească între șold și bust. E decoltată senzual.
În sfârșit, ajunge. Cu o întârziere de o nanosecundă raportată
la sâni Îmi zâmbește. E cel mai fermecător zâmbet de la Eva
încoace. Marile Dive nu l-au putut reproduce. Mă invită. Nu știu
dacă e Iadul sau Raiul. Oricum, sunt dispus să intru. Cu ea nu
am nimic de pierdut. În mașină aveam o lădiță cu caise.
Nu i-am adus-o. Aș fi fost ridicol. Caise unei piersici... Îmi
face semn că avem de urcat. Își închipuie că nu am admirat-o
coborând? Tot ce se poate. O las să urce prima. Galanterie de
fațadă. Vreau să o văd de la spate. Prilejul acesta nu o să-l mai
am prea curând. Voi pleca din țară. Pe o perioadă nedeterminată.
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Ea mă va învăța ce-i despărțirea.
Dar pentru asta va trebui mai întâi să mă apropii. Foșnetul
devine real, ca într-o pădure în care ai intrat. O urmez cu ochii
în sus. Degaja un parfum afrodisiac. Picioarele i se echilibrează
perfect. A străbătut acest catwalk de mii de ori, dar acum o face
cu o grație nemaiîntâlnită. Probabil fiindcă are un singur
spectator. O urmez in taină, încetinindu-mi mișcările, fapt ce o
face și pe ea să se oprească.
Se spune că femeile, când sunt privite de la spate, simt o
căldură în zona focalizării. Eu cred că ea arde peste tot. Nu zice
nimic și îmi zâmbește. În ritmul acesta, până sus îi mai smulg
câteva afanări surâzătoare. Everestul e mic pe lângă scara zidită
de calfele Meșterului Manole. Ea își implanta talpa în lutul
mustos și lăsa semn. Pe urmele ei merg. Are tocuri. Altfel nu se
justifică coloanele acestea imperiale. Ce rău sunt!
Am învățat să gândesc distrugător, să găsesc câte o explicație
exterioară fiecărei frumuseți în sine. Deformarea provine de la
incapacitatea de a accepta perfecțiunea.
Ajungem la etaj. Giurgiu văzut de sus. Pentru prima dată nu
mă interesează orașul meu. E substituit de o ființă. De una
singură, care s-a hotărât să-l încarneze. Șuvițele și le-a udat cu
Dunăre - avem suficientă -părul lăsat liber, deși și strâns,
dezvelindu-i gâtul robust, o avantajează. Face sport, nu glumă!
Altfel, de unde atâta voluptate în mișcări, încordare firească,
tensiune dublată de lucru mecanic util? Trecem prin sala de
ședințe. Imensă. De două ori mai mare, fiindcă e goală. Aici
m-a invitat să conferențiez. Am ratat ocazia, prin plecare. Dar
la întoarcere promit să mă înființez aici. Cu un gem de caise sau
ce-o mai rămâne din ele. Are și retroproiector, și boxe, și flori.
O interesează fiecare detaliu. Ikebana. Feng Shui.
Mă invită în biroul ei. Se retrage într-o nișă. Sper că nu se
dezbracă. Dacă femeile ar ști ce gândim despre ele, ne-ar da
afară în două secunde. Mă întreabă dacă vreau un ceai. După
cum a formulat întrebarea, știe răspunsul. Nouăzeci la sută din
amfitrioane te întreabă dacă dorești cafea. Doar zece la sută dacă
vrei ceai. Niciuna nu te întreabă de lapte. Îi răspund afirmativ.
Precum Adrian Zogragfi iubitei lui Codin. Ca și el, sunt un puști.
Deși brăileanca din fața mea e mai mică decât mine. Tot
Maioresciană.
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I-am predat odată la o oră demonstrativă. Îmi demonstram
cunoștințele. Cred că nu a dat doi bani pe mine. O admiram în
uniforma de liceeană. Și acum o admir. În sfârșit, am ajuns să
fiu constant în sentimente.
Mă întreabă cum să fie făcut ceaiul.
- Făcut de mâinile tale!
- Asta se înțelege... Din păcate, nu l-am cules eu! Am
rozmarin, mentă, portocal, măceșe...
În scurt timp, apare cu două cești de ceai aburind.
- Pe care o vrei ?
- Pe cea din care bei tu de obicei!
Scena de la șipot cu paharul din inele de nichel, pe care Adela
îl clătește după ce a sorbit cu buzele ei din el și apoi i-l întinde
lui Cher Maitre... Diferența de ani dintre noi e mai mică. Și de
cunoștințe. E ageră. A citit mult, dar nu face caz. Acum are șansa
să audieze o operă în plus. Direct de la sursă.
Se așează în fața mea. Picior peste picior. Ca la o Judecată
de Apoi feminină. Mă supun. Cred că îmi va fi imposibil să
citesc. Ceaiul e încă fierbinte. Cu atmosfera creata, nici nu se
va răci prea curând. E o piesă de teatru pe care i-am dedicat-o.
O distrează ideea, dar o ia în serios. Nu poți să trimiți un
dramaturg acasă doar pentru gândul dedicației. Trebuie să-l
combați cu propriul scipt. Să i-l compari cu „Oedip la Colona'',
prin care Sofocle, tot citindu-l, a demonstrat juraților că nu e
senil.
Îmi dau seama că simt ceva și pentru generațiile de
Maiorescieni ce vin după mine. Sau poate această Nimfă a țâșnit
din apa lor în a eleșteului nostru. Am văzut-o crescând de mică.
Se punea pariu că nu va rămâne la fel de frumoasă. Eu eram
convins de contrariu. Și am avut dreptate. Îmi vine să o iau de
mână și să le-o arăt tuturor acestor detractori care cred că
frumusețea e numai o cochetărie infantilă.
La ultima Aniversare a Liceului la care am participat - nu cea
antologică, de O Sută Cincizeci de Ani - a fost și ea. Cu o parte
din clasa ei. Din generația mea nu mai era nimeni. În finalul
dizertațiilor, am ținut discursul meu. Strict, la obiect, lumea era
deja obosită. Era pentru prima dată când mă exprimam de pe
treptele Intrării Profesorilor. Să mă fi văzut Directorul Savin
Popescu...! Din statuia sa, mă privea glacial Ion Maiorescu. Eu
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nu știu dacă oamenii aceștia fondatori de Școală sunt încântați
de ce facem noi.
Formalitățile s-au încheiat cu Imnul Liceului, scris de mine.
La câte s-au compus, al meu e redundant. Dar faptul că îl citește
șefa de promoție în curs e un atuu pentru viitor. Legătura dintre
noi și ei e făcută. Chiar prin niște versuri stângace. Biroul cu
ceaiuri exotice. Ea a ales rooibos-ul pentru amandoi. Parcurg
manuscrisul cu întreruperi. Un fel de intermezzo pentru aplauze.
Dar nu aplaudă nimeni. Ea e într-un surâs continuu, precum
Freud psihanalizându-și subiectul. Tot e bine că nu sunt obiect.
Psihologii uzitează acest termen: „obiectul dragostei''. Când
termin piesa, îmi dau seama că e prea scurtă. Dar nu mai aveam
ce să-i adaug. Ar fi fost ca o Monalisa căruia da Vinci i-ar fi
pictat și picioarele.

Capitolul 107

Electronii se rotesc pe o traiectorie fixă denumită orbital.
Norul lor are mai multe straturi. Fiecare cu energia lui, cu care
s-a obișnuit și în care se simte bine. Ca niște copii culcați în
patuțuri la etaje diferite. Când un electron trece la un nivel
energetic superior, ascensionează în alt orbital. Fenomenul se
numește excitație. Revenirea la starea anterioară se face prin
pierdere de energie. Astfel, atomul degajă căldura sau lumina.
Lumina poate fi de diferite culori, în funcție de energia pe care
o posedă. Am învățat lucrul acesta la mai multe materii: la fizică,
la chimie, la literatură. Filosofia și l-a asumat în cele din urmă.
Putem ieși din starea noastră doar mutați energetic. Urniți din
loc cu o forță colosală. Altfel, suntem de neclintit. Revenirea la
starea de echilibru anterioară ne obligă pe noi să eliberăm
energia pe care am primit-o cu valoare de împrumut. Rezultatul:
radiem electro-magnetic. Producem căldura sau lumina sau
ambele - putem avea o lumină caldă.
Ce e Școala decât scoaterea din confort? Dezrădăcinarea? Te
ia din pat când îți e lumea mai dragă, când mai vrei să mai dormi
și te întoarce obosit, bun să faci lecții din care să nu înțelegi
nimic. Și tot așa, zi de zi, până când, la un moment dat, constați
că nu mai locuiești în tine, ci în ea. Ca în cântecul „Innamorata''

313

MAIORESCIENII

al Reginei Muzicii Italiene, Laura Pausini: „Fuori di me, dentro
di noi'' - „înafara mea, în interiorul nostru''.
Școala face gestul dragostei: ne smulge de unde eram și, din
ființe cavernicole individuale, ne aduce în Raiul comun. Cât
consum de energie! Cui să mulțumim? Profesorilor. Fiindcă
energia dusă într-un sistem e preluată din altul, conform legii
conservării energiei. Plângem, ne zbatem, încercăm inerțial să
ne păstrăm poziția anterioară. Nereușind, în final, ajungem unde
ni s-a dorit a ne fi viitorul. Unii rămân acolo, mândri de statutul
instabil, uitând că urcarea nu le aparține, fiind doar un principiu
imuabil al Naturii.
Mulți cad spontan, ca merele încă verzi. Minunea e a
fructelor pârguite, care, simțindu-și germinația interioară, se
aruncă în neant, precum haiducii lui Pintea. Niciunul din ei nu
a murit. Unii au devenit flori, alții izvoare, iar Pintea și-a regăsit
armăsarul, spre a muri țintit de flința cu alice tăiată în patru.
Noroc cu batista iubitei, pe care o ținea la piept. A înroșit-o cu
sânge pe albul zăpezii maramureșene, dar sufletul i-a rămas
neatins, ca al ciobănelului mioritic. Vorba lui Sorescu: „Și n-am
mai murit''.

Capitolul 108

Ce gust să fi avut Școala? Unul din multele sau, mai degrabă,
toate la un loc. Poleiala de miere de pe cornurile cu gem sau cu
branză dulce, cumpărate de la chioșcul de lemn din curte. Mi-o
închipuiam pe Nepoata lui Moș Mitruț aducând otava pentru caii
flămânzi ai Regimentului de Cavalerie. N-am făcut nicio faptă
eroică, dar m-am înfruptat din aceste delicatețuri. Câte fete nu
mi le serveau din mâinile lor aburinde, sub umbra frasinului care
a văzut mai multe săruturi decât careuri, care a împreunat mâini
la rădăcină și vrăbii prin ramuri.
Un gust care vine din Școala Generală - e de când făceam
pregătire la Fizică cu mama celui mai bun prieten al meu. Mă
cățăram la etajul șapte al zgârie-norului giurgiuvean, trăgeam
aer în piept și admiram panorama. Fizica, pe urmă.
Descopeream că aveam rău de înălțime. Tot eșecul gloriei mele
va rezulta de aici.
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Primele mele călătorii cu avionul au fost un fiasco. Toată
lumea se uita după stewardese, eu după pungile emetifore. Cu
timpul, m-am obișnuit. Cred că, treptat, așa se va întâmpla și cu
celebritatea.
Prietenul meu avea vedere pe două părți. Mie îmi plăcea cea
care dădea înspre Turn. Pentru prima dată văzut de sus. Ca Iisus
Răstignit, în perspectiva lui Dali. De aici învingeam Timpul.
Micul cadran orar nu mai conta. Limbile lui nu mai vorbeau
nicio limbă. Acele orare nu mai înțepau pe nimeni. Asta
sugerează și pictorul spaniol: din Cer, Răstignirea e o Înălțare
firească, Supliciul lui Iisus o erezie pământeană. Dreptul la
infinit se capătă pe verticală. Detestam nivelul al treilea al
etajului meu. Dară, pe când se mutaseră părinții mei de pe
Cuza-Vodă, de la casă, pe strada Gării, la bloc, zgârie-nori-ul nu
era în proiect. Cum nici eu nu eram. Mai întâi a venit pe lume
sora mea și după doi ani, când ai mei au văzut că totul e bine,
s-au gândit să-i facă o surioară. Și am apărut eu. Nu vă pot spune
ce dezamăgire. Să o aștepți pe Ana-Maria și să vină un băiat
nebotezat încă.
Geamul dormitorului meu permite o perspectivă a chenarului
blocului și, minune, întrevede vârful Turnului, pentru cine știe
că-i Turnul. Pentru cine nu, e un con metalic amintind de fesurile
lungi ale ienicerilor otomani. Câte nopți de taină petrecute aici!
Mama credea că dorm. În fond, pentru aceasta e făcut
dormitorul. Eu îl sfidam. Fiindu-mi și cameră de lucru, încurcam
orele. Nu mai știam când trebuie să veghez și când nu. Eram ca
Prâslea: ațipeam tocmai când venea lighioana să fure Merele de
Aur. Mai târziu, învățând greaca, am aflat că etimologia
cuvântului „cimitir '' e aceeași cu a „dormitorului''. Morții nu
mor, dorm. În viziunea greacă, ei sunt activi, fac ceva. Moartea
e inertă, ori nimeni nu poate ocupa atâta timp nefăcând nimic.
Înainte de a înfrunta Moartea, am început să sabotez Somnul.
Adică să arunc cu saboții în el. Ieșeam la geam în nopțile cu
Lună plină și fluieram ca o turturică. Uneori, simplul scrâșnit al
cadranului ferestrei era de ajuns. Îmi ieșeau prietenii. Vecinii de
bloc, insomniaci ca și mine. Eram aproape de aceeași vârstă.
Faptul că trăisem împreună îndulcea asperitățile. Nimic nu te
leagă mai mult ca pușcăria sau copilăria. Și ne puneam pe
spovedit. Cum Preot nu aveam, ne făceam unul altuia
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mărturisirile. Chiar dacă nu au fost zise sub patrafir, le voi ține
secretul. Nu știu cum observaseră ei că eu sunt prea dedat cărții.
Era o falsă aură, pe care nu aveam niciun interes să o rup.
Dar mă cam stânjenea. Nu prea aduceam a copil normal. Una
două, mi se reproșa că nu ies la joacă la momentul oportun, că
pierd împărțirea în tabere. Așa am învățat să nu fiu nici cu unii,
nici cu alții. Eram un fel de Judecator de Pace - nu eram ascultat,
dar răspândeam autoritate. Nu puteam trăi la infinit așa. Trebuia
să mă decid: ori cu cartea, ori cu gașca. Sincer, mă atrăgea și
una și alta. După câțiva ani de suferință, cititul își arăta roadele:
mă făcea sclavul lui. Bine zice istoricul Nicolae Iorga: „Cea mai
de temut e temnița în care te simți bine''.
Faptul că mă duceam în tabere de două ori pe an - vara și
iarna - mă făcea indispensabil găștii. Acolo mă golăneam. Tot
ce învățam bun vreme de un semestru aruncam pe Apa
Sâmbetei.
Vecinii de bloc erau dornici să asculte bancurile fără perdea
pe care le debitam, strânse din tezaurul focurilor de tabără, și
miile de povești care mai de care mai abracadabrante, din care
nu credeau o iotă, dar care-i fascinau. Eram un Pinocchio de
ocazie - construit la început din carne și care, cu timpul, se va
lignifia.
În Italia, când mama a intrat într-un butic în care erau agățate
în sfori marionetele lui Carlo Collodi, eu am rămas la intrare.
Pentru mine, aceste mascote ale Italiei erau vii și pururea triste.
Luptându-se cu realitatea de care toți făceau caz, au fost
catalogate pe nedrept ca mincinoase. Dar cât neadevăr se
ascunde în tot ce facem!
Și vecinii mi-au propus o șaradă. Mi-au spus că e îndrăgostită
de mine cea mai frumoasă fată din Școala lor - considerată o
Divă a Orașului. Când cineva îți spune așa ceva, începi să negi
evidența ca să o sporești. Ei au început să îmi aducă argumente:
în sfârșit, se găsise cineva care să aprecieze Cartea. Eu nu mai
eram un școlar, ci obiectul studiului meu. Nu era prea ofertant,
dar scopul scuza mijloacele. O Divă răsărită așa, în puterea
nopții, numai Luna o putea aduce. Și Cartea pe care nu dădusem
doi bani, care nu credeam că poate rodi. Ca în bancul în care
tatăl își duce băiatul repetent la cabaret să își clătească privirile
cu nururile fierbinți, și, la întrebarea: „Pentru cine sunt, tată? '',
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răspunde sec: „Pentru premianți, fiule, pentru premianți.''
Nu chiar în zori, precum Zâna lui Ion Slavici, dar pe seară
Nimfa a apărut. Din bazinul ei hidrologic în al meu. Despletită,
cambrată, mulată, apetisantă. Îi priveam sex-appeal-ul de la etaj.
De la pervazul de unde îl cucerisem cu o noapte în urmă.
De sus, totul pare deformat: capul se suprapune gâtului,
acesta se înșurubează în bust presând sânii, fesele se conturează,
șoldul se lățește, picioarele se telescopează. La Desen Tehnic
urma să fiu ultimul din clasă cu asemenea șabloane. Acum nu
îmi mai venea mie să ies din casă. O doream pe mama, să îmi
spună să mai rămân, să îmi văd de lecții. Mă treceau fiori.
Sudoram. Am spus mereu că preludiul bine făcut e tot ce
contează. Suprima actul. Ce urmează e doar împlinire fizică.
Adică atât de puțin...
Fata a venit trei zile la rând. Nopatea găseam cele mai stranii
explicații. Inclusiv că n-am fost acasă. ''Dar te-am văzut cum te
mișcai!'' Asta-i bună! N-am fost eu. Se mișca cineva pentru
mine. Cel mai greu e să minți niște copii. Și mai ales unii
insistenți, care pun la cale planuri demonice cu iz paradisiac.
Povestea s-a terminat prost pentru toată lumea. Diva a venit pe
nepusă masă la o reuniune de grup. Noi eram pe bancă, de unde
admiram trecătoarele de pe trotoarul braseriei - suficient de
departe amplasați spre a comenta fără să fim auziți. Ele ne
simțeau, sunt sigur, dar eram niște mucoși și nu doreau să
întârzie la întâlnire. Își accelerau pasul și, astfel, deveneau mai
apetisante. Femela ghepard are valoare fugind. Alergarea dă
suplețe coapsei.
Diva s-a uitat la mine de sus. Eram victima rendez-vousurilor ei ratate. Mă măgulea că se deplasase a patra oară pentru
mine. Mi-a vorbit de parcă ne cunoșteam demult. Își păstrase
aceeași costumație de la ultimele trei promisiuni. Ca să o
recunosc. Sau ca să accentueze neîmplinirea. Pentru o femeie,
ce nu a trăit nu există . La fel și ce nu a iubit. Orgoliul ei nu
mi-a iertat indiferența. Era prima fată la care renunțam, dintrun șir lung. În oglindă, un altul infinit al celor care m-au
abandonat. Acest ansambu poartă numele de „Paralelismul
Horia-Roman Patapievici'' - după cel al fizicianului care l-a
obiectivat prin întrebarea: „Câte iubiri ne-au părăsit și câte am
părăsit noi?''
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Cred că acum ora de Fizică de la etajul al șaptelea poate să
înceapă. Doamna Profesoară se scuză că lecția se va ține în
bucătărie. Fereastra nu da spre Turn, ci spre Liceul „Maiorescu''.
Pregătește un aluat. Îl întinde cu sucitorul pe un blat de lemn. Îl
taie în romburi cu un cuțit, conform unui principiu matematic
ce nu lasă niciun fragment de aluat neinclus în forma
geometrică. Le umple cu gem. Le pune în cuptor. Le scoate
fierbinți. În tot timpul acesta, nu am fost în stare să rezolv o
problemă. Suntem serviți în farfurioare de protocol. Privesc
Liceul. Parcă înghit Anafură. Liceul e o Biserică. Lângă el,
Catedrala cu Hramul „Adormirii Maicii Domnului'' îi poartă
Clopotnița și Mântuirea.

Capitolul 109

„Din greșeli înveți". Butada aceasta urma să ne urmeze tot
Liceul și, în mod ascuns, întreaga viață. Suntem martorii activi
ai propriilor noastre erori, deși ar trebui făcută distincția dintre
greșeală și eroare. Prima e vinovată, făcută cu ceva intenție,
putea fi evitată; a doua e inocentă, scriptică, livrească,
inofensivă. Greșeala repetată duce la păcat, câtă vreme eroarea
iterativă e o fundătură care nu duce nicăieri.
Ne întreceam în greșeli. Profesorii nu sesizau când erau
intenționate și când nu, transgresând în forma mai blândă a
erorilor. Pentru ei erau flagrante ce trebuiau considerate delicte
și amendate prompt. Colegii se lăudau cu astfel de „reușite'': „Ai
văzut ce l-am surprins? L-am dat gata! Nu se aștepta!"
Aveam campioni ai inadecvării, care baletau pe picior greșit,
stricând întreaga coregrafie a clasei. Degeaba apărea unul mai
răsărit să pună ordine în Univers, odată stricată mașinăria,
scârțâia din toate osiile. Ca în filmele în care sabotorii puneau
un pumn de zahăr în rezervorul de benzină și gripau motorul.
Un întreg ciclu Carnot sau Diesel devenea ineficient. Pentru cei
care greșeau, fapta lor era providențială. Anunța schimbarea
Lumii. Instituia o nouă ordine, așa cum și în Istorie diferite epoci
încearcă. Noi trăiam într-una din ele - care nu ne convingea.
Imuni la exterior, Profesorii se cramponau de interior - Clasa
era pentru ei Lumea și, oricât de prost mergea viața lor reală în
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ansamblu, cu Catalogul în mâini deveneau garanții unei societăți
ideale. Corigenții erau primii care îi sfidau. Numele lor generic
nu reprezenta că ei ar fi trebuit corectați, ci că ajustau ansamblul
la trăirile lor proprii. Pur și simplu, schimbau sistemul de
referință. Și, dacă pentru ei funcționa, erau deciși să-l exporte.
Controlul tehnic de calitate era doar o constrângere didactică.
Ei niciodată nu mai reveneau la calea cea bună. Pentru ei, acesta
era drumul de urmat, cel care nu avea nimic de a face cu cel
clasic.
„Până la urmă - replicau - Ptolemeu nu s-a înșelat cu Teoria
lui Geocentrică? Atâția alții nu au crezut vreme de milenii că
Pământul e plat și că e susținut pe umerii unor animale
fabuloase? Apa se considera purtătoare de microbi și oamenii
au folosit-o pentru a se spăla după fastul Versailles-ului, unde
pe vremea „Regelui Soare" se utilizau doar săculeți odorizanți
subaxilari.''
Și exemplele continuau. Dar, li se replica, acum suntem în
plină cunoaștere, Misterele s-au elucidat!''
Nu e adevărat! Biserica și le-a păstrat pe ale ei și le spune
Sfinte Taine. Prin ele e glorioasă. Trebuie să lași ceva nedeșirat,
adevăratele flori perene sunt cele care rămân pe câmp neculese.
Eram de partea acestor colegi mei. Când greșeam, fără voie, la
materiile reale, mă simțeam mândru. Evitam perfecțiunea,
intram în firesc, în angrenajul vital. Natura însăși merge pe
încercări și nimeni nu o amendează. Cu câtă grijă omul de știință
strânge toate probele traseului. Să răsfoim caietele lui Charles
Darwin! Și-a dat seama ca înotătoarea peștilor e aripa păsărilor,
iar peștii-zburători i-au confirmat elanul.
Vestigiile au devenit elemente la care Natura a renunțat,
considerându-le inutile la unele specii, dar nereușind încă să le
suprime. Așa și noi ducem urma greșelilor. Suntem mândri de
aceste cicatrici. Ele fac ca masculii să fie doriți de femele. La o
oră de curs, spectacolul era dat de greșeală. Răspunsul corect
era în norme. Nu bulversa pe nimeni. Era firescul. Reproducerea
memotehnică a banalului. Dar greșeala era altceva. Deschidea
porți. Crea individualitatea. Era suavă și inocentă. Avea
personalitate. Exprima ceva. Neînfrângerea spiritului liber. Din
acești jucători care ratau lovirea mingii se nășteau marii
campioni. „A lufta'' vine din germană și înseamnă „a lovi aerul”.
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Dar a zbura nu e același lucru? Bătaia sacadată din aripi
permite înălțarea, abandonarea teluricului. Mereu i-am privit cu
milă pe premianții în rândurile cărora mă aflam. Noi nu eram
decât mărci înregistrate sau francize. Dar patentul era la cei care
dezavuaseră acest fel de podium. Orice clasă avea o ierarhie
proprie, diferită de cea din foile de parcurs. Ei - detestații - erau
șoferi de drum lung, care nu mergeau pe pistele convenționale.
Descopereau trasee inedite, cu munți magnifici. Noi foloseam
rutele ocolitoare. Sigure, dar colbuite. Nu vedeam malul mării
cu apusurile lui calme. Tahometrul nostru era perfect. Eram în
grafic, dar nu ajungeam nicăieri. Fiindcă a avea destinația
tuturor, rulând pe același itinerar, e ca și cum nu ai fi plecat.

Capitolul 110

Când eram mici iar pe unul din noi - printr-un geam larg
deschis - părinții îl chemau acasă, stricându-ne bucuria jocului
în comun, noi îi strigam în cor: „Grișul!'' Era forma de umilință
extremă, un fel de venire sub scut la Romani. De ce se alesese
această fiertură de grâu măcinat gunjos cu lapte? Probabil
fiindcă era legat de primele vârste, când orezul sau tăițeii cu
lapte nu erau încă atât de ușor de asimilat. Cred că era, în
memoria colectivă, primul aliment ce înlocuise laptele matern.
Retrogradarea la acest stadiu era semnul inevoluției. Dar, cum
toți treceam pe rând prin aceasta, deveneam cumva imuni.
Ce-or fi gândit bieții părinți, care, încă păstrând fereastra
deschisă, auzeau scandarile mulțimii de copii. Erau primele
revolte împotriva „establishment''-ului. Mulți urma să ne oprim
aici. Câțiva să facem carieră. Acasă ne așteptau mâncăruri
sofisticate, nu grișul incrimnat. Asta îl mai liniștea puțin pe cel
umilit. Uneori, în semn de victorie finală, ieșea pe pervaz și
mânca în văzul tuturor. Cum nu se vedeau bucatele din farfurie,
de jos tot cu grișul erau asimilate. Dacă „poporul'' nu te vrea, nu
te vrea și pace. De sus nu mai poți face nimic. A se vedea „scena
balconului'' de la Revoluția Română.
La Școală, lucrurile căpătau aceeași turnură. Erau
stigmatizați cei care păstraseră dependența de familie. Școala
însemna rupere, iar dacă nu erai în stare de un asemenea gest,
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sufereai consecințele. Vina era mai mult a părinților decât a
copiilor. Cine îi punea să vină să le care ghiozdanul? Îi așteptau
sub primul copac stufos, spre a nu fi reperați. Dar vigilența
juvenilă nu are margini. Uneori, bunicii se substituiau părinților,
ceea ce nu schimba cu nimic situația. Dacă aveai un ghiozdan,
atunci trebuia să-l cari singur. Era Crucea Ta. Efortul tău de zi
de zi. De ce să vină altcineva? Iisus, dacă nu era în preagonie,
nu ar fi lăsat pe nimeni să-i ducă Supliciul.
Apoi erau părinții care ne dublau la careu, ca niște Îngeri
Păzitori sâcâitori. Meritul Duhului de Strajă e că o face în
deplină absență. Când e cineva lângă tine, care te înghiontește
în fiecare clipă și îți dă peste mână, este mai mult decât enervant.
Și totuși, astfel de părinți nu își sesizau inutilitatea. Ei credeau
că pot fi dascăli la nesfârșit, ba chiar îi sfătuiau pe cei reali cam
cum ar trebui să se comporte cu odraslele lor. Verificau
catalogul, de multe ori cu noi de față, spre a verifica notele din
carnet. Aici aveau întrucâtva dreptate: eu nu dădeam carnetul
decât când obțineam punctajul maxim. Devenise un fel de
abstract ideal al parcursului meu.
Alții veneau cu flori, care erau binevenite, dar firesc era să
fie oferite de copii. Simțind inadecvarea, soseau cu două
buchete, cu apa încă șiroind - semn că erau proaspete, de abia
smulse din Florărie - unul îl oferea copilul, altul părintele. Cert
e că orice prezență a genitorilor strică. Ei nu erau făcuți pentru
Școală.
Și-o absolviseră pe a lor, nu mai aveau ce căuta în alta. Bieții
lor copii deveneau țapi ispășitori, manechinul de batjocură al
celorlalți. Greu ieșeai de sub o astfel de umbrelă. Poate dacă te
îndragosteai și te sărutai în curtea Școlii - semn că ai rupt-o cu
ai tăi. Singura lor prezență acceptată era la ședințele cu părinții,
când copiii lipseau.
Atunci le luau locul în bănci - uneori aceleași - într-o
hilaritate totală, fiindcă nu aveau loc în pupitre și, dacă în cele
din urmă intrau, stăteau ca într-o ramă mai mică decât portretul.
Profesorul îi avea atunci la mână. Îi confunda cu propriii lor
copii, admonestându-i ca atare. Se simțeau vinovați de toate
năzbâtiile progeniturilor. Unii se împăunau cu laude, de parcă li
se cuveneau. Era un catalog dublat, ireal și plin de haz. Nicio
ședință cu părinții nu a schimbat profilul vreunui elev. Dar ele
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s-au ținut fără încetare, în pofida inutilității lor. Nu era nimeni
să le strige: „Grișul! Afară cu voi! Ce căutați în joaca noastră?
Ne stricați șandramaua!'' Dar șandramaua ținea, că așa se
deprinsese a funcționa.

Capitolul 111

Liceul pare cea mai lungă perioadă din viață. El reprezintă
două treimi din longevitatea psihologică. Orice om are cele mai
multe amintiri din viață cantonate aici. Se numește memorie
anterogradă, ce rămâne după un eveniment catastrofal cerebral
este amprenta neuronală dinainte de avarie. Cum toți suntem
supuși unei deteriorări blânde, Liceul reprezintă Farul din
Alexandria. Explicația? La fiecare oră ni se întâmpla ceva nou.
O altă materie ne provoca. Era ca și cum am fi fost în cinci țări
diferite în aceeași zi. Pe cinci continente. Impactul afectiv este
enorm. Să vrei, și nu poți rămâne imun. Chiar și cei mai
neinteresați, prin vinele cărora curgea sânge rece, sunt marcați
de perioada școlară. Liceul deține supremația - înainte ești prea
mic, după, prea mare. Facultatea înseamnă, de fapt, o singură
disciplină arborizată. Înveți germana la Facultatea de
Matematică, doar facultativ. O dată ce ți-ai ales materia
principală, restul nu mai contează și prin urmare nici nu te mai
impresionează.
Liceul te solicită prin varietatea lui. Specializările în
interiorul lui nu sunt bune, dihotomia real - uman lasă sechele.
Și „realul'' e tot uman, fiindcă a fost studiat de oameni tot atât
de dăruiți și sufletești, precum cei care au creat „umanul''.
Problema nu e de terminologie, ci de esenșă. Cei de la „real'' se
ocupă doar de Știință, ignorând Arta, și viceversa pentru
„umaniști”. Există chiar Licee de Artă, elevii lor nici pe holuri
nu mai întâlnesc colegi preocupați de Matematică. Din astfel de
incubatoare ies niște pui maturizați artificial. Nu au văzut lumina
zilei, ci a neoanelor. Nu au fost încălziți de Soare, ci de
infraroșii.
Liceanul trebuie să se întâlnească cu eșecul, cu neputința, cu
incapacitatea de a fi bun în toate domeniile. Asta îi va spori
voința. Va înțelege că trebuie să dea totul în domeniul său, dar
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asimilând și antagonismul a ceea ce nu a putut învinge.
Categoric, replica e că din Liceele de Matematică provin
majoritatea matematicienilor, iar din Liceele de Artă se formează
tagma artiștilor. Nimeni nu se întreabă ce s-ar fi întâmplat cu
acești oameni de valoare, dacă ar fi urmat un Liceu nevocațional
și s-ar fi specializat pe urmă, la altă vârstă. Ar fi avut alt orizont.
Infinit mai larg.
Dacă pe un copil îl specializezi de la Grădiniță. îi dai o
singură culoare spre a desena. Va deveni expert în verde, roșu
sau albastru. Dar îi va lipsi spectrul. Muzica - de la Pitagora
încoace - e mai întai Matematică, Armonie. Sculptura e
Geometrie, Proporție. Poezia e Parabolă, Hiperbolă - adică
secțiuni prin con. Dacă înveți doar să aplici niste tehnici, nu vei
reuși niciodată să creezi altele noi. Un om de stiinta prea dedat
calculelor isi va pierde sufletul - precum Faust - oferindu-l lui
Mefisto.
Einstein a urmat o școală normală - și nici pe aceea - oscilând
între Germania, Italia și Elveția. La fel da Vinci: necunoscând
latina, a fost privat de Scolastică, alegând calea mai dificilă a
Educației în Natură, de unul singur. Acolo e varietatea extremă.
Pe metru pătrat vezi și floarea, și gâza, și iepurele, auzi izvorul
susurând, simți mirosul reavăn al humusului. Așa s-au format
Eminescu și Brâncuși. Copii de țărani aveau șansa de a face
Școala în privat, într-o pădure sau lângă un eleșteu. Erau mai
școliți decât la pension. De cele mai multe ori, nici nu mai
primeau diplome. Treceau direct la Genialitate.

Capitolul 112

Prin poarta abandonată și ferecată din spatele Școlii Șapte,
era o spărtură în plasa de sârmă. Ea a rămas toți anii mei
petrecuți acolo, fiindcă nimeni nu o dădea în vileag. Doar câte
o minge șutată năpraznic și care, nenimerind între buturi, se
proiecta prin ea. Era în spatele terenului de sport, după groapa
de nisip pentru săritura în lungime. La ce servea? Intârziaților
veniți după Străzile Tabiei, Dunării, Cerbului, Frumoasei pentru a nu mai ocoli pe la Cinematograful „Vasilichi", redevenit
după Revoluție Ateneul „Nicolae Bălănescu''. Și chiulangiilor.
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Era suficient să te pierzi printre cele două echipe rivale de pe
teren, deși în uniformă și cu servietă, ca un delegat FIFA, și apoi
brusc te inoculai în „gaura neagră''. Și, conform rolului ei
extragalactic, și lumina o făcea nevăzută, tot Giurgiul era apoi
al tău. Nu tu ore, nu tu constrângeri. A doua zi dădeai explicații:
o stare de rău survenită subit. Cine o putea infirma? În fond, nici
Zeii nu își pot schimba trecutul. Și ei pot aproape orice.
Rareori am chiulit. Școala mă atrăgea mai mult decât
Libertatea. Îmi dădea impresia că în ea sunt liber. Probabil că
nu eram, dar mirajul Libertății mă fascina mai mult decât faptul
ca atare. Libertatea în sine e periculoasă. Ieți în lume, te expui
străzii, agresiunii clipei, necunoscutului.
Libertatea lasă toate posibilitățile deschise. Câtă vreme
mirajul ei e protector. E o falsă Libertate. E Ideea de Libertate,
ca la Platon. De aceea el nu a fost condamnat la moarte, ci
Socrate, Mentorul său, care era cu adevarăt liber, umblând
desculț și iarna, și vara, cu aceeași dulamă. Nimeni nu-l iubea,
fiindcă spunea Adevărul, care nu putea fi despărțit de ideea de
Libertate. Toți ceilalți - Aristotel însuși - spuneau Verosimilul,
care era ceea ce părea adevărat. Cât au durat „adevărurile''
aristotelice? Până la Iluminism, când Omenirea s-a fericit că a
scăpat de ele. Dar liberă nu a mai fost niciodată. Nimeni nu a
mai vrut să își asume rolul lui Socrate, deși pildele lui au rămas.
Nu le-a zdruncinat niciun curent filozofic, nici măcar cel al lui
Nietzsche. Barosul său era prea slab pentru a demola un astfel
de Zeu. De altfel, nici nu era Zeu. Ci Daimon, Demiurg interior.
Om Creator. Constiință de Sine. Cu o astfel de forță nu te pui.
Ea nu mai are nevoie de nicio spărtură prin plasa porții. Ea se
înalță. Zboară. Iată de ce Filozofia e Dezmărginirea, cum o
numea Profesorul meu din Liceu. Ea te duce acolo unde nu ai
mai fost niciodată. Și nu te mai întoarce. Ai bilet doar dus. În
excursia din tine, ești privilegiatul unei curse unice.

Capitoul 113

Ce mai rămâne dintr-o fată pe care ai iubit-o și pe care, apoi
o iubește altul? Ma uitam la ele ca la niște foste redute cucerite.
Mi se păreau prea mici, le știam calitățile tot atât de bine cât ele
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îmi cunoșteau defectele. Nu eram mitul care păream. În realitate,
eram destul de agramat, bâlbâit, plin de coșuri. Dar de unde
aura? Tocmai băieții, rivalii mei potențiali, mi-o dăduseră.
Inventând jocuri, filme, scenarii, modificându-le pe cele deja
existente, le amplificam viața, le prelungeam copilăria la o
vârstă la care erau obligați să renunțe la ea. Jocul nostru preferat
era „Vulpița''. Întruchipată de mine, evident. Patentul era clasic:
un personaj mieros, aparent poztiv, care vine într-o lume placidă
și o perturbă. Nu dintr-o dată, ci în acute iterative. Secusele
creau fiori. Treceam de la o stare la alta cu viteza fulgerului.
Partenerii de joc erau pui inocenți. Când observăm că se tem de
mine - semn că mă deconspirasem - mă îmbrăcam în haina
cumsecădeniei. Și ei se ambalau pentru nimic, fapt ce îmi creștea
cota semantică. Dimpotrivă, când erau siguri că nu pot fi unul
de al lor și mă găzduiau în casă, spuneam: „Sunt Vulpița care
vă mănâncă!'' Astfel, pe cel mai apropiat îl prindeam în gheare,
obligându-l să părăsească partida, iar după ceilalți plecam
într-o alergare furibundă.
Fiindcă jocul trebuia să aibă și descărcare de potențial. Nu
se putea practica decât în Natură. Nu s-a permis prezența
niciunei fete. Era o castă masculină. Râvnită de ele. Și de alții,
pe care, dacă doream, îi acceptam, dacă nu, nu. Niciodată nu am
avut atâta supremație și autoritate ca în acei ani. Fetele, care ar
fi înnobilat jocul, mă râvneau. Un băiat care ține în șah atâția
adolescenți trebuie să aibă resurse incomensurabile. Și ele erau
dispuse să le exploateze. Iar eu să li le ofer. Asta mă făcea să
renunț în unele pauze la deghizările mele. Nu îmi dădeam seama
că intram în altele mai profunde. Fiecare fată căuta un lider
într-un anumit domeniu: pe cel mai bun fotbalist, pe cel mai
talentat dansator, matematicianul de geniu.
Nimeni nu se mulțumea cu un anonim. La acea vârstă,
dragostea era atingerea unei notorietăți apelând la faima altuia.
Reciproca nu era valabilă. Băieții alegeau fetele pe baza unui
singur criteriu: cel estetic. Nu că ele nu ar fi avut toate celelalte
calități. Dimpotrivă, erau tocilare, premiante, inteligente. Dar
nu asta conta. Scurtimea sarafanului când stăteau în bancă,
mulajul lui pe sâni - chiar nu s-o fi gândit nimeni că uniforma
feminină dintr-o singură piesă înnebunește băieții când
frumoasele iau loc în pupitre? Acest mod de alegere a iubirii va
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avea consecințe pe termen lung. Femeia mereu va căuta puterea,
pasiunea, talentul - utile, durabile, capabile de a aduce avere și
confort cuplului din care nu vor lipsi copiii. Bărbatul va fi
amorezatul continuu, fermecat de forme și culori, de unduiri și
arabescuri. Robustețea și fidelitatea lui vor putea fi dărâmată cu
o zvâcnitură de șold de femeie.
Puteam să mă mulțumesc cu talentul literar. Îmi aducea
câteva nubile. Dar eu eram hămesit. Ochii mei vedeau mereu
altceva, ca la Luvru, unde fiecare sală are cel puțin o minunăție.
Nimic nu mă putea opri din marșul triumfal. Nici măcar eșecul,
care era la orice pas. Fetele se plictiseau repede. În fond, eram
comun. Ceva sclipici, mult glant. Plecau cu alții, ostentativ. Ei
le erau fideli. Eu îi deplângeam. Le știam iubitele. Erau mări în
care înotasem. Apusurile lor nu mă mai fermecau. La Vulpița
nu am mai revenit. Moda ei trecuse. Dar pentru cei care au
cunoscut-o, viața lor a fost altfel. Rămânând mai mult în
copilărie, au fost feriți de a fi devorați prea de timpuriu. S-au
lovit de maturitate la o vârstă ceva mai mare, când apărarea se
formase. Ei înșiși deveniseră puternici, trecând prin atâtea
trucuri.
Și maniera mea de a aborda fetele se schimbase. M-am retras
în mine. Eram dorit pentru singurătate. Le provoca ideea de a
mă scoate din recluziune, de a mă salva. Pe mine, „văduva
neagră'' la masculin. Împrumutasem veninul tuturor iubitelor
care nu mă uciseseră în noaptea nunții. Nu l-am transformat în
miere, ca Arghezi - mi-au lipsit talentul și harul lui - și nici nu
am stat vreme de patru ani la Mânăstirea Cernica. Perioada asta
am petrecut-o la „Maiorescu''.

Capitolul 114

Când venea primăvara - și asta se întâmpla o dată pe an - tot
Liceul intra în febra vernală. Se scurtau sarafanele, de parcă un
centimetru în minus ar fi îmbunătățit confortul termic, se renunța
la pantalonii atât de inestetici de sub el - uneori chiar vătuiți - și
picioarele se bălăceau în soare și în privirile noastre. Soarele era
cu dinți, dar privirile noastre le încălzeau, chiar dacă mușcau și
ele cu colți nevăzuți.
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Cămășile luau locul puloverelor și sfârcurile parcă mai
înaintaseră puțin spre întâlnirea lor cu realul. Deveneau mai
percutante, mai atente la ce se întâmpla la tablă. Acolo nu se
întâmpla nimic. Totul se petrecea în clasă. Doar pentru un neofit
piesa e pe scenă. În realitate, toată mașinăria ei e în culise. Nu
știam ce rând să admir mai întâi. Eram ca în „Jandarmul și
Jandarmerițele'' - filmul cu Louis de Funes. Eram plasat la
mijloc, ca într-o menghină erotică. Spre peretele obscur, se
proiectau în oglindă umbrele mărite ale picioarelor, ca în
fantasmele chinezești. Spre geam, soarele orbitor iriza totul,
anulând contururile, aruncând peste ele puzderie de scoici
sfărâmte și nisip de mare. În lumea aceasta, mai puteai fi atent
la altceva? Se consemnau cele mai mici note.
„Nu vă mai e gândul la carte!'' - îngăimau resemnați
Profesorii, convinși de un adevăr etern și ciclic. Școala ar trebui
întreruptă în sezonul cald. Cu predilecție la debutul lui. Până te
obișnuiești. De la an la an, ne era tot mai greu, semn că
încărcătura hormonală creștea. „Or simți și ei ce simțim noi?'' ne întrebam cu privire la Dascăli. În afară de costumație, nu
părea să-i fi clintit ceva. Rămâneau la fel de ursuzi sau de
plictisitori ca înainte. Nu toți. Doamnele erau mai sensibile.
Mărțișorul din piept le obliga. Erau altă specie. Una mai
delicată, diafană, plină de obligații materne. Profesoarele de
limbi străine țineau lecții tematice. Nimeni nu le ținea evidența.
În planificare, treceau oră de gramatica - verbele „a înverzi'', „a
înmuguri'', „a înflori''. La Biologie - planșe cu aceleași declinări,
dar în imagini. La Istorie, „Primăvara de la Praga'' era trecută
sub tăcere, deși am fi putut să ne mândrim cu ea.
Invitam fetele în Parcul Alei. Se mergea în grup, după ore.
Mamele încălzeau masa de trei ori până să ajungem acasă. Când
ne vedeau bine dispuși, se enervau. Nu era o atitudine cu care
se venea de la Școală. „De azi îți încălzești singur mâncarea!''
Replica: „Mamă, e primăvară, de azi mâncăm salate!'' Și
într-adevar, trufandalele inundau piețele. În Parcul Alei, băncile
erau ocupate de cei care chiuliseră sau care întârziau la cursurile
de după-amiază. Una peste alta, Parcul gemea de indisciplină.
Dar ce frumoasă era! Fetele nu mai țineau cont de lungimea
sarafanului. Stăteau picior peste picior, până la bandeleta neagră
a dressului. O Domnișoara Cucu era bună acum - în inspecție.
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Dar Mihail Sebastian a trimis-o într-o gară fără nume pe ruta
București-Sinaia, probabil nu departe de Câmpina. Căprioara de
cupru înverzit era încă în Alei. În bazinul de jos. Urma să fie
mutată apoi într-un sens giratoriu.
Undeva, în apropiere, era Diana, Zeița Vânătorii, care nu se
hotărâse încă să o țintească. Cât de frumoasă e mila aceasta care
dăinuie de atâta timp! Artemis - Iubitoare de Lună - iartă
sacrificiul. Dacă ești cu adevărat ființă divină, te sacrifici tu. Iar
contemplarea e forma supremă de sacrificiu interior, fiindcă e
scutit de fapta exterioară. Neacționând, rar poți greși. Asta
făceam și eu. Precum Orion, admiram ciutele fără să mă ating
de vreuna. Fiecare era goală în fața mea. Faptul că ele se etalau
sumar nu făcea decât să le sporească nuditatea. Știam că voi
plăti. Patroana lor - Diana - veghea. O admiram și pe ea, la final.
Dacă tot păcătuiam, măcar să nu regret inocența gestului.
Primăvara îmi permitea.
Natura întreagă era fecundă. Eu îmi revărsam seva privirii
peste tot. Intram în procesele germinative. Artemis, cu
mantia-i prinsă pe un umăr - parte de care i se înălța puțin sânul
- iar cu arcul și tolba cu săgeți pe celălalt, mă jinduia. Și, fiindcă
știa că nu mă va avea niciodată, pe de o parte deoarece statutul
ei virginal nu-i permitea, iar pe de altă parte datorită lirismului
meu abulic, a luat hotărârea să mă pedepsească, transformândumă în cerb. Propriii mei câini mă vor devora, simțind mirosul
dulce și sălbatic al cărnii de vânat. Obsesii, fobii, amintiri,
lamentouri - iată ce lătra în mine în nopțile cu Lună. Și mă simt
mândru. Eu, cerbul ce a înghițit prepelicari, ogari, fox-terrieri.

Capitolul 115

Forfotă mare în Piață. Toată lumea la Mărțișoare. Câțiva la
antricoate de porc și la aripi de curcan. Tarabele întinse peste
tot. Nu ai loc să treci, dar e frumos. Într-o luncă e la fel când
izbucnesc florile. Nici un mărțișor de calitate. Numai gablonțuri,
puf de găină și ojă presată și uscată. Dar lumea cumpără.
Primavara ața vine: cu șuvoaie care spală noroaiele ascunse ale
Iernii. Iarna e Regină, fiindcă ascunde sub hlamida ei toată
mocirla. Primavara își suflecă mânecile și face curat. Știe că va
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veni Vara cu fructele ei, iar panerele trebuie pregătite. Se vor
umple până toamna târziu. Poamele se vor mânca și la gura
sobei în miez de Făurar.
Nu mă hotărăsc ce să aleg. Nu am gust estetic când e vorba
de chiciuri. Ca la table - cumpăr linii întregi. Vânzătorii sunt
mândri. Îmi spun că vin și mâine. Cine mai oferă Mărțișoare pe
Două Martie? Pentru chiulangite sau pentru Profesoarele cu care
nu am avut ore pe Întai. Dar parcă nu mai are farmec. Pizza rece.
Ciorba reîncălzită.
Fetele își ornează pieptul de parcă ar avea decorații de război.
E lupta lor, în fond, pe care o duc la vedere o dată pe an, iar
nevăzut în fiecare zi. Noi, băieții, facem arbitrajul. Nu e ușor.
Care mai de care mai pieptoase. E tentant să faci aprecieri. Pe
una din ele - una anume - o invit în oraș. Așa, pur și simplu, ca
de început de Martie. Nu-i dau mărțișor. Bănuiește ea ceva. Ne
vedem la locul și la ora stabilite. Întotdeauna le schimb. Din
superstiție mai mult decât din prudență. Vine... E într-un cojocel
subțire cu guler răsfrânt. Ca al Babei Dochia, care ar fi răsucit
firul de lână al Mărțișorului, urcând Muntele cu oile sale. Caută
fragi la finele iernii. O trimisese după ei pe nora sa și, văzând
că aceasta, ajutată de providență, s-a întors cu ei, s-a dus și ea
să umple o baniță. Dar zilele s-au răsculat împotriva ei - ba
soare, ba ger. Soacra rea și-a lepădat cele nouă cojoace, care
s-au făcut stane de piatră și la fel a pățit și ea în cele din urmă.
De atunci se aleg Zilele Babei la început de Martie. Acum,
cu prognoza meteo e mai ușor. Fragii sunt în solare. Dar uite,
tot mai găsești o puștoiacă purtând cojocelul pe ea. Intrăm la
Muzeu. Dacă tot ne-am dat întâlnire aici. Muzeul de Istorie
„Teohari Antonescu''. Lângă Parcul Alei. Ne întâmpină două
tunuri de epocă. S-ar fi tras cu ele. Orașul nostru a fost eliberat
în Primul Razboi Mondial grație Misiunii Militare a Generalului
Berthelot. În Parc sunt cuburi de piatră gigantice, ca niște
Dolmenuri dedicate acestor Eroi. Olanda trimite în Canada, în
fiecare Primăvară, atâția bulbi de lalea câți soldați canadieni
s-au jertfit pentru a o elibera. Eu sunt în Franța să reprezint
Giurgiul supraviețuitor. Probabil ca nu o fac cu cinste, dar sunt
viu și acesta e un semn că Operațiunea Berthelot a reușit.
În Muzeu - Expoziția Mărțișorului. Cu confrații bulgari. Ce
frumos să fie Primăvară de ambele părți ale Dunării! Avem

MAIORESCIENII

329

aceleași tradiții, deși limbile ne sunt diferite. Dar cu un Mărțișor
în piept ne recunoaștem. E tot ce contează. Se vorbește româna
și bulgara. Amestec latin și slav. Noi am ales „iubirea'' în
varianta slavă, „amorul'' latin fiind un termen frivol. Ne
plimbăm de mână prin toate sălile, ca pe bulevard. Îi stânjenim
pe vizitatori. Directorul Muzeului e un fost Maiorescian. Poet.
Îmi face semn cu ochiul. E încântat că sunt aici, dar nu vrea să
mă deranjeze. Chiar admir cu interes exponatele. Mai trag cu
coada ochiului și la frumoasa de lângă mine. S-a încins. Asta
așteptam. Mă ofer să-i duc cojocelul la garderobă. Ce ușor e!
Pare un fulg. De ce și l-o mai fi luat? Sau sunt eu excitat? Tot ce
se poate. Garderobiera și paznicul mă cunosc. Vin des pe aici.
„Frumoasă fată!'' - îmi spun.
Dau să laud expoziția, dar mă abțin. Două laude una după
alta - din sens contrar - se anulează. Ajung lângă Vestala
Primăverii. Mai să o pierd în mulțime. Cred că au venit clase
întregi de îndrăgostiți. Plus ceva adulți restanțieri. Se fac glume.
Se întreabă dacă exponatele sunt de vânzare. Evident că nu sunt.
Se arhivează. Vor fi expuse peste o sută de ani. În epoca
supercibernetică. Vor fi privite prin ochelari 3D, ca de schior.
Vor vedea ce zărim noi pe pârtie când ninge. Un amestec de
Dumnezeire și de ceață. Nimfa e intr-un pulover lucrat. Tricotat
cu ochiuri mari, astfel încât sfârcurile sunt vizibile. Îmi e teamă
să-i agăț vreun mărțișor. La bază poartă peste el o centură lată
de piele neagră cu centură aurie. La gât are un șiret negru. Ochii
făcuți. Unde am găsit-o, că e cea mai frumoasă din oraș? Așa
zic de fiecare, dar ea chiar e. În realitate, nu le măgulesc pe ele,
ci pe mine. Dacă pot doborî asemenea prăzi, sunt potent, sunt
viril.
Dragobetele e în mine și își face de cap cu bunul meu simț,
cu rațiunea mea. Mărțișoarele sunt lucrate cu grijă. Adevărate
opere de artă. Altfel nu ar fi fost expuse. Dar eu le-am apreciat
și pe cele din Piață, cu care am garnisit piepturile unei clase
întregi. Plus ceva exporturi. O întreb pe micuța de lângă mine
pe care-l preferă. „Vorbești serios?'' M-a văzut că m-am văzut
cu Directorul Muzeului. Între Poeți, orice e posibil. Se hotărăște
pentru unul. Nu știu dacă e de aici sau de peste Dunăre.
Coborâm treptele în grabă. Cred că ne-au rămas câteva camere
nevizitate.
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Îl văd pe Director. E prins în discuții cu Delegația Bulgară.
Nu prea e diplomatic, dar intervin. Domnul Director face
prezentările.Sunt cunoscut dintr-o antologie bilingvă de poezie.
Sunt bune și versurile la ceva. Îl trag pe Director de o parte și îi
explic despre ce e vorba. Râde larg și se întoarce spre grup, ca
și cum nu m-ar fi auzit. Vorbește în bulgară, ceea ce mă face să
nu înțeleg nimic, cu excepția faptului că am fost inoportun.
Mă retrag fără prea multe valuri, chipurile să-i caut cojocelul
Dochiuței. Garderoba arhiplină.Ca un stand de la Orăștie. În
fine, se găsește unul care seamănă cu al ei. Ieșim. Tunurile
neclintite. Calea ne e barată de un artizan bulgar în costum
popular. Îi pune în piept puștoaicei de lângă mine un mărțișor
identic cu cel pe care-l admirase ea. Acum știu sigur de ce mâini
fusese făcut.
Mergem în Parc. Totul înverzit. Dau să o sărut. Ea la fel.
Astfel sărutul e de două ori mai pătimaș. Îi simt respirația
fierbinte. Respiră și sărută ca printr-o tehnică de SCUBA diving.
Mă înțeapă cu mărțișorul. Prilej să i-l admir. E o bobiță de rouă
pe un trifoi cu patru foi.

Capitolul 116

De pe când eram liceean, mi-am dat seama că lumea reală
era mai rea decât cea imaginată. Când am ajuns la această
considerație,ă nu eram singur. S-a petrecut în clasă. Imi iubeam
colegii, dar sesizam că fericirea ne e dată individual, ca o
amprentă genetică. Ei nu erau cu nimic vinovați, ca orice copii,
erau inocenți. Devenind adolescenți, se contaminau, și eu odată
cu ei. Astfel, intrăm împreună în coliziune cu realitatea. Forța
noastră, chiar sumată, nu înfrângea obstacolul, dar făcea
impactul mai dur. Imaginația nu e valabilă decât în condiții
fragile. Nu rezista la agresiuni fizice.M-am reîntors la condiția
precară a țarcului copilăriei. Am reînvățat să merg. De data
aceasta, pașii mă purtau nu spre lume, așa cum se bucura mama
cândva, ci spre sanctuarul solitudinii mele.
În manualele de puericultură, vârsta e definită prin abilitățile
dobândite: mersul de-a bușelea, în două picioare cu sprijin,
coborârea treaptă cu treaptă, apoi alternativ, urcarea lor, în fine
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- tricicleta. Acum dobândeam alt mers. Vârstele nu mai contau.
Mă focalizam pe țintă. Dacă o atingeam, atunci periplul era
eficient. Cert e că nu am devenit matur în focul armelor, ca pe
vremuri, nici sub ploaia de lumini a cărților, ci printr-o
regresiune infantilă. Un astfel de matur nu poate fi compatibil
cu nimic. El a fugit de vârsta adultă.
Locuiam în clasă ca într-o nișă, într-un opercul. Vedeam fără
să fiu văzut. Făceam caz de unul singur. De la râs homeric la
plâns bacovian. Eram ca în batiscaful Căpitanului Nemo.
Când l-am văzut la Nantes, pe marginea Loarei, într-un dublu
statuar. îmbrățișându-l pe școlarul Jules Verne, chiar în curtea
acestuia din urmă, mi-am dat seama că Atlanticul era încă
departe. Căpitanul avea binocu și ochean. Așa da. Poți vedea
orice. Între noi fie vorba, submarinul nu a existat. Era
incompatibil cu nivelul scăzut al Loarei. Dar eu, ca și Nemo,
mă încăpățânam să parcurg toate marile și oceanele Lumii,
convins că ele alcătuiesc un singur fluid planetar, contiguu cu
lacrimile noastre.
Ce eforturi să te desprinzi mereu de imediat, să te eșapezi în
trecutul primordial, care nici el nu a fost perfect, dar ața l-a
conservat amintirea. Consecința gestului: vulnerabilitatea. Am
fost deconspirat. Vârsta era tot ce aveam în comun cu generația
mea. Colegii m-au recunoscut. Eram un copil ce trăia printre ei
și care emitea pretenții injuste, mai mari ca ale lor. Monopolul
breslei trebuia păzit. Eu eram un diletant într-un Univers ce se
perfecționa. Eram admirativ, în loc să fiu eficient.
După Liceu, lucrurile s-au agravat. Eram un copil ce făcea
performanță printre seniori. Evident, totul mi se trăgea din
Școală. Cum o parcurgi, ața rămâi. Consideri că, dacă
stratagema a funcționat, e cheia franceză. Ce deranja era vârsta
mea. Nu îmbătrâneam, fapt inadmisibil într-o gerontocrație. De
când lumea, Sfatul Bătrânilor a avut atuul senectuții. Dădeam
impresia că le furam din viață. Ca în Cidul lui Corneille. Trăiam
pe socoteala lor, alegând doar prima parte a butadei lui
Schopenhauer: „La început, trăim din dobândă, apoi din capital''.
Averea mea de ani rămânea neclintită. Ce aveam de gând să fac
cu ea? Să devin nemuritor? Nu ar fi loial printre atâtea Parastase.
Am cedat. Am simțul obștei. M-am lăsat purtat în planctonul
amorf al obiceiurilor.Totul clasic, repetitiv, ușor de anticipat.
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Nicio smulgere din firesc. Astfel, viața e scutită de drame. Dar
și de bucurii. E partea teoretică a Biologiei. Nu trăim, învățăm
să trăim. Când vrem să trăim, suntem luați în râs de cei care neau pensionat, care ne tratează, care ne-au luat locul... Dar sunt
și ei tot învățăcei. Unul nu are curajul să trăiască pe cont propriu,
sa riște, să moară puțin.
Perpetuum mobile funcționează doar în privința Timpului.
De fiecare dată când te întorci în trecut, întinerești. Apoi,
revenind în actualitate, trăiești exact vârsta recuperată.Te mai
cufunzi o dată în trecut ca în Fântâna Blanduziei și iar capeți
muguri. Când uiți să faci această primenire, mori. Nimeni nu te
poate substitui. Nici Patrocle. El, când moare, o face în numele
lui, chiar în armura lui Ahile fiind. Nici ție nu îți iese mereu.
Trebuie să te găsești într-o anumită stare de grație. Cu cât ești
mai departe de punctul inițial, cu atât îți e mai greu. Ești ca
pasărea migratoare căreia i s-a degradat magnetita. De aceea,
procedura nu trebuie întârziată prea mult. Cocorii știu asta.
Oricât de bine le-ar fi la tropice, în scurt timp pleacă.

Capitolul 117

Nu sunt un profitor. Dar de viață vreau să profit. Ea nu are
nimic spectaculos. E o împletire simandicoasă de banalități.
Formidabilă e memoria cu imensa ei capacitate de deturnare a
evenimentelor. Chiar și cele anodine devin extraordinare. Când
se spune despre cineva ca e „un închipuit'' înseamnă că e un
prefăcut, un om de nimic. Ce sens peiorativ capătă facultatea
imaginativă în mentalul colectiv! Și totuși, eu aicea mă situez:
în posibilul neîntâmplat. Ating la limită realitatea. O pierd la o
centimă. Cât să nu mă ardă pe mâini și să nu mă murdărească
cu funinginea ei. Ce îmi închipui e deja împlinit și nu mai
necesită efortul actualizării. Cred că „a minți'' provine
etimologic de la ce poate mintea să facă, scutind trupul firav de
un demers zadarnic. Sunt un privilegiat. Rob al imaginației
binefăcătoare. Scutit de viciile trupești. Păcătuiesc în gând, unde
e cel mai grav, fiind nevăzut și subversiv. Nu voi obține
clemență. Nici nu o cer.
Nu poți să pretinzi ceva ce știi din capul locului că nu meriți.
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Grațierea m-ar umili. Nu poți fi salvat de Răul din tine prin mila
cuiva. E al tău, ți-l asumi. Spovedania o fac, totuși, în scris, în
acest jurnal. Așa, ca să rămână!
Întotdeauna am fost cinic cu mine, dar prin această
lamentație am impresia că sunt rău și cu ceilalți. Un câine rău
mușcă lanțul nu ca să se elibereze, ci de rău ce e. În mine sunt
și Îngerul, și Diavolul. Fiecare cere de mâncare. Primul Anafură,
al doilea Cozonac. De unde Anafură, dacă nu mă duc la
Biserică? Cozoanc au toate patiseriile. Și o mie de brioșe în
formă de Agneț. Le dau celor doi Cozonac. Să se bată pe el.
Îngerul nu se clintește. Inițiază Postul Mare. Păresimile. Va
rezista așa în mine Patruzeci de Zile? Va mai avea loc de celălalt
care, hămesit, se va înfrupta într-una? Nu e vina mea că i-a cedat
locul...
La ora de franceză, mama ne preda „Catedrala Notre Dame"
de Victor Hugo. Urma să o vedem împreună. „Să o vedem'',
fiindcă înăuntru nu a rostit nimic. A intrat în vuietul surd al
golului interior creat de nișe, de firide, de crevase. Toate locuite
de Sfinți, precum Getica lui Pârvan și a lui Nichita de Zei.
Mi-am dat seama cât de mult înseamnă Religia pentru mama.
Și cât de puțin pentru mine. Mama vedea la propriu ceea ce eu
doar îmi imaginam. Nu sunt un credincios bun. Nu fac trecerea.
Îmi lipsește declicul. Ca la puștile vechi. Nu mă armez.
După ce lecturam fragmentul din manual, știu cine sunt:
Quasimodo. Părăsit la Altar. Nu de mama, ci de o alta. Eu nu
sunt al mamei mele. Nu semăn cu ea. Sunt prea rău. Nu avem
nimic în comun. Unde mai pui că nici fizic nu aducem. S-a
îndurat de mine Preotul alchimist Claude Frollo. Sunt ghebos,
dar el mă iubește așa. Se spune că doar părinții te acceptă cu
toate defectele cu care ai venit pe lume. Dar ale mele sunt fără
limită.
Anatomia comandă fiziologiei: fiindcă sunt slab, va trebui
să fiu puternic. Cresc sub turlele gotice, înfășurat în marmură
dantelată. Sunt sculptori italieni care au reușit să facă voal din
marmură. Secretul era ca în textura mineralului sedimentat erau
straturi cu densități diferite. Primul îl modela pe al doilea. Valul
de piatră mă va face insensibil la săruturile de care voi avea
parte. Meseria mea e de clopotar. De aceea am surzit. Dar ce
frumos sună carillonul.
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După mine, totul va fi preluat de sonerii artizanale. Nimeni
nu va mai suferi explozii fonice. Eu - posedat de diavol - sunt
ultima punte între Dumnezeu și Omenire. Asta ca să știți cine
trage clopotele. De ce se trag (de funie), ne-a spus Caragiale.
Pentru cine - Hemingway - pentru toți cei care au murit, deci și
pentru noi, care suntem în viață și suntem răspunzători și părtași
și vinovați pentru toate morțile de pe Pămnt.
Iubita mea e în clasă. O cheamă Esmeralda. Numele aproape
că e mai frumos decât ea. Ah, diavolul din mine! E divina, ăsta
e adevarul! Singurul adevăr. În uniforma ei de școlăriță. Pentru
mine se decoltează, se parfumează, se rimelează. Totul se
întâmplă în toaleta fetelor - o adevărată cabină de machiaj. Când
iese de acolo e alta. Nu mai aduce cu cea de la careu. Deși mie
îmi plăcea și în inocența ei de sub frasin. Așa, fardată, are altă
vârstă. Mă obligă și pe mine să devin sobru, să îmi îngroș
vocea...
Mă mângâie pe față. Îmi smulge un zâmbet ca o grimasă.
Sunt mai urât când zâmbesc. De aceea, trebuie să-mi temperez
fericirile. Nu e îndrăgostită de mine, ci de sacrificiul meu. Se
rotește cu miile-i de volane. Vrea să mă bucure. I se dezvelesc
brațele carnale când le ridică. Bate din castagnete. Are ritmul în
sânge. Dacă în mine e un diavol, în ea sunt doi. Plus o
sumedenie de Îngeri să-i potolească și să o facă așa frumoasă.
E creolă. Are ochi migdalați, cu gene lungi. Cu ele mătură
pânzele de păianjen ale Catedralei. De asta nu e niciuna. Părul
cârlionțat i se revarsă pe umeri în bucle mari, rebele. Mă alătur
dansului ei. Al meu e un sirtaki, al ei e un tangou. Ea cântă
melancolia, eu tristețea. Toate astea se petrec sub ochii mamei.
De asta am dus-o la Notre-Dame. Iubita mi-o țineam de mână.
Când am ieșit, gibozitatea îmi dispăruse.

Capitolul 118

Cu câtă ușurință spunem „Liceul meu''! Nu e al fiecăruia în
parte, e o matrice comună, care treptat își uita odraslele. În
cariera mea de medic, am întâlnit mame care, având copii mulți,
nu le știau datele de naștere și îi rugau pe ei înșiși, mărișori fiind,
să și le declare. E un soi de eliberare de matcă. Liceul ne vrea
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liberi. Nu are ce să facă cu atâtea registre de prezență pe care
s-a pus mare preț. Fuga în Lume, la joacă! „Zburătăciți-vă ca
vrăbiile!'' - vorba lui Ion Creangă într-o scrisoare de reproș
dojenitor către cel mai bun prieten, Bădia Mihai, plecat la
Capitală. Cum să fim ai Facultății, dacă rămânem ai Liceului?
Și apoi, cum să ne dedăm profesiei dacă ne înclavează Alma
Mater? Se spune că Viața e un șir lung de despărțiri, și asta ne
învață Liceul, nu numai prin infinitele șiruri ale Matematicii
Exponențiale, dar și prin renunțarea blândă la noi, ca într-o
naștere reușită.
Manualele noastre... În fond, ale tuturor. Comune ca niște
cărți de bucate. Mâncăm același lucru până când cineva greșește
o rețetă. Și atunci apare o nouă savoare. Papilele gustative se
trezesc la viață, precum ciupercile după ploaie. Liceul nu țintește
Genialitatea. De aceea, rareori o atinge. Ținta lui e
mediocritatea. Replica din „Regina Moartă'' a lui Montherlant,
rostită de Regele Ferrante către fiul său, Don Pedro: „La
închisoare pentru mediocritate!'' Un adevărat părinte trebuie să
fie exigent cu cel pe care l-a adus pe Lume. Noica observa că
Dascălii au acest privilegiu: sunt mai severi decât Genitorii. La
mine s-au confundat, cu toate consecințele ce au decurs de aici.
Dar eu sunt un caz aparte, care nu poate modifica strategia
sistemului. De ce nu se produc numai genii? Fiindcă nu e
posibil. Geniul e excepția. El nu poate susține specia. El trăiește
pe seama ei.
O parazitează prin calitățile lui. În realitate, el e atât de
diferit, încât nu e compatibil cu o viață normală. Fiindcă, de la
Platon încoace, fiecare specie e unică, e Ideea Divină. Ieșirea
din specie nu putea duce la o alta. Ideea aceasta apare la Darwin
și e preluată literar de Hermann Hesse în „Jocul cu mărgelele
de sticlă'', în care maimuța bipedă, respinsă de consoarte, devine
Om. Darwin însuși era împotriva termenului de „evoluție'' provenit din latină și care înseamnă „derulare”, desfășurare a
unui papirus deja existent, scris de Dumnezeu. Cerul nu avea ce
să caute în „Afacerea Speciilor''. Buffon fusese primul care îl
extrăsese din Principiile sale Naturale.
Dar Dumnezeu a continuat să își facă treaba ca și până
atunci. Nu s-a împăunat când Biserica i-a acordat rolul central
și nici nu a blestemat când savanții l-au redus la neant. Cu sau
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fără Dumnezeu, Creația ține. Iar dacă nu a avut un Creator,
atunci nu o putem numi Creație. Îi spunem „hazard'' - joc de
zaruri, precum Jacques Monod. Dar „Dumnezeu nu joacă
zaruri!'' - replica Einstein, pozând cu limba scoasă.
Colegii noștri... Cu care nu mai vorbim cu anii... De care ne
ciocnim pe stradă și nu-i mai recunoaștem. Ei încep sfioși să ne
deconspire trecutul și atunci parcă-parcă ne mai amintim ceva.
Dar chipul lor nu ne mai spune nimic. Cu fetele e mai dramatic.
Cu cele pe care le-am iubit. E ca în „Luceafărul'' eminescian.
„Du-te și vezi ce te așteaptă!'' Numai că Astrul Dimineții a
parcurs într-o clipă anii, s-a convins și a luat măsuri. Noi cădem
în capcana unei frumuseți. Care degradându-se ne perturbă
viața. Ne învață că visul nu ține. Dar pentru toate celelalte Dive
pe care nu le-am păstrat ne felicităm pe noi înșine ca pentru o
mare reușită a renunțării. E tot ce poate Liceul să ne predea
magistral: abandonarea, scutirea de un regret ulterior, evitarea
perimării Ființei dragi în propria ta casă, fuga de regretul
caducității....
Profesorii noștri... Ai noștri? Să fim serioși! A generații de
elevi, printre care și noi, fragede vlăstare. Uneori nu ne mai știu
pe nume. Nu mai știu de unde să ne ia. Dacă am fost elevi sau
avem copii care studiază la Maiorescu... Tot una. Alcătuim un
corp comun ființial. Rar unii care să rămână. „Generația lui
cutare''... E, atunci ești cineva! Nu musai cel mai bun din serie,
dar factorul decisiv, pregnant. Așa funcționează memoria, în
mod bizar. Dacă îți amintești un cuvânt, turui întreaga poezie.
Profesorii de atâta au nevoie, de o amorsă. Trebuie să le-o dăm.
Suntem datori fiecare. Doar unul va reuși. E modul Profesorilor
de a studia. După ce ne învață câte în Lună și în Stele, uneori la
propriu, luându-și treaba prea în serios, ne rețin în mintea lor pe
noi. Din Discipoli, devenim Dascăli. De aceea, gluma lui Woody
Allen e paradigma paideică: „La Școală nu am studiat, am fost
studiat''.

Capitolul 119

La Sport mă duceam cu mare emoție. Ne vedeam altfel. Fără
uniforme. Mai târziu, am aflat că în greacă cuvântul
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„gimnastică'' înseamnă „dezbrăcat''. Ne apropiam mai mult de
suflet, nu știu. Pielea fremăta altfel - bronzată toamna sau prea
albă primăvara, după absența cronică a ultravioletelor. Unele
colege erau deosebit de pudice. Bine îmbrăcate, nădușeau și se
împiedicau în prea fremoratele și zipatele costume etanș.
Domnul Profesor de sport, într-un trening vișiniu, amintind
de Giulești, avea verticalitatea lui Ștefan Bănică - tot de acolo
venit. Era grandoarea Grantului. Era un Domn. Putea fi Profesor
de orice. Avea profil. Nu știai dacă predă Filozofia sau
Psihologia. De altfel, le oferea avant la lettre. Ne citea așa cum
citeam noi pe furiș fițuicile. Știa ce putem. Aici nu țineau nici
pilele, nici arborele genealogic, nici CV-ul. Cronometrul spunea
adevărul.
Îi plăcea să ne zică: „Haide, că la matematică ai numai 10!''
Discrepanța era fantastică. Toate elitele științifice aici erau date
statistice. Nu ieșeau din pluton. Era ora adevărului. A unui tip
de adevăr. La fel de real ca acela de la ora de Matematică, unde
ierarhia se inversa. De altfel, învățam relativitatea valorii.
Ne lăsa să ne descătușăm în sporturile de echipă. Fotbal și
baschet. După afinități. Mie fotbalul îmi place la televizor și
baschetul pe teren. Nu că aș fi fost vreo valoare. Departe gândul.
V-am zis că totul era comparativ. Devenisem un fel de lider al
clasei la baschet. Aveam doi ani vechime, practicați pe terenul
Școlii 7, în colț cu țâșnitoarea de apă.
La Maiorescu, terenul era altceva. Era la norme. Alergam,
nu glumă. Cel mai mult îmi plăcea când jucam mixt. Atunci mă
remarcam. Îmi luam în echipă favoritele. Și nu puține. Jucam și
după ce suna. Lac de sudoare, congestionat ca un rac fiert,
puteam să mor, dar nu mă lăsam. Domnul Profesor mă scotea
din perioada de rut: „Gata, oprește-te, asta să faci la taică-tău la
oră!'' Evident că nu făceam. Dar eram pasionat și atâta tot.
Simțeam în nări Căprioara lui Labiș...”[...] „tinerețea noastră.
Știam că va muri și că o să o doară... Mi se părea că retrăiesc un
mit cu fața preschimbată în căprioară''.
Ma iubea Domnul Profesor de sport. Așa cum ne iubea pe
toți. Dar nu îmi zicea. Cine eram eu să mi-o spună? Din ambiție
și din elan, duminica dimineața m-am dus la „meditații'' pe
terenul de baschet de la Maiorescu. Acolo n-am învățat baschet
- nu am avut veleități - dar am învățat cu ce se mănâncă
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baschetul. Caracter, voință, perseverență, prietenie, sacrificiu.
Erau cele mai bune echipe ale Orașului. Play-off-ul giurgiuvean.
„O, tempora...''
Acolo am învățat lupta. Domnul Profesor de sport m-a luat
în echipa de baschet a Liceului Maiorescu. Aveam niște tricouri
albastre ca ale Scuadrei Azzura. Am învățat că poți fi bun și
acolo unde nu ai chemare. Că poți găsi un dram de talent
într-un ocean de efort. Eram gata să mor pe teren. Dar nu am
murit. Și am făcut Medicina. Și acum nu îi las pe alții să moară.
Domnul Profesor de sport mi-a dat imboldul. Microbul. M-a
contaminat. Vericalitatea domniei sale mi-a stat călăuză. Nu
s-a încovoiat niciodată. Cred că, întocmai lui Napoleon, mânca
în șa.
Cariera mea baschetbalistică s-a încheiat după Liceu. Am
mai avut câteva încercări firave în Facultate. Fiindcă Medicina
nu avea terenuri, jucam pe cele ale Politehnicii. Ce performanță
să faci după o oră de metrou, în aerul stins al capitalei, lângă
tentantele terenuri ale mai liniștitului sport alb, tenisul de câmp?
În Bretania, m-am înscris într-o echipă locală. Ceva lipsea.
Domnul Profesor. Farul Performanței. Ai nevoie de cineva care
să îți spună că ești bun, chiar dacă nu ești. Mai ales dacă nu ești.
Prietenia pentru marii sportivi mi-a rămas pentru totdeauna.
De la Îngerul blond - Mentorul copilăriei mele - la un coleg de
clasă, campionul triplului salt, cu care mâncam seara brânză cu
pâine la ghișeul mamei sale de la CEC, la Antrenorul de
atletism, cu minunatele emisiuni în care descopeream că pot să
și vorbesc despre Sport, la Concursurile de Cultură Universală
găzduite în Liceu Nicolae Cartojan de director, tot Profesor de
Educație Fizică, devenit Dascăl de Educație în general, până la
întâlnirea din Cortul Primăriei Giurgiu, pe o ploaie lipovenească,
pe mal de Dunăre, în care, ținându-l de umeri pe Campionul
Pagaiei Rupte, Ivan Patzaichin, plângând amandoi, i-am spus că
de asta e mare, fiindcă a continuat cursa vâslind cu pragul....
Eu cred că voi rămâne tânăr. Ca Forest Gump, alerg mereu
renunțând în zbor la atele. Nu sunt înzestrat, dar sunt dornic să
mă mișc, să îmi străbat viața curat și sănătos. Să fiu un exemplu
al preceptelor mele.
Evident, dacă un Profesor a putut zămisli din mine așa ceva
- vorba lui Casius Clay: „Dacă din pâine mucegăită Alexander
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Fleming a făcut penicilina...'' - atunci toate oportunitățile ne sunt
deschise.

Capitolul 120

Aveam un coleg de clasă care stătea pe Strada Gării. Era
strada pe care locuiam și eu, deasupra gangului Loteriei, chiar
lângă CEC. Prin urmare, eram vecini. Bine distanțați. El era în
zona de case. Îmi făceam drum să-l vizitez. Prilej să văd Strada
Gării, '„Lipscaniul Giurgiului''.
Termenul de „Lipscani'' vine de la „Leipzig'', negustorii
germani desfăcându-și marfa în acest colț istoric al
Bucureștiului. Drumul spre Gară era remarcabil. Vitrine de
epocă. Nimic nu se schimbase de o sută de ani. „Plăpumarie'' câlți de lână, ghemotoace de vatelină și produsul finit, toată
această conglomerație moale și pufoasă într-o husă lucioasă de
mătase. „Cojocărie'' - adică plăpumi de pus pe tine și de pornit
pe cale. Unele fără mâneci - bundițe - altele grele ca ale Babei
Dochia. Nu lipseau căciulile. Zici, la Tanti Lenuța, unde mama
a stat în gazdă în primii ei ani de Profesorat, mi-am făcut și eu
o căciulă. O adevarată cușmă voievodală, întâlnită în toate
manualele de Istorie a Românilor, dar și în basme. Când mi-o
puneam pe cap, mă făceam nevăzut, ca viteazul din poveste. Nu
prea înteleg cum era curajos dacă dispărea în momentele critice.
Probabil Providența îl salva. Călătoream în trecut și în viitor.
Mai ales în trecut. Sunt un paseist. Și când mergeam în viitor, el
lua forma trecutului, care îmi plăcea și pe care îl doream
repetitiv. Una peste alta, căciula a meritat banii.
Mama ne-a dus și pe noi la casa Tantii Lenuței, vizavi de a
Profesorului de Latină, cel care a fondat Cenaclul Literar
„Luceafarul'' și a fost sufletul campaniei de strângere de fonduri,
pentru a înălța în Parcul Alei statuia lui Mihai Eminescu. De
atunci, gratie sculptorului Corneliu Medrea și atâtor iubitori de
cultură, Eminescu nu a mai părăsit niciodată Giurgiu. La Tanti
Lenuța, stăteam pe treptele frontonului, care îmi aminteau de un
palat. Acolo citeam carte după carte, cât era vara de lungă. Eram
un greiere care nu strângea provizii pentru Matematică, Fizică
și Chimie, convins fiind că Toamna Școlară nu va veni așa
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repede. Dar ea se abătea mai iute decât credeam eu, cu primul
nor și cu prima ploaie mai rece. Uneori, mă retrăgeam în spatele
curții, unde mâncam caise și le spărgeam cu o piatră sâmburii,
spre a le savura miejii dulci-amărui. La final, gura toată îmi era
amară. Ca în Shakespeare: „Dragostea seamănă cu roșcova dulce la început, amară după.''
Nu știam eu ce e iubirea, dar gusturile începeam a le
deprinde. Acolo veneau și cei doi copii ai prietenei mamei mele,
colega ei în perioada găzduirii. Bucureștenii aceștia mă
fermecau până în măduva oaselor. Îmbrăcați modern, occidental,
aveau maniere cosmopolite. Tot ce citeam eu, ei practicau. Erau
întruparea livrescului meu. Cum să nu-i iubești! În plus, ea purta
numele ce-mi fusese mie destinat: Ana-Maria. Era cu un an mai
mare decât mine, dar parcă era cu zece. Frumusețea separa și pe
axa timpului băieții de fete. Ei își dau seama că nu au calitățile
native ale Nimfelor răsărite din ape și încep să facă exerciții
fizice și la matematică, doar să mai suplineasc ceva. În general,
e în zadar. Nu te pui cu ce a dăruit Natura. Eu nu m-am împăcat
cu ideea nici până acum.
Fratele, Mihai, era de vârstă cu mine. Șugubăț, mă scotea din
orice depresie existențială. Ei aveau vârsta reală, eu eram
îmbătrânit. În scurt timp, mi-am dat seama că de vină erau
cărțile. Dădusem iama în biblioteca celor mari - a Tantii Lenuței
și a părinților mei. Deși mi se interzisese să pătrund în acest Rai
cu spini, interdicția era formală. Niciun gard nu înconjura
Tărâmul Visului. Dar acolo erau și coșmaruri de nedescris. Cărți
terifiante, cu finaluri apocaliptice. Garabet Ibraileanu spune că
singurele cărți bune sunt acelea tragice, care îți prezintă viața
așa cum e.
O Bibliotecă bună poate înlocui Școala. Gândul acesta l-am
avut mereu, de aceea Educația Instuțională a fost pentru mine
ceva secundar. Victor Hugo face diferența între: „Educație'' ceea ce înveți în familie, și „Instruire'', ce te învață Statul. Toată
perioada cât am fost elev am avut abonament la Bibliotecă.
Într-un oraș mic e mai util decât un abonament la metrou întrun megalopolis. Am călătorit, astfel, oriunde. Dar m-am și
întristat, fiindcă am fost nevoit să voiajez și în mine. Apele erau
de multe ori tulburi și agitate. Copiii aceștia bucureșteni mă
scoteau din angoasele mele. Dacă am avut o copilărie fericită,
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asta li se datorează în mare parte. Deși veneau numai în vacanțe,
echivalau cu verișoarele și cu verișorii mei, care, veniți mai de
departe - de la Râmnicu-Vâlcea si de la Piatra-Neamț - exercitau
același rol benefic asupra mea.
Sora mea, cu doi ani mai mare decât mine, mă lăsa în pace,
considerându-mă prea mic, ceea ce era adevărat, și destul de
complicat în alegeri, ceea ce aveam să demonstrez din plin mai
târziu. Am făcut tot posibilul - peste ani - să-i revăd pe cei doi
garanți ai copilăriei mele. Când mă pregăteam la București
pentru medicină, având materiile legate pe două zile, am
considerat cu cale să rămân peste noapte. Evident, am tras la
familia prietenă. Trecuseră ani de când nu ne mai văzusem.
Mihai se mutase la casa lui. Ana-Maria locuia cu părinții. Până
aici, toate bune. Cum eu nu cunoșteam Bucureștiul - decât
reperele întipărite - Ana-Maria a ieșit să mă întâmpine, la ceas
de noapte, ca Zâna cea Bună. Aleea mi s-a părut infinită.
Discutam de toate și de nimic. Mă interesa ea. Ce se întâmplase
cu sufletul acela fabulos, care mă marcase pentru totdeauna? Nu
îmi venea să cred că voi dormi sub același acoperământ cu ea.
E drept, în camere diferite, eu într-a lui Mihai, sub
supravegherea părinților, dar era un început de apropiere,
proximitatea râvnită. Nu am putut să pun geană pe geană.
A doua zi - rezultatele mele preacademice au fost
lamentabile. Pentru prima dată aveam o scuză.

Capitolul 121

Strada Gării era infinită. Cel puțin, așa mi se părea. Poate și
fiindcă făceam pașii mici spre a nu pierde vreo minunăție.
„Ceasornicăria'' era punctul de atracție. Oamenii, oricât de
grăbiți ar fi fost, cu riscul de a pierde trenul, întârziau câteva
minute în fața vitrinei. Pe o catifea vișinie cutată și prăfuită,
trona un ceas de epocă cu un balansoar pe care stătea o domniță.
Ritmul legănărilor era cel al secundelor.
Pentru mine, acesta a fost Templul Timpului. Când am ajuns
la Roma, nu l-am găsit pe niciuna din cele Șapte Coline.
Imperiul se închinase lui Marte, care preluase și atribuțiile
Zeului Timpului. Astfel, Autoritatea Belicoasă hotăra că, în luna
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sa, astăzi a treia din an, pe atunci prima, să înceapă însămânțările
de Primavară. Cum zicea Nichita: „Să devenim semințe și
pământul să fie al nostru''.
Romanii au crezut că, dacă vor avea un spirit războinic, vor
învinge în cele din urmă și Timpul. Dar cu el nu te pui. Nicio
Cetate nu i-a rezistat. Are trista faimă de a le transforma, chiar
și pe cele mai semețe, în ruine. De ce o tânără pe un balansoar?
Fiindcă Timpul trece precum Frumusețea. Te poartă în mrejele
lui benefice și fertile, dar te așează pe un soclu de lemn ce va fi
mâncat de carii, pe o catifea ce își va pierde strălucirea. Eram
mic când am învățat lecția aceasta. Dar, ca în multe altele care
nu mi-au plăcut, nu am vrut să cred. Școala, însă, nu e pe crezute
sau nu. Îmi dădeam seama că Dascălii ne luau pe ocolite.
Găseau mereu o scuză pentru a amâna discuția despre Moarte.
Fiindcă orice abordare serioasă a Problemei Timpului acolo
ajunge.
Casa prietenului meu, pe care doream să-l vizitez, se profila
între două prăvălii. Spațiul de intrare era atât de îngust, încât
servea de probă pentru excluderea sau pentru confirmarea unei
claustrofobii reale. Trăgeam aer în piept și pătrundeam în
„Tunelul Timpului''. Mă rugam Prințesei să mă ia cu ea pe
balansoar. Deși cred că aceasta ar fi trebuit să fie ultima dorință,
eu o reiteram obsesiv. Razele Soarelui nu pătrundeau niciodată.
Se făcea brusc rece. Cămașa îngheța pe spate. Jumătate spaimă,
jumatate răcoare. Iuțeam pasul, dar aceasta nu ajuta. Spațiul era
atât de îngust, încât părea că se lungește spre a câștiga din
lățimea pierdută. Bănuiam că, noaptea, Luna mai șireată își
strecura lumina glacială și aici, unde Soarele, plictisit de atâtea
arătări ale zilei, era neputincios. Peste ani, ajuns la Brașov,
aveam să sufăr o experiență similară pe Strada Sforii, cea mai
îngustă din România. În Giurgiu, era doar un spațiu, dar, atâta
vreme cât era destinat trecerii, îl putem considera tot o stradă
neînregistrată topografic. Părintele Ilie Cleopa spunea că în viață
trebuie să ținem mereu drumul drept, ca și cum am avea de o
parte și de alta două ziduri de cărămidă. Dar aceste repere sunt,
de fapt, ființiale: la dreapta - Teama de Dumnezeu, iar la stânga
- Frica de Moarte. „Să ai mereu Moartea în față, Moartea,
Moartea, Moartea!'' - repeta călugărul obsesiv. Nu e prea tentant.
Cum să ducă la Rai un asemenea drum? Și încă garantat - cum
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ne asigură Schivnicul. Adevarul e ca uităm prea des de Moarte.
Copilăria trece atât de ușor și de fericit fiindcă nu știm nimic
de acest eveniment final. Când facem cunoștință cu el,
întotdeauna indirect, ca Ghilgameș, care află că i-a murit
prietenul Enghidu, cu care vâna lei, totul se schimbă. Ne
maturizăm. Sau îmbătrânim de-a dreptul, în funcție de impactul
individual. Eludând Moartea, pierdem profunzimea Vieții,
dându-i un caracter atemporar. Dar Viața tocmai asta e - teama
de finitudinea ei și lupta pentru a o conserva și spe a o amplifica.
Biblia spune că acela care își va păstra Viața o va pierde.
Sacrificiul e forma prin care fructificăm Viața. Noica spunea că
de mii de ani Omenirea Cultă nu a învățat să moară. Nu știm să
ne despărțim de ce avem mai de preț. Iar lamentările distrug
momentul final, care ar trebui să fie apoteotic. Englezii spun că
nu contează cum trăiești, ci cum mori. Poate de aceea celor mai
de seamă dintre ei le spun „Lord'' - apelativ pe care îl folosesc
pentru Dumnezeu însuși. Moartea e plombagina Vieții. Cu ea
verifici dacă ai scris bine, dacă totul s-a întipărit. Majoritatea
dintre noi trăim la întâmplare, fără grija la clipa din urmă. Cum
omul nu știe decât de teamă, singurul instinct represiv mai
puternic decât Morala, ea trebuie pusă în valoare cu toate
atuurile ei.
Creatorul este Zidul din dreapta. Adevarata susținere. La care
trebuie să ne raportăm tot cu frică. Fiindcă aceasta e forma
supremă de respect pentru o ființă căzută ca noi. Altfel am tinde
să-i devenim egali și o a doua cădere - după cea din Rai pe
Pământ - ar fi direct în Infern.
Eu am avut toate premisele întâlnirii cu Moartea: cărțile
pentru cei mari, păpușa din vitrina Ceasornicarului Cocoroiu și,
în fine, Strada Sforii. Bine spunea Emil Cioran că ar trebui să
ne începem fiecare zi cu o plimbare prin Cimitir! În Giurgiu,
Seminarul Teologic e astfel plasat. Viitorii Preoți nu au de ce să
se plângă. Au practica atât de aproape. Noi, Maiorescienii, am
fost privați de Decorul Definitiv. Doar dangătul de clopot al
Catedralei Adormirii Maicii Domnului, precum cel al Bisericuței
din „Liliecii'' lui Marin Sorescu, ne făcea din când în când să
cădem în misticism.
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Capitolul 122

Sufletul își face de cap mai mult decât trupul. Fizic obosim,
intrăm în acidoza lactică, dar sufletul atunci e mai în formă.
„Omnia peccata in anima''. Câtă dreptate avea călugărul Pierre
Abelard! După ce i-am vizitat mormântul - nedespărțit de al
iubitei lui Eloise - nu m-a mai interesat nimic din imensul
sanctuar Pierre Lachaise. Luasem special un sejour întreg la un
hotel lângă stația de metrou Voltaire și iată-mă neputincios în a
explora Lumea de Dincolo. L-am preferat pe Abelard fiindcă el
rămăsese aici. Păcătuind, a refuzat Cerul. S-a înnobilat cu
dragoste profană, ca Victor Petrini, cel mai iubit dintre
pământeni. Sfântul Augustin ne va spune același lucru: „Nu
contează ce iubiți, dar iubiți!'' Eee... asta nu vrea să înțeleagă
Morala! Ea o ține una și bună: iubește ce trebuie, ce scrie la
carte. Dar de unde percepția estetică are canoane? Sufletul nu
se poate îndrăgosti de ce i se spune, ci de ceea ce simte.
Toti moraliștii nu fac cât ultimul păcătos. Fiindcă păcătosul
trăiește - frivol, dar lenar. Câtă vreme moraliști scriu și țin
conferințe. Și eu am scris și am ținut conferințe, dar am făcut-o
în răspăr.
Întotdeauna se regreta că mi se dăduse cuvântul.
Binedispunea sala, dar după mine nu mai vorbea nimeni, iar tot
ce fusese perorat înainte căzuse în desuetudine. Iată un adevărat
principiu distrugător, marca unei gândiri libere! Liceul nu m-a
îmbrățișat. M-a privit ca pe unul din exponatele Laboratorului
de Biologie. Ca pe un amestec exploziv din cel de Chimie.
Trebuia să fiu ferit de lumina zilei, ca sa nu detonez. Un resort
din cel de Fizică, atât de strâns, încât, prin decompresiune,
puneam în mișcare sisteme neinerțiale. Eu m-am manifestat
după Liceu.
La Facultate, țineam serate culturale unui grup de prieteni.
La mine în cameră. Au început să fie geloși când au început să
dea năvală fetele. Și aveau motive. Una nu mi-a scăpat! Pe urmă,
nevrând să renunțe la mine, m-au invitat în altă cameră, unde
altcineva tăia biletele. Am revenit astfel ceea ce fusesem în
Liceu: un exponat de Circ, bun să latru la comandă. Ca medic a
fost mult mai simplu. Nimeni nu putea interfera cu profesia mea.
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Le vorbeam oamenilor pe șleau, le spuneam ce e rău și ce e bine
în viața lor, cu un aer de guru luminat. În realitate, mă
suprapuneam cvasiempatic. Îmi închipuiam că sufăr de bolile
lor și că, astfel, îi pot scăpa pe ei. Dar mă contrazicea Nicolae
Iorga: „Dacă dai boala altuia, nu scapi de ea!'' Însă mă
pregăteam temeinic, ca în iminența morții.
Fiecare maladie era incurabilă și eu trebuia să-i găsesc leacul.
Pentru multe, descopeream că el exista deja și asta mă liniștea.
Dar pentru unele știința era neputincioasă. Și ele își luau tributul.
Atunci strângeam din pumni și îmi spuneam: „Nu am învățat
destul - și prin mine toată Omenirea!'' Cât timp am pierdut
iubind, așteptându-mi în ploaie amantele – uite, acum se
răzbună!'' Timpul îți devorează mai ales timpul irosit. Și doar în
fața unei realități mai puternice decât viața sesizezi asta. Iar
boala, cu forma ei agravată - moartea - te face înțelept. Prea
târziu - ca orice formă de înțelepciune dobândită prin tine însuți.
E singura întelepciune valabilă. Cea din manuale și din tratate e
altceva - suma de cunoștințe, intabularea unor noțiuni - dar
înțelepciunea - gândirea cu mintea ta - nu e posibilă decât pe
marginea prăpastiei, când ambele picioare ți-au luat-o la vale.
De aceea, Liceul e un fiasco. Fiindcă evită abisul, discutând
de situații ipotetice, întotdeauna ideale, fără forța de frecare,
apelând la gaze rare și la savanți iluștri. Dar viața nu se trăiește
la tablă. Ea cuprinde divorțul, moartea, trădarea, uitarea... Câte
lecții pe aceste teme ni s-au predat? Nu am nimic cu Profesorii
mei. Ei au trecut ca toți oamenii prin aceste stări și au vrut să ne
protejeze. Au scris povești în loc să redacteze tragedii. Dar de
ce ne-au pus să le învățăm pe dinafară? De ce ne-au dat premii
pentru ele? Putea să rămână totul între noi - așa cum mama te
dojenește și te mângâie în umbra propriei tale camere. Am fi
avut o părere mai bună despre Liceu, dacă ne-ar fi spus adevărul.
Măcar în ultimul an: „Acum sunteți mari, uite, încercați să
înțelegeți că Viața nu are nimic de a face cu Școala!'' Dar i-au
lăsat pe cei de la Facultate să facă lumină. Acolo, însă, grija
specializării îi absolvea pe dascăli de plenitudinea Realității. Ei
obiectau: „Le-am arătat numai fragmentul pe care și l-au ales
spre studiu!''
Cât de mândri sunt licențiații de teza lor de diplomă! Nimic
mai abstract, mai nefolositor, mai perimat! Esența esențelor
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înseamnă un vârf de ac într-un ocean. Specialiștii nu fac decât
să introducă toată Realitatea în retorta lor. Și, fiindcă nu are loc,
tot ce rămâne afară spun că nu le trebuie și ne lasă pe noi,
oamenii obișnuiți, să-i venim de hac. De aceea, greul cade pe
umerii celor fără carte sau cu carte puțină. Când am înțeles asta,
am refuzat să mai citesc. Ca personajul din „Codin'', care și-a
vândut lada cu cărți pe un litru de țuică.

Capitolul 123

O pacientă în vârstă mi-a spus astăzi ceva frumos: „Timpul
nu face daruri.'' Femeia încerca, astfel, să se împace cu
suferințele ei, cu care eu nu eram de acord. Dacă medicul
cedează resemnării pacientului, atunci miza e pierdută. Poți să
o treci de la coviltirul de tablă cu lumânări pentru cei Vii la cei
Morți. Întotdeauna sunt mai multe aprinse la cei Morți.
Majoritatea sunt Dincolo. Invers ca la Spitalul în care sunt
internați cei care și-au pierdut mintea și pe zidul căruia un
rezident a scris: „Cei mai mulți sunt afară''. Moartea e mai
tentantă, liturgic vorbind. Ei trebuie să i te închini. Pentru ea se
aduc la Altar coșurile grele cu Parastase.
Timpul are capriciile lui. În „Adio, Femei!'' - cel mai bun
musical din câte am văzut, și am colindat toate cabaratele
parisiene - Angela Similea și Ștefan Iordache își spun: „Te
încearcă Viața uneori, îți dă prea mult și îți ia înapoi...'' Așa face
Liceul: îți dă tot ce are, te încarcă cu speranțe, maturitatea le
transformă în ambiții, iar acestea clachează lamentabil la
senectute în eșecuri. Școala îți oferă păcura pe care să o arzi ca
să îți străbați Destinul. Dacă stai să-i apreciezi cifra octanică
înseamnă că nu ai înteles nimic, nici măcar din Chimie.
Unii oameni trăiesc ca niște șefi de gară - cu ochii pe ceas.
Cred că astfel țin mai bine sub control Timpul. Cât se înșeală!
Precum părinții care își supraveghează mereu copiii. Când
aceștia din urmă se fac mari, sunt atât de dependenți de cei care
i-au adus pe Lume, încât vor alcătui mereu „o familie nucleară''
- euforismul sociologic pentru mama castratoare și băiatul
aservit. Sau tatăl oedipian și fata antigonă. Pasărea Phoenix,
despre care se spune că renaște din propria cenușă, în realitate
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își dă singură foc la cuib, aducând tăciuni încinși. Ce mod mai
direct de a le spune puilor: „Zburați, v-ați făcut mari!"? Detest
comparațiile dintre Licee. Sunt injuste. Chiar dacă multă vreme
„Maiorescu'' a avut câștig de cauză. O evaluare riguroasă s-ar
face în una din următoarele condiții: un același Profesor să
predea la ambele Licee, și atunci s-ar evalua performanța
elevilor; sau o aceeași clasă ar primi învățătură de la Dascali
proveniți din cele două Licee, și atunci s-ar evalua Profesorii.
În rest, comparăm mere cu pere. Ceea ce se întâmplă cel mai
frecvent.
Am fost prima generație care a învățat despre mulțimi. Și
prima care le-a uitat. Ne-au fost predate în clasa a doua, odată
cu primele noțiuni de Aritmetică. Acestea mi-au rămas, deși nu
sunt prea mândru de ele. Să verifici restul nu e o chestiune de
Domni. Einstein se felicita pentru lipsa lui de perspicacitate în
calculele simple. Invoca faptul că și-a uitat ochelarii. Până când,
într-un vagon-restaurant, un ospătar i-a răspuns flegmatic: „Nici
eu nu știu să citesc...'' Nu te certa cu oricine, lumea nu vă va
deosebi...
Din Teoria Mulțimilor, trebuia să rămânem cu
Cartezianismul, Rigoarea Metodei. Descartes s-a înșelat în
privința tuturor lucrurilor pe care le-a studiat: lumină, impuls mai puțin în privința Metodologiei. De unde concluzia că poți
fi as în strategii și nul în performanță.
În Școala Generală, ne-a venit un Profesor de Desen de la
București. Era navetist. Semăna cu George Călinescu. Tot
umblând cu acuarele, părea că are părul vopsit. Lua o fărâmă de
cretă și desena de jos în sus, cât era tabla de mare, mai întâi
jumătatea dreaptă a figurii și apoi pe cea stângă. Aproape de
rapiditatea de a creiona caricaturi a lui Ștefan Popa-Popa's,
campionul mondial în domeniu, de aceea a lui Iurie Darie,
actorul ilustrator al cărții „Recreația Mare'' a lui Mircea
Sântimbreanu sau de celeritatea lui Horațiu Mălăiele , realizând
crochiuri între doua replici ale lui Scapin. Până nu termina de
desenat, nu știai ce va fi. Precum cu sarcinile înainte de ecograf.
Chestia cu buricul mamei - mai înălțat sau nu - e o poveste. Ne
desena ce doream noi. Prințese, armăsari, ziduri de cetăți
acoperite cu iederă. Ne-a părăsit fără să își mai ia rămas bun.
L-o fi chemat vreo Academie de Artă sau vreo Muză din cele
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pictate. La puțin timp, m-am apucat și eu de scris. Îmi dădusem
seama care-i miza. Să pleci pe nesimțite, să o ștergi englezește,
astfel încât lumea să creadă că ai rămas și să te substituie prin
propria ei ființă. Am învățat astfel la Desen ceea ce trebuia să
deprindem la Matematica prea savantă pentru noi: că o mulțime
vidă nu e niciodată lipsită de elemente, ci doar de imaginația
noastră. Cum spunea Paler: „Deșertul nu e decât incapacitatea
noastră de a-l umple''.
Profesoara de Istorie a avut aceeași soartă pasageră. A venit
pentru a pleca. Specialistă în Turcologie, avea ce să studieze la
Giurgiu. Dar cred că s-a decis în cele din urmă pentru Stambul.
Acum, la Cinci Sute de Ani de la Domnia lui Soliman
Magnificul, am făcut o vizită la Cornul de Aur. Se povestește
că, pe acest mal mirific al Bosforului, a fost surprins,
melancolic, Sadoveanu, de către Ionel Teodoreanu:
- Ce faceți, Maestre, admirați apusul?
- Nu! Șed.
Speram să o revăd. M-au orbit aurul și argintul din Bazar,
mătăsurile din Topkapi... Ca Ana lui Manole, Profesoara era
peste tot. La zidurile acestea trudiseră ai noștri și își lăsaseră
Femeia acolo. Chira Chiralina, răpită cândva, învățase limba și
le spunea Povești nemaiauzite de la Șeherezada. Eu le știam din
clasă.
Aceștia au fost cei doi Profesori exotici ai noștri. Probabil că
au mai fost și alții, dar nu au știut cum să își vândă marfa.
Fiindcă Școala e chestiune de Piață. Poate de aceea la început
s-a predat în Agora. Grecii știau foarte bine prețul fiecărui lucru.
Și-au dat seama că pot face negoț cu idei - marafeturi
neperisabile pe Soarele lor ucigător. Și, fiindcă aveau corăbii,
le-au livrat la export. Așa faima lor a împânzit Lumea. Până să
o cucerească Alexandru cel Mare cu falangele lui, ei deja o
amanetaseră. Au răscumpărat-o evreii dându-L pe Unul al lor.

Capitolul 124

Opt Martie. Ziua Femeii. Celebrarea obținerii dreptului de a
munci cot la cot cu bărbații, același număr de ore. Au omis să
ceară și același salariu, ca în mitul în care veșnicia nu a avut și
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amendamentul tinereții veșnice, devenind un calvar. Dreptul de
a munci s-a transformat în scurt timp în îndatorire, iar aceasta
în obligație. Înregimentarea femeii a însemnat coborârea ei de
pe un piedestal ridicat în milenii de patriarhat. Nu va mai reveni
pe el niciodată. Fiindcă eșafodajul lui a fost demolat pentru a
construi uzine. Sudorița nu și-a mai făcut ochii, fiindcă nu se
vedeau sub ochelarii fumurii. Chiloți putea cumpăra numai cu
adeverință că lucra pe schelă.
Unde au dus toate astea? La societatea unisex. Se spune că o
măsură universală înseamnă o vestimentație care nu vine bine
nimănui. Dispariția femeii a dus, implicit, și la dispariția
bărbatului. Nu mai avea pe cine antagoniza și gratula. Poeții
și-au îndreptat privirea spre Cer, așa cum îi sfătuiseră mai
demult teologii. Rochiile au rămas pe manechine. Blugii au
devenit de neînlocuit.
Femeile munceau deja toată ziua acasă. Dar asta nu se
contabiliza în cartea de muncă. Ele se gândeau la pensie, adică
la bătrânețe, perioada când nu vor mai fi frumoase și dorite.
Teama de riduri a dus la apariția lor.
În această lume m-am născut eu, cu obligația de a celebra
Ziua Femeii de fiecare Opt Martie. Cineva de la propagandă
și-a dat seama că e o imperfecțiune semantică și a extins
termenul - valabil și pentru colegele de clasă, surori... Vârsta nu
mai conta. Femeia cuprindea femininul, iar acesta își cobora
nepermis ștacheta de vârstă. Consecința: o mare de urări lipsită
de valuri. Nu mai atingea niciun țărm. Nu mai mângâia pe
nimeni. Se prefera vocabula compusă de „femeia savant'' celei
de „savantă'', ușor peiorativă. Patriarhatul rămânea în lexic.
Sociologia nu poate modifica niște cutume lexicale.
De ziua aceasta, eu preferam să iubesc și nu să îmi declar
iubirea. Parcă toate fetele erau ceva mai libertine, fiindcă și
dezmățul are grade de comparație. Tentam la cele mai greu
accesibile. Cred că lucrul acesta îl făceau și alții, deoarece, deși
permisive, păreau foarte ocupate. Carnetul de bal cuprindea mai
multe volume. Nu mă grăbeam. Doream să fiu ultimul, adică să
dau after-taste-ul.
Evident, nu reușeam, mereu se mai găsea câte un întârziat.
A doua zi, lucrurile reintrau în normal. Amantele reveneau la
iubiții oficiali, afișați cu plictisul constanței.
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Chestia cu florile mă scotea din sărite. Florăriile închise la
prima oră, tarabele pline cu buruieni. Cumpăram mai mult
pământ decât petale. În fine, le ofeream primei venite și apoi
regretam lipsa arsenalului pentru toate celelalte. Acum se trimit
flori cu avionul. Am făcut-o și eu de câteva ori, dar mereu am
încurcat adresele.
Pe o tipă din anii mari pusesem ochii demult. Îmi dădea
impresia că mă așteaptă să cresc. Eu însă - fire temperamentală
- nu mă bazam pe timp. De Opt Martie, eram la ușa clasei ei.
M-a întâmpinat un băiat cu un cap mai mare decât mine:
- Pe cine cauți?
- Pe ea!
I-am arătat-o cu degetul. Știam că nu se face, dar la așa
impertinență trebuia să răspund printr-o alta. Era în prima bancă.
Nu era locul ei, dar îi plăcea să fie văzută. Se oja. Precizez: la
unghiile de la mâini, nu la cele de la picioare, această din urmă
îndeletnicire fiind unul din motivele pentru care iubim femeile
în viziunea lui Mircea Cărtărescu. Din când în când, se ridica,
nu știu de ce, să caute ceva la capătul pupitrului, pe care l-ar fi
atins și întinzând mâna. Își dezvelea atunci niște coapse fierbinți.
De unde știam că erau fierbinți? Păi da' ce, Soarelui îi ia cineva
temperatura? Și toți știm că arde. Am intrat în clasa care nu era
a mea. Trecusem Rubiconul. „Alea iahta est!''
- Bună! Vreau să te invit la un film!
- Bine! Vorbim după ore!
Altfel spus: „Să se usuce oja.''
Repurtasem prima victorie de proporții. Dezmembram
Triumviratul, adică „Imperiul celor Trei Bărbați''. Sincer, cred
că erau mai mulți. De Ziua Femeii, făceam dreptate acestei
jumătăți și ceva din populația Terrei. Evident, alesesem una din
ele, o reprezentantă. Chestia cu zarurile e poetică. Nici eu, nici
Cezar nu acționasem la întâmplare. Ne calculasem pașii.
Orele au trecut greu, infinit de greu. Parcă fiecare Profesor
trăgea de timp, ca la fotbal. Nicio lecție nu e mai plictisitoare
ca atunci când ești îndrăgostit. Adunci descoperi inutilitatea
materiilor. Gata, în sfârșit, soneria! Ce acorduri delicate! Mai
ceva ca „Flautul Fermecat'' al lui Mozart. Fuga pe holuri. Mai
să îmi rup picioarele. Toți se deplasau în sens contrar. Mă
întrebam de ce nu or exista mai multe benzi, ca pe autostradă,

MAIORESCIENII

351

din care una destinată celor grăbiți. Poate arde undeva și trebuie
să ajungi.
Intru în clasa cu pricina. Pustie! Ah! Clapă! A câta? De asta
nu mi-a plăcut pianul. Rămân paralizat ca un gândăcel de martie
(Opt) nedesmorțit. Neavând ce face, îmi rotesc privirea. Prima
bancă păstra urmele ojei și imensul ei parfum. Mă duc să o ating.
Iubiții își ating parfumul. În spatele clasei, la cuiere, ea. Făcea
pe întârziata. În realitate, mă aștepta.
- Să îl pun pe mine?
Își ținea în brațe fulgarinul care îmi crease atâtea nopți
erotice.
- Da! - strig exclamativ și apreciativ, nicidecum afirmativ.
Și-l pune. Face gestul tipic feminin de a și-l netezi cu palma
pe pulpa din față, ușor flectată înainte. Dacă mi-ar fi spus, o
puteam ajuta. Prin luciul roșu, carnalitatea se zărea fragedă.
Costumația ei sabota uniforma. Într-o vreme, se spusese ca totul
să fie bleumarin sau negru. Ca la o Școală de Ciocli. Dric ne
mai lipsea, cu cai mascați! Ieșim în lumina curții. Ea face ochii
mici, ca de pisică. Eu mă străduiesc să îi țin mari. Aveam lângă
mine cea mai emancipată femeie a Lumii. Generații de elevi și
câțiva Profesori mă priveau cu jind. Să vadă și ei ce pot. De ce
sunt în stare.
- Mai trecem pe acasă sau mergem direct?
În rostirea ei „acasă'' ne era un sălaș comun. Realizând
repede că nu exista, am barat visul.
- Mergem direct!
Ce-i în mână nu-i minciună! Valabil și pentru ce ai lângă tine.
Mergem spre Cinema. Nu am curajul să o țin de mână. Suntem
prea la început. Și Adam și Eva erau stingheri. Poartă tocuri.
Cred că e mai înaltă decât mine. Nu am curajul să mă măsor.
Dar desculță se schimbă situația. Când o prind eu desculță? La
mare sau în pat - de ambele situații mă despart sute de kilometri.
Mă mulțumesc cu ce am - principiu alinator al eșecurilor mele
în dragoste. De fapt, nici nu știu dacă o iubesc. Mă atrage, dar
asta e altceva. Te atrage un afiș, o lumină, o sclipire. Și ea
sclipește până în vârful unghiilor. Acetona, deși volatilă, persistă
ca un miros tăios, anihilând fragranța ojei. Dar îmi place. Mă
imbată. Aurolacul e, în fond, un dizolvant de vopseluri. Cred că
a cam exagerat cu doza. Sau sunt eu sensibil. În sală, efectul va
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fi devastator.
Intrăm. Filmul e trecut de jumătate. Ca și destinul nostru. Mă
trage de mână cu o forță incredibilă. Mă smucește. Găsise două
locuri libere în spate. Ultimul rând, ultimii oameni. Pe ecran,
„Cei mai frumoși ani''. În pofida titlului si a actorilor - Barbra
Streisand și Robert Redford e mai mult decât plictisitor. Mă
captivează doar scena în care el e beat și ea, fără prea mari atuuri
în fața lui, profită de situație spre a face dragoste. E o utopie.
Nimeni nu poate avea erecție în stare de incoștiență. Adevărul e
că și dacă ești prea lucid îți e greu. Îi spun observația mea. E
prea științifică. Mi-o contrabalansează:
- Poate visa ceva erotic! Ce, ție nu ți se întâmplă?
Deci pătrundea în visul meu în mod conștient. Era pentru a
nu știu câta oară când o aprobam. Întrebările femeilor nu sunt
decât tentative de a își confirma opiniile. Își dă fulgarinul jos. E
clar. Ca în cântecul lui Ștefan Bănică, e ora când trebuie să trec
la atac. Mi-l dă să i-l țin. Nu e ușor. Nu e chiar fulg. E plin de
carnea ei amprentată. Îl las un timp gomflat, apoi încep să-l
sparg presându-l cu unghiile, ca pe un condom de unică
folosință. Mă grăbesc. Filmul nu va mai ține mult. În spate e o
luminiță verde de strajă. Nu știu de ce nu s-a găsit nimeni să o
stingă. În țara asta se fac economii când nu trebuie. Îi pun o
mână pe coapsă. Ca și cum aș fi confundat-o cu a mea. Deși
bărbații nu își țin mâna pe coapse ca femeile. Pe ele le gâdilă
dresul. Bănuiesc. Deși una nu spune. Paradoxal, coapsa e rece.
Să mai crezi în impresii.
Palma mi se umezește. Ce s-o fi umezit ea... Sinteticul ăsta:
fulgarinul, ciorapii, oja... Nimic natural. Decât sentimentele ei.
Sper. Schimb locul palmei. Acum îmi place că e rece. Las o dâră.
Îndrept degetele strategic, spre gracilis. Acolo, dacă atingi, ai
totul. Zona de frecare dintre coapse. Ele culisează în mers. Noi,
bărbații, suntem insensibili, nu avem receptori aici. Femeile sunt
pline: corpusculi Meissner, Pacini. Întoarce instinctiv capul spre
mine, sursa impulsului. O sărut. Cred că e rujată, fiindcă dau de
un strat gros, dens, aromat. Ca de amandină. Glazura e partea
cea mai bună la o prăjitură. Restul las în farfurie. Straturi de unt,
cacao, vanilie, uneori amestecate neomogen, chituind un aluat
poros.
„Nu știi să mănânci!'' - e dojana mamei în rarele momente
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când mergem la cofetărie, de obicei la finele anului școlar, după
Coroniță. Femeia de lângă mine - fiindcă nu o pot numi liceeană
- nu îmi reproșează nimic. Să te mai încrezi în evaluările
părinților!

Capitolul 125

Și oamenii cei mai simpli se cred excepționali. Asta îi face
să trăiască, să meargă mai departe. Crăiasa Furnicilor nu le
împiedica pe truditoare să care paie de zece ori mai mari decât
ele. Aveam colegi care nu aveau nicio sclipire, dar cărora li se
lumina tot chipul când luau un cinci. Nota de trecere înseamnă
că ai trecut peste abis, asumându-ți să te uiți în jos. Noi,
olimpicii, priveam în sus, spre muntele care ne dăduse faima. În
afară de nori, nu zăream nimic, dar descriam Zei și Zeițe. Eu nu
încetam să cred că Afrodita e protectoarea mea. Când am
văzut-o goală la Napoli, venită din Siracuza, mi-am dat seama
că semăna cu toate femeile pe care le iubisem: conturată, nurlie,
fragedă, apetisantă. Nu avea nimic din stânca din care fusese
cioplită.
A supraviețui e mai palpitant decât a trăi. Elevii care își
duceau Școala de azi pe mâine erau într-un permanent contact
cu ea. Erau dresorul din arenă. Uneori se întâmplă ca leii să nu
mai aibă chef să plece. Rămân pe locurile lor, spre disperarea
celor ce credeau că îi strunește. Încep să mârâie canin și apoi să
ragă lionin. Aduc toată jungla cu ei. Se trezește în sângele lor
„chemarea străbunilor'', descrisă de Jack London. În afară de
răbdare, dresorul nu are nimic la dispoziție. Publicul începe să
se plictisească, ratând, de fapt, momentul serii.
La limita corigenței înseamnă sa fii de necorectat. Profesorul
știe cât ești de puternic, nu are curaj să te privească în ochi.
Sclipirile vederii tale taie ca briciul. Se găsește un compromis:
îți dă cinciul. Era tot ce îți doreai, în timp ce el crede că te-a
pededpsit suficient. Dat tu baletezi pe o sârmă la o înălțime
amețitoare. Tot ce ai e o prăjină pe care o ții în mâini, spre a
rămâne pe poziție. Asta în timp ce ești întrebat despre cele trei
forme de echilibru: stabil, instabil și indiferent.
Cei care luam zece ne hrăneam dintr-un caș mare, al tuturor.
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Era mai degrabă fad decât dulce. Nici noi nu credeam în
succesul nostru. Prea se generaliza. În plus, repetiția stărilor le
face anodine. Palpitațiile începeau la baza piramidei, acolo unde
aveam, de fapt, susținerea. Ce s-ar fi întâmplat dacă toți s-ar fi
îngrămădit spre vârf? Edificiul și-ar fi arătat fragilitatea.
Campionii se bazează pe imensul număr al celor care nu
concurează. Când un Maraton e deschis tuturor, un Turneu de
Tenis practică sistemul „Open'', iar o Cupă de Fotbal permite
accesul echipelor din toate eșantioanele, favoriţii au mari
probleme. Poll-position-ul se practică și între cei mai titrați. Cel
mai bun e protejat în loc să fie expus. Asta de dragul competiției,
spre a ne ține în priză până la final. Ce fiori pe șira spinării
simțeam când un candidat la corigență începea să învețe.
Strânsese în el toate frustrările celor asemenea lui, forța
adâncurilor care putea fisura vârfurile cele mai semețe. De
aceea, nu m-am considerat niciodată un merituos, ci dimportivă,
un protejat. Cei care mă admirau de jos erau, de fapt, deasupra
mea. Privirea lor nu era decât reflectarea în apele narcisismului
meu a proiecției modestiei lor venită din înalt.

Capitolul 126

Am oroare de tot ce înseamnă fericire simplă. Și, dacă te uiți
în jur, lumea abundă de astfel de zaharicale. Fiecare se crede
împlinit. O formă de suficiență sufletească deplorabilă. Ea te
ajută să trăiești atâta vreme cât nu ai o definiție a existenței. Nu
trebuie să treci prin Școală ca să fii fericit. Generații de neștiutori
de carte și-au dus traiul în cele mai bune condiții. Rugăciunea o
învățau pe dinafară direct din Biserică, iar pe răboj erau alții care
le notau datoriile. Se bucurau de Soare și de Lună, de
privighetoare și de mierlă, de mămăligă răscoaptă în ceaunul în
care topiseră unt, și erau fericiți.
Școala ne face simandicoși. Nu mai zâmbim din orice. Nu
ne mai bucură orice părere. Ne trebuie motive serioase pentru a
trece de la o stare de spirit la alta. Devenim anchilozați în
sisteme și definiții. Vrem să înțelegem totul și sfărșim prin a nu
pricepe nimic, fiindcă orice explicație solicită demonstrații
suplimentare. Școala elogiază memoria, din când în când logica
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și excepțional imaginația. Unde e sufletul în toată ierarhia
didactică? O faptă bună e cel mult amintită la ora de dirigenție,
cea mai plicticoasă dintre toate, fiindcă nu are miză, toți primind
nota zece. O faptă bună poate fi inventată. Cine te poate ajuta
când spui că ai ajutat pe cineva? Pare suficient să fi avut ideea.
Treptat, aceste ore devin atât de neînsemnate, încât se discută
probleme organizatorice - dacă sunt destui bureți și suficientă
cretă, dacă fața de catedră cu motive tradiționale folclorice nu
ar trebui înlocuită cu una înflorată...
Cei mai silitori încep să își facă temele. Câștigă astfel un timp
pe care acasă îl vor folosi altfel. Febra de a încheia cât mai
repede datoriile curiculare e, de fapt, graba de a scăpa de ele.
Odată, fără să vrea, bănuiesc, părinții m-au lăsat pe dinafară.
Pur și simplu plecaseră cu cheia și încă undeva în afara orașului.
Era într-o zi de luni. Am poposit la vecinii de la primul etaj,
Profesori de Matematică la „Maiorescu'', fata lor cea mai bună
prietenă a surorii mele. Mi-am făcut temele pentru lunea
viitoare, fiindcă în servietă nu aveam decât aceste materii.
M-am simțit eliberat ca de o povară de șapte zile, un fel de
Facere a Lumii cu Duminică cu tot.
Am fost invitat să mănânc. Am infulecat, așa îmi era de
foame, lăsând la o parte bunele maniere, care, în viziunea mea,
nu aveau nicio cădere când impulsurile primare le dominau. În
plus, bucatele erau delicioase, parcă în revanșă cu ce le expedia
tata prin mine. Aveam să fac o laudație la sfârșit, în ambele
familii. Shakespeare spune că cel mai bine mănânci acasă. Stai
cum vrei, te pătezi dacă ai chef și poți mânca pe săturate. În
experiențele mele pe plaiuri străine, am observat că un
restaurant, cu cât e mai simandicos, cu atât îți oferă mai puține
de ale gurii. Mesele sunt pline de aranjamente florale, șervețele
gofrate dispuse în coif, rânduri de pahare și de tacâmuri, de
parcă ai fi într-o sală de operație. Antrenul e totul. Esti dus cu
vorba, muzica, dansul - orice nu se prepară la tigaie sau în
cuptor. În final, se găsesc niște ospătari amabili la ieșire, care
nu te-au servit, fiind probabil de rezervă, și îți adresează urarea:
„Să mai veniți pe la noi! Vă putem oferi și alte meniuri!'' Primul
lucru când ajungi acasă e să mănânci, asta dacă nu găsești o
brutărie pe drum să-ți cumperi o franzelă.
Aveam colegi care se bucurau din orice. Ignoranți de-a
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dreptul. Nu îmi băteam capul să le fac diferența dintre bucurie
și fericire. Pentru ei era totuna. Dar bucuria e o stare fiziologică,
sănătatea sufletului, prelungirea corporalității în noi, invazia
unor elemente fizice. Te bucuri când primești un cadou, când
vezi pe cineva drag, când ești lăudat. Dar fericirea e o altă
poveste. Mă întreb dacă eu am fost fericit. Înainte de a răspunde,
o definesc. E starea de grație a eului nostru interior, ecoul pe
care l-am produs cu voie și care e atât de puternic, încât ne
depășește, iese din noi. Bucuria o poți ascunde, fericirea nu.
Am fost fericit, Slavă Domnului! Spre rușinea mea, am fost
când am iubit. În loc să fiu în momente mai înalte la Școală, în
Biserică... De aceea, am spus mereu că sunt un păcătos. Nu mă
lamentez. Confirm o stare permanent prezentă în mine. Ca sa fii
Sfânt trebuie să ai vocație. La fel și ca să fii păcătos. Mi se spune
că toată lumea iubește și că, prin urmare, accesul la fericire e
universal. Greșit! Să nu confundăm orgasmul cu fericirea, deși
cele două fenomene se manifestă la fel, primul în exterior, al
doilea în interior. Oamenii, având mai des experiența
orgasmului, o transferă fericirii. De aceea, se îmbată pentru a fi
fericiți, e ca și cum ar fi mângâiați. În final, exacerbează tot ce
au în ei și spun adevărul. „In vino veritas''. Nu e în vin. E în
orgasm.
Eu nu am băut în viața mea, dar adevărul l-am spus cu
obstinație. După ce fac dragoste, sunt cel mai sincer. Le spun
iubitelor toate defectele pe care le au, toate ridurile pe care le
fac când gem, toate asimetriile lor corporale. Și în final le
măgulesc cu un adevăr imperceptibil pentru ele: „Ești cea mai
frumoasă, faptul că te-ai dezbrăcat nu a făcut decât să îmi
confirme o stare de fapt permanent prezentă și observată de
mine dintotdeauna''.
Femeile sunt mai sensibile la adevăr decât la minciună. Una
nu mi-a căzut în plasă când am mințit-o. Însă ori de câte ori am
fost dur, necioplit chiar, au roit în jurul meu. Bunele maniere
sunt la fel de păcătoase ca o pereche de mănuși cu care vrei să
mângâi. Nici tu, nici ființa dragă nu veți simți nimic. Erudația
are același defect. Te indepărtează de esență. Te învăluie în
straturi succesive de cultură deșartă. Marin Preda spunea că
intelectualii, când fac dragoste, tind să spună bădărănii, ca să
anuleze diferența dintre minte și simțire. Cine m-a auzit ce pot
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să spun într-o noapte de dragoste nu imi mai citește în veci
poeziile.

Capitolul 127

Noi, în Liceu, nu spuneam „Doamne ajută!'', nu aveam voie,
ci „Baftă!'' În franceză, când actorul intră pe scenă, colegii de
trupă îi urează: „Merdre!'' - adică „Bălegar!'', fiindcă
reprezentația era bună dacă mușteriii nu plecau și, prin urmare,
caii lor umpleau grajdurile cu compost. Cruce ne făceam cu
limba în gură, ca să nu fim văzuți. Asta când treceam prin fața
unei Biserici sau când ne păștea un pericol iminent. Eram feriți
de rele printr-un Dumnezeu incognito. Nu-L vedeam, nici El nu
ne vedea. Vizitele la Biserică erau cu totul excepționale: de Paște
și de Crăciun, când nu aveau nimic sacru, ci doar ritualic. Moș
Crăciun fusese înlocuit cu Moș Gerilă, iar acesta fusese împins
de pe Douăzeci și cinci pe Treizeci Decembrie, de Ziua
Republicii. Toma Caragiu, ironizând excesul de feminism
proletar, propunea într-un scetch prezența unei Tanti Gerilă.
Ridicolul în care trăiam nu cunoștea margini. Viețuiam în anul
1984 al lui George Orwell, luat mereu de la capăt până în 1989,
când în sfârșit am făcut Revoluția. „Am făcut-o'' e un fel de a
spune. Au făcut-o câțiva, care și-au lăsat sângele pe caldarâm.
În numele lor, facem astăzi ce vrem. Nu le știm nici numele.
De obicei, o Revoluție are un lider, câțiva eroi. La noi au fost
anonimii, în general tineri, mulți nu aveau nici acte asupra lor.
Au murit așa cum au intrat în viață, neștiuți. Dar au semnat una
din cele mai glorioase pagini ale Istoriei Noastre. De care înainte
de a fi mândri, ar trebui să ne fie rușine. Până la ei nu am ridicat
capul, nici vocea, nici speranța. Au hotărât că nu se mai poate.
Nu doar pentru ei, ci pentru noi toți.
Au suferit pentru o Nație. Totul se colectivizase, cu excepția
sentimentelor care rămăseseră individuale. Iată că, brusc, câțiva
tineri au înfruntat tancurile. Și au fost mai puternici decât
carcasa lor blindată. Asta înseamnă Revoluție - Omul care
învinge Materia. Eram clasa a douăsprezecea. Fiindcă o trăisem,
lecția nu ne-a mai fost predată. Manualele au fost editate mai
târziu. Noi am trecut la Istorie fără referințe la această ultimă
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pagină. Am intrat apoi într-o Eră pentru care nu eram pregătiți.
Tot sistemul etanș se dezintegra. Și intra Soarele și frigul. Puțini
au rezistat. Unii au continuat să trăiască precum înainte, adică
murind cu fiecare zi, alții dimpotrivă s-au occidentalizat,
crezând că astfel vor recupera anii pierduți. Nici unii, nici alții
nu au făcut bine României.
Ea avea nevoie de oameni care să o înțeleagă, să o iubească,
să i se sacrifice, precum mâna de tineri pe care îi pierduse. Ei
au un Cimitir al lor în București și unul la Timișoara, dar nimeni
nu le știe numele. Fiindcă nu a fost unul mai sus decât altul. Ei
au murit toți în aceeași linie, în prima redută, ținându-se de
mâini ca să moară mai ușor. Unii au cântat, alții au urlat de
durere. Libertatea s-a instalat firesc, ca Primăvara după Iarnă.
Dar zapada era roșie de sânge. Cui să te închini, când Revoluția
nu a păstrat niciun nume? Tuturor. Un Neam care s-a înghesuit
pe eșafod cu acești câțiva eroi ai săi. Fiindcă nu sunt mulți la
scara Nației. Destui, însă, cât să schimbe totul. Ei ne-au permis
și nouă să accedem alături de ei la glorie. Pentru prima dată,
eroismul devenea facil. Pătrundea în case prin televizoare și prin
radio. În halat și într-o pereche de papuci, puteai striga din toți
rărunchii: „Suntem liberi!'' Asta dacă nu îți bătea vecinul în
calorifer, fiindcă nu toți eram eroi simultan.

Capitolul 128

Icoanele se așează spre Est. Tabloul prezidențial se agăța
unde se nimerea, întotdeauna în fața clasei, spre a fi zărit de toți.
Nu era musai ca Soarele să-l oglindeacă în răsăritul său. Noi
nu-i dădeam nicio importanță, deși când intonam Imnul îi mai
aruncam câte o privire, fiindcă, în picioare fiind, îi veneam mai
la nivel. Mâna o țineam oblic la frunte, ața cum salutau Romanii,
semn că își ridicau viziera să vadă cine le stă în cale. Cântam pe
șapte voci, unii mai lălăiam, dar era Imnul Național, nimeni nu
zicea nimic, autoritățile se făceau că nu observă, ca să nu aibă
complicații. Ni se impunea să-l cântăm în fiecare zi, ca după
mira televizorului. Devenea ceva atât de obișnuit, încât cu greu
mai pulsam când îl auzeam înaintea unei competiții
internaționale a Romaniei. Stema niciodată nu mi s-a părut mai
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frumoasă ca pe pieptul Nadiei Comăneci. Sportul știe să
sublimeze politica.
Ore de Religie nu am avut niciuna în patru ani. Biblia o
aveam în casă bine ascunsă sub masa rabatabilă a bibliotecii
părinților. Ca să ajung la ea, trebuia să fac eforturi
supraomenești, ca primii creștini. Piciorul mesei era șubred și,
fiind unul singur, era întotdeauna instabil, în pofida faptului că
se prelungea cu o ramă de suport. Pe lângă câteva fotografii
sepia cu femei nurlii într-un studio interbelic, trona Biblia. O
citeam cu nesaț. Aflam că nimic din ce învățam la Școală nu era
adevărat. Dumnezeu a făcut Cerul și Pământul, El a separat
apele și a pus Luminătorii pe Firmament. Chiar Profesorii mei
să nu fi citit niciunul Biblia? E drept că și aceasta a părinților
mei era aproape nouă și nerăsfoită. Nu dormeau cu ea sub pernă,
ca moșii și strămoșii noștri. Poate de aceea Școala durează atât
de mult. Înainte vreme, după câțiva ani de Școală, erai bun de
armată, de coarnele plugului sau de însurătoare. „Istoria
Religiilor'' a lui Mircea Eliade m-a bulversat și mai mult. Mai
ales fiindcă titlul complet este „Istoria Religiilor și a Ideilor
Religioase''. Adică nu orice Idee Sfântă a făcut adepți. Nu orice
Revelație se întrupează. Nu putem avea conștiința a tot ce ne
transcede.
Grecii aveau o pleiadă de Zei. Romanii i-au păstrat,
schimbându-le numele. Era mai degrabă un Pandemoniu. Toate
viciile noastre erau reprezentate. Deveneam mândri de ele. Era
suficient să furi, și te închinai lui Hermes. Să preacurvești, și te
adora Afrodita. Să dai cu pumnul, și te proteja Ares. Bețivii
ciocneau cupele cu Bahus. Zeus era cel mai vicios. Biata Hera
nu l-a văzut o noapte în patul conjugal. Dar asta nu l-a
împiedicat să domine Olimpul. Un singur Zeu lipsea: Hades. El
nu avea temple. Lui nu i se aduceau ofrande. Zeul Regatului
Nevăzut avea el însuși un coif prin care devenea invizibil.
Oamenii nu credeau în năluci. Pe Afrodita o văzuseră în statui
și în amantele lor. Bahus le apărea în elucubrațiile etilice. Hades
era absentul mereu vinovat. Printr-o greșită percepție, a fost
confundat cu Tanatos, Zeul Morții. Dar el nu făcea decât să
vegheze sufletele celor care trecuseră Styxul, deci care muriseră
deja. Ar trebui să-i fim recunoscători. Nu mai devenim moroi,
nu mai colindăm Lumea fără rost, când nu-i mai aparținem. Ne
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ține pe toți laolaltă.
Monoteismul a însemnat un progres moral fără precedent.
Toți Zeii au fost înlocuiți cu unul singur, lipsit de vicii, plin de
calități. A părăsit Olimpul spre a ascensiona într-un zenit
nemaiîntâlnit. Astfel a început adevărata Religie. Oamenii își
dădeau seama de abstractizare. Dar se făceau că i se supun,
mimau credința. Învățaseră foarte bine tehnica suprapunerii de
pe vremea când își alegeau Zeul viciului lor. Acum nu le
rămânea decât să creadă că au toate calitățile Zeului unic.
Avantajul era că te puteai pocăi. Spuneai: „Mie îmi lipsesc toate
aceste înzestrări, sunt un păcătos, dar mi le doresc''.
În politeism, era invers: nu aveai ce să cauți în Templu, dacă
nu făceai aceleași păcate cu ale Divinității Patronale. Omul a
învățat speculația teologică. Raiul e deschis tuturor celor care îl
au în rugăciuni. Cimitirele au devenit Sanctuarele lui Hades. El
l-a învins pe Zeus.
Oamenii petrec mai mult timp în ele decât pe vârful semeț al
Olimpului. Cu fruntea în țărână, se roagă pentru cei duși,
temându-se, în fapt, pentru viața lor. De pe piscul lui Zeus, nu
ar fi putut privi decât în sus. Monoteismul a făcut-o și pe
Persefona fericită. Nu mai regretă că a fost răpită de lângă mama
ei, Demetra.

Capitolul 129

Molime au fost întotdeauna. Ele sunt cagulele Morții.
Uneori, dacă le deconspiri, se tem de forța ta. Dar trebuie să fii
sănătos pentru asta. Virușii iau diverse forme. Ei nu au decât o
structură de acid nucleic insuficientă pentru a se dezvolta
singură și a produce proteine proprii. De aceea, virușii au statut
de paraziți obligatorii. Intră în celula gazdă în chip de prieten.
Se mantelează în antigene cunoscute. Antigenul e un glicopeptid generator de anticorpi, proteine de apărare produse de
limfocitele B. Odată pătruns în celulă, virusul cauta nucleul.
Acolo se pierde în catenele acizilor nucleici ai gazdei și începe
să toarcă propriile proteine pe un fus străin, invadând corpul pe
care îl parazitează cu fel de fel de toxine. Starea generală a
individului se alterează în ceva timp - denumit perioadă de
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incubație. Boala devine manifestă. Uneori, virusul e silențios,
preferând să trăiască pe seama gazdei, fără a o perturba. Alteori
e vulcanic, producând decesul în câteva zile, uitând că moartea
gazdei înseamnă implicit și dispariția parazitului. Însă are grijă
să lase numeroși virioni - pui de virus, care ating repede
maturitatea și găsesc o cale rapidă de transmitere spre altă gazdă
primitoare fără voie. Excesul de răspândire poartă numele de
epidemie, adică „deasupra unei populații'', fiind ca un nor negru
devastator. Endemia e focalizarea pe o anumită zonă, „endos''
fiind „interior'', iar, în fine, „pandemia'' este „universalizarea''
molimei.
În Liceu, au circulat diverși viruși. Fiecare dintre noi s-a
apărat cum a putut. Cu lămâi și cu miere, când se găseau, cu
alergat în natură, întotdeauna la îndemână, cu ceaiuri calde și
cu prișnițe de fân și de muștar pe piept, când boala exploda.
Necazul era că se transmitea rapid. Nici nu mai apucai să săruți.
Era destul să faci ochi dulci cuiva, să îi zâmbești, să i te apropii,
să-i simți respirația caldă, și gata, cădeai la pat. Dureri de cap,
febră, tot tacâmul. Bine zicea Ileana Vulpescu: „Gripa și
dragostea se tratează la pat''. Noi dragostei nu îndrăzneam să-i
găsim leacul, dar virozelor, da. E drept, eram ajutați și de părinți.
Roiau în jurul nostru. Care cu ceaiuri, care cu sucuri de fructe,
de țelină sau de sfeclă roșie. Se spunea că aceasta din urmă
reface sângele. Mai degrabă avea principiul urzicilor: în trei zile,
îți schimbă sângele, în cinci zile și mersul. Cert e că nu ieșeai
prea întremat după o asemenea cură.
Dar era moda storcătoarelor de fructe și de legume, trebuia
să i te supui. Am aflat mai târziu că importante sunt reziduurile
celulozice și pectinice pe care de obicei le aruncăm. Coaja aspră
și rugoasă deține vitaminele și mineralele. Sucul face un val
glicemic în corp, urmat de unul insulinic. În scurt timp,
hipoglicemia instalată inducea senzația de foame, facilitând
fiziologic comerțul alimentar. Sucurile sunt bune doar pentru
pacienții incapabili de a mastica. Ele au devenit, însă, regula
tuturor meselor. Fibrele nedigerabile din coajă, epicarp, cum se
numesc științific, întâzie absorbția intestinală a principiilor
nutritive, furnizându-le pe o perioadă optimă.
Stând în pat, ne pierdeam timpul citind literatură extrașcolară. Tot ce ne cădea în mână, de la modă la cinema. Dacă
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Școala ne îmbolnavise, trebuia să ne protejăm sau să ne
răzbunăm într-un fel. Câte un coleg ne trimitea maculatoarele
cu ce se predase. Nu avea curajul să intre la noi, în camera cu
lei. Nu auzisem pe atunci de „fomite'', obiectele purtătoare de
microbi. Astfel, germenii umblau nestingheriți, alături de bunele
intenții.
Întamplător sau nu, într-o astfel de perioadă, tata mi-a dat să
citesc „Codin'', de Panait Istrati. Mi-a spus: „Să vezi și filmul!
E din 1963, coproducție româno-franceză, în regia lui Henri
Colpi și a lui Dumitru Carabăț. În rolul titular, Vladimir Platon,
colegul meu de Facultate. Fără studii de actorie, a făcut cel mai
bun Codin posibil''. Am citit cartea pe nerăsuflate. M-am făcut
bine înainte să o termin. Apoi am recitit-o pe îndelete,
prefăcându-mă câteva zile în continuare bolnav. Câtă drepate
avea cel care a spus: „Convalescența e perioada pentru care a
meritat să fi suportat boala''. Ți se aduce în continuare ceaiul la
pat, toți merg în vârful picioarelor și vorbesc în șoaptă - vorba
lui Grigore Vieru: „ca la priveghi''.
Termometrul te dă de gol. Coloana de mercur îngheață la 36
grade Celsius. Te apucă melancolia după răul trecut. Ce
sentimentali suntem, nici măcar de rău nu ne putem desprinde
cu demnitate. Așa e sufletul făcut prost. Dar ce era atât de
extraordinar în „Codin''? Faptul că totul era povestit de un copil,
Adrian Zografi, devenit om mare. Cam așa se întâmplă și cu
„Maiorescienii''. Antoine de Saint-Exupery a dedicat „Micul
Prinț'' celui mai bun prieten al lui, un om sărac, și, fiindcă nici
așa nu era sigur de bună primire, a adăugat „Prietenului meu,
pe când era băiețel''.
Codin era un pușcăriaș: zece ani de ocnă pentru un omor. Își
omorâse cel mai bun prieten, fiindcă îl trădase în dragoste,
luându-i iubita. L-ar fi iertat, dacă nu îi era cel mai bun prieten.
Dar între frații de cruce jurământul e sfânt. Cine a băut din
sângele celuilalt, venit direct din inimă, prin crestătura brațului
stâng, nu are voie să înșele. Să nu fie loial mai treacă-meargă,
dar să trădeze, asta nu cunoaște iertare. În Comorovca, cel mai
sărac cartier al Brăilei, s-a aciuat o spălătoreasă cu copilul ei,
Adrian. În curtea lui Codin. Acesta venea seara beat, de la birtul
Anghelinei, adus pe trei cărări de noul prieten, Alexe, pe care îl
va ucide într-o zi din același motiv: trădarea prieteniei. Își lua
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mama în brațe ca pe o cârpă și o așeza pe prispă, unde o lăsa o
noapte întreagă.
Se răzbuna, astfel, pentru copilăria lui frântă, în care de mic
fusese dat la muncă, deși părinții nu îi erau săraci, ci avari. Nu
i-o fi fost frică lui tata să îmi dea mie o asemenea carte? Se
spune că o carte e ca o sabie în mâna unui copil. Eu eram de
două ori expus: aveam cartea și nici nu eram matur. În plus,
eram și un copil special, extrem de introvertit și de prăpăstios.
Brusc, mi-a încolțit în minte că nici eu nu avusesem
copilărie. Că și eu fusesem dat la muncă silnică, argat pe la
Școala Șapte și pe la Liceul Maiorescu. Reușitele mele erau
forme supreme de sclavie și nu de eliberare. Fiecare rezultat bun
era o mai adâncă inclavare în perpetuitatea pedepsei. Codin îl
roagă pe Adrian să-i facă un serviciu: să-i ducă un bilet și un
colet iubitei sale, Irina, singura casă cu etaj din Comorovca. Și
să aștepte răspunsul. Da sau nu. Atât de puțin se cere femeilor:
un răspuns. Adrian a plecat în fugă nimerind în mijlocul băieților
din mahala și care îl strigau „Gheată Lustruită''. La întoarcere,
l-au luat la întrebări: „Ce faci, mă, ne înjuri, cu hainele astea
frumoase?'' Și l-au pus la pământ, înnegrindu-l de colb. Dacă tot
era maică-sa spălătoreasă. Să-i dea de lucru benevol. Spre
deosebire de ce scriu eu, amintirile lui Istrati sunt reale. El chiar
a avut o mamă spălătoreasă, Joița, iar tatăl, un grec din
Kefalonia, s-a stins de tuberculoză când el era incă mic. Morbul,
însă, îl va moșteni și îi va aduce și lui sfârșitul la Sanatoriul din
Dealul Filaretului. Se mutau de două ori pe an, pentru a găsi o
chirie mai ieftină. Dar mai jos decât Comorovca nu se putea.
Acolo urma să întâlnească cel mai înalt om, pe Codin. La
aproape doi metri și o statură robustă, avea un suflet astral.
„Mamă, cei doi lei economisiți în fiecare lună din chirie
înseamnă douăzeci și patru de lei la sfârșitul anului, adică un
rând de haine pentru tine''. Așa e mama, calculează tot sacrificiul
în împlinire pentru copil. Mama lui Virgil Carianopol nici în car
nu se urca, de teama boilor, să nu le fie greu. În Balada
Meșterului Manole a lui Grigore Vieru, mama e singura dintre
toate iubitele care ajunge pe furtună la locul construcției ce se
surpa mereu. Baiatul ei trebuie ajutat cu ceva zidire întru ființă.
Andrei ajunge la casa Irinei. Urcă scările în grabă. Apare
frumoasa într-un neglijeu sfidător. Mocirla mahalalei avea un
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nufăr. Frumusețea topește sărăcia și învinge răutatea.
„- Dumneavoastră sunteți Madame Irina?
- Da!
- Am un comision pentru dumnevoastră!
Femeia citește biletul.
- Nu cred să pot!
- Mai e și asta!
Copilul îi întinde coletul. E desfăcut în grabă de destinatară.
Un șal înflorat cu toate culorile Lumii. Și-l pune pe umerii goi
și fragezi. Se mai decoltează un pic. Se privește în oglindă. Se
rotește ca la Bal.
- De unde l-o avea?
Vorbește singură. De rușine, băiatul plecase. E pus la pământ
de tartorele locului. Copiii fac hora în jur. Se aude de la etaj, ca
din Cer, vocea salvatoare a Irinei:
- Spune-i lui Codin că vin!
O Zână trebuie să fie întotdeauna mai mare decât ființa pe
care o protejează. Agresorii îl șterg de praf pe Adrian. Nu le
venea nici lor să creadă cât de repede se schimbau ierarhiile
într-un loc ce părea dominat de legi imuabile.
- Eeee, ce-a zis: da sau nu?
- A zis ca nu, a zis ca da !
Bietul copil, cum să transmită el oscilația femeii, refuzul
declarat și acceptul tacit? Codin îi întinde un pumn de mărunțiș.
- Nu, Domnule, pentru un serviciu nu trebuie să primești
nimic!
- Cine te-a învățat?
- Mama!
- Nu-i rău! Ba pentru Rai e chiar foarte bine!
Andrei dă să fugă.
- Ahaaa... Ai și aflat cine sunt!
- Da, Domnule!
- Știi că am ucis un om?
- Da, domnule!
- Dar știi și de ce?
- Nu, Domnule!
- Atunci de ce te sperii? Mi-ai stricat ziua...
- Domnule, eu nu am vrut să vă fac niciun rău ...
- Parcă știi tu ce e aia să faci un rău ...

MAIORESCIENII

365

Cei doi devin frați de cruce. Un copil și un munte de om. Pe
o lotcă, în Deltă. Natura îmbogățește cele mai paupere locuri.
- Tu vei duce în viață amintirea unui ocnaș, iar eu, în
mormântul meu, un suflet de copil...”
Acesta era Codin. Un răzvrătit. Mă regăseam în el mai mult
decât în Adrian. Deși nu aveam puterea lui.
El decidea prin forța brațelor cine să ia sacii pentru cărăușie.
Astfel, dădea pâine unor sărmani pentru o zi întreagă. Toți îl
aveau pe buze. Îi mulțumeau. Era Mai Marele Lor. Cel Sfânt nu
coboară mereu din Cer, ci poate urca din ocnă. Adrian îl prindea
de mână pe Codin sau i se arunca la picioare, împiedicându-l,
ori de câte ori sângele său năvalnic era gata să facă o crimă
pentru a restabili dreptatea. Când a ieșit de la tăiatul sării,
gardienii i-au spus: „O dată să mai faci și nu mai vezi lumina
Soarelui câte zile vei avea!'' El le-a răspuns, fără să se întoarcă:
„Faceți voi Lumea mai bună și eu devin miel!'' Uneori, Mielul
Domnului poate fi cel mai fioros lup. Asta e greu de înțeles.
Pe chei, Adrian l-a felicitat pe Codin pentru mărinimia lui.
În loc să se simtă flatat, muntele de om s-a răstit la el:
- Pleacă! Nu ai înțeles nimic! Nu pentru asta te-am adus aici!
Nu mă respectă nimeni! Dacă nu aveam brațele astea trainice,
nu ar fi dat doi bani pe mine!
Oamenii sunt subiectivi. Dacă nu ai ce să le oferi, nu fac
negoț cu tine, nu te apreciază. Montherlant spunea că a-ți face
prieteni e o afacere de negustor. O îndeletnicire de Domn e să
îți faci dușmani. Adrian nu a înțeles că statutul de dușman era
un privilegiu în fața aceluia de prieten. Și a ținut ranchiună. Nu
s-a mai dus seara la cârciumă să-i țină de la fereastră isonul lui
Codin, alături de sleahta de coate-goale. Toți copiii i-au reproșat:
„Tu cu Codin te pui?” Da, trebuie să te măsori cu cineva mai
tare decât tine, dacă vrei să crești. Eu m-am pus cu toți savanții,
cu liote de poeți. M-am luptat cu ei, m-am umplut de noroi, de
beteală și de glorie. Am sângerat și am surâs. Nu am ieșit
învingător. E imposibil într-o asemenea luptă. Totul e să termini
pe picioare. Precum Casius Clay și Freizer. Punctele chiar nu
mai contează. Ele sunt notele școlare. Șterse de următorul gong
și de defilarea crupelor frumuseții ce ține în brațe, deasupra
capului, pancarda cu numărul rundei viitore. Venind de la
Școală, Adrian e așteptat de Irina:
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- Acum e rândul meu să îți fac un serviciu! Codin te roagă
să-l ierți!
Când o rugăminte ia harul sublimului, nicio inimă nu poate
rămâne împietrită. Andrei cedează, intervenind pentru a curma
o nouă agresiune. Doar pe ultima, cea asupra lui Alexe, nu o va
sesiza. Acesta jinduise la Irina, iar fratele de cruce nu l-a putut
ierta. Cine ți-a băut din sânge are puteri depline asupra lui. Pe
un simplu amorez lăutar l-a făcut de râs sub geamul Irinei,
punându-l să se dezbrace. Dacă tot se scuză că e în călduri...
Când nu dai doi bani pe cineva, îl umilești, îl iei în râs, îi
tăvălești pe jos fărâma de suflet pe care uitase că o are. Acestea
sunt cele mai dure lecții. Nu se uită. Nu se predau în Școli.
Comorovca era o Agora. Una duplicitară și compromisă, dar la
fel de fecundă precum cea a Atenei. La scena dezbrăcării au
asistat toți. În această atmosferă a izbucnit holera. Cu primul
caz. Râsul a devenit rânjet. Fericirea s-a crispat. Trecerea de la
o stare la opusul ei are nevoie de o fracțiune de secundă. Apoi,
oamenii au început să moară pe capete. A fost atinsă și mama
lui Adrian. A scăpat-o Codin, pușcăriașul de care îi era atâta frică
și de care îi spusese copilului ei să nu se apropie.
„Dar tu trebuie să gândești cu mintea ta, nu cu mintea maicătii!''
Așa l-a îndrumat Codin și sfatul mi l-a dat și mie.
- Vreau să vin cu tine noaptea în Deltă! - i-a răspuns micul
frate de cruce. Dar ce fac cu zăbrelele de la geam?
- Cu ele vorbesc eu! - i-a răspuns Codin.
Și uite așa, am învățat că mama nu trebuie ascultată mereu.
Că, dacă fugi din colivia copilăriei, ai șansa să înveți zborul, pe
care, mare fiind, îți e imposibil a-l mai deprinde.

Capitolul 130

Se spune că în viață contează ceea ce ții minte. Micile
crâmpeie care te marchează. Dar ele pot fi uneori odioase, reții
abjectul care ți se lipește ca noroiul de picioare. Uitarea are
farmecul ei. Ea dă foc miriștilor neroditoare, bălăriilor. Chiar
dacă au fost cândva roditoare, s-au epuizat. Asolamentul
presupune rotația culturilor. Mai repede decât cu răul, te
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obișnuiești cu binele. Și el devine un fel de stimul flasc, care
nici să mângâie nu mai poate.
Ca să fii fericit, ai nevoie de ceva care să te zdruncine din
temelii. Poate de aceea sunt înnebunit după femeile mari,
voluminoase, cu anvergură, cu voce răgușită, masculină, care să
se lupte cu tine, rămânând fragile și delicate. Din Liceu le
vânam. Știam ce vor deveni. Aveau potențial. Unele mi se
păreau că evoluează prea lent. Le lăsam în ritmul lor. Altele, în
care nu crezusem, se arătau peste vară împlinite. Soarele
pârguiește nu numai fructele, ci tot ce are plăcere să crească, să
se înalțe, să facă muguri la sâni și arabescuri pe coapse. Noi,
băieții, ne dezvoltam altfel. În interior: vocea ni se asprea, tălpile
ni se alungeau, nu prea se vedea. Câțiva se deșirau ca niște
cocostârci, fără să prindă carne pe ei. Nu îmi plăcea. Am fost
ferit. Am crescut puțin, dar armonios. Cu un vârf în clasa a noua,
când făceam cu disperare baschet, sa mai suplinesc din lentoarea
Matematicii.
Aveam colegi care se plângeau că nu au memorie bună și că
nu are rost să tocească, deoarece o fac în zadar. Fizicianul clasei
avea principiul lui, demonstrat din învățarea cuvintelor la
Engleză: cu cât suprafața lexicală pe care încerci să o acoperi e
mai mare, cu atât pierderile sunt mai importante.
Prin urmare, dacă înveți puțin, uiți puțin. Eu nu aveam
măsură: învățam ca Haplea, nu din pasiune, ci din orgoliu. Era
o armă la îndemână, cu care puteam să domin. Nu știam ce voi
face cu dominația, dar mai întâi trebuia să mă instalez.
Într-adevăr, am pierdut enorm. Linia frontului era prea mare.
Fiecare materie devenea o victimă. Nu puteam înainta printre
atâtea capitulări. Mi-am dat seama că nu sunt bun la nimic, dar
nu am zis-o. Eram apreciat pentru efort. Până la urmă, asta
doream, să stârnesc interesul. Dar el are drept ecou invidia, care,
când ajunge la destinație, devine ură. Succesul e un bumerang,
pe care niciodată nu-l prinzi cu mâna cu care l-ai aruncat. Se
intoarce cu viteza unui bolid. Îl recuperezi, de obicei, frontal
doar dacă el nu și-a atins ținta și nu a rămas înfipt în ea. Când te
bucuri de succes, adică de fapta ta amplificată, e că și-a ratat
obiectivul.
În perioada extemporalelor și a tezelor, se recomandau fel de
fel de preparate pentru tonifierea minții. De la complexul
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vitaminic B găsit în cereale, la lecitina din pește. Dar vorba lui
George Bernard Shaw: ”ai nevoie de o balenă”. Nu am recurs
la așa ceva. Neuronii or avea ei neurotransmițători chimici în
sinapse, dar altceva îi anima. E voința ta, care se bazează pe
visare.Trebuie să îți imaginezi câte vei face cu Cartea și așa vei
ajunge să o iubești. În realitate, nu vei face nimic cu ea, dar
începi să o iubești. Câți bărbați nu fac dragoste cu ochii închiși
spre a se gândi la femei mai apetisante! Dacă în privința Cărții
mi-am permis compromisul, am zis că e prea mult să-l extind
și în pat. Acolo am rămas lucid, surprinzându-mi partenerele cu
dorința de a păstra lumina aprinsă. Nu cea mare, deși ea ar fi
proba adevărului, ci un colț de cameră, de unde să izvorască
surâsul unei veioze de sub un abajur nostim. Am iubit odată în
plin soare, la patruzeci de grade și la toți lucșii lui. Eram la mare.
În primul sau al doilea an de Facultate. Tot liceean. Fiindcă la
mine Liceul a început din Școala Generală și am rămas repetent.
Ce pleonasm didactic: normal că, dacă „rămâi'', ești repetent, nu
ascensionezi. Profesorii preferă varianta „Te las repetent!'', care,
pe lângă faptul că evită pleonasmul, le dă și autoritate, deoarece
îi implică. Dacă unui Dascăl îi dai autoritate, îi dai tot. El o vrea
fără de măsură, motivând că are clase multe și are unde să o
împartă.
Evident, iubita de la mare era o giurgiuveancă. Și în plus o
Maioresciană. La asta nu țineam musai, dar, dacă s-a potrivit,
nu pot spune că mi-a părut rău. Ca în Sorescu - știam că românii
ajunși peste granițe se cazează în apropierea gărilor spre a nu fi
prea departe de casă. Precum păsările călătoare, care dorm
înfigându-și ciocul în penele din spate, adică spre Miazănoapte,
de unde au venit. Când am văzut-o pe aleasa inimii, mi-am zis
că Dumnezeu mi-a ales-o. Eu nu urma decât să-i duc la împlinire
Harul inspirat. Am invitat-o în mare. Dacă femeia acceptă, e a
ta. Nu a avut nicio ezitare. Era mai mare decât mine. Dar și
marea era. Valuri la puterea a treia, ca în Matematică, de care
nu scăpam nici pe litoral. Ne-am dus la apă adâncă. Ea a fost
prima depășită de situație. Eram ca un crocodil. Aici fălcile mele
o puteau cuprinde și roti. Am inceput o sarabandă amețitoare.
Mai târziu am aflat că e un menuet spaniol. A luat apă. S-a agățat
de mine. Și cu ce forță! Geamandurile erau mici pe lângă sânii
ei, care plesneau de sănătate. Nici ai mamei nu mi s-au părut

369

MAIORESCIENII

atât de mari când am venit pe Lume. Eram Gulliver care trecea
brusc din Țara Piticilor în cea a Uriașilor. Aici era de mine!
Grandoarea mea, în sfârșit, devenea microsopică, fapt ce îmi
permitea un moment de respiro. Și ce poți face într-o astfel de
clipă, decât să te îndrăgostești?
Îmi învățasem sufletul tactica perversă de a se înamora la
comandă. Era ca o strategie militară, care mă purta spre succes.
Tot eu urma să sufăr, fiindcă iubirile dospite fără suficient aluat
repede se desumflă. Seara ne-am dus la Discotecă. Egal cu zero.
Era deja a mea, doar bifam un preludiu romantic. M-am plictisit
groaznic. Atâția înfierbântați... Și eu fusesem, dar îmi trecuse.
Acum eram cap limpede. Doream să înțeleg ceva din actul
sexual.
Era îmbrăcată superb. Își dăduse jos costumul de baie negru
lucios, în favoarea unei rochii albastre de regină. Din cupele
decolteului ieșeau doi sâni atat de bronzati si incredibil de mari,
neverosimil de frumoși... pentru cineva care nu i-a atins. Eu
știam că sunt adevărați și asta în loc să le scadă vraja, le-o
sporea. Am făcut dragoste până dimineața, într-un bungalou din
care am văzut răsăritul. Dușul îl aveam afară. Îmi aduc aminte
că pe ultimul l-am făcut în plină lumină, de îmi era rușine de
goliciunea mea. Ne spălam pe rând, de teamă să nu dăm de
bănuit. Dar ne reîntregeam în cameră. Făceam dragoste ca niște
apucați, știind că e singura noapte ce ne e sortită. Poate de aceea
am întins-o până dimineața. Eram epuizați ca două ființe marine
lăsate în voia refluxului. Noaptea aceea a echivalat cu un an de
Liceu. Al cincilea. Tot erau la modă cincinalele. Eu am făcut
Liceul în cinci ani, ca oamenii muncii.

Capitolul 131

De Fâlfani îmi aduc aminte ca de un Liceu estival. Acolo era
casa bunicilor, în Argeș, nu departe de Stolnicii Academicianului
Antroplog Bălăceanu. Drumul șerpuia prin sate înstărite. Îmi era
drag să ajung. Ultimii kilometri îi parcurgeam cu sufletul la
gură. Tata, cu mănușile lui de antilopă, strunea volanul unei
mașini grena, câștigată la CEC prin norocul mamei, singurul de
natură materială pe care l-a avut vreodată. La destinație,
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plângeam soarta atâtor fluturi cenușii ce își găsiseră sfârșitul în
grătarul din față al carburatorului, atrași de căldura lui malefică.
„Fâlfani!'' - strigam văzând indicatorul de localitate. Mama,
evident, știa, dar ne lăsa să o anunțăm și se bucura precum în
anii ei dintâi. Pe vremuri, podul de peste gârlă fiind din lemn,
nu era sigur pentru mașini și, prin urmare, treceam printr-un vad.
Cuvântul e latin și are ca sinonim „trajectum'', prezent în
toponimul „Utrecht'', unul din orașele mari ale Olandei, țara care
o va găzdui pe sora mea peste ani. Dar la acea vreme eram încă
împreună, pe bancheta din spate a mașinii. Unde era gârla mai
mică, ne aventuram. Precum în cântecul Mariei Tănase cu Oltul.
Acest râu minunat cu „unda-i căruntă'' ne va fi recitat, după
Octavian Goga, de verișorul ce locuia permanent la bunici, venit
din Râmnicu-Vâlcea. Cu cât drag ne aștepta! O vară îi eram
parteneri de năzbâtii, dar și de matematică, disciplină la care ne
întrecea, semn că urbea nu întrece satul în ale științei. Mașina
se avanta în apă. Devenea amfibie.Toată copilăria am trăit cu
teama că se va opri la jumătate și că voi fi nevoit ca Sorescu să
scriu „Matca''. Însă rugăciunile mamei și ambreiajul tatei ne
scoteau la liman. De aici, puteam să mergem și pe jos. Am fi
rupt-o la fugă. Din spirit de solidaritate cu tata, rămâneam în
mașină.
Bunicii deschideau larg porțile, întotdeauna vopsite în verde,
pentru a fi mereu primavară. Clanța era în formă de foarfecă.
Trebuia să rotești niște urechi metalice, iar acestea ridicau sau
coborau un mic drug. Doar la palatele prințeselor mai vezi așa
ceva. Intram. Punctul terminus: polata, un hambar ticsit cu
boabe de porumb, desfăcute de noi la mână. Mama-mare folosea
un fel de rășchitoare, pe care și-o fixa în palmă și cu care denuda
cocenii. Noi, lucrând bob cu bob, nu prea aveam spor, dar nu ne
lăsam până nu goleam târnul, contribuția noastră la Cornul
Abundenței. Sub polată mă tupilam eu în jocul de-a v-ați
ascunselea, încât nu mă mai găsea nimeni, deși toți știau unde
sunt, dar nu intrau să mă zărească, prin urmare mă declaram
învingător, deoarece, la ieșirea mea, tabăra se ridicase demult,
plictisită de stoicismul meu. Ieșeam cu plase de păianjen în păr
și cu păduchi de găină pe piele, dar eram campion. Toate
victoriile de mai târziu mă vor găsi în posturi asemănătoare.
Bunicii aveau masa pregătită: o mămăligă răscoaptă de trei
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ori, ca să fie caldă, ouă fierte, brânză proaspătă de la vecini, caș
nu alta, cartofi jumătate înăbușiți, jumătate copți, de n-a văzut
Parisul... Și acum pot să și confirm... Totul pe o față de masă
albă, apretată, adusă de mama cu un an în urmă și nepusă până
la revenirea „Corneliței'', fiindcă așa o alinta mama-mare pe
mezină. Și mâncam cu atâta poftă, încât mama se speria că nu o
se ne ajungă proviziile cu care burdușise portbagajul. Dar, când
treceam la joacă, uitam de foame. Tata se cinstea cu tata-mare
cu un țoi de țuică, un clondir albăstrui, legat cu sfoară, cu care
se extrăgea tăria din recipientul tainic ce o deținea.
În antreu era biblioteca. Câteva policioare cu cărți, pe care
niciodată nu le dădeam gata, fiindcă în fiecare vară se adăugau
altele. Mătușile, fiindcă erau patru surori, asta aduceau: cărți.
Marfă neperisabilă. Se adăugau tomurile vechi și îngălbenite ale
bunicilor, majoritatea interzise, fiindcă așa e Istoria, cum trece
de o perioadă, cum o pune la zid și zice că nu mai are nevoie de
ea. Noi învățam că lucrurile se repetă și că doar numele le sunt
schimbate. Aici și-a găsit germenii melancolia mea: la ce bun
să mergem înainte, când trecutul rămâne mereu același, oricâte
noi fațete ale prezentului i-am adăuga?
Peste gard, jinduiam la cele trei fete ale vecinei, toate
frumoase, dar diferite ca Soarele, Luna și Luceafărul. Cea mare,
îndată ce mulgea vaca, apărea cu o cană mare de metal smălțuit:
„Să vină Cosmin să-i dau să bea!'' Așa și-a dezvoltat instinctele
materne înainte de a avea propriii copii și mi le-a redeșteptat și
pe ale mele de prunc. Cana mi-o dădea peste gard, vărsând puțin.
Jumătate spumă. Laptele cald ca ugerul. Niciodată nu am simțit
un transfer mai acut de căldură. Să fiu iertat. Sorbeam și mă
uitam printre uluci la binefăcătoarea mea. Deși tânără, îmi părea
femeie în toată firea. Sânii ei protruzivi mă făceau să înțeleg
transcendența fluidului vital. Îi mulțumeam ștergându-mă cu
mâneca la gură.
- Mai vrei?'
Și, fiindcă nu era mama să îmi spună că nu e frumos să ceri
după ce ți se oferă ceva, îngăimam:
- Da! - suficient de tare, cât să fiu auzit. În scurt timp, harnica
gospodină venea cu altă porție, rasă. Seara nu mai mâncam
nimic, nici cartofi în spuză, nici fiertură de urzici.
Sora mijlocie își dregea vocea și mă chema la câteva ore
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după scăpătat. Intram nu in iatacul ei, ci în sufrageria comună,
unde domnea singurul televizor pe o rază de un kilometru. Era
alb-negru, dar pentru noi avea toate culorile. De atunci intuiam
că albul nu e o culoare, ci un spectru. Vizionam filmul ca la
cinematograf, așezați pe mai multe rânduri. Cei care îl mai
văzuseră și știau intriga erau obligați să păstreze secretul. Dar
nimeni nu-i împiedica să suspine exact înaintea climaxului. Cei
mari picoteau legănând pruncii pe genunchi. Sâmbătă, când
urmau varietăți, se retrăgeau. Și așa, aveau impresia că
pierduseră prea mult timp în comparație cu restul satului
cufundat în beznă.
Bunicii mei nu se desprindeau din fața radioului. Viața le
oferise prea multe imagini, multe sinistre. Preferau să le
developeze acum numai pe puținele plăcute. Noi, orășenii, nu
puteam fără scăldatul în pixeli, cum ar spune Cărtărescu. Eu mă
uitam și la frumoasa care mă invitase. Avea farmecul ei. Era
erudita familiei. Citea cât noi toți la un loc. Împrumuta cărți din
antreul nostru. I-am promis că, dacă voi ajunge scriitor, ii voi
trimite volumele cu dedicație. Am publicat câteva, dar niciunul
nu a luat drumul Fâlfanilor. Mama cu surorile ei au trebuit să
vândă casa. Și o dată cu ea și livada cu vișini.
Fata cea mică nu îmi spunea mare lucru. Era amorezată, ca
și cea mijlocie, de verișorul meu. Toată ziua acolo, lângă ele,
știau ce matematician bun e și, în plus, nu se dădea la o parte
nici de la munca câmpului. Cu mine ar fi rămas totul pârloagă.
Cu verișorul meu am făcut odată o vizită în capul celălalt al
satului, unde erau alte două fete, ce ne așteptau. Cele ale
Preotului. După metoda tatălui, ele aveau impulsul de a se
mărita de tinere. Nu pentru a obține o Parohie, nici spre a își
adjudeca dota. Pur și simplu, le venise de măritiș. Niciodată nu
m-am considerat mai curtat. Eram dorit înainte de a fi cunoscut,
privilegiu pe care numai gloria ți-l oferă. Am pătruns în casa lor
cu sfială, ca într-un sanctuar. Părinții special le lăsaseră singure.
Eu însă le simțeam prezența. Tatăl lor o curtase pe mama, și asta
nu puteam uita. Îmi putea fi tată, iar junele presbitere surori.
Erau îmbrăcate în voaluri și danteluri, se mișcau cu voluptate și
cu elan, fiind trecute prin discoteci. Nu mai e romantism fără
vicii.
Am petrecut o seară minunată, din care nu s-a legat nimic.
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Am băut sucuri de fructe, verișorul meu a încercat chiar și un
vin, am jucat cărți, ne-am povestit viețile. Veneam din lumi
diferite, ce mai! Lor, Giurgiu nu le spunea nimic. Maiorescu,
Școala Șapte - fabulații ca într-un roman. Mă gândesc dacă
aceste rânduri nu sunt exact pentru fetele Preotului. Personaje
care m-au iubit și care m-au uitat și care, când mă citesc, nu
reușesc să își mai aducă aminte.
Într-o vară, mi-am luat iubirea pe cont propriu. Sora
bunicului meu avea o fată, verișoară primară cu mama. Acesata
avea la rândul ei o fată, verișoară de-a două cu mine. Să
rămânem puțin pe această creangă a arborelui genealogic. Mai
întâi, ce atâtea probleme cu consagvinitatea, dacă nu te atingi
de sânge și nu faci copii? Asta ca să fiu scuzat a priori. Era o
blondă superbă. Mă răzbunam pe Blonduța pe care o ratasem la
Giurgiu. Verișoara își împletea părul în fel și chip. Până aici,
similitudine. Cred că e o tendință a cosițelor aurii să se
îmbucleze cu funde și cu panglici. Stăteam pe prispa ei la ceas
de seară, până se lăsa rece și ea se zgribulea în mine ca o puicuță,
termen cu care o alinta tata pe mama în scrisorile din tinerețe.
Și aici avem parte de lapte. Nu în cana mare de metal, ci în
una mică de ceramică, agățată de toartă pe prispă, alături de un
snop de fân și de flori de câmp ce o impregnau. Îl sorbeam pe
îndelete. Nu mă mai grăbeam pentru supliment. Ea îmi zâmbea.
Era cu cîțiva ani mai mică decât mine. Mă simțeam protector.
Desfidam orice legătură de rudenie. Adică nu ne cunoscusem
până acum și. dintr-o dată, când prin eforturi proprii ne-am
întâlnit, să ni se spună că nu e posibil, că nu avem dreptul la
iubire! Pe lângă noi, Romeo și Julieta erau mici copii. Lor li se
opuseseră părinții. Noua întreagă lume, cu Gregor Mendel cu
tot. Călugărul din Boemia mai bine își vedea de florile lui, decât
tot să încrucișeze boabele de mazăre.
Ne retrăgeam in locuri neștiute nici de noi. Descopeream
zăvoiul, malul celălalt al gârlei, sate îndepărtate. Nici mama nu
a colindat atâta în copilăria ei, deși am înțeles că s-au mutat tata-mare închis după război, mama-mare la Izbășești, iar mama
rămasă la Fâlfani, la o rudă ce avea vacă. Tot laptele, deci...
Cu verișoara mea am dat de o Biserică. Era în plin câmp, fapt
ce ne-a mirat. O localitate părăsită care îl lăsase pe Dumnezeu
drept ultim locuitor. Când am pătruns, am dat cu capul de grindă.

374

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

Am luat-o ca pe o neatenție, dar și ca pe o mustrare a Cerului.
Era prima iubită cu care intram într-o Biserică. Dacă ne ieșise
în cale... Și apoi, ne închinasem la intrare. Înăuntru icoanele
păreau neatinse, pururea virgine. Nici praful nu se depusese pe
ele. Le-am sărutat după buzele ei. O sărutam, de fapt, pe ea.
Ceea ce nu îndrăznisem până atunci. Cu voie de Sus, am
sărutat-o de-a dreptul la ieșire. Nu s-a opus. S-a abandonat în
brațele mele, ca o pasăre renunțând la zbor. Mi-a transferat toată
puterea și tot harul ei. Era minunată. Pasrăea Măiastră. Scria în
mine, cu ușurința cu care urma să grefez eu mai târziu pe foaia
de hârtie.
Acasă ajungeam tot mai târziu, spre disperarea mamei, nu și
a bunicilor, care se culcaseră deja. Eram în primul an de
Facultate și aveam un examen nedat: Biochimia din al doilea
semestru. Erau numai macromolecule. Mama mă certase: „Mai
bine iei cinci și stai liniștit știind că ai trecut în al doilea an, poți
să dai în toamnă câte măriri vrei!'' Dar adrenalina unei sporiri
de notă nu se compara cu teama unei probe nesusținute. Eu
doream să trăiesc ca Mica Sirenă, pe lama cuțitului. Dar mama
sângera mai mult decât mine.
Dimineața mă trezeam cu cocoșii. Scoteam în curte masa
albă, rotundă, din marchiză, și mă puneam pe studiu. În zare Fata Morgana, verișoara mea. Știam că o voi pierde, dar nu
știam când. La sfârșitul vacanței, vara viitoare... Nimic nu poate
dura din ce nu are continuitate și. în plus, când toate legile firii
îi sunt împotrivă. Mă supunea Știința pe care o studiam:
Medicina cu încrengăturile ei de acizi nucleici mereu în
conversiune. Și totuși, mă încăpățânam să lupt cu ea. Mama
simțea totul și îmi voia binele. trăgându-mă de o parte. Știam că
războiul cu lumea începea cu războiul cu mama. Dacă ea e
învinsă, restul e un „marche en fanfare".
Cu verișoara blondă m-am văzut în fiecare seară. Dar nu
ne-am mai încumetat să mergem până la Biserică. O dată
Dezlegarea obținută, e riscant să o mai ceri a doua oară. În plus,
îmi rămăsese un cucui de toată frumusețea într-o parte a frunții.
Frunzele s-au înroșit și s-au îngălbenit în câteva zile. Pe
muscele, toamna vine dintr-o dată. Verișoara a plecat prima.
Liceul începe înaintea Facultății. Aș fi vrut să plec cu ea.
Rămăsesem Maiorescian, dar nici ea nu ma credea. Chiar mai
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mici, fetele sunt mai mature decât noi. A dus despărțirea pe
picioare. Eu în genunchi. Ultimele zile mi s-au părut un calvar.
Bunicii au îmbătrânit dintr-o dată. Până atunci, nu avusesm timp
să văd cât de greu se duceau până la băncuța de la drum, unde
rămâneau cu orele, privind în depărtare. Mie zarea nu îmi mai
spunea nimic. Fata Morgana plecase în Golful Botnic al Balticii
sau poate în Strâmtoarea Messina, între Ionică și Tireniană. Dar,
pentru ei, viața în continuare se dorea dezvrăjită. I-am lăsat în
liniștea lor milenară.
Am plecat să-mi susțin examenul de Biochimie. L-am luat
cu Magna cum Laude. Am sunat-o pe mama. Mai să nu mă
creadă. Prea eram entuziasmat. Pe urmă, topită de emoție, mi-a
spus că mă sărută. Și, ca să trag și o pildă din toate astea, a
adăugat: „Ai văzut dacă ai învățat toată vara? Dar să nu mai faci
asta niciodată!''

Capitolul 132

În copilărie, am citit o poveste rusească cu un băiat care,
sărind gardul unei livezi pentru a fura mere, cade într-o tufă cu
spini. Paznicul, un om în vârstă, în loc să-l atingă cu joarda, îi
oblojește rănile și îi oferă și mere. Un Duh Bun se ivește și îi dă
bătrânului cel mai frumos dar: șansa de a își mai trăi o dată viața.
Gardianul refuză. În viața lui, avusese de toate - și bune, și rele:
iubise, făcuse războiul... Mi s-a părut bizar. Cum să nu accepți
o nouă viață?
Eram la bunici. I-am întrebat și pe ei, indirect. Viețile lor,
deși grele, erau împlinite. Omul înțelege că, ori de câte ori ar
lua viața de la capăt, ea i-ar oferi aceleași fructe: unele dulci,
altele amare. Dar trebuie să ai deja viața parcursă ca să gândești
așa. Apare o lehamite. O saturație. Ești de părere că, pentru
binele de care ai avut parte, ai suferit prea mult. Nu și-a meritat
prețul. De aceea nu ai face târgul din nou, conștient că ai ieși în
pierdere. Viața e tentantă o singură dată. Chit că ne dăm peste
cap să o trăim cât mai bine, tot prost iese. Iar dacă ceva ne-a
surâs în ea, o punem pe seama hazardului. Și cum nimeni nu se
bazează pe întâmplare, nu ne-o mai asumăm a doua oară.
Cu Liceul e la fel. Intrăm mici, ieșim maturi. Cam mare
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schimbarea în patru ani. Ar fi un prim reproș. Apoi aspectul
cazon. Spațiu închis, arhitectură cvadrală, dominația betonului
și a asfaltului. Lyceumul lui Aristotel era o Grădină, ca și
Academia lui Platon. Și încă la marginea Atenei, continuânduse cu alte grădini. Nu poți învăța într-un mediu sufocant. Cartea
însăși are o natură dispneică. Nu e chiar relaxare. Notele, marele
coșmar. Înveți ca să treci clasa, ca să iei examenele, ca să fii
premiant. Povestea latinului Seneca „Nu învățăm pentru Școală,
ci pentru Viață'' nu mai figurează nici ca motto. Viața e definită
la propriu, și asta doar la Biologie, drept un proces
autoîntreținut. Formulare eronată, deoarece ar impune un
perpetuum mobile, ori știm cu toții că nu e așa.
În clasa a douăsprezecea, nimeni nu regretă Liceul. Toți
privesc înainte spre Facultate, ca la un port mai îndepărtat, în
care să își arunce ancora. Profesorii înșiși i-au deprins a gândi
așa. Prin micile lor răutăți, pedepse, acuze, dojeniri... Rămân în
urmă laudele, pansamente aruncate de pe niște răni atone, care
nu au niciun chef să se vindece. La Agape e altceva. Acolo,
fiecare joacă teatru: Profesorii - că au rămas tineri, elevii - că
au îmbătrânit. Bineînțeles, sintagma „De am mai face o dată
Liceul...'' e pe buzele tuturor. Ferească Sfântul! Cu niște
absolvenți maturi, plini de orgoliu și de personalitate, ar fi
imposibil a se încropi o clasă. Cancelaria întreagă nu ar ține
piept unui singur discipol trecut prin viață.
Morala: viața e tot ce contează. Cartea de dinainte e
temporizarea unei urgii. Și o furtună, cu cât întârzie, cu atât, prin
negativare atmosferică, va izbucni mai tare. Cu puțină atenție,
am observa din timp indiferența față de trecutul nostru. Când
suntem a zecea, ne uităm la cei de-a noua ca la niște boboci
de-a dreptul vulnerabili și neștiutori, impresie ce ne-o lăsau cu
un an în urmă cei de a opta din Școala Generală și care nu
avuseseră încă șansa să facă pasul spre Liceu. Clasele a zecea și
a unsprezecea, deși situate la mijloc, sunt ființial diferite,
separate de examenul de treaptă. Bariera aceea, la care periodic
se renunță, e ștacheta performanței. Ea împarte Liceul în două
lumi. Chiar când aveai o iubită, începeai prin a spune: „E de la
Mecanică sau de la Mate-Fizică'', sau mai nou „E de la Real sau
de la Uman''. În funcție de asta, știai cum să o abordezi. Școala
face tipologii. Fiecare vârstă e o entitate în sine. Fie că unii o
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depășesc, iar alții nu-i fac față, toți se raportează la ea.
Un Profesor tânăr era considerat un fel de coleg mai mare,
invitat să joace fotbal în recreație, iar dacă te prindea copiind,
pur și simplu băteați mâna camaraderește și te recunoșteai
învins. Un Dascăl în prag de pensionare era și el binevenit,
fiindcă dorea să termine frumos, să lase o impresie bună. Iar
elevii îi dădeau o mână de ajutor, exprimându-și pasiunea pentru
notele mari și pentru absența temelor. Profesorul, indulgent,
spunea că o face ca excepție fiindcă vremurile s-au schimbat și
nimeni nu mai învață, dar le pretindea să fie ascultat când înșiră
generațiile de elevi eminenți pe care i-a avut cândva.
Edmondo de Amicis descrie în „Cuore'' o întâlnire
emoționantă între învățătorul extrem de în vârstă și elevul lui de
odinioară, care vine să-l viziteze împreună cu copilul, acum
școlar. Pentru asta, se ia trenul de la Torino și se circulă o bucata
de vreme. Întâlnirea e emoționantă. Învățătorul păstrase câte o
foaie caligrafiată de fiecare din elevii săi. A-ți vedea scrisul e
mai mult decât a te recunoaște într-o fotografie. Îți vezi gândul
emotiv, prelins pe hârtie când încă nu decelai prezența lui... O
Agapă privată. Nimic din fastul restaurantelor și din cromatica
buchetelor de flori. O strângere delicată de mână. Bătrânul e
împuținat. Nici el nu vrea să își ia viața de la capăt. Ar însemna
să perturbe înaintarea atâtor oameni mari, pe care cândva i-a
școlit. Fiindcă asta se uită deseori când se propune această ispită:
anularea trecutului prin retrăirea lui înseamnă negarea a tot ce
precede clipa de față, este o „mea culpa'', ea însăși de neiertat.
A dori să retrăiești înseamnă a nu da notă de trecere existenței
tale anterioare, a fi trăit degeaba. Ori măcar asta ar trebui să ne
învețe Liceul: că nimic nu poate fi parcurs de două ori în același
fel, și că totul rămâne gravat în memoria universală. „Tabula
rasa'' e o utopie romană, ca și „Pax Romana''.
Ei făceau pacea pe care o doreau din postura de învingători.
Pretindeau că au uitat totul. Luau drept soții frumoasele fete ale
învinșilor. Le învățau graiul, amestecându-l cu al lor. Așa s-au
creat limbile și popoarele romanice. Dar pacea lor nu a rezistat.
Nu au avut liniște. Cei pe care i-au considerat barbari le-au intrat
în Cetate și au pustiit-o. Dar nici aceștia nu au făcut „tabula
rasa". Romanitatea se retrăsese în Bizanț. Cred că după ani de
zile, când ne consideram absolviți de toate tarele din Liceu,
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observam că nimic nu poate fi șters cu buretele. Clădirea
Liceului rămâne: Colosseum gol și falnic, în timp ce Bizanțul
pe care el l-a aprins luminează în altă parte.

Capitolul 133

Fotbal nu am știut niciodată să joc. Probabil fiindcă nu l-am
practicat de mic. Ce indulgent sunt cu mine! Baschetul l-am
început mai târziu și am făcut performanță, ajungând până în
faimoasa echipă a Liceului
''Ion Maiorescu'', cu atâtea nume legendare. Explicația, pe
lângă lipsa nativă a calităților fizice și a unei rigidități în a le
dobândi cât de cât, are la bază imposibilitatea mea de a face ceva
cu picioarele. În afară de a mă susține pe ele, nimic nu reușesc
în plus. Mersul este unul comic. Cu tălpile lateralizate. După
succesul lui Charlie Chaplin, oamenii nu mai cred într-un geniu
pe măsura lui, cu atât mai mult cu cât încerc să corectez și nu să
amplific modelul. Mama-mare, cum îi spuneam noi, adică
bunica din partea mamei, care ne aștepta în vacanțe la Fâlfani,
îmi spunea, lăsându-mă să merg în față pe drumul spre Biserică,
duminica dimineața:
''Maică mare, nu mai arunca așa picioarele! Pășește mai ușor,
prea le zvâcnești din genunchi, zău așa!''
Mă corectam zece pași și pe urmă rămâneam în urmă,
mândru că pot merge cum vreau. Nu respectam exact cerința
acestor drumuri matinale: să fiu umil și să ascult povețele.
Profesorul de Sport din Școala Generală Numărul Șapte îmi
striga în timpul turelor de alergare prin curtea betonată:
''Pe pingea, Georgescu! Pe pingea, Georgescu!''
Mă deranja cumplit că mi se spunea pe numele de familie.
Peste tot pe unde făceam performanță căpătam dreptul la
prenume, care era un soi de renume. Vina era, evident, a
Domnului Profesor. Eu alergam bine și eram și înzestrat, dar
lipsea ochiul care să vadă calitățile mele, îndârjirea, elanul. Da,
voință aveam, dar cu voința în sport, fără o altă înzestrare, ești
ca un marinar în Pacific pe o coajă de nucă. Și mai era ceva ce
îmi era rușine să recunosc: nu știam ce înseamnă ''pe pingea''.
Eu, care citisem atâtea cărți și începusem să narez atât de
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frumos, încât autoritatea mea depășise granițele clasei, ale școlii
și, în cele din urmă, pe ale județului, eee.... bine, eu nu știam ce
înseamnă ''pe pingea''. Îmi suna ca un singur cuvânt bizar pe care
nu aveam curajul să-l caut în dicționar sau, mai simplu, să-l
întreb pe tata ce înseamnă. Era o înfrângere a mea pe care nu
doream să o aprofundez, un cuțit în rană. pe care nu intenționam
să-l răsucesc. Acum știu, cred că prin Facultate am aflat, deși
termenul nu e medical, pingeaua e partea din față a tălpii
pantofului, care continuă flecul călcâiului. Deci mi-am
descoperit beteșugul. Prea târziu însă, ca să-l mai pot corecta.
Absolvisem ciclul primar, ba încă și pe cel secundar. Alergam
pe călcâi, adică talonat, și nu pe vârfuri. După absolvirea
studiilor, nu m-a mai pus nimeni să alerg. O fac eu dimineața,
înainte de a ajunge la cabinet, ca o înviorare. Aud vocea
Profesorului meu, devenită dulce, melodioasă, caldă, catifelată:
''Așa, Cosmin, pe pingea...'' Și așa alerg și îmi place.
Fotbalul a venit pe calea televizorului. Nimic din praful curții
noastre, unde zăcea într-un colț un morman de lignit, bun să
aprindă sobele în zilele geroase. Un gazon impecabil mă ducea
într-o lume paradisiacă. Tricourile noastre de toate culorile erau
acolo, la fel pentru fiecare echipă, sporind coeziunea pe care o
căutam și eu în orice sport. Și, mai ales, la meciurile
internaționale, era Imnul Țării, care îmi reverbera în inimă. Asta
îmi doream, să lupt pentru un ideal, iar dacă era cel suprem, cu
atât mai bine. Niciodată nu am avut onoarea să reprezint
România dublat de faldurile Drapelului și înfiorat de acordurile
Imnului...
Tot la Falfani am văzut primul meci, debuta la Națională un
tânăr de șaptesprezece ani, Gheorghe Hagi. Fiindcă nu știam
niciun alt jucător, mi-am propus să îl urmăresc doar pe el, spre
a înțelege ceva. Pe lângă tata-mare și verișorul meu, eu eram un
chibiț și atâta tot. Ei erau microbiști cu ștate vechi. Tata-mare
pe un maculator ținea clasamentul, inclusiv cel al adevărului cu
golaveraj, număr de meciuri câștigate acasă și în deplasare...
Mi-am dat seama că matematica are tentacule imense și că e
bine să rămân prudent. De aceea nu m-am arătat de la început
foarte entuziasmat, deși Hagi îmi plăcuse. Ajuns acasă, la
Giurgiu, aveam toate condițiile să aprofundez. Tata m-a abonat
la un săptămânal de specialitate, cel cotidian fiindu-mi oferit de
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vecinul meu, Îngerul Blond, Profesorul de Sport, bucuros fiind
că mă interesa și altceva decât ultima pagină internațională,
semnată Ovidiu Ioanițoaia, pe care o apreciam pentru citate și
pentru voiajul prin lume. Era corespondentul sufletului meu,
care pentru multă vreme încă nu va putea naviga.
Mă mândream cu o vedere pe care i-o trimisese tatei tocmai
din Irlanda, de pe vremea când era intervievat pentru revista
„Școala Noastră'', a Liceului „Maiorescu''. Textul îl învățasem
pe dinafară și l-am considerat mereu perfecțiunea în redarea unei
depeșe: „Aș avea mustrări de conștiință dacă de ici, din celtica
Irlanda, nu v-aș trimite urările mele de bine și rugămintea de a
le purta către cei dragi.''
Mai târziu, l-am vizitat în biroul domniei sale din Capitală
și am petrecut timp îndelungat admirând suvenirurile din marile
competiții de pe mapamond. L-am invitat la o emisiune culturală
pe care o realizam la o televiziune din Giurgiu și a fost încântat
să vină, era doar Maiorescian.
L-am surprins cu citate din prima sa carte „Bărbați cu
obiceiuri de eroi''. Nu credea să o mai aibă cineva, cu atât mai
mult, cu cât ea nu viza sportul. Dar eu citisem acele reportaje
pe nerăsuflate, ca pe ultima pagină a ziarului oferit cu atâta
bunătate de vecinul meu. Pentru mine, era important cine și ce
scrie, și nu subiectul. I-am citat: ''Timpul muncii e tot timpul''.
Și i-a plăcut. E greu să emoționezi un om atât de sensibil, care
știe să își stăpânească emoțiile proprii pentru a se racorda la cele
ale competitorilor și ale publicului. Aproape că-i zăream o
lacrimă lucindu-i în lumina prea puternică a reflectoarelor și
vocea i se schimbase, ondulațiile acelea extraordinare,
combinație de căldură și de fermitate, deveniseră tremurătoare.
În pauza publicitară, a ieșit în curte să dea un telefon, destul de
lung, și, fără să vreau, ieșind să iau doar o gură de aer, am auzit
cu cine vorbea și m-am simțit mândru ca de o reușită proprie:
cu Mircea Lucescu.

Capitolul 134

La Râmnicu-Vâlcea am petrecut niște vacanțe memorabile,
pe care ni le permiteam numai vara, astfel încât gazda să nu aibă
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o grijă suplimentară iarna din pricina încălzirii unor camere în
plus. Mătușa era cea mai mare dintre surori și de o frumusețe
mirifică. Deși eram relativ mic, simțul sensibilității îmi era
dezvoltat. Aș spune mai degrabă moștenit, căci nu am făcut
nimic spre a-l cultiva, decât admirând la nesfârșit ca un profan.
Pleca dimineața în zori la o fabrică, unde se ocupa de un lucru
ciudat: primele calculatoare despre care aflasem că erau mari
cât o cameră. Drept mostre: niste rulouri de hârtie de proastă
calitate perforate bizar. Era scrierea binară zero-unu pe care eu
nu o puteam descifra. Oamenii renunțaseră la cele zece cifre,
pentru a simplifica algoritmul calculelor superioare. Era o lecție
extraordinară: ca să aprofundezi trebuie să devii ușor, ca să te
înalți e necesar să renunți la balast. Te poți dezechilibra, dar
merită. Miza e uriașă. În acele hârtii noi împachetam mâncarea
pentru Ocnița, unde mergeam în fiecare zi ca mama să își
prevină reumatismul, iar noi să ne plictisim într-o apă prea
sărată, în care nu ni se permitea să ne zbenguim, orice strop
ajuns în ochi usturându-i cumplit pe vilegiaturiști.
La intrare era un mic zăvoi, unde precupețe darnice la preț
dădeau aproape pe nimic ceea ce culeseseră fără efort: mere,
pere și prune văratice. Erau necrescute, îți încărcai pumnul cu
câteva și mălăiețe, deoarece talia lor mică permitea pârguirea în
câteva zile. Plaja era îngustă și fără un pom, semn că accentul
trebuia să cadă pe îmbăiere. Aveam o pălărie bearcă, uscată de
arșiță și scorojită de sare, fiindcă o luam și în bazin, să nu cumva
să mă trăznească insolația. Rezistam cu stoicism până pe la ora
trei, când, loviți de foame și sub amenințarea ultimei rate spre
Vâlcea, eram anunțați că exilul s-a sfârșit. De abia așteptam să
ajungem acasă, la umbră, să ne aruncăm pe o canapea răcoroasă,
fără grăunți de nisip care să îți taie pielea sau grunji de sare
cristalizați pe ceafă, obligându-te la o redoare chinuitoare.
„Râmnic'' și „Fărcaș'' ar avea etimologie comună - „Lupul''.
Și dacă „ne tragem de la Râm'', adică de la Roma, e clar că
Mama - Lupoaică, după ce i-a adoptat pe Remulus și pe Remus,
ne are și pe noi în grijă. Deși, după părerea lui Mircea
Cărtărescu, cea de pe soclul din Cartierul Militari din București
se cam dă la oameni...
Ajunși acasă, mătușa întoarsă de la serviciu ne întâmpina cu
fel de fel de bunătăți, anunțate încă de dimineață, fiindcă nu
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pleca fără să ne lase în bucătăria mică, la o masă unde abia
puteau mânca două persoane, micul dejun. Două căni înalte,
lunguiețe, ca din fabula cu barza și vulpea a lui La Fontaine. Și
cum mie mi se spunea „Vulpița'', îmi făcea plăcere să i-o spun
verișorului meu:
„Pe vremuri, Barza și Vulpea erau bune prietene, până în ziua
în care s-au hotărât să își facă reciproc câte o vizită. Niciuna nu
s-a gândit la pretențiile celeilalte și a servit-o în veselă proprie:
barza în clondire cu gât lung, vulpea în farfurii plate. Rezultatul:
s-au urât pe veci."
Nu știu care-i morala: să nu mai faci vizite, să dispui de mai
multe rânduri de veselă, să ai toată grija față de dușman?
Probabil că notase ceva La Fontaine după cum avea obiceiul,
dar tocmai această parte a fabulei îmi scăpase. Pentru mine,
scrierile francezului dintr-o carte pe care o primisem de la
Profesoara mea de Engleză (Slava Domnului, în română!), nu
erau decât povești superbe cu desene pe măsură, nimic altceva.
Faptul că trebuia să deprinzi ceva din ele era de neconceput. La
școală înveți, ori lectura unor astfel de cărți viza timpul liber în
care eram lipsit de orice griji și, mai ales, de corvoada educației.
Motiv suficient să nu citesc finalurile, cum mama uneori, spre
surprinderea mea, pleca din cameră înainte de sfârșitul tragic al
unui film dat la televizor, pe care fie îl știa, fie îl anticipa. Îmi
spunea că așa procedează și cu unele romane, ca „Anna
Karenina” sau „Madame Bovary''. Prevăzător, Eric Segal începe
„Love story'' cu sfârșitul, să știe toată lumea la ce se așteaptă și
să nu aibă vreun dezertor.
La un astfel de prânz copios ni s-a servit pește fript. Erau
niște carași dulci și aurii ca mierea, cu oasele calcinate. Ele
reprezentau principala mea frică, ani de zile mama având
menirea să mi le aleagă în farfurie. Acum, la marile restaurante,
nu se mai discută de pești cu oase. În afară de șiră, sunt nuzi ca
ieșiți din apă, evident spre răul lor. În public, aplicam bunele
maniere. Într-adins mama se depărta de mine, urmărindu-mă
cum mă comport. Și, ca să am material de lucru, răzbit și de
foame și conștient de faptul că peștele cu un boț de mămăligă
nu e mâncare prea sățioasă, când mătușa a apărut cu platoul de
pești și ne-a întrebat câți dorim fiecare, am răspuns fără să ezit,
semn al unei îndelungi chibzuințe: „Doi-patru pești!''
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Bietul calculator cât o cameră, învățat cu calculul binar, s-ar
fi blocat în fața unei asemenea cereri. Dar să o analizăm puțin.
Ea denota un caracter etern al meu: duplicitar, ascuns, de
fațadă, profund interesat de sine, dar cu o bună proiecție în
exterior. „Doi-patru'' înseamnă o marjă enormă ce cade în
bunătatea gazdei. Neputând fi refuzat în limita maximă,
deschideam și un prag minim al modestiei, nicidecum al
așteptării. Unde mai pui că și acest limen inferior era deja sporit.
O licitație în care strigarea nu o face sala, ci proprietarul bunului,
mimând libertatea tranzacției. Toată lumea a râs copios. Numai
mama, ca bătrânul înțelept Rumi din poezia pe care ne-o recita
uneori, căzuse pe gânduri. Rumi făcuse o punte din câteva
scânduri. Ea se rupea dacă pe ea trecea vreo soție infidelă. Și
cum Doamnele de la Curte se temeau să pășească, Rumi a
invitat-o pe Prima Doamnă a Țării, ca după ea, în ordine, să
treacă toate celelalte. Nimeni nu s-a încumetat să încerce farsa
lui Rumi, care pentru prima dată nu a mai fost prizat. Și s-a râs
de el. Înțeleptul s-a văzut nevoit să explice că puntea e o simplă
punte, ce nu arată nici virtutea, nici păcatul. Dar Regele și
Sfetnicii lui au amuțit și și-au privit altfel soțiile, care se amuzau
copios că de data aceasta lui Rumi nu-i mai ieșise jocul.
În camera lui, vărul meu avea o bibliotecă de un ocru deschis
pe fațete și închis pe planșe. Decolând una din etajere, verișorul
meu construise un teren de fotbal doar din câteva tușe de creion.
Fotbaliști aveam din belșug, câteva echipe de nivel internațional:
toți marii jucători ai epocii se regăseau fiecare în câte un nasture.
Spre deosebire de jocul cu tije și cu bile, în care sportivii sunt
figurine identice și care se mișcă în același plan la comanda unei
manșe, aici erau vii, aveau personalitate, erau individualizați.
Noi le dădeam suflu printr-un jeton lat pe post de propulsor, pe
care-l țineam între degete. Mingea, evdident albă, era un nasture
sidefiu de cămașă. Aveam mai mulți, fiindcă, lovit cu putere,
zbura prin cameră, devenind de negăsit. Ca în fotbalul real, când
mingea rămâne a tribunelor. Ce împătimiți eram! Jucam la orice
oră din zi și din noapte. Făceam campionate, iar eu comentam
cu vocea emoționantă a lui Cristian Țopescu, cea melodioasă a
lui Dumitru Graur, cea calmă a lui Teoharie Coca-Cosma sau
cea explozivă a lui Sebastian Domozină. Dacă în fotbalul real
jucam fără talent, aici, posibilitatea de a mă suprapune cu
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legendele mă făcea să capăt veleități noi. A fost jocul copilăriei
mele, de o simplitate ingenuă ca însăți acea vârstă. Ce mă miră
acum, după ani, e de unde avea mătușa mea toate dimensiunile,
formele și culorile posibile de nasturi și de ce doar unul din
fiecare. O explicație există: fiind foarte frumoasă, avea un gust
estetic aparte. Achiziționându-și rochii și taioare elegante,
pardesie, vestoane, toate ascundeau, cusut pe husă, un nasture
de rezervă. El nu ajungea să fie folosit, deoarece astfel de
veșminte erau de ocazie, purtate cel mult o dată, de două ori,
fapt ce făcea inutilă înlocuirea vreunui nasture.
Dar comoara ce ne fascina pe noi creștea. În câte
după-amieze nu am admirat pe umerașe ținute princiare, câte
domnițe nu mi-au trecut atunci prin fața ochilor! Raiul primilor
mei ani, în care începeam să înțeleg lumea, a fost aici, dominat
de o opulență simplă a lucrurilor nepurtate, a fericirilor amânate.
Mătușa mea nu a avut parte de aceste împodobiri pe care
frumusețea i le pretindea. Am înțeles mai târziu că nu e piedică
mai mare în calea fericirii decât frumusețea. Baudelaire o
numește „făgăduința fericirii'', dar exprimarea, deși poetică, e
neclară, fiindcă o făgăduință se poate împlini sau nu, când în
realitate cele două minuni nu se întâlnesc niciodată, ca în
„Steaua fără nume'' a lui Mihail Sebastian.
În zilele în care nu mergeam la Ocnița, navetiștii din noi
profitam din plin. Aveam o apă mai aproape, chiar sub ochii
noștri, și, în plus, nesărată. Are Olăneștiul un rău pe cât de
precipitat, pe atât de inofensiv, fiindcă debitul lui, ca un șuvoi
de munte, scădea aproape total în zilele de vară. Râmâneau
bolovanii de piatră colțuroși, în care ne răneam picioarele când
încercam să trecem de pe un mal pe altul. Gospodinele spălau
covoarele, pe care le întindeau pe pereții betonați, construiți
împotriva unei improbabile inundații. Se uitau la noi, care ne
zbenguiam goi, ca la niște ființe primitive ce nu descoperiseră
cultul muncii. Nu aveau de unde să știe că verișorul meu se
găsește printre rezolvitorii citați la sfârșitul revistei „Gazeta
Matematică'', în paranteză cu numele județului, iar că eu mă
întorceam numai cu premii de la Olimpiadele Naționale de
Literatură.
Încercam să înotăm și nu reușeam. Fluxul ne ducea la vale,
rostogolindu-ne de pietrele colțuroase. Spre deosebire de
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„Ocnița'', apa era dulce. Frumoasă metaforă! În realitate nu era
sărată, dar pentru noi, prin comparația antagonică, devenise
dulce, așa cum dimineața, în cănile lungi, mătușa ne lăsa iaurtul
puțin îndulcit, ca ziua și viața să ne priască. Știa că nu vor fi
multe astfel de răsfățuri și, prin urmare, era indicat să începem
cu ele.
Olăneștiul trecea pe sub un pod metalic ca al lui Saligny de
la Cernavodă, dar mai mic. Peste el trecea trenul și separată de
calea ferată printr-un grilaj era o pasarelă. Când ne suprapuneam
pe aceeasi cutezatoare arcuire cu vreun accelerat, aveam trăirile
de mai târziu dintr-o sală de cinema multiplex, în care rulează
un film 3D. Numai că aici actorii eram noi. Și toți în rolurile
principale. Știam ce oră e în noapte după hurducăitul șinelor, iar
diminețile și printr-un semnal sonor. Atâtea povesteam, încât
cele câteva ore de beznă erau insuficiente pentru developare.
Verișorul meu, fiind cu trei ani mai mare decât mine, era
conștient că fantazez. Nici eu nu eram convins că lucrurile pe
care mi le spunea erau adevărate. Dar vârsta îi dădea oarecare
probitate. Deși pe mine tocmai trecerea timpului m-a făcut
expert în disimulări. Când ni se usca gâtul de atâtea narațiuni,
soluția se găsea în frigider: unul mic, cu ușa bombată, pe
rafturile căreia se găseau încolonate sticle de vin de țară cu
dopuri de plută. Când le desfăceam, bubuiau discret ca o
șampanie rurală.
Se degaja un abur răcoros și deja îmbătător. Gustam doar,
astfel încât cei mari să nu își dea seama. Până la zi, dam cep la
toate clondirele. Nu ne amețeam, dar ne dezlegam limbile, adică
tot ce e mai rău pentru niște povestitori înveterați. Dimineața,
verișorul meu, care avea și ureche muzicală, și voce, cânta „Uite
zorile se arată!'', prilej pentru noi să ne facem că dormim. Urma
„inspecția'': mătușa mea, imbrăcată frumos pentru întâlnirea cu
calculatorul, intra grăbită la noi în cameră. Din câțiva pași era
la fereastră, timp suficient pentru a rosti un singur cuvânt, mereu
același: „Pâclă!'' Aerul era îngroșat de respirațiile noastre prea
calde, de patosul istorisirilor neverosimile și nu în ultimul rând
de un eter fin, rezultat din oxidarea spontană a etanolului.
Deschidea geamul larg. Răcoarea matinală ne cuprindea pe sub
așternut. Ne tupilam unul în altul, înghiontindu-ne, chicotind pe
înfundate spre a nu fi descoperiți. Dar mătușa, din moment ce
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rostea tare acea vocabulă, era clar că ne-o adresa și că știa tot ce
făcusem și doar fantezia rămasă de peste noapte ne făcea să ne
credem inocenți și la adăpost de perspicacitatea interioară
limpede și senină a celei ce ne iubea atât de mult, fără să ne-o
spună.
Apoi fugeam în bucătărie cu ochii cârpiți de nesomn.
Înfulecam felii de pâine unse cu pateu. „Vezi ce poftă face
vinul?'' - mă întreba verișorul meu, mândru că mă inițiase. Din
păcate pentru el și din infinit regret pentru mine, ucenicia nu
mi-a folosit. Nu m-am atins de vin toată viața mea. Atunci o
făceam ca un act ritualic, un Botez al buzelor și al sufletului care
încă nu păcătuiseră. De altfel, așa se zice că e bine să le jertfești
Domnului, cât încă nu au trădat. Faptul că beam amândoi
dintr-o sticlă arată natura sacerdotală a actului: la Cina cea de
Taină era un singur Graal pentru toți Mesenii. Cavalerii
Templieri aveau drept efigie doi bărbați pe același cal:
împărțirea riscului și a onoarei.
Coboram în curtea blocului, unde ne aștepta un joc specific:
ping-pong pe niște mese betonate. Numele, dincolo de aspectul
onomatopeic, anunța și originea sportului, rezonând cu limba
chineză. Din acea țară erau și paletele, cauciucate fin și cu un
lemn lustruit. Din păcate, le-am cam scrijelit de betonul aspru
când încercam să prind mingea de celuloid. Nu s-a prins de mine
nici acest sport. Acasă mă așteptau rachetele de badminton,
cumpărate din Germania de mama. Era o tehnică aeriană, o artă
a zborului. Mi-a plăcut, dar eu doream să-mi perfectionez tenisul
de masă, pentru vara viitoare. Și am făcut o improvizație,
hibridizând cele două ramuri. Cu paleta de badminton loveam
o minge de ping-pong de peretele camerei mele. De mii de ori,
evident când eram singur. Când auzeam bătăi în perete era clar
că se întorseseră vecinii, iar când acestea erau în ușă, venise
mama. Ca și mătușa mea, avea bun simț, nu dădea buzna în vis.
Erau doar același sânge.

Capitolul 135

„Înarmat'' cu rachetele de badminton, m-am prezentat
Îngerului Blond.
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- Ce-i cu astea?
- Vreau să învăț badminton!
- Credeam că vrei să înveți matematica!
- Nu... M-am convins că nu am șanse.
- Și crezi că ești mai iute pe terenul de sport?
- În niciun caz. Dar acolo mă detensionez...
- Rachetele astea nu iți trebuie. Am unele profesioniste la
sală.
- Stiți, sunt de la mama. Mi le-a cumpărat când a fost la
Dresda. Și în plus și acest rucsac.
- În cazul acesta, pune-le în rucsac și vino la Școala Trei! Ne
vedem acolo după-amiază!
Badmintonul nu era deloc așa ușor cum îl credeam eu. Tot
ce jucasem cu sora mea în fața blocului, cu colegele de clasă în
recreații era altceva. Dincolo de farmecul unui joc importat, era
lipsit de miză și de efort. Fulgul cădea atât de lent spre pământ,
încât aveai timp să-l recuperezi de câteva ori, să repeți lovitura
până ce îți reușea, ca într-o secvență derulată cu încetinitorul.
La Școala Trei am cunoscut doi campioni naționali la acest
sport, care mi se părea pur feminin. Erau extrem de musculoși,
nepotrivită constituție pentru asemenea fragilitate a execuțiilor.
Dar când s-au pornit în luptă, am înțeles. Element de noutate:
fileul. Întrecerea căpăta miză. Se ridica peste o anumită ștachetă.
Una de pânză țesută în ochiuri mari de năvod. Fulgul nu mai
baleia, ci șuiera de-a dreptul. În engleză, termenul de ''shuttle''
se aplică atât fulgului, cât și metroului, fapt ce mi se pare
edificator. Loveau cu atâta forță, încât puterea lor se convertea
în cinetica de zbor. Daca omul nu a reușit încă să zboare, poate
să dea aripi la tot ce-l înconjoară.
Când am trecut pe teren, s-au chemat adversari pe talia mea.
Dar și așa am fost învins. Nu aveam nerv, vână, puls. Domnul
Profesor a înțeles repede și a schimbat registrul. M-a înzestrat
cu o rachetă de tenis de câmp. Grea, făcută din lemn de chitară
condensat. Si corzi avea mai multe. E drept că paleta din
Germania o cam dezacordasem, realizând cu ea imitații ale
concertelor marilor folkiști. Nu aveam voce, dar eram dotat cu
chitară. Racheta de tenis avea numeroase avantaje: suprafața de
prindere mai mare, plasa tensionată, fapt ce imprimă viteză și
stabilitate în zbor fulgului.
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Dar nu pentru asemenea rațiuni îmi fusese oferită. Confortul
e ultimul vizat în sport. Greutatea rachetei îmi dezvolta masa
musculară, mă învăța să îmi țin echilibru și să manevrez
deasupra capului un buzdugan consistent. Multe sedințe mi-au
trebuit până să ies la liman. Făceam febra acidozei lactice.
Îmi puneam prișnițe pe umăr. Când am revenit la paleta de
badminton, învingeam pe toată lumea, cu excepția celor doi
campioni plecați deja în competiție. În lipsa lor, eram laureatul
de serviciu.
Domnul Profesor a generalizat metoda. Mi-a agățat de șold
o centură de alpinist, un chimir cu belciuge de care a fixat o
anvelopă. Am alergat cu ea prin curtea școlii. Evident, când nu
erau ore, pentru a nu perturba programul educațional, deși, după
părerea mea, el de abia acum începea. Vecinul mi-a explicat:
„Pentru dezvoltarea trenului posterior.''
Utilizând termeni elevați, Maestrul dădea credibilitate unor
tehnici ancestrale. Credeam că-i folosește numai în prezența
mea, știindu-mă un erudit și încercând să mă învingă cu
arsenalul meu. Dar l-am surprins vorbindu-le astfel celor mai
umili băieți din cartier, unii care nu dădeau pe la școală decât
pentru ora de sport. Profesorul îi lua de o parte și le spunea:
„Să știți că doar cu sportul nu veți face nimic. În el e și
matematică, în calcularea traiectoriilor, și fizică, în înclinarea
corpului, și biologie, în rezistența fiziologică, și literatură, în
înțelegerea explicațiilor, și filozofie, în a accepta rezultatul.''
Și copiii începeau să vină la școală la toate cursurile, de
rușinea acestui al doilea tată, unul mai adevărat decât cel de
acasă, care se împăcase cu ideea că odraslele vor lua drumul
seralului sau al unei școli de meserii, ceea ce nu era deloc rău,
doar că și acolo trebuia abnegație și sudoare. Mi s-a dat apoi o
minge medicinală. Grea de parcă ar fi fost umplută cu nisip, nu
cu câlți. Eu știam că o minge e făcută să aibă aer în ea, spre a se
aventura ușor în văzduh. Efortul, în general, consta în a o ține
lângă tine, a o struni, fapt ce a creat tehnica driblatului. Pe
aceasta însă, încăpățânată și lipsită de grație și de suplețe, trebuia
să o arunc spre Domnul Profesor. Văzând că nu pot să o clintesc,
s-a apropiat de mine. O urneam, o răsuceam, făceam orice spre
a scăpa de ea. Cu un clei nevăzut, al unei forțe de frecare
colosale, îmi rămânea amprentată pe degete. Racheta de tenis
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nu lucrase suficient. Făcuse ce e mai bun, dar pentru badminton.
Aici erau alte pretenții. Alte săptămâni, alte lacrimi. Transpiram
prin ochi.
„Când nu mai poți, să-mi spui!''
Nu i-am spus niciodată. Aș fi vrut să îmi hotărască limita,
doar mă știa de mic. Dar nu, dorea să îmi dezvolte voința, răul
din om, care îi prinde atât de bine. Am ajuns să mă joc cu
mingea medicinală. Să o arunc de la piept cu aceeași forță cu
care o azvârleam pe cea de baschet. Însă vai de coechiperii mei,
cînd urma să fac cu adevărat transferul. Apoi a întins anvelope
în toată curtea. M-a pus să alerg pășind în ochiurile fiecăreia.
Mi s-a părut un joc banal și m-a surprins lipsa de inventivitate
a Gurului, după ce până acum îmi dovedise contrariul. S-a făcut
că are treabă în magazie.
„Tu continuă!''
„Asta-i bună!'' - mi-am zis. „O să mă uite aici!'' și-am început
docil, cum am obiceiul, să îndeplinesc corvoada. În scurt timp
i-am înțeles esența. Picioarele au început sa imi tremure. Nu mai
nimereau golurile. Mușcau tot mai tenace din buzele de cauciuc.
Când alergi, nu te coordonezi, calci unde cade piciorul.
Anvelopele mă îndemnau la stepaj, un salt continuu, epuizant
pentru sartorius, adductor, gracillis, gluteali... Nu mai puteam.
Domnul Profesor părea că își găsise în magazie a doua vocație.
L-am strigat. A ieșit murdar de ulei și zgură. Mereu consolida
ceva. Sala de Sport era realizarea Domniei Sale, Templul Zeului
ce era, la care și azi i se aduc trofee și laude. Dar nu pentru
adulații l-a construit, ci pentru a scoate din amorțire un cartier,
pentru a trezi un oraș, spre a deștepta o lume.
Pornind de la ceva greu, poți glisa spre ceva facil. Iată, lecția
zborului. Nu aveam aripi, dar mi se oferiseră înălțimile. Nu
aveam decât a le păstra. Îngerul Blond avea privirea albastră,
oțelită. Nu-i rezistai mult. Deși era caldă, tăia. Era iradierea unui
furnal, a cărei proximitate te ardea. Cu privirea asta sesiza cea
mai mică abatere pe terenul de sport. Se spunea că știe și stând
cu spatele când mingea iese din teren. Avea un simț acustic ca
al lui Celibidache, așa cum un om obișnuit face diferența întrun balon ce nimerește pe apă sau pe uscat. Nimeni nu-l putea
învinge nici pe teren, nici în afara lui. Invidioșii i-au devenit
dușmani, iar prietenii discipoli. Egali nu avea, ceea ce era
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aproape de nesuportat. Poate de aceea a plecat așa repede.

Capitolul 136

Petreceam ore în șir cu băiatul profesorului de Sport, pentru
a admira albumele foto din tinerețea tatălui său, ce știuse să
rămână tânăr. Pentru noi era elixirul Veșnicei Reîntoarceri. La
munte, în special la Cheia, unde Muntele Zăganu îi asigura
cantonamentul, și pe infinita plajă a Mării Negre. Simțeam că
pe aceste meleaguri nu voi poposi decât ponegrindu-le, și așa
au fost. Au rămas încărcate de o esență mitică de nezdruncinat.
Nu geografia face istoria, cum afirma Jules Michelet, ci invers,
noi, oamenii, creionăm peisajul, rămânând în el, stigmatizați cu
tot ce avem mai bun. De aceea caut doar locuri virane, banale,
neumblate de Titani. Ce să caut pe Olimp, la Termopile sau la
Podul Înalt? Și de Giurgiu m-am simțit străin. Atâția l-au înălțat.
Ce să-i mai aduc eu? Unde să-l mai ridic? Ca în pilda aceea:
aveți grijă cât de sus ridicați ce vă e drag, s-ar putea să nu îl mai
ajungeți cu mâinile!
Când ne surprindea în adorație, Îngerul Blond ne gonea la
ale noastre. Altfel spus, faceți-vă voi efigia! Dar cât e de greu.
Imaginile acelea sculptate erau deja prea mult pentru noi.
Frumos era că nu se adresau nimănui. Erau surprinse în natură,
în locuri virgine, departe de tumultul citadin. Și, brusc, acest zeu
cobora printre noi, vorbea graiul nostru.
La o aniversare a prietenului meu, l-a înregistrat pe
magnetofon, fără ca el să știe. Nu știu dacă mai are banda. Toți
îi cântam „Mulți ani trăiască!'' în jurul tortului. Mama lui îi
pusese în centrul blatului însiropat și uns cu ciocolată un pahar
de sticlă din setul cu zodii. Exact, Săgetătorul, semnul ceresc al
băiatului, născut pe întâi decembrie. De emoție, ca în
Dostoievski, paharul s-a spart. Fiindcă trebuia să se spargă. În
Grecia și în Italia, cioburile aduc noroc. Se aruncă farfurii de la
fereastră în Noaptea Anului Nou. La noi, sunt semn al
ghinionului, deși cei optimiști spun că a crăpat răul. Cert e că
prietenul meu a fost înregistrat cu strigătul său de disperare, nu
atât după Soartă, cât după pahar. Eram prea mici să știm să
invocăm Pythiile. L-a rugat pe tatăl lui să șteargă înregistrarea.
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Nu dorea să intre așa în istorie, cu un urlet deznădăjduit pentru
ceva banal. Era Zodia lui, pentru el era ceva capital, un întreg
set se descompleta, Cerul însuși își pierdea echilibrul. Dar odată
faptul trecut, trebuia să înțeleagă că era o simplă sticlă extrem
de casantă. Tortul, fiind de la frigider, a aburit paharul, care prin
contracție a explodat.
Vorba lui Adrian Păunescu: „S-a mai aburit un ceas de
mână...'' Eufemism pentru moartea cuiva.
Ea urma să ni-l răpească pe Îngerul Blond. Dar nu imediat,
ca să nu dea de bănuit. În momentul acela doar se inclavase în
cel mai destoinic trup, ca o metaforă spusă de Camus: pesta
poate ataca într-o bună zi cele mai fericite cetăți...
Pe 4 martie 1977 ne-a lovit un cutremur devastator. În
Giurgiu s-a resimțit doar o secusă din avalanșa care a zguduit
Capitala, situată în punctul de inflexiune a faliei vrâncene. Noi
ne-am speriat și atâta tot. Îngrozitor e huruitul. Acesta e glasul
Morții. Se aude noaptea în deșert intonat de hiene. Ele mănâncă
orice. Au colții atât de ascuțiți, încât se tem de ei și leii, și tigrii,
preferând să le lase pradă. Cel mai sigur loc după ce
zdruncinarea trecuse ni se păreau mașinile, plasate într-o parcare
departe de blocuri, astfel încât nicio clădire să nu se proiecteze
în vreun fel. S-a propus chiar o noapte în pădurea Bălănoaia.
Natura ne salva de propriile ei urgii, amplificate de prea multă
tehnicizare. Omul se închisese în spații periculoase, care îl
puteau înghiți sau strivi. Îngerul Blond a fost primul care s-a dus
în casă, ignorând riscul recidivelor, care, deși de amplitudine
mai mică, puteau avea consecințe nebănuite pe un bloc deja
avariat. Văzându-l de la spate, înaintând în noapte, mi-a amintit
de Hercule cu ghioaga pe umăr, după ce separase Strâmtoarea
Gibraltarului, spre a culege Merele de Aur din Grădina
Perseidelor. Era singurul dintre noi egal cu stihiile, fiindcă venea
din acele timpuri imemoriale. O asemenea forță nu se putea
dobândi decât în milenii. Ea nu era rodul orelor de antrenament
din sălile de sport. Altfel s-ar fi văzut ceva și la mine. Dar astfel
de ființe sunt menite să le impulsioneze pe celelalte, să le dea
senzația apropierii, a unei eventuale competiții cu sorți de
izbândă. Dar e iluzoriu ca un om să concureze cu un zeu. Câte
săgeți nu am trimis spre Cer! Toate s-au întors înapoi.
Prietenul meu mi-a șoptit, admirându-și tatăl:
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„Îl vor avertiza peștii din acvariu dacă începe din nou. Cu
puțin înainte de cutremur, erau gata să sară din apă...''
M-am uitat la el. Nici el nu credea într-o astfel de salvare.
Ce poți să faci când vezi peștii agitându-se și zidurile încep să
o ia la vale? Altceva ne învăța cel ce făcea „Gigantica'': degeaba
ai mușchi, dacă forța lor nu te îndeamnă spre calm și spre
resemnare. Într-un Destin deja pecetluit, a fugi nu înseamnă
decât să îl strici. În urma sa, Coloanele lui Hercule se închideau,
separând Mediterana de Atlantic.

Capitolul 137

Eu nu cred că am fost bun la vreo materie în Liceu. Nici
măcar la Literatură. Ea îmi fusese dată oarecum din oficiu:
moștenire familială, domeniu plictisitor, nedorit de nimeni.
Toate celelalte cursuri se limitau la manual, cel mult la câteva
probleme suplimentare din culegeri, ca să îți faci mâna, dar
oricum ele reprezentau mai puțin decât textul impus oficial. La
unele discipline, chiar ni se recomanda să nu divagăm: la Istorie,
a citi în plus coincidea cu sinuciderea. Nu mai înțelegeai nimic.
Doctrina se antagoniza prin contactul cu izvoarele reale. De
aceea „Românii sub Mihai Voievod Viteazu'' a lui Nicolae
Bălcescu, tratatele lui Nicolae Iorga și ale lui Constantin
Giurăscu, „Getica'' lui Vasile Pârvan dispăruseră din Biblioteci,
iar dacă mai existau, erau cocoțate pe niște rafturi prăfuite, la
care nu aveai acces. Paradoxal, nu se împrumuta nici „Omagiu'',
cartea-album cu supracopertă lucioasă, în care mii de chipuri
anonime îl creau pe acela al „conducătorului iubit''. În această
șarlatanie a cuvintelor, e limpede de ce îmi fuseseră lăsate mie.
Termenul de „Vulpița'' nu era uzitat decât în pauze și cu
permisiunea mea, rostit numai de inițiați, dar profilul ei mă
urmărea. Având arta disimulării, înțelegeam a priori dictonul lui
Talleyrand: „Graiul i-a fost lăsat omului pentru a își ascunde
gândurile''. Cei mai mulți dintre noi, incapabili de a etanșeiza
interiorul, preferau să-l lase gol.
Eu mă simțeam ca peștele în apă. Jucam în travesti, ca la
începuturile teatrului. Introvertit aparent, eram cel mai sociabil
din clasă, port-drapelul ei și reprezentant la orice negocieri. De
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aceea, mi-a fost lăsată comoara cuvintelor. Cine o putea păzi
mai bine decât mine? O lăsam neîncuiată, dând impresia tuturor
posesorilor că au acțiuni egale cu ale mele. Dar ei uitau că,
pentru a smulge dividendele, erau obligați să rostească niște
cuvinte magice, mult mai complicate decât „Sesam, deschidete!'' Astfel mi-am însușit o avere inestimabilă. Ei au lăsat în
custodia mea toată spiritualitatea lor. Au alergat spre matematici,
fizici, crezând că pot face o carieră acolo și pot smulge laurii
mai ușor.
Majoritatea nu erau interesați de succes, ci doar de un parcurs
facil. Și, cum tot ce ne înconjura era tehnic, abordarea trebuia
făcută de pe domeniul realului. Eu am devenit, astfel, o figură
bizară, un personaj lipsit de carnalitate. Dacă nu aș fi avut voința
și intransigența, aș fi fost țapul ispășitor, bătaia de joc a răutății
lor iminente. Și totuși, gestionând magistral punctul slab,
singurul pe care îl aveam, unicul ce mi se oferise și de care nu
eram mândru, fiindcă nu era rezultatul vreunui efort, am ridicat
Pământul. De fapt, am ascensionat Arta. Prin mine, Cultura
căpăta greutate, nu mai era o Cenușăreasă, ci devenea Regina
Balului, care rezista mult după miezul nopții. Le-am demonstrat
celor mai rigizi și mai vajnici matematicieni că le pot smulge
iubitele, că frumoasele nu dau doi bani pe integrale și pe
derivate, dacă vine cineva și le recită din Eminescu, din
Baudelaire sau din Rilke. Eram Omul de Tinichea al lui Frank
Baum: format din resturi inoxidabile, convins că îmi lipsește
inima și plecat în căutarea ei, găseam mereu o Dorothy care să
mă poarte pe curcubeu, spre orașul celest de smarald al
Vrăjltorului din Oz. Cei care, înfrânți, încercau să se întoarcă la
condiția anterioară găseau drumul blocat. Nu de mine, ci de
propriile lor peregrinări haotice. Aparentul parcurs uniform al
disciplinelor reale e, în fond, un labirint pentru suflet. Mintea
poate fi mândră, dar sufletul e în declin. El e ca un boxer în
ultima repriză, net dezavantajat de punctaj. Doar un knock-out
asupra adversarului îl mai poate salva. Dar e atât de obosit și de
lipsit de imaginație, încât în zadar încearcă, prin mișcări
stereotipe, să schimbe soarta partidei.
După Revoluție, lucrurile s-au schimbat. Cuvântul care, în
dictatură, nu conta, fiindcă nu mai zicea nimic, brusc a devenit
primordiul unei lumi noi. Și, fiindcă ar fi fost prea ușor ca prin
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simpla lui rostire să acceadă toți, l-au complicat cum au putut.
Pentru admiterea în Facultăți: probe de gramatică, de retorică,
de etimologie, de dicție, de semiotică, de limbi străine. Te
întrebai ce îți mai rămâne de învățat după. Au apărut specializări
care înainte erau de neconceput, toate bazate pe arta limbajului.
Matematica, fizica, chimia s-au degonflat ca un balon spart,
retrase în ele însele, de ciudă și de invidie, ca Universul în faza
lui de reîncălzire. Daca m-am bucurat cu cinism o clipă, repede
am înțeles că bumerangul era devastator: cuântul suit prea sus
avea să aibă soarta științelor exacte. Toată lumea preocupânduse de el, îl golea de ceea ce eu, cu atâta sfințenie, păstrasem:
spiritul lui nobil și aristocrat. Gregaritatea îl umilea, îl tăvălea
prin piețe, cum observa Petre Ghelmez: întocmai trufandalelor,
începea și Poezia să aibă un preț...

Capitolul 138

Stătea pe piatra ce străjuia terenul de baschet. Nu era
frumoasă. Avec trăsături virile, estompate la exterior într-o
ușoară acnee, dar într-o ebuliție testosteronică în interior.
Ambiguitatea gonadică da tot farmecul pubertății pe care și-l
revendica, apoi, în siaj adolescenta. Ne privea cum ne
desfășuram ostilitățile. Unii din noi - mai săraci de înger - se
emancipau în așa măsură, încât înjurau făra temei, și de bine, și
de rău, coechipieri și adversari. Înjurătura - Esperanto al
Sportului... Cum s-o fi molipsit această îndeletnicire nobilă cu
un asemenea odios flagel al vocabulelor? Probabil prin
contaminare de la vulgul care are acces neângrădit la această
formă de elitism, fie ca spectator, fie în postura concurentului.
Indiferent de locul ocupat - în arenă sau în afara ei - magia e
totală... Nimeni nu se mai simte mic. Individualizarea, în plin
grup, deși hilară, e mai pronunțată ca oricând.Și, cum înjurătura
e debușeul unor frustrări lingvistice din copilărie, de pe vremea
când nu îți e permis să vorbești urât, se simte datoare să
acționeze.
Fata nu părea impresionată de invective. Pur și simplu, asista
la spectacolul lumii, la care era clar că nu plătise bilet și pe care
îl putea părăsi oricând.Cu mișcări simandicoase și, într-un fel,
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reflexe, își aranja sânii într-o dublă manieră: de jos în sus,
susținându-i în cupele robuste ale sutienului, cred cu un număr
mai mare, și de sus în jos, introducând mâinile printr-un decolteu
și așa destul de lăbărțat. Picioarele bronzate și le forfeca,
deranjată de niște insecte cvasiinexistente. Purta pantaloni scurți
de olanad, un material răcoros la vreme de vara. Încălțările de
sport erau albe, pufoase, deprinse cu jocul în sală. Făcea parte
din echipa de baschet feminină a Liceului „Maiorescu'' și
antrenamentele le făceau „in-door'', spre a fi ferite de ochii
curioșilor.
Câțiva favoriți în calitate de experți aveau privilegiul intrării.
Ca în basmele în care Făt-Frumos se transforma în fecioară,
pentru a ajunge în iatacul alesei, aș fi vrut să sufăr o asemenea
metamorfoză. Aș fi avut, astfel, șansa să înțeleg și ce simte un
spirit feminin, cum se descurcă cu anatomia puțin modificată,
ascensionarea și proiectarea sânilor, lateralizarea șoldurilor,
modificarea centrului de greutate. Dar, mai ales, le-aș fi observat
pe aceste necunoscute în cetatea lor, fără a le da de bănuit că
sunt văzute, permițându-le, astfel, să se comporte firesc.
Își aprindea o țigară la intervale din ce în ce mai scurte, semn
că plictiseala ei sporea. Jocul nostru era monoton și fără grație.
Când fuma, întindea gâtul de lebădă spre văzduh și elibera din
gura de pește rotocoale albăstrui de o egalitate perfectă. Pe
acolo, în sens invers, pătrundea sărutul. Contamina aerul cu
aroma de tutun îndulcită de parfumul rujului topit de caniculă.
Uita de noi. Medita transcedental, închipuindu-și figuri angelice,
salvatoare ale Apocalipsei. Când revenea între noi, ne găsea mai
isignifianți. Creșteau invitațiile de a intra în joc. Le refuza cu
indiferență, pretextând că e obosită, deși nu jucase o secundă.
„Ce ai făcut azi noapte?'', era întrebarea firească, însoțită mereu
de același răspuns sec și apetisant: „Chiar vrei să știi?''
La un moment dat intra pe teren. Aceeași mână vânjoasă o
ridica, moment în care balastul susținător al coșului părea că se
dezechilibrează. Era numai o impresie, dar atât de persistentă,
precum a Fetei Morgana într-un deșert, nu prea departe de
temperatura pe care o suportam. Cu excepția ei, toți eram la
bustul gol. „Dacă vrei să joci, trebuie să fii ca noi!'' Mucalitul
care i-a făcut propunerea nu s-a gândit la urmări. Amazoana
și-a aruncat tricoul exact pe pietroiul descoperit de fesele sale.
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Nu avea sutien. Ce îmi închipuisem drept barete și cupe erau
imaginația bolnavă a unui copil care crescuse înconjurat de
astfel de constrângeri feminine, mama având garderobul în
dormitorul meu. Toate iubitele mele vor fi îmbrăcate indecent
cu hainele ei. Mai puțin această amazoană cu doi sâni deopotrivă
de bronzați, semn că aveai experiența toples-ului. Noi nu o
aveam.
Meciul s-a animat. Toți alergam bezmetici. Mingea era doar
pretextul. Magnetismul era la ea. Nu aș fi crezut că mă va
remarca. De altfel, cel care îi oferise locul, îmi ceruse să mă
înlocuiască, dar m-am făcut că nu-l aud. Surditatea aduce mai
multe avantaje decât acuitatea auditivă. Aveam obiceiul să alerg
după fiecare minge ieșită în afara terenului. Gurile rele spuneau
că așa mai atingeam și eu balonul. Dacă o repuneam noi, o
ofeream unui coechipier, în caz contrar adversarului care nu îmi
mulțumea pentru efortul de care îl scutisem, spre a nu fi acuzat
de blat.
Ea nu știa acest melic al meu. Fiind în echipe rivale și mingea
în afară în favoarea lor, am dat amândoi să o recuperăm. Ea de
drept, eu samaritean. S-a oprit, văzându-mă în fuleu. M-am oprit
brusc, sesizându-i intenția. Ea a demarat. Neștiind ce vrea să
facă, am țâșnit. Ea s-a oprit. Concomitent și eu, dându-i prilejul
să repistoneze. Tehnica o dobândisem după îndelungate eforturi.
Făceam antrenamente cu un emerit Profesor de Sport
Maiorescian, în schimbul pregătirii la franceză, pe care mama o
efectua cu băiatul domniei sale, de aceeași vârstă cu mine, dsr
la o clasă paralelă. Ce învățasem în aceste runde preparatoare:
fuga frânată, porniri și redemarări. Parcurgeam terenul de tenis
într-o oră. Aceasta era și miza. Maratonul redus la câțiva metri.
Ce tensiuni... riști să îți dilacerezi muschii. La mine nu era cazul,
deoarece nu puteam crea forța necesară...
Acum reluam această competiție cu mine însumi, având o
miză reală. Sânii îi săltau la fiecare zvâcnire. Am văzut-o și pe
Afrodita din Milo la Louvre. E prea statică. O prefer pe această
fecioară din anturajul lui Artemis, luată la întrecere cu un
muritor. Băieții de pe teren ne priveau uimiți. Era un tango fără
muzică, deși se spune ca el o corida în absența Euterpei. Mingea
se rostogolise leneș în capătul celălalt al curții, singurul cu
umbră, parcă invocând-o. Un copil agățat pe țâșnitoarele cu apă
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încerca să bea. Mai mult decât să își potolească setea, se stropise
pe tricoul murdar. Dându-și cu mâna pe față, întinsese un strat
gros de praf, depus ca un chit. Văzând mingea, a luat-o și a
strâns-o la piept, gestul instinctiv al oricărui copil. Apoi s-a
apropiat de noi, ca un Mesia, mărindu-se cu fiecare pas. În
ritmul acesta, părea că ne va întrece în înălțime. Și-a păstrat,
totuși, talia de copil, că a unora ca ei va fi Împărăția Lumilor. În
fața noastră, a rămas nedumerit. Două perechi de brațe perfect
și egal întinse îi cereau ofranda. El a lăsat balonul în aer,
suspendat între noi, ca la o minge de arbitru. Am prins-o
amândoi, ca în „Sărutul'' brâncușian, în care mingea lipsește.
Meciul nu s-a mai reluat S-a cerut pauză. Puștiul, instantaneu,
ne-a întors spatele și a fugit. Se rușinase. La vederea iubirii,
percepută ca un lucru defăimător, incult și interzis, orice copil
fuge. Și aleargă neîncetat, până când, mare fiind, dă de ea.
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Știu când s-au născut și când au murit Shakespeare,
Cervantes (aici e și o coincidență), Dante, Goethe, Voltaire,
Hugo, Confucius, Socrate. Citate întregi din operele lor.
Declamate și în limba în care au fost scrise. În schimb, cu mâna
pe inimă o spun, nu știu când a venit pe această lume și când
s-a hotărât să o părăsească propriul meu tată. S-ar putea crede
că încerc să evit date care m-ar întrista și m-ar trage înapoi. Nu
e adevărat. Mă plimb prin trecut fluierând și cu mâinile în
buzunare. Întineresc acolo. E vârsta mea juvenilă și, mai în
urmă, e tinerețea Pământului. Mai degrabă, viitorul ar trebui să
ne deprime, indiferent de rozul lui, fiindcă acesta e timpul
îmbătrânirii noastre.
Nu e un motiv nici faptul că le consider prea personale și,
implicit, neimportante. Întreaga mea familie va fi parte a istoriei
literaturii universale, îmi place să cred. Dacă augurii mi-au
șoptit, într-adevăr, adevărul. Spre deosebire de Pythii, ei sunt
erudiți și mult mai tranșanți. Când l-au întâlnit pe Cezar în Idele
lui Marte mergând spre Senat, i-au ieșit în cale, spunându-i:
„Sunt Idele lui Marte, Cezar...'' Și el le-a răspuns: „Și nu au
trecut încă... '' Ce autor ar mai scrie, dacă nu ar fi orbit de
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propria-i faimă, uneori mai întunecată ca bezna nopții? Ce
jucător s-ar mai antrena cu mingea la zid, dacă nu ar avea în față
un adversar real?
Și aici e de făcut o precizare. În obscuritatea lui aparentă,
tata e mai celebru decât mine. A câștigat pariul cu soarta.
Cizelând atâtea generații, a rămas în memoria colectivă. Ironizat
sau apreciat, minimalizat sau hiperbolizat, nu poate fi exclus din
Istoria Maioresciană. Am învățat, astfel, că faima nu se câștigă
de la distanță, scriind cărți. Scrisorile mele în format clasic au
prea puțini destinatari. Epoca Epistolelor nu a apus, dar cel care
a beneficiat din plin de pe urma lor, cel mai faimos din toată
Istoria, Apostolul Pavel, nu le-a expediat niciodată. Le-a citit la
propriu credincioșilor strânși în fața lui, la Corint, Tesalonic și
în toate celelalte Cetăți de la Mare Nostrum. Prin aceasta,
refăcea Inelul Mediteranean al Romanilor, dar în mod pașnic,
fără arme. Doar cu Scrisori. Eu nu mai am pe cine elibera.
Arta oratoriei nu îmi e străină, dar, cu sau fără hârtii în mâini,
nu reușesc să fac săli pline. Trecând prin atâtea urgii, oamenii
binecuvântau o perioadă de liniște, chiar și din punct de vedere
tehnologic, când au totul în casa lor.
La catedră, tata a profitat, fără voia lui, de un învățământ
impus. Pe bază de voluntariat, nu ar fi avut atâți amatori. Abia
strânge Louvre-ul zece milioane pe an din întreaga lume. Și
Amfitrioane sunt Monalisa, Venus din Milo și Victoria de la
Samotrace, nu neaparat în ordinea aceasta. Dar tata a reușit și
în privat. Lectura lui a vizat doi pereți de bibliotecă - unul în
sufragerie și altul ceva mai mic, împărțit și cu un garderob, în
camera surorii mele. Alcătuia, de fapt, un singur zid bitapetat cu
cărți. În revanșă, s-au construit la mine în cameră, pe șifonierul
imens, urnit doar de Îngerul Blond, două lame de oțel ce serveau
ca sprijin lateral pentru cărți. Accesul era atât de dificil, încât
era nevoie de un scaun sau de o mână de Păsări-Lăți-Lungilă,
pe care o căpătasem de la baschet, dar care nu îmi permitea să
îmi aleg cărțile, ci doar să dau cale liberă întâmplării. Am citit,
deci, aleator din carți alese în prealabil. Volumele făceau casă
bună cu fructele pe care le depozitam tot la înălțime, dând
impresia Pomului cu Mere de Aur al lui Prâslea. Culmea: nu
erau aurii, ci „bot de iepure'' de un purpuriu punic. Cartaginezii
extrăgeau pigmentul acesta din niște cochilii de melci marini,
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astăzi inexistenți. Au dispărut și cartaginezii, și melcii. Dar
numele de „punic'' a rămas. Ce longevitate au cuvintele... Și cel
de Hanibal e viu... De aici goana mea după celebritate, dar
postumă, să fim înțeleși.
Tata a citit mai intens decât mine, fiindcă a recitit. L-a
ascultat pe Borges: „E mai important să recitești decât să citești.''
Tata avea subliniate cu diferite culori fragmentele care îl
interesau. Niciun om nu a dat mai multă importanță decât el
pixului metalic cu patru culori: roșu, verde, albastru, negru.
Minele erau mici și aurii și se schimbau. Nu știu cum mama a
reușit să-i mai cumpere unul, sperând într-o a doua viață. Eu am
citit biblioteci după vorba deloc ranchiunoasă a lui Paller: „Ne
separă biblioteci'', și cea neemfatică a lui George Călinescu:
„Citiți Literaturi, nu autori!'' M-am diluat, m-am disipat, mi-am
dat seama, nu la treizeci de ani ca Giovanni Papini, ci un pic
mai târziu, că „Io sono un uomo finito''.
Tata a reusit și în viața de familie. Bine, aici e și meritul
mamei. Câți bărbați au șansa să întâlnească o femeie ca ea? Îmi
aduc aminte de un Banchet Maiorescian care s-a desfășurat pe
holurile Liceului. Din nu știu ce considerente nu a avut loc în
Sala de Sport. Eram mic, dar am reținut în culori o singură
imagine, care mai mult ca sigur mă marcase profund. Un
moment special al serii îl reprezenta oferirea de către elevi
dascălilor a unor cadouri simbolice, fără valoare financiară, dând
impresia unei tombole. În realitate, nu mâna Destinului extrăgea
din urnă, ci aceea a unui elev organizator, care știa tot ce mișcă.
Îți era și frică. Adevărate daruri grecești. Ce să le duci acasă...
Mama nu stiu ce a primit. Dar tata a primit ovațiile serii. Era
vorba de un aragaz de plastic pentru păpuși. Tata, crescut de
mama și de mătuși, era un bucătar desăvârșit. Aș trece și această
calitate, și pe cea a cusutului, în acelea care îmi lipsesc mie și
pe care el le avea din plin. Într-un fel, e și vina lui: când cosea
un nasture la palton sau însăila niște ciorapi, îmi spunea printre
împunsături: „Vezi, dacă nu știam să cos, eram domn, mă
duceam cu ele la croitor''. Nu ar fi făcut-o pentru nimic în lume,
nu era avar, dar știa să drămuiască banii. Făcea diferența dintre
ce trebuie cheltuit și ce nu merită irosit. Nu am această balanță.
Când am bani, îi dau fără să-i număr și, când nu-i am, nu le duc
dorul. Nu aș putea ține niciodata o condică pentru Oficiul de
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Statistică, așa cum a făcut el, înregistrând cheltuielile mensuale:
săpun, ață, ace, chibrituri...
Într-o zi, la cabinetul medical, asistentele mele îmi sunt
martore, a venit un tânăr care ne distribuia papetăria, baxuri de
coli în general. Și, cum nu mă uit niciodată la facturi, i-am dat
cât mi-a cerut. La următoarea livrare, mi-a restituit o parte din
bani. Îi dădusem în plus. Frumusețea și tinerețea lui l-ar fi
îndreptățit să cheltuiască banii cum ar fi vrut. Dar l-a oprit
frumusețea interioară. Secretul tatălui-bucătar era bine păstrat,
în familia noastră, precum acela al lui Polichinelle, personaj al
Commediei dell'Arte, aici cu numele frantuzit. Secretul lui îl
știau toți. Tata îl considera un punct slab, o reminiscență
matriarhală, și nu făcea caz de el. Nici mie nu mi se părea prea
onorant. Cert e că, în uralele unui Liceu întreg, mie îmi venea
să plâng. Sora mea l-a luat din brațele tatei, spunând că e al ei.
Deși mi s-a părut un gest la fel de periculos ca al Troienilor, sora
mea avea dreptate, practicând fina artă a disimulării:
preluându-l, dădea impresia că locul lui e în colțul păpușilor și,
astfel, tata scăpa de anatemă. Dar, pentru mine, era de
neconceput. Tata era mare prin literatura pe care o preda și atâta
tot. Cum se putea ca, la sfârșitul a patru ani de Liceu, o generație
care va pleca să răspândească în întreaga lume ce învățase, să
aibă ideea că tata e omul de la bucătărie și nu cel de la catedră?
Am considerat gluma sărată și amară, deci tot ceva culinar.

Capitolul 140

Tata s-a născut în aprilie și a murit în mai. Asta știu clar. Și
în ani diferiți. A avut timp să citească și să își facă o familie. Și
să aducă pe lume și doi copii, din care cel puțin fiica îi face
cinste. La locul ei, Profesoară de Chimie, a predat un timp la
„Maiorescu'' , suplinind anumite ore. După Revoluție, multe
combinate s-au închis, cererea de specialiști în chimie analitică
a scăzut. Sora mea și-a împlinit cariera și viața în Olanda. Ceea
ce nu e deloc rău.
Decât că bătrânul liceu giurgiuvean a rupt fără voia lui
tradiția unui nume. Am predat și eu, mai mult ca un intrus, decât
dintr-o necesitate. Pândeam când era nevoie de mine. Și, cum
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nu era niciodată, inventam situații. Conferințe pe teme
filozofice, istorice, medicale. Orice putea stârni interesul.
Veneau mai mulți profesori decât elevi. Era un fel de obligație
generoasă din partea lor, de care mi-am dat seama repede,
mutând sediul prelegerilor mele. La Casa de Cultură, la Ateneu
sau la Teatru - numărul dascălilor scădea. Câțiva, foarte puțini,
mi-au fost statornici. Nu eram la ștacheta unui Liceu atât de
valoros. Eram un scamator, cu joben de fetru împrumutat din
Capitală. Într-un oraș în care Turnul cu Ceas e plin de porumbei,
apreciați de unii, urâți de alții, mi-am dat seama că nu trebuie
să-i mai extrag și eu printr-o pasă magică.
Am început să citesc mai mult decât să prezint ce citesc. Cu
cât cunoștințele mele sporeau, cu atât mi se părea mai ridicol să
apar în public, spre a prezenta ce dețineam, o fărâmă din Cultura
Lumii. Aveam și detractori care veneau special să îmi pună
întrebări care să mă încurce. Mama a fost prima sacrificată. Nu
accepta să vină la perorațiile mele. Nicio mamă nu vine de bună
voie la Colosseum, când în arenă e fiul ei. Eu, însă, am continuat
să mă bat. Valoarea mi-o dădeau competitorii, din ce în ce mai
rafinați. Nu oricine putea să îmi țină piept. Rămăseseră cei mai
destoinici în domeniile lor. Eram în situația lui Blaise Pascal,
căruia Voltaire îi pusese gând rău, declarând sarcastic: „Dacă îl
fac să sângereze pe Pascal, fac să sângereze însuși
Creștinismul''. Puțin a lipsit să mor în groapa cu lei. Și totuși,
ceva m-a ținut în viață. Credința că voi reuși. Cultura care îi
salvase pe atâția trebuia să mă salveze și pe mine. Nu mă putea
lăsa în afara ei. Nu îi eram un străin. Bărbarul din mine se
cizelase, învățase carte. Cu ce preț, numai el știa... Acum îl poate
și mărturisi.
Apreciam cărțile mai mult decât fetele, ceea ce era anormal.
Eram conștient de aceasta, dar nu puteam face nimic. După
câteva eșecuri în serie pe linie amoroasă, mi-am dat seama că a
alege o carte din raft e mai decent decât a aștepta o „mironosiță''
două ore în soare sau în ploaie, schimbându-ți echilibrul de pe
un picior pe altul, ca Harrison Ford în „Strada Hanovra''. Față
de cărți nu aveam nicio obligație. Dacă reușeam să cuceresc o
fată, deveneam sclavul ei. Lungile corvoade ale complimentelor,
ale ținutelor, ale florilor cumpărate nu numai după sezon, dar și
după gustul alesei. Mă complicam cu o altă viață, când a mea
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era deja destul de complicată. Când mama avea sinopsisul,
conchidea: „Eeee... dacă s-a sfârșit, acum poți să îți vezi de
carte...'' Un fel de: „ai ce ai meritat''.
Cărțile m-au ajutat de atât de multe ori, încât fără voia lor
m-au înlănțuit. Când, în sfârșit, căpătasem notorietate, încât era
suficient să dau un telefon spre a obține o întâlnire cu oră și
secundă fixă, găseam un roman pasionant, o intrigă acută, un
deznodământ ce se dorea decriptat. „Adio, femei!'' a fost nu
numai pe buzele lui Ștefan Iordache la „Odeon''. Problema, de
fapt, nu era a cărților, ci a trecutului meu. După ce atâta vreme
fusesem un paria, îmi știam locul. Coroana era ca a Regelui
Lear, de paie. Mai mult mă ironiza decât mă onora. Am redus
totul la condiția primară, cea obiectivă. Am preferat să rămân în
anonimatul fertil al începutului și să consider faima un rod al
întâmplării, ceea ce și era. Când ești pe poziții înalte, evită să te
îndrăgostești. Nimeni nu va iubi în tine decât ecoul mulțimii
aclamatoare.
Salvarea mea a fost că, părăsind Giurgiul și mai târziu țara,
am ajuns mereu în orașe necunoscute, unde faima nu e un
„prêt-a-porter''. Și aici, cărțile și-au făcut rolul umil și grandios,
bun și dăunător pentru mine. Viața livrească, pe cât de
pasionantă, pe atât e de lipsită de sevă. M-am îndrăgostit de mii
de ori, de ființe reale, dar niciodată nu m-am cantonat la una
singură, la oricare, așa cum ar fi trebuit. Statutul pe care mi-l
conferise lectura era prea înalt. Mai înalt chiar decât mine. La
această altitudine amețitoare, nu reușeam să țin pe cineva în
brațe fără riscul de a mă dezechilibra și de a cădea amândoi.
Iubeam doar în intervalele dintre două cărți. Mici escapade
pe care mi le permitea adicția, fiindcă sevrajul era crunt. Se
manifesta printr-o repulsie față de ființa iubită. Ea merita toată
aprecierea, dar eu, care funcționam cu lecturi, ca un acumulator
cu foițe de plumb, mă descărcam repede. Pasiunile mele erau
rebeliuni. Fetele, și mai târziu femeile, mă iubeau pentru patosul
nemaiîntâlnit, dar știau că nu poate dura. Eu înțelegeam mai bine
ca ele, dar mă inocentam ca un copil. În fond, Amor e un
„fanciullo''... Când ne despărțeam, ce-mi auzeau urechile? Îmi
spuneam că nu o voi mai lua niciodata de la capăt. Culmea e că
mi-am călcat mereu promisiunea. Uneori cu aceeași ființă
adorabilă, mai adorabilă cu cât mă ierta mai mult, ca în poezia
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lui Adrian Păunescu. Eram dator acestei Lumi cu iubire, dar nu
cu o astfel de iubire, spartă în mii de cioburi, care îmi reflectau
numai chipul meu.
Cu tata mi s-a întâmplat același lucru.Toată copilăria i-am
spus, înainte de culcare, povești. Când am crescut, am considerat
că e indecent să dormim în același pat și l-am exilat în sufrageria
mamei, unde canapeaua mare, întotdeauna strânsă, dădea
impresia musafirilor că-i găzduiește pe amândoi. Dar, de când
tata a făcut transferul forțat, în sufragerie a mai apărut un pat
mic, spre fereastră. A fost scos la puțin timp după ce tata nu a
mai fost printre noi.
Sunt doar două feluri de a muri: brusc sau așteptat. Adevărata
moarte e cea din urmă. Când te frămânți că vei muri, când știi
că mai ai câteva zile, dar nu o intuiești pe ultima. Moartea e
numai conștiința ei. Ce nu ai în gând, nu există. Trăim o viață
fără a ne gândi la moarte. Când facem o vizită în cimitir, tragem
aer în piept și ne impunem să uităm cât mai repede, pentru a
putea viețui mai departe.
Tata a avut parte de moartea anunțată. Eu eram medic și, în
acel scurt interval pe care îl mai aveam de trăit împreună, trebuia
să fac ceva spre a-i ameliora condiția, dincolo de remediile
hipocratice, în realitate doar alinătoare în cazul lui. Ce-am făcut?
Ironie sau tragedie, răspunsul le cuprinde, am citit cu el la
nesfârșit, până în ultima clipă. Acum, cel care sublinia eram eu.
Rolurile inversate nu ne prindeau: eu dascăl, el elev. Îl puneam
să rememoreze din vasta lui știință. Orice îmi spunea era o Plută
a Meduzei. Nu ne ducea la țărm, dar îi prelungea agonia în care
căzusem și eu. Nu știam dacă îi voi supraviețui. O existență fără
cineva drag e o moarte anunțată. Îți pui limite de timp, pe care
le depășești din ce în ce mai greu, ca un săritor de garduri care
le atinge ușor cu bocancul. Mama plângea. Pregătea masa în
timp ce noi citeam și apoi ne anunța că totul e gata. Se ducea la
baie, se spăla, o auzeam, se făcea frumoasă, cu un chip zâmbitor.
Când ne vedea, o înduioșam și izbucnea iar în plâns. Se
retrăgea și revenea. Aceste reintrări în scenă nu erau roluri ratate,
ci viața însăși în cea mai dură reprezentare a ei.
Pe mine, cărțile m-au salvat. L-am cufundat pe tata în ele,
cât era încă viu, ca să-l pot regăsi oricând. Mamei, prinsă cu
treburi gospodărești, esențiale supraviețuirii, i-a fost mai greu.
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Infinit mai greu. Viața se scurgea din tata ca sângele din rană.
Mama era sfâșiată, bilanțul de la zi la zi mai sumbru. Eu îmi
spuneam că, atâta vreme cât mai citim, mai e o șansă. A zis-o
înaintea mea Erasm din Roterdam: „Cât e suflare, e speranță''.
E un joc de cuvinte în latină: „Spiro, spero...''. Dar suflarea era
sufletul, aburul dulce pe care îl decelam pe buzele tatălui meu.
El a murit citind, așa cum alții mor luptând pe front sau
frisonând în reverii. Lumea cărților a fost lumea lui, care s-a
închis odată cu el, făurindu-i un lințoliu moale. Tata mi-a fost
nu numai părinte și dascăl, ascultător al poveștilor mele și
admirator a ceea ce scriam, dar m-a învățat și să mor pașnic și
resemnat. Până să moară el, mă temeam de moarte. Oricum, o
preferam pe cea neprogramată. După ce el și-a asumat-o pe cea
mai grea și a trecut-o cu bine, devenind prin asta, precum
Hercule, erou, mi-am dat seama că nu am voie și nu am cum
să-l dezamăgesc, deoarece apoteoza lui mă cuprinde.
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O zi ca oricare alta. Și totuși, nicio zi nu e la fel în liceu. Ți
se întâmplă o mie și una de lucruri extraordinare. Dacă nu la
ore, măcar în pauze. Profesorii sunt mereu aceiași, uneori ți se
par repetitivi în gesturi, de aceea devin plicticoși și agasanți. În
schimb, pauzele mereu îți oferă un chip nou, niște genunchi pe
care nu i-ai văzut, sâni deveniți mai romantici și provocatori.
Nu-i înțelegeam pe colegii care chiuleau. Absentau de la viață,
din propria lor existență, își reduceau cu bună știință ghemul
zilelor. Când am aflat că în mitologia romană sunt trei Moire,
toate fiice ale lui Zeus cu Themis, Zeita Justiției, și că ele
hotărăsc cu mare prudență firul derulării noastre, m-am
cutremurat. Trei înțelepte - una toarce, alta măsoară și alta taie
firul... Iar noi, dintr-odată, le substituim...
Cum e posibil ca muritorii să își ignore propriul traseu, să își
anuleze șansele la unicul joc care le-a fost dat? Gândul acesta
al meu i-a mântuit și pe Profesori. I-am divinizat. Am văzut în
fiecare un posibil salvator, dacă nu al clipelor prezente, cel puțin
al celor viitoare. Dar, cum pe viitor niciun înțelept nu se poate
baza, am început cu prezentul. L-am plasat în ideal. Cu profesori

MAIORESCIENII

405

cu tot. Astfel, ei au devenit arhitecții edificiului meu. Salahorul
eram eu. Îmi spuneau unde să pun mortarul, unde să chituiesc.
Până la urmă, am făcut treabă bună. A ieșit o construcție pe
cinste. Și ei, și eu ne mândream cu ea. Problema era că trebuia
să o scot în Lume, să o fac cunoscută. M-au proclamat Rege.
Era ceva formal, dar necesar.
Mi-au dat o diplomă, o licență și o cunună de lauri. A porni
cu așa ceva la război e ca și cum ai pleca dezarmat. Armate
întregi de Regi erau construite după acest model. Fără lănci și
spade - era un semn al pacifismului nostru, dar Lumea era una
reală, căreia trebuia să-i ripostezi într-un fel. Mi-am dat seama
că liceul era mai degrabă o constructie firavă, ipotetică. Am
preferat să o las acasă, în fiecare din dascălii mei. Învățasem
metoda.
Așa am zidit Templul Facultății, al Medicinei și al vieții
mele, în cele din urmă. Diferența era că acum eram și arhitect,
și calfă. Demn și umil, calculând pe rulourile de papirus și
frământând lutul. Când mi-am dat seama că nici aceste
construcții nu sunt totul, m-am întrebat ce rost a avut zidirea lor.
Simple spații de fugă, aglutinare sentimentală, capcane ale
Timpului. În ele am strâns ființele dragi la câte un Banchet,
le-am turnat vin în cupe și le-am îmbujorat obrajii, le-am spus
povești medievale cu prințese și cu prinți. Fărp aceste zidiri,
spațiul ar fi fost vid. Delimitarea vidului înseamnă înfrângerea
lui. El nu e lipsa materiei, ci forma cea mai subtilă a ei. Un gaz
diluat la valori infinite, care, în loc să își piardă proprietățile, și
le concentrează. Un gaz ocupă tot volumul pe care i-l dai. Vidul,
fiind un gaz ideal, probabil că se comportă la fel. Limitându-i
expansiunea, îi dai o lege a propriului confort, îl supui dacă nu
gravitației și presiunii, cel puțin ideii de gravitație și de presiune.
Vezi cum se manifestă fără a ține seama de ele. Și întelegi că
acesta e sufletul. Supus unor împrejurari curente, agresat de
cotidian, invizibil și totuși real.
Se spune că noi credem în curentul electric, dar nu în îngeri.
Fiindcă electricitatea ne pișcă la degete când un fir e neizolat.
Consecințele migrării electronilor se văd pe ecranul
televizorului... Dar îngerii sunt, oare, invizibili, urmările lor nu
sunt plenare? Felul în care ne mișcăm în viață nu li se datorează?
Dacă e așa greu să transpunem o paradigmă teologică în
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actualitate, avem trangresia dascălilor. Ei pot lua locul îngerilor.
Ființa lor e din carne și oase. Sunt muritori. Aceasta îi
îndepărtează de statutul semidivin al îngerilor, dar îi face
comprehensibili. La câte fac pentru noi, o fac și pe aceasta.
Acceptă să fie ironizați, porecliți, îngânați, șantajați, ca la un
moment dat, când ne e lumea mai dragă sau când ne cuprinde
disperarea, să îi invocăm, să ni se facă dor de ei ca de niște
părinți pe care i-am pierdut. În cazul meu, ei mi-au fost chiar
părinți, dar și-au amestecat atât de bine rolurile, încât mi-au fost
de folos pentru ambele ministeriate clipă de clipă.
Orice Liceu e un Seminar. Numai că Icoanele sunt la
Catedră. Iar diavolii mici, ascunși prin bănci, sunt atât de firavi
și de umili, încât nu au cum să nu accepte metanoia. V-o spun
eu, Scaraoschi!

Capitolul 142

Cu viața trebuie să negociezi la sânge. Ea nu e dispusă să îți
dea tot. Dacă îi ceri prea mult, riști să pierzi timp prețios în
așteptarea unei împliniri ce nu se va produce. Pretinzându-i prea
puțin, nu se va arăta generoasă decât în limitele solicitării tale.
Cine poate înțelege și aprecia corect această fină ajustare a
speranțelor? Prin natura lor, ele sunt nețărmuite. A le pune
surdină înseamnă a le estompa reverberațiile benefice. Dar,
întocmai corabiei lui Ulise, vei putea înainta liniștit prin
Strâmtoarea Sirenelor. De ce aceste grațioase tenebre marine
apar numai în locuri înguste? Fiindcă însăși ființa lor e mai
apetisantă într-o zonă de restricție a trupului.
În liceu, mi-am înecat aspirațiile. Acolo am lăsat catarge
plutind stinghere, fără de punțile demult scufundate în abisuri
cristaline. Credeam că pot fi bun la orice materie. Doream să
înving toate orizonturile. Garanția reușitei trebuia să îmi fie
oferită de dascăli. Dar ei nu se arătau mereu dispuși să mă
aprecieze. Reminiscenți ai unei pedagogii de frustrare, perferau
să mă vadă zbătându-mă în Infern decât adorat pe un Olimp pe
care nu-l meritam. Unii profesori păcătuiau prin prea puțin, alții
prin prea mult. Niciunul nu avea timp doar de mine. Lucrau cu
o clasă, ea trebuia dusă la liman. Pierderile individuale erau
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inerente și veneau din rândul celor nesupuși. Eu mă declarasem
primul dintre ei, chiar fără a fi întrebat. Știam că diferența face
valoarea, dar neglijam faptul că, singură, ea nu e decât alteritate.
Trăiam o dramă care nu îmi spunea nimic, atât timp cât mă lăsa
în viață. Putea glisa oricând spre tragedie sau comedie.
Tragedia, la început, nu reprezenta decât zbieretele țapilor
din anturajul lui Dionisos. Beți de atâta ferment de struguri, se
lăsau duși de dorințe și de instincte, nu spre dragostea carnală,
ci spre acte finale dintre cele mai eroice sau mai
compromițătoare. Oamenii nu au mai râs cum se obișnuiseră în
anturajul zeului bețiv. S-au recunoscut în ceea ce li se înfățișa
cu atâta acuratețe. Nimic din detașarea rolurilor comice de
altădată, când hohotele de râs nu erau decât un ecou, ca în teoria
ludicului, stipulată de Henri Bergson. Acum erau chiar ei pe
scenă... Țapii cu bărbile lor lungi, cu coarnele malefice și cu
copitele grotești agățate de niște picioare păroase, încarnau
umanitatea în cea mai detestabilă și mai profundă stare a ei. Ca
să iasă din plasa rolului ce devenea comun, capturând sala,
publicul izbucnea în plâns. Asta îl elibera. Șuvoiul de lacrimi
s-a numit „catharsis'' - curățire.
Într-adevăr, după spectacol, sufletele le erau mai ușoare.
„Spectacol'' venea de la „speculum'', a vedea printr-o oglindă cu
o fidelitate uimitoare. Bucata de argint reflectant pe care
Stendhal o plimba pe cărările vieții... Până la reprezentația
tragică, oamenii nici nu știau că erau înzestrați cu suflet. Organul
râsului le era de-ajuns. Corespundea cu cel fonator - câteva corzi
tensionate în gât - care putea cânta, glăsui și râde homeric. Dar
mai în adâncimea ființei lor, într-un loc nedeslușit nici până azi,
se găsea o fărâmă de esență divină, care îi făcea să se recunoască
empatic în sfâșierile de pe scenă.
„Tragedia'' - jocul țapilor. „Egos'', capra, a devenit, astfel,
ființa proprie a fiecăruia, din care a derivat forma latinizată,
„eul". Psihanaliștii, de la Freud încoace, s-au gândit să separe
acești doi termeni cu origine lexicală comună și să adauge din
acribie și alții. Astfel au apărut: eul, ego-ul, supraego-ul, id-ul,
care ne-au complicat înțelegerea propriei ființe interioare.
Fiecare componentă de spiritualitate din noi se ocupă de o
anumită bucată de real, transformând-o în ideal. Nicio diferență
față de practica alchimică. Ea încerca să transforme orice metal
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în aur și să găsească piatra filozofală care să poată explica orice
adevăr. Alchimia a eșuat în chimie. În loc să avem secretul
fabricării facile a aurului, astfel încât oricine să se poată
îmbogăți și, găsind un cui ruginit, ne-am procopsit cu tabelul lui
Mendeleev, cea mai plată și mai succintă imagine a ceea ce ne
înconjoară. După legi bine stabilite, elementele chimice se înșiră
în proportții de masă. Departe de a fi o catagrafie ideală...
Uneori, proprietăți asemănătoare se regăsesc la elemente din
serii diferite. Nici chimia, nici psihanaliza nu au întrecut
tragedia. În pofida acestei evidente, nu am văzut trupe de actori
ambulați dând reprezentații prin școli. De la numele ei,
„Scolastica'', învățătura încă din Evul Mediu, s-a vrut epurată
de fantasme și de emotivități. Rezultatul: o înțelegere sterilă a
lumii. Țapul, cu vocea lui răgușită, a întrecut limbajul uman. Nu
o vom recunoaște niciodată. Aburul vinului l-a făcut pe Dionisos
să inventeze ceva fără căpătâi.
Și totuși, „in vino veritas''.

Capitolul 143

Ca orice om fericit, mi-am bătut joc de viață. Am crezut-o
inalterabilă și eternă. Ea te înșală numai atunci când te simți bine
în brațele ei. Ca orice femeie, al cărei gen îl poartă. Liceul nu a
fost o perioadă extraordinară. Mai fericit am fost la Facultate,
în Rezidențiat și în anii de profesie, când a dispărut orice
constrângere din partea părinților. Programul mi-l făceam exact
ața cum doream și întotdeuana alegeam să nu am niciunul. Se
spune că niciodata nu ajungi atât de departe ca atunci când nu
ai țel. A te lăsa purtat de instinctul fericirii înseamnă să străbați
infinite spații numai cu forța ta. Treceam de la muzica clasică
la rock-en-roll, de la pictura naivă la cea suprarealistă, de la
iubiri romantice la impulsuri frivole. Într-o fracțiune de secundă
deveneam altul, cu o franchețe demnă de apreciat. Secusele erau
atât de violente, încât numai rapiditatea le estompa
amplitudinea. Rezultatul: am devenit un mare neînțeles.
După un parcurs liniar în liceu, am ales apoi zig-zagul,
simbolul forfecării. Viața mi-a plesnit ca o foaie creponată sub
oțelul devastator pe care îl mânuiam. Nimeni nu îmi reproșa
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nimic, era viața mea, asupra căreia aveam drepturi depline. Mai
târziu, am înțeles că Dumnezeu era singurul care ar fi fost în
măsură să decidă ce și cum în privința vieții mele. Dar și în Cer
sunt atâtea probleme, încât Creatorul te mai scapă din ochi, mai
ales după ce vreme îndelungată l-ai convins de supunerea și de
constanța ta. Ieșind de sub tutela părinților naturali,
emancipându-mă, ca să folosesc un termen din Dreptul pe care
îl studia sora mea, m-am gândit să profit de aceste porți deschise.
Și am ieșit prin ele val-vartej, fără să le mai închid, odată ce
m-am văzut dincolo. Soarele orbitor, fetele mai frumoase și mai
ofertante, cărțile mai încărcate de rod, toate îmi dovedeau că
sunt în Grădina Raiului, de atâta vreme interzisă muritorilor.
De ce fusesem eu ales? Dintr-o pură și stranie șansă. Așa cum
am stabilit, Dumnezeu nu era prea interesat de soarta mea. El
se ocupa de cazurile limită: cele care trebuie salvate sau
canonizate. Eu eram în clopotul lui Gauss, cel mai funest din
câte am auzit vreodată, format din aproape toate vocile
muritorilor. M-am scuturat de lanțuri la îndemnul lui Shelley,
ca de roua din zori. Mi-am zis că, orice ar fi, trebuie să îmi
folosesc libertatea, singurul bun efectiv al meu. Dacă nu o
făceam eu, profitau alții de ea, fiind un dar cumulativ și care se
reportează prin neutilizare. El poate fi ușor substituit. Câțiva
oameni pot monopoliza libertatea tuturor celorlalți. M-am opus
cu vehemență acestui fel de sclavie democratică. Nu m-au
interesat știrile, reclamele, can-can-urile.
M-am retras în biblioteci luxoase și în iatacuri princiare. Am
făcut dragoste cu cărți și cu femei. Copii mi-au dat doar primele.
Când iubeam cu patos în nopti fierbinți, mă întrebam cum am
fost adus pe lume. Dincolo de varianta unui fulger al lui Zeus,
precum Alexandru cel Mare, am acceptat si o descindere mai
pământeană. Mama, gătită frumos, anticipând momentul... Avea
o fetiță de doi ani, un model de copil, era păcat să nu încerce și
un altul. Tata era mai în vârstă, trebuia să profite de semințele
lui cât încă le mai avea. Pasiunea lui pentru cartile cu care
umpluse casa nu putea fi întreruptă decât prin farmece feminine
bine strunite. Moda mini, cu bluze cambrate și cu coapse
dezvelite, sandale cu tocuri dreptunghiulare și barete
strălucitoare, era un aliat important.
Revăd o fotografie a mamei, evident alb-negru, din primii ei
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ani de învățământ. Rochia scurtă îi e un fel de sarafan. Multă
vreme mi-a spus că elevii o confundau cu o colegă de-a lor. Un
mod indirect de a-i face curte. Și tata a fost primul dintre ei care
i-a cedat. Mai mare decât mama, îi era și părinte, și iubit. Și,
fără îndoială, i se preschimba și în elev. Câte profesoare nu or fi
făcut în mintea lor dragoste cu elevii? Deopotrivă cu cei
eminenți, dar si cu cei de nestrunit, ambitioși în nesupunerea lor.
Și tata a cucerit-o pe mama cel puțin de trei ori: în noaptea nunții
și în cele două când ne-a zămislit pe noi: pe sora mea și pe mine,
în ordinea aceasta, exact la doi ani diferență. Născuți în
decembrie, înseamnă că am fost concepuți în martie. Sora mea
pe la început, eu pe la sfârșit. Mai aveam puțin și prindeam Ziua
Păcălelilor. Mama nu a vrut decât să evite Buna Vestire și, prin
extrapolare, Crăciunul. I-a ieșit. E bună creștină. Numai cu
numele meu s-a înșelat. Nu urma să mă cheme niciodată AnaMaria, deși un timp voi căuta astfel de iubite.
Cum o fi fost îmbrăcată mama în acea zi de martie, în care
ploaia încetase și din ierburi se înălțau părăluțele? Să fi apelat
ea la sertarul cu afrodisiace? După cum am ieșit eu, răspunsul e
afirmativ. Amestec de rigoare și de indiferență, de cultură și
dezinteres, de grație și de stângăcie, de eros și de maliție. În
mine sunt yinul și yangul în proporții sensibil egale. Sunt
nedefinit ca Natura însăși. De accea am rămas un indecis. Sau o
indecisă. Tata a omorât-o pe Ana-Maria, sacrificând un
cromozom X în favoarea unuia Y. Mama a dat tot ce putea da:
unul X, ambivalent. De la ea am șovăirea genetică, deși
psihologic era hotărâtă. Dar nu avea în tezaurul ovarian decât
progenituri X, zestre feminină.
Tata a hotărât să fiu ca el. A anulat, astfel, matriarhatul
copilăriei și de care nici mama nu l-a menajat. Ca într-o
reprezentare inversă a „Păpușilor'' lui Henrick Ibsen. Viața lui
fusese dictată de femei. Așa cum își dorise erotic Gib Mihăescu
în „Rusoaica'', fusese jucăria lor. În brațele lor enorme legănat,
atingându-le sânii pieptoși la fiecare balansare. Ce mi-am dorit
și eu astfel de senzații, cât am căutat femei carnale, corpolente,
fiindcă în ele se îngemănează dragostea profundă... De la cele
mai slabe, care mă înfășurau ca iedera sau ca turbionul verde al
viței de vie, până la cele greu de urnit în pat, masive, pletorice,
omniprezente, am avut de ales matricea iubirii. Nu m-am decis
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nici până acum.
Spiritul femeii e mai important decât arhetipul ei fizic. Toate
m-au captivat, fie și numai prin efortul de a ajunge la mine în
pat. Strădanie din partea mea sau din partea lor.
De multe ori nerecunoscută, cel puțin de una din părți. Când
un partener vede insistența celuilalt, nu mai face uz de energie.
O păstrează fie pentru noaptea de pomină, fie pentru adulter. Se
preferă a nu se recunoaște dorința împreunării, deoarece e
considerată slăbiciune, ori dragostea e un război care speculează
în primul rând fragilitatea adversarului. În iubire, nu se face
niciodată pace. E doar un lung armistițiu, ca între cele două
Coreei.
Dar dacă tata a fost cel care a avut inițiativa? Obosit de atâtea
crestomații, s-a dedat păcatului. Fiindcă cu mama avea voie să
păcătuiască. O fi avut amante?, mă întrebam uneori ironic.
Platonismul lui îi dădea brânci spre niște forme estompate de
înșelăciune. Iubea cu ochii, așa cum eu urma să iubesc mai târziu
în toate felurile. Mama îl înțelegea și îi stimula ieșirile, ca un fel
de exorcizări.
Favoritele tatei erau cunoscute în familie. Evident, nu le voi
divulga, dar, mic fiind, cunoscându-le numele, le rosteam cu
aparentă nevinovăție, urmărind reacția. Orice discuție anterioară
înceta fără șansa de a mai fi reluată prea curând. Tata se agăța
de cuvântul rostit de mine, ca de o liană. Îi verifica stabilitatea
și apoi începea să culiseze. Eu inventam, el la fel. Mama ne
observa ca din culise, fiind de față. Niciodată triunghiul amoros
nu a fost mai steril și mai inocent ca în acele momente. Urma să
îl răzbun pe tata, trecând prin patul meu toate capturile posibile
și imposibile. Am răzbunat generații de bărbați. Nu cu ură, ci cu
iubire. Suntem dedați ei, dar facem mai mult caz decât faptă. Ne
incriminăm pentru aspirații comune, prea puri la exterior, în
discordanță cu paluditatea interioară în care ne zbatem.
Am fost unul dintre puținii oameni care nu au făcut rabat de
la glăsuirea impulsului. L-am apreciat ca pe o a doua ființă a
mea. Care a dominat-o întotdeauna pe cea vizibilă. Oamenii sunt
falși, cu atât mai falși, cu cât sunt mai emancipați. Șansa de a
reveni la ei înșiși nu le e dată. Se amăgesc că le e bine, că sunt
culți și morali, dar râvnesc după o noapte de amor, în care să
spună fără perdea ce simt și în care ființa aleasă pereche să aibă
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dezinvoltura și ingratitudinea de a nu se mai considera
superioară.
Adevărata iubire presupune decăderea din onorurile
umanității. Lumea se multiplică prin ceea ce repudiază. Teama
de abject ne face să ne procreăm noaptea, când credem că nu
suntem văzuți și auziți. Sunt sigur că așa au procedat și ai mei.
Nicio veioză în încăpere. Niciun fir de lumină. Doar afară,
ascunzând între nori, fără știrea și spre liniștea alor mei, Cerul
se dovedea a avea Lună Plină.

Capitolul 144

La Geografie învățăm despre Europa, continentul pe care
locuim. Cândva o superbă prințesă din Asia, pe care, spre a o
seduce, Zeus ia chip de taur alb. Albul - culoarea inocenței, aici
disimulate. La Curtea de la Versailles, apa nu era folosită ca fluid
al curățeniei corporale, se practică igiena uscată, ștergerea cu
pânzeturi, dar lenjeria intimă era întotdeauna albă, semn al
deplinei purități. Când apa era strânsă în cadă pentru relaxare,
terapie și dragoste, era apoi redată circuitului natural prin
aspersoarele grădinii. Doamnele de la Curte erau deseori stropite
cu astfel de umori reconvertite.
Prințesa din Asia, fecundată de Zeus, a dat naștere micului
nostru continent, pe care Paul Valery îl numea cu modestie, dar
cu mare exactitate, „Capul Peninsulei Asiatice". Nu suntem
europeni, ci indo-europeni, printr-un proces de migrare
ancestrală. Clima și solul s-au dovedit favorabile și nomazii au
prins rădăcini. Și limbile lor, ramificate azi, au origini sanscrite:
„yoga'' înseamn „unirea'' spiritului cu trupul și, în final, cu
divinitatea supremă, rădăcina se regăsește în „jug'', atelajul de
unire a celor doi boi care trăgeau carul sau plugul. „Veda'' știința, cunoașterea, Cartea Sacră a filozofiei indiene - e prezentă
în „vedere, vedenie, video'', apanaje ale privirii care dau
comprehensiunea. În franceză, „savoir'' - a ști - provine din
„voir'' - a vedea''. Nouăzeci la sută din informațiile primite de
creier sunt vizuale. Câte procesează cu adevărat e greu de spus...
La Istorie, aflăm că Europa ar descinde și din civilizația
minoică. Regele Minos al Cretei este înșelat de soția sa cu un
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zeu și va da naștere Minotaurului, o ființă grotească, jumătateom, jumătate-taur. În astfel de amestecuri aparent echimolare,
domină bestialitatea. De altfel, un singur măr stricat e de-ajuns
pentru un pod întreg. Regele îi cere neîntrecutului arhitect Dedal
să-i construiască un labirint, în care să închidă fiara. Și, cum era
hămesită, o hrănea cu tineri aduși ca jertfă din Elada. Niciun
tiran nu cere ceva în nume propriu. Trebuie și el să dea mai sus.
Cei sacrificați se stabileau prin tragere la sorți și era o onoare
ajungerea la zei, fie și pe această cale saturniană.
Apare un voluntar care rupe șirul hazardului: Tezeu. Dorea
să moară prin propria alegere, lăsând zarurile pentru jocuri
domestice. Cea mai sigură cale de a ajunge în Olimp e să-l
escaladezi. Șansa nu poate fi tentată decât în detrimentul scurtei
tale vieți de muritor. Zeii știu că le oferim ceea ce nu ne place.
Ardem doar grăsimea necomestibilă. Aroma ei ajunge repede în
înalt, dar nu e bine primită. Tezeu își dă carnea lui. Dar și-o
vinde scump. Pentru a rămâne în viață, are nevoie de ghemul
Ariadnei, care, derulat într-un lung fir, îl va ajuta să iasă din
Labirint după ce va învinge Minotaurul. Fiindcă mai greu decât
să obții biruința e să te întorci de unde ai plecat. Laureații rămân
plafonați în propriul orgoliu de învingător.
Dar o fată frumoasă, în Creta chiar fiica Regelui crud, poate
aduce salvarea. Firul ei e, de fapt, iubirea nesfârșită ce o leagă
de tine. Uitând de obligațiile de familie, de cutume și de ranguri
nobiliare, Ariadna se atașează de un venetic. Se căsătoresc, dar
pe drumul de întoarcere spre Elada, Tezeu o părăsește pe o
insulă, alegându-și de acolo o altă mireasă, probabil una care nu
cunoștea arta și prețul țesutului.
Indiferența învingătorului față de cea care l-a slujit denotă și
un aspect antropo-sociologic: aheii nu se doreau descendenți din
cretani. Micenienii, adevărații protogreci, îi vor învinge pe
minoici.
Dar civilizația Cretei nu a dispărut. A fost încorporată în
plămada Greciei și apoi se va regăsi în aluatul roman. Cicero
nota: „Noi i-am învins în război pe greci, ei ne-au învins în
cultură. „Un război trece, cultura domină mileniile. Nemuritoare
sunt popoarele culte, nu cele războinice.
Domnul Profesor de Geografie ne desenează pe hartă două
falii ale crustei terestre: Arhipelagul Azore și Munții Urali. Între
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aceste repere cândva declive, acum proclive, se întinde Europa.
Atât a galopat taurul alb cu prințesa asiatică pe grumaz. A
poposit în Creta. Ce loc mai bun de împlinire a iubirii?
Azore - culmea vulcanică a unei catene subatlantice ce leagă
Europa de America. Munții Urali au fixat Siberia, cândva o
insulă, care și-a păstrat izolarea, răceala, fauna și flora total
diferite de cele europene. În schimb, America și Europa au
aceleași relicve de dinozauri. În Jurasic erau un singur ținut.
Steven Spielberg putea să își filmeze capodopera pe ambele
continente. În fiecare an, America se mai separă puțin de Lumea
Veche. În ere geologice viitoare se vor reuni după un circuit
complet al Terrei. Pământul e rotund. Dar alipirea se va face pe
partea cealaltă a Europei, astfel încât vechea cicatrice nu se va
vindeca niciodată de amintirea pierderii suferite.
Cristofor Columb a crezut până la sfârșitul vieții că
descoperise un drum mai scurt spre Indii. Dar acesta era prea
scurt... Genovezul s-a întors în lanțuri. Regina Isabela a Spaniei
știa că descoperitorul unui ținut nou dobândește titlul de
proprietar. Faptul că navigatorul botezase ținuturile „Noile Indii''
nu era rău deloc. Dar cât de departe erau cei doi de mesajul
plecării: „Du-te, marinar neînfricat! Chiar dacă pământul pe care
îl cauți nu există, Dumnezeu îl va făuri într-adins spre a-ți
răsplăti îndrăzneala!''
Columb a văzut că America era locuită. Atunci de ce
descoperire era vorba? Vikingii, pe corăbiile lor lungi, au fost
primii europeni care, separându-se de fiordurile scandinave, au
poposit pe coastele calde ale Lumii Noi. În templele incașe se
găsesc statui africane și grecești. Columb nu e decât ultimul
dintr-un lung șir de descoperitori. El ne readuce la condiția
inițială: reunește cele două părți ale unui același continent,
separate în vremuri imemoriale. El e înlănțuit ca Prometeu, nu
fiindcă a făptuit binele, ci fiindă binele său a sporit puterea
umană la cote divine.

Capitolul 145

Îmi dorisem să mă plimb odată cu o fată prin ploaie. Și, când
am obținut acordul și am văzut nori pe cer, i-am fost
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recunoscător Domnului înainte chiar de a-i mulțumi celei ce
făcea posibilă întâlnirea.
- Dacă ne udă?
- Ne ștergem unul pe altul! Sau unul de altul...
- Și dacă răcim?
- Un motiv în plus să chiulim și să mai facem o escapadă.
- Esti nebun, nu mă încurc cu tine, dar acum vin, e prea
frumos cerul...
- Nu se poate privi din casă... Shakespeare spunea că un cer
fără furtuni nici nu există.
- Altcineva, nu mai știu cine, poate Petru Creția, numea norii
„carnalitatea cerului''.
- Si Ana Blandiana e convinsă că „norii povestesc în fiecare
țară altfel, că sunt țări unde ei spun epopei, dar la noi pe boltă
trec ciopoare cu câini bătrâni și miei nostalgici...''
- Mergem în „Alei''?
- Unde poate ploua mai frumos?
S-a zgribulit lângă mine. O simt udă pe carapacea lucioasă.
Ce bine că are această mantie protectoare... pe ea o ferește de
guturai, iar mie îmi transmite tot erotismul umezelii. Norii sunt
de toate felurile. La început, au pendulat cei umili, de vreme
bună, apoi brusc și-au făcut apariția cei cumuloninbus,
ascensionând rapid într-un aer cald, umed și instabil. S-au
descărcat ca o aluviune terestră, prilej pentru noi să ne
adăpostim sub prima streașină, să ne sărutăm chiar. I-am simtit
buzele carnale. Ador plinătatea lor. Buzele subțiri sunt malefice.
Cele groase sunt amoroase. Amintesc de perechea lor ascunsă.
Nu știu dacă e rujată sau am umectat-o eu cu saliva mea dornică
de unire, gelul perfect dintre două guri. Cioran spunea că sărutul
e un schimb de salive și de microbi. Eu cred că e un continuum
umoral. Ce frumos era dacă femeile puteau rămâne și astfel
însărcinate... Ne-am fi putut procrea oricând. Din păcate,
reproducerea e limitată de impotența masculină.
Femeia e receptaculul, dar bărbatul e factorul activ,
penetrant. Ea dezvoltă după vârsta fertilă o insuficiență
fiziologică, ovariană, câtă vreme el se compromite prin lipsa de
pulsiune falică. De ce oare bărbatul trebuie să suporte rușinea
inacțiunii? Putea să fie și el pedepsit blând, printr-o reducere a
spermiilor în lichidul seminal sub pragul zămislitor, dar să-l fi
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lăsat să se bucure de femeia lui... Poate de aici goana după altele.
Timpul bărbatului e scurt. Ticăitul lui Cronos, pe care l-a învins
cândva un Zeu și nu o Zeiță, își revendică etern tributul
nesupunerii primordiale.
Au apărut și cumulus crenelatum. Nori în turle de castel.
Urgia a trecut. Nu mai avem motiv de a ne săruta. Ce dragoste
o fi făcut Noe cu iubitoarea lui soție, ascunși pe corabie? Spre
deosebire de ambarcațiunile actuale, Arca era perfect închisă,
etanșeizând orice picătură de ploaie. Dacă nu le bătea în coca
de lemn porumbelul alb, în cioc cu ramul de măslin înverzit, nu
ar fi știut că au dat de pământul ferm al Araratului.
Și ar fi făcut copii în continuare, în ascunzătoarea lor
plutitoare... Aveau de refăcut o lume dispărută sub Potop. O
lume căzută. S-a sperat că următoarea va fi mai bună. Dar, după
un timp, Dumnezeu a văzut că oamenii sunt de neschimbat.
Vitregiile Naturii nu le modifică cu nimic caracterul. La ce să-i
mai chinuie? Doar spre a le spori credința?
Necazurile au crescut numărul scepticilor, propagatori ai
ateismului. Omul e lemn rău și Dumnezeu s-a împăcat cu ideea,
ca orice părinte care mai degraba se căinează pe el decât să își
muștruluiască odrasla.
Frumoasa sare peste lacuri. Cu grație, stropindu-mă pe mine.
Râde de ispravă. Tocurile cui, complet inadecvate pe o asemenea
vreme, dar pline de farmec, concentrează pe un centimetru pătrat
toată greutatea ei. De aceea, când plonjează, mii de picuri erup
pe pantalonii mei. Ajuns acasă, iar mă va certa mama că nu am
avut grijă pe unde calc. Dar sunt stropit unilateral, pe dreapta,
de partea acestei ființe pluviale.
- Spune-mi cum se formează ploaia!
- Prin condensarea vaporilor de aer din înalt, când dau de o
masă de aer rece.
- Și furtuna?
- Printr-o motivație extremă a ploii.
- Glumești!
- Vorbesc serios! Ciocnirea densităților atmosferice umide,
antrenate de variații presionale mari, dictate de perturbări
termice, care nasc vânturi violente. Teofrast din Lesbos,
Părintele Botanicii și primul Decan al Lyceumului după
Aristotel, e cel care observă că, prin izbirea lor, norii produc
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ploaia. Apoi, mai bine de două mii de ani, niciun progres.
- Adică nu a mai plouat?
- A plouat, dar nu a mai irigat mințile noastre...
- Știi la ce mă gândeam?
- Dacă îmi spui...
- Că, întocmai lui Teofrast, tu ar trebui să devii Directorul
Liceului nostru...
- Cum așa?
- Să-i duci mai departe faima... La câte știi.
- Vezi, liceele au astăzi directori administrativi... importanți,
nu am ce zice, dar ei se ocupă de formarea claselor, de pregătirea
examenelor, de ținerea cercurilor metodice.
- Ce sunt cercurile metodice?
- Când se întâlnesc profesorii să discute strategiile de
predare.
- Și au nevoie de ața ceva?
- În măsura în care noi am avea nevoie de cercuri de învățare.
- Deci nu poți fi director.
- În niciun caz. Decan poate, dar aceasta e o funcție
facultativă, dispărută odată cu Lyceumul fondat de Aristotel.
- Dar numele de „liceu'' a rămas.
- Corect! Dar ce mai are din Lyceumul atenian? Unde e
Grădina lui Apollo? La noi totul e betonat... Nu suntem la
marginea Cetății spre a fi feriți de ispite, ci în centrul ei...În
Academia lui Platon, care era tot o Școală de Filozofie, Aristotel
a petrecut douăzeci de ani. Acum, după patru ani, ești dat afară.
Nici repetenția nu se mai acceptă. Cel mult o corigență, de ochii
lumii...
- Păcat... Ai fi putut schimba ceva...
- Teofrast nu a fost pus să schimbe, ci să continue lucrarea
lui Aristotel.
- Atunci continuă și tu...
- Ce?
- Spiritul liceului nostru.
- Nu sunt în măsură. Liceul e un cumulus, un tot. Are nevoie
și de matematicieni, și de fizicieni, și de chimiști...
- Și de poeți...
- Și de poeți, dacă vrei tu. Un singur om nu le poate face pe
toate. Nu are toate înzestrările.
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- Dar Aristotel cum a putut?
- Nici el nu a făcut totul singur. Altfel nu ar fi strâns atâția
discipoli în jurul lui. El i-a aglutinat și le-a preluat faima într-o
singură ființă, pentru a rezista în timp. Cine ar fi reținut două
mii de savanți? Nu-i știm pe dinafară nici pe cei Șapte Înțelepți
ai Greciei Antice...
- Si după Teofrast cine s-a mai ocupat de ploaie?
- Nichita, în „ploua infernal și noi ne iubeam prin mansarde”,
„O să te plouă pe aripi'' spuneai, „plouă cu globuri pe Glob și
prin vreme...'' „Nu-i nimic'', îți spuneam „Lorelei, mie îmi plouă
zborul cu pene''.
O strâng în brațe. Mă alintă cu ultimele picături atârnate ca
niște perle transparente și strălucitaore pe fulgarinul ei albastru.
Nici nu i-am sesizat culoarea până acum. L-aș fi vrut roșu, e
drept, ca al divei din anii mari, care mă fermecase pe o vreme
însorită, când l-a purtat, totuși... Azi nu m-a preocupat culoarea,
fiindcă m-a intersat ea.
Când ești amorezat, nu dai doi bani pe vestimentație. Cu cât
femeile se îmbracă mai provocator, cu atât sunt mai conștiente
că e ultima carte care le-a mai rămas de jucat. Dar acum am timp
să-i observ ținuta. Febra primelor sărutări a trecut. Acum nu are
decât să o aprindă iar, fie și cu ajutorul fulgarinului, singurul
martor al ploii, acum, când cerul s-a liniștit și Dumnezeu ne
privește mai ușor. Îi analizez buzele. Chiar nu au ruj pe ele.
- Să reluăm... după Teofrast, pe la 1950, savantul suedez Tor
Bergeron emite teoria fundamentală a meteorologiei.
Precipitațiile solide: ninsoarea, grindina se datorează unei
tensiuni de suprafață mai mici în acumulările cristalelor de
gheață comparativ cu apa lichidă. El explică și ceața prin
canibalizarea picăturilor de apă din nori, în coronamentul
pădurilor.
- Și roua?
- Ea e chiar o minune. Deși suntem obișnuiți să o vedem
dimineața, apare deopotrivă și seara.
- Cum așa?
- Ori de câte ori o suprafață, o frunză, de exemplu...
- Ca să fii poet...
- Exact... ori de câte ori suportă o răcire atmosferică, ea
degajă căldura acumulată, dar evaporarea nu e pe măsura
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radiației termice și apa rămâne lichidă la suprafața frunzei, pe
ierburi...
- Și trece prin pletele și peste gleznele noastre...
- Și grindina?
- Ea e urâtă... Apare numai vara.
- Cum așa?
- Numai atunci pot să apară furtuni de o violență extremă,
care să ducă la precipitarea bruscă a unor mari cantități de vapori
de apă, care prin condensare vor forma bilele de gheață
devastatoare.
- Și omul nu le poate combate?
- Se încearcă cu fel de fel de substanțe, cum ar fi iodura de
argint, care să interfere cu procesul de cristalizare...
- Dar nu cred că intervenția omului rămâne fără urmări...
- Așa e... S-au găsit pești sufocați, cu branhiile pline de
argintul care a recăzut pe Pământ...
- Mai bine o ploaie sănătoasă...
Ne uităm pe cer. Curcubeul.
- Asta ce mai e?
- Refracția luminii solare prin dâra de apă rămasă pe boltă
după ploaie.
- Nu mai vreau explicații științifice.
- Semnul că Dumnezeu s-a împăcat cu Omenirea după Potop.
Puntea de culori dintre cele două Lumi, altfel ireconciliabile.
Zeița Iris, purtătoare de vești...
- Când ne mai plimbăm?
- Parcă spuneai că nu te încurci cu mine...
- Nu m-am încurcat! Te încurci cu cineva care nu îți
convine...
O strâng în brațe. Cu fulgarin cu tot. Îi șoptesc la ureche:
- La următoarea ploaie...

Capitolul 146

Edmondo de Amicis spune că viitorul nostru depinde de
prezența sau absența în casa copilăriei a unei biblioteci. Gândul
acesta a avut o atât de mare priză, încât toți au început să strângă
cărți. Nu atât pentru ei, cât pentru odrasle. Deveneau o
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importantă moștenire de familie. Nealterabilă și necitită.
Prețurile volumelor nu erau mari, fiind susținute de stat. Dar
puțini s-au încumetat să descifreze două tomuri ce se refereau
deopotrivă la biblioteci: povestirea fantastică a lui Mircea Eliade
cu Shambala, Tărâmul Nevăzut - straniile dispariții ale celor ce
studiau miracolele Indiei - și „Numele trandafirului'', cartea lui
Umberto Eco despre o crimă într-o abație, al cărei secret se află
într-un librarium destinat numai inițiaților. Între aceste granițe
e cititul: viată și moarte, cunoaștere și ignoranță. Aflând câte
ceva despre ce însemna ticluirea în scris, i-am fericit pe
analfabeți și pe delăsătorii culți, oameni care au apanajul
literelor, dar care nu fac uz de el.
La propriu, tata, un erudit, nu m-a îndemnat niciodată să
citesc. Cu excepția câtorva fraze licențioase, pe care nu avea
curajul să mi le prezinte cu voce tare, dar mi le strecura sub ochi
ca pe o tartă cu fructe din Paradisul Pierdut, nu a exelat în a-mi
oferi citate memorabile. Gândea că le voi descoperi singur când
le va sosi sorocul, dacă voi fi dintre aceia rari doritori de studiu
cu adevărat. Ca Ionică cel leneș, aș fi găsit recompensa,
perechea de opinci noi, in mijlocul lanului, după ce îl voi fi
secerat.
În povestirea lui Eliade, mai e ceva: într-un caiet, doctorul
pasionat de indianistică și care dispăruse misterios în timpul
unor inițieri pramayanice, scrie începutul Genezei în sanscrită.
Acesta era un cifru. Doar un orientalist și, în același timp, un
creștin va face legătura simbolică între cele două lumi, în fond,
comune. Și mai departe era misterul revelat.
Îmi pun întrebarea dacă am ajuns să stăpânesc hermeneutica,
să înțeleg că autorii nu scriu de dragul de a însăila cuvinte, ci
spre a dura. Ei își împart veșnicia lor cu finitudinea noastră. E
greu să înțelegi Universul când îi ești un fir de nisip. În liceu
fiind, m-am hotărât să studiez temeinic biblioteca părinților mei.
Aveam mai multe motive. Fratele Blonduței, coleg de clasă cu
sora mea, era mereu dat exemplu că ascensionase practicând
acest lucru interzis: accesul la cărțile celor mari. Cum gloria era
singura pasiune a mea, căreia îi închinam toate celelalte orgolii
vetuste, m-am pus pe citit. Dar metodic: de la dreapta la stânga,
cum stăteam cu fața spre bibliotecă, adică de la fereastră spre
ușă, din colțul cel mai îndepărtat al sufrageriei spre cel mai
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apropiat de camera mea. Era un mod de a-mi asigura retragerea
la nevoie. Alte raționamente: în curând, plecând la Facultate,
urma să las casa nu numai cu doi părinți neconsolați, dar
bucuroși peste poate de isprava mea de medicinist, dar și cu o
sumedenie de cărți neparcurse de mine.
Temele școlare au devenit un mizilic, adică un aperitiv, o
mică gustare ce are rolul de a spori pofta. Eram, oricum,
nesățios. Antreul era mai mult formal decât necesar și, oricum,
didactic, pentru școala mai puțin importantă de acum, cea pe
care o zăream de pe fereastra sufrageriei: grandiosul Liceu „Ion
Maiorescu''. Era suficient să găsesc un cuvânt neînțeles în
manuale și să îmi spun: sensul lui îl voi descifra cândva în
bibliotecă! Dacă pe timpuri ceream explicații, alor mei în primul
rând, fiindcă dascălii oficiali aveau programul lor, de la care nu
le plăcea să fie perturbați, cu vremea am renunțat la orice fel de
intermediere paideică. E drept că la aceasta a contribuit și tata:
când îl întrebam ceva, îmi spunea: „Stai puțin!'' - se retragea și,
după un timp destul de lung pentru mine, în care aș fi putut
rezolva cu succes câteva ecuații de gradul al doilea, se întorcea
cu un dicționar sau cu o antologie, în orice caz cu ceva veritabil.
Acum înțeleg de ce trena: căuta și citea mai întâi în singurătate
și apoi, când avea totul formulat, se prezenta ca în fața Instanței
de Apel. Dacă aș fi știut eu cât de important eram! Pentru un
intelectual, orice întrebare e o provocare și aproape trăiește
numai pentru astfel de momente de cotitură, adevărate joncțiuni
destinale.
Descoperind că pot și eu să fac ce îmi arăta tata, m-am dus
singur la lexicoane, la monografii, la florilegii. Erau dincolo, în
sufragerie. Deveneam conștient că în viață voi străbate orașe și
țări ca să dau de astfel de oaze de știință. Acum eram în mijlocul
palmierilor. Când Alexandru cel Mare afla de la Profetul
egiptean că el e fiul lui Zeus, deci os divin și, astfel, poate deveni
faraon, a fost rugat să mai rămână un timp în ospeție, deoarece
dunele de întoarcere erau fără margini și fructele erau în pârg.
Macedoneanul a răspuns din șaua lui Ducipal: „Doar nu oi fi
venit aici ca să mănânc smochine și curmale!''
Acasă nu trebuia să mă pierd în meniuri soporifice și în dupăamiezi unduitoare, aveam datoria să mă smulg din leagănul în
care încă hibernam și să îmi închei la brâu, precum Blaise
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Pascal, centura cu ținte la interior, spre a nu mai adormi
niciodată. Cioran și Eliade au fost mari insomniaci. Primul
printr-o patologie, iar al doilea prin arta yoghina. De fiecare dată
când mă trezeam și vedeam că e beznă afară, mă felicitam.
Puneam mâna pe cărțile ascunse, pe care le transferasem din
sufragerie în dormitorul meu. Câteva ore puteam citi liniștit, ca
înainte de Facerea Lumii, într-un timp necontabilizat. După
trezirea celorlalți, intram într-un timp profan, care nu mă mai
interesa. fiind lipsit de sevă. Îți aparține doar ceea ce e numai al
tău, spațiul în care te poți manifesta din plin, timpul pe care îl
poți epuiza numai în favoarea beatitudinii tale. Dependența de
carte era îngrijorătoare, ceva material. Mereu îmi propuneam o
limită. Să citesc până la o anumită oră, apoi până la o anumită
vârstă, ca în sfârșit să mă dau vieții.
Se zice că ce faci într-o zi e copia fidelă a existenței tale. Nu
rupi monotonia diurnă, nu îți salvezi destinul. De aici escapadele
mele, polul opus cunoașterii sau poate adevărata înțelegere a
Lumii. Practicam propedeutica pe care o asimilasem. Fetele se
minunau cu câtă grație le învelesc în cuvinte și astfel se
dezbrăcau mai ușor. Nudul lor nu le mai stingherea când li-i
declamam pe Fernando Pesoas, Octavio Paz sau Ruben Dario.
Le aduceam în trupul lor toată fierbințeala unor meleaguri
exotice. Nici nu mai aveam nevoie de alt preludiu. La postludiu,
același decor. Singur, actul în sine mă solicita fizic. Astfel,
biblioteca alor mei a devenit Pandemoniul lui Boccaccio ilustrat
de Sandro Boticelli. Citeam ca să cuceresc. Rețineam pasaje
intregi, știind că îmi vor folosi.
Ideea conferințelor nu îmi trecea prin minte. Ea îmi va răsări
mai târziu și, uneori, mă distra faptul că, înainte de a le fi
prezentat în public, marile idei le declamasem in budoare.
Nimeni nu se educă pentru faimă. O face din pasiune. Dar
celebritatea o ating doar cei care, molipsiți de sâmburele
persistenței, se apucă să scrie sau să țină discursuri. Adepții se
aglutinează de ei precum electronii de nucleu. Aceste particule
sunt lipsite de masă, chiar dacă se strâng miliarde. Nu fac altceva
decât să antagonizeze până la neutralizare sarcina pozitivă a
nucleului. Când echilibrul se atinge, atomul e stabil. Nu mai
poate converti neofiți. Eu am atins demult punctul de ebuliție.
Poate de aceea scriu acest jurnal. Fiindcă mi-a rămas enorm de
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mult timp liber. Am terminat cu cărțile, cu conferințele, cu
femeile. În ordinea asta. Ultima mi-a plecat din pat azi-noapte.

Capitolul 147

Nu voi avea niciodata forța să îi reproșez totul Liceului, dar
nici curajul să-i aduc toate meritele. A fost ploaia care m-a spălat
și care m-a făcut să cresc. A lepădat colbul de pe mine și mi-a
întins mădularele, toate. În copilărie ni se spunea că, dacă ne
prinde ploaia fără umbelă, vom crește mari. Nu am avut o
umbrelă pe măsura Liceului. Îmi trebuia o copertină peste tot
acoperișul și curtea lui interioară, peste frasinul de atunci și peste
sala de sport.
Fetele, prevăzătoare, aveau umbrela cu ele, cum se strica
vremea. Ele sunt mai meteosensibile decât băieții. Le zăream
umbrelele în bancă, ieșindu-le din pupitru mătasea înfoiată, ce
nu putea fi strânsă între arcuri. Câtă lascivitate în această pânză
pe care mi-o închipuiam pe pulpele deținătoarei, nivelindu-i
contururile în locul dresului, cu și mai mult succes... Un singur
băiat venea cu umbrelă. Cel tuns cu breton și „ataș'' la urechi,
de care colegii mei răi făceau haz și pe care eu îl ocroteam ca
pe un frate mai mic. Toți îi spuneau pe numele de familie, eu îi
diminutivam prenumele. Pentru mine era o reminiscență
feminină ce trebuia protejată, singura relicvă între lumea noastră
și grandiosul lor Univers.
Atenția la detalii e o îndeletnicire de curtezană. Nu poți să
pleci la război cu umbrela, dar poți, pe un balcon, sub ea, să îți
aștepți iubitul plecat la oaste. Vedeam pe ciorapii fetelor
broboanele ploii, precum picurii de sudoare din nopțile de
dragoste de mai târziu. Când ai definitivat un act, ai plăcerea să
observi că ceea ce se prelinge pe gracillis nu e umoarea ta, ci
propria lor sevă exterioară, rod al efortului peste firesc întreprins
anterior. Mușchiul e în acea datorie de oxigen, nu mai e bun de
nimic decât de a fi contemplat. Cu capul pe coapsa ei, stai și
admiri de aproape binefacerile firii. Vezi un mic coșuleț al pielii
ce îți pare un furuncul imens, dar nu te deranjează, știi că e o
proiecție liliputană supradimensionată. Jonathan Swift lucrează
excelent în iubire. O crevasă invizibilă îți pare un defileu, ești

424

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

montaniardul unui relief în mișcare, pe care l-ai dominat și care
te-a învins în cele din urmă.
Anita Ekberg a luat Premiul Nobel pentru Arhitectură.
Premiul a fost atribuit părinților, dar l-a deținut ea, fiindcă
singură și-a purtat frumusețea prin lume. La Fontana di Trevi,
Federico Fellini a făcut o greșeală monumentală: nu i-a udat
părul. Superbia aceasta de femeie nebotezată... și Marcello
Mastroiani s-a fâstâcit. El e de înțeles. Era prea aproape de ea.
I s-a spus că scena e una dintr-un lung clișeu. Secvențele
decupate nu aveau legătură între ele. Dar Anita și-a călcat
jurământul. Nu a rămas o simplă figurantă, așa cum o
descoperise regizorul italian fișând ziarele. Pe atunci nu erau
paparazzi, dar cineva a fotografiat-o spălându-și picioarele în
Fontana di Trevi, după ce parcursese Roma desculță, sătulă de
balerinii prea strâmți. Ce nebunie frumoasă să te umpli de praful
Cetății Eterne, ca să te speli în cea mai cunoscută fântână a ei,
aceea a Eternei Reîntoarceri... Unde lumea aruncă bani, diva în
devenire și-a aruncat chipul precum Narcis, oglindindu-și grația,
încercând marea cu vârful piciorului. Și apa de gheață nu i s-a
părut rece. Ei, căreia Frank Sinatra îi va spune „Icebergul''...
Sufletul acesta nordic într-un trup pasional... Și totuși, nu și-a
trecut părul pe sub șuvoiul fecund. Probabil fiindcă avea prea
multă vâltoare în ea. Deborda. Când îl cheamă pe Marcello,
vocea nu era o inflexiune sonoră, ci gest.
Ana Blandiana se va recunoaște cea mai frumoasă femeie
când plouă, cu șuvițele ploii prin păr.
Cred că erotismul e întotdeauna transudat, că frumusețea are
trup de sirenă, inadaptabil pe țărm. De aceea, orice iubire moare
când o aduci acasă. Nu ai destulă apă. Ei îi trebuie un ocean.
Nici Fontana di Trevi nu îi poate fi de ajuns. Acum înțeleg
compromisul lui Fellini.

Capitolul 148

E greu să fii elev. Ne imaginam Saturnaliile, „Prinț și
cerșetor'', „Povestea lui Abu Hassan'' din „O Mie și Una de
Nopți''. Ce mai, să schimbăm rolurile, să punem și noi întrebări,
cum pretindea Noica, să ținem catalogul. Câte nu poți face cu
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el sub braț și cu o pereche de ochelari pe vârful nasului! Niște
elevi de-a douăsprezecea, la o clasă la care mama era dirigintă,
s-au fotografiat așa. Octavian Paler spunea că adevărurile se
rostesc în pragul ușii. Pe o carte de filozofie ținută ostentativ în
dreptul capului, larg deschisă, liceenii mamei au adăugat
cuvântul „Mare'' în fața titlului de fond. Un profil de tânără
studioasă cu un contur de garoafă. Albumul i l-au dat mamei,
însoțit de un citat în română:
„Când amintirile-n trecut
Încearcă să mă cheme,
Pe drumul lung și cunoscut
Mai trec din vreme-n vreme.''
și un altul în franceză: „Partir c'est mourir un peu''.
Unii din noi au deveni profesori. Au făcut carieră. Și-au
declinat statutul de discipoli. Eu nu am reușit. Deși aș fi vrut. E
aspirația intrinsecă a fiecărui elev. Să fie și el stăpân o dată, să
așeze cărțile pe masă. Am ținut conferințe, dar nu a fost de ajuns.
Publicul nu era obligat să vină la opt dimineața, tocmai trezit
din pat, cu micul dejun luat sau nu, cu ochii cârpiți de somn,
între vis și realitate. Opționalul nu are nimic interesant. Nu
metrizezi subiectul. Ești unul din sală care a ajuns mai devreme
și a ocupat tribuna.
Iubirile m-au scăpat de inutilitatea școlii. Cehov stipula că
munca trebuie dedicată unui scop mai înalt. Dacă rămâi la
nivelul ei, te plafonezi, devii salahor, zilier. Cioran, datorită
insomniilor sale, nu a avut niciodată o slujbă. Asta l-a facut om
liber. Nu banii îți dau libertatea.
Ei te încorsetează să-i numeri, să-i multiplici, să-i distribui.
Banii mei au fost iubirile. Valuta forte. Fiecare a valorat
greutatea ei în aur, așa cum a fost răscumpărat incașul
Montezuma după trădarea conquistadorului Cortez. M-am bazat
și pe speranțe. Multe ca semințele în rodie - cum spune Ana
Blandiana - negăsindu-și destul fruct să rodească. Dar ele au
asigurat, ca milioanele de spermatozoizi unuia singur, calea.
Dacă nu ar fi acrozomii să sfredelească carapacea ovarului,
meterezele sale ar fi de netrecut pentru cel din urmă, cel mai
zvelt, cel mai tânăr și care va rămâne și cu coiful nefisurat.
Legea asediului. Dacă nu-l citești pe Homer, esti pierdut. Cu el
măcar știi unde te situezi: berbec sau învingător.
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Am avut și decepții. Pe măsura speranțelor. Sufletul e o
oglindă. Ce pui în el deformează, reflectă invers. E versul de pe
coperta primului meu volum de poezii, „Sărutul ce ne desparte'',
lansat la Sala Dalles din București de poetul Petre Ghelmez. Un
literat atât de mare pentru un necunoscut ca mine... Dar acesta
e prețul debutului. Umilința întâlnirii dintre un nume celebru și
altul necunoscut. Titlul cărții nu se regăsește în nicio poezie din
interior, dar mi-a plăcut ideea, așa cum vrei să faci dragoste cu
cineva, dar nu ai curajul.
Mi-am închipuit că, în momentul sărutului, rămâne mereu
un spațiu virtual, o peliculă de piele din aer nepenetrată de
mucoasele umectate. Nu aveam experiență, e clar, multe femei
s-au oferit voluntare ulterior. Nu am deprins mare lucru. Dar tot
cred într-o neatingere totală. În niciun caz nu m-am referit la
Iuda, sărutul ca trădare. Nu am amestecat credința cu dragostea,
deși ar trebui să fie una. Marin Preda, prin Victor Petrini, spune
că și dragostea sacră. și cea profană tot în Cer te duc. Eu am
exersat-o pe ultima. Acum, dacă o să mai am timp, o să mă ocup
de prima. Necazul e că, o dată cu notorietatea și vârsta, crește
presiunea pe profan. Divinul se presupune că a fost deja
voluptat. Nu e cazul meu. Vorba lui Ștefan Bănică Senior: „O
spun ca să se știe.''

Capitolul 149

De fiecare cinsprezece iunie, mergeam la Statuia lui Mihai
Eminescu din Parcul Alei. Nu era o datorie școlară, ci un imbold
emoțional. Nu eram chemați cu măturile sa strângem frunzele
care într-o oră cădeau iar cu indiferență de prin crengi, parcă
încercând să consoleze asfaltul denudat de dezgolirea ce i-o
pricinuisem.
Aida Garifullina se fotografiază într-un covor de frunze
aduse în studio. Poate chiar sunt cele din Giurgiu. Ceva mă face
să cred aceasta... Poate fiindcă țin prea mult la ea, descoperind
calea succesului plecat din Kazan, trecut prin Nurenberg,
poposit în Viena, recunoscut în Hong Kong. E o soprană de
coloratură, o privighetoare cu ochi migdalați, născută în fertila
stepă tatară. În drum spre Opera din Viena și pe somptuoasele
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ei trepte de marmură, cântă aria lui Gounot „Je veux vivre'' cu
patima cu care Dalida interpreta la „Olympia'', cu graseierea
dulce a lui Mireille Mathieu în superba aliterație „Paris, vivre,
vivre...''
Eminescu înfrunzit. Iată viziunea naturală a Poetului. Mă
înclin în fața bustului monumental, ridicat de Corneliu Medrea
pe un soclu contrastant de înalt, spre a prinde căderea frunzelor
de sus, din momentul desprinderii, spre a fi la originea lucrurilor,
ca în „Fenomenologia'' lui Hegel. Fugeam de la ore, ca să
ajungem în Alei. Pe cinciprezece iunie, aveam un motiv serios.
Nimeni nu ne-ar fi condamnat pentru iubire. În celelalte zile,
eram pasibili de vină. Dar la jumătatea lui Cireșar, când mirosul
vacanței se confunda cu cel al primelor fructe moi, totul era
permis. Îmi țineam iubita de umeri, în fiecare an alta, și nu mă
mai miram de ce Eminescu a scris „Pe lângă plopii fără soț''
pentru fiica pictorului Leca și nu pentru Veronica Micle. Postura
noastră de îndrăgostiți în mișcare, efemeri și fascinanți, nu
perturba pe nimeni. Ieșiți din indiferența trecătorilor lui Jacques
Prevert, făceam parte dintr-o coregrafie cvasirecunoscută, aceea
de adulare a lirismului. Copii de la grădinițe rosteau peltic
„Somnoroase păsărele'', pensionari înveterați se luptau cu
„Scrisoarea a treia'' și „Mortua est'' - iar noi ne gândeam la
Andrei Pleșu: „Îl recităm pe Eminescu așa cum îl înțelegem''.
Preferam să ne sărutăm cu sete, așa cum o va fi făcut și Poetul.
Poate nu în văzul lumii, nu știu dacă există o statuie cu
Eminescu și cu Veronica îmbrățișați, dar ar trebui să fie pe
undeva... Eminescu nu a fost niciodată singur, nici in clipele sale
de melancolie și de grație neostoită a spiritului.
La lecția de literatură, eram lăsați în pace. „Luceafărul'',
subiect de extemporal, însemna coborârea lui în Cretacic,
echinoderme sau produși alifatici. Nu ar trebui să școlarizăm
spiritul. Educația poate ucide ce incearcă să formeze. A copia la
un subiect „Eminescu'' înseamnă a transforma în obiect
ființialul. Eminescu e o aspirație, și nu o bibliografie obligatorie.
„Nu se poate școală fără Eminescu'' e o doctrină la fel de falsă
ca și aceea că nu se poate școală fără pragmatism didactic.
În prima oră de filozofie pe care am avut-o târziu, e drept, în
clasa a douăsprezecea, la apogeul și nu la debutul formării
noastre, Profesorul ne-a adus o geantă de sport, plină cu cărți.
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Și-a dat-o jos de pe umăr, ca pe un samar ardelenesc. Deși își
știa lecția, avea ca de fiecare dată emoții. A răsfirat cărțile pe
masă ca pe cele de tarot. Ne-a pus să ne ghicim viitorul în ele.
Fiecare trebuia să aleagă una singură, numai una, magnifică,
revelatoare pentru întreaga lui viață. Cum să te hotărăști înainte
de a o citi, fără a-i cunoaște conținutul? Dar în viață nu e tot așa
cu opțiunile noastre? Ideea de Agora Socratică.
Eram într-o Piață, aveam de ales o marfă pe negustate. Ne
înghesuiam ca în Bazar, crezând că, dacă vom fi printre primii,
opțiunile noastre vor fi mai variate. Unii au luat cărți mari, alții
colorate. Vecinul meu de bancă mi-a șoptit: „Eu am ochit-o pe
cea mică („Trepte pentru templul meu''- Lucian Blaga)... sigur
ne va da să facem un eseu din ceea am citit!'' Îmi amintea de o
glumă în care, ieșiți cu clasa în parc, elevii merg încolonați, doi
câte doi. Două fetițe se țin de mână. Una din ele vede o mierlă
și îi spune celeilalte, strângându-i degetele de emoție: „Uite ce
mierlă frumoasă!'' - și adaugă reflex: „Hai să i-o arătăm
Doamnei Învățătoare!''
Avem tendința, în copilărie, să raportăm totul la cei mari, să
le dăm ca pe o ofrandă mirabila realitate descoperită de noi și
de care ei sunt sătui până în gât. Sagace, colega ei o înfrânează:
„Stai cuminte! Sigur ne dă să facem o compunere despre ea!”
Drama Micului Prinț e că cei mari nu au nicio viziune despre
lume. Iau totul ca atare în formă brută. Și „brută'' e sinonimul
animalului sălbatic, niciodată domesticit, periculos, feroce.
Profesorul de Filozofie ne-a dat cărțile pentru totdeauna. Îmi
place să cred că printre ele era și una de Eminescu. Eu am ales
Rilke, „Scrisori către un tânăr poet''. I-am returnat-o de la Paris,
în ediția franceză, semn că nu-i înțelesesem mesajul de a uita
pentru totdeauna de școală. Această instituție nobilă de cultură
ponegrește esența cunoașterii. Dacă înveți ca să fii apreciat, iar
la sfârșit primești diplome, nu ai ieșit din paradigma pavloviană.
Spiritul trebuie să lucreze pentru el însuși. E tautologic. Prin
urmare, el nu poate fi educat. Cel puțin moșit socratic. Dar
maieutica e o îndeletnicire dificilă. Discipolul trebuie să fie în
travaliu, iar Mentorul trebuie să-l ajute să nască ideea. O va face
ca un fachir, prin transă, fără să-l atingă. Cel mai mic contact va
transforma cioburile de sub tălpi în sticla reală și va umple
picioarele de sânge, precum cele ale Micii Sirene.
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Eminescu... „Je veux vivre, vivre, vivre...'' Când eram în
Liceu, Aida Garifullina de-abia venise pe lume în superbul oraș
scăldat de Volga. Dar acum, anacronic și etern, îi aud trilurile.
Ca Falstaff, striga „Trăiască Viața!'', deși la Colosseum, alături
de Andrea Bocelli, intonează apoteotic și reverberant
„Îndrăgostiți în moarte''. Eminescu ne învață în fiecare zi să nu
murim. Nu are nimic de a face cu școala în care ni se spune
darwinist că totul e evoluție caducă. O specie o înghite pe alta
pentru a-i prelua calitățile, ca în vechile rituri războinice, în care
învingătorul îl asimila pe învinsul neînfricat.
Profesorul de filozofie ne-a lăsat cărțile să ne bucurăm de
ele. Și-a împuținat biblioteca spre a ne spori sufletul. Ca
Episcopul ce își dă cu drag argintăria pentru a-l face om pe
pușcăriașul Jean Valjean. Temnița sufletului e cea mai
întunecată. Din ea majoritatea nu evadează niciodată. Dar, dacă
auzi formația „Mondial'' cântând „Atât de fragedă'', pe Adrian
Pintea înflăcărând „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie'', pe Ion
Caramitru în „Luceafărul'', pe Gheorghe Cozorici în Mircea la
Rovine... Eu o aud și pe Aida: „Je veux vivre''. Eminescu e
universal. El a scris în toate limbile și a luminat toate spiritele.
Lumina și muzica nu trebuie traduse. Si faptul că scapi de
rigoarea gramaticii, de aticismul desuet al enciclopedismului,
de cadența încruntată a stilului, nu-i rău deloc.

Capitolul 150

Mic fiind, urcam cu emoție scările în melc. Betonate, aveam
impresia că acest nautilus mi se deschidea numai mie. Miros de
umezeală și de igrasie blândă care invada pereții. Mergeam
dezechilibrat, cuprins de un vertij al necunoscutului. Mereu am
avut rău de înălțime. Îl simțeam plenar când în copilărie îmi
vizitam prietenul din Eva. Cel mai bun prieten al copilăriei mele,
în cel mai înalt bloc al orașului. Mă întrebam de ce această
construcție monumentală avea nume de femeie. „Adam"
înseamnă „pământ'', iar Eva „viață". El o naște pe ea, pentru
prima și ultima dată. În rest, mereu ea îl va naște pe el. Probabil
fiindcă acest bloc a fost învins o dată, pierzând câteva etaje, pe
când era în construcție. Un cutremur de pământ, cel mai
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devastator din ce am cunoscut, 4 martie 1977, i-a arătat cu cine
are de-a face... și pământul a devenit viața.
Scările mă duc într-o sală rondă. Aici ne-a înscris mama la
balet, pe mine și pe sora mea. Băiat sunt numai eu. Fetele nu au
trac in fața mea. Așa mi se va întâmpla și în tabere, când îmi voi
căuta refugiul pe lateralul patului surorii mele. Va trece multă
vreme până să le induc fetelor panica, sentimentul pe care numai
virilul Zeu Pan le-o putea crea. Fiecare avem prosopul propriu.
Nu e pentru șters chipul, ci pentru întins pe jos. Sunt ca Sinbad.
Pot decola spre orice zări. Toate îmi sunt necunoscute, tabloul
de bord e lipsit de trasoare laser, prin urmare prudent e să aștept.
Doamna Profesoară are părul vopsit într-un roșu-arămiu,
amintindu-mi de Carmen Galin în „Saltimbancii”. Vocea
răgușită de tabac ține cadența pașilor noștri șovăielnici. Eu sunt
Bambi pe gheață, dar lipsit de grația lui. Sub pașii mei scârtaie
parchetul. Calc plantigrad, cu toată talpa, ca animalele
neevoluate. Din acest motiv m-a dat mama la balet. Ca să mă
scoată din gregaritate. Pe sora mea ca să facă performanță, sa
poată dansa la o seară de bal ca în „Război și pace''. Învățăm
cele cinci poziții ale picioarelor: prima, călcâie depărtate,
picioare în linie la același nivel; a doua la fel, dar cu călcâie
lipite; a treia, piciorul din față perpendicular pe jumătatea celui
din spate; a patra, picioarele separate și în paralel, călcâiul celui
din față la vârful (poanta) celui din spate... și în fine, la fel, dar
picioarele juxtapuse - poziția a cincea. Pe lângă Kamasutra, e
bine. Ne oprim la cinci. Grația poate fi descompusă în cinci
registre. Nu e cazul voluptății iubirii.
Port ștrampi și un costum de înot cu totul. Nu m-am desprins
încă de Ana-Maria visată de mama. Dar mă mișc greu, masculin.
Imprecizia gesturilor mă dă de gol, ca pe Ahile în gineceul ales
de Zeița Tetis. Coregraful ucrainean, Serge Lifar, care a introdus
costumul mulat la Opera din Paris în interbelic ar fi mândru de
mine. La vremea respectivă, domina latura practică: ușurința în
mișcări. În scurt timp, celălalt tăiș al sabiei s-a impus: erotismul
ținutei. Trecem la exercițiile în poziție culcată. Extensie de
picioare. E mai greu când suntem pe burtă: lucrăm nu numai
antigravitațional, dar și antianatomic. Tot ce am învățat din toate
aceste lecții e cât de mult suferă femeia în timpul actului sexual.
Orele sunt interminabile. Durează șaizeci de minute
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închegate. Fetele trag cu coada ochiului la mine. Întotdeauna
trebuie să ai pe cineva mai slab care să te stimuleze, atunci când
cel mai puternic te inhibă. Nu țin cont de ele. Nu au decât să mă
considere un paria. Mă fac eu mare... Atunci să vedem care pe
care! Dar, crescând, mi se va dezvolta și latura afectivă și le voi
ierta de mii și mii de ori. Apare Doamna Profesoară de pian.
Acum e acum, pe muzică... Rămân mereu în urmă. Sunt defazat
ca un metronom leneș care a înghițit un magnet. Mă mișc mai
mult ca să fac gimnastică decât acrobație. Nu știu cum îi reușeau
amândouă lui Jane Fonda. Ea performa cu geamul deschis:
aerobic. Noi ținem ferestrele închise, fiindcă afară se lucrează.
Ideea aceea a construcției socialiste, să fie schele, praf și moloz
peste tot... Vorba lui Nicolae Iorga: „Unde e de lucru, e și de
măturat”.
Trecem la proba de perechi. Fetele se cuplează între ele cu o
poftă preadolescentină de nediferențiere sexuală. Eu, ca din
întâmplare, nimeresc cu sora mea. Mă ține la distanță, cu un fel
de repudiere tandră. Îi e drag de mine doar ca model schematic.
Voi fi erou când voi depăși statutul de sparing-partener.
Ni se pun toate ritmurile posibile: mazurka, bolero, samba,
ceardas, habanera, tango, vals, menuet, charleston. French cancan mai lipsea! Acesta data viitoare, nu avem ținute. Lecția s-a
terminat. Nu am înțeles nimic. Sunt bulversat. Toate se învârt în
mintea mea. Bine că nu sunt la vârsta apetitului erotic, că nu aș
mai fi dormit nopțile... Să vezi atâtea grații în mișcare pe metru
pătrat într-o sală a oglinzilor similară cu cea de la Versailles!
Cobor același melc de piatră. Parcă mai puțin sunt umeziți
pereții acum. I-am încălzit noi. Spre deosebire de lecțiile de la
Școala de Muzică, acestea au un caracter facultativ. Doamna
Profesoară și-a asumat că instinctul coregrafic e o chestiune de
gene. O ai ori nu. Sunt femei care nu au făcut în viața lor balet
și valsează pe stradă. Și lebede pe care Cehov le-ar ușui de pe
scenă. Slavă Domnului, nu mi se pretinde acel carnet al
corigentului ca la pian, în care să mi se consemneze toate
imperfecțiunile! Îmi rău că nu l-am păstrat. Merita să îl recitesc
în fiecare dimineață, așa cum ne recomanda Cioran să ne
începem ziua cu o raită prin cimitir. Să fi văzut atunci dacă mai
aveam psihoza de grandoare!
Baletul a rămas o lume suspendată între acei pereți coșcoviți.
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În vacanța dintre a șasea spre a șaptea, ai mei au vândut mașina,
o superbă limuzină grena, marcă românească, pe care mama o
câștigase cu un livret de economii și consemnațiuni. Tata a zis
că nu mai are vârsta să mai conducă. Avea ceva peste cinzeci de
ani. Cum ar zice Paler, etate la care Don Quijote naviga pe
Rosignante. Ce au făcut cu banii? Nu i-au mai depus. Știau că
norocul nu face decât o singură dată cu ochiul în aceeași direcție.
Și i-au investit într-o călătorie peste mări și țări. Sora mea și
mama mai fuseseră plecate peste granițe. Pentru mine era inedit.
Pentru tata, provocator. Era perioada în care începusem să mă
separ de el, invocând unicitatea patului. Poveștile pe care i le
spuneam seara dispăruseră. Acum era timpul să le reiau. Ultima
reconciliere posibilă și aceasta vreme de numai două săptămâni.
Tata a fost cât se poate de gentil. Mi-a făcut toate mofturile.
S-a comportat ca un bunic, nu ca un tată. Pentru prima dată
observam că nu e rău să ai un părinte în vârstă. Înțelept, tandru,
cu mersul lent și cu vorba domoală, pansiv și melancolic. În
acele două săptămâni, mi-a dat trei sferturi din caracterul meu.
Legile lui Gregor Mendel sunt niște fabulații. Nu ele transmit
felul de a fi, ci contactul viu, modelul, nu întotdeauna pozitiv
sau ideal, dar mereu tușant, provocator, definitor. În această
excursie, m-a dus la Teatrul Balșoi, în Moscova, și la Sankt
Petersburg. Am fost fascinat. Tot chinul meu se împlinea.
Picioarele îmi fremătau. Precum cele ale lui Pinocchio. Fibrele
lemnului germinau miocite, actină și miozină, miofibrile... Tata
m-a întrebat ce-i cu mine, nu mi-e bine? I-am mulțumit. Aveam
lacrimi în ochi.
„De ce să-mi mulțumești? - m-a întrebat - doar nu ți-am dat
vreo prăjitură!'' Dar, ca și mine, era emoținat. Era miza excursiei,
cu mult peste prețul ei. Dascălul din sufletul lui știa că nicio
lecție nu poate rodi decât când i-a sosit sorocul. Și uneori, cum
mi se întâmplă mie, te poți afla la mii de leghe de cei care au
pus sămânța.

Capitolul 151

Festivalul ''Baladele Dunării'', Galați. Debutează pe scenă
grupul folk „Ecou'', Magda Pușkaș și Sorina Bloj. În juriu:
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poetul Adrian Păunescu. „Ecou''-l reverberează în Cenaclul
''Flacăra''. Cânta în Suedia și în Italia. Magda își continuă cariera
o vreme alături de Tatiana Stepa. Sorina rămâne în Reghin,
orașul „Ecou''-lui, dar și al armoniei instrumentelor muzicale.
Lucrează la Casa de Cultură și la Bibliotecă. „Partaj'' - cântecul
emblematic, dar și clivarea unui destin comun. Adrian Ivanițchi,
interpretul folk al „Fișei Personale'' păunesciene:

„Om între oameni pe o Planetă
Unde atâția pier expirați,
Dunărea-mi poartă setea secretă,
Am o pecete, sunt Munții Carpați.''
A hotărât să rămână la Sighișoara. Iulia Iosipescu,
purtătoarea „Ulciorului'' persan al lui Omar Khayyam, nu s-a
decis să se desprindă din Roman. In Ieudul Maramureșului, pe
malul Izei, Poetul Înflăcărat descoperă doi cântăreți geniali. Îi
invită a doua zi dimineața la autocarul Cenaclului, pentru
îmbarcarea spre marea performanță. Vine doar unul dintre ei:
Ștefan Hrușcă. Pe celălalt, istoria avea să îl uite.
Giurgiu. Îmi găsesc cu greu locul în mulțime. Cenaclul
„Flacăra''. Toată emoția mi s-a oprit în gât, stânjenindu-mi
respirația. De atât de puțin oxigen are nevoie creierul, când e
fericit! Spectacolul e un regal. Toate numele mari ale culturii
noastre. Se fac incursiuni în frumusețea spirituală a Lumii, în
dorința ei eternă de pace... Rumoare: pe scenă, o debutantă din
Giurgiu. Obiceiul de a alege valorile locale nu scade cu nimic
emoția teribilă a fiecărei prezențe. Mihaela Popescu Giurgiu.
Vocea de tunet blând, purtător de ploaie fertilă, o aduce la
luminile rampei pe această minune a firii. Cântă divin. Chitara
îi e liră. Descinde din Olimp. Agnomenul de Giurgiu e tot ce îmi
doresc și eu. Impregnarea cu teii Urbei natale. Mai era o Mihaela
Popescu în Cenaclu, cea care cânta superb, cu o voce de soprană
dramatică, poezia lui Labiș - „Zurgălăul'', colindul stingher,
„Sculați, voi, oameni buni!''
Mihaela Popescu Giurgiu ne determina pe noi, giurgiuvenii,
să ne ridicăm în picioare, să o aplaudăm la scenă deschisă. A
ales să rămână la Dunăre. Să nu plece spre marea șansă. Gloria
și-a împărțit-o frățește cu sutele de speranțe de la „Centrul de
Conservare și de Promovare a Culturii Tradiționale al Județului
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Giurgiu" - titulatură lungă și complicată pentru o profesiune de
credință mult mai simplu de redat prin vocabula „iubire''.
Ce au în comun toate aceste destine care au ales anonimatul?
Modestia în fața veșniciei. Sacrificiul în folosul efemerului.
Gândul la cei de acasă, care trebuie instruiți direct... Vorba lui
Adrian Păunescu: „Nu se poate construi prin corespondență!''
Eu sunt la polul opus. Dacă m-ar fi remarcat Demiurgul, aș fi
fugit de acasă. „Unde?'' - chestiunea soresciană și dilema lui
Dante: „Dacă plec eu, cine rămâne, dacă rămân eu, cine pleacă?''
Am hotărât să plec nechemat. Scriu acest jurnal în Franța, cu
gândul la ce am lăsat acasă și la neplecarea Mihaelei. Niciodată
nu voi merita apelativul de „Giurgiu'', fiindcă am trădat, am luat
avionul, am ales calea simplă. Succesul e întotdeauna mai ușor
de suportat decât truda de la baza lucrurilor și din plămada
ființei.
Am invitat-o pe Mihaela Popescu Giurgiu la emisiunile mele.
Înregistrasem înainte, la Teatrul „Tudor Vianu'', cu Victor
Socaciu și cu Vasile Șeicaru. Rămăseseră uimiți de câte știe un
medic din ale folkului. Pe Mihaela Popescu Giurgiu nu am mai
surprins-o. Ea m-a impresionat pe mine. Știa că nu sunt decât o
acumulare de date, mai mult sau mai puțin dispersate. Dar ea
era energie, instict viu, forță nedisimulată a reușitei. Eșuând
aparent, a ales perenitatea locală, cea mai trainică, singura
durabilă, plină de umilințe și de rare și stânjenitoare aprecieri.
Nu a venit cu chitara în emisiune. Nu o mai chema Mihaela
Popescu Giurgiu. Dar prin căsătorie nu a șters o pecete, ci a
încrustat-o mai adânc. Soțul, muzician talentat și director de
Școală, i-a fost un destin mai favorabil decât cel pe care singură
și l-a refuzat. Am avut-o în emisiune și pe fiica lor, mărturie a
unui talent vocal și a unei sensibilități spirituale transmisibile.
Mihaela Popescu Giurgiu este o Maioresciană. Dar merită să
scriu de ea și în afara subiectului romanului. „Maiorescu'' e
format și din Nemaiorescieni. E tot ce aprinde sufletul fără să-l
ardă, tot ce nu poate calcina, deși domină termic. A fost eleva
tatălui meu. L-a avut diriginte, așa cum eu l-am avut părinte. Pe
fiecare din noi și-a lăsat harul. La mine, pervertit de neîmpliniri
și de doruri. La Mihaela, pur și nealterat. Fata purta întâmplător
numele iubitei tatălui meu. I-a spus că are talent literar și ea l-a
crezut, fiindcă i-a mărturisit sincer, așa cum se face o Ars
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Poetica, la umbra unei exegeze vaste. Mihaela vrea să scrie o
carte. „Viața ca o pradă'' în variantă feminină. Mă tem de acest
volum. Nu am să-l citesc, dar am să mă încumet să-i fac prefața,
așa cum am mai procedat cu cărți neparcurse și cum am făcut
cronici la piese de teatru nevizionate.
Ca și în cazul Profesorului meu de Filozofie, Mihaela nu ar
trebui să scrie. Amândoi o vor face sau au făcut-o deja. Vor ieși
din legendă, pentru a intra în tipăritură. Nu îi pot admira pentru
asta. Devin ca mine: ahtiați după cuvântul scris, robi ai
metaforei. Dar spiritul lor e mai înalt. Ei sunt în Cer. Îi putem
vedea oricând. Nu trebuie să se ascundă între niște coperte.
Și Adrian Păunescu, și tata au avut dreptate în privința
Mihaelei Popescu Giurgiu. Din dăruire interioară, l-a refuzat pe
cel dintâi; din pudoare nemărginită, îl acceptă pe al doilea.
Maioresciana își va scrie cartea. Poate a început-o deja, nu doar
pe hârtie. Trăind, a devenit scriitoare, așa cum eu nu am devenit,
eludându-mi existența. Lecția e simplă: poți să continui să cânți
chiar dacă ai pus chitara în cui la vremea când ea era plină de
însemne, precum cea a lui Elvis Presley, care nu a avut șansa,
ca preț al succesului său, să i se adauge toponimul Memphis.

Capitolul 152

Liceul se desfășoară haotic. Aparenta lui ordine e un
compromis între bibliografia obligatorie și pasiunea fiecărui
dascăl pentru un subiect sau altul. Oricât ar fi de ritmat și de
coerent fiecare mentor, el este bruiat de cursurile ce îl preced
sau îl succed pe parcursul zilei. Dacă după literatură ai chimie,
nu mai rămâne nimic din lirismul primeia. Iar formulele
moleculare își fac anevoie loc. Mintea nu e un spațiu viran
umplut și golit instantaneu după bunul plac al celui ce o
manevrează. Nimeni nu s-a gândit la o armonizare a orelor de
curs. Unele sunt ireconciliabile. E destul de greu să faci orarul
astfel încât profesorii să nu aibă „ferestre'', „timpi morți" între
ore... ce să te mai gândești și la elevi? Continuitatea e ca nuca
în perete, colaj muzical ce cuprinde genuri diverse, despărțite
de secole de creație. Elevul e ca în ring: are de luptat cu șase
boxeuri ce vin pe rând, fiecare din altă categorie. Prosopul e
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pentru a se șterge în pauzele regulamentare, dar și pentru a-l
arunca atunci când simte că nu mai poate. În general, atunci
survine un week-end, o mică vacanță, o premiere.
Istorie. Căderea Imperiului Roman. Cred că 476, dacă
mi-am notat bine. Un coleg și-a scris în palmă. O să dau mâna
cu el ca să-mi rămână și mie. Nu a căzut capitala, ci doar Roma.
Capitala se mutase la Ravena, iar puterea politică și financiară
în Imperiul-Frate, cel de Răsărit, care se va numi, peste o mie și
ceva de ani, Bizantin. Atila, „Biciul lui Dumnezeu'', a fost văzut
ca pedeapsa din Înalt a Scizurii. Hunul, care părea că nu are
nicio credință, a fost întors din drumul său devastator de două
figuri angelice: Sfânta Geneviève și Papa Leon. Fecioara
Parisului era diplomată de carieră, membră a Consilului Local.
Ea îi învăța pe parisieni că lucrul cel mai grav în fața urgiei e să
îți părăsești orașul. Atila pe aceasta se baza. Teroarea pe care o
impunea acționa ca un taifun: lovea în afara epicentrului. Când
el ajungea efectiv, găsea cetățile abandonate. În plus, bazânduse pe o strategie de alianțe, Sfânta Geneviève a pregătit marea
confruntare de pe Câmpiile Catalaunice, terminată indecis, dar
obligând hoardele nomade să se retragă. Atila abandonează
Parisul, alegând ruta spre Orleans. Acolo ar fi trebuit să-l aștepe,
în alt tiimp istoric, Ioana d'Arc. Dar se sună de pauză și suntem
invitați să respirăm aer curat din curtea fremătând de actualitate
și de banal.

Capitolul 153

Orele de biologie mi se păreau foarte rare. O dată pe
săptămână. Mă agățam de ziua aceea, ca și cum aș fi vrut să o
prefac într-o infinitate de clipe, ceea ce și era, de fapt. Le
azuream cu speranțele și cu năzuințele mele. Doream să devin
medic și, pentru aceasta, trebuia să fiu bun nu numai la anatomia
și fiziologia umană, ce se predau în clasa a unsprezecea, ci la
toate formele de viață, care începeau cu botanica într-a noua,
continuau cu zoologia într-a zecea și, după marșul triumfal
dintr-a unsprezecea, se terminau apoteotic cu genetica din clasa
a douăsprezecea.
Botanica... Cum era jocul acela? „Flori, fete, filme sau
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băieți". Ce intercalare de știință și a șaptea artă între amorezați,
așa ca să te inducă în eroare. La cunoștințele mele în ale
botanicii, eclipsam orice participant la joc, de nu mai știa dacă
ce spun e nume de floare, de fată, de film sau de băiat. Solanum
tuberosum. Cartoful, dar ce solemn! Carl von Linee din Upsala,
orașul universitar al Suediei, a avut ideea colosală să înnobileze
plantele cu două nume latine. Și iată ce a ieșit! O enciclopedie
fonică! Fiecare frunză reverberează ca în poezia Anei Blandiana,
în care ne mărturisește că arborii au ochi, deși nu își mai
amintește ce vedea când era arbore, dar dovada e că, atunci când
trecem de ei printr-o pădure. îi auzim foșnind din miile lor de
pleoape. Așa trebuie învățată botanica, având cartea de literatură
pe masă. Larg deschisă. În școala generală, aveam colegi cărora
le era milă sa își deschidă manualele, să nu le impregneze cu
praful alb lucitor ce intra pe geamul deschis. Ele se înnegreau
oricum, dar o făceau mai mult pe lateralul foilor închise. Ei
acumulau cunoștințe fiindcă furau de la noi prin tehnica femeilor
pitagoreice, cărora li se interzicea să își ia notițe. Mai mult,
băieții manifestau această recluziune de carte. Era în ei un soi
de ambiție mai degrabă decât indiferență. Fetele care o practicau
o făceau cu voluptatea iubirii. Erau îndrăgostite fizic, cu mult
înaintea noastră, și considerau școala perimată, ceea ce și era
pentru ele.
Doamna profesoară de biologie avea un aer de împărăteasă.
Frumoasă, întotdeauna coafată, îmbrăcată impecabil. Își respecta
profesia. Știa că trebuie să fie un model în tot. Era soția
domnului director, fapt de care nu făcea niciodată caz, având
propria personalitate. Noi eram crispați, deoarece se impunea în
fiecare clipă. Avea si de ce: e greu saă ții în mână o clasă de
aproape patruzeci de elevi, când le predai denumiri anoste, cu
dublu nume latin.O fi făcut Linne ce trebuia pentru știință, dar
pentru școală a dat chics. Noroc cu colegii care mă trăgeau de
haină și mă întrebau în șoaptă: „Despre ce vorbim?"
Le răspundeam: „Urzica!'' sau „Ștevia!" Deși nici eu nu eram
convins, doream din toată inima să dau impresia că sunt. Aveam
ochiul format din atlasele lui Ion Simionescu, pe care le studiam
acasă.
Când ajungeam la ai mei, nu mă lăudam cine știe ce. Mama,
în special, voia să fiu bun la matematică, la fizică și la chimie,
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deși prima nu era materie de admitere la medicină.
Biologia o considera o literatură, o sporovăială, unde știa că
nu mă întrece nimeni și nu avea niciun interes să îmi dea apă la
moară. Tata, docil, era în stare să mă felicite și pentru ce nu
făceam. Obiectul lui de studiu fiind literatura, pactiza cu mine
pe toate planurile. Și tocmai pe el, considerându-l vulnerabil,
aveam să-l înșel, determinându-l să nu îmi mai fie profesor. Cel
care îmi va îngriji prima carte - poeziile din „Sărutul ce ne
desparte'' au fost culese de el la o mașină de scris, de care nu
aveam voie să mă ating, de teamă să nu redactez cine știe ce
manifeste, mașinaria fiind inregistrată de autoritățile
competente. „Vezi, îmi spunea tata, fiecare mașină are un defect:
a mea nu bate bine „t”-ul și pe „r” - trebuie insistat.” Ca în cazul
rotacismului.
Mama mai avea un motiv de evitare a elucubrațiilor mele în
materie de biologie. Doamna profesoară concura cu ea la
dirigenție. Cele trei clase de mate-fizică după treapta întâi și
doar două după treapta a doua se realizau prin algoritme
complicate. Copiii veneau de la toate școlile din oraș. Cum
să-i împarți? De obicei, se încerca păstrarea unui nucleu dur cum eram noi, majoritatea proveniți de la Școala Șapte. Dar ce
faci cu ceilalți? Fiecare școală avea reprezentanții ei. Acum
începeau să funcționeze rugăminți, telefoane, un fel de CV
verbal. Toate bune. Mi se pare lăudabil efortul atât al dascălilor,
cât și al elevilor, de fapt, al părinților acestora, într-o mai mare
măsură, de a alcătui colective performante, unde competiția să
facă legea.
Erau și trădări, plecări din cuib, copii care se dezlipeau de
grupul-mamă. Apoi, patru ani, aceste clase se duelau. Și,
indirect, diriginții. Care are rezultate mai bune la treaptă, la
olimpiade, la facultate. Tezele, extemporalele nu erau luate în
calcul, fiind considerate măsluite. Evident, nu erau, dar bucătăria
internă nu conta. Fiecare profesor umfla puțin notele, ca să își
dea importanță. Chiar și cei mai exigenți, cum era profesorul de
geografie, cedau în cele din urmă, parcă vrând să ne arate că nu
au aplicat decât o strategie ce s-a dovedit caducă în final.
Scopul era să ne facă să învățăm, dar își doreau cu atâta
aviditate, încât ne oboseau. Învățatul de plăcere era o rara avis
printre atâtea aspirații și pretenții. Și apoi, când nu sunt ale tale,

439

MAIORESCIENII

ci ale unei instanțe superioare, te lasă rece. Mama a inventat
ieșirea cu elevii la Cenaclul „Flacăra”, a prins spectacolul de la
Sala Palatului, când a debutat Victor Socaciu cu „Oltule”.
Liceenii ei au pus repede mâna pe chitară, iar Dana și Damian
au excelat. Poetul Adrian Păunescu i-ar fi luat oricând pe scenele
gloriei. Mama i-a ținut în clasă, ca o pasăre cu aripi prea lungi
și prea protectoare. Pe termen lung, au câștigat toți. Aceste clase
concurențiale reprezentau diferența socială într-un regim politic
plat și confuz. Liceul fierbea, dar te livra unei lumi falimentare.
Plecatul peste granițe era prohibit, dar cine reușea ducea faima
României. Eram buni de export, dar exportam numai neferoase.

Capitolul 154

Dunărea e frumoasă oriunde. Am văzut-o de la izvorârea sa,
din Munții Pădurea Neagră ai Germaniei, până la vărsarea în
Marea cea Mare, cum îi spunem noi, deși Marea cea Mare era
pentru Romani Marea Mediterană, Mare Nostrum, pe care o
considerau a lor fiindcă o cuceriseră în întregime. Dar cea mai
frumoasă Dunăre e la Giurgiu. Are o melancolie de fată mare,
care visează dezvirginarea. Știe că marea e aproape și că valul
ei delicat și transparent, albastru-verzui cu fire vineții, se va
destramă la Sulina. Am tăvălit multe liceene prin iarba din fața
ei. Digul e îngust, un ponton, câteva bănci și panorama orașului
Ruse. Ce paradox: de pe malul nostru, Giurgiu nu se vede, ci
portul bulgar. Locul preferat era la sălciile pletoase din spatele
ștrandului, noi îi spuneam la ''Verigă'', deși după alții veriga apei
era în altă parte. Povești înfiorătoare auzeam: despre oameni
care muriseră înecați, bărci dispărute...
Dar noi ne iubeam. Ne sărutam cu patos, manevră pe care o
încercam și în Parcul Alei, dar acolo mai era încă lume chiar și
la ore târzii. Aici, grănicerii, paza de coastă, ne mai puneau câte
o lanternă în ochi. Noi râdeam, fiindcă ei făceau glume: „Na, să
vedeți și voi cine sunteți!'' Erau tineri, nu aveau de gând să ne
ducă la secție, să își prăpădească borderourile proceselor verbale
cu noi. Unii chiar ne lăsau să continuăm. „Doar nu o să vă treacă
prin gând să vă duceți dincolo fără pașaport!
Micul trafic era permis o dată pe lună, pe Podul Prieteniei,
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Bulgaria fiind tot țară comunistă, deci nu aveai unde să fugi.
Grănicerii pactizau cu noi. Se simțeau în permisie, jinduind
puțin la coapsele rumene, pe care fetele reușeau cu greu să și le
acopere. După plecarea lor, nu mai eram așa de temerari.
Pericolul trecuse, parcă eram într-un film derulat cu
încetinitorul, urmărit de prin boscheți de ochi hulpavi.
- Vezi dacă nu e cineva pe acolo! - îmi șoptea fata, ce părea
tot mai puțin îndrăgostită.
- Poate or fi alții ca noi - o linișteam ca Toma Caragiu pe
Anda Călugăreanu în scheciurile lor memorabile.
- Calmul tău englezesc mă scoate din calmul meu englezesc
- ar mai fi avut să adauge, deși îi lipsea scufia de pe cap.
Nu toate erau frumoase, dar noaptea le făcea pasionale. Ea e
anotimpul fetelor, aliata lor. Devin mature, profunde și
captivante, indiferent de vârsta reală. Sunt sigur că
maiorescienele aveau fel de fel de briz-briz-uri șterpelite de prin
caseta mamelor. Multe le pierdeau pe drum, fiindcă nu știau să
le prindă. Chiar noi găseam brățări dezmembrate, cercei
desperecheați (orechinii - cum le ziceam din italiană). Luam
aceste bijuuri fără valoare și le aruncam în Dunăre. Fluviul se
unduia ca o fată mare, înghițindu-și darul. E Rio dela Plata al
nostru, cu cât argint a îngurgitat. Aurul era rar. Dar argint coclit
descopereai peste tot.
În aliaj cu staniu, cositor, nichel, făcea deliciul piețelor de
duminică. Fierari ce se dădeau bijutieri îți croiau la comandă ce
doreai.
- Unde îți e iubita? - mă întrebau.
- Nu e cu mine, dar are inelarul cât degetul meu mic.
Mi-l prindeau în mâinile lor butucănoase, crăpate și
bătătorite, si îl analizau de parcă intenționau să mi-l taie. În cele
din urmă, se apucau de treabă cu destul scepticism, neconvinși
că o să iasă ceva. Îmi introduceau pe deget un inel fierbinte, urât
ca un belciug. Urlam de durere.
- Vezi? Așa suferă fetele amorezate!
Îmi înghețam glasul, dar lacrimile nu mi le puteam opri.
După ce îmi umpleau fosele pleoapelor, se revărsau pe obraji,
pe rute sinuoase numai de ele știute. „Naiba să vă ia!'' - îmi
venea să strig, dar mă abțineam, fiindcă mă știau, doar veneam
săptămână de săptămână.
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- Cât face?
- Nu e gata încă, nu i-am pus incrustațiile.
Și umblau în niște saci cu mărgelușe.
- Nu mă interesează, îl vreau așa!
- Nu vă zgârciți!
Mai așteptam un sfert de oră. Se strângea lume, fiindcă rar
se găsea câte un client.
- Din ce material e? - se găsea câte o femeie să întrebe, și
apoi îmi șoptea, fără să mai aștepte răspunsul: „Pleacă, mamă,
de aici, asta e făcătură, pungașii ăștia o să-ți ia banii!''
Normal că era făcătură, adică artefact, lucrare făcută de om,
și faptul că nu folosea materiale scumpe știam din capul locului,
doar nu venisem la vreun orfevrier renascentist. Băgam inelul
în buzunar și plecam pe Dunăre. Cu aleasa mă întâlneam la
Podul Bizetz, chiar după Alei, unde drumul se prăfuiește ca
pudrat cu făină și e tăiat de o veche cale ferată. Și eu, și ea aveam
câte o iubire oficială, asta era o escapadă, atât de sănătoasă
inimii la acea vârstă. O admiram fără să i-o spun. Purta cu
stângăcie tocuri înalte, mai să cadă de pe ele. Mergea în zig-zag,
ca pe catwalk, spre a-și menține echilibrul și a evita pietrele
căzute din remorci. Fusta era cât o palmă, bluza înfoiată de
sutienul supradimensinat. Părul tapat, buzele rujate. Nimic care
să mai amintească de „Maiorescu". Sunt două licee. Unul oficial
și unul de noapte. Aș fi nedrept dacă l-aș descrie doar pe primul.
Al doilea m-a captivat în egală măsură.
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Zidurile liceului păreau de granit. Scrijelite de noi, când
fetele se lăsau sărutate, împingându-se cu spatele în el, rezista
presiunii cu rigoarea unui pat. Se spune că prima dată iubești pe
verticală. Uneori, în grabă, zgâriam tencuiala cu ghiozdanele
prea colțuroase și mătăhăloase, încercând să înghită în vintrele
lor toată știința lumii. O dată la câțiva ani, o echipă de muncitori,
de obicei aceeași, venea și dădea lustru. Liceul arăta ca nou, dar
biata curte se îneca în praf, iar frasinul tușea groaznic prin
frunzele lui, încercând să își salveze clorofila de pigmentul
sintetic care-i grăbea veștejirea.
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Domnul Director ținea un careu anume. Ne arăta realizarea.
Profesor de matematică, ne vorbea în termeni exacți. Ecuația
trebuia să cuprindă două părți egale. Noi și ei. Noi, cei mulți și
zgomotoși, elevii, și ei, cei câțiva refugiați în cancelarie, tăcuți
și calculați, profesorii. Nu era un război, ci un armistițiu. Și acela
nesemnat, acceptat tacit spre binele fiecărei tabere.Ni se spunea
câtă muncă de refacere, ce efort financiar, ce vechime are liceul
și ce valori a găzduit. Noi priveam absenți, întrebându-ne fiecare
dacă ne mai putem săruta iubitele și dacă acest nou praf rozaceu
se ia pe sarafan. Ar fi intersant, fetele ar purta marca liceului și
a iubirii lor, cum erau înainte uniforme diferite, dacă studiai în
capitală la „Șincai” sau la „Lazăr”.
Domnul Director spunea din memorie lista oamenilor mari
ai liceului: Droc-Barcian, Savin Popescu, Dan Barbilian... Când
voi fi și eu printre ei? Mi-am luat angajamentul să nu mai sărut
nicio fată sau, cel puțin, să nu o mai reazem de peretele școlii.
Gata cu copilăriile! Dar împingerea aceea în trupul cald îmi
dădea ghies. Îi simțeam răsuflarea sufocată de vrajă, emanând
un abur cald, care nu-i venea din plălmâni, ci direct din pântec.
Nu știam anatomie pe atunci, îmi plăcea să cred că toate
cavitățile sunt legate între ele și că poartă același afect. Ea se
înălța puțin pe vârfuri, își scotea călcâiul din tocul lipicios al
pantofului și își dădea buzele la sărut. Și le țuguia ca și cum ar
fi vrut să le rujeze, apoi le elibera cu pasiune și le dilata ca o
amforă. Sânii mă înțepau, brațele mă prindeau de șold. Mă
propteam cu mâinile în zid. Dacă treceau colegi mai mici, ne
ocoleau, cei de vârsta noastră se apropiau la o distanță care le
permitea să vadă cine suntem, iar cei mari pur și simplu mă
împingeau în ea, de biata fată se speria de atâta brutalitate.
Odată m-a văzut chiar domnul director. Era seara târziu,
lumina din cabinet era închisă. Liceul însuși părea părăsit. Toți
îl abandonaseră. Era o insituție, nu o casă. Avea valoare
profesională, nu afectivă.
Aplecându-mă pe trupul acelei fete, o zideam ca pe Ana a lui
Manole. Dam viață construcției. Astfel eram sigur că în timp nu
o să se surpe. Fata se simțea bine. Răcoarea înserării îi pătrundea
pe sub sarafan, ca o mână nevăzută, ce nu era a mea, ci una mult
mai fină, o boare care nu purta tăria dezvirginării. Zidul liceului
se crapă. Plesnea ca Peștera lui Ali-Baba dupa rostirea cuvintelor
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magice. Aici nu era vorba de „Sesam, deschide-te!” și nici măcar
de „Te iubesc!”. Le vrăjeam cu ce-mi venea la îndemână și ele
îmi dădeau trupul lor. Nu le făceam nimic, mă temeam de
urmări, nu eram pregătit de nimic serios, doar le amăgeam. Am
înteles că așa fac și cățelandrii când se mușcă între ei fără a se
răni. Se pregătesc pentru haită.
Ne-am lăsat ghiozdanele jos. Al meu era mult mai greu.
Mi-a strivit piciorul. Aveam mania să iau și material didactic
suplimentar, de parcă eu predam. Fata avea mai degrabă o
poșetă, jumătate farduri, cu care, la o adică putea să și scrie, o
carte universală și un blocknotes. Când am proptit-o în zid,
i-am simțit abdomenul cald, pulsând prin ombilic, iar printr-o
imagine eronată mi-am închipuit că acolo e Delphi, unde
sosiseră marinarii naufragiați și unde Apollo îi învățase taina
proorocirii.
Fetele acestea care se lăsau sărutate pe zidul liceului nu erau
multe. Câte una, două din fiecare clasă. Cele de la țară erau mai
cuminți, veneau cu niște tradiții numai de ele știute și pe care se
fereau să le încalce. Orășencele nu aveau scrupule dacă în ele
se nășteau dorințe. Acum, după cum se aprindea sămânța: în
unele mai devreme, în altele mai târziu. Nici boabele de porumb,
când le pui pe vatra încinsă, nu pocnesc toate deodată. Sărutul
la fața locului avea cel mai mare succes. O întâlnire în oraș
complica lucrurile: trebuia să fugi de acasă. Câtă vreme așa, cu
ghiozdanul pe umăr, aveai alibiul perfect.
La un spălat de rufe, mama mi-a zis că mi-a găsit ruj pe
cămașă. Era una a tatei, cu care mă potriveam la număr și pe
care o împrumutam fiindcă era de un albastru intens, mult mai
bun decât azuriul decolorat al celor școlare. Mama avea o
mândrie în glas. Se fălea cu mine că mă făcusem mare. Dacă ar
fi știut de când eram eu așa! De pe vremea taberelor în care mă
trimitea cu atâta încredere, lăsându-mă pradă hazardului și forței
oarbe a instinctelor primare.
În acea seară târzie, a intrat în curtea liceului domnul director.
I-am recunoscut silueta solidă și ageră. Pășea hotărât. Fata și-a
încleștat mâinile pe șoldul meu. Nu i-am dat drumul din
strânsoarea umerilor. Am întors capul instinctiv. Știam de unde
poate veni pericolul. Mi-am încrucișat privirile cu acelea ale
domnului director. Toți cei care îl aveau la matematică spuneau
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că e un profesor conciliant. Dar aici nu era vorba de un târg.
Știam că nu acceptă niciun compromis. Un câine sălbăticit,
botezat Colț Alb de Jack London, și tot nu ar fi stârnit mai multă
teamă și mai mult dispreț cum am produs eu în seara aceea. Colț
Alb înjumătătise numărul câinilor care trăgeau la sanie, eu
încălcasem consemnul hotărât cu numai câteva zile înainte.
Eram primul care trecea frontiera. Probabil nu și ultimul. Dar,
dacă cel dintâi e iertat, creează precedentul. Am lăsat mâinile
de pe umerii fetei și astfel i-am îndepărtat de zid. Era un gest că
înțelesesem semnalul. Nu s-a recurs la vorbe. Ne-am îndepărtat
ușor. Nu am salutat ca și cum am fi sperat că nu am fost văzuți.
Silueta domnului director a rămas cantonată la câțiva pași de
trunchiul masiv al frasinului, care în noaptea ce se instala
devenea singurul reper.
A doua zi nu s-a ținut careul de penalizare. Totul s-a
desfășurat de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Am trecut să văd
dacă în carnea zidului rămăsese vreun semn. Doar eu, care știam
exact locul, am reușit să deslușesc o zburătăcire de fire ca de
cretă, lăsând un cuib de fese, șolduri și umeri. Pe fațada opusă,
centrala, vizibilă dinspre oraș, trona nestingherit firmamentul în
bronz al liceului cu numele lui Maiorescu scris cu „j” ca pe
timpuri.

Capitolul 156

La liceu, mă duceam în fiecare zi cu mult elan. Ca prin
farmec, după câteva ore, pofta dispărea. Îmi plăcea când învățam
dimineața, totul era ca la Facerea Lumii. Eram odihnit, dar
aveam colegi care picotau, semn că pierduseră noaptea cu mai
știu eu ce roman de aventuri sau polițist. Eu mă feream de astfel
de cărți. Părinții mei nu cumpărau așa ceva și mie nu-mi
permiteau să le împrumut. Nu era o o interdicție totală, dar, când
am adus de câteva ori Haralamb Zincă, Rodica
Ojog-Brașoveanu și chiar Agatha Christie - strâmbau din nas. Îl
acceptau pe Sir Arthur Connan Doyle cu al lui Sherlock Holmes,
probabil fiindcă mi-l recomanda inginerul bibliofil, prietenul
tatei.
Eu nu pierdeam nopți. Rareori sufeream de insomnie, fie
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când era prea cald, dormitorul meu plasându-se toată
după-amiaza spre soare, - și în Giurgiu vremea toridă începea
din aprilie și nu înceta până la sfârșit de octombrie, - fie când
vreun vis erotic mă trezea și nu mai reușeam să adorm.
Coșmaruri nu am avut. Dar vise în care să îmi închipui colegele
ajunse femei, din abundență. Pe liceenele din anii mai mari nu
trebuia sa le disimulez nocturn. Ele îmi apăreau și ziua, era
suficient să închid pleoapele și scăpam de pătratele caietelor de
matematică ce îmi aminteau de cămășile noastre din școala
primară. Cu câtă forță se proiectau aceste făpturi asupra
adolescenței mele!
Pe mine, femeile m-au maturizat, nu cărțile sau sfaturile
părinților. Dascălii nici atât. Ei te lasă într-un mediu infantil, al
veșnicei educații. Scopul pedagogiei nu e să te facă om mare, ci
să te țină în frâu. Astfel, bine strunit, devii robul unor cărți, al
unor idei învechite, pe care trebuie să le iei ca atare. Dreptul la
replică nu ți se dă. Replica ta trebuie să fie ca în teatru: una
stabilită de dramaturg și acceptată de regizor. Ești învățat chiar
și ce dicție să adopți și ce mimică să exprimi. Adio, libertate,
înainte de a o avea! De aceea, cei care reușesc cu adevărat în
viață sunt cei care nu s-au înțeles bine cu școala, care nu și-au
propus să facă o carieră de elev.
Fetele, pentru cei care le simt pulsația, sunt un mijloc ideal
de formare. Aveam colegi insensibili la mirajul feminin. Jucau
fotbal ore în șir în curtea liceului. Din când în când mai
întrerupeau meciul, când trecea o fată cu adevărat croită sănătos,
pe care tot liceul o recunoștea ca atare. O admirau ca un semn
de normalitate și atâta tot. Dintre fotbaliști, doi - trei aveau
prietenă. Restul se supuneau mingii cum se supuneau
profesorilor.
Eu, nefiind talentat la fotbal, ba mai mult neavând nici cea
mai mică aptitudine, nu puteam să fac parte din nicio echipă,
nici măcar din cea mai slabă, bătută de toate celelalte și care își
petrecea ziua pe margine, așteptând intrarea când echipele mari
se dezmembrau sau își permiteau câte o pauză. Fetele mi-au
rămas singura cale de atac a vieții. Dacă te duci la școală doar
ca să înveți mai bine, rămâi acasă. Nu te alegi cu nimic. Decât
cu amăgirea că și s-a burdușit carnetul cu note bune. Nimeni nu
o să te întrebe de ele. Dar dacă ai iubit, dacă ți-ai încărcat sufletul
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cu minunății, fii sigur că ai să te întrebi tu însuți la fiecare
moment de răstriște al vieții, și nu vor fi puține. Eu întotdeauna
am răspuns mândru la astfel de întrebări. Nu am ratat nicio clipă
de împlinire. Chiar dacă am fost dezamagit, înșelat, umilit,
mi-am dat repede seama că toate fac parte din regula jocului.
Rezistența la frustrare o capeți de mic și ți se consolidează ori
de câte ori nu ajungi la ce îți dorești sau ți se ia ce îți e drag.
Când începeam cursurile la prânz, aveam dimineața la
îndemână, prilej pentru a învăța pe rupte. La școală mă duceam
epuizat. Ai mei îmi dădeau să mănânc bine, ca să rezist, și pe la
orele două-trei mă apuca siesta. Nu doar pe mine, toată clasa
lâncezea. Vorbea doar profesorul cu o voce spartă, stridentă,
perturbatoare. Dacă ar fi tăcut, s-ar fi auzit sforăiturile noastre.
Era intersenat că se țineau și cursuri seral pentru oamenii muncii
care nu își luaseră Bacalaureatul. Nu voiam să-mi închipui ce
se întâmpla pe la orele acelea! Când auzeam că mai fac și
banchet, oameni de peste treizeci de ani, „Marele Gatsby” mi
se părea depășit. Profesorii ne subapreciau, altfel nu ne-ar fi
putut domina și nu și-ar fi exercitat profesia. Dar noi le veneam
de hac. Ei aveau pedagogi, noi fandoseala strecurării, arta de a
fi mereu în culpă, dar pledând ca inocenți, virtuoși pentru merite
ce nu ne aparțineau. Puținii care nu înțelegeau jocul cădeau la
mijlocul celor două tabere. Între tranșee. Acolo unde nimeni
nu-i putea apăra. Mai tarziu, urma să sufere de nevroză, astenie
psihică, spleen, melancolie.
Eu sunt un robust. Liceul a fost primul meu bastion. Nu
l-am cucerit, am intrat în el și m-am apărat cum am putut, cu
meterzele lui în fața mea. Nu am evadat din el, nu aveam unde
să mă duc, dar nici vasal nu i-am fost. I-am purtat stindardul
doar ostentativ, să-i arăt că-i știu faima, dar că nu accept să mă
strivească. Ce e o furnică sub o piatră? Dar dacă toate furnicile
sapă, își fac mușuroiul acolo. Elevii buni din fiecare generație
au creat galerii. Peste ani, ei se întâlnesc. Vorba lui Marin Preda:
”omul e ca nisipul, luat din dună, poate fi strivit fir cu fir, dar
duna întreagă rezistă atunci când pasul apasă pe ea.” De aceea
Maiorescienii sunt mii și mii și liceul este unul singur.
Dominându-i în generația lor, dar fragil și maleabil, crevasat ca
un labirint pe parcursul veacurilor.
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Liceul are nevoie de elevi noi precum pomul de flori.
Toamna e anotimpul germinației școlii. Mereu i-am privit cu
drag pe bobocii care se împingeau unul într-altul, copleșiți de
emoție și teamă. Curtea li se părea infinită față de cea cu care
erau ei obișnuiți. Nu atât profesorii, cât elevii mai mari îi
speriau. Aceștia din urmă aveau vocile hodorogite de hormoni,
impulsuri care mai de care mai belicoase și niște priviri
scrutătoare. Diriginții aplicau sistemul de cloșcă. Își chemau puii
sub aripă. Se formau, astfel, careuri mai mici, cu unghiuri
perfect drepte, ca trasate cu creta.
Încercam să mă regăsesc într-unul din acești boboci. Mi se
păreau mult mai panicați și mai lipsiți de perspectivă. Deși se
spune că generațiile evoluează. Eu venisem cu un gând clar: să
cuceresc lumea. Care lume, nici eu nu știam, iar ce înseamnă „a
o cuceri” era și mai complicat. Acești debutanți ostoiau puțin
duritatea și indiferența, platitudinea și blazarea imprimate de cei
mari. Fiecare serie termina lamentabil ciclul educațional.
Începea crispată și detensionarea pe care o obținea în final nu
era decât o pierdere de perspectivă. Trecuți prin atâtea materii
pe care le-au abandonat rând pe rând, absolvenții se simt
incapabili de a fi universali, scopul tacit al liceului. Își aleg o
facultate prin eliminarea celorlalte și nu prin vocație. Liceul
devine, astfel, inversul modelului său antic și al avântului pe
care l-a creat în Renaștere. Dar fiecare nouă generație e inocentă.
Nu știe nimic din ce o așteaptă. Dascălii, singurii care cunosc
urmările, nu schimbă stratagema. Dacă sistemul a funcționat
până acum, la ce bun o schimbare de dragul unor rezultate
improbabile? Liceul dă același lucru tuturor și lasă fiecăruia
posibilitatea să se dezvolte. Să ia din aurul pe care i-l oferă
suficient material pentru propria statuie. Dar mulți termină cursa
atât de dezamăgiți, încât lasă metalul prețios neatins.
„Maiorescu” este depozitarul unor lingouri. În clasa a noua ți le
dorești, într-a douăsprezecea îți dai seama că nu-ți servesc la
nimic.
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Capitolul 158

Mama și tata îi spuneau „Generala”, iar alteori foloseau un
nume derivat, probabil, din cel propriu, redus la două silabe
identice, puternic vocalizate. Noi, copiii, nu îi spuneam în niciun
fel, din simplul fapt că nu aveam voie să asistăm la discuțiile
celor mari, cu atât mai mult la cele serioase. Și, când apărea
acest nume, întotdeauna după momente de tăcere, asemănătoare
cu pauzele gongului la teatru, totul devenea profund. Sora mea
se simțea și pleca, dar eu, cum eram dornic de inedit și de
rarități, găseam motiv să mai rămân. Și, cum ne reuneam în
bucătărie, inventam că îmi mai e foame la finalul mesei și mai
primeam jumătate de farfurie, din care serveam fără tragere de
inimă, dar cu urechile ciulite.
Ai mei uneori schimbau subiectul, dar alteori, când ora era
târzie sau abordarea presantă, îmi făceau fără voie pe plac și îl
extindeau. Atunci se vorbea de „Generală”. Acest supranume mi
se părea ciudat, o feminizare a „generalului'', care, din câte
știam, conducea oști, era strategul absolut. Dar „Generala”?
Numele nu era nicidecum ironic. Ai mei îl rosteau cu admirație
și cu gravitate. Ca pe niciun alt nume. Pe celălalt, format din
două silabe aparent identic răsunatoare, în realitate o alto și o
mezzo soprană, ca superbele interprete ale grupului „ABBA”,
îl pronunțau mult mai rar, cu o familiaritate și cu o dulceață
aparte. Conținutul discuției îmi scăpa întotdeauna, apăreau
cuvinte complicate: „programă”, „metodologie”, „evaluare”,
„pedagogie”. La un moment dat, ele mă obligau să mă retrag,
lăsând mâncarea aproape neatinsă. Dar misterul persista. Îl
desfăcusem cu mult înainte, fără să îmi dau seama, dar sensurile
lui le deslușesc abia acum.
„Generala” era inspectoarea primă a învățământului
giurgiuvean. O cunoscusem încă înainte de a deveni
maiorescian, eram în vacanța ultimilor ani gimnaziali, când am
făcut cu tata și cu aproape tot colectivul inspectoratului turul
capitalelor socialiste. Nu am crezut că o excursie la o astfel de
vârstă fragedă poate lăsa amintiri atât de puternice! Oamenii din
grup păreau aleși după criteriul prin care Iason își alcătuise
echipajul corăbiei Argos. Și spre o Colchidă mergeam și noi.
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Singurul navigator care nu avea ce să caute acolo eram eu,
precum inutilul Orfeu, ultimul accepat, cu lira lui. Iason l-a
folosit cel mai mult, ceilalți Argonauți neimplicându-se în
obținerea Lânei de Aur. El a adormit sirenele și pe dragonul
păzitor din fața stejarului. Din grup eram cel mai mic, cu un an
mai mare decât mine fiind fata inspectoarei generale. Prezența
ei îmi dădea curaj, dar mă și timora. Faptul că mai era un copil
părea liniștitor, dar ea era mult mai profundă și mai serioasă
decât mine. Diferența de un an e mult mai mare când ești mic.
Și o amplifică erudiția.
Fata era foarte bună la toate materiile, parcă vrând să
întruchipeze idealul didactic al mamei. Eu eram un diletant.
Citeam din toate fără să mă aleg cu nimic. Eram ireconciliabili
înainte de a ne cunoaște. Și totuși, am considerat voiajul un prilej
de a face un pas spre ea. Si, cum pentru mine un pas era iubire,
fiindcă eram atât de primitiv, încât lucram doar cu două
sentimente extreme, dragoste și ură, m-am pus pe pândă. Am
încercat să văd ce domenii îi plac (îi plăceau toate), ce
particularități avea (era un creuzet), prin urmare era
inabordabilă. Aproape retras în înfrângerea mea, am ales pe rând
amiciția câte unei familii.
La masă, acolo unde amplasarea era de așa natură, încât să
permită asocieri de patru, glisam, făcându-ne cunoștințe noi.
Tata, mai puțin sociabil decât mine, intrase în jocul meu,
găsindu-l util formării mele. Astfel, am mic-dejunat, prânzit și
cinat cu toate materiile școlare întruchipate în oameni vii și
frumoși, așa cum, probabil, se va fi întâlnit Platon cu Ideile și
Socrate cu Legile Cetății. Mi-au demostrat, fără să își propună,
că școala e frumoasă și dincolo de rolul ei modelator, e un liant,
ceva de care merită să nu te desparți toată viața. Făceau cât o
mie de ghizi. De altfel, îi completau magistral pe ghizii oficiali,
impuși de organizatori, care fie cunoșteau parțial româna, fie nu
sesizau întotdeauna ceea ce noi doream cu adevărat să știm.
Atunci mi-am dat seama cât de important e cu cine pleci la drum
și mi-a părut rău că mama și sora mea rămăseseră acasă. Ele mai
fuseseră în alte excursii, dar aceasta mi se părea inițiatică,
simțeam cum cresc.
Într-o seară, am găsit cu cale să o invit pe fata „Generalei”
prin Berlinstadt. Eram cazați la cel mai mare hotel și reperul
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întâlnirii, ceasul universal din fața lui, mi s-a părut provocator.
Aveam în fața ochilor ora pe toate meridianele. Mi se părea
incredibil că o aceeași lume își împarte timpul atât de diferit.
Fata întârzia sau eu sosisem prea devreme. Ceasul rotativ nu mă
ajuta cu nimic. Încurca fusele și ițele. Așteptam placid un semn
de îndurare din partea lui Cronos. Și a venit, cu fată cu tot. Nu
mai știu pe unde ne-am plimbat, fiindcă nu cunoșteam orașul.
Pur și simplu, am încercat să ținem un drum drept, cu speranța
de a nu ne rătăci, deși mie îmi surâdea ideea.
Ea era într-un balonzaid galben și avea ochii albaștri. Ca ai
Generalei. Mă privea prin ei ca prin niște lupe măritoare. Eram
mic, fără doar și poate, dar voiam să par mare și important. Îmi
cumpărasem de la un imens magazin vecin o salopetă de blugi
de un indigo intens, strânsă pe mine. Îmi stătea foarte bine, avea
croiala perfectă. I-am făcut safteaua, alături de o cămașă în
carouri varșoviană. Eram frumoși și tineri. Nu mai eram copii.
Preț de câteva ore. Vacarmul străzii, fără a fi perturbator, alcătuia
o ideală perdea fonică. Ne ferea de indiscreți, deși limba era un
baraj de netrecut. Dar toată lumea bănuia că suntem îndrăgostiți.
Ceea ce, în parte, și eram. Partea mea.
Nu mai știu ce am vorbit. Mă simțeam dominat de forța
copleșitoare a unei culturi riguroase. Fata aceasta avea rezultate
extraordinare la Olimpiadele de Matematică, angoasa vieții
mele. Eu eram un literat, adică unul care se juca cu cuvintele,
fiindcă cifrele îi erau inaccesibile. În scurt timp, ea a invocat
necesitatea de a se întoarce la hotel. Am pus totul sub umbra
unui nou eșec al meu, nu atât de important, fiindcă nu îmi
clădisem iluzii. Devenisem matur. Colocviile dejunurilor
dadusera roade. Precum Faust și Peer Gynt, aș fi vrut să văd
întreaga lume în modul acesta. Un alt eveniment perturbator
urma să mi se întâmple în scurt timp. Destinațiile finale erau
Moscova și Sankt Petersburgul. La vama Unghieni, pe drumul
de întoacere spre țară, fiindcă la dus mersesem cu avionul,
mi-am dat seama de o diferență fizică: aceea a boghiurilor
vagoanelor care trebuiau schimbate. Incongruența
ecartamentului căilor ferate. În acest tren, în care am străbătut
imensitatea Rusiei, am avut o întâlnire dostoievskiană. Eram în
salonul samovarelor. M-am îndreptat spre unul din ele și mi-am
umplut o cană largă cu acea băutură aromată, roșcată și fiebinte.
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M-am așezat pe o canapea confortabilă și am început să
savurez aburul parfumat, care îmi inunda nările. Eram singur,
tata se culcase de ceva timp, când în salon, purtată de insomnie,
a intrat Generala. Părul nu mai era atent coafat ca în timpul zilei
și pleoapele nu mai erau fardate. Dar purtau o frumusețe
naturală, pe care nu o mai întâlnisem. Nu aveam gust estetic,
dar mi-l formam brusc, ca Nichita în fața „Pietei” lui
Michelangelo. Nu eram în Bazilica San Pietro a Vaticanului, ci
într-un tren ce ne purta lin prin stepe infinite, dar senzația
contagiului era aceeași.
Mă simțeam captivat de ceea ce nu înțelegeam. Întâlnirea cu
arta exclude intermedierea științei și chiar a rațiunii. Generala
era la origini profesoară de matematică, mă așteptam să avem o
întrevedere glacială.
M-am ridicat să o salut și să plec. Stropi fierbinți de ceai
mi-au sărit pe degete. Am strâns din buze, neîndrăznind să țip.
Generala, sesizând incidentul, mi-a făcut semn să mă așez. Am
luat loc umil, ca într-o bancă școlară. A venit repede cu un
șervețel umed dintr-o cutie de pe servantă și mi-a tamponat
bășicile în formare. Nu știu leac mai bun pentru durere. M-a
privit din imensitatea ochilor albaștri și mi-a adus răcoarea
apelor marine.
M-am înzdrăvenit. Puteam pleca, gândeam, și am dat să repet
gestul, cu mai multă grijă de data aceasta. Dar aceeași mână
ocrotitoare mi-a apăsat blând umărul. Generala nu vorbea, parcă
nevrând să perturbe liniștea serafică a nopții. Și-a pus o cană cu
ceai și s-a așezat lângă mine, la o distanță impusă de decența
pedagogică. M-a întrebat ce e cu mine, nu la ora aceea, ci ce e
cu mine în viață. Îmi dădea impresia că fata domniei sale îi
spusese de escapada noastră de seară, excursie în excursie, ca
în Mahabharata, și venise să o disculpe cumva. Dar fata nu
greșise cu nimic, pur și simplu eu fantazasem, ca de atâtea ori
în viață, și, spre norocul meu, întâlnisem pe cineva dotat cu harul
rar al cumpătării.
M-a întrebat, spre a fi mai explicită, ce vreau să mă fac. A
evita sintagma „când voi fi mare”, considerandu-mă deja apt
pentru o astfel de chestiune. Am răspuns în șoaptă, parcă vrând
să temperez lipsa de modestie: „Doctor!” „Medic” nu îmi
spunea nimic pe atunci, și deși auzisem termenul, mi se părea
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definiția unei profesii ca oricare alta, chiar o meserie primitivă,
câtă vreme „doctor” era o culme. Nu știam că e și un titlu
onorific, care creează atâta confuzie.
- Nu cumva dorești să te faci și altceva?
Am răspuns instinctiv, parcă apărându-mă de prima
minciună:
- Scriitor!
Despre scris știam mai puțin decât despre medicină. Nu
întelegeam cum se poate trăi din asta, cum se pot câștiga bani
delectându-te, cum îți poți amăgi ziua de lucru încărcând-o
confucianist.
- Așa mai merge - mi-a spus Generala - știu că scrii foarte
frumos, ești cel mai bun la Olimpiadele de Literatură, citești
enorm.
Am rămas gâtuit de emoție. Mi-am permis pentru prima dată
să sorb din ceai. Se răcise de-a binelea.
- Nu știu dacă o să le pot face pe amândouă.
Cu o astfel de abordare rațională, treceam spre domeniul
matematicii. Nu întâmplător. Doream să câștig partida. Însă cea
care făcuse deschiderea era Generala și avantajul urma să și-l
păstreze până la final.
- Să știi că e greu să reusești în două domenii deodată! Fie le
vei duce pe rând, fie vei face o muncă de Sisif. Dar s-ar putea
să proptești bolovanul în vârful stâncii, asta ține doar de... - și a
arătat spre plafonul vagonului-restaurant și, implicit, spre cerul
înstelat de deasupra lui.
Fiindcă în noaptea aceea nu putea fi decât un cer ca în Gogol.
Într-un învățământ profund laic, mi se preda, departe de țară,
cea mai frumoasă oră de religie. O oră pe care nu aveam să o
mai uit niciodată.

Capitolul 159

Fâlfani e o Atlantidă. Un sat pe colinele Argeșului, după
Corbii Mari și Mici și după Pădureți. Pentru mine, nu mai există.
Odată cu vânzarea casei bunicilor, am fost expropriat din
copilărie. Nimeni nu îmi mai poate da livada de vișini, oricâte
coșuri cu fructe putred-sângerii mi-ar aduce. Atlantida poartă
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numele Atlanticului, dar nimeni nu a găsit-o în acest ocean. Mai
degrabă în Mediterană, insula cu cetatea zidită în cercuri
concentrice, după cum o descrie autorul termenului de
„Atlantida”, înteleptul Platon. Dar aceasta e Santorini, fâșie de
pământ scufundată de cutremure și de stihii necunoscute.
Fâlfanii migrează în lumile mele, pe care nu mi le definesc
și nici nu mi le mai populez măcar. Sunt un transfug într-un
trecut tot mai evanescent, care coincide bizar cu anii existenței
mele. Vorbesc de mine ca de un personaj ireal, creatură ciudată,
capabilă de a se autodevora înainte de a se înțelege. Scrisul e
reminiscența unei vieți netrăite decât parțial, la o vârstă când
priceperea ei era inexistentă și, prin urmare, ar trebui să fiu scutit
de vina nefructificării. Platon nu desprinsese filosofia de mit,
iar Socrate îl molipsise să fie oracular. Fiecare vorbă a lui avea
mai multe înțelesuri.
Geografii ar trebui să înțeleagă o dată pentru totdeauna că
Fâlfanii și Atlantida nu există pe nicio hartă a Lumii,
exceptându-le pe cele utopice, care se vând prin bâlciuri, spre
bucuria copiilor, care se și văd navigând pe mări ce nu au fost
vreodată prinse în albii. Și Fâlfaniul era circular. Aparent liniar,
de-a lungul unei șosele pârjolite de căldură în vacanțele noastre
de vară, în realitate, se putea spirala ca Parisul. Neamul nu era
de pescari luteți și nici un Haussmann nu au avut, dar
stratificaseră totul în colonade, trepte și gradene.
Un Epidaur în care toată lumea avea acces și fiecare murmur
de pe scenă era amplificat până în cel mai îndepărtat cotlon al
amfiteatrului. Așa sunt satele românești, cetăți feudale, care
rezistă oricărui atac progresist. Istoria, precum arta, sporește
percepția. Anatole France spunea că istoria nu e o știință, fiindcă,
pentru a o vedea, trebuie să ți-o imaginezi. Epidaurul a fost
ridicat lângă un azil psihiatric. Bolnavii beneficiau de cură
teatrală. Eu, dacă nu am înnebunit încă, e fiindcă am jucat teatru.
Aristotel a lansat „catharsis”-ul. Întâlnești în tragedii fapte
cutremurătoare, le recunoști în tine, plângi și te eliberezi. Freud
va, numi peste două mii de ani, acest fenomen drept
Ubertragung, transfer.
Atlantida s-a scufundat fiindcă ținea o civilizație prea grea.
Se întreabă Marin Sorescu: „Cine a construit Lumea pe un
pământ care se lasă?” La fel, copilăria a apăsat pe eșafodul firav
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al scheletului meu. Și, înainte de a mă scufunda pe mine, a
scufundat Fâlfaniul, o pradă mai ușoară prin materialitatea lui
imediată. Fără îndoială, voi urma eu. Precum Soljenițân, știu că
a crescut iarba înaltă peste mormântul copilăriei și al tinereții
mele. Sunt totuși viu, dacă am amintiri. Eu cred că o să-mi
amintesc și pe Lumea Cealaltă, chiar dacă nu o să mai pot scrie.
Insula Misterioasă a lui Jules Verne și aceea căreia i-a pus
elice, tot Atlantida trebuie să fi fost. Robinson în ea și-a trăit
veacul. De ce eu am fost alungat? Cu ce am greșit? Chiar să fi
riscat să o scufund? Sau simțindu-și degradarea m-a salvat ca
pe ultimul știiutor de carte, spre a putea să o descriu? Sunt o
sticlă cu răvaș, plutind pe oceanele planetare moarte și vii.
Scrisul meu ilizibil îmi arată sălbăticia, primitivitatea, lipsa de
stil și de grație artistică. Scriu așa cum o bovină lasă o urmă de
copită în nămolul ce se pietrifică în arșiță.
Natura are legi insurmontabile. Permite grandoarea pe care
tot ea o reduce la haosul germinativ.
Fâlfani, fâlfâire de aripi spre comuna Stolnici, care o
păstorește. Neam de boieri, al carui ultim descendent,
academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici, mi-a fost profesor
de antropologie. Venisem cu lecțiile făcute. Îi citisem cartea
„Anatomiști în căutarea sufletului”, care se află în biblioteca
părinților mei, între „Divina Comedie” a lui Dante și „Iliada”
lui Homer. Nu am avut curajul să-i spun eruditului că provenim
din aceeași zonă telurică. Numele meu încă nu conta. Trebuia
să-l zidesc. Fie și la mii de leghe distanță. Când ne apropiam cu
mașina noastră vișinie, câștigată de mama printr-un carnet de
depuneri, economii și consemnațiuni, mă cuprindea emoția. Mă
întorceam, ca în „Adela” lui Garabet Ibraileanu, într-un trecut
pe care nu-l trăisem încă și care mă cuprindea formativ. Asistam
la propria mea viață din afara ei, ca un grav bolnav psihic.
Conștient de incurabilitatea stării, nu o descriam nici părinților,
care, astfel, mă credeau fericit. Dar cum să fii fericit, când tot
ce ți se întâmplă e un destin ce îți scapă printre degete și zeul
toarnă șuvoiul cu atâta sete, încât nu-ti dă voie nici să te
răcorești, nici să sorbi?
Prin faptul că se apropiau împăcați de finele vieții lor, bunicii
mă învățau veșnicia. Viața viitoare nu începuse, dar le era
aproape și ei se pregăteau de ea, petrecându-și cu noi ultimii ani.
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Ne vor aștepta dincolo, văzându-ne zbaterea. Tata-mare era
Pater Familias. Spre deosebire de tatăl meu, care a refuzat orice
autoritate, bunicul matern o împunea pe a lui. Masa nu începea
fără el și fără rugăciune. Era Dumnezeu sau, oricum, trimisul
Cerului în Fâlfani. Spre el făceam semnul Crucii. Apoi scotea
țoiul rece de țuică legat cu sfoară. Sticla era albăstrui-verzuie,
ca și lentilele ochelarilor, pe care la masă sau la câmp nu-i purta,
ci doar când rezolva probleme de trigonometrie sau întocmea
clasamentul adevărului pentru prima divizie de fotbal. Masa era
simplă și bogată. Cartofi ca acolo nu am mai mâncat niciodată.
Tăiați în cupe mari, se înăbușeau în untură, acoperiți, apoi, cu
rozmarin. Copți, prindeau o crustă aurie.
Carne mâncam rar și întotdeauna înecați în lacrimi, ca în
poezia „Moartea căprioarei” a lui Nicolae Labiș, pe care o știam
pe dinafară, atât din cântecul fraților Chiriac, cât și dintr-o carte
ponosită de atâta citit. Noi, verișorii, am plâns-o pe „Albișoara”,
curca din ograda găinilor, elegantă, solemnă, curată ca spuma
laptelui. De ce a trebuit să moară? Nu am înțeles. Noi o voiam
vie. Ca și noi. Să trăiască cât noi. Dar bunicii știau un adevăr
care nouă ne scăpa și pe care nu am niciun chef să-l înșir aici.
Am aflat mai târziu că, în India, păunul asigură nemurirea, iar
în Grecia, Argos, cel cu o sută de ochi, sacrificat de către
Hermes, s-ar fi transformat tot în păun, trasportând-o pe Hera
peste tot pe unde soțul ei, Zeus, comitea infidelități. M-am
liniștit, astfel, plasând-o pe Albișoara într-o specie mai bună și
în Olimpul Fâlfanilor. Am ales colina cea mai înaltă, acolo unde
m-am sărutat pe furiș cu verișoara mea din Pitești, cu cele mai
frumoase cosițe aurii până la Blonduța maioresciană
inaccesibilă. Lacrimile au spălat de colb ograda orătăniilor.
Sanctuarul Albișoarei era pregătit. Înălțarea ei s-a produs firesc,
doar avea aripi. Niciunul din noi nu se atinsese de ele, când le
văzuse în farfurie.
Pepenii pe care i-am mâncat la Fâlfani erau cei mai roșii din
câți am văzut vreodată. Aduși în niște căruțe descentrate, cu
osiile pârâind sub greutatea tigvelor. Negustorii îi țineau în câte
o mână, dându-ne impresia ca sunt ușori, dar, când îi agățau în
hamacul cântarului, acesta își umfla ochiurile și cobora cursorul
cu o viteză ce depășea legea gravitației. Ne dădeam toți bănuții
pe care-i aveam, ba ni se mai spunea că am luat coaja pe datorie.
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Tata-mare despica dovleacul verde. Din mijloc, se desprindea o
fâșie de miez roșu, numită „creastă de cocoș”. Revenea celui
mai răsfățat dintre nepoți. M-am simțit mândru cand nu am mai
fost ales. Crescusem. Nimeni, de teama pleșuviei, nu se atingea
de roșeața rămasă pe scăfârlia pepenelui. Feliile subțiri se
numeau „muzicuțe”. Se putea cânta la ele fără a emite un alt
sunet decât unul care amintea de suptul pruncului. Bărbia se
umplea de pulpa roșie. Degetele se lipeau. Redeveneam copiii
pe care încercam cu atâta efort să-i părăsim.
Tot ce câștigam prin nesuferitele și interminabilele ore de
matematică, pierdeam la un singur prânz. La sfârșit, noi, cei
mici, goi, cu dâre roșii pe piept, tăiam în cuburi cojile, spre a le
da găinilor. Mama-mare încheia efortul nostru, mărunțindu-le
încă o dată cu satârul pe o buturugă scobită în centru de atâta
folosință. „Dacă mi se îneacă vreun pui?” - se întreba, deși la
vremea aceea a anului ei crescuseră, dar, ca și pe noi, îi
considera încă mici. Orătăniile mai să ne ciugulească din palmă
zeama caldă, amestecată cu coaja verde, topită în fiorduri lungi.
După atâtea boabe rugoase de porumb, voiau să își pună pipota
la adăpost.
Duminica după-amiază, trecea căruța cu înghețată. Un
recipient de inox păstra acea combinație rece, perfect închegată
de lapte, ouă, vanilie sau fistic. Vafa o ronțăiam cu poftă la
sfârșit. Am fi vrut să le savurăm în liniște acasă, dar căldura ne
obliga să le mâncăm pe drum. Din momentul în care auzeam
strigătul cofetarului ambulant și până strângeam banii și ne mai
puneam și o serie de încălțări, teleguța și trecea de cealaltă parte
a satului. A fost singura căruță după care am alergat. Tata-mare
lucra singur porumbul. Pleca pe răcoare, dis-de-dimineață, și se
întorcea mult după amiază. Noi, care mai ciugulisem câte ceva,
îl așteptam pentru marele festin, cel care răsplătește munca.
Trebuia ca și noi să fi fost la fel de vrednici, dar eu mă simțeam
cu musca pe căciulă. Problemele la matematică nu îmi ieșiseră,
prilej spre a-mi imagina lumi mirifice cu rezolvări mai ușoare.
Tata-mare nu ne spunea secretul culturii porumbului, Zea
mays, deși eram tare curioși să-l aflăm. Știam că e vorba de o
zeitate incașă, dar cam atât. Lucra singur, ca un orfevrier,
nelăsându-i nimănui secretul. Îi admiram pălăria de paie,
lucioasă de atâta soare, ghetele mari, desfundate și fără șireturi
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și pantalonii de sac, ca în romanele lui Steinbeck. Era o meserie
care ne era interzisă. O tradiție pe care seniorul plaiului voia să
o îngroape cu el, considerând-o prea truditoare și prea puțin
spornică. I-am ascultat ruga.Niciunul dintre nepoți nu a cultivat
porumb. Ce făceam? Depănușam știuleții și îi scuturam de
boabe. Acestea, ca niște dinți de fier, se încăpățânau să nu
părăsească axul, bun de foc apoi. Mama-mare folosea o
răzătoare de mână, pentru care eu eram lipsit de dexteritate.
Țineam știuletele în palmă și cu cealaltă încercam să-l escavez.
Porumbul rămânea cariat, cu boabe lipsă. În final, le decupam
pe rând. Cu mine nu am fi avut spor, noroc cu bancurile și
snoavele pe care le știam și care-i întrețineau pe ceilalți, care
munceau cu adevărat.
Porumbul fiert îmi plăcea. Gustul i-l dădea sarea grunjoasă.
Îi topea amidonul. Ne dădeam în vânt după porumbii copți în
spuză. Căpătau un luciu cenușiu-azuriu. Îi treceam dintr-o mână
în alta, de fierbinți ce erau. Fiecare boabă pocnea în gură, parcă
dorind să se mai coacă o dată.
Apoi mămăliga, într-un ceaun imens, amestecată din greu cu
o lingură de lemn, folosită și la bulion, și la gemul de prune. Din
când în când, se bătea de marginea de fontă, pentru a mai
desprinde din pintenii tot mai învârtoșați pe care-i făcea prin
solidificare. Se deșerta pe un fund de lemn, întotdeauna prea
mic. Nu se tăia cu ața, ci se scobea cu linguri mari. În ea, se
ascundeau ouă fierte și decojite în prealabil. Se aducea brânza,
tăiată în felii mari și albe, din care curgea un zer încă lăptos. Nu
aveam vaci, oi sau capre. O obținusem pe porumb, moneda
noastră de schimb. Pâine se făcea rar. Erau, de fapt, niste pâinici
coapte în vatra bucătăriei de vară, cu hornul cam înclinat și ars
de atâta fum. Între ea și marchiză, un fel de loggie sau antreu
zidit la casă, se răsfăța un măr domnesc cam pipernicit, dar cu
mere sănătoase, care permitea și unui ageamiu ca mine să-l
escaladeze.
Pâinile mari cât roata carului le luam de la brutăria de lângă
terenul de fotbal. Stăteam în arșită câte două ore pentru ele. Le
aduceam pe tricou de grele și fierbinți ce erau. „Nu o tăiați, că
se încrudează!”- aceasta era răsplata efortului nostru. Îi dădeam
târcoale ca ulii și, când consideram noi că nu ne expunem
niciunui risc care să vizeze sentința anterioară, o străpungeam
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cu un cuțit imens. Coaja ceda greu, deși proaspătă. Pe o felie
lungă și poroasă, întindeam miere din stupina nașilor de la
Giurgiu, adusă pentru bunici. Mama îmi reproșa mereu că am
miere și acasă. Dar nu aveam pâine de Fâlfani. Școala Generală
și liceul „Maiorescu” erau uitate vreme de trei luni, pe care acum
le consider tot perioada maiorescină. Altfel, risc să le pierd.

Capitolul 160

Bunicul meu nu a predat nicio oră la „Maiorescu”, dar mie
mi-a ținut nenumărate lecții, prolegomine pentru materiile de
mai târziu. Avea un fel de a fi care îl făcea unic. Purta rana dulce
a suferinței. Cicatici mari, sub formă de riduri, îi vălureau chipul
cândva neted și clar în fotografiile de epocă. Din noi rămân
amintirile și clișeele developate. Dar din el rămăsese imensa
personalitate cu care făcuse războiul și pușcăria, din motive pe
care nimeni nu i le-a explicat. Ca personajul principal din
romanul „Pe Donul liniștit” al lui Mihail Alexandr Solokov,
fusese strămutat din albia fericirii sale. Când s-a întors, cele
patru fete îi crescuseră, iar femeia îi îmbătrânise.
Viața îi scăpase printre degete ca apa mâloasă, lăsându-i o
clisă care-i încleșta mâinile. Cum poți să trăiești mai departe,
când ai pierdut tinerețea și maturitatea fertilă? Își dorise să
devină profesor de matematici și nu era nici măcar un erou.
Istoria își reevalua favoriții, așa cum face mereu.
În casa masivă din Fâlfani, singurul bastion pe care îl clădise
în fața timpului, avea culegeri de algebră și de trigonometrie
peste tot. Dacă aș fi ținut cont de ele, niciodată nu m-aș fi simțit
în vacanță. Dar preferam să le ignor, așa cum închizi ochii și îți
astupi urechile când cade grindina. Mă salvau cărțile de
beletristică, aflate în neorânduiaă, semn că, odată parcurse, nu
mai contau. Dar eu le reciteam la infinit, așa cum mă voi obișnui
cu o femeie să fac dragoste de mai multe ori.
Aceste volume, aproape lipsite de importanță, cel puțin prin
comparație cu cele ale științei exacte, îmi dădeau prima diferență
dintre uman și real. „Maiorescu” nu era împărțit așa, el avea pe
vremea aceea numai clase de matematică-fizică, mecanică și
biologie-chimie, ultimele fiind și cele mai puține și care pe mine
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mă atrăgeau. Pe cât nu suportam chimia, pe atât mă fascina
miracolul vieții ascuns în biologie. Descoperisem că există viață
în plante, chiar dacă ele se mișcă lent, părându-ne imobile. Dar,
dacă ai răbdare să le observi, dacă le aloci mult mai mult timp
decat unui animal jucăuș, anulezi opoziția statornicită de
Aristotel, care, în efortul lui de a fragmenta lumea, a dat legi nu
întru totul coerente. Ghepardul îți dispare din privire într-o clipă,
floarea soarelui își mută corola în câteva ore. Ești mai favorizat
în botanică decât în zoologie. Ai răgazul introspecției. Flashurile sunt ale faunei din savană. Dar numele de „savană” i l-au
dat ierburile ei perene și statornicite pe sol.
Duminica dimineața, curtea din Fâlfani se umplea de
biciclete. Era Liturghia Cifrelor. Tot ce Sfinții Apostoli ne
spuseseră prin cuvinte, tata-mare glăsuia prin formule
matematice din amvonul jilțului său, având de o parte și de alta
a mesei, discipoli fideli, așezați pe bănci simple, formate dintro blană de lemn dată la rindea. Vocea lui de retor mă deștepta
din somn. Dormeam în antreu și ne separa doar un perete.
Camera în care se instalase un pat odată cu lărgirea familiei,
fusese inițial destinată florilor. În semn de respect, nu fuseseră
alungate, dar nu li se mai promova sporirea. Le admiram înainte
să mă culc. Aveau locul lor într-un suport înalt, metalic, cu spații
croite pentru ghivece. Le detestam praful strâns între tricomii
fini ai frunzelor cărnoase, dar mama-mare îmi spunea să nu-l
șterg, că face parte din forța lor vitală. Nu-l citisem pe Henri
Bergson, nu știam ce e forța vitală, dar înțelegeam că, fără ea,
plantele ar muri. Apoi, brusc, mă întrebam ce ne ține pe noi în
viață, ce colb năclăit? Amintirile, angoasele, emoțiile de tot
felul... Eu ar trebui să fiu nemuritor. Sau tocmai ele mă vor ucide
într-o zi?
În acele duminici, mă bucuram că sunt încă mic și că nu sunt
trecut în camera mare a supliciilor științei. Nu poate fi un lucru
bun o materie care te trezește din visare și te trimite în cărți
anoste, care nici nu ar merita numele de cărți, fiind în fapt
aglomerări de date, tabele de logaritmi, înșiruiri de formule, cu
care omenirea și-a bătut capul de la Facerea Lumii până azi. Mă
întorceam pe partea cealaltă, încercând să mai dorm și să fur
zilei cea mai frumoasă ora a efortului zadarnic și blând de
replonjare morfeică.
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Tata-mare mă trezea precum țepușele pe Prâslea. Era un
semn că mi se gătase copilăria, că eram bun de luptă, iar
clemența ce mi se acorda nu era decât pasageră. Le cerea
elevilor să găsească soluția. Încercam să le întrevăd chipurile.
Printre ei, și fete. Le auzeam glasurile subțiri. Trebuie să fi fost
frumoase aceste Danaide, chemate să le facă de petrecanie
viitorilor soți. Cum altfel să înțeleg această congregație a
tinereții destinată algebrei, când afară lunca și gârla îi îmbiau să
se amorezeze? Bunicul meu era de vină? In niciun caz. Lumea
aiurea în care viețuim și care te pune să înveți oficial sau privat
toate elucubrațiile posibile. Deja îmi făceam planuri. Cum să
scap, cum să evadez, cum să mă dau incapabil. Pur și simpu, mă
voi arăta inapt de matematici. Nici nu va fi nevoie să depun prea
mare efort. Nu e un rol de compoziție. Mă prinde. E natura mea
interioară. Nu aveam decât să o exteriorizez. Așa cum storci
dintr-o portocală sucul și, apoi, arunci alveolele lipsite de miez.
Curând, mi-am dat seama că tata-mare nu terminase războiul.
Precum cei trei camarazi ai lui Eric Maria Remarque, purta în
sine drama luptei fără sfârșit. Acum o ducea prin culegeri. Valuri
de sânge curgeau. Se vorbea de învingători și învinși. Îi
îmbărbăta pe combatanți. Eu am fost mereu un pacifist. La ce
servește un astfel de flagel? Ce să demonstrezi? Că ești viu? La
ce bun să faci ierarhii nevalidate de nimeni? Și apoi, cine e
dispus să plătească un asemenea tribut? Când profesorii
maiorescieni, cei reali, veneau în vizită la Fâlfani, aduși de
mama ca într-un Rai uitat, ei se minunau de tenacitatea de
duminică a bunicului. Era o ironie în privirile lor și, după
păhărelul de țuică, își exprimau deschis starea. Ei luau școala în
ușor, aplatizați de pretențiile insurmontabile ale părinților, care
încercau în fel și chip să își apere progeniturile. Tata-mare nu
spunea nimic, cum nimic nu spunea dacă îl întrebai de ce a făcut
războiul. Probabil că nu știa răspunsul, dar nici nu dorea să
formuleze vreunul. În fața plutonului de execuție, nu te poți
apăra decât desfăcându-ți cămașa.

Capitolul 161

În liceu, celor mai multor fete le eram indiferent. Dar acelea
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care se interesau cât de cât de mine, ajungând uneori până la
instinctul apetisant de a mă iubi, se împărțeau în două categorii:
cele care mă preferau cu părul scurt și cele care, dimpotrivă, mă
voiau cu el lung. Băiețandru, o dată cu bărbieritul, am descoperit
oglinda lui Narcis. Îmi vedeam chipul mărit, plin de coșuri,
porozitați, pustule. Rău fac hormonii! Si pielii, și sufletului! Mă
întrebam cum se poate îndrăgosti cineva de mine, dacă eu nu
mă plac? Toți colegii erau mai frumoși, dar în fața lor aveam
întâietate: îmi știam urâțenia, eram conștient împotriva cărei
stări naturale aveam de luptat. Dacă Dumnezeu mi-a dat o hibă,
atunci, în mărinimia Sa, mi-a lăsat și o calitate cu care să o
estompez. Întotdeauna m-am bazat pe echilibrul rațional al
Creatorului.
Codin, ucigașul Brăilei, îi dă micuțului Adrian Zografi un
pachet cu un șal, cu rugămintea de a-l duce iubitei și de a o
întreba dacă vine seara la crâșma Anghelinei. Pe față avea petice
de leucoplast. Se bărbierise proaspăt doar la gândul că-i va
trimite un semn alesei. Se va mai rade o dată seara, pentru a fi
proaspăt la întâlnirea amoroasă.
Aceasta e iubirea. Doar gândul la ea și îți impune să te
ferchezuiești. Cu același brici cu care se aranja spre a a ieși din
sălbăticie, era gata să ia gâtul unui prieten, dacă acesta îl înșela.
În lumile arhaice, crima și iubirea sunt în același personaj,
alcătuind cei doi poli opuși ai existenței pasionale. Cu timpul,
omul nici nu a mai ucis, nici nu a mai iubit. Societățile s-au
aplatizat. Au devenit incubatoare, în care moartea e firească și
naturală, iar iubirea s-a convertit în reproducere legitimă.
Adela catre doctorul cuatragenar din romanul lui Garabet
Ibrăileanu: „Tu nu iubești fiindcă nu poți să urăști!” Cine nu e
stăpânit de pasiuni extreme, nu e apt de niciuna. Othelo e mai
amorezat decât Romeo.
Fetele care mă preferau cu părul lung și o aveau alături, fără
să știe, pe mama erau ființe mature, raționale, romantic-estetice.
Gândeau dincolo de chipul prezent, dar țineau cont de el cu o
minuțiozitate uimitoare.
Părul scurt era dorit de instinctele primare, arhaice, profund
carnale, tinerești, reprezentând voluptatea neestompată.
Astfel de fete degajau masculinitate, renunțarea la farmece
discrete, alegerea esențialului. Apelau la zborul energic cu bătaie
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din aripi, spre deosebire de survol, zborul planat al primelor.
Egalitatea statistică a aprecierilor mă plasa într-o ambiguitate
afectivă. Insuficient romantic, filosof de conjunctură,
perfecționist în domenii fără căutare, erotic între anumite ore.
Părul, prin natura lui, crește: romantismul în luptă permanentă
cu virilitatea. Primul compliment vizând podoaba capilară mi
l-a facut una dintre cele mai dragi profesoare ale sufletului meu.
Cu aprecierile referitoare la un mugure de talent literar mă
obișnusem. Dar, să fie clar înțeles, mă rutinasem precum cu un
drog, în sensul că nu puteam fără ele. Nu mă aduceau la extaz,
ci mă fereau de sevraj.
La limba și literatura română, materia care mă definea, am
avut cei mai mulți dascăli, parcă pentru a mă asigura că valoarea
mea e unanim acceptată. Școala Generală Numărul Șapte. Anul
și profesoara de română. Parcă învățam limbi străine. Pierdusem
orice coerență. Fiecare începea de unde considera și ne ducea
până unde putea. Noi priveam totul ca pe un vodevil, care nu
avea nevoie de aplauzele noastre, totul desfășurându-se ca pe
roate, după regulile bine stabilite ale culturii de popularizare.
Mi-am dat seama că, în ritmul acesta, chiar și talentul meu,
oricât de sclipitor, urma să se ducă de râpă. Când devenisem
mari, eram obsedați să dezbrăcăm profesoarele din priviri.
Uneori eram ajutați. Cele venite de mai știu eu unde, stagiare
sau navetiste, se aplecau nepermis peste catedră, ca peste geamul
unui tren în mers. Imprudență scump plătită, fiindcă majoritatea
nu aveau nici sutien. Altele își frecau coapsele învelite în
dressuri lucioase ori de câte ori își treceau un picior peste altul.
Eram convins că, dacă erau atenți, băieții din primele bănci
auzeau un foșnet creponat.
Colegele, mai serioase ca oricând, simțindu-se excluse, ne
reprosau matern: „Dar voi nu sunteți atenți la ce se predă?” Eram
destul de măgari ca să le răspundem: „Noi suntem atenți cum ni
se predă!” Sunt convins că multe din aceste domnițe cuprinse
de fiorul fals al primei castități tocmai din aceste frustrări și-au
hrănit opțiunea pentru cariera didactică. Dar, la vremea aceea,
ghinionul lor: coșurile le apăruseră înaintea sfârcurilor.
Abdomenul li se rotunjise înaintea feselor. Subiectul de interes
era la catedră. Obiectul predat era secundar. Fetele erau lăsate
pentru pauză. Nu toate. Câteva din ele. Privilegiatele. Mereu
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aceleași. Băieții se împingeau în ele, plonjând în sarafanul
albastru închis ca în mare. Acolo am găsit și eu primii sâni,
primele coapse. Mă alegeam cu zgârieturi pe mâini, dar merita.
Fetele nu aveau curajul să ne spună nici profesorilor, nici
părinților. Considerau un fel de infantilism al nostru, care va
trece. „Dacă nu sunt și ei în stare de altceva!” - comentau ca să
auzim. Noi, prin „altceva” întelegeam actul sexual în sine, și,
cum efectiv nu eram capabili, remarca ne excita la culme.

Capitolul 162

Timpul trecea și noi nu ne maturizam. Sau o făceam într-un
mod atât de brusc și tranșant, încât părea nefiresc. Toate ființele
trec de la o etapă la alta a vieții într-un mod dulce și așteptat.
Dar, când hormonii intră în joc și aruncă săgeți de impulsuri,
mințile devin vulnerabile, iar trupurile li se supun. Școala
pretinde că modulează astfel de afecte. În realitate, le
exacerbează. Prin natura ei restrictiv-punitivă, aglomerează
frustrări în spații înguste ale spiritului. Neobișnuiți cu astfel de
trăiri, elevii le exteriorizează în fel și chip, spre a scăpa de haita
care mușcă din ei. Îndreptată în afară, această forță a naturii își
va disipa câinii, anulându-și impactul interior. Totul se liniștește,
întocmai cerului după furtună. Ar fi nedrept ca școala să își
asume că a făcut ceva bun în această privință. Fără voia ei, a
susținut contrariul.
Fetele dorite erau cele mai dezvoltate, la o vârstă care nu
impunea decât așteptarea searbădă. Tentația în fața noului,
răsărit dintr-un trup inocent, era imensă. Noi, băieții, și ea, fata
aleasă de turbionul naturii, păream rivali slujind aceleiași cauze.
Ne încărcam de frumusețea unui trup, care nu aparținea nici
celei ce îl avea, atât de străin i se părea a fi. Îl jinduiam ca pe un
fruct copt. Dar, întocmai lui Tantal, pentru păcate anterioare, nu
aveam acces la el. Pomul roditor își înălța ramul, nelăsându-se
cules. Astfel se năștea dorința obsesivă, care glisa în pasiune și
în halucinație de clipă de clipă, într-o lume în care erai pus să
înveți orice nu avea legătură cu instinctele tale primare. Eram
ființe vii și nimeni nu ținea cont de aceasta. Dar noi acționam în
consecință, convinși că ceea ce făceam era justificat. Principiul
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firescului enunțat de Diogene care a preferat să pară nebun mai
degrabă decât filosof.
Formată la propriu, era o singură fată. Și noi, și ea ne
întrebam cum răsărise. Dar, înainte de a ne răspunde, ne
atingeam de ea ca de o statuie brâncușiană, convinși că lutul ne
va rămâne pe degete și ne va sfinți cu harul lui. O făceam gregar,
spre a ne crește șansele. Pândeam după uși, pe culoarele
întunecate spre sala de sport sau pe cele luminate natural dinspre
laboratorul de biologie. Când mergea spre ora de educație fizică.
Se îmbrăca cel mai gros. Colegele ei umblau în tricouri, prin
care nu se întrevedea nimic, plate precum Câmpia Dunării, care
se inunda în fiecare primăvară, spre a-și păstra statutul de luncă.
Ea își închidea în fermoar o bluză de trening cu vipușcă pe brațe.
O alesese cu două numere mai mari și își introducea trunchiul
ca într-un sac. Dar, întocmai lui Cezar, noi știam că acolo se afla
ascunsă Cleopatra. Vârfurile sfârcurilor o dădeau de gol. Orice
ar fi purtat, ele erau bastionul pe care se sprijinea textura
prelatei. Nu poți disimula frumusețea și nu o poți ascunde celor
dornici de ea. De ce nu acționăm singuri? Fiindcă ne domină.
Era bine clădită și căpătase personalitate, știind că e ultima ei
scăpare. Noi ne dovedeam ancestralitatea. Pe vremuri, o fată
frumoasă era răpită de o ceată de haiduci, spre a o duce
căpeteniei, cel mai viril dintre ei. Noi nu aveam ierarhie, deși aș
fi vrut să știu unde mă situez și dacă aspirațiile mele
corespundeau cu realitatea. Eram mai mulți doar pentru a ne feri
de rușinea gestului individual, păstând, astfel, mirajul jocului
colectiv. Dar sesizam fiecare că e un altfel de joc, pe care nimeni
nu ni-l predase fără reguli și cutume, precum întâlnisem în de-a
v-ați ascunselea, baba oarba sau batistuța.
Acest joc urma să fie și cel mai scurt dintre toate, o trecere
între două vârste mult mai bine definite.
Pe lângă această fată, apăruseră și altele, prozelite. Nu erau
calibrate, dar se forțau să fie: își scurtau cu o palmă sarafanul, îl
strângeau până la limita toleranței materialului, purtau dressuri
lucioase, uneori cu un ochi voit pierdut, ca să se întrevadă vioriul
carnal al pielii. Peste cordonul bleumarin de pânză, prins în
nasture sau, ceva mai tentant, înnodat și care, oricum, nu ne
spunea mare lucru, adăugau o centură din arsenalul mamelor.
Nu o dădeau jos decât când erau scoase la tablă. Unele, dacă
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aveau timp, schimbau pe sub bancă, tocurile cu espadrilele.
Colegele noastre știau să fie într-un fel pentru profesori și în
altul pentru noi. Ne învățau disimularea. Faptul că fiecăruia
trebuie să-i dai ce-i place sau ce îți pretinde. Se forma în ele
profilul viitoarelor femei, soții de casă și amante de week-end.
Niciodată școala nu a crezut că își poate întinde influența atât
de departe.
Fetele nou apărute aveau prieteni în clasele mai mari, dar ne
dădeau și nouă din preaplinul afectivității lor. Tratându-ne ca pe
propriii lor pui, se jucau de-a dragostea cu noi, știind că ne va
prinde bine mai târziu. Ne pregăteau pentru altele. Era un joc
misterios, a cărui miză nu o bănuiam. Probabil că nici ele nu
erau conștiente de ea, dar se supuneau unui ritual ce le era dictat
din interior. Făcusem pasiune pentru o astfel de fată și
începusem să o las pe titulară în pace și, astfel, să cresc în ochii
ei. Dar adevarata desprindere de tentație s-a produs într-un mod
miraculos, care mereu îmi revine în minte.
Blonduța era renumită pentru petrecerile pe care le dădea.
Aveau un aer grav și erotic. Îi plăcea să nu amestece lucrurile și
reușea de fiecare dată. Dacă, în general, astfel de întâlniri erau
de tipul bufetului suedez, mâncai și dansai în aceeași cameră,
bunătățile culinare amestecându-se cu cele trupești, Blonduța
prefera strategia clasică: sufrageria, unde se serveau feluri
culinare succesive la o masă lungă de stejar șlefuit, privind ore
în șir la un video derularea spectacolelor formației Queen,
favorita ei, iar într-o cameră obscură ne formam arta developării
în timpul dansului pasional. Rețeta era sigură, succesul garantat.
Toată lumea pleca mulțumită. Eu, cu regretul că mama sunase
după mine, preferând să îmi fac poluția în propriul pat. De
obicei, se știau foarte bine invitații. Erau cu ștate vechi, prieteni
verificați ai Blonduței. Lista începea cu mine și eram mândru,
ales drept confidentul, și nu iubitul ei. Deși nu îmi convenea
poziția, era tot ce puteam obține de la cea râvnită de toți și
neavută de niciunul. Prin urmare, eram cel mai bine plasat în
cursa spre ideal.
În anul cu pricina, al desprinderii de tentație, Blonduța a
făcut o mutare neașteptată. A invitat-o pe fata în care ne
aglomeram în pauze, deși nu făcea parte din cercul strâns al
prietenelor ei. Vestea că va veni odalisca ne-a înflăcărat spiritele.
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Tot mai mulți băieți doreau să obțină o invitație la seara de gală.
Mă rugau să le fac lobby. Poziția mea era delicată. Voiam să-i
ajut, erau camarazii mei, dar nici nu eram dispus să-mi
dezonorez amplasamentul în inima Blonduței prin pretenții
inutile. I-am lansat doar întrebări, adevărate propuneri
interogative, referitoare la posibilii prezenți. Nu făceam decât
să strig catalogul virililor. Ea se uita la mine ca la Împăratul
Muștelor. Eram cel mai puternic din ceată, dar halebarda și
ciotul de spadă erau de lemn. Nu a ținut cont de nicio propunere.
Eu mă simțeam bine. Îmi făcusem datoria, pe de o parte, iar pe
de alta nici nu sporisem numărul concurenților pentru seara ce
se apropia.
M-am îmbrăcat mai sexy și mai provocator ca oricând,
salopeta berlineză intrată serios la apă îmi era de folos, cămașa
scrobită, eșarfa înflorată și parfumat pentru prima dată cu ceva
ce era mai degrabă loțiune de după ras care aparținea tatei și pe
care nici el nu o folosea, devreme ce trena pe etajera din baie.
Am avut emoții că frumoasa nu va veni. Nu ar fi fost pentru
prima dată când aș fi fost înșelat în așteptările mele. Dar acum
erau presante. Fata era deja acolo, parcă spre a se obișnui cu
atmosfera. Răsfoia, cu un aer absent, o revistă de modă. Părea
că nu e interesată că totul se organizase pentru ea. Aveam
impresia ca și chifteluțele cu mărar, morcov și carne de curcan
fuseseră făcute anume. Purta un pulover de mohair alb
strălucitor, fiindcă ziua Blonduței preceda Crăciunul. Niște
mărgeluțe sidefate îi blurau textura. Era serafică. Picioarele și
le acoperise în drapajul unor blugi indigo.
Puloverul era destul de lung și de bufant, astfel încât nimic
din ce am fi vrut noi să vedem, pelvisul sau fesele, nu ne era
destinat. Cand am sosit, și-a luat un loc la masă, dinainte stabilit.
Cel mai sigur. Un colț spre un perete care nu permitea
vecinătatea umană. Mânca delicat și vorbea puțin. Se simțea o
intrusă, ceea ce și era. Atunci i-am dat dreptate lui Freud, care,
după treizeci de ani de studiu, a declarat că femeia e continentul
necunosut și întrebarea insondabilă a omenirii e ce vrea, de fapt,
această creatură misterioasă. Banalul întâlnirii a fost partea ei
cea mai profundă. Blonduța ne demonstra că această fată era ca
oricare alta, la fel de timorată și de sensibilă, dominată de
trăsături firești. Noi ne-am rușinat rând pe rând de ceea ce
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făcuserăm. Mai târziu, doar cei care nu luaseră parte la sindrofie
au mai încercat atacuri izolate. Dar ele s-au dovedit lamentabile.

Capitolul 163

Pe nepusă masă, și-a făcut apariția noua profesoară de
română. Aproape toți ne plictisisem să o așteptăm. Mai puțin eu,
care rezistam siajului colectiv. Pentru mine, fiecare nou dascăl
de literatură era o imensă șansă de emanicipare și recunoaștere
a valorii mele. Materia la care eram luat în serios mă interesa
din cale afară. Colegii puneau pariuri fără miză, știind că le
câștigă: „Iar nu vine profa' de română!” Erau impertinenți. Nici
nu o cunoșteau și o și tutuiau cu o prescurtare. Cum poți să-i
spui unei profesoare „profa”? Dacă se dovedea să fie cine știe
ce zeiță? Cât încă nu apăruse, totul era posibil. Dar așa suntem
noi, răi și sceptici, dorim să rupem vraja înainte să se înfiripe,
reușind astfel să fim malefici cu noi înșine. Nu o apăram în
contumacie, nu voiam să îi țin partea, eram solidar
proletariatului, dar mă interesa aristocrata.
Și a apărut. Așa cum apare o căprioară în luminiș. Când te
aștepți mai puțin. Când e mai bine venită. La un ceas aleator al
zilei, când vigilența încetează. Am privit-o de parcă îmi era
destinată. M-am hrănit cu trupul și cu carnea ei, savurându-i
sufletul fierbinte, zbătându-se încă. Era întruchiparea perfectă a
viselor mele. I-am mulțumit Lui Dumnezeu. Îmi răsplătise
ateismul. Călca sigură, fără să rupă vreo ramură sub picior. Nu
voiam să-i admir dressul, pantofii, fusta decentă, dar excitantă.
Tot ce e frumos excită, în pofida sobrietății. Gâdilarea afectelor
înseamnă provocarea lor. În sus, o cămașă a cărei culoare nu
mi-o mai amintesc, trebuie să fi fost albă, așa cum toate mașinile
lui Henry Ford erau negre. Nu era decoltată spre a-mi da mie de
lucru. O debutonam eu cu răbdare și cu pasiune. Pentru prima
dată nu mă mai interesa literatura. Putea să ne predea și algebră,
și geometrie în spațiu. Da, i s-ar fi potrivit geometria în spațiu!
Era creolă, asta știu. O piele măslinie, cu un bronz natural,
atât de frumos, încât reclama atingerea. Pielea îi lucea cufundată
în propriile-i irizații. Era un poem. Desființa toți poeții, de la cei
clasici, până la mine. Nu voiam să mă țin tare. Eram vrăjit și mă
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lăsam purtat în cea mai de preț stare a existenței. Sancho Panza,
colegul meu de bancă, mucalit, m-a scos din extaz cu un cinism
binefăcător: „Asta a greșit clasa!”
Dar era ea! Cea așteptată de toată cancelaria, de toate clasele,
de un Giurgiu întreg, spre a umple un gol formativ căruia i se
spunea „lipsă de personal didactic”. Dar era o personalitate și
de aceasta trebuia sa se țină cont. Eram primul care o
revendicam. M-am făcut că nu îmi aud colegul de bancă. Să-i
induc starea mea era imosibil. Nu mi-o indusesem nici mie. Ea
mi-o provocase. Ea, întruchiparea netăgăduită a tuturor
aspirațiilor mele.
Era Malena. Decentă, sobră, apetisantă. Nici nu trebuia să
vorbească. Și mersul era prea mult, fiindcă era o foire. Îi
simțeam frunza de smochin adamică, împrumutată Evei. Eram
în libație. Eram al ei. Putea să facă ce vrea cu mine. Putea să mă
dea afară din clasă. Nimic nu mai conta. Drama se produsese.
Sufletul meu fusese străpuns și însângerat de săgeata lui Eros.
Pe toate iubirile viitoare voi lăsa picuri de sânge. Dar ei s-au
născut în acea clasă în amfiteatrul Școlii Șapte, „departe de
lumea dezlănțuită''. Învins de prima iubire, aveam toată lumea
la picioare. Dar lumea nu mai conta pentru mine. Nu mai valora
doi bani.Ea o scosese la licitație. Și, cu un aer indiferent, o
supusese inflației. Aparent scumpă, o golise de conținut. Plăteai
tot ce aveai pentru nimic...
Ni se spusese, prin doamna directoare, că nu va sta decât un
an. O navetistă ca atâtea altele. O pasageră prin noi, mereu pe
celalalt peron. Și totuși, din mine, ea nu va mai pleca niciodată.
Mă va urmări ca propria umbră, mai vie și mai caldă decât mine.
Ca Nichita, bărbat tânăr, mă arunc asupra ei să fac dragoste. E
Lorelei pe Rin. Mi-a distrus toate ambarcațiunile, dar pe mine
m-a lăsat teafăr. Fiindcă m-a iubit. Sigur m-a iubit. Ca pe
propriul ei amant, singurul poate. Îmi băgam degetele în urechi,
când se vorbea despre ea. De unde vine, dacă are soț și copii,
unde stă în gazdă... Nimic nu mă interesa. Lumea era prea
curioasă în burgul nostru. Prea iscoditoare. Femeia aceasta
trebuia lăsată în pace. Era femeia mea.
Faptul că preda literatură era o convenție. Îi eram elev doar
printr-o proastă suprapunere de timp. Ce n-aș fi dat să am
douăzeci și ceva de ani și să dau peste ea pe stradă. Să vorbim
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de la egal la egal, să o invit în apartamentul meu, presupunând
că aș fi avut unul în care să stau singur. Să îi arăt volumele din
bibliotecă și să-i spun: „Vezi, toate astea nu contează!” și să-i
smulg peticul de cârpă pe care dicționarele îl numesc „fustă”.
Eram bolnav, dar nu eram conștient de asta. La copiii mici,
se numește progerie: nu sunt încă la școală și au riduri peste tot...
Eu, Slavă Domnului, parcursesem câțiva ani gimnaziali! A
rămas în picioare în fața catedrei, bănuiesc cu picioarele
ecartate, ca acele statui pe sub care trec fluvii la intrarea în
ocean. Avea o stabilitate monumentală. Ochii ei căprui ne fixau
încă nedecis. Se speriase de noi. Eram mulți, zgomotoși, frivoli.
Puberii sunt greu de strunit și imposibil de convins. Eu eram
primul disponibil. Nu mă mai intersau coșurile de pe față și
baritonările vocii. Mă pasiona ea. Nu era o „Dumneavoastră”,
ci o ființă egală cu mine, fiindcă aspirațiile mele o egalaseră. A
rostit aceste cuvinte cu rezonanță de catedrală:
„Vin de departe. Nu vă cunosc, cum nu cunosc nici orașul.
Nu mă interesează ai cui sunteți și nici ce note ați avut până
acum la română sau la alte materii. La mine să nu veniți cu flori
sau cu plocoane. Nici voi, nici părinții voștri. De azi, separăm
apele. Cine e bun - bine, cine nu, la fel...''
Această imparțialitate mă dezarma. Voiam să fiu doar eu bun,
restul să nu mai conteze și, astfel, să-i câștig inima. Inima aceea
mare, de femeie îndrăgostită, în care încape tot sângele lumii!
Puținii revoltați din clasă s-au simțit mântuiți. În sfârșit, li se
făcea dreptate. Nu mai conta că nu își puteau schimba
încălțărilre în fiece zi, că nu își ornau trupul cu fel de fel de brizbriz-uri, venise ora Dreptei Judecăți. Și nu eram încă pe Lumea
Cealaltă. Dumnezeu trimisese o femeie, e drept, cea mai
frumoasă dintre toate, dar o ființă delicată, cu menstre periodice
și cu dereglări de metabolism.
A dispărut murmurul brownian, zgomotul de fond al
emisiilor radiofonice de la ora de literatură. În ultimele bănci,
s-au împăturit gazetele de sport. Gata, se terminase cu bășcălia!
Limba Țării conta! Se născuse cineva din cele două milenii de
glorie și lupta să ne aducă limba vie și minunată! Totul conta,
totul era luat în serois. În primul rând, mă reabilita pe mine,
primul care a conștientizat și ultimul care a fost crezut. E nevoie
de o autoritate ca să impui un lucru delicat, dar o autoritate a
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păcii și a sublimului.
Orele de literatură au fost simfonii pe care îmi glisam
arcușul. Nu mă interesa publicul, nici aplauzele sau uralele lui.
Întocmai lui Beethoven, eram surd. Aveam muzica în mine și
nu o dădeam nimănui decât sub formă de crâmpeie sonore.
Primul care s-a minunat a fost tata. Am inceput să-i citesc
manualele. El se ducea la școală cu cele noi, dar citea după unele
casate. Acelea erau și pe intelesul meu. Devenisem metodic.
Talentul nu îmi mai ajungea. De altfel, în fața competenței
absolute, începusem să mă îndoiesc de el.
Finalul unei nuvele: „Nu numai în înălțime se crește.” - îl
întelegeam de abia acum. Grațioasa făptură îmi alungea aripile.
Din vrăbioi, deveneam cocor. Aveam cerurile la îndemână.
Alta data ne-a spus : „Eu am venit ca să plec. Pe mine mă
veți uita, dar ierarhia pe care o voi stabili eu e cea reală și de ea
veți ține cont mereu.''
Gramatica predată până în cele mai adânci înțelesuri,
suplețea frazării și grandoarea literaturii, toate acestea au venit
firesc dintr-un prea plin și într-un timp foarte scurt. I-a lasat pe
profesorii ce i-au urmat să ni le predea, să ni le explice și să le
omoare până la urmă farmecul. Știind că pleacă, se credea de
neatins. Și totuși, într-o zi, acestei Hypolite i-am smuls centura
de amazoană.

Capitolul 164

Citeam compunerile întotdeuana ultimul. Toți se grăbeau să
se producă înaintea mea. Erau stelele de dimineață dinaintea
soarelui. În strălucirea mea, îmi erau indiferenți. Nu aveam
puterea să-i apreciez. Darul ce îmi fusese dat mă separa de ei.
Nu mă simțeam vinovat, fiindcă eram sigur că și
matematicianul, și fizicianul clasei mă priveau la fel. Doar
atletul care îmi era prieten, deșirat înainte de vreme și dotat cu
muschi cât pentru șapte generații, era înțelegător. Provenea
dintr-o familie simplă, care trudea pentru rodul fiecărei zile. Una
din miile de familii anonime din Giurgiu. Băiatul lor luase de
mic drumul stadionului, al cantonamentelor și, mai târziu, al
marilor competiții. Era mândru că îl descoperise Îngerul cu Ochi
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Albaștri, vecinul meu. Deveneam, astfel, rude prin alianță. Cel
care mă moșise pe mine să înot și să joc baschet, singurele
sporturi pe care le practic si acum cu simț de răspundere, îi
crease lui un viitor.
Dar copiii sunt răi. Cu cât sunt mai dotați, cu atât sunt mai
orgolioși. Doar ce obții prin efort te face modest. Ori campionul
nostru la triplu salt nu sărise etape. Își luxase de atâtea ori
gleznele în nisipul ostil, ce căpăta forță de granit când te arunci
spre el cu elan. Nu am înțeles niciodată de ce cineva trebuie să
își sacrifice corpul, ca să devină cel mai bun. Merită o astfel de
miză?
Eu de abia dacă îmi dau trupul plăcerilor. Și profesoara de
română era plăcerea supremă. Se volatiliza după fiecare oră de
curs, încât îi uitam chipul. Îmi era atât de greu să mi-o
reamintesc. I-o povesteam mamei ca dintr-un trecut îndepărtat.
A vazut-o târziu, când s-a dus la Școala Șapte pentru treburi
curente. Mama evita întâlnirile cu profesorii mei, iar în perioada
examenelor nu răspundea la telefon, fapt ce transforma toată
casa într-un zbârnâit imens și interminabil. „Da, e cu adevărat
frumoasă!” - mi-a spus când a sosit acasă, uitând că principiile
pedagogice trebuia să predomine. Dar în fața angelicității,
funcționalul dispare.
Mirabila apariție nu era profesoară. Nu am asimilat-o
nicicând cu catedra, cu predatul, cu catalogul. Nu făcea decât să
își etaleze superbia. Știa gramatică și literatură la perfecție, dar
asta nu conta. Colegii mei umpleau caietele în timp record. Se
puneau la adăpostul paginilor scrise. Eu o admiram. Aveam să
scriu o viață după aceea, în numele ei. Duritatea și-a păstrat-o
până la sfârșit. Nu a făcut concesii. Nu știam dacă e o mască,
un rol sau o trăsătură de caracter. Mă distram închipuindu-mi
cum vorbește cu bărbații, tot așa îi evacuează din doi timpi și
trei mișcări? Era prima profesoară care nu auzise de notorietatea
tatălui meu, dascăl maiorescian de aceeași disciplină. Când
i-am descris-o, a îngăimat: „Cred că o știu de la cercurile
metodice!” Dumnezeule, nu își dădea seama că e nouă? Că fata
asta (acum nu mai pot să-i zic „femeie'') nu știa nici măcar unde
e Turnul cu Ceas? Era o venetică, venise să bulverseze și primul
pe care-l sedusese prin metempsihoză era tata: el își închipuia
din descrierile mele că o întâlnise deja. Dar el frecventase
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propria lui Dulcinee, care se suprapunea cu a mea. Ca în filmul
american „Strada Hanovra”, eram Christopher Plummer și
Harrison Ford îndrăgostiți la vârste diferite de aceeași femeie
apetisantă, cu cei mai frumoși ochi. Prin ei mă privea când îmi
declamam operele. La început, nu știa cu cine are de-a face. A
deranjat-o liniștea mormântală a clasei. De obicei, tot se mai
mișca cineva. Se simțea că o căprioară în bătaia a patruzeci de
puști. Avea nevoie de puțin zgomot, ca să se escamoteze. Dar
nu i l-a dat nimeni. Până la urmă, nici ei nu ne făcuse niciun
favor. Lucram concertat. Clasa întreagă mă alesese pe mine ca
să o înving. Nu aveam nevoie decât de o compunere bună și o
voce matură. Mi-am coborât-o exagerat. Deveneam patetic și se
simțea. Dar prada nu o lăsam din mână. Și o simțeam atât de
caldă și de pulsatilă. E singura femeie pe care nu am atins-o, dar
cu care am făcut dragoste.
Săptămâni întregi nu ne dăduse nicio compunere. Acolo era
punctul meu forte. Ca al lui Einstein, în inventică. El nu știa
aritmetica elementară, eu greșeam la gramatică. Citeam bine,
dar scriam prost. Și diva se plasase în defensivă. Nu mă lăsa să
respir. Era pe mine, poziția preferată a femeilor. Știam că la un
moment dat mă voi desprinde și voi trece eu deasupra. Dar,
pentru aceasta, trebuia să o fac să gliseze, să-și lase coapsele și
bustul în lateral. Sânii îi acceptam în continuare. Și a rostit
vorbele magice: „Pentru ora viitoare, aveți de pregătit o
compunere!” Toți și-au ațintit privirile spre mine, de parcă aș fi
fost unicul adresant al temei. Am dat din cap reflex. Cine o
pusese? Avea atâtea strategii posibile. O alesese pe cea care-i
era cea mai puțin favorabilă.
M-am gândit zile în șir cum să fac compunerea. Eu, care
până atunci mă bazam pe intuiție, aveam nevoie acum de
rațiune. Trăiam cu impresia că mă învinge cu armele mele.
Bumerangul meu mă lovise în piept și ea scăpase. Îmi părea bine
că se eschivase, o iubeam liberă. Dar măcar orgoliul meu de
campion să mi-l fi lăsat în pace. Am scris o compunere banală.
Noroc cu faima mea și cu tot cortegiul de speranțe al colegilor,
cu plasarea în climax. Urma deznodământul. Mă uitam în ochii
ei. Pentru prima dată, aveam acest drept, așa cum îl ai în cazul
Giocondei după ce plătești biletul la Louvre. În general, cu toții
îi evitam privirea. Riscam să ne scoată la tablă. Dar eu eram deja
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pe puntea suspinelor. Sentința ei nu mă interesa, ci doar privirea
diafană care mă învăluia, ca un abur matinal într-o pădure
virgină. Există mai multe feluri de muzică. Descopeream, în
acele momente, că există și mai multe feluri de tăceri. A clasei,
de dinaintea lecturârii mele, a tuturor pe parcursul citirii, și în
fine a ei, după. Nu era nimic admirativ sau solemn. Era iubire.
Mă scosese din statutul de elev. Nu își dădea seama ce face. Se
îndrăgostise pentru prima dată. Vârsta mea nu o mai interesa.
Eu eram în fața primei mele cuceriri cu adevărat. Și, fără a jigni
pe cineva, cea mai captivantă. Mă scotea din mocirla pubertății.
Descoperise nufărul și-l ținea înnămolit în mâinile ei delicate,
cu degetele lungi de femeie, la capătul cărora răzbăteau unghii
sticloase.

Capitolul 165

Orice iubire pătimașă ar trebui să ajungă la căderea în firesc.
Să se desprindă din imposibilitatea celestă a viețuirii. Acolo,
aerul e prea rarefiat pentru iubirea între muritori. Poți iubi o
divinitate, dar nu o ființă asemenea ție. Locul dragostei
netemperate e aici, pe Pământ. Nu doar în pat. Iubirile platonice
sunt tot frivole. Tot ce nu implică divinitatea, oriâtă referire ar
face la ea, devine indecent.
Școala nu te învață să iubești. O profesoară, da. Și te învață
din plin. Cu brațele ei, întrezărite prin creponarea mânecilor
gofrate, gâtul sigur și încordat, ochii temători, sânii protruzivi,
coapsele înalte. Profesoara mea de română avea harul de a
sălășlui în mine, așa cum, mai târziu, mi-au cerut în sens invers
toate iubitele, doborâte de dorința epuizării finale.
La Festivitatea de Premiere a lipsit. În astfel de momente, de
o emulație răsuflată și o apreciere anostă a unor valori cvasi
recunoscute, profesorii își căutau favoriții. Diriginții dădeau
diplomele și coronițele (acolo unde premiantul acceptă ridicolul
laurilor de merișor, ce aminteau mai degrabă de decăderea, decât
de gloria Romei). Dar dascalii care apreciau din cale afară un
elev cereau dirigintelui să li se ofere privilegiul de a înmâna ei
trofeul. Elevul devnea un fel de feudă, privilegiu seniorial.
Mi-aș fi dorit ca profesoara de română să procedeze la fel cu

474

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

mine. Mă îmbrăcasem oficial. Uniformă, adică la fel cu ceilalți.
Școala ne voia diferiți, îmbrăcându-ne identic. Egali în haine,
diferiți în spirit. Dar nu a fost să fie. Poate nu meritam, poate
meritam din plin. Mi-am luat distincția nestăpânit de vreo
emoție decât de aceea a lipsei profesoarei.
Plecase de tot. Din Giurgiu, din viața mea. Urma să nu o mai
întâlnesc niciodată. Dar cuvintele acelea, pe care nu mi le-a
rostit niciodată - „Sunt în tine! - mă bântuie și acum.
A fost un an în care nu am învățat nimic. Eu am unsprezece
ani de școală, așa cum exista învățământul tehnic sau
profesional, cu zece clase, în care absolvenții sunt mult mai
pregătiți pentru viață și pentru o meserie anume decât noi,
așa-zișii „teoretici”. Profesoara mă deroga, mă întârzia, așa cum
Noica își amâna discipolii pe drumul filozofiei. „Nu vă grăbiți,
mai zăboviți!” - le spunea înteleptul de la Păltiniș. Femeia din
mină solicită persistență. Cum să o alung? Prin ce forțe
malefice? Sunt eu capabil de atâta răutate? Antoine de SaintExupery spunea că, pentru a te însănătoși, trebuie să fii rău cu
partea bolnavă. Dar eu nu pot fi rău cu ce îmi face bine.
Profesoara a vrut să se asigure că nu mă lăsa așa cum m-a lăsat.
Nu a reușit, dar efortul a fost remarcabil și o scutește de vreo
vină peste timp.
După ce citisem compunerea, devenisem favoritul orelor de
română, care începuseră prin a desființa orice ierarhie. Eu am
reinstalat-o pe cea anterioară, situându-mă la vârful ei. Ce era
mai jos nu mă interesa, deși se operaseră schimbri majore.
Copiii de la țară, fără viitor cert, străluceau în catalog cu note
incredibile, desprinse din Eminescu și din Blaga. Învățau să
iubească fiindcă erau iubiți. Nu eram gelos. Eram favoritul unei
lumi juste, în care cei simpli aveau prioritate. Falansterul acesta
și-a trăit utopia un an de zile și amintirea în eternitate. Revoluția
începuse. Țara întreagă nu avea decât să o ducă la bun sfârșit
peste ani. Astfel de oameni, care aprind spiritele și te învață să
trăiești, te fac disponibil pentru moarte.
Într-o zi, mama mi-a dat cămașa ei înflorată, albă, de diftină,
să o port la școală. Spălase tot materialul albastru. Normal,
trebuia să fiu dat afară. Ieșeam din norme. Însă, dacă mă
trimisese mama, am pășit curajos. Speram să nu fiu băgat în
seamă sau, cel puțin, să nu fiu apostrofat. Mă simțeam atât de
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bine în bumbacul cald și vătuit, fiindcă vremea începuse să se
înăsprească. Pe lângă tovarășii mei, scorțoși și șablonați, eu mă
desfătam în moliciunea maternă a unei pijamale. Simțeam un
leagăn blând și un cântec duios. Putea să mi se întâmple orice,
să fiu și exmatriculat, ceea ce nu era cazul, dar eu bravam așa
cum o faci când bei apă lângă o ființă adorabila și ești convins
că ai sorbit cine știe ce poțiune afrodisiacă.
Având încă pe buze acest elixir, am văzut pe frumoasa de
română apropiindu-se tainic de banca mea. Deși erau toți de față,
parcă le interzisese să ne privească. Prin autoritatea ei, avea
această putere. Și mi-a spus numai mie, cu voce șoptită, nu de
teamă, nu era nimeni peste ea, ci din blândețe: „Ce cămașă de
toamnă ai!” I-am mulțumit mamei pentru curaj. Mi-l transferase
mie. Eram Patrocle, purtam armura lui Ahile și iubita credea că
eu sunt fiul Zeiței Tethis. M-am închinat marilor lumii. Mă
primeau în imensitatea lor purificatoare și celestă. Puteam muri
fiindcă mă născusem în ea, care îmi era dragă și care dădea un
sens existenței mele.
Peste un timp, m-am tuns scurt. Așa cum nu-i plăcea mamei.
Mereu îmi reproșa. Tata îmi lua apărarea: „Lasă-l, că-i crește!”
- și apoi, însoțindu-mă spre dormitorul meu, adăuga complice:
„Îți stă bine!” Vara, îl lăsam lung. Făcea bucle. Fetele roiau să
se joace cu zulufii mei. Le permiteam, privindu-le în ochi până
la hipnoză. Când efectul era atins, îmi alegeam și eu ceva din
arsenalul lor, spre dezmierdat. Niciodată tot zulufii.
Profesoara de română s-a uitat la părul meu, excesiv de scurt.
Nu i-a mai păsat de clasă. A spus de la ceva distanță, ca să se
audă: „Arăți ca un șoricel!” Îmi venea să mă ridic în picioare,
dar am realizat că nu e nici un apelativ, nici o constatare. Era o
impulsiune frivolă, plină de reminiscențe erotice, un patetism
infantil al unei maturități degradate. O iubeam. Doream să fie a
mea. Încerca să mă reducă la esența firii, să mă plaseze în banal.
Știa că fără ea voi muri și nu își dorea. Dar nici nu a rămas cu
mine. A plecat ca stârnită de treburi presante. Probabil că și-a
ratat viitorul sau poate nu a avut din capul locului niciunul. Dar
înfiorarea care m-a cuprins la auzul acelor cuvinte persistă. Nu
îmi vorbea de cronicarii moldoveni, nici de simboliști sau de
romantici, nici măcar de operele mele pubertale. Subiectul eram
eu. Eu contam. Ne învăța că școala începe cu cel care îți e drag

476

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

și că, în această avalanșă, îi poate omite pe toți ceilalți.

Capitolul 166

Moartea vine când nu te aștepți. Când mai ai atâtea de făcut.
Când vrei să trăiești fiindcă ai găsit calea. Ea nu te omoară. Te
scoate din firesc, doar. Te lasă pe drumuri. Într-un pustiu în care
nicio rută nu duce nicăieri. Dacă te iei după pașii pelerinilor,
s-ar putea să ajungi undeva. Într-un Rai , într-o oază, în niciun
caz înapoi pe Pământ. Luasem la Medicină. Mă simțeam
învingător. Nimeni nu îmi mai stătea în cale. Decât
neprietenoasa Moarte. Cu timpul, am început să fac alianțe cu
ea. Să-i dau din zilele mele. Să o satur cu gogoși. Dar ea mă voia
pe mine. Și încă viu, nu bolnav sau agonic.
A început pe ocolite. A luat ființe pe care le știam mai mult
sau mai puțin și modul în care a făcut-o a fost întotdeauna perfid
și laș. Cred că e slabă. Nu se arată niciodată. E o umbră. Și ne
transformă în spectre. Dac rezistăm, ne degradează în alt chip.
Dar ne vrea în imperiul ei. E posesivă și nesătulă. Și, fiindcă
nimeni nu i se închină, ne distruge templele. M-am dus în
Spitalul din Giurgiu. Le-am explicat că sunt student la Medicină.
Nu m-au crezut. Nu aveam un carnet de student ștampilat.
Apărusem de o zi pe lista promovaților. Portarul s-a opus. I-am
îngăimat o minciună: „Am bunica bolnavă!” „Așa mai merge !
'' - a exclamat. „Ești al treilea cu stratagema dinainte!”
De la susținerea examenului, citisem Atlasul de Anatomie
Umană al lui Ifrim în paralel cu planșele lui Sinelnikov. Mama
avea lacrimi în ochi: „Lasă-le, mai întâi să te vezi luat!” Se
temea de o depresie. Dar în mine creștea inima. Dacă nu voi fi
admis, voi demonstra destinului că nu a avut dreptate. Dar el
rareori se înșeală. Am trecut pragul spre fericire. Acum pășeam
mândru spre spital. Pentru prima dată, adoram mirosul de
dezinfectant și de medicament. Puteam să stau ani în șir, ca
într-un aer de munte.
M-am dus la o secție la întâmplare. M-am adresat unei
asistente. Ea a vorbit cu asistenta-șefă. iar aceasta, după ce a
venit să mă vadă și m-a cântărit din cap până în picioare, fără să
îmi adreseze un cuvânt, s-a dus în biroul șefului de secție,
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purtând un registru din care ieseau zeci de foi. „Nici aici nu scap
de scris!” - mi-am zis, palpându-mi monticulul de pe articulația
interfalangiană distală a mediusului drept. A ieșit după un sfert
de oră. Eram ape-ape. Începuse să se încălzească, soarele verii
topea sticla ferestrelor înalte. Aveam emoții.
Când a dat de mine, ca din întâmplare, și-a izbit palma de
frunte: „De tine am uitat!” îmi plăcea acest per tu, era de bun
augur, făceam a priori parte din echipă. S-a întors în acelasi
cabinet.
A revenit: „A zis să vii mâine!” A căzut cerul pe mine. Eu,
cel care reușisem la București, nu eram validat la Giurgiu. Ochii
mei cereau înțelegere. Restul chipului era semeț. Mi-am ridicat
bărbia, dar tremura. Am încercat să fac o piruetă și să plec. Dar
gleznele nu mă ascultau, imobilizate de redoarea așteptării.
Sora-șefă a rostit atunci cu precipitare: „Rămâi și azi! Să vezi
cum se fac perfuziile.” Am urmat-o. O cloșcă nu ar fi fost mai
mândră de puiul ei. Nu m-am dezlipit. Am însoțit-o prin toate
saloanele. Am văzut oameni transfixiați de durere. dar și alții
ierați, care jucau table. Toți se uitau la mine ciudat. Deși aveam
halat alb, nu știam să-l port: se umfla, se agăța de uși... „Aici
să-ți pui numele!” - mi-a zis asistenta, îmboldindu-mi degetele
în pieptul drept. Era să-i spun: „Cine are numele înscris e un
ratat, e un nimeni!” Trebuie să te recunoască toți, altfel Și
niciodată nu mi-am gravat numele. Dar nici cunoscut nu am
devenit. „Acum o să te duc la o personalitate!” Am schimbat
palierul: „Urologie”. „Îl vei cunoaște pe Doctorul Pleșu!” Mai
târziu, aveam să aflu că era tatăl filozofului de la Tescani, căruia
îi citisem toate cărțile. Doctorul m-a privit cu grație. Efectua un
sondaj urinar la un bărbat. Când am văzut tubul acela lung
intrând printr-un orificiu nefiresc de îngust, am avut o senzație
de rotire. La Facultate, urma să i se spună vertij. M-am dus spre
toaletă clătinându-mă, invocând orice altceva, dar nu
inadaptarea la sistemul pe care mi-l dorisem. Aerul rece și umed
al spălătorului îmi făcea bine. Pe umerii mei, mâna unei stagiare:
„Toți pățim așa!” M-am mulțumit cu celălalt Pleșu și am plecat
spre saloane mai blânde.
Asistenta mă lăsase liber. Eram ca un copil în vacanță. Îmi
făceam de cap. Nu știam nimic și nici nu eram dispus să învăț.
Totul mă impresiona. Nimic din Giurgiu nu aducea cu ce se
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întâmpla aici. Se negocia cu moartea. Deși invizibilă, pândea de
peste tot. Și în prima zi, când totul părea încheiat, și-a întins
gheara. Dădeam să plec, când avea am văzut-o pe profesoara
mea de franceză din școala generală. Nu timp de mine. Nici nu
știu dacă mă zărise și acum, după ani, mă întreb dacă trăiam în
adevăr sau era doar o apariție căreia Dumnezeu îi imprumutase
chip cunoscut. Avea mama bolnavă, într-un stadiu terminal, o
epuizare la care suntem sortiți cu toții. Am rămas. Era de datoria
mea. Puteam fi util. Cu orice. Cu sufletul mai ales. De altceva
nu eram în stare.
Toată cariera mea va decurge în consecință, sprijinindu-se pe
această primă zi. Medicina are mii de firide. Doar sufletul le
poate lumina pe toate. Doctorii lucrau eroic. Pentru prima dată
îi vedeam așa: transpirau, se opinteau, desfăceau cutii, extrăgeau
fiole, amplasau aparate sofisticate, care torceau alene. Viața era
în ele și tot mai puțin în biata ființă de care mă atașasem
dintr-odată. Îmi era dragă. Era lupta primei mele zile. În final,
am pierdut-o. Am plecat acasă pe două cărări. Le-am spus alor
mei totul, ca pe o dată de stare civilă, fiindcă o cunoșteau bine
pe doamna profesoară, dar pentru mine era mult mai mult.
Fusese învinsă Medicina pe care mi-o dorisem salvatoare, care
credeam că poate birui totul. Ea era, însă, vulnerabilă ca o frunză
în vânt, ca oamenii pe care se angaja în zadar să-i păzească.
La Facultate, am fost ales în prima zi a lui octombrie să
rostesc cuvântul din partea studenților primului an. Colegii de
grupă se mândreau cu mine. După rectorul Laurențiu-Mircea
Popescu, profesor de biologie celulara, cel care a pus bazele
teoriei telomerilor ca posibilă terapie a cancerului, și după
decanul Ioan Bruckner, mentorul meu în cardiologie la Spitalul
Colțea, am urmat eu. Nu am spus cine știe ce. Nu e nimic
grandios când spui adevărul : „La Spitalul din Giurgiu am înțeles
ce înseamnă Medicina: să dai un pahar cu apă cuiva căruia îi e
foarte sete”.
M-au aplaudat. Nu am auzit nimic. În minte imi apărea,
într-un salon tot mai stins, acel chip serafic dintre două lumi,
care mă rugase să-i ud buzele cu un pahar cu apă proaspată, să
simtă că poate trăi în asedierea perfuziilor. Era mama doamnei
profesoare!

MAIORESCIENII

Capitolul 167

479

Cu moartea făcusem cunostință înainte de prima zi de spital.
Mama doamnei profesoare de franceză nu a fost decât acutizarea
unei disperări, strigătul neputinței, lamentarea unei profesii.
Dădusem la Medicină ca să înving moartea și aflam, la capătul
unei lungi zile, că ea nu se ocupă decât cu bolile. Eram copil
când ai mei m-au lăsat în grija nașilor. Mă dădeam în vânt după
ciocolata de casă pe care o făceau, cu alune și cu nuci coapte în
ea. Se întindea pe degete când o scoteai din tavă, pe urmă se
întărea de o puteai tăia cu cuțitul. Avantajul: puteai mânca după
pofta inimii, nu era la gramaj, precum erau cele din comerț. Și
gustul nu-l pot uita, dulce, fără a fi sățios, cu laptele topit de
praful aromat de cacao și de scorțișoară.
Mă jucam apoi cu imensa albină de bronz pe care o aveau
de la Institutul Apicol. Erau stupari înregistrați. Dețineau toată
colecția revistei de specialitate. Eu aveam acasă o altă „Albina”,
magazin de umor și de sfaturi practice. O carte cu glume am
găsit și în etajera de lângă patul lor. Normal, trebuia să-mi fac
somnul de după-amiază fără să răsfoiesc volumele, dar am
rezistat? Nu am mai pus geană pe geană. Fiind amândoi
profesori de istorie, aveau cărți de strategie militară, „Magazinul
Istoric” și memorii ale personalităților. Printre ele, cartea cu
glume. Am plâns. Erau toate poantele pe care ni le spunea nașul
după primul pahar cu vin. Era celebru în tot Giurgiul. Elevii îl
adorau. Colegii aveau păreri împărțite. Eu, pe ale mele, nu le
împărțeam cu nimeni. Mă întrista a doua zi, când venea la noi
să își ceară scuze. Pentru ce? Petrecuseră ai mei o seară de
pomină. Eu, cu ce auzeam prin uși și prin pereți, îmi făceam o
idee despre felul în care poți bine dispune oamenii. Mama avea
un râs cristalin, molipsitor, în cascade.
Când râdea, nimeni nu o mai putea opri. După moartea tatei,
nu a mai râs. Nici la glumele mele cele mai bune. Surâdea sau
zâmbea reținut, ca și cum ar fi știut poanta. Nu o știa, dar vremea
glumelor trecuse. Înțelegeam bine, însă perseveram. Țiusem și
în țară conferințe de umor. Lumea se mira ce caut eu acolo.
Pentru umor, e nevoie de un mim, nu de un medic. M-am lasat.
Precum Antoine de Saint-Exupery de desen. Dar la mine era
justificat. Faptul că găsisem toate glumele nașului prezente
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într-o carte m-a făcut să-l detest pe Gutenberg. Cât se pierde
când omul e înlocuit de niște foi tipărite.
Nașul meu era savuros. Mama nu ar fi râs ore în șir cu cartea
aceea în brațe nici în perioadele ei de glorie. Ea, care proslăvea
cartea și își făcuse o carieră din asta. Nașul va rămâne o figură
emblematică. Declanșa râsul înainte de a începe să spună ceva.
Sorbea vinul cu voluptate, ca pe o licoare care îi dădea puteri.
Apoi bancurile curgeau. Nu se temea de nimeni și de nimic. Își
ataca dușmanii, dar părea că-i vorbește de bine. Nu numai că îi
prezenta cu „Dumneaei” sau cu „Dumnealui”, dar îi gratifica, îi
onora și, brusc, dacă erai atent, le strecura beteșugul, întotdeauna
moral. Ca Henri Bergson, nu se lega de invalidități fizice. Era
și un munte de seriozitate. Știa toată istoria lumii. Toate dramele
ei. Poate de aici înclinația spre umor, cuvânt care înseamnă
„secreții, lacrimi, contagiu”...
Nu știu cum au făcut greșeala să mă ducă la înmormântarea
unui bebeluș. Nu aveau cu cine să mă lase acasă. Acolo am văzut
un sicriu de cincizeci de centimetri. Era ca un leagăn de copil.
Dantela deborda. Când am văzut capacul, m-am cutremurat. Nu
l-au pus până la cimitir. Au lăsat copilul să respire. Credeam că
moartea e legată de vârstă și, mai târziu, că ține de păcatele pe
care le săvârșești cu trecerea anilor. Dar acest copil îmi trezea
întotdeauna alte instincte: cele de apărare furibundă în fața unui
animal turbat. Moartea e furioasă și agresivă. Strică liniștea și
farmecul. Nici Dumnezeu nu se pune cu ea. O ignoră, dar ea
face victime. Prea multă condescendență în cer pentru o
desfrânată și o ucigașă. Începeam să cred că ea nu vine din înalt,
ci din niște văgăuni, grote sulfuroase, crăpături care emană
pucioasă.
Cu timpul, m-am mai liniștit. Am văzut atâția copii veseli și
sănătoși în jurul meu, încât am luat moartea bebelușului ca pe
un accident. Ceea ce poate și a fost, de fapt. Mai târziu a murit,
însă, bunica din partea tatălui, care locuia în același apartament
cu noi. O duseseră la un azil în ultimul timp. Îmi lipsea. Mă
diviniza. O făcea fără motiv și asta îmi plăcea la culme. Nu
aveam nevoie de note mari pentru a-i fi în grații. Practica un
model pe care nimeni nu l-a urmat. Adora partea băiețească din
mine, așa cum îl iubise pe tata.
La polul opus, se afla mama. Freud crede că soacra are ceva

481

MAIORESCIENII

ancestral cu ginerele care îi răpește fata și el la rându-i o detestă
pentru anii în care a fost privat de iubirea celei dragi și, în plus,
nu-și poate supraestima obiectul dorinței, când vede în proiecția
maternă cum se va degrada. Similitudine în oglindă pentru noră,
cu explicații psihanalitice ce îmi scapă. Toate acestea și multe
altele făceau la noi în casă un calvar de nedesris. Nu mai știam
cine mă iubește și cine nu, de partea cui să fiu. Era un qui pro
quo prost scris și prost jucat. Dacă m-am apucat de insirat ceva
pe hârtie a fost ca să mai îndrept puțin situația, iar de iubit am
iubit ca să mă epurez de atâtea patimi bizare.
Tata a fost anunțat prin telefon că i-a murit mama. Pe noi,
cei mici, ne-au lăsat acasă. O vecină în vârstă de la primul etaj
mă întreba repetitiv: „Cum, mamă, chiar a murit? Să-mi spui
cum a fost!” Nu i-am mai spus niciodată. Cum să fie? Cum se
moare. Nici eu nu știam.

Capitolul 168

În liceu, ne-au murit părinții unor colegi. Ne-am dus cu clasa
la înmormantare. Nu îi cunoșteam pe acești oameni, dar ne
simțeam apropiați prin copiii lor. Ne adoptaseră în ultima clipă.
Au fost singurele înmormântări la care am participat. Sunt inapt
să stau în biserică, să văd lumea cum plânge. Pentru mine, omul
e viu, are un statut etern. Odată ce a fost creat, are în el
nemurirea. Nu poate să moară. Când s-a stins tata, eram medic
în Giurgiu. A murit în spital. M-am dus dimineață. Mama era
deja acolo. Din profesorul de română nu rămăsese decât
venerația postumă a elevilor săi. În spital, era respectat prin mine
și prin cei câțiva care îl avuseseră la catedră. În rest, beneficiase
de serviciile paleative obișnuite. Când viața abia mai palpită, se
reduc și eforturile de a o resuscita, de teama de a nu o înăbuși
de tot. Era prietenul meu cel mai bun. Acum îmi rămăsese cel
de la București, de o vârstă cu mine, fostul meu coleg de bancă.
Dar tatei îi spuneam seară de seară povești, îmi știa toate
iubitele, îmi citise toate poeziile. Mă plasase în rândul marilor
scriitori, aștepta să îmi scriu romanele.
Un timp mi-a înghețat cerneala în stilou. Nu mai aveam
pentru cine să scriu. De mașina lui de scris, total disponibilă, nu
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m-am atins. Nu mi se părea că sunt demn de ea. Fusese mai
potrivită pentru critica literară, pe care o redacta el prin panglica
ei plumbuită. Era meticulos. Se ducea la ore cu fișe atât de fin
scrise, încât avea toată literatura noastră într-un clasor. Colegii
mei spuneau că erau ideale ca fițuici. Tatei nu-i păsa dacă era
copiat. Pe mine mă durea, însă. El avea balanța lui. Puteai să
scrii pagini întregi. Știa cât poți și îți dădea nota pe merit, nu pe
ce ai copiat. Nu te revoltai. Nu aveai de ce. Te rușinai. Alți
profesori te ridicau în picioare și te făceau de râs în fața clasei.
El doar îți dădea caietul. Și, deși era burdușit cu tot ce găsiseși
la îndemână să pui în el, nici nu-l deschideai. Cuprins de
remușcări, îl ascundeai în ghiozdan și făceai nota uitată. De
aceea era iubit de elevi. Fiindcă era blajin, dar nu putea fi
fraierit. Te lăsa să faci ce vrei, la sfârșit îți arăta cum ar fi trebuit.
Te apuca regretul, fiindcă și tu știai din capul locului cum ar
fi fost normal să te comporți, dar gândiseși că nu e rău să îți
forțezi destinul, să faci puțin pe șmecherul, să înșeli autoritatea
de la catedră. Dar el nu era o autoritate. Vorbea atât de încet,
încât aproape că nu-l auzea nimeni. Cei din ultimele bănci ne
spuneau să-i anunțăm și pe ei când termină. Tata nu termina
niciodată. Dintr-o idee îi venea alta și până la pauză făcea o saga
de mijloace de expresie și de procedee stilistice, un creuzet de
autori, în care topea operele lor fascinante. Cei care se făceau
că nu-l aud au rămas surzi toată viața. Nu au ascultat niciodată
marea într-o scoică și vocea unei femei în inelul ei.
La una din înmormântările din perioada liceului, m-am dus
cu capul descoperit. Știam că așa trebuie. Dar era un frig
cumplit. Nu am îndrăznit să îmi pun fesul pe care îl mototolisem
în buzunar. Gândeam că nu e decent într-un convoi mortuar. Dar
mai era un motiv, infinit mai important. Venise și iubita mea
tutelară, prima din liceu, cu care fusesem în clasa a noua la
spectacolul de varietăți. Și, fiindcă obosesc cu atâtea explicații,
o să-i spun Alice, fiindcă numele acesta scurt, de patru litere, mi
s-a părut întotdeauna rezonator. Era frumoasă. O abandonasem
de dragul altora. Mă lăsasem în valuri și acum mă izbeam de
țărm. Cunoscusem totul și mă prinsese dorul de ea. Dar eram
prea orgolios ca să i-o spun. Destul că întorceam mereu capul,
ca să o văd în banca dinspre ușă, cu picioarele ei în direcția
ferestrei, parcă spre a-și aera coapsele fierbinți. Mă urmărea
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noaptea fără încetare. În orice vis erotic aveam, cu pasionalele
din anii mai mari, aflate la altă categorie, când elanul pulsatil se
mai domolea și spiritul căpăta cuvânt, apărea ea. Era diafană și
seducătoare, mereu blândă cu mine și înțelegătoare. Singura care
îmi permitea să o înșel, fiindcă știa că mă voi întoarce la ea.
Ceea ce nu a fost cazul cu nicio alta.
Odată ce mă desprindeam de un trup, încercam să-i
abandonez și sufletul, ca să nu mă mai cheme. Nu am reușit pe
deplin cu niciuna, fiecare a rămas înfiptă în mine ca o țepușă.
Sângeram. dar știam că e vina mea, rodul exigențelor mele. Am
vrut ce a fost mai bun și am avut numai fruct copt. Dar Alice
era o floare. În catalog, chiar avea un al doilea nume care aducea
cu așa ceva. Dar de ce am iubit-o la înmormântare? Fiindcă mă
marca seriozitatea ei din romanele britanice ale lui Thomas
Hardy sau Jane Austin? Probabil ca da. Dar mai ales era faptul
că întâlneam moartea față în față, la o vârstă la care nu mă
puteam apăra de ea decât iubind. Toate trăirile pătimașe
anterioare fuseseră morți pasagere. Acum aveam nevoie de
viață. Iar suflul era în sărutarea acestei fete de o suavitate aparte.
Nu am abordat-o.Nu era momentul. Eram destul de matur să nu
stric o ceremonie lugubră. Dar pregăteam ceva. Nu mi-am pus
fesul, ca să nu mă vadă și să nu-și strice impresia despre mine.
Deși mai mult decat o compromisesem eu cu excapadele mele
nu ar fi reușit nici trei filaturi!
Cert e că, ajuns acasă, m-a pocnit o durere de cap soră cu
moartea, de care tocmai aflasem. Aveam pregatire la chimie cu
o distinsă doamnă profesoară, colegă și prietenă bună cu mama.
Locuia în blocul vecin. La „Maiorescu” preda la clasele de biochimie și avea renume. Explica pe înțelesul tuturor. Am zis să
încerc și eu, mai ales că mă știam greu de cap la științele exacte.
În plus, era șarmantă. Cizme înalte, albe, o fustă lungă, texană,
din piele întoarsă cu o bordură de floricele, obținută prin decupaj
de artiștii de la Fondul Plastic. În sus, o cămață lejeră de doc
imprimat. Păr buclat, ochi ageri, unghii lungi, care țineau bine
pixurile metalice chinezești cu mine de grafit. Mi-a umplut
caietul cu alcani, alchene, alchine, arene.
M-a întrebat dacă am înteles ceva. Am spus că nu. Fără a dori
să-i stric reputația, pur și simplu mi-o consolidam pe a mea.
Mi-a spus zâmbind, dar pe un ton serios: „Foarte bine! Ședința
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viitoare îți predau compușii aromatici!”
Am ajuns acasă. întrebându-mă cum am rezistat. Aveam
febră, nu suportam lumina, vorbeam de unul singur. Cu excepția
ultimei manifestari, celelalte erau noi. Sufeream de meningită,
teama întregii mele copilării. Sora mea îmi povestise că auzise
de o fată care murise fiindcă ieșise afară cu părul ud. Mi-am zis
că, dacă voi păți la fel, o voi face pentru o cauză nobilă, pentru
cea mai frumoasă ființă pe care nu o pusesem în valoare,
așteptând-o să crească și pierzându-mi timpul în fel și chip în
toată această perioadă. Necazul era că tocmai ea nu ar fi știut
nimic din toate acestea.

Capitolul 169

Școala Șapte era în urma a doua școli: Școala Unu, care la
vremea aceea dădea cele două genii în matematică, și Școala
Patru, care-l dădea pe cel literar. Eu, deși îmi doream, nu i-am
adus salvarea. Nu aveam destulă consistență. Chiar începusem
să dau vina pe școală, gândindu-mă că în ea era ceva ce mă priva
de glorie. Dar, cum timpul a trecut, observ ceea ce era decelabil
de atunci: Școala Șapte a dat geniile ulterioare: la liceu, în
carieră și, în cazul meu, zvâcnirea de la cincizeci de ani. Mai
mult ca sigur că și celelalte școli au rodit. Dar ele, făcând-o deja
precoce, nu au mai surprins.
Fiind ultimul împlinit, sunt și cel mai șubred. Succesul meu
e de compătimit. La vârsta mea, trebuia să am copii și nepoți,
nu să fac analize spectrale ale inexistentului. Dar nu poți să te
proiectezi decât asupra unor epoci revolute. Altfel, dacă te ocupi
de prezent și de viitor cu totală prehensiune, ești dictator. Nu am
veleități de lider totalitar. Prefer să fiu critic retrospectiv. E așa
de simplu să vorbești despre ce a fost, când știi consecințele!
Geniile Școlii Unu erau imbatabile. Noi ne duceam la
Olimpiadele de Matematică doar pentru a face act de prezență.
Ei stăpâneau nu matematica, ci logica ei. Îi cunoșteau spiritul.
Neînțelegându-l, am virat spre literaură. Am spus că și aici
trebuie să fie unul.
Dar geniul Școlii Patru, o fată care se tundea scurt și recita
magnific „Surâsul Hiroșimei” a lui Eugen Jebeleanu pe scena
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Teatrului „Ion Vasilescu”, era abonata laurilor. Știa să
interpreteze arta pe care o stăpânea, astfel încât publicul era al
ei. Mie îmi rămâneau diletanții. Ca prin farmec, am reușit să
aduc premii de la faza națională. Dar am fost considerat un fir
de nisip într-un ocean.
Școala Șapte era o retortă, un alambic magic. Era o școală
democratică, în opoziția celorlalte, aristocrate. Acolo, copiii
geniali nu erau puși la altă muncă decât a geniului lor. La noi se
trudea universal, fapt ce l-ar fi dărâmat și pe da Vinci. Până la
urmă, Școala Șapte a reușit: m-am uitat la comandantele de
unitate - la liceu au devenit port-drapel, vasul-amiral. Am o
fotografie cu Denisa, geniul maiorescian, în curtea Școlii Șapte,
ținându-ne de umeri, pe mine și pe sora mea. Pare foarte înaltă,
fiindcă noi eram foarte mici. Șnurul de comandant de unitate îi
dădea grandoarea meritului. Școala o onorase cu atributele
supremației. Dar gloria adevărată o va cunoaște la Guadalajara,
în „groapa cu lei”, în curtea frasinului.
Iulia Cristea, la fel. Va fi cea care îi va sta alături
astronautului Dumitru Prunariu, Niel Armstrong al Romaniei,
când acesta va aseleniza la Giurgiu. Cea care se va desprinde va
fi ea, alegând stelele, pentru a ne lumina mereu obscurantismul
caduc.
Nimeni nu avea curaj să facă oficial aceste diferențe. Dar toți
le știam, elevi si profesori. „Egalitate nu e decât în matematică”
- vorba lui Eminescu. Comunismul încerca să ne împânzească
uniformitatea, dar nu a reușit în competiția dintre școli. El a
impus concurența acolo unde ea nu era funcțională: în fabrici,
promovând „muncitorii fruntași”. Dar cum să fii „laureat al
muncii socialiste” când matrița producea șaibe identice în
aceeași unitate de timp?
În școală era altceva: în fața foii albe, fiecare eram
Dumnezeu. Desființând invatamantul religios, l-au amplificat.
Toți ne rugam Cerului și ne făceam semnul Crucii: să fim
sănătoși, să ne vedem cu bine după vacanță sau, mai pragmatic,
să luăm notă mare la teză, să trecem examenul, să ne calificăm
mai departe la Olimpiadă. Și celor cărora le-au ieșit pasențele,
adică geniilor, celor care duc lumea mai departe și îi dictează
ideile, le-a intrat în reflex. S-au rugat mereu. Și credința s-a
impus exact când ei credeau că a trecut prima generație atee și
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că a fost uitată. Geniile își fac întotdeauna de cap.Sunt
incontrolabile. Și, dacă încerci să le estompezi, le martirizezi și
intră în conștiința publică. Așa se face istoria: plămădirea
geniului, combaterea lui, eternizarea. E sanctificarea laică.
Denisa, ținându-ne de umeri, ne dădea din harul ei. Nu știu
cine a fost cu ideea să facem poza. Noi în niciun caz. Eram prea
mici. Poate ea, în mărinimia și în intuiția ei. Dar mai mult ca
sigur a lucrat ideea de totem, la propunerea părinților. Ei cred
întotdeauna în mimetism. Trăiesc cu ideea că, dacă ei fac ceva,
vor face și odraslele. Niciunul din cei zece copii ai lui Nicolae
Iorga nu a fost istoric. Sigur că mă impresionează amintirea, e
ca și cum m-aș fi fotografiat lângă Niagara, în impermeabilele
acelea galbene pe care ți le furnizează statul candian. Dar nicio
picătură de apă nu m-a stropit. Nu m-a contaminat geniul. Încerc
acum să recuperez. Dar e un geniu învățat, așa cum deprinzi
mersul pe bicicletă văzându-i pe ceilalți, dar niciodată pedalând
tu însuți.

Capitolul 170

Trebuia găsită o profesoară care să îi țină locul frumoasei de
română. Plecase așa, cu tocuri cu tot. Întorsese orașul pe dos.
Orașul meu. Nimeni nu vorbea decât de ea. În mintea mea. Ce
cuceritor își părăsește cea mai de preț provincie? Roma, se va
spune, prin Retragerea Aureliană. Și se va forma limba română,
izvorul acestei zeități, venita din tot graiul nostru.
Era important să mă vindec. Cui pe cui se scoate. Se impunea
cineva pe măsură. Și a fost să fie profesoara de engleză de la
Maiorescu. Nu voi face decât să înșir diferențele. Asemănările
sunt forțate și gratuite, rod al fabulației.
Profesoara de engleză era de mult timp în mine. Dar nu
posesiv. Mama mă trimisese la studiu cu un caiet și un pix încă
de pe vremea când îmi era mai ușor să bat la ușă decât să sun,
iar ustensilele didactice le înmânam spre uz celei ce știa să le
folosească. Mi-a fost un fel de a doua mamă, fapt ce i-a
compromis alte merite, pe care eu nu încetez să i le atribui.
Descopeream ce nu aveam acasă: o mamă liniștită, cu tabieturi,
care nu sacrifică nimic din zi înainte de a-și pregăti meticulos

MAIORESCIENII

487

cafeaua. Știam exact cât durează ritualul. Eram cu ochii pe
scăpărătoarea electrică ce înlocuia bețele cu pucioasă pe care le
credeam singurele moștenitoare prometeice. Un anume umblet
prin bucătărie. Fără niciun scop.
Mama mereu punea sau aducea ceva din cămară. Masa,
acoperită cu sticlă groasă, prin transparența căreia se vedea un
ștergar cusut cu motive naționale. Din când în când, se adăugau
fotografii, cu ceva efort, cred, geamul fiind greu ca de arhivă
numismatică. Fotografiile nu erau noi, cred chiar că se căutau
cele vechi, cu personaje din care nu lipsea profesoara de engleză
la vremea când chicotea cu Hamlet. În poze, îmi permitea să văd
ceea ce ascundea în realitate: coapsele dezvelite impudent pe
plajă, părul buclat și mult mai lung, stârnit de vânt în toate
direcțiile, dar mai ales pe frunte și pe obrajii, decupajul sânilor,
aici da, era darnică și în prezentul de atunci.
Cum se retrăgea puțin, spre a mă lăsa să fac un exercițiu
standard, in care toate verbele sufereau aceeasi declinare, eu mă
roteam ca un titirez în jurul mesei, spre a vedea mai bine pozele.
Azi sunt cel mai mare colecționar de fotografii, filatelist de dive.
Ea, fiindcă o să-i zic „ea” chiar dacă se supăra, ea mi-a dat
microbul. De ce să joc teatru? În casă, toți îi ziceam pe numele
mic, cu un ''Miss'' în față. Numai tata, pedant și călinescian, îi
spunea „Doamna Profesoară...” și îi adăuga și numele de
familie, de l-ar fi plictisit și pe Cehov. Când cineva e sălășluit
în tine, nu-l mai poți iubi. Te obișnuiești. E ca în jocul acela de
la Costinești, din perioada „Serbărilor Mării”, în care cuplul
petrecea zile și nopți într-un cerc de lemn, anticipând nuvela lui
Matei Vișniec. Te saturi dacă vezi tot ce face cineva. Dragostea
e o înșiruire de „din când în când”-uri, cum observa Andrei
Pleșu. Profesoara de română, alegându-și intervalul de un an, a
lăsat veșnicia concurenței sale, care deja parcursese o parte din
acest timp infinit. Când mi se preda axa cronologiei verbale,
înțelegeam de ce englezii făceau atâta caz. Fiindcă reduseseră
istoria la ei înșiși, așa cum cea care o preda îi era numitorul
comun.
Nu observasem că o iubeam, fiindcă mă luase de mic. De
pui. Precum Persefona pe Adonis. Când m-a revendicat
Afrodita, eram deja mare. Și, ca în dragoste, am ales prost, adică
pe cea care pleca. Profesoara de engleză nu s-a mâniat. Nu se
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putea supăra pe un asemenea fleac. Doar în Hades s-a făcut caz.
Cert e că am rămas copil de sân, ca să mă exprim civilizat! Si
ce sân!
La liceu, ora de engleză era mai facultativă decât sportul. Nu
se puneau absențe, așa cum la alte materii nu se notau
prezențele. Nu era probă de concurs. Și totuși, ne buluciserăm
toți, fugind de germană, care tot mai avea un viitor. Era
Germania Democrată, comunistă ca și noi, în plus eram singurii
din C.A.E.R. care aveam relații cu R.F.G.-ul. Anglia și Statele
Unite erau capitaliste, deci adio! Doar o Revoluție ni le putea
aduce. Și ea a izbucnit când noi eram în clasa a douăsprezecea.
Daca aș fi mistic, aș spune că a fost mișcarea destinală a
profesoarei de engleză, dar vreau să mă situez de partea plecatei,
fiindcă pe ea nu o apăra nimeni în aceste rânduri, decât propria
ei amintire. Ce poți să faci cu amintirea clădită în mintea unui
puști de treisprezece ani? Dar puștiul acela văzuse Sans
Souci-ul, Petrodvarețul și Ermitajul, Madame...
Româna începea să conteze. Era materia de prima treaptă și
de bac'. De când fac examenele ierarhii amoroase în sufletul
meu? De atunci. Bietul Pascal: „Inima are rațiuni pe care mintea
nu le cunoaște”. Ba bine că nu! Poate la Port Royal...
Profesoara de engleză ne lăsa să învățăm după bunul nostru
plac. Și ni-l inducea din plin. Proceda ca tata, de aceea se
prețuiau atât, în pofida surâsului surorii mele, când îi vedea
împreună și era marcată de diferența de înălțime, acceptată doar
la perechile de la Hollywood. Nici unul, nici altul nu erau
intempestivi, nu practicau învățământul războinic, militar, cum
îl numea academicianul Solomon Marcus: „Să se găseasacă cel
mai mic divizor comun...” Profesoara de engleză nu suferea
sentințele nici în Shakespeare. Le interpreta de parcă ne citea
din Frații Grimm.
Profesoara de română a venit când mai aveam răbdare. Urma
liceul, marea miză. Școala Șapte dăduse cam tot. Frustrată de
statul său, străina lui Camus a vrut să se impună. Nu a omort pe
nimeni și nici nu a fost condamnată la moarte. Dar s-a făcut
că-l uită pe cel pe care l-a iubit, sperând că și el va face la fel.
Alegând plecarea, a optat pentru cea mai romantică dintre uitări
și singura destinată persistenței afective. Profesoara de engleză
mi-a fost alături toată viața. Chiar acum, când scriu aceste

489

MAIORESCIENII

rânduri, le traduce pentru Anglia și America, țări pe care mi
le-a oferit la terminarea liceului, ca dar de absolvire.
Fugara ce dar de nuntă mi-a dat? Un talent răvășit de trecerea
ei? O nebunie de pași, acorduri nefirești și îmbătătoare ale unor
trăsături feminine unice? Are avantajul mistificării, drept la care
profesoara de engleză a renunțat din start. Cine rămâne lângă
tine nu își ascunde vârsta și, pentru o femeie, e sacrificiul final.
Niciuna dintre ele nu a contat în ochii camarazilor mei:
întruchiând severitatea și, respectiv, permisivitatea.
Însă cel mai înșelat am fost eu. Niciuna nu era de cucerit,
deși amândouă păreau disponibile. Două leoaice în albia
aceluiași râu, lipăindu-i cu sete apa, păzite de pe culme de leul
trufaș al nesupunerii lor.

Capitolul 171

Moda oracolelor venea o dată pe an. În aceeași perioadă: la
început de iunie, cu puțin înainte de terminarea anului școlar.
Era ca o molimă: izbucnea în anii mari și cuprindea și clasele
mici. Caiete groase și cartonate, cum nu ai fi sacrificat niciodată
pentru școală, erau împărțite tematic: flori, animale, filme,
modă. Trebuia să îți exprimi pasiunile. Doar fetele aveau răbdare
să conceapă așa ceva. Și, în general, tot ele să și răspundă. De
obicei, erau copiate unele după altele, încât era inutil să răspunzi
la mai multe. Era unul pe clasă, dar, dacă se năștea frustrarea,
apărea și al doilea, cu mici modificări. Nu circulau de la o sală
la alta, fiindcă nimeni nu era interesat de ce se întâmpla în
Universul vecin. Și așa, al lui era supradimensionat. Spre
exemplu, doar eu știam numele tuturor colegilor din catalog, cu
pronumele atașate, uneori trei. Dar să îți mai bați capul și cu
afinitățile fiecăruia!
Rolul oracolului în anul terminal era clar: nu o mai bună
cunoaștere a celor din jur, ci neuitarea, imortalizarea școlii. Dar
atunci de ce nu li se dădea și profesorilor spre completare? O
temă, singura, pentru ei. Ne era rușine de complexitatea și de
autoritatea lor. Îi excludeam din jocurile noastre chiar și pe cei
mai empatici. La liceu, spre deosebire de școala generală,
chestionarul era erotic: te întreba clar cu cine ai ieșit în oraș, de
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câte ori, cu cine te-ai sărutat, pe ce stradă, până la ce oră, dacă
ai făcut dragoste la propriu. Întrebarea aceasta era ultima și era
opțională. Răspundeau puțini la ea, dar dădeau detalii picante.
Când el și ea, adică iubitul și iubita, se întâlneau în pagini, rar
găseai aceleași variante, cu condiția ca unul din ei să nu fi sesizat
prezența celuilalt și să trișeze, citind înainte replicile perechii.
Nu mi se părea nostim să răspund la așa ceva și mă lăsam
rugat în zadar. Era destul că scriam compuneri care evoluaseră
spre eseu și spre autoanaliză. Ce rost mai avea o astfel de
calchiere? În plus, le explicam că termenul e inadecvat: oracolul
ghicește viitorul, câtă vreme acest caiet bizar sonda trecutul.
Fetele care se ocupau de așa ceva erau cele care nu se remarcau
prin nimic, dar care, brusc, căpătau această înzestrare
meticuloasă. Acasă probabil că brodau, cântau la pian sau citeau
romane plicticoase. Niciuna nu avea prieten.
Astfel de anchete-clișeu nu erau edificatoare. Dacă doreai să
cunoști mintea si sufletul fiecăruia, trebuia să procedezi altfel,
nu prin întrebări. Nimeni nu ți se mărturisește sub presiunea
chestionării. Eu, de pildă, am cunoscut fiecare fată în parte,
iubind-o. Când nu îmi plăcea de ea, mimam, dar tot ieșeam cu
ea și o descoseam. Când terminam de derulat întregul ghem, o
părăseam. Nici dragoste nu îmi mai venea să fac. Până la urmă,
ea e destinată celor care vor să verifice o potrivire fizică. Eu
aveam alte criterii, mai fine. Psihanaliza ne transformă în obiecte
ale dorinței. Deși ne lasă cu afecte, ne scoate din sfera ființială.
Altfel nu poate lucra cu noi. Ca în fizică, unde, dacă desființezi
vidul, nu îți mai iese nimic.
Pe băieți îi cunoșteam la sport. Acolo își dădeau arama pe
față: se înjurau, se băteau, pentru validarea unui gol, erau în stare
să se certe un sfert de oră. Apogeul îl atingea fotbalul. Baschetul
era infinit mai rarefiat și îl preferam. La orele de curs, era
imposibil să îți dai seama de interiorul unui elev, de agresiunile
și de elanurile lui interioare. De aceea, cred că, spre neșansa lor,
profesorii ne cunoșteau cel mai puțin. Pierdere reciprocă, fiindcă
nici noi nu-i deslușeam cu adevărat în profunzimea lor, nefiind
foarte interesați, fiindcă nu le puneam note.
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Nu ar fi nimic spectaculos în liceu, dacă nu ar fi pauzele,
adevărate guri de oxigen și schimbări de decor. Unii profesori
nu ni le acordau când aveau doua ore cuplate, preferând să ne
dea drumul mai devreme, ca să nu își piardă ideile. Dar pe noi
ne dărâmau. Nu ne-ar fi deranjat dacă lăsau tabla plină și
reîncepeam după zece minute. Oricum, capacitatea de
concentrare și de focalizare într-o clasă și la acea vârstă tinde
spre zero. Dascălii erau, însă, în lumea lor. Aveau un rol care
trebuia jucat perfect. Ce întelegea publicul puțin conta. Își
închipuiau că ne educă. Dar sporirea intelectuală pe care ne-o
doreau nu avea sorți de izbândă.
În pauze, îmi plăcea să fac pe interesantul, având în vedere
că la ore nu îmi prea ieșea. Și apoi, audiența era mult mai mare.
Tot „Maiorescu”. Și, mai ales, fetele din anii terminali,
adevăratele și singurele mele ispite. Deși mă hrăneam cu
liceenele de vârsta mea, le asimilam celor deja formate, trecute
prin dragoste, tăvălite prin paturi. Te plictisești să începi
dragostea de la zero cu fiecare puștoaică. Par ele mai mari decât
băieții de aceeași vârstă, dar nu sunt. Când le iei la bani mărunți
și le întrebi de ce sunt în stare, încep cu lamentările. Că au o
pisicuță acasă, că au de repetat un menuet la pian, că nu se
descurcă la germană. Prostii! Nu sunt în stare să ți se dea trup și
suflet. Nici trup, nici suflet. Simulacru. Edulcorare.
De aceea, mă plimbam prin curtea liceului precum Kant prin
Konigsberg. Nu trebuia să aud clopoțelul care, de altfel, pe cât
era de strident pe holuri și în clase, era aproape de nesesizat de
lângă frasin. O lege a acusticii, care perturba transmiterea
undelor. Ni se spusese la fizică un lucru bizar: că sunetul nu
s-ar transmite în vid, deoarece nu ar avea particule intermediare
pe care să le pună în mișcare. Ca și cum noi nu ne-am auzi prin
noi înșine, ci prin intermediul unor bile, pe care le-am roti între
noi și, dacă într-un experiment absurd acestea ar lipsi, nu am
mai putea comunica. Altfel spus, vidul, care facilitează mișcarea,
anulând forța de frecare, e inert în fața cuvântului rostit. Tot
edificiul Creației cade, dacă urmezi o astfel de regulă.
„La început a fost Cuvântul” - spune Biblia. Dar cum să se
propage în absența unui aer material? Îmi e greu să cred că
Dumnezeu l-a rostit doar pentru El, ca să-și inducă un gând.
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Nu-L văd atât de slab spre a recurge la tehnici sapiențiale. Îmi
număram pașii și dădeam ture largi, perimetrând curtea. O felină
în cușcă fără sorți de ieșire. Sau un Fellini. Doream să evadez.
Îmi făceam strategii. Mereu altele. Iubirea era cea mai facilă
scăpare. Va reprezenta debușeul întregii mele vieți. Cât de
importante sunt instanțele primilor ani! Îmi voi înșela toate
iubitele dintr-un singur impuls: acela al persistenței mele
nealterate. Orice Univers, odată parcurs, ți se pare mic. Găsești
rachete din ce în ce mai sofisticate, ca să te desprinzi. Lumea te
felicită pentru curaj, neînțelegând că el e, de fapt, o continuă și
rușinoasă trădare, abandonarea unei stări de confort în fața uneia
care nu s-a născut încă și pe care nu o cunoști. Intram la ora
urmatoare cuprins de grația filozofiei și, bineînțeles, dădeam
peste un profesor morocănos, care, sub masca jovialității, îmi
preda șisturile cristaline, dicotiledonatele sau apocopa.

Capitolul 173

Povestea „Generalei” nu se termină în stepele Rusiei. Trenul
acela, care străbate Volga, Niprul și Donul, ajunge la noi. Au
mai trecut ani. Secole, poate. Am făcut Facultatea de Medicină.
Îmi place să cred. Am fost un emerit. Meritul era că nu aveam
niciunul. Țineam conferințe și ziua, și noaptea. Cele de zi erau
filmate. Cele de noapte debordau de sevă și de interes, dar,
evident, erau private. Faima îmi creștea o dată cu timpul pierdut.
Cu cât mă emancipam, cu atât îmi demolam substratul afectiv.
Deveneam al tuturor și al nimănui. Când te mângâie toți, nu mai
simți atingerea. Îmi trebuia ceva să mă aducă la normal. Un slab
impuls, un mic adevăr. Și a venit. Ca întotdeuana la timp. Ține
de noi dacă îl sesizăm sau nu.
Aveam conferințe de Angelologie la liceul pe care îl
absolvisem. Participa și profesorul Constantin Stoenescu,
viitorul decan al Facultății de Filozofie din București, pe atunci
profesor la „Maiorescu”. Nu lipsea profesorul meu de fizică și
avea grijă să pună totul la cale: organiza amfiteatrul, tot de
fizică, strângând puțin resorturile ce culisau dintr-un capăt în
altul al sălii ascensionate și invita elevi, unul și una, adică puțini,
dar dornici de științe mistice.
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Mă distra faptul că tematica aducea cu o alta pe care o
abordam la colocviile medicale: Angiologia, studiul vaselor de
sânge. Cred că le și amestecam. Tematica o aveam de la Andrei
Pleșu, la ale cărui cursuri eram nelipsit. Acasă dregeam totul din
condei, înfloream cum puteam, astfel încât să nu mai aducă
decât pe departe cu dizertațiile de la Drept, de lângă Parcul
Operei. I-am arătat filozofului, într-un ziar giurgiuvean, cu ce
mă ocupam. A părut politicos încântat și a scris pe tablă,
întâmplător sau nu: „Căderea Îngerilor”. Era tema pe care ne-o
propunea și am fost atât de atent, fiindcă avea atâtea referiri la
mine! Nu purtam grandoarea lui Lucifer, dar căderea era a mea.
Ce e căderea, decât desprinderea dintr-o inerție statică pentru
a te da unei alta, dinamice? De ce să nu cazi, dacă nu mai suporți
apropierea de absolut? Și Adam, și Eva au căzut și nu s-a mai
făcut atâta caz!
Și-au găsit un Rai pe Pământ și nici vorbă să se mai întoarcă
de unde au fost alungați. Povestea aceea cu „după moarte” nu o
cred nici preoții. Problema e alta: de ce nu l-am primi și pe
Lucifer printre noi? E și el tot un exilat. E drept, cu ceva mai
multă autoritate decât a noastră. De ce ne-ar strica el lumea? De
ce ar fi tartorul? Oare Dumnezeu, ținându-ne la antipodul puterii
sale, nu dorește să nu ne întâlnim cu cineva ce ne-ar spori forțele
într-un Univers și așa fragil? Așa țineam eu conferințele și, la
sfârșit, eram aplaudat mai mult pentru perorație decât pentru
conținut.
La una dintre ele a venit „Generala”. Neanunțată. E drept,
eu trimiteam o „circulară” la Inspectorat, pentru a fi distribuită
în toate școlile. Dar ele erau puțin interesate. Sufocate de
materii, puternic zdruncinate după Revoluție, erau sătule de
umanism, de evlavie și de teologie. Le trebuia altceva. Și de
competiții sportive li se acrise... câteva pe zi... de la triciclete,
la reinventarea oinei. Când țara se schimbă, învățământul, care
a făcut posibilă schimbarea, rămâne în urmă.
E necesar să explic un detaliu tehnic. „Maiorescu” are trei
intrări: una îngustă și neadecvată dă direct în Șoseaua București,
foarte circulată, motiv pentru care, deși e destinată elevilor, e
mereu închisă. A doua e a profesorilor - Calea Regală - cum sunt
visele, în perspectiva lui Freud, spre decelarea subconștientului.
Duce, prin cotire la stânga, în cancelarie. E flancată de două
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busturi: Ion Maiorescu și Savin Popescu (adăugat mai târziu,
profesor de fizică și director emblematic al liceului). La nu stiu
ce agapă, am intrat și eu pe aici, cu toate oficialitățile vremii.
Mă simțeam buricul Pământului. Senzația cred că nu era doar a
mea, încât bietul liceu a trebuit să intre serios la apă, ca să ne
suporte. Aveam o înțelegere cu direcția de atunci, să las la
intrare, pe scaune, Imnul Liceului scris de mine. La câte se
compuseseră, al meu a fost considerat insolit, nepotrivit și tardiv.
Motiv pentru care l-am retras, cu investiția tipografică cu tot,
înainte de a-l înmâna corului liceului.
A treia și ultima intrare era și cea mai folosită. Noi îi
spuneam „ieșire”, fiindcă era mai important când scăpam de la
ore. Dădea spre Catedrala „Adormirii Maicii Domnului” și spre
piață. Adică puteai să-ți cumperi lumânări sau merdenele. Noi
preferam merdenelele. La Biserică nu ne înghesuiam decât de
Paști, să luăm lumină. Și încă de bună calitate. Înainte de
conferință, am dat o fugă să mă întâlnesc cu nu știu ce
admiratoare, ce aștepta un autograf pe o carte și o întrevedere
după. Se scuzase că nu știu ce meditație avea la mate'. Când
auzeam că pierde cele mai importante două ore din viața ei ca
să rezolve niște ecuații, am considerat că își merită soarta.
Locul de întâlnire era la poarta elevilor, cea dinspre piață.
Acum îmi aduc aminte că mai era o intrare, știută doar de
întârziați. Domnul director avea obiceiul să încuie grilajele
metalice cu niște chei mari de castel. Nu trimitea pe nimeni, deși
ar fi găsit doritori. Îi plăcea să mai schimbe câteva cuvinte cu
trecătorii, care întotdeauna erau fie foști maiorescieni, fie părinți
ai elevilor actuali, fie ambele.
Admirau rigoarea neschimbată peste ani a directorului.
Spuneau că ea ține liceul. Tot ce se poate. În fața acestei blocade,
noi escaladam poarta din spate, care dădea în terenul de baschet,
după ce ocoleai sala de sport. Și astfel puteam ajunge liniștiți la
orice oră. Mulți nu cunoșteau intrarea secretă. Erau cronologii,
dotații cu ceas, de care făceau mare caz.
Când fratele profesoarei mele de fizică din școala generală,
student el însuși la „Măgurele”, i-a suplinit o oră în perioada
gravidiei, ne-a întrebat: „Cine are ceas electronic?'' Un singur
băiețel avea, cel din prima bancă, așezat acolo datorită staturii
lui. Obiectul cu pricina i-l dăduse tatăl, șofer de TIR. S-a ridicat
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din bancă , nedepășind cu mult pupitrul: „Eu!” - a îngăimat,
desfăcând manșeta, spre a etala o brățară oțelită și un cadran”
fosforescent cu irizații stranii.
Ceea ce ne arăta în pauze individual, acum avea șansa să
prezinte colectiv, fapt ce era mult mai spectaculos. Studentul,
fără să se uite, l-a crezut pe cuvânt, a zâmbit pe sub mustața
stufoasă și i-a spus cât se poate de serios: „Atunci treci și sterge
tabla!” - ceea ce prietenul nostru a și făcut.
Cu „Generala'' m-am întâlnit în acel apus dulce, pe aleea
dinspre intrarea elevilor, cea mai lungă dintre toate, cea care
vine dinspre Catedrală, de unde aveam impresia că descinde
Doamna. Era înveșmântată într-un deux-pieces albastru ca ochii.
Știam că va fi o întrevedere epocală.
Liceana care mă aștepta s-a simțit și a plecat. Conferința nu
mai conta. Aveam în față Destinul meu. Bun sau rău, urma să-l
aflu. La întrebarea: „Medicină sau literatură?”, nu răspunsesem
tranșant. Întotdeauna mi-a plăcut să tergiversez lucrurile. Faptul
că urma o introspecție angelică demonstra vulnerabilitatea mea
în fața interogației oraculare. Când la Delphi ți se pun întrebări,
e mai grav decât atunci când ți se oferă răspunsuri. Dar
„Generala” nu m-a întrebat nimic. Avea aerul că e mulțumită de
mine.
Știu că această poveste pare nefirească. În toată literatura
lumii, nu există un elev care să se fi îndrăgostit de o inspectoare.
Acestea sunt ființe șterse, cu rol nedefinit. Vin într-un convoi
alarmant, se așează în spatele clasei, golit dinainte de elevi și de
haine. Printr-o decizie în pripă a celui inspectat, copiii din
ultimele bănci erau obligați să stea acasă, fapt ce-i onora. Se
simțeau și ei utili. Noi, cei din față, care aveam roluri în montaj,
eram atât de falși, încât ne plictiseam între noi. Priveam spre
tablă, nu reușeam să-i văd pe intruși, dar le simțeam respirația
în ceafă, le auzeam pixurile cum zăngăneau pe hârtie. Ce
Dumnezeu or fi scris atâta? Nu scriam noi, care eram elevi. Ni
se părea de neconceput ca instanța supremă, Profesorul, să fie
controlat de cineva. Se năștea ideea de Supra-Dumnezeu, care,
în loc să ordoneze, distrugea totul. În fine, luam asta ca pe o
hachiță a sistemului, ne bucuram că dascălul obținuse gradul,
acum trebuia să ne rămână dator până la bac'. Dar profesorul
uita repede ajutorul acordat și cum punea mâna pe catalog, se
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simțea iar stăpânul absolut.
„Generala” m-a privit în ochi. Era neschimbată. Adolescența
și tinerețea mea nu mi-o smulseseră din propria-mi copilărie.
Mi-a spus un lucru simplu, banal și tragic. Că e bolnavă. Și că
va muri.
Am ținut conferința ca și cum aș fi vorbit despre Fecioara
Maria, pururea Născătoare de iubire și de suferință. Mi-am dat
seama că lumea se reduce la câțiva oameni, pe care-i cunoști cu
adevărat și care te marchează pe tot restul vieții. A fost ultima
pledoarie despre îngeri. Nu mai aveam încredere în ei.

Capitolul 174

Am mai întâlnit câțiva inspectori școlari în viața mea.
Niciunul nu a avut caracterul rigid și oficial de care îmi era
teamă. Dovadă că prejudecățile nu rezistă realității. În toate
cazurile, eram destul de mare ca să le analizez pertinent și
empatic. Mama Blonduței, devenită inspectoare generală, a
purtat atât de suav fizica în lumea contorsionată a tuturor
celorlalte materii! Un profesor de sport mai mic în vârstă decât
mine, din aceeași postură, îmi demonstra că viitorul e al tinerilor.
Băiatul său m-a propus ca nume al Școlii Șapte. Cum cealaltă
variantă, la nivel de zvon, era „Generala”, am considerat-o
infinit mai potrivită. Prefer să rămân pe o carte prost scrisă de
mine decât pe firmamenul unei școli bine condusă de dascălii
ei și valorizată prin elevii pe care îi are.
Un profesor de istorie, inspector general, m-a promovat, ca
toți ceilalți, în ceea ce făceam mai bine: concursuri de cine știe
câștigă, în care nu câștiga nimeni, eu nefiind destul de capabil
să aduc noutăți unor minți deja instruite electronic. Dar despre
alt inspector îmi amintesc acum. Dacă Generala semăna cu
Romy Schneider, el era Ion Lucian, actorul iubit de toți copiii,
prețuire rămasă la toate vârstele. Acesta e avantajul celor pe care
îi venerezi de mic. Nu îi mai uiți, oricât ai crește. Iubirea față de
ei crește odată cu tine. Andersen, Frații Grimm, Charles Perrault
- îi va smulge cineva din inima noastră? Imensul Franz Kafka
se va așeza mai târziu, spășit, lângă ei.
Inspectorul cu pricina avea mustăcioara lui Clark Gable, dar
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alura vesela îl plasa în comedie. Se mișca iute și cu scop, găsind
întotdeauna calea cea mai scurtă spre minte, suflet sau catedră.
Nu l-am mai prins la liceu. Era profesor de germană. Prenumele
nu i l-am știut niciodată, cum nici pe al Generalei, fiind un
apelativ din două silabe identice. Repetiția melodioasă aduce a
tril și e destinată ființelor dragi. Niciodată un zbir, un dictator,
un tiran, nu va avea numele diminutivat.
Devenise profesor de capitală, ceea ce era o mare pierdere
pentru noi, văduvindu-ne de înțelegerea celei mai complicate
limbi europene. Moda cu studiul chinezei o va iniția fata
profesorului meu de română din ultimii doi ani de liceu, și, din
păcate, acest demers nu va fi în „Maiorescu”, lipsit astfel de o
carieră spre Asia.
Profesorul de germană ajunsese inspector în București,
context în care i-am făcut o vizită. Mă cunoștea de la naștere.
Fusesem „inspectat” din maternitate si stârnisem suspiciuni:
„Colega, cu cine seamănă? Are pielea smeadă și un păr negru și
bogat!” Da, trebuie să fi fost o apariție bizară pe albul
cearșafului medical. Nu știu de ce copiii se nasc în spitale,
probabil ca o compensație a celor ce mor acolo. Viața umană
și-a ales ciclicitatea în aceste locuri sumbre, așa cum natura
și-o prefera în pădure.
Venea la fiecare agapă și mi se părea straniu văzându-l în
fotografii, fiindcă nu aparținea cancelariei prezente. Era ca un
fost elev care nu uită să apară de câteva ori pe an. Îmbrăcat
impecabil, parcă întinerea. Vârsta lui era a liceului, care, atâta
timp cât a avut un frasin în curte, era marcată crondendrologic.
Făcea fel de fel de poante, de obicei împreună cu mama, distrând
elevii cu mai mult succes decât o făcusera în liceu. E drept că și
atmosfera era alta. Muzica ambientală, lumina tamisată, coșurile
cu fructe, torturile glazurate. Catalogul rămânea la liceu, unde
viii și morții se citeau în picioare. Generațiile îl adulau. Era
mascota liceului. Varianta lui bună. Poate tocmai fiindcă plecase.
În casa noastră, era prezent mereu. Suna la toate aniversările,
venea la bunicii de la Fâlfani. Ce păcat că vorbea în română, o
iotă de germană nu s-a prins de mine. În civil, profesorii nu fac
caz de materiile lor. Și uneori așa ne petrecem alături de ei
majoritatea timpului.
La București, l-am căutat când disperam să fac o specializare
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medicală în Bavaria. Eram, prin urmare, medicinist. Dar unul
maiorescian. Și am recurs la începutul „Delirului” lui Marin
Preda: „Când un țăran ajunge la oraș, caută un alt țăran”. Noi
eram doi provinciali în aceeași capitală. Am intrat prin poarta
ministerială a Inspectoratului Școlar al Bucureștiului. Mi-am dat
seama de un lucru: cu cât urbea e mai mare, cu atât instituțiile
aferente ei sunt mai alambicate. Inspectorul jubila. Parcă își
întâlnea fiul rătăcitor. I-am explicat ce și cum. Încercam să trec
peste amabilități și emoții. Îl știam doar din poze și din
descrierile mamei.
Corespundea. Personalitatea mai puternică, accentuată de
viu. I-am arătat caietul cu întrebări, semn că frământasem
aluatul. Nu a rămas impresionat. În Giurgiu, eram imbatabil cu
acest mod de travaliu. Am spus că am nevoie de un îndrumător...
chiar în persoana ființei sale. Mi-a răspuns că e ocupat cu mii
de elevi și cu sute de profesori. Am înteles. Am plecat.
„Maiorescu” rămăsese la Giurgiu.
Pe Generală o întâlnisem tot câteva minute. De două ori, e
drept. O dată în salonul samovarelor, privilegiat de cadrul
dostoievskian, și a doua oară pe cea mai romantică alee, care
începea cu modesta intrare, dinspre Catedrală, a elevilor
maiorescieni. Și influența a fost de neegalat. Diferența dintre
întâlnirile neașteptate, neprogramate - ale sorții - și întrevederile
îndelung gândite, anticipate și proiectate. Școala îmi arăta că
nimic nu e altfel decât cum vrea Dumnezeu. Era Școala
Inspectorilor, la care, în mod firesc, elevii nu au acces.

Capitolul 175

Am fi putut face o clasă din copiii profesorilor. Privilegiați,
eram, de fapt, oropsiți. Cunoscuți de toți, nimeni nu se apropia
de noi. Posibili delatori, planurile de chiul nu ne cuprindeau.
Când luam o notă mare, era apreciată ca exagerat de umflată,
iar dacă părinții veneau în pauză să ne dea un corn sau un măr,
ne rușinam ca de prezența unui intrus în stup. Unii dintre noi
le-au urmat cariera. E cazul acelora care nu s-au simțit
stigmatizați. Copiii maeștrilor de atelier, deținători la rându-le
de abilități practice, dobândite prin repetiția gesturilor, în plus,

MAIORESCIENII

499

halele de lucru erau pe străzi dosite ale Giurgiului, în clădiri
dezafectate, cu chirii mici. Părinții erau, într-un fel,
extramaiorescieni, ceea ce prindea bine psihicului odraslelor.
Ce nu aș fi vrut ca și tata să predea pe „Tineret” sau pe
„Sloboziei”, cartiere mai îndepărtate de frasin! Dar el era zilnic
la liceu, chiar și în vinerea metodică își găsea de treabă prin
cancelarie și pe la bibliotecă. Prezența lui mă agasa, mă
inoportuna, nu îmi era benefică. Voiam să mă îndrăgostesc și
mă stânjenea. În curând, am observat că și absența lui avea
aceleași urmări, ba parcă și mai grave. O umbră imensă sălășluia
între mine și ființa carismatică pe care voiam să o seduc. Mi-aș
fi căutat iubite în alt liceu, dar la ele aveam acces numai în pauze
și singurul criteriu obiectiv ar fi fost fizicul meu, ultimul pe care
mă bazam. Eu eram interesant la ore, la unele, cele umaniste. Și
la celelalte, în rarele momente când se făceau divagații
enciclopedice.
Bine a dus-o și băiatul profesorilor de sport. Avea o structură
atletică, era cu un cap mai mare decât noi toti. Colegii de clasă
se orientau la careu după el. Mi-aș fi dorit să fiu și eu un astfel
de reper. Am visat mereu să fiu Farul din Alexandria pentru
corăbiile rătăcite. Dar nu am fost decât mormântul subteran al
Cleopatrei, în care ea s-a întins vie, mușcată de cobra nemuririi.
Părinții lui erau prietenii noștri, ai tuturor. Îi aveai sau nu
profesori, cand băteai discret la ușa lor, fiindcă aveau o mică
încăpere în lateralul sălii de sport, te întrebau ce vrei sau, mai
exact, ce fel de minge: de fotbal, de baschet, de volei. Pe cele
de rugby nu le solicita nimeni.
Continentul american nu ne contaminase cu „Love story”-ul
lui fascinant din vremea iernii. Obțineam balonul miraculos,
chiar daca eram fugiți de la ore. De aceea, față de acești
profesori aveam o iubire neprețuită. Gândeau așa: „Decât să
petreacă prin terase și să se ascundă prin boscheții Aleiului sau
al Parcului Pionierilor, mai bine aici, sub ochii noștri, o partidă
sănătoasă, să transpire, să se fortifice.” Băiatul lor a devenit
profesor de sport. Inițial la alte școli și pe urmă la „Maiorescu”.
E o datorie de credință ca toți profesorii proveniți din liceu
să revină să predea în el fie și numai un trimestru. Eu mi-am
îndeplinit sarcina prin conferințe. Chiar dacă nu au rodit, m-am
simțit mulțumit. Când vii cu ceva care nu e în programa școlară,
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elevii nu sunt interesați. E ca și cum le-ai cere o corvoadă în
plus. Manualul se termină cu ultima lui pagină. Când ar trebui
să înceapă cu ea. Cu fata profesorului de română am făcut
proiecte de apropiere a Chinei de sufletele noastre. Atâta iubire,
filozofie, istorie și cultură în această țară-continent! Ea se ducea
la Ambasadă, obținea fel de fel de cărți și machete. Făcea cursuri
la București. La „Maiorescu” nu și-a găsit locul. Visul ei a fost
considerat bizar, prea venea de peste mări și țări. Nu reușise
încercarea de a se preda limba bulgară, ori Ruse se vedea cu
ochiul liber. „Maiorescu” avea o remanență nepermisă.
Se spune că școala e în urmă cu o sută de ani față de nou
deoarece nu vrea să implementeze noțiuni neverificate. Dar în
fața unei tradiții multimilenare cum e cea chineză, orice
argument încetează. M-am alăturat fetei. Eram ca Marco Polo.
Descoperisem un ținut nou și voiam să-l fac cunoscut,
strecurându-le oamenilor în palmă mirodenii din Țara Soarelui
Răsare. Dar ei erau refractari. Nu aveau încredere in noi. Nu era
posibil ca doi români să predea sinologia. Chiar și un alt liceu,
care a acceptat, a cerut prezența unei doamne din China, care a
venit și cu har și răbdare ascunse în melodicitatea valonată a
glasului.
Baiatul unei profesoare de franceză, de la o școală generală,
de data aceasta, s-a specializat în caligrafia chineză, o tehnică
de desen, de măiestrie a coordonării și adevarată poezie grafică.
A plecat în China, unde a și rămas. L-am avut în emisiune. Un
reprezentant mai puțin în Giurgiu al acestei magnifice culturi.
Dar noi am continuat. Am făcut seriale televizate, am adus
filme de la Ambasadă, am încercat să facem traduceri. Evident,
ea. Eu propuneam textele din română, printre care și poeziile
mele. O vreme, copiii au scris cu grafică latină, să le fie ușor la
citit. La stadiul acesta am rămas eu, un hibrid între două
continente, un amfibian temător deopotrivă să intre în apă sau
să rămână pe uscat. Chinezii ne-au dat busola, hârtia și praful
de pușcă, ultimul strict pentru artificii. Dar, ca și în cazul
dinamitei suedezului Alfred Nobel, constructoare de drumuri
prin munți, s-au găsit minți care să deturneze calea. Liceului
nostru, China i-a mai oferit ceva: posibilitatea să se reflecte el
însuși într-o oglindă infinit măritoare și să se vadă la proporții
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Capitolul 176

În iarna în care am intrat la Medicină, m-am prezentat la o
selecție de figuranți pentru show-ul televizat din Noaptea de
Revelion. Un cunoscut actor și regizor de platou, cocoțat pe un
gard de beton, ne scruta din priviri. Făcea și comentarii când
unul din noi era ales: „Tu ești bun fiindcă semeni cu Michael
Jackson!"
Un tip înalt, cu păr negru, buclat, geluit, ca să stea astfel, cu
o șuviță întinsă pe frunte, nu își mai încăpea în pene. Obținuse
ceea ce își dorise. Eu nu semănam cu nimeni. Nici măcar cu
mine. Sătul de indiscreția privirii autoritare, mi-am croit loc să
plec. Era la fel de greu ca și să intri. Le-am explicat celor din
jur că mi s-a făcut rău de televiziune și m-au înțeles. Au creat o
breșă. Câteva fete minijupate au chiuit, fericite că pot fi văzute.
Una era colega mea de grupă, bucureșteancă, la inițiativa căreia
venisem. În cele din urmă, a fost aleasă. Am văzut-o la televizor.
Gustul amar al ratării imaginii îl purtam de mic. Aveam
doisprezece ani, când în Giurgiu se făceau filmările la „Racheta
Albă”, un serial pentru copii. Profesorul Axinte era interpretat
de George Constantin, iar Codrin era Adrian Vâlcu, Geo din
„Fram”. Regia o semna Cristiana Nicolae, muzica - Marius
Țeicu. Se filma în „Alei" și la „Casa Pionierilor”, unde erau
cercurile tematice. Mie nu mi s-a găsit un loc. Nu eram
telegenic. Tocmai eu, care știam toată filmografia de la „Lumea
Copiilor''! I-am urmărit cu drag pe prietenii și pe cunoscuții mei
cum debutau ca figuranți. Mulți urmau să rămână așa, rolul
convenindu-le de minune. Câțiva rosteau chiar mici propoziții
sau măcar onomatopee, fapt ce începea deja să mă scoată din
sărite. Treceau de la filmul mut la cel sonor, ceea ce era prea
mult. Singura mea răzbunare, tardivă, pe situație și nu pe cineva
anume, a fost interviul televizat cu Marius Țeicu. Vreme de o
oră, ne-am conversat în fața ochiului magic, ca și cum am fi fost
la noi acasă. E drept, trecuseră ani de la „Racheta Albă”,
documentul secret din podul casei tot nu fusese regăsit, iar
Cristiana Nicolae se mutase la Montreal.
Am fost filmat prima dată în cadrul unui interviu pe subiecte
medicale. Când reporterița mi-a bătut la ușa cabinetului, am
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crezut că vine de la București. Era atât de emancipată! A fi la zi
cu știrile înseamnă să le depășești cu ceva timp. Nu știam că
avem televiziune în Giurgiu. Interviul a mers atât de bine, încât
l-am permanentizat. Orice spațiu liber din program îl umpleam
eu. Găseam mereu un subiect de interes. Bolile au un potențial
permanent. Pe urmă, am fost invitat în studio, la emisiuni, până
când mi le-am făcut pe ale mele. Vorba lui Shakespeare: „Când
vulpea își bagă botul, găsește ea o cale să își vâre și corpul”.
Am apărut și la o televiziune națională. Veniseră să
promoveze județul, de parcă asta ne lipsea! I-am fascinat:
erudiție, prezență de spirit, numai modestie nu! De altfel, nici
nu se căuta în media.
M-au chemat la București, unde am construit două formate:
unul medical și altul cultural, prezentare de cărți. Eram într-un
platou imens. Nici ecoul nu mi se mai întorcea. În final, mi-au
spus că îmi trebuie sponsori. Mi-au oferit un timp de grație, ca
să-i găsesc. M-au grațiat ei până la urmă. Cu ce am rămas? Cu
un maldăr de cărți nevandabile de la diverse edituri, dispuse să
le ofere ca premii contra numelui lor... erau bune pentru rubrica
„Tichia de mărgăritar” a criticului Alex Ștefănescu, în care eram
învățați cum să ne ferim biblioteca de astfel de tomuri. La
lipsuri, am contabilizat cele două casete cu academicianul
Răzvan Theodorescu, conferințele noastre tematice de la
Giurgiu și cu care speram să fac furori la doi pași de sediul
„Insituției Nemuritorilor” de pe „Calea Victoriei”. Nu a fost să
fie! S-a vrut să rămân medic. Dacă ar fi știut mama toată
escapada, ar fi răsuflat ușurată! De altfel, ea întotdeauna, când
vede că îmi e bine, îi mulțumește Lui Dumnezeu că m-a mai
ferit de o nouă tentație.

Capitolul 177

Dostoievski scrie în „Frații Karamazov”: „Când nimic nu e
sfânt, totul e posibil”. Într-o astfel de lume trăiam eu, în care
cuvântul „sfânt” era tabu. Pe urmă, prin utilizare excesivă, a
devenit sinonim cu „diavol”.
Școala Șapte avea, în lateralul terenului de fotbal, o imensă
magazie de lignit sau de mangan, nimeni nu era dispus să ne
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țină o lecție practică de minerologie, spre a ne edifica. Ușile de
lemn prinse în tablă erau atât de bine închise, încât, oricât
trăgeam de ele, nu ne alegeam decât cu un praf gri ce ne spuzea
fețele. Dar după acest acaret, spre gardul dinspre strada
„Frumoasei”, era o mică pădurice: câțiva pini pitici crescuseră
contorsionați de ineditul prezenței lor. Acolo îmi duceam cel mai
bun prieten, colegul de bancă, spunându-i: „Aici, cândva, ne
vom plimba noi iubitele!” „Glumești! - îmi replica - e ca la
pușcărie!”
Locul era îngust, dar era atâta verdeață, într-o umbră jilavă!
Și apoi explica adevăratul motiv al surprinderii sale: „Poate a ta
o să vină! A mea să o rogi și nu...''
Rar vorbea de iubita lui, Blonduța, fiindcă era inaccesibilă.
Credeam că îl îmbărbătez cu astfel de invenții ale mele. Așa cum
savanții descopereau mai știu eu ce principii, rolul meu era să
aduc la lumină inexistentul. Cred că și eu, și ei, am făcut bine
omenirii. Eu, omenirii Școlii Șapte. Faptul că aproape
săptămânal ieșeam la film cu prietena mea îmi dădea curaj, mă
făcea să fiu protector cu prietenul meu și să-i insuflu un
optimism care îi lipsea. Adevărul era că, în fața dramei lui, și eu
aș fi fost stânjenit. Întâlnise o ființă imposibil de urnit din loc.
Pe cât de frumoasă, pe atât de solitară. De altfel, frumusețea
femeilor rezidă în singurătatea lor, pe care și-o exersează de
mici. L-am întrebat odată de ce nu-și găsește o alta. Mi-a spus
cu sinceritate că nu-i mai place niciuna. Era clar, îl orbise.
Eu mi-aș fi schimbat oricând iubita cu alta. Aveam o listă
întreagă, în ordinea priorității. De abia o așteptam să calce pe
bec. Să zică o dată „nu”. Dar era docilă și doritoare. Mă aștepta
cu un zâmbet larg în gangul cu afișele de cinema. Și, oricât era
de curent, mai ales toamna târziu, tot zăboveam un pic, părând
nedecis. Voiam să văd cât lăsa de la ea. Îi propuneam întâlniri
de seară, pe care le evita sistematic. Știa că o pot învălui în
brațele mele și, la adăpostul întunericului, să facem dragoste ca
în peliculele acelea ușor zgâriate și care mai aruncau pe ecran
câte o pată de la topirea celuloidului. Am lăsat-o virgină, nu
mi-a mulțumit niciodată pentru asta, fapt ce îmi creează serioase
supoziții referitoare la adevărata ei dorință.
Într-o zi, am descoperit în grădinița cu pini un maldăr de
cartonașe lucioase. Le-am luat în mâini, ca pe niște cărți de joc.

504

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

Erau legitimațiile vechi ale unor muncitori zilieri. Atât de
ponosite, încât ei păreau ilegaliști. Le-am strâns și le-am băgat
în buzunar, fără să știu ce o să fac cu ele. În scurt timp, le-am
găsit o destinație. Am gravat pe ele numele colegilor mei,
adăugând meserii imaginare. S-au distrat de minune. Erau
primele lor diplome miniaturizate și proiectate peste ani. Își
priveau chipul la vârsta matură: atins de vărsat, pleșuvie sau
riduri. Niciunul nu arăta bine. Și totuși, erau ei, în reprezentarea
mea. La intâmplare m-am ales și pe mine. Nu puteam să fac notă
discordantă. Toate meserile se terminau cu „- logie", deci erau
profesii. Nu mai știu dacă i le-am arătat tatei sau le-a văzut el.
De mama, sigur, le țineam departe, ca orice nu era de școală.
Mi-a zis să le rup. Atunci m-am convins că erau ilegaliști. Deși
erau bine văzuți în filme.

Capitolul 178

Până la urmă, nu aveam de ce să mă tem de liceu. Nu mă
mânca. Nu era un zbir. În detensionarea aceasta, intraseră și
fetele. Își săltau sarafanele când se așezau în bănci, stânjenite
de croiala ce le strângea genunchii, și rămâneau așa. Noi ne
pironeam ochii pe începutul de coapse dezgolite și posesoarele
lor se uitau la noi ca la niște turbați. Gândul nu ne mai era la
carte. Ne emancipasem și asta era de bine. Coșurile de pe față
ni se zvântaseră și ne apăruseră altele pe torace și în zonele
intime, semn al vârstei următoare. Alcătuiam o comunitate,
începeam să facem schimburi între noi de idei, de pixuri, de
șervețele parfumate.
Fetele se țineau în brațe unele pe altele, într-un safism tandru,
care pe noi, băieții, ne oripila. În loc să ni se dea nouă, își
petreceau o pauză întreagă într-un legănat, în care dădeau
impresia că se simțeau și bine. Literata clasei tot frunzărea
romane. Nu citea, se vedea de la o poștă, arunca ocheade prin
clasă. Era moartă după mine. Mă impresionase când, printr-o
imprudență didactică, fuseserăm puși să declamăm în gura mare
ce profesii au părinții noștri. Pe mine m-au sărit, spre râsul
general, dar, când i-a venit rândul, - stătea în penultima bancă,
deși avea ochelari, așa alesese ea, în pofida insistențelor contrare
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ale dirigintei, - râsul s-a repetat. Nu pot să spun cu ce se ocupa
tatăl ei, dar nu era ceva umilitor. Nicio profesie nu te înjosește,
dacă transpiri pentru ea. Când un măturător a întrebat-o pe
Maica Teraza ce ar putea să facă și el pentru Dumnezeu, Sfânta
din Calcutta i-a răspuns: „Să mături bine!”
Când ieșeam de la ore, avea obiceiul să meargă în pas săltat,
mă depășea, deși nici eu nu mergeam încet, și apoi, sub pretextul
că își dă părul de pe frunte într-o parte, rotea cu atâta putere
capul, încât îi apăream în câmpul vizual. A fost una dintre fetele
care m-a dorit cel mai mult. Am lăsat-o și pe ea nesatisfăcută.
Mai bine să stârnești pasiuni, decât să le împlinești. Actul odată
parcurs, devine banal și e uitat.
Când mă întâlnesc cu câte o femeie pe care am avut-o în pat,
mă uit la ea cu un fel de milă necuprinsă. Nu mai are nimic nou.
Nici ceea ce ascunde. O știu cum se mișcă, cum geme, cum
mușcă perna, cum mă zgârie cu unghiile pe spate. Ce să-i mai
cer? Să mă lase în pace. E o floarea-soarelui dintr-un lan. Eu
sunt soarele.
Am ieșit în oraș cu literata. Cred că am mai povestit. Dar,
dacă istorisesc de două ori, e adevărat. Mama ei m-a primit în
prag. Mă știa de mic și se lăuda cu asta. Fusese colegă de clasă
cu mama iubitei mele oficiale și pactiza la micul adulter, de care
era conștientă. Gândea că e bine să rămână acolo, în cursă,
alături de fiica ei, nu se știe niciodată ce se întâmplă cu prima
poziție, ca la război, cea mai vulnerabilă. Și a intuit bine. La ce
se aștepta toată lumea nu s-a întâmplat. Contrariul are întâietate
mereu. Vorba lui Churchill: „Dacă mi-ar fi spus cineva, când am
terminat liceul, că voi face două războaie mondiale, l-aș fi luat
în râs.”
Ironia sorții, după ce am luat la Medicină și îmi crescuse
cota, am fost cu aceste două fete, bune prietene între ele, la mare.
Trebuia să aleg. Dovada e că apar pe coperta primei mele cărți
de poezii „Sărutul ce ne desparte”, apărută în 1994.
Eram pe o stâncă, la Eforie. Nu mai știu care. Nu mai știu
care Eforie, nu care stâncă. Mă pozase iubita oficială. Deși
soarele îmi intra în ochi, i-am zâmbit. Jos, am scris o vinietă:
„Sunt o oglindă în care iubirea se vede invers.”
O chestie banală, pe care o dezvoltasem nu atât la orele de
fizică, dar mai ales la cele ce chimie, în care aflasem de
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enantiomeri, izomeri otici ce rotesc planul luminii polarizate la
dreapta sau la stânga. Aceste molecule, identice ca formulă
chimică, dar diferite ca aranjament spațial, posedă fenomenul
de chiralitate: au în centru un atom de carbon asimetric, fapt ce
le face nesuperpozabile propriei imagini din oglindă. Am
început să le spun fetelor că descoperisem secretul frumuseții
lor: o entitate aparte, nereproductibilă, lipsită de simetrie, intimă
corpului lor, care le permitea să nu fie geometric identice cu
propria lor ființă, ci într-o relație antagonică. Această
particularitate le păstra unicitatea în oricâte minți s-ar fi reflectat.
Iar iubirea era consecința directă a unui astfel de demers logic.
La întoarcerea de la mare, puțin a lipsit să facem un accident
de mașină. Conducea tatăl literatei, care, pot să divulg, nu era
șofer profesionist. Se angajase într-o depășire periculoasă și uite
așa era să mor eu, cu ambele iubite în brațe pe bancheta din
spate, nedecis ca măgarul lui Buridan.

Capitolul 179

Citisem „Așa grăit-a Zarathustra” a lui Nietzsche, la
îndemnul profesorului de filozofie. Reținusem câteva idei: omul
e doar o maimuță pentru viitorul supraom, e puntea dintre
primate și ce va deveni, dacă va străbate calea întinsă peste
prăpastie, el fiind calea. Să nu credem decât în ce e scris cu
sânge. Hemografia lui Nichita Stanescu, ultimele poezii
redactate de Esenin, autoportretul de vârstnic decrepit al lui
Leonardo da Vinci, executat în hematit. Propovăduitorul nu e o
cârjă, cine poate să-l urmeze, bine, cine nu, nu. Profesorul de
filozofie nu ne întreba niciodată dacă am înțeles și nici dacă am
rămas în urmă. Și, în fine: „Dumnezeu a murit, toți
blasfemiatorii Lui sunt mântuiți”.
Mama era creștin-ortodoxă, și încă una practicantă. Tata ateu convins. Nu-l convinsese nimeni, se convinsese singur. Dar
respectând-o pe mama - familia noastră fiind un matriarhat devenise bigot. Când mama pleca la Biserică, stătea cu orele.
Se ruga la icoane, își numea toți morții în gând, apoi toți vii. Pe
atunci, vii erau mai mulți. Ca un făcut, suna telefonul.
„Răspundeți, că nu pe mine mă cheamă!” - striga tata din
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bucătărie, veghind o oală să nu dea în foc, fiindcă era neîntrecut
la ciorbe. Pe masă, dacă era sezonul, avea tezele pe care le
corecta cu mare atenție, citindu-le de câteva ori, de teamă să nu
dea o notă mai mică decât cea meritată. Mergea pe principiul
lui Cervantes: „Mai bine ierți un păcătos decât să condamni un
nevinovat.” Dacă nu era sezon de teze, era de legume: găsea
mazăre de depăstăiat sau spanac de plivit de tulpini, deși, pe
unde am mâncat prin lume, se fierbe totul într-o oală minune și
se topesc și așchiile de lemn. Sora mea îi ținea isonul din camera
ei: „Pe mine nici atât nu mă caută!” Eu aveam o masă atât de
strâmtă, încât să fi vrut să ies în timp util și nu reușeam. Dar nu
aveam nicio tragere de inimă. Când așteptam vreun telefon de
la vreo iubită era altceva. Puteam să îmi rup și picioarele,
răsturnam vrafuri de cărți, ca în filmul „Filantropica”, la apelul
tenismenei cu pasta de dinți. De cele mai multe ori, tata ceda,
mai ales când telefonul era insistent și zbârnâia în reprize, ca
începutul „Simfoniei Destinului” a lui Beethoven. Cea căutată
era mama. Tata, enervat și de noi, și de invenția lui Bell, nu
reușea să fie diplomat: „Dacă era acasă, vă răspundea imediat!
De ce insistați?”
Și apoi răspundea, probabil, la o întrebare previzibilă: „Nu
știu unde e, dar sunați în două minute” (asta dacă era prin vecini)
sau „Încercați mai bine peste câteva ore” (dacă era la Biserică).
Oricum, se dădea de gol. Dacă poți preciza exact când vine
cineva, știi unde s-a dus.
În clasă, ne sosise un coleg nou. Din alt oraș, din altă lume.
Zvonul era că din motive disciplinare. Doar nu e mutat cineva
pentru genialitate! Și-a luat locul în spate, într-o bancă ce
respecta imparțialitatea democrației ateniene. Acum devenisem
patruzeci, număr par, puterea de decizie se anulase. De fapt,
fusese la catedră dintotdeauna. Nouă doar ni se dăduse impresia
că votăm sau că suntem liberi. Ne mișcam în țarc, precum
păsările gospodăriei de stat.
Băiatul acesta venise să revoluționeze clasa. Era Zarathustra.
Coborâse de pe Munte, să ne ilumineze. Mai întâi, i-a casat pe
profesori, idolii cu picioare de lut. Îi ironiza. De aceea, peste
ani, când dascălul de matematici al surorii mele a procedat la
fel la lecția despre „Necuvinte”, eu eram frăgezit. M-a mirat
reacția celor mari, care nu păreau trecuți printr-un asemenea
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experiment. Ori o parte din ei fuseseră victimele veneticului.
Fusesem martor, văzusem cu ochii mei desființarea lor
spirituală. La ora despre Nichita, ei procedau în mod invers.
Dădeau impresia că prinseseră puteri. În realitate, deveniseră
mult mai slabi. Neputându-l învinge pe Profetul-Copil,
sacrificau pe unul de-al lor.
Profesorul de matematici s-a ridicat în picioare năuc, ca un
elev scos la tablă. Părea că a uitat lecția. El, care știa să rezolve
ecuațiile diofantice, care din Antichitate așteaptau răspunsul.
Fostul boxeur, amețit de loviturile primite, s-a uitat prin clasă,
necutezând să plece. Ați văzut vreun campion mondial care,
punându-și în joc centura cu diamante și fiind făcut knock-out,
să părăsească ringul? Nu, el cade acolo, în mijlocul arenei, ca
semn al ultimei dominări.
Băiatul impertinent ne distra pe toți. Îngâna profesorii când
se întorceau spre tablă. Făceau anchetă spre a afla cine a miș,cat
în front, deși știau bine cine e tartorele. Dar, nevrând să se pună
cu el, își căutau ținte mai ușoare, disimulând vina. Apoi își
vedeau de treabă și iar li se arunca o coajă de banană în față. Au
fost profesoare care au izbucnit în plâns și au plecat de la oră,
profesori care au dat cu catalogul de catedră, fisurându-i coperta
plastifiată. Din clasă-model, devenisem clasă-problemă. Pe mine
altceva mă intriga: faptul că rolul meu nu mai conta. Când
cineva pune dinamită, piramida sare în aer. Și vârful explodează
ca un dop de șampanie, împins de toată frământarea lăuntrică.
Nu era nimic de făcut. Pe vreme de război, nu poți decât să
numeri victimele.
Când a terminat cu profesorii, a trecut la noi. A început cu
cei mai slabi, care erau ironizați și până să vină el. Erau, prin
urmare, obișnuiți, așa că nu a înregistrat mari performanțe. Dar,
pe măsură ce își alegea adversari mai incomozi, lupta căpăta
miză. Ca în Darwin. Ultimul eram eu. Unul din noi ar fi trebuit
să moară. Mă evita cu un aer prefăcut docil. Știam ce-i poate
pielea. Aveam o mie de stratageme, dar eram conștient că
niciuna nu va fi valabilă când se va dezlănțui. Va trebui să aleg
ineditul. Spontaneitatea mea, îndelung antrenată, mă va salva
sau nu. El părea mai natural decât mine. Nu făcea altceva decât
să se țină de farse. Fără să își dea seama, în potențialul duel cu
mine, tocmai asta îl fragiliza. Mergând numai pe latura
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derizoriului, o transformase în abitudine. Și nimic nu e mai ușor
decât să extragi un truism. E ca un dinte cariat. Dar nu ne-am
confruntat. Spre regretul publicului din bănci.
A venit ziua lui de naștere. Era vară, la sfârșitul anului școlar.
Ne-a chemat pe toți. Mulți au declinat invitația. Erau victimele
lui și fie voiau să evite vizuina leului, fie încercau o formă de
replică tacită prin absență.

Capitolul 180

Ne plimbam pe holurile liceului ca printr-un labirint infinit.
Ne încrucișam fără să ne cunoaștem și, brusc, deveneam
cunoscuți. Aparțineam acelorași năzuințe. Să scăpăm de cetate,
care ne încorseta tot mai strâns. Nu mai era pe talia noastră.
Școlile sunt și ele pe mărimi. Când îți rămân mici, le schimbi.
Ajungi să nu ți se mai potrivească niciuna. Atunci pur și simplu
te izolezi, te duci în audiență la Dumnezeu, ceri binecuvântarea
iertării.
După reducerea la tăcere a elementului turbulent din clasă,
anul viitor mi-a plătit, fără voia lui, înfrângerea. Eu nu luasem
la Medicină și mă pregăteam în solitudine, ca un ermit citind
Patristica. Numai că la mine era cu nervi, oase, muschi, mai
carnală. Atunci am descoperit iubirea trupească. De fapt, sexul,
fiindcă e mare diferență. Și asta am mai povestit, dar merită
reamintit, e picant.
Era o fată care umbla prin toate apartamentele cu sau fără
treabă. Sub aparența că ajută la menaj, se preocupa ce bărbați
sunt prin casă. O interesau doar cei de la debutul sau de la finele
carierei. Să le dea o mână de ajutor. Și nu numai o mână! Să le
fie de folos, ce mai! Pusese ochii și pe mine. Se mișca întocmai
unei pantere, ștergând praful cu blana ei de catifea, dar având
grijă să electrizeze totul, astfel încât pulberea impurităților
atmosferice să se depună iar și să fie nevoită să revină. Ochii
mascarați în rândunică, buzele vopsite strident chiar în miezul
zilei, părul strâns într-o coadă sălbatică, spre a i se denuda o
ceafă de iapă tânără. Era numai voluptate, iar eu numai simțire.
Am pus întâlnirea la cale. La mine acasă, doar era tematică.
Sora mea deja era studentă la Chimie, urma apoi să facă și
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Dreptul, deci din punctul ei de vedere mă puteam destrăbăla ani
buni. Numai că o făceam pe socoteala mea, eu nefiind încă
student. Așa că am redus plăcerea la strictul necesar. Impulsul
eliberării de preaplin îl aveam de multă vreme, dar teama de
bolile venerice, mai mult decât de păcat, mă ținuse cuminte.
Virusologii sunt sfinți cu premeditare.
Când fata s-a dezbrăcat, mi-am dat seama că nu-i nimic
spectaculos. În visele mele, totul se proiecta altfel. Ea nu era
decăt un băiat mai dezvoltat. Cu niște sâni lunguieți, fese
descentrate și un bazin mai lăsat. Așa ceva nu te poate încânta.
Și-a dat seama că a ratat startul și a început să se gudure pe lângă
mine. Nu i-a mers. Nu aveam libido și gata! El nu se induce pe
piele. Vine din cap. Și mintea mea nu judeca amoros. A înțeles.
Mi-a spus: „Nu ești pregătit! Nu-i nimic, încercăm mai târziu!”
Mă enerva că mă trecea în categoria impotenților, consecință,
probabil, a onanismului meu repetat, în lipsa subiectului viu.
Pur și simplu, i-am zis că nu vom face nimic. Întinși în pat, am
luat-o de gât și i-am povestit ce înseamnă viața pentru mine.
Ne-a prins seara și noaptea apoi. Mi-a spus că s-a simțit bine.
Că toți o cheamă și nu petrece cu ei mai mult de o oră, și aceasta
în cazurile fericite. O zi întreagă, pe urmă, nu mai e bună de
nimic. Am privit-o cu drag la plecare. Se îmbrăcase sexy, nu
excesiv, ca să nu atragă atenția pe scară. Aveam numai vecini
onorabili. Chiar dacă le făcea și lor curat.

Capitolul 181

A venit și petrecerea. Fostul nostru coleg luase la o facultate
tehnică. Nu știu la care, fiindcă erau o puzderie, suficiente spre
a-i înghiți pe toți cei dornici de studii superioare. Ne-am întâlnit
maiorescienii de odinioară. Agapa de un an. Cea mai tristă
pentru mine. Cu excepția mea, se împărțeau în două categorii:
cei care luaseră din prima la facultate, aici incluzându-i și pe cei
asimilați cu aviditate de învățământul privat, după ce clacaseră
la cel de stat, respectiv cei care nici nu dăduseră vreun concurs
de admitere, având pur și simplu alte planuri (moșteniri, teren
la țară, afaceri de familie).
Eu eram ratatul oficial, titlu ce mi-l voi menține și după
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obținerea diplomei. Fiindcă nu aveam chef de prea multe
explicații și, în plus, deoarece voiam să frapez, am împușcat
ambii iepuri cu același glonț zvârlit din gura armei de foc a
frumoasei menajere. Între timp, se facuse frumoasă. O
meditasem la domiciliu. „Maiorescu” se mutase de pe strada
Droc Barcian pe Gării, cocoțat la etajul al treilea al scării de la
gang, blocul cu CEC-ul. Dau aceste detalii că poate se mai
găsesc adepte, deși eu nu mai locuiesc demult acolo. Dar
contaminarea a rămas. Îmi place să cred. O molimă ce se ia de
pe uși, de pe clanțe, așa cum mă roagă pe mine soții să le spun,
doctor fiind, soțiilor lor că se transmit bolile erotice. De ce-i
spunem Afrodita când ne prinde în mrejele sex-appeal-ul ei și
Venera după ce ne îmbolnăvește? Și grecii, și romanii apelau la
același Pantheon.
A fost vedeta serii. S-a întrecut pe sine. Strălucea, dar nu
numai de paiete și strasuri, ci și de inteligență și de farmec. O
educasem ca în „Școala Femeilor” a lui Moliere, prin comedie,
nu poti fi serios cu o astfel de creatură, dar îi picurasem și
mistere pitagoreice, și proporții celești, precum primul filozof
feminist. M-a întrebat la ureche, în timpul unui dans, ce vom
face după. O învățasem că sexul era răsplata finală doar dacă
merităm, dacă preludiul era unul savant și truditor. I-am explicat
că noaptea sunt ai mei acasă, iar a face dragoste în surdină la
mine în dormitor nu se cădea. Și apoi, cu părinții în preajmă,
aducea a incest, se amestecau gândurile și pasiunile. A înțeles,
dar s-a bosumflat, ca și cum aș fi introdus-o într-un sevraj brusc.
A dansat cu răceală, mimând întâlnirea. Era expertă în așa
ceva, îmi destăinuise cândva, dar alături de mine avea orgasm
de fiecare dată și gemea pe bune. Asta mă făcea să mă simt
mândru, nu atât de performanța falică, până la urmă firească la
nouăsprezece ani, cât mai ales de perfecta ei coordonare
mentală, transpunerea psihică, starea empatică. Pur și simplu
visa că mă iubește, ceea ce nu era puțin. Mă ceruse și în
căsătorie, așa cum, normal, ar fi trebuit să o fac eu. Spre
deosebire de dragostea mea din Școala Generală, întinsă ca o
peltea și în primii ani de liceu și care aștepta rezultatul concret
de la admiterea la Medicină, fata aceasta ușoară căpăta greutate.
Gândul de a-i deveni soț mi se înșurubase în minte. Dezavuat
de părinți, urma să-i conving treptat. Ei, care citiseră atâtea
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romane cu astfel de desprinderi din noroi, de ce nu ar fi acceptat
și în viața reală? De ce? Fiindcă una e viața reală și alta e viața
noastră. Consimțim că romanticul se poate înfiripa în cotidian,
dar să nu ne atingă veniturile noastre, siguranța viitorului și
trăiniciile testamentare. Zvârulga s-a desprins de lângă mine,
tocmai când o analizam mai profund. A sărit la gâtul unui alt
medicinist, cu care o suspectasem că avusese o relație.
Respectivul pur și simplu m-a întrebat dacă am gânduri serioase
sau nu cu ea. Văzându-mă că mă fâstâcesc, și-a dat singur
răspunsul. Au fugit amândoi în noapte. Ca în Frank Sinatra.
S-a lăudat, apoi, că au făcut dragoste pe scară, descriind exact
poziția și sprijinul pe balustradă. Mi se părea înfiorător. My Fair
Lady alesese, în plin Covent Garden, între Operă și piața de
flori, cu jargonul londonez cockney, pe cea din urmă.

Capitolul 182

Colegul meu de bancă, cel din liceu, ori de câte ori era pe
cale să strănute, îmi scria intenția pe ultima pagină a
maculatorului său. El putea să își coordoneze acest act semiinvoluntar. Și-l amâna, și-l amplifica, în funcție de context. Dacă
era vreo oră plicticoasă, cu un profesor neexigent, izbucnea întro salvă convulsivă, stârnind râsul general și câteva apeluri la
sănătate, rostite reflex și protocolar. Dacă eram la matematică,
materie care îl interesa și nu voia să piardă o secundă din
desfășurarea intrigii polinomiale, sau la fizică, față de care
nutrea un respect nemăsurat, legat de alura dascălului, atunci își
clampa nările și înghițea un fel de icnit. Metoda era prohibită,
putând duce la explozia timpanelor prin deplasarea retrogradă
a presiunii aerice prin trompa lui Eustachio.
Medicinistul din spate, cu care era bun prieten, admirânduse reciproc pentru performanțele algebrice și verificându-și
rezultatele la teze, îl înghiontea, spunându-i: „Dar strănută, nu
te mai abține atât, că nu te dă nimeni afară!” Colegul
medicinistului, avocatul, care era în spatele meu, comenta cu
firea lui împăciuitoare: „Mie, când îmi vine să strănut, strănut,
frate! E sănătos!” Și își ducea mâna la gură, căscând larg, ca
exemplu al unei stări mai ușor de indus. Camaradul meu se
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înroșea până în vârful urechilor. Devenise subiectul unor
filozofii despre libertatea individuală, în condițiile în care
încercase să evite atenția colectivă. Era cel mai introvertit dintre
noi, dar lumea sa lăuntrică era imensă și captivantă. Venise cu
mine în bancă cu ceva rețineri, un soi de timiditate, imediat ce
prietenul meu cel mai bun se mutase spre finele gimnaziului de
la Școala Șapte la Școala Patru, unde mama lui preda fizica, spre
a se pregăti, astfel, sufletește, pentru desprinderea definitivă spre
capitală.
Prietenul meu de pe „Tabiei”, singura casă cu turlă, nu voia
să ocupe un loc vacant. Orgoliu sau modestie? Mi-a mărturisit
că ar fi vrut să lase pe altcineva, o fată, de ce nu? Băncile mixte
erau rare și întotdeauna cu titlu recreativ sau demonstrativ.
Țineau o oră, două. Ca mariajele de mai târziu, păstrând
proporțiile între durata școlii și a vieții. Știa că îmi plac fetele
mai mult decât celorlalți băieți. Eu făceam un caz din ele, le
complicam, le introduceam în viața mea, așa cum aduci un copil
într-un bazin cu apă, în speranța că va învăța să înoate. Prietenia
noastră se legase jucând fotbal pe strada lui, scutită de mașini.
Șoferii preferau să circule pe „Dunării”, paralel cu fluviul,
sau pe „Pompierilor”, imediat în spatele Pieței Centrale, spre
Căminul cu Program Prelungit, unde ucenicisem. Ne-am
consolidat amiciția la mine acasă, unde mama ne preda
gramatica limbii române, aici alăturându-ni-se fizicianul clasei
și prietenul ce urma să plece la București. Eram atâta de diferiți
între noi, încât miza cunoașterii interpersonale atingea cote
maxime. Pe lângă provocarea acestei descoperiri, regulile
morfologiei și ale sintaxei erau apă de ploaie.
În „Albă ca Zăpada”, există un pitic pe care îl cheamă
„Hapciu” în română, „Atchoum” în franceză, „Sneezy” în
engleză. Nu făcea altceva, decât să strănute. Precum rinopitecul
birmanez, care, având narinele boante, e foarte sensibil la
umiditatea atmosferică din sezonul ploios. Astfel de personaje,
supuse unui reflex incontrolabil, își sacrifică existența unui ritual
fiziologic pe cât de jenant, pe atât de inoportun. Nici măcar
frumoasa Albă ca Zăpada sau mai știu eu ce zeitate asiatică nui poate ajuta. Un motiv în plus spre a mă determina să cred la
acea vreme, că prietenul meu deținea, dacă nu o relație
privilegiată cu o instanță superioară, cel puțin o metrizare
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perfectă a impulsiunilor ancestrale.

Capitolul 183

Înainte de a-mi ține propriile conferințe în Franța, m-am dus
să le ascult pe ale altora. Printre care și pe ale lui Boris Cyrulnik,
de fel din Toulon, pe care le-am audiat și în Midi, dar și la
Nantes. Vorbea foarte frumos. Aș fi vrut să reușesc și eu să mă
exprim așa și să captivez sala în felul lui. Am reținut câteva idei:
că mintea nu se dezvoltă dacă nu e stimulată, afectările organice
fiind ireversibile. Dădea exemplul copiilor orfelinatelor din
Romania, adăugând că, după Revoluție, s-au făcut progrese
imense. Ca medic la Căsuțe de Tip Familial din Giurgiu,
asistasem la toate aceste îmbunătățiri. Făceam spectacole și
concursuri tematice, totul deborda de căldura și grija
educatoarelor.
Dar savantul avea dreptate: sechelele trecutului pentru copiii
care le dobândiseră erau ireversibile. Mă gândeam la câtă
dăruire văzusem și cât de greu era să o prezentăm lumii după
decenii de frustrări și de umilințe, pe care tot noi le îndurasem.
Trecea, apoi, la un alt exemplu: în urma deforestărilor, pigmeii
din Congo au ajuns pe autostrăzile în numele cărora li se
schimbase habitatul. Rezultatul? În ultimele două decenii, au
crescut în înălțime cu douăzeci de centimetri. Explicația:
hipofiza lor, atrofiată la umbră, producea iar hormonul
somatotrop sub influența benefică a razelor solare.
Mediul ne dicteaza anatomia și gândirea deopotrivă. Nu
reținem în memoria activă decât un procent din ceea ce ni se
întâmplă. Restul alunecă în sertarele subconștientului colectiv
jungian. S-a făcut un experiment. Niște liceeni au fost întrebați
dacă școala îi plictisește, dacă sunt apreciați de colegii lor sau
dacă sunt marginalizați. Peste zeci de ani, au fost chestionați din
nou. S-a dublat procentul celor care au spus că au fost bine
văzuți și s-a redus la jumătate cel al plictisiților. Memoria ne
joacă feste. Tratează diferit același subiect, în funcție de vârsta
la care e apelată. Aceste scrieri ar fi fost altfel la cald și ar fi
diferite de perspectiva de peste zece ani. Nu mai vorbesc că
fiecare individ are propriul sistem de distorsionare a faptelor.
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Dacă reținem doar un procent. Îmi vine să cred că, inventând,
ai mai multe șanse să spui adevărul.
Era în 1984. Fiind născut la finele lui '71, să tot fi avut vreo
treisprezece ani. Nu eram încă la liceu, dar nici mult nu mai
aveam. Era perioada în care viitorul profesor de fizică mă
prindea la scara blocului și mă întreba ce e acela un fenomen
fizic. Nu am avut inspirația să-i răspund: „Când tună sau când
se crapă de ziuă”. Scrisese o carte pe tema aceasta, dar nu o
citisem. Ea nu se găsea în librării și nici ai mei nu o aveau în
bibliotecă. Am împrumutat-o mai târziu de la domnul profesor,
cu un braț întreg de alte tomuri. Am citit-o pe nerăsuflate. Nu
am găsit răspunsul sau nu am știut să-l găsesc. O scriere nu îți
dă ce vrei tu, ci doar ceea ce mintea ta poate să extragă. E ca un
munte în care aurul e amestecat în rocă. În vara aceea, am fost
păsuit de întrebarea amețitoare. Aveam impresia ca va fi angoasa
liceului, dar odată intrat, nu mi s-a mai pus niciodată. Ni se
explicau lucruri relativ simple: mecanice, optice, electrice. Era
un joc de copii, parcă pregătindu-ne pentru întrebarea pe care
doar eu o știam din întreaga clasă și care mă obseda.
Domnul profesor, alături de doamna profesoară de
matematică, plecau în Maroc. Cu mașina personală. Mi se părea
o expediție în necunoscut. Tata a adus la bucătărie o hartă: „Hai
să vedem pe unde se plimbă prietenii noștri, care au lăsat
„Mogadorul”! „Mogadorul”, adică Bălănoaia, satul de lângă
Giurgiu, unde aveau cabana de vară. Nu suna ironic, tata era
doar bine dispus după un păhărel de țuică de prune de la Fâlfani,
care, deși rece, vara îi agita putin calmul interior, făcându-l
agreabil. Purta degetul lui indicator peste țările care ne
despărțeau de Spania și apoi traversa Strâmtoarea Gibraltar până
la Tanger. Parcă eram în „Zorro”, itinerând între Cartagina și
Noul Aragon. Pentru mine, singura veste bună era că se întorc
când începe școala. Puteam, prin urmare, să mă joc în voie.
„Poate rămân acolo!”, a mai spus tata, depășindu-și
competențele și norma de țuică. Mama i-a făcut un semn cu
capul, înclinându-l spre noi, astfel încât toată lumea a înțeles că
ipoteza era și exclusă, și de necomentat. De întors, s-au întors.
Am văzut mașina în parcare. O lăsau alături de a celuilalt
profesor de fizică de pe aceeași scară, într-un triunghi pe care îl
făcea curtea noastră intrerioară, găzduind în centru un spațiu
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verde, oarecum paralelipipedic. Când mă jucam aici, privirile
acestor profesori deveneau tot mai insistente cu trecerea anilor.
Îmi dădeau de înțeles că ar trebui să mă vadă cât mai rar în astfel
de postură.
Bravam când îi întâlneam și, după ce îi salutam, la întrebarea
pe care mi-o adresau: „De unde vii?”, răspundeam tematic: „De
la engleză!” sau „De la pian!” Uneori, zdrăngănitul sticlei de
borș mă dădea de gol. Pe „Mircea cel Bătrân”, sălășluia, într-o
casă imensă și veșnic răcoroasă, o femeie în vârstă care, după
părerea alor mei, avea cea mai bună rețetă să acrească boabele
de grâu dospite. „Marocanii” ne-au invitat să ne povestească
minunile întâlnite pe parcursul călătoriei. Mă așteptam să fie
ceva ca în „O Mie și Una de Nopți”: Muntele Atlas străjuit de
nori, Casablanca lui Ingrid Bergman și a lui Humphrey Bogart,
Marrakech-ul cu zidăria sa roșiatică, istorisirile berberilor, mitul
Hesperidelor... Nimic din toate acestea. Pe masa din sufragerie,
în acel decor cu ficuși imenși, sălășluia o carte, care avea drept
titlu anul în care ne aflam. Autorul, un englez, George Orwell,
nu îmi spunea nimic și aveam să îi uit numele ani buni. Cartea
nu a citit-o nimeni, fiindcă era în engleză. Nimeni din cei
prezenți. Toți știam că o vor savura copiii familiei, experți în
limba lui Shakespeare, și ne vor povesti și nouă intriga, așa cum
procedau cu filmele video. Domnul profesor ne-a dat o mână de
ajutor. Ne-a spus că e vorba de o carte de ficțiune neagră, numită
distopie. Dacă „utopia” se traduce prin „un loc care nu există
niciunde”, „distopia” e un loc care, prin maleficul său, nu ar
trebui să existe.
Și pe urmă ceva cu o societate robotizată, în care spiritul și
gândirea proprie nu mai existau, totul era comandat de la centru.
Mă pierduseră. Nu înțelegeam nimic, iar paralelismul cu ce
trăiam noi mi se părea straniu. Andrei Pleșu avea dreptate: ne
plângeam de foame, dar fiecare se descurca și frigiderele
gemeau de provizii, nu erau chermeze care să nu se lase cu
indigestie. În plus, noi, copiii, nu aveam simțul politicului. Toți
ne-am îmbulzit la casting-ul pentru „Cântarea României”, când
caravana Televiziunii Române a poposit la Giurgiu. Pe mine,
deși știam cele mai multe poezii patriotice, m-au respins fiindcă
mă bâțâiam de emoție și de aplomb în timpul recitărilor. Cei care
au fost selectați au zis ca L-au apucat pe Dumnezeu de picior.
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Și Dumnezeu știm toți cine era!
Mi-am scos pârleala când a venit Președintele Coreei de
Nord. Trecea spre Sofia prin Giurgiu, tot Nord. Am fost ales,
alături de Blonduța, să oferim flori. Ce o fi fost în inima celui
mai bun prieten al meu! Parcă ratase o plecare spre Phenian! Ni
s-a făcut exudatul faringian și flori ne-au dat unele selectate. La
fața locului, după trei ore de așteptare în picioare, aveam să
aflăm că strategia primirii se schimbase. Cel mai înalt demnitar
urma să ne salute doar de la geamul vagonului. Evident că acasă
am povestit altceva.
Aldous Huxley descrie, în „Cea mai frumoasă dintre lumi”,
o clonare în masă. Embrionii sunt tratați în funcție de nivelul
social ce îi așteaptă, astfel încât să fie perfect adaptați. Devenind
adulți, nu vor avea regrete sau neîmpliniri, fiindcă vor fi plasați
exact în răsadul destinat. Viviparitatea si succedaneea ei,
dragostea, nu mai existau.
Singurul lucru pe care l-am reținut din acea întâlnire
plicticoasă era modul în care se fofilaseră cu cartea la graniță: o
ținuseră pe bordul mașinii: la vedere. Doar ceea ce încerci să
ascunzi stârnește suspiciuni. Acum, după ani de zile, mă întreb
dacă nu cumva acest superb eroism livresc și bibliofil nu e
amenințat de câteva ipoteze: cine îți permite să pleci decide și
cu ce te lasă să revii, iar anul în sine se dorea a fi unul în care
opera cu pricina circulă în întreaga lume, celor liberi arătândule forța culturii, iar încorsetaților demostrându-le că mai pot
spera, autoritatea lor tutelară mândrindu-se că nu a atins
maleficul unui vizionar.

Capitolul 184

Liceul era un incubator. Îmbrăcați la fel, gândeam la fel.
Standardul de aur era nota zece. Totul pe dinafară. Cum nu
aveam memorie, mă revoltam fără să îmi propun. Geniul meu
era invenția. Ce nu îmi aduceam aminte, fondam ca în sindromul
Korsakoff al confabulației etilice. Umblam mereu beat. Fetele
mă iubeau așa. Unele. Băieții nu mă luau în serios. Profesorii
mă treceau clasa. La fiecare patru ani, când mama își depunea
mandatul de dirigintă pentru a primi un altul, elevii îi ofereau
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spre consolare o păpușă, îmbrăcată în uniforma extrașcolară pe
care ei o purtau în ultimele zile de liceu. Generația surorii mele
purta niște pelerine bleumarin prinse în panglici la gât. Înainte,
se adoptase rozul, mic, în carouri. Admiram păpușile și le
comparam cu fotografiile absolventelor. Nu erau mari diferențe.
Aceeași regresie infantilă care prindea atât de bine la vârsta
reliefării sânilor și a creionării bazinului. La ele, totul se
îndulcea, în timp ce la băieți, începând cu vocea, se asprea.
În curte, se jucau mirajele copilăriei. Mă excita „batistuța”.
Femei în toată firea, în sarafan sau în costumația de final, își
lățeau fesele, își ecartau genunchii, mimau o pudoare pentru care
nu aveau suficient veșmânt de acoperire și începea dezmățul. Se
fredona acel cântec simplu, se bătea din palme, un băiat dansa
ștrengărește când pe un picior, când pe altul, și, ca un făcut,
scăpa batista. Fata vizată mima că nu simte, deși toți ochii o
priveau și ea avea ochi la spate. Dar îi plăcea să întârzie
momentul, ca în actul erotic, unde durata preludiului stabilește
magnitudinea penetrării. În fine, la un moment dat, simțea
presiunea corpului delict, calcula distanța de atac și țâșnea ca o
leoaică.
Dacă băiatul mai avea de dat un tur de pistă, îl prindea. Se
alegea cu un sărut pe cinste și o îmbrățișare în văzul tuturor. Să
le fie clară intenția. Să se știe că sunt împreună. Dacă-l rata,
devenea ea căutătoarea, fapt întâlnit în natură. Lăsa batista exact
unde fusese și înainte și unde se așezase iubitul. Și goana
reîncepea imediat, băiatul fiind vigilent. De obicei, nu o ierta.
O prindea cu niște brațe lungi de o cămașă care plesnea la
încheieturi, lăsând la vedere un crâmpei de carne rumenă.
Un băiat a murit la câțiva ani după un astfel de joc. Cânta
superb la chitară, cu o voce deja formată, păstorită de Dumitru
Lupu, și era coechipierul meu în echipa de baschet a liceului.
Printr-un alt joc neștiut, cea pe care o alesese la „batistuță” nui devenise soție. Și, cum a murit într-un accident alături de soția
lui, colega de liceu a scăpat. Viața are legile ei. Noi le numim
destin fiindcă nu le înțelegem. Dar ele sunt așa de simple!
Trebuie să moară tot ce nu va fi dat uitării.
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Într-o zi, am aflat că un elev maiorescian s-a sinucis. Era
după Revoluție. I se permitea să poarte păr lung și șuvițele
cârlionțate îi acopereau gâtul vânjos și se revărsau pe obrajii
plini. Le dădea la o parte cu gesturi reflexe, adevărate ticuri
dobândite. Avea o iubită superbă. O blondă adorabilă, mlădioasă
ca o trestie. Erau de nedespărțiți. Candoarea lor avea ceva
angelic și lumesc. Împreună alcătuiau perfecțiunea din mitul
androginului lui Platon. Întocmai poeziei Anei Blandiana,
oricine i-ar fi separat nu ar fi văzut decât crevasa sângerie a
rupturii.
Școala nu cred că avea importanță pentru ei. Raportată la
iubire, ea e desuetă și caducă.
Pe el l-am cunoscut la baschet. Ea rămânea pe marginea
terenului și îl admira. Aș fi vrut să am și eu o astfel de iubită.
Purta o bluză de marinar străbătută de fiorii trupului ei. Era
numai zâmbet. El nu juca bine, dar, fiind solid, era de nedepășit.
Înscria rar, făcându-și loc cu coatele ca la rugby. După o astfel
de reușită, se ducea la ea să o sărute. Sirena îi oferea o gură
aprinsă, sub privirile noastre și ale soarelui topitor. Fiind
adversarul meu, conform stabilirii echipelor, fără voia lui, mi-a
aruncat în față o minge pe care voia să o degajeze de jos, ca la
zvârlirea unui disc. Am simțit sângele gâlgâindu-mi în spatele
narinelor și împânzindu-mi cerul gurii.
L-am înghițit cu sete, ca într-o autotransfuzie. Era metalic și
lipicios. Avem lichide ciudate, care ne țin în viață. Nu simțeam
nicio durere și mă simțeam mândru. Eram rezistent.
Nu și-a cerut iertatre. Considera că un asemenea incident
făcea parte din regulile jocului. În scurt timp, epistaxisul s-a
revărsat pe buze, pe bărbie și pe piept. Nu purtam tricou. Era
cald. În continuarea terenului, opus internatului, era un teren
viran, ce părea un șantier în construcții, deși nu se înălța nimic,
mai mult se fora și se nivela. Acolo era un hidrant cu furtun.
M-am dus să mă spăl de semnele eroismului meu neobservat.
Apa îmi făcea bine. Era rece și reconfortantă. În continuare, nu
aveam dureri. Prima hemoragie anodină. Cum au femeile o dată
pe lună, când observă pur și simplu că sângele nu le mai stă în
corp. Am zărit o umbră proiectată peste mine. Cu sâni și coapse.
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Și cu suflet. Era fata de pe marginea terenului. Nefiind implicată
în joc, s-a gândit că îmi poate da o mână de ajutor. Mi-a ținut
furtunul cum ajuți să se clătească pe cineva pe care îl cunoști
demult și cu care, eventual, ai făcut dragoste. Avea ochi frumoși
și migdalați de la mama-natură. Nu apela la farduri, cărora
italienii le spun, pe bună dreptate, „trucuri”.
M-am înzdrăvenit. Am continuat jocul fără prea mare interes.
Frumoasa avea acum doi favoriți pe teren. Un iubit și un amant.
Începeam să mă simt răspunzător de drama ce va urma.
La un moment dat, l-a părăsit pentru un altul. Se întâmplă.
Nimeni nu a văzut-o cu cineva și, în niciun caz, în curtea
liceului. Primul ei iubit s-a sinucis. Mi se părea nefiresc să
comiți un astfel de gest pentru o fată. Un capriciu nu trebuie
plătit atât de scump. Dar probabil că el iubea cu adevărat, mai
profund decât mine. Dragostea înfrânge moartea și, mai ales,
teama de ea. Eu în continuare eram angoasat de finalul de
neoprit al vieții. Fetele erau un edulcorant, un elixir ineficient,
dar singurul disponibil. El trăise mai mult decât mine, fiindcă
trăise cu adevărat. Îl consideram un longeviv. Intra în istoria
liceului, dar nu în monografiile lui, fiindcă, în astfel de antologii,
generațiile sunt scrise una după alta, ca într-un pomelnic, în care
viii și morții nu mai respectă coloane separate, ci se cunosc și
își vorbesc făcând abstracție de trăitorii adevărați.

Capitolul 186

Marcel Proust e de părere că literatura reprezintă adevărata
viață, deoarece, grație memoriei active, ne face nemuritori,
recuperează un timp pierdut, transformându-l într-unul regăsit.
Liceul e cel mai îndepărtat pol al existenței mele. A înglobat în
el Căminul cu Program Prelungit din spatele Pieței Centrale și
Școala Generală Numărul Șapte de lângă Ateneul „Nicolae
Bălănescu”, prea fragile ca să aibă o traiectorie individuală. Și,
în ultimele două cazuri e de vină doar vârsta discipolilor și
meritul e al primilor dascăli ce ne-au smuls din sălbăticia
copilăriei. Ne naștem mici fiare sălbatice jucăușe și catifelate,
dar, dacă nu suntem bine struniți, ce prăpăd vom face mai târziu!
După părerea mea, educatoarele și învățătoarea sunt marile
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spirite academice ale desăvârșirii noastre. Pe urmă, totul e
mizilic, contrar meniului clasic, unde aperitivul face
deschiderea. După ce te-a scos cineva din junglă, și asta e cel
mai greu, și apoi altcineva ți-a pus stiloul în mână, restul decurge
de la sine. Ține de voința ta, de înzestrarea lăuntrică și de o
curicula monotonă din care nu ai decât să evadezi. Prea multă
libertate nu îți trebuie. Precum trapezistul cel mai curajos, ai
mereu plasa de siguranță sub tine. Ți-o țin profesorii. E discretă,
aproape invizibilă. Seamănă cu aceea cu care Hefaistos i-a prins
în patul conjugal pe Ares și pe Afrodita. Adulter e de fiecare dată
când înșeli pe cineva. Noi inducem în eroare publicul din stal.
Cu ajutorul celor ce se erijează în mentorii noștri. Niște
formatori mai fricoși decât ființele pe care încearcă să le
plăsmuiască. Ar fi frumos să-i vezi lăsând năvodul elastic în jos,
cât să atingă solul, dându-ne în înalt senzația că totul e bine, că
suntem protejați.
E tot ce am avea nevoie, o mică formă de încredere, în
realitate să fim lăsați să murim pentru idealurile noastre precum
Icar. Dedal nu s-a dus după fiul său spre soare. L-a lăsat să se
convingă, să construiască templul cel mai înalt al omenirii.
Niciun arhitect nu ajunsese atât de sus. Fiindcă nu se putea urca
decât cu propriul trup. De aceea, nu știu cărui profesor să-i
mulțumesc: celui de filozofie, care nu a venit la nicio emisiune
televizată la câte l-am invitat; inspectorului de germană, care,
în aerul împietrit al capitalei, m-a lăsat să mă descurc singur cu
insurmontabilul Faust; dascălului de fizică, oferindu-mi
întotdeauna probleme pe care le marca cu o steluță, semn că sunt
redutabile, dar nelivrându-mi niciodată soluțiile, deschizând
orizontul căutării perpetuee...
Tata nu mi-a pus o carte în mână, m-a trimis la prietenul său
din cel mai înalt bloc din Giurgiu. Inginerul literat mi-a revelat
biblioteca din propria-mi casă, grădina cu trandafiri a lui
Voltaire. Mama nu m-a învățat franceza, deși ar fi avut tot timpul
din lume. Cu această limbă stăpânită perfect, aș fi intrat în Franța
ca într-o anexă a unor cuvinte știute pe dinafară. Așa, a rămas
plină de mister și captivantă, atrăgându-mă în mrejele ei culte
și fascinante. Adevăratul profesor nu îți dă cunoașterea. Te
îndepărtează de ea. Îți creează perspectiva. Te ferește de
rigiditatea celei mai malefice calități umane: erudiția.
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Capitolul 187

Dante și-a scris „Comedia” în italiana vulgară, pe înțelesul
tuturor, separându-se de eclectismul latin. Prin „comedie” nu
înțelegea ceva ce provoacă râsul, ci o poveste cu final fericit.
Beatrice, vecina din Florența, cetate abandonată forțat prin exil,
era tânăra dată morții, dar și atributul frumuseții și al delicateții
cerești, cea care va fi găsit în Paradis, după ce poetul străbate,
alături de mentorul său, Vergiliu, un lung traseu circular prin
Infern și apoi trece Muntele Purgatoriului. Păcatele capitale,
preluate din scrierile aristotelice și cufundate în dogma creștină,
sunt trei: excesul, bestialitatea și maliția.
Am parcurs și eu un itinerar infinit mai scurt. Din spatele
Pieței Centrale, până la „Maiorescu” sunt câțiva pași. De la
Grădiniță la Liceu. De la șorțulețul de fetiță cu fundă la gât, pe
care îl purtam și noi, băieții, din lipsa diferențierii de gen, până
la uniforma solzoasă de „Beatles” reconvertiți. Întocmai lui
Socrate, aveam de trecut prin Agora. Aceasta era toată învățătura
mea. Întâlnirea cu oamenii. Vorbirea cu ei, în graiul lor simplu,
pe alocuri trivial, dar mult mai sfânt decât al ideologilor. Aici
m-am format luând de la fiecare ce avea mai rău și lăsându-i ce
deținea mai de preț. Fiindcă nu trebuie să-l golești pe semenul
tău de savoarea lui doar ca să te umpli tu. Important e să-i lași
alteritatea și să i-o sporești. Să fugi de platitudinea asemănării,
morbul care netezește calea spre entropia finală.
Școala Șapte avea unul din zidurile curții format de muraiul
cinematografului „Vasilichi”. Câte pelicule acolo, dublate de
bătutul sacadat al mingii în parapetul de cărămizi! Totul se va
transforma în sala de conferințe, Ateneul „Nicolae Bălănescu”,
redând sanctuarului patronimul posesorului și al zămislitorului.
Voi primi diplomă de excelență pentru slujirea amvonului
acestei mirifice nave. În realitate, nu am făcut nimic mai mult
decăt sa prelungesc Școala Șapte.
La revenirea în Giurgiu, ca medic, mingea, lovită cu
insistență pentru deprinderea unei performanțe prin repetiție, se
va răzbuna pe mine. Cazat câteva zile în internatul nefuncțional
al liceului, nu voi pune geană pe geană datorită izbirii balonului
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nărăvaș în plasa metalică înălțată între terenul de fotbal și
camere. „Maiorescu” nu numai că îmi era străin, dar mă repudia,
așa cum procedează orice leoaică atunci când puiul atinge doi
ani și trebuie să plece singur după vânat, pentru a-i permite ei o
nouă acuplare.
Șansa mea a fost că primele două ființe formatoare din afara
familiei, doamna directoare de la cămin și doamna învățătoare,
au avut harul camuflat în severitate. Înclinația mea spre reverie
mi-ar fi fost fatală. Aș fi devenit un diletant fără bază stabilă.
Medicina nu aș fi atins-o niciodată, fiindcă ea presupune
ordine și disciplină. Chiar și renunțarea la atâtea iubiri, rezultat
al unei abordări sacrificiale a erosului, mi-ar fi fost străină.
Părinții nu au importanța care li se atrbuie. Mama care îți dă sân
nu îți poate oferi și rigoare. Tatăl protector nu te va trimite
niciodată pe varful muntelui, ori acolo viețuiesc cele nouă
Muze...
Doamna Directoare de la Cămin era dublată de o întruchipare
angelică și delicată și atât de tânără, încât părea că avea vârsta
noastră. Educatoarea de pasaj, între autoritatea impusă și
zburdălnicia inocentă pe care o manifestam, nu ne certa
niciodată, tot ce făceam fiind a priori bun. Dar ce ne interesa pe
toți era să obținem aprecierea instanței supreme, cadou atât de
rar, încât nu avea preț. La serbări, de obicei, când totul trebuia
să decurgă cu bine prin firea lucrurilor, eram răsplătiți cu astfel
de gratificări. Fiind colective, se diluau mult, dar era tot ce
puteam smulge Olimpului. O zeitate își păstrează statutul până
la sfârșit, chiar și atunci când muritorii cred că pactizează cu ea
pe câmpiile comune.
Doamna Învățătoare era renumită pentru lipsa de indulgență.
Sora mea avuses noroc, cu doi ani înainte, de o ființă atât de
delicată, încât până și numele, atunci când se semna, și-l scria
integral și buclat, spre a nu face notă discordantă cu învățăceii
temători. Avea o voce blajină, pe care am reîntâlnit-o în
voluntariatul „Crucii Roșii” și al Cenaclului Literar
„Luceafărul”. Prelungea Școala Șapte în viața mea și a urbei cu
o forță de nestăvilit și cu modestia bunului simț.
Învățătoarea mea, în schimb, s-a retras spre capitală, la fetele
domniei sale. Aveam să aflu într-o zi că nu mai e în viață.
Evident ca nu am crezut. Cineva care ți-a dat viață nu și-o putea

524

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

pierde pe a ei. Era legea de netăgăduit din „ulii și porumbeii”.

Capitolul 188

Goethe învăța și el de la ucenicul său, Eckermann:
ornitologia și tragerea cu arcul. Relația lor nu a fost întru totul
liniștită. Când discipolul reia experiențele mentorului, privind
culorile zăpezii la Weimar, și îl combate în public, autorul lui
Faust, simțindu-și periclitată autoritatea divină, se revoltă.
Am avut ocazia să conferențiez în fața profesorilor mei. În
propriile lor case sau în amfiteatre. Am fost bine primit. Mi
s-au dat covrigi și mere, că de obicei îi colindam iarna de
sărbători. Nu mă puteam prezenta nedisimulat. Măcar atât
învățasem din școală: că, dacă vrei să captezi atenția, trebuie să
apelezi la ținte mai joase, vizibile, la îndemână. Precum creștinii
și-au suprapus tradiția pe date din calendar impuse prin tradiții
păgâne, la fel trebuie să îți iei drept aliați solstițiul și echinocțiul.
Profesorii își știu materia pe dinafară. Ca un copil mediocru,
care vrea să ia nota zece. Sunt plictisiți de ea.
Le prinde bine o ieșire în decor. Dar, ca și în cazul lui Goethe,
nu e bine să-i calci pe coadă. Dacă ai intrat pe terenul lor de
vânătoare, te alungă fără milă. De aceea, geniul de la Weimar a
învățat să tragă cu arcul. Altfel la ce i-ar fi folosit?
Fiecare prelegere a mea a fost un nou dascăl înfrânt. Fiindcă
orice ai face, pătrunzi într-o zonă protejată. Prea puțină Terra
Incognita disponibilă. Goethe vorbește de o cunoaștere
anticipată. Știi dinainte ceea ce vei decoperi. Dă exemplul lui
Cristofor Columb, care s-a dus țintit spre Lumea Nouă cum mă
duc eu spre apartamentul meu. Știa că e acolo. Mai mult de trei
corăbii nu i-au trebuit. Aș face un liceu în care toți elevii să
predea. Fiecare ce știe mai bine. Credeți că vreun profesor de
sport ar face parte triplu-saltistului nostru, vreun profesor de
muzică vocii lui Damian , dublată de chitară, cântând „Garoafă
roșie, nu plânge!” Dascălii sunt la catedră doar ca să ne
îngrădească aspirațiile. Să nu ne permitem să ni le împlinim prea
devreme și să ne plictisim apoi.
La ce i-o fi trebuit lui Goethe ornitologia la vârsta la care
avea și faimă, și putere? Ecloziunea, nidația, arta migrării,
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zborul... Îl admira pe da Vinci și, prin el, toată Italia
Renascentistă. Spunea că în anii petrecuți în Cetatea Eternă
și-a făcut el adevărata Universitate. Omul-Pasăre era acolo.
Orice cunoaștere e bună pentru cel avid de ea. Liceul îți dă
insațiabilitatea. E o mare în care te vei îneca, dorindu-ți să nu
găsești insula lui Robinson. Personajul lui Daniel de Foe e un
nefericit. El creează din amintiri o lume după care jinduiește.
Nu aduce nimic nou. E sclavul unei tehnologii defuncte. Vineri
e mai liber decât el, fiindcă trăiește sălbatic, nu e aservit
obiectelor, papagalului vorbitor, religiei.
Între Cristofor Columb, care descoperă un continent care nu
e al lui, ci al Spaniei coloniale, și Robinson, care se închide
într-un univers pe care îl mai populase cândva, salvarea e
infinitul mării, vuietul oceanului. Fiecare val care te
îndepărtează de aceste două ispite îți oferă șansa să treci printre
Scylla și Charibda fără ceară în urechi și nelegat de catarg.

Capitolul 189

Milan Kundera e un scriitor ceh stabilit la Paris. E de părere
că, spre deosebire de experimentele științifice pe care le putem
repeta de mii de ori, viața ne oferă o singură încercare capitală.
Nu ne permite eschive, retușuri, redemarări. Ana Blandiana se
întreba de ce, din miile de vieți posibile, ne e dată numai una?
Datorită condiției noastre precare de muritori, le răspund eu,
deși primul nu a adresat o interogație, ci a redactat un postulat.
Dar, dacă am combătut vreodată ceva, au fost axiomele. La
mine, geometria s-a oprit la Euclid.
Kundera descrie patru modele prin care alegem să fim priviți:
ca niște vedete, de un public necunoscut; la un dineu, prin ochii
invitaților; în intimitate, de către ființa iubită; și în vis, de cineva
care e departe, în Cer sau pe Pământ. Noi am făcut puține
experiențe în liceu, deși aveam laboratoare bine dotate. La
biologie, bietele animale erau împăiate sau în formol, și m-am
bucurat că altele vii au fost lăsate să zburde prin pajiști.
Imaginea macabră a ochiului de bou adus de tata de la măcelarie
și care s-a dezintegrat în frigider, fiindcă nu aveam tăria să-l
disec, nu vreau să mi-o mai amintesc. Nici a insectarelor pe care
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trebuia să le fac vara, navetând cu bicicleta la pădurea
Bălănoaia, raiul gâzelor. Nu am înfipt acul în nicio coleopteră,
dar am ascultat atâtea povești, prin care aceste ființe preistorice
refuzau să moară și se desprindeau de pe pluta unde fuseseră
imobilizate, spre a zbura iar. Nici ierbare nu am construit. Cum
să smulgi o plantă pentru a o presa și a o admira uscată? Știința
a distrus tot ce nu a știut să admire.
La chimie, pur și simplu ni se spunea că nu avem toți
reactivii. Lipsea cel care producea explozia sau care dădea
culoarea. Toate amestecurile la care am asistat au fost anodine.
Ca în viață. Când se impunea pregătirea olimpicilor pentru proba
practică a fazei naționale, aceștia erau trimiși la Combinatul
Chimic, care a dat atâta clor Giurgiului, încât eram „Orașul
Verde”, fără țânțari și fără aer respirabil. Noroc cu vecinii din
Russe, care, viciați prin contagiu, au cerut închiderea
mastodontului. Dar „Maiorescu” a creat chimiști destoinici, ca
un tribut tardiv smuls poluării.
La fizică, aveam un laborant. Era tare priceput, dar și
mucalit. Îi intrai în grații numai când îl scoteai din pepeni. Cu o
clasă a mamei a făcut o expediție la Cuca Măcăii, iar cu mine și
cu băiatul Profesorului de Sport, o alta la Cheia, pe Zăganu. De
laborator părea că nu are chef, deoarece detesta ștatul de plată
și munca normată. Era un om liber, unul din puținii, aciuat în
laborator, ca un savant care știa tainele Universului, dar pe care
nu dorea să le deconspire, considerându-le prea periculoase. Pe
mine m-a inițiat. Pur și simplu m-a ajutat să lipesc cu letconul
condensatorii, diodele și triodele unui aparat de radio
dezasamblat, pe care îl primisem ca Premiu de Excelență la Faza
Națională a Olimpiadei de Literatură de la Vaslui. Nu am înțeles
niciodată de ce nu m-au recompensat cu cărți. Probabil prețuirea
prin contrar.
Am profitat că eram în camera misterelor și l-am rugat pe
fachir să îmi facă niște demonstrații. A avut atâta răbdare și
bunăvoință, încât am considerat injuste părerile colegilor mei în
privința ființei sale.
Era un singuratic care nu accepta să fie deranjat decât de un
similar. Mi-a deslușit toate tainele. Ne-a prins miezul nopții.
Mi-a spus că am depășit manualul. Strânsese acolo toate probele
rațiunii, pe care profesorii o rezumau la cărți. Descopeream
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prisma lui Newton, telescopul lui Galilei, vasul flotant al lui
Arhimede și oglinda lui arzătoare, bateria lui Volta.
Eram fascinat, dar și bulversat. Cu ce drept ne fuseseră
ascunse toate acestea și pentru cât timp? Colegii mei nu aveau
să le descopere niciodată. De ce straniul laborant nu se făcuse
profesor? De ce îi zeflemea pe toți? Ce știa el și scăpa tuturor?
Mi-am zis: ce bine că literatura nu are o parte practică, aș fi fost
primul care ar fi repudiat-o, dar poate ceea ce fac eu scriind nu
e altceva decât punerea în operă a unei discipline sterile și
anoste, pe care profesori eclectici ne-o predau consecvent.

Capitolul 190

„Mama a murit azi. Sau poate ieri.”
Așa începe „Străinul” lui Albert Camus, romanul care a
smuls Nobelul, oferindu-l unuia dintre cei mai tineri laureați, ca
o premoniție a morții lui imediate. În prima parte, scena
înmormântării, tratată cu răceală și cu indiferență, urmată de o
crimă pe o plajă. În nivelul secund, analiza lucidă a
sentimentelor și a impulsurilor, derulată într-o sală de tribunal
prin procuror, judecator, avocat. Așa trebuie să ne fie cântărită
opera, de către o instanță superioară și neutră. Dar, în general,
suntem citiți de cei care ne cunosc, mici alianțe care ne prind
bine în demersul critic. Mamei i-am citit „la cald” fiecare
capitol, pe măsură ce l-am scris. Relația mea cu ea e ciudată.
După ce m-a adus pe lume, a uitat că sunt al ei. Ea e „străina”.
A considerat că singura șansă pe care o am spre a exista e să fac
abstracție de suportul matern. Dar nu am reușit. M-am acroșat
de sânul ei ca și cum ar mai fi avut în continuare lapte. Când se
schimba în camera mea, o priveam ca pe o femeie voluptuoasă,
iar ea mă trata ca pe o vietate neglijabilă, cățeluș fără ochi. Dar
vedeam și schelălăiam.
Am renegat franceza pe care mi-o picura cu binișorul. Știam
că anunța lunga corvoadă a orelor de liceu, nimic bun. M-a
purtat în siajul tuturor frumoaselor pe care le-a meditat.
Stratagema nu a ținut. Le admiram cum o admirasem și pe ea,
când se denuda în fața oglinzii. Îi povesteam tot ce simțeam, dar,
îndrăgostindu-mă prea des, mă asculta cu o ureche stinsă.
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Gândul ei era departe. Eram previzibil, ca în „O Mie și Una de
Nopți”. Trebuia să mă despart de o iubire, ca istorisirea să
continue cu mai mult aplomb, găsind o alta. Când m-am plictisit
și eu, am devenit serios. Dar pe mama o pierdusem din câmpul
semantic.
Învățându-mă să fiu realist, fapt pentru care le mulțumisem
doamnei directoare de la Cămin și doamnei învățătoare, am
acuzat-o de prea multă loialitate față de o lume căreia nu-i
aparțineam și spre care mă împingea cu brutalitate. Doream
să-i rămân în brațe, să mă legene, să mă descânte. Cu iubitele
încercam să fiu puternic, să domin situația, deci ele nu aveau
cum să-mi ofere această suavitate afectivă de care aveam nevoie.
Mama nu m-a încurajat să scriu. Fără să mi-o spună,
considera a fi riscul cel mai mare ce mă amenința. A spune tot
ce ai în suflet înseamnă a deschide poartă dușmanilor. Nu aveam
decât să mi-i formez. Și firea mea recalcitrantă a îndeplinit și
această sarcină suicidară. Abia când am văzut că sunt prea mulți,
am devenit concesiv. Nu am fost așa nici prin natură, nici prin
religie. Prima îmi fusese potrivnică, iar a doua îmi rămăsese de
neînțeles. Nu poți avea o relație bună cu viața, dacă nu ai o
relație bună cu mama ta. De aici dramele existențiale. Trebuie
căutate în trecutul îndepărtat.
Sunt două tipuri de oameni: cei moșiți de mamele lor până
la adânci bătrâneți și cei care au ales separarea din fragedă
pruncie, singura vârstă când acest demers e posibil. Deși fac
parte din a doua categorie, nu eu am ales-o, ci mi-a fost impusă.
Eram prea mic ca să pot alege. Și acum, mare, aș opta pentru
dependența de mama. În interiorul meu, sunt vulnerabil. Ca
orice cavaler sub armură. Am bravat destul. În liceu și după.
Acum e cazul să spun adevărul. Și chiar dacă o fac disimulat,
prin intermediul unui personaj de roman, tot adevăr se cheamă
că este. După ce i-am citit primul capitol al acestei scrieri, mama
mi-a zis să mă opresc. Domnul director era ironizat, elevii își
dădeau coate când îl auzeau rostind același discurs pe
cincisprezece septembrie, începând cu „A intrat în tradiția
liceului...” Ce tradiție? Ce liceu? Noi nu știam acești termeni.
Noi intrasem la „Maiorescu” ca să batem mingea, să ne
îndrăgostim și pe urmă să plecăm la facultate. Era o haltă. Nu
doream o tradiție, adică o persistență, o rămânere. Asta în
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folclor, unde s-a redescoperit ia, fota, marama. Dar noi voiam
să fim liberi din prima și până în ultima zi, fără constrângeri.
Aplic ideea de roman simfonic a lui Kundera: câteva teme
care se repetă și se fugăresc ca în Bach. Tatăl lui era pianist, al
meu violonist în orchestra liceului condusă de profesorul Victor
Karpis. Afonia mea muzicală trebuie să se răzbune intr-un fel.
Apoi, la careu, prezența unei tipe sexoase de clasă a
douăsprezecea, în pantofi roșii lucioși, de parcă ar fi strâns în ei
tot sângele menstrual. Mama mi-a reproșat că altceva reține un
„boboc” în prima zi de școală. Câte frunze avea frasinul,
eșalonarea pe clase, burjonarea florilor de pe tribuna
improvizată. Una peste alta, avea dreptate. Trăia la propriu niște
evenimente pe care eu le consideram uitate și apelasem la
fantezie pentru a mi le reaminti. Ea, însă, le avea acut în minte.
Scriitorul se întâlnea cu o femeie vie, care, după zeci de ani,
pretindea că îi e mamă. Dar era rândul lui să nu o mai
recunoască. Să o considere o străină. Ea, care îl iubise atât,
mereu fără să i-o spună, trudise din răsputeri ca să strângă bani,
să-l țină la școli înalte, se luptase cu propriul soț, cerându-i
indiferență în fața talentului deșirant al fiului.
Am continuat să scriu jurnalul, deși nimic nu anunța că-l voi
termina. Mama a revenit la sentimente mai bune. Capitolele cu
„Generala”, cu Denisa și cu „Moti” i-au plăcut atât de mult, încât
s-a dus la revista care mă publica lunar în foileton, cerând
insistent tipărirea acestor fragmente. A început să traducă în
franceză la ceva timp după ce profesoara de engleză făcea
același lucru, folosindu-l pe „it must” în locul lui „il faut”. Din
condiții obiective și pe care le regret nespus, mama a oprit
pentru un timp traducerea. Din partea opusă a jurnalului, a
început incursiunea profesoara de franceză din școala generală,
se vor întâlni la jumătatea drumului, unde, teoretic, mă vor găsi
pe mine.
Am descoperit, astfel, o a doua mamă, care îmi demonstra
că prima mi-ar fi fost suficientă, dacă aș fi avut destulă minte și
inimă. Îmi pare rău pentru tot ce am gândit. Dar gândul nerostit
e un păcat mai mare decât cel spus, fiindcă rămâne nespovedit.
Vrând să dreg busuiocul, am invitat-o pe profesoara de franceză
din Generală la Festivitatea de Decernare a Premiilor Nobel,
evident, peste ani. Nu știu de ce mi-a spus să mă grăbesc,
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adăugând că a vizitat sala și și-a rezervat un loc. Când m-am
jucat cu o astfel de premoniție în antologia giurgiuveană „Sub
Zodia Luceafărului”, s-a adeverit ce-am proorocit în nuvelă:
toamna viitoare, am făcut nunta. A doua mamă, semănând cu
prima, m-a adus cu picioarele pe pământ:
- Stai la coadă după Cărtărescu!”
- Îl las primul, să văd cum îl impozitează!” - i-am răspuns.

Capitolul 191

Între Romain Rolland și Stefan Zweig a fost o prietenie fără
seaman. Începută la Montmartre în 1909, nu s-a mai terminat
niciodată. Corespondența lor stă mărturie. Adevărat roman
epistolar. Franța și Germania puteau fi unite. Și asta pe parcursul
a două Războaie Mondiale. Zweig era austriac, dar, scriind în
limba germană, fusese adoptat în cultura lui Goethe și apoi
respins de un regim ce ardea cărțile. Rămas fără graiul primar,
s-a simțit exilat peste tot în lume: Elveția, Anglia, Brazilia, unde
s-a și sinucis. Rolland, în epopeea „Jean Christophe”, descrie
tenacitatea unui pianist de pe Rhin, profilul lui Beethoven
francofil, petrecând lungi sejururi amoroase la Paris.
„Englisch!” - așa ne spunea, printre dinți, fără să se răstească
sau să ridice măcar glasul, profesorul de germană, altul decât
inspectorul pe care nu l-am mai prins la „Maiorescu”. Ce rău
făcusem? Unul capital: alesesem engleza în locul germanei.
Vina avea rădăcini mai profunde: în școlile generale din Giurgiu
și de peste tot, nu se studiau aceleași limbi străine. După ce rusa
fusese încet-încet retrasă mai la Est odată cu Armata Roșie și
colhozurile, rămăsese un câmp de manevră cât să întorci o
troică: franceza, engleza și germana s-au impus. Dascălii nu erau
uniform distribuiți, prin urmare fiecare școală avea specificul
ei. Se și spunea: „Du-te la școala cutare, că acolo se studiază
engleza sau germana!”
Prima era franceza, pornind de la sorgintea latină pe care
începeam să ne-o revendicăm plenar. Repartiția elevilor pe zone,
facilă pentru părinți, nu era impusă, dar era de dorit. Cum
într-un cartier era mai mult de o școală, oferta lăsa loc
concurenței. La liceu, conflictul se acutiza: elevii proveneau din
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toate colțurile orașului, pe baza examenului de admitere ca
singur criteriu. Zâzania limbilor se făcea auzită. Era imposibil
să îți păstrezi ascendența. Clasa se împărțea în două:
germanofonii și anglofonii. Ultimii erau avantajați: engleza era
mai ușoară, cu o gramatică simplificată la util, iar cântecele și
filmele la care aveam acces o promovau. Germana - stat în stat:
eclectică și autoritară.
Cei doi dascăli întruchipau alegoric limbile predate. Exodul
spre Anglia și spre Statele Unite ale Americii a fost în
„Maiorescu”, precum în istorie, în perioadele postbelice.
Profesorul de germană s-a simțit văduvit de esența firii. Tot ce
a reușit să obțină a fost clasa, ca spațiu fizic. Micul grup de fideli
se lăfăia în toate băncile. Noi, liota, ne urmam profesoara întro bejenie fără sorți de izbândă, cu traseul mereu schimbat.
Trebuia să găsim o sală liberă. Cum orele erau deja începute,
diva de engleză, întocmai lui Tess d'Urberville, își căuta un
adăpost, ciocănind la ușă, introducând capul și scuzându-se:
„Credeam că e liber!” Ne rugam să avem șansa până la sfârșit,
o alta decât aceea sperată de călăuza ce ne purta prin deșert,
trădam a doua oară, de data aceasta pe cea pe care o alesesem,
mințind-o că îi suntem fideli.
Așa a luat naștere „Cabinetul de Limbi Străine”, o firidă pe
dreapta, cum urci scara în melc venită dinspre cancelarie. Acolo
s-au înghesuit, după Revoluție, cărțile oferite de orașul francez
Grasse, din Alpii Maritimi, cu care Giurgiu se înfrățise și pe care
urma să-l vizitez ca medic peste ani.
Din motive necunoscute si spre regretul mamei mele, incinta
destinată limbilor de peste granițe a devenit un oficiu pentru
calculatoare. Ele vorbesc o singură limbă - aceea a pixelilor.
Cărțile au fost abandonate. Dar Franța își făcuse datoria.
Generații de maiorescieni o vor adora. Casa înaltă cu grădină
înflorită. Aici eram meditat la biologie. Nu doar în cea umană,
ci și în zoologie, în botanică și în genetică. O adorabilă
profesoară nemaioresciană mă găzduia. Era soția lehrerului care
într-o zi mi-a ieșit în hol: „Vino puțin!”
L-am urmat cu o vină seculară. Nu am ridicat capul. Nu am
știut pe unde merg. Eram ca în „Procesul” lui Kafka. Mi-a arătat
o bibliotecă: Goethe, Schiller, Mann, Heine, Rilke, Heidegger...
„Nu ai să citești nimic din toate astea!”
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Peste ani de zile, am ajuns în Germania. Bursă în Bavaria,
cu posibilitatea unui contract de angajare pe termen nelimitat.
Am refuzat, cu regretul neîmplinirii unui destin ca și făcut. Nu
știam germana conversațională, de care aveam atâta nevoie
într-o carieră de medic. Mai târziu, m-am dus într-o vacanță la
Berlin să o întâlnesc pe fata Generalei. Glumesc! Singur printre
străini! Ne separa limba. Am pătruns prin librării și prin
anticariate. Am cumpărat tot ce mi-a căzut în mână, fiindcă
berlinezii aveau ce e mai bun. Am făcut un colet imens, pe care
l-am expediat la propria mea adresă din Franța.
Valiza mi-am burdușit-o cu reviste gratuite, oferite de
farmacii: în mijlocul lor, era un poster cu un pui de animal. Altul
în fiecare lună. Cu comentarii cvasiștiințifice în germană. Fiind
la trecerea dintre două luni ale aceleiași veri, am primit un mânz
și un leu mic. Am străbătut tot Berlinul. Am strâns un braț de
reviste. Câte una din fiecare farmacie. Cu gândul să le trimit
celor dragi acasă, alături de vederile clasice. Așa am cunoscut
eu capitala brandenburgă. Coletul l-am așteptat mult și bine. Nu
a mai ajuns niciodată. Nu-l meritam. Era biblioteca domnului
profesor.

Capitolul 192

În septembrie 1955, apărea la Paris romanul „Lolita” al lui
Vladimir Nabokov. Humbert nu iubește o fată reală, ci o
fantasmă. Precum Dorian Gray, trăiește o viață care nu e a lui,
ci a afectelor sale. Necazul celui portretizat în epoca victoriană
nu e că îmbătrânește, ci că rămâne tânăr. Oscar Wilde reduce
romanul la acest aforism. Nabokov, la un detaliu: Humbert, când
se duce în oraș să îi cumpere veșminte Lolitei pentru a pleca
împreună în concediu, se înșală întotdeauna în privința taliei.
Vedem lumea în mod eronat. Nu ne putem înțelege între noi.
Sistemele de referință sunt diferite. Unitățile de măsură nestandardizate. Avem pretenții de lideri de opinie, ceea ce și
suntem, dar doar în raport cu propria persoană. Comuniunea e
irealizabilă. Și totuși, încercăm să ne iubim între noi. Pătimaș,
măcar o dată. Cu surdină mereu.
Ne e teamă de părerile altora, considerându-le mai de preț
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decât ale noastre. Dar cine sunt ceilalți? Niște „alții” dominați
de impulsuri ce ne sunt străine. De aceea, orice prezență ne
perturbă până în momentul în care ne obișnuim cu ea, adică o
integrăm în mediul nostru, confundând-o cu un obiect inanimat
oarecare.
În liceu, barierele păreau de netrecut. Fiecare coleg era o
entitate aparte: specializat într-un anumit domeniu, cu o familie
monolit, despre care știam prea puțin, dar la care se întorcea
mereu ca în cuibul primar. Eram monade bântuite de aceeași
teamă: urgia profesorilor. Notele cădeau asupra noastră ca
grindina. Mai ales în perioada extemporalelor. Musonul trecea
greu și cu victime. Unii dintre noi rămâneau îngenuncheați
pentru toată viața. Dacă ar ști mânuitorii cataloagelor cât de mult
înseamnă o notă proastă și cât de puțin o notă bună! Pe ultima
o uiți, pe prima o porți în tine.
Am avut câteva consemnări cu roșu ale eșecului, aș fi meritat
mult mai multe. Dar am fost păsuit prin mimetism ascensional.
Ar trebui să existe cataloage pentru fiecare materie. Să nu știe
un profesor de altul. Și nici dreptul la o cancelarie comună să
nu aibă, adevărat lobby tranzacțional. Și totuși, la ce bun atâtea
ierarhii? Cu ce te ajută să afli că un camarad e mai bun decât
tine la chimie și mai slab la matematică? Bursa valorilor e
schimbătoare și nu îți garantează dividentele câștigului.
Simțeam cum trec anii peste mine. Schimbarea dinspre clasa
a noua spre a douăsprezecea e dramatică. Patru ani care îi
înglobează pe cei douăzeci ai lui Ulise, războiul cu periplul pe
mări, cu tot. De aici ideea de a mă îndrăgosti, de a nu pierde
timpul, de a mi-l aloca. Ceea ce iubeam pleda pentru nemurire,
era parte în proces. Nu am știut niciodată mărimile fetelor. De
aceea, mă feream să le iau ceva intim, deși mi-aș fi dorit. Niște
chiloței fac cât cinci cărți. Nu le-am înțeles niciodată cartografia:
cum se parametrează sânii, talia, fesele, coapsele, alegerea
bustierei, a dressului... „Nimic nu știi!” - îmi spuneau, aluzie la
faptul că știam prea multe inutile. Când le prindeam în brațe,
exclamam: „Acum mă edific!”
Povești! Tot ignorant rămâneam, dar unul practicant. Câte
fete mi-au trecut prin mână aș fi putut să-mi deschid un butic de
statui! Ele m-au cizelat. Altminteri, aș fi fost o brută. Cine nu
iubește nu are la ce aspira. Toate împlinirile lui vor fi mundane.
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Școala e misogină și misoandrică. Nu face diferența de gen, ba
chiar o combate cu aviditate, până la stârpirea individului
diferențiat. Chiar și omul ambigen nu îl proclamă decât ipotetic.
E subiectul schematizat în problemele de fizică: un cap circular
și un corp în sfoară, cu membre batante. Nu se respectă decât
principiile mecanicii. La fel în literatură: semenii noștri nu ne
mai seamănă: sunt himere, construcții utopice, bune de analizat
din punct de vedere stilistic. Până și la sport, baremul pe care îl
aveam de atins era semiolimpic, lăsându-i profesorului
mărinimia iertării. Fetele acuzau problemele lunare în fiecare
săptămână. Noi, băieții, apelam la entorse, stadiul dinainte de
edem.
Liceul ne dădea ce nu aveam nevoie: falsa identitate și, mai
grav, ne învăța să umblăm cu ea prin lume. Marionetele ce
deveneam aveau înzestrarea de a suporta mai ușor viața. Școala
devenea un model de succes pentru eșecurile ulterioare.
Compromisul perfect între visul adolescentin și deprimarea
matură. Generațiile, atât de frumos numite la absolvire, se
contopeau în cohorte de oameni ai muncii. Nu ai gândirii sau ai
odihnei. Recreațiile nu ar fi trebuit să ne predea nimic. Dar ele,
ca pauze meritate între coșmaruri diverse, ne vor fi matricea
fericirii. Care din noi am iubit în ele pe furiș, prin toalete, la
cișmea, sub frasin, vom fi livrați fericirii. Care au crezut în
profesori se vor angrena în tabla de materii.
Lolita avea doisprezece ani. Regulile cinematografiei au
reprezentat-o prin actrițe de șaptesprezece.

Capitolul 193

De ceva timp, aveam emisiunea mea la o televiziune locală
din Giurgiu. Îi dădusem numele „Universalia”, umbrela sub care
puteam acoperi toate perorațiile mele. Așa cum scriu, așa
realizam emisiunea. Singur în fața unei camere de filmat, plasat
în timp real. Se desfășura între nouă și zece seara. Cum nu se
poate mai nepotrivit. Se transmiteau mereu meciuri de fotbal pe
alte canale. Chiar dacă nu jucau ai noștri, lumea prefera să se
uite la douăzeci si doi de jucători decât la mine. A doua zi, din
politețe, câțiva mă felicitau. Se vedea de la o poștă că nu mă
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urmăriseră. Eu lansam fel de fel de cârlige, de întrebări, de
variante probabile. Așteptam polemici, telefoane în direct. Odată
am fost sunat și am fost atât de încântat, încât l-am lăsat să
vorbească toată emisiunea. Omul era pregătit, dar pe alt subiect.
Toate acestea se întâmplau după ce terminasem liceul și
revenisem ca medic în Giurgiu. Îmi plăcea să trec în timpul zilei
pe la televiziune, să prind ședința de redacție. Ca și în Oranul
lui Camus, în orașul nostru nu se întâmpla nimic, dar,
ascultându-i pe reporteri, aveai impresia că totul fierbe. Își
alegeau câte un subiect și-l disecau săptămâni de zile. Numeau
aceasta anchetă jurnalistică. Devenisem atât de captivat, încât
nici nu mai urmăream televiziunile naționale. Curând aveam să
îmi dau seama că ce se întâmpla la noi are coincidență planetară.
În lume nu se petrecea nimic nou, dar știrile curgeau. Mai loiali
erau cei care făceau telenovele: îți spuneau din capul locului că
vor să te amăgească, îți precizau numărul de episoade, iar în
broșurile programelor tv găseai schițată chiar și intriga. Câtă
vreme prezentatorii de știri apăreau cu o mină gravă, după ce
înainte mâncaseră pateuri sau râseseră cu gura până la urechi.
La câte astfel de „break news” nu asistasem din culise! Știau
răspunsul la chestiunile amorsate, dar încheiau cu: „Vă vom ține
la curent îndată ce vom avea vești de la corespondenții noștri
din teren!”
Îmi plăcea să merg prin școli. Se organizau un fel de zile ale
recoltelor. Liceele, ca să își crească efectivul de elevi, se lăudau
și cu ce nu făceau: practică, experiențe tematice, proiecte pe ani
de zile...
E drept, libertatea ne schimbase mult, dar parcă prea mult.
În interiorul nostru, rămăsesem aceiași: fricoși, temători. Era
suficient să se răstească un șef la noi și uitam de orice avânt
revoluționar.
La Liceul „Ion Barbu”, fostul economic, am văzut ce trebuie
să faci ca să devii bucătar „cordon bleu", cum să te transformi
în manager în turism și să ai propria agenție, cum să brodezi
costume populare și să le exporți după modelul lui Henri
Matisse. Pe mine mă interesau tinerele doamne profesoare care
prezentau. Trecusem la altă varstă. Și nu pot să spun că îmi
displăcea. Era mai practică. Mai cu finalizare. Încercam să le
conving să iasă în oraș, să vină la mine, să continue povestea.
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Unele erau morocănoase și ursuze, altele îndrăgostite de
altcineva și, în fine, o a treia categorie, considerau demonstrația
ca parte a zilei lor de lucru, declarându-se inabordabile.
La Liceul de Marină „Viceamiral Nicolae Bălănescu'' erau
mai multi bărbați. Maiștri de nave. Oamenii aceștia chiar se
pricepeau să facă ceva: e drept, miniatural, dar flotant. Dunărea
era aproape. De curând, făcusem un reportaj cu botezarea unui
vas pentru olandezi. Mi-au pus casca și m-au invitat să văd cum
se sparge șampania legată cu sfoară și izbită de cocă. Mi-a plăcut
alunecarea pe papucii de lemn și apoi izbirea de Dunăre. Parcă
niciodată fluviul nu a fost atât de primitor. Era ca un măritiș.
Am fost surprins să aflu că în halele shipyardului lucrau o mână
de oameni. Mulți proveneau din alte județe, de la șantiere
dezafectate. În schimb, „Bălănescu” se lăuda cu promoțiile sale
de fiecare an.
La „Tudor Vianu” era elita. Toată lumea era de părere că
depășise „Maiorescu”. Toată lumea, cu excepția maiorescienilor.
Și, cum eu eram maiorescian, înghițeam în sec. Dar fusesem cu
atât timp în urmă, încât mă cufundasem în uitare. De altfel, nu
atinsesem niciodată notorietatea. Eram răspunzător direct de
prăbușirea renumelui liceului meu. La „Vianu”, totul mergea
strună. Era uns perfect. Cancelarie sudată, elevi merituoși. La
prezentare, afișau lista olimpicilor și a admișilor la facultăți.
Erau imbatabili. Acolo nici nu am încercat să mă mai
îndrăgostesc. Nu era de mine.
La liceul „Nicolae Cartojan", peste drum de „Vianu'',
atmosfera era mai respirabilă. Precum Cambridge-ul față de
Oxford. Predominau fetele, care deveneau învățătoare și se
împrieteneau cu seminariștii, aflați ceva mai sus, la intrarea în
Cimitirul „Smârda''. Și banchetul îl făceau împreună. Era
normal. Seminariștii erau numai băieți. Lor le-am ținut și eu
niște cursuri despre băuturile sfinte în toate religiile, insistând
asupra oenologiei. De fiecare cincisprezece ianuarie, după
cuvântul de la Ateneu, eram invitat la ei să recităm și să cântăm
coral „Sara pe deal”, „Pe lângă plopii fără soț” și „Mai am un
singur dor".
Evident ca veneau și „cartojanele'', cele mai tupeiste, știind
că se filmează.
„Maiorescu'' nu organiza astfel de prezentări. A făcut-o
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într-un târziu, dintr-un fel de obligație, când totul se desfășura
în foaierul Centrului Cultural „Ion Vinea”, fostul Zalomit.
Acolo, fiecare liceu avea standul lui, ca la „Romexpo''. Numai
că, în loc de tractoare, se prezentau oameni.
În veacul lui de singurătate, Marquez inventează un sat,
unde, vreme de o sută de ani, se petrece toată istoria zbuciumată
a Columbiei. Dacă nu ești din partea locului, te grăbești să
numești asta realism magic. În fond, e doar realism și atât.

Capitolul 194

Cei care merg prin Giurgiu, pe urmele scrierilor mele, nu vor
găsi niciodata vreun Seminar la intrarea în Cimitirul „Smârda''.
Aceasta nu arată că eu nu știu orașul, ci că povestea e inventată.
După apariția cărții, am primit două scrisori, la care voi face
referire. Una aproape oficială, de la Biblioteca din Giurgiu, care
a și găzduit lansarea și a făcut demersurile publicistice, și o alta,
de la o cititoare, îmi place să cred, nu singura. Dacă prima
misivă am păstrat-o, cu oarecare reverență pentru gestul de a mă
fi editat, pe a doua am aruncat-o. Evident, după ce am rupt-o.
Îmi aduc aminte de Voltaire, care își citea operele în saloanele
literare. Dacă cineva strâmba din nas, le zvârlea în șemineu. Dar
cu grijă, astfel încât flăcările să nu le cuprindă. Sărea mereu un
binevoitor să le salveze și să le proclame autoritatea.
Iulius Cezar, în plină glorie, refuza coroana de Imperator.
Mulțimea îl aclama, cerându-i să o poarte. El o arunca
poporului, cum aruncam noi coronițele de premianți pe Dunărea
care curgea întotdeauna spre Podul Prieteniei și mai departe spre
Marea Neagră. Credeam, astfel, că vom fi și anul viitor
gratificați cu lauri.
Scrisoarea de la „I.A.Bassarabescu” e semnată de o doamnă
bibliotecară pensionară și, teoretic, ar reprezenta o opinie
personală. Dar și așa e prea mult. Cert e că mă cunoaște bine. A
scris prea puțin despre carte, așa că pot să prezint mai jos acele
rânduri, fără riscul de a distorsiona alte păreri:
„Cred că nimeni nu v-a iubit în acest oraș așa de mult cum
v-am iubit noi, bibliotecarele, fie că eram în sediul de pe strada
„Mircea cel Bătrân”, fie în cel nou de pe șoseaua „București".
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Pe timpuri, îmi amintesc că veneați și în sălile pe care le aveam
la etajul Teatrului „Ion Vasilescu” sau lângă „Discoteca
Paradis”, dinspre „Alei". Erați un elev respectuos și timid, care
rămânea pironit cu ochii lui mari în fata biroului nostru,
așteptând cărțile. Mai mereu tematice, pentru școală. Ne
spuneați că pregătiți fel de fel de activități, erați comandant de
grupă și aveați responsabilitate. Anii au trecut repede, în liceu
ati venit mai rar, dar după absolvirea Facultății de Medicină,
întors ca doctor în Giurgiu, ne-ați asediat de-a dreptul. Chiar
vorbeam între noi: „Dacă nu vine săptămâna asta, pică
săptămâna viitoare!”
Și nu greșeam. Erați bombă cu ceas. Când soseați, ne
mobilizam toate. Ne cereați nume de autori de negăsit în altă
parte decât la noi... Însoțit de asistentele dumneavoastră, care
aveau fiecare fișă de împrumut, plecați cu o geantă de cărți. Asta
încă era bine. Dar, „devenind de al casei", și nu mai comentez
cum, știți prea bine, emisiuni, serate culturale, v-am permis să
intrați singur printre rafturi și să vă alegeți „voluptățile'', cum le
numeați. Necazul e că pe multe nu ni le mai aduceați înapoi.
Plăteați taxa de nerestituire și vă credeați achitat. Cumpăram
cărți noi, dar ele nu aveau valoarea celor pierdute. O Bibliotecă
nu trăiește prin numere de inventar, ci prin piesele ei de
rezistență. Lucrul acesta nu l-ați înțeles niciodată. Dacă un librar
sau un anticar, și ei mari iubitori de cărți, încearcă să scape de
tomurile pe care le au în posesie, un bibliotecar face eforturi
supranaturale ca să le păstreze. Îmi pare nespus de rău că trebuie
să vă spun asta tocmai dumneavoastră. Când am văzut că scrieți,
păstram toate volumele pe care le-ați semnat, glumeam între noi:
„Ce ar fi să i le piardă cineva?” „Nu ar fi nimic, i le-am înlocui!”
În fine, scrisoarea continuă pe aceeași temă.
A doua e și mai interesantă:
„Nu am fost și nu voi fi un personaj al vreunei cărți. Dar
mi-a picat în mână scrierea ta. Nu am să o analizez literar,
fiindcă nu sunt de profesie. Ici colo, m-a atins. Dacă ai talent,
asta nu e de bine. Eschivezi adevărul. Ai să-mi spui că toți
scriitorii fac așa. Dar tu amesteci străzi reale cu persoane
inventate. Plasezi totul într-un timp bine definit, dai consistență
istorică. Eviți nume, dar, din când în când îți mai scapă câte unul
real.
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Te întreb, de ce ai scris așa ceva? Nu ți-a ajuns ce ai trăit? Ai
vrut să fii Demiurgul unei vieți ratate, astfel încât vina să nu fie
a Cerului, ci a unui biet muritor? Și, apoi, de unde atâta
convingere că vei fi înțeles? Lumea, în general, citește la
propriu, obișnuită cu reviste și cu buletine de știri. Tu vii și ne
plasezi în lumea ta, în care nici tu nu crezi. Mă adresez la pertu,
fiindcă ne cunoaștem bine, chiar dacă nu ne-am văzut demult.
Cartea ta mi-a trezit dorința să te întâlnesc. Nu îți dau nici
adresa, nici numele meu. Daca voi hotărî, te voi căuta eu. Mama
ta, care mi-a fost profesoară, mi-a zis cum să dau de tine. Dar
mă întreb dacă ești abordabil. Dacă nu te-au înfrânt rândurile
tale. Încercând să atingi faima, ai uitat că primele cărți sunt doar
pentru a-ți face mâna. Te-ai aventurat să scrii ceva prea greu. Ai
vrut să îți satisfaci un orgoliu, și nu o voință, și asta se vede.
Profesorii pe care tu îi ataci cu vehemență te iubesc și te
apreciază. Astfel, ai avut complicitatea lor. În final, ei ies bine.
Faci ce faci, și aduci din condei o calitate ascunsă, care le
mântuiește severitatea, intransigența, obiectivitatea. Dar sunteți
ireconciliabili. Scrii undeva ca ar fi trebuit să te lase repetent.
S-ar putea ca, în mintea lor, nu în suflet, să regrete că nu au
făcut-o. În lumea în care trăiești nu ți-ai găsit ținte și nici
idealuri. Te-ai întors în trecut. În loc să o faci discret și blând, ai
revenit ca un cuceritor. Dar nu îți mai rămăsese nimic de cucerit.
Orașul tău de cândva dispăruse. Furios, l-ai transformat
într-un mit, în care zeii sunt răi prin simplul fapt că au puterea
și nu acceptă să moară. Dar, fără să vrei, și asta ți-o spun sincer,
i-ai glorificat pe dascăli, dându-le Olimpul și tu privindu-i de la
baza muntelui.''

Capitolul 195

Și, în fond, de ce ar fi rău să te întorci în trecut? Robinson a
fost un personaj real. El i-a povestit lui Daniel Defoe, într-o
cârciumă, ciudatele lui întâmplări. Fusese corsar englez, jefuind
ambarcațiunile spre Caribe, posesia spaniolilor. În urma unei
altercații cu căpitanul vasului, cere debarcarea pe o insulă din
Pacific, în largul coastelor chiliene. Gândea că, în câteva zile, îl
va prelua un echipaj britanic. Dar vreme de patru ani trec numai
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iberici, de care e nevoit să se ascundă în desișul pădurii, care-i
devenise a doua casă. Când, în sfârșit, revine în Scoția, era
celebru. Dupa ce-i povestește lui Defoe toată istoria, cuprins de
dor, se îmbarcă spre insula părăsită. Dar moare pe drum, răpus
de febra galbenă.
Puțini colegi de ai mei mai au amintiri din liceu. Sau se fac
că nu mai au. Când ești părinte, amesteci ce-ai trăit tu cu ce li
se întâmplă copiilor tăi. Iese ceva ce nu mai seamănă a viață. La
agape, toți se strâng în jurul celui care își mai amintește ceva.
Bizarerii, lucruri ce par incredibile, bravade care nu s-au
petrecut vreodată, eroisme tardive, plasate în anii adolescenței.
Fără fantezie, nu ai ce să cauți la asemenea comemorări ale unui
timp mort. Și, ca să nu aducă a priveghi, se bea pe rupte. Cât
pentru tot liceul. Se așteaptă, nu spun se dorește, plecarea
profesorilor. Un absolvent rămâne întotdeauna sobru, spre a-i
conduce cu mașina acasă. Urarea e bine știută: „Să ne revedem
sănătoși!” Numai că, de la an la an, sunt tot mai puțini dascăli.
Din foștii. Îi suplinesc cei tineri. Mulți, colegi de generație cu
agapiștii. Se serbează între ei. Dispare respectul. Profesorul nu
mai contează. Ca în liceu. Mentorul capătă autoritate după ce
scapi de el. Recunoașterea prestanței presupune eliberarea de
sub tutela ei.
La o astfel de agapă, anodină ca oricare, am avut proasta
inspirație să citesc, și nu să zic pe dinafară, cum era mai
percutant, un jurnal maiorescian. Toți profesorii în câteva pagini.
Forma prescurtată a ceea ce aveți sub ochi. Ca orice retor de
carieră, am simțit că pierd teren și, spre a remedia situația, am
apelat la un plan, pe care îl gândisem de acasă, dar îl plasasem
în utopic. Am invitat-o în fața clasei, alături de mine, pe
Blonduța. Ea e personajul emblematic al acestor scrieri.
Confuză, abstractă, seducătoare, a dezarmat sistematic pe toți
băieții clasei, începând cu prietenul meu cel mai bun. Și azi mă
întreb dacă nu a plecat la București din cauza ei. Evident,
răspunsul e nu, părinții lui au hotărât mutarea, dar nu suntem
conștienți câte se pot modifica în destinul nostru, doar prin forța
gândului?
Am invitat-o lângă mine. Era într-o superbă rochie roșie.
Părul și-l vopsise spre un roșcat ademenitor, dar o să-i spunem
în continuare Blonduța, spre a nu genera neclarități. În mod
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normal, în anii de școală nu ar fi acceptat o astfel de provocare.
Evita orice ieșire din bancă. Știa că e privită. Când, totuși, era
scoasă la tablă, mergea cu un pas lateral, astfel încât nu-i vedeai
decât profilul, ținând un caiet la spate. „Cred că nu ai de gând
să te inspiri!” - îi spunea profesorul vigilent. Ca și cum nu ar fi
fost conștientă de gest, ea îi zâmbea indiferent și își lăsa
maculatorul pe catedră, servindu-i la intoarcere aceluiași scop.
De data aceasta, s-a îndrepat spre mine cu pași siguri. Nimic
din emoția de odinioară. O preferam ca atunci, dar mă captiva
și așa. Ochii ei căprui, cu înstelații verzi, erau o redută încă
străină. Am luat-o de mână. Chipurile ca să-mi dea curaj. În
realitate, acesta era motivul. Am citit patetic, cu elan actoricesc.
Sala m-a recunoscut. A început să aplaude. Blonduța le
răspundea cu zâmbete în locul meu. După douăzeci și... de ani,
formam un cuplu. Unde era colegul meu de bancă să ne vadă?
Fie și așa s-ar fi simțit nu răzbunat - Blonduța nu făcuse rău
nimănui, - ci împlinit. Se punea capăt unui război de culise, unei
aventuri de o viață, neîntâmplate nici măcar o clipă. Blonduța
rămăsese fidelă unei singure iubiri, aceea pentru soțul ei, prezent
la întâlnire.
La restaurant, m-au invitat la masa lor, una lărgită lărgită, in
care erau mai mulți din clasa noastră. Pregătindu-mă pentru
plecarea în Franța, am considerat că rolul meu s-a încheiat cu
prestarea de la liceu. Voiam, astfel, să termin cum am început,
să închid un cerc. Soțul Blonduței a vrut să-mi vorbească. Mă
așteptam să ne retragem pe terasă, la Dunăre. Fluviul mâlos
mirosea a alge. Dar oaspetele nostru a preferat să mi se adreseze
de față cu ceilalți. Era ca o lecție pe care profesorul ți-o dă de la
catedră, sperând că mai sunt și alte urechi care să o audă. Mi-a
spus să-mi trăiesc viața. Mi-o mai zisese de câteva ori, în
bucătăria lor, când mai veneau în week-end-uri la Giurgiu.
- Știu! - i-am răspuns.
- Ba nu știi, mereu te ocupi de alții, în loc să te gândești la
tine, te pierzi în fleacuri, când singurul lucru important e viața
ta!
Cu vorbele acestea am plecat eu în Franța. Fiindu-mi
reiterate, nu îmi spuneau mare lucru. Le consideram apelul unui
bucureștean de vârstă cu mine, dar mult mai trăitor. În câteva
luni, am aflat că a murit. Și, ceea ce era mai grav, că la momentul
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agapei știa că o să moară. Altfel zis, cuvintele lui erau un
testament, pe care mi-l lăsa mie. Mai mult decât îndemnul lui,
pe care încă nu-l descifram, m-a uimit forța de a veni la o
petrecere, ca și cum nu ar fi știut nimic. El îmi arăta cum să
procedez în fața unui destin previzibil. Să-l ignor, cu siguranță
că-l pot schimba.
Ce e extraordinar în „Regele moare" al lui Ionesco e timpul
verbal. Acest indicativ prezent, cu nuanță de permanență. A
murit ieri, moare și azi, va muri și mâine. Nu încetează să moară.
Nici nu mai trebuie să vezi piesa. Titlul spune totul. Oamenii
mor fie instantaneu, accidental sau subit fiziologic, fie în viitor,
printr-un prognostic implacabil și sumbru. Dar o moarte
continuă e cu neputință. Regele lui Ionesco a stat cu mine la
masă. Și nu s-a minunat de menajera care mai reușea să facă
piața și să urce scările castelului, nici nu ducea dorul roșiilor și
al gogoșarilor de pe tarabe, nici măcar nu voia să mai trăiască.
Știa că pierduse pariul și nu-i plăcea să liciteze. Ce avea de făcut
era să mă învețe un adevăr simplu.
Venise de la capitală pentru asta. Și nu avea să-l spună
într-o sală de clasă la „Maiorescu'', deși, în acea sâmbătă
dimineață, toate erau libere, ci a preferat o cârciumă, precum
Robinson. Ambarcațiunea îl aștepta în port. Urma să-l ducă mai
departe decât pe mine avionul.

Capitolul 196

C. S. Lewis, profesor de literatură engleză medievală la
Oxford și apoi la Cambridge, spunea că nu ești omenos dacă nu
pui capcane de șoareci doar fiindcă știi că în casa ta nu există
soareci. În liceu, nu am făcut nicio oră de logică sau de morală.
Nu mă laud cu asta, dar nici nu mă plâng. E ca și cum nu aș fi
învățat să înot dacă în orașul meu nu ar fi existat Dunărea și
ștrandul. Dar fiecare profesor își desfășura ora de curs într-un
demers logic și era pătruns de cea mai profundă moralitate. Etica
e de catedră, se notează pe tablă. Morala se trăiește. Moraliștii
francezi nu doar au scris precepte de viață, dar le-au și trăit. Au
fost ultimii Sfinți Părinți ai timpurilor moderne.
Începeam și noi să ne comportăm civilizat. Nu avea legatura
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cu tunsul și cu unghiile tăiate din carne. Ne ajutam între noi, ne
susțineam. A-l lăsa pe colegul de bancă să copieze era o virtute
morală. Fără voia lor, unii dascăli suprimau nașterea unei astfel
de trăiri prin introducerea extemporalelor pe numere. Cei
exigenți ajungeau a da subiecte diferite fiecărui șir de elevi, sau
repetitiv, la fiecare grup de patru, asezați în vârfurile unui pătrat.
Era ceva ca mersul prin curtea închisorii, ce detestam cu toții.
Atunci se năștea și în mine dorința de a copia. Să fac ceva, orice,
împotrivă, spre a-mi recâștiga libertatea.
Unii colegi, chiar și în aceste condiții de strictă supraveghere,
își păstrau pornirile egoiste. Acopereau lucrarea cu ambele
coate, astfel încât cu greu mai pătrundea vreo rază de soare.
Scrisul le devenea contorsionat. Se bucurau când ni se dădeau
rezultatele, mai ales dacă ele erau strigate în gura mare de
profesor. Dacă lucrul acesta nu se întâmpla, preferându-se
confidențialitatea, colegul cu pricina avea grijă să fluture
extemporalul ca pe o petiție, în drum spre bancă, și să repete în
stânga și în dreapta nota obținută. Nu impresiona pe nimeni. Cu
toții l-am fi apreciat dacă i-ar fi lăsat pe cei din jur să se inspire.
Să aibă și ei aripi. Să le dea o șansă la zbor. Oricine are acest
drept.
Evident că la orele de morală nu am fi învățat tehnici de
copiat. Ne-ar fi plasat în abstract. Iar logica ne-ar fi umplut
caietele de tabele și matrici cu valoare de adevăr. Per total, nu
pierzi nimic dacă nu ți se predă o materie în școală. Ba chiar
dimpotrivă, poți fi în câștig, multe discipline fiind distruse prin
diverse tehnici pedagogice. Eu am pătruns în unele domenii care
nu se studiau: sexologie, psihanaliză, hermeneutică, alchimie,
diplomație, sociologie.
Am fost fericit că am pornit de la zero. Așa am dat de C. S.
Lewis și de șoarecii lui. Ce vrea să spună? Dacă nu faci rău
fiindcă nu ai ocazia nu se cheamă că ești bun. Dacă nu ai pe cine
să te răzbuni, nu înseamnă că ai iertat. Logica face corp comun
cu morala. Doar oamenii inteligenți sunt morali. Ceilalți, care
sunt buni, au harul de la mama-natură, așa cum unii sunt blonzi
și alții bruneți. Ceea ce vrea să spună Lewis e să nu ne grăbim
cu aprecierile morale. Nu toți care ne-au făcut bine au
intenționat asta. Pur și simplu, nu au anticipat consecințele.
Invers, răul cel mai rău, dacă e formativ, e scuzabil. Dar, dacă e
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făcut doar din dorința malefică de a frânge un parcurs, atunci e
demn de dispreț sau, ca să rămân în logica gânditorului originar
din Belfast, merită mila și iertarea noastră.

Capitolul 197

Pe data de 29 aprilie 2018, ajungeam în Napoli, plecat de la
Paris, cu un grup vesel și variat, din care nu lipsea mama. Îi
făcusem o surpriză. Îi spusesem că o invit pe la mine, dar, cum
știam că își dorește să vadă Italia, îi împlineam acest vis.
Excursia va face subiectul unui alt jurnal. Doar un mic episod
își are locul aici.
La Napoli, am vizitat Muzeul Național de Arheologie. Toate
comorile din sudul peninsulei sunt strânse acolo. Mozaicuri,
fresce, basoreliefuri. Pe mine m-a fermecat o statuie: Afrodita
Callipige, „Picioare Frumoase”, marmură din secolul al doilea
după Hristos. Autor necunoscut. Ca și mine, care nu reprezentam
nimic pentru ea. Poartă un fel de togă ridicată de pe fese și chipul
îl are întors într-un profil insistent și excesiv, ca și cum ar vrea
să se admire de la spate fără oglindă. Din coc, șuvițe rebele și
ondulate i se desprind pe ceafă. Umărul drept lăsat, cu mâna
stângă înalță acoperâmântul. Niciodată nu am crezut că te poți
îndrăgosti de o piatră. Am vrut să ies, să iau aer. Nu mai puteam
vizita cele câteva săli, deși ghida era adorabilă și eu îmi exersam
italiana, punându-i întrebări inutile, fiindcă ea avea lecția
învățată pe dinafară. De altfel, câțiva din grup apelaseră la
walky-talky.
În hol, obișnuitul boutique cu suveniruri. Am văzut
carismatica făptură fotografiată de la spate, pe niște afișe
enorme. Le-am cumpărat pe toate. În spatele meu,
coordonatoarea grupului. Credea că m-am rătăcit.
Mă pierdusem în Antichitate. I-am spus că eram mulțumit cu
cât văzusem. Sala armelor și numismatica nu mă interesau.
Vânzătoarea a numărat de trei ori posterele, înfundându-și
degetele întru-un burete umezit, tăiat în rond și pus într-un
plastic. Cei din spate se uitau când la Afrodita, când la mine, să
vadă cine e nebunul care făcuse o asemenea investiție. Eram ca
la Starea Civilă, unde, dincolo de bucuria însurățeilor, cei în
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vârstă privesc cu ceva scepticism. Nu știu cum a făcut, că mi
le-a înfășurat cu fața în sus și, în autocar, cei care sosiseră deja
să își ocupe locurile au asistat la o defilare a unei nudități, pe
care nu o apreciaseră la adevărata ei valoare în sala de
prezentare.
Mama știa că am de gând să scriu vederi, dar nu la
dimensiunile acestea. I-am explicat că am o pană largă și, pentru
a încăpea cât mai mult, îmi trebuie un canavas. M-a privit cu
ironie. Seara, m-am prezentat în camera ei cu tema făcută. După
ce a ascultat fiecare eseu, a spus că ea nu duce așa ceva în țară.
Eu nu am reușit să le expediez datorită dimensiunilor colosale.
Prin urmare, fără imaginea Afroditei, care, vă asigur, face toți
banii, reproduc aici notațiile mele:
Doamnei Profesoare de Limba Engleză
A se citi nepoatelor la majorat
Cândva, e mult de atunci, la practica de toamnă la muncile
agricole, în care declinam împreună remorcile cu roșii, sora mea,
participând cu detașamentul ei pe aceeași tarla, ne-a întrebat la
masa câmpenească de acasă: „Voi ați văzut ce picioare frumoase
are Doamna Profesoară de Engleză?”
Era ca o salvare din praful mistuitor, din toropeala ce ne
prinsese îndată ce soarele coborâse din cer în noi. Eu eram
puber, interogația nu îmi era adresată, dar mă simțeam mândru
să stau la o astfel de masă, ca un participant la conversație. Tata,
decent, nu s-a pronunțat, preferând să își mărunțească ceva în
farfurie, iar mama, care numai de așa subiect nu avea chef, a
spus: „Normal!” - ca să suprime orice derivă de comentariu.
De văzut, văzusem și eu, dar nu îndrăznisem să pun
problema. Sora mea avea doi ani de „Maiorescu”. Era
familiarizată. Eu eram cu ochii pe colegele de clasă. O fixasem
pe o fată de pe Tineretului, cu raiați negri, ușor bufanți în partea
de sus, i-aș fi vrut mai strâmți. Dar ei aveau croiala ideală ca ea
să se poată apleca pe răzoare. Doamna de Engleză purta niște
blugi indigo mulați de sus până jos. O întrecea pe Frida din
„ABBA”, femeia cu cele mai lungi picioare din lume. Unde mai
pui că amândouă știau engleza! Coapsele îi erau Coloanele lui
Hercule ce duceau spre Grădina Hesperidelor.
(Mama m-a întrerupt din citirea misivei: „Cred că nu ai de
gând să i-o trimiți Doamnei Profesoare! Uite, i-am luat eu o
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vedere în firea ei, cu Golful Sorento, scrie-i ceva pe spate și i-o
dau din partea ta!” I-am citit mai departe.) De a doua zi, nu
mi-am mai făcut norma. Elevul din mine devenise discipol.
Afrodita celtică, deși îmbrăcată, mă învăța să privesc. Era lecția
cea mai importantă. Patru ani pe urmă, avea să îmi predea
engleza. Dar drumul spre suflet se anunța lung. Și trebuia să-l
fac exact pe traseul eroului grec, supus muncilor. Nu am învățat
engleza. Doar etimologii, origini, rădăcini. Consecință a acestor
prime ore de prisos. Pe care am fost nevoiți să le străbatem
împreună din pricina unui regim absurd. La școală, Diva nu a
venit niciodată în blugi. Generațiile de după Revoluție au pierdut
exact ceea ce au crezut că au câștigat. Săptămânile premonitorii.
De pe glezne i se revărsau dâre de spumă. Mediterana în care
eu, un Ulise lipsit de vâslași, urma să rătăcesc ani în șir. Până
când, la un moment dat, mult după aceste descrieri, când încă
mai eram toți la masă, am exclamat freudian, spre uimirea
surorii mele: „Da, am văzut!”
A doua scrisoare a fost aceasta și i-a umplut ochii de lacrimi
destinatarei:
„Dragă Mamă, îți scriu de aici, din Napoli. Din Muzeul de
Arheologie, unde, printre atâtea statui, am găsit o făptură vie,
cu trup de marmură albă. Și-a ridicat mantia diafană și, prin
nuditatea ei, s-a născut miracolul dragostei. Ca o căprioară,
și-a întors capul și s-a privit. Era ea, Frumusețea însăși. De
nedescris. De sculptat. Frumusețea aceasta, eu o știu. Din ea mam născut. M-a cuprins în pântec și, la umbra coapselor ei, am
venit pe lume cu strigătul victoriei: „Nike!”
Pe Afrodita am admirat-o de mic. Neștiindu-i numele, dar
văzându-i picioarele. Privitul acela masculin, ilicit, de la glezne
spre șolduri, la mine s-a sublimat în revelație de la soclu spre
capitel.
În camera mea, unde studiam estetica ta, am trecut de la
geometria plană la cea în spațiu. Liniile lui Euclid, paralele un
timp, se întâlneau înaintea infinitului, între percepție și afect, fiu
și amant.”
A treia scrisoare, dedicată Doamnei Profesoare de Chimie,
în casa căreia mă cuprinsese atacul de meningită și care m-a
învățat atâtea lucruri interesante și formule ce îmi păreau de
nedescântat:
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„Doamna Profesoară, parcă ieri urcam pe scări, până la
apartamentul dumneavoastră, evitând liftul, spre a mai prinde
curaj și suflu în lupta cu chimia, să îmi arăt că sunt puternic și
că pot învinge atomii lui Democrit, pe care Bohr a avut ideea
să-i mai sectioneze o dată. Tot despre chimie o să vă vorbesc și
acum. Înainte de a mă îmbarca spre Insula Capri, am citit în
marină următorul catalog al degradării deșeurilor lăsate de turiști
în port:
- fazzoletto di carta: sette setimane
- polistiren: cinci ani
- doze de aluminiu: o sută de ani
- material plastic: o mie de ani
- sticlă: indefinit
Unde se află Frumusețea pe această scală? Alături de sticlă!
Marinarii naufragiați își pun speranțele pe un petic de hârtie
înfundat într-o sticlă cu dop, pe care o aruncă în mare. Unii
deseneaza un trup de Afrodita, ultima lor amintire.''
Următoarea, Doamnei Profesoare de Matematici și
Domnului Profesor de Fizică:
„Cândva, am împrumutat cărți din biblioteca dumneavoastră,
care ocupa o cameră întreagă, Alexandria casei! În locul rămas
liber, speram să așezați opera mea. Dar ea nu a rodit. Sămânța
pe care ați pus-o a fost bună, dar pământul s-a dovedit arid.
V-o ofer pe Afrodita, între teza de doctorat a fiului și cuvintele
pe care le-ați scris din Platon: „Menirea omului e de a se afla pe
un drum care duce dincolo de el însuși.” Poate acest drum,
conform teoriei intervalului din cartea despre îngeri a lui Andrei
Pleșu, își are de acum limitele aici!”
Cea din urmă, Profesorului de Filozofie:
„Din partea unui elev semianalfabet, semizeu... Mantia îi e
ridicată. În templul Afroditei, estetica e atingere. Dragostea nu
admite pudoarea. Diferența dintre Afrodita Callipige și cea din
Milo constă în faptul că prima se dezbracă, iar a doua e
dezbrăcată. Gestul denudării e superior priveliștii finale fiindcă
e viu, nobil și creator. Are patimă și dorință arzătoare, elan
neînfrânt de cutume și de tradiții profane. Reversul e mai
important decât aversul. Frumusețea văzută de la spate e mai
melancolică, fiindcă e pe picior de plecare. E retrospectivă. Nu
are un sculptor, fiindcă toti au atins-o, iar Brâncuși a
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mângâiat-o. Singura frumusețe care contează e aceea de care te
îndrăgostești.”

Capitolul 198

La profesoara de biologie, soția dascălului de germană,
continuam să mă duc săptămânal, în pofida pregătirii pe care o
făceam la București cu cadre universitare. Strada aceea, imediat
după rondul de la Școala Unu, avea un farmec aparte. Piatra
colțuroasă nu permitea niciunei mașini să treacă.De abia se
încumetau, forțați de împrejurări, riveranii. Prin urmare, era o
liniște de nedescris. Ca la Facerea Lumii, după vuietul inițial al
Genezei. Copacii erau rari, mușcând din garduri. Jumătate ai
casei, jumătate ai trotuarului. Aruncau o umbră lividă și
bolnăvicioasă, lipsită de aerul rece și sănătos al unei păduri.
Copacii solitari, ca și oamenii ajunși astfel, sunt deplorabili.
Pe doamna profesoară o găseam întotdeauna în curte, printre
flori. Aplecată asupra lor, părea că le vorbește. În realitate,
smulgea buruienile, mai îndepărta câte o insectă rea, lăsând
buburuzele să își facă treaba si să îngurgiteze puricii plantelor,
ascunși întotdeauna sub frunze. Mă învățase să deschid singur
poarta și să intru fără frică, neavând câine. Mai întârzia voit
printre dalii, crizanteme și iriși și mă invita și pe mine.
Neobișnuit cu parfumul floral, strănutam de câteva ori, cuprins
de un fior prin interior. Mă dădeam de gol că nu aveam nimic
de a face cu aceste ființe delicate, ieșite dintr-un pământ pe care
nu aveau să-l părăsească decât prin moarte.În scurt timp, intram
în casă. Acel sanctuar de cărți, de planșe, de atlase, de mostre
plastifiate, de fosile din Cambian, Cuaternar și Cretacic, și, în
fine, noi, cei vii pentru un atât de scurt răgaz. Eram dornic să
învăț orice. Profesoara făcea divagații largi, lăsând omul pe
ultimul loc, așa cum stabiliseră, de comun acord, Dumnezeu și
Darwin.
Mamei nu-i spuneam subiectul orelor mele. Ea credea că mă
pregătesc pentru Medicină, prioritate care, pentru mine, devenea
tot mai îndepărtată. Aș fi vrut să rămân în Universul acesta
magic al tuturor speciilor, fără să fiu nevoit să le sacrific in
favoarea uneia singure: iubitoarea de flori fraterniza cu mine,
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parcă vrând să mă corupă. Am descoperit cât de insignifianți
suntem, cât de pierduți într-o lume abstractă și plină de inedit.
A fi savant în domeniul biologiei înseamnă să te hazardezi să
nu cunoști nimic și să te minunezi de tot ce întâlnești. Ca într-o
pădure tropicală, tot ce te înconjoară nu a fost încă descoperit
și, chiar dacă taxonomizezi cu rigoare, la următorul pas ești
într-un alt teren virgin.
Preț de douăzeci de capitole, Micul Prinț îi spune
trandafirului său „floare”. Nu avea cunoștințe de botanică. Dar
îl iubea dintru început. Când a murit dascălul de germană,
profesoara de biologie din particular s-a retras mai lângă mine,
la scara vecină, printr-o stranie coincidență. Acolo locuiau
cuscrii, profesorii mei de fizică și de matematică. În fiecare
dimineață, o vedeam îngrijind micul strat cu flori din soclul de
beton al blocului. Erau câteva, firave și anermice, neadaptate
căldurii excesive. Dar profesoara nu le lăsa să moară. O moarte
în familie îi era destul.

Capitolul 199

Mama îmi spunea despre profesoara de economie politică:
„A fost Miss!” Ce „Miss”? Univers, a Cancelariei?
Adaugă: „A fost cea mai frumoasă profesoară.”
Mi se părea ciudat. Mama rareori făcea referire la aspecte
fizice. Și în niciun caz nu viza profesoare. Dar aici o purtase un
imbold cuprins de respect. Nu adora la această ființă erudiția,
decât convertită în expresie.
M-am pus pe studiu. Materia, din capul locului, nu interesa
pe nimeni. Alături de UTLM-ul predat de diriginta pe care am
avut-o în clasa a noua, economia politică glorifica „omul nou”,
muncitor și implicat. Cele două profesoare făceau „noncombat''. Depuseseră armele, dar strategic. Ocupaseră catedre
incomode, care, stăpânite de ideologi, ne-ar fi convertit în masă.
La orele respective, făceam ce voiam: rezolvam probleme de
fizică sau ecuații matematice, navigam pe hărți, scriam poeme.
Notele erau media tuturor celorlalte. Nimeni nu se supăra de ce
se trecea în catalog, dar nici nu se găsea cineva să fie mândru
de vreun zece. Secretul acestor profesoare l-am deslușit acum.
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Ne-au ferit de ce era mai rău: contaminarea la o vârstă
fragedă. Consecințele ar fi fost pe viață. Licee care nu au avut
asemenea breșe curiculare și-au pierdut generațiile pe care le
formau. Obișnuim să lăudăm profesorii de matematică, de fizică
și de chimie. Dar ei sunt aceiași peste tot. Materia lor e atât de
încorsetată, încât nu au timp de divagații. Un polinom își găsește
aceeași rezolvare pe orice tablă, hexaclorbenzenul se scrie la fel,
iar bilele lovite se supun aceluiași principiu al inerției. Dar a te
sustrage maleficului când el e impus, e o formă de „Revoluție
de Catifea”.
Având suficient timp la dispoziție, m-am pus pe studiu.
Modelul era doamna profesoară de economie. Tema îmi era
sugerată de mama. Am început analiza de sus în jos: păr ondulat,
tuns relativ scurt, cândva revărsat pe umeri, bănuiesc. Ochi
migdalați, neprinși de riduri sau de cearcăne și rămași vii. Aici
e o mare problemă. Divele pierd strălucirea privirii înainte de a
li se lăsa sânii sau fesele. Și împotriva acestei pierderi nu au
nimic de făcut, fiindcă e vorba de stingerea unei aure, hrănitoare
de voluptăți. Nasul ușor lucrat (se speculau intervenții estetice)
era centrul figurii, dându-i un aspect rebel și demn, provocator
chiar. Buzele cărnoase păreau că nu se deschid nici când vorbea.
Vocea răgușită, probabil tabagică, dar, dacă era într-adevăr așa,
atunci tutunul trebuia să fi fost unul insular, fin, servit ca un
capriciu doar la ocazii. Gâtul vânjos, semn al unei sănătăți
interioare. În rest, trupul nu se arăta. Disimulat în veșminte
frumoase, elegante, care puneau accentul pe ele însele. Era clar
că posesoarea nu se mai dorea admirată. Părea plictisită de viață
într-un mod boem, adică fiind gata oricând să reia totul de la
capăt la o propunere mai serioasă.
Începeam să-i dau dreptate mamei. Aveam de a face cu o
frumusețe autentică, dar una atât de rară, încât trecea
neobservată, deoarece astfel de creaturi nu sensibilizaseră
publicul larg vreme de secole. Nu ne dădeam coate când intra
în clasă. Nu întorceam capul să o admirăm de la spate când
trecea printre bănci. Gândul meu firesc a fost să o compar cu
cele două profesoare care pentru mine, până la ora respectivă,
reprezentaseră etaloanele estetice: profesoara de română și cea
de engleză. În primul caz, amintirea era din școala generală,
adică din perioada germinativă, a miturilor platonice. Mă
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fascinase noul, ineditul, venirea și plecarea subită. Se născuse
și dispăruse în același neant existențial la care eram condamnați
cu toții.
Dar ea îl trăia, posedându-l. Nu purta niciun reper biografic:
părinți, soț, copii, adresă, număr de telefon. O adevărată apariție,
o fantasmă reală. Era suficient să închizi ochii și nu te mai
deranja cu fascinanta ei prezență. Avea trup, se lăsa admirată.
Era o felină conștientă de libertatea ei. Pe grumaz nu purta nicio
cicatrice de lanț. Nu era a nimănui. Nu a fost nici a mea, cum
m-am entuziasmat, dar în copilărie nu poți trăi fără gândul
iluzoriu al posesiei. Severitatea îi era o formă de atracție. Ca
vaduva-neagră, te avertiza să nu faci dragoste cu ea, tocmai
fiindcă știa că nu ai să-i reziști.
Profesoara de engleză era opusul: cu părinți, soț și copii,
adresă, număr de telefon... Dezavantaje: o știam de mic, o
cunoștea întreaga mea familie, a o iubi era un soi de incest, nu
de adulter. În plus, mi-a vorbit de când mă știu într-o limbă pe
care nu am învățat-o niciodată. Eșecul nu a fost unul didactic,
ci unul sentimental. Îi reproșam, fără să-i spun sau să-i sugerez
măcar, că nu mă iubește. Eram generații diferite, destine
incongruente și, totuși, eu speram în minuni. Cu excepția
perioadei de practică, nu și-a etalat trupul. Buzele le avea carnale
ca ale profesoarei de economie. Ochii la fel, mari și migdalați,
enorm de expresivi, încât ar fi putut preda cu ei o oră întreagă.
Căprioara de română nu suferă comparații, pierzând și
câștigând astfel din autoritate. Cum să le stabilești ierarhia pe
podium? De ce mama nu mi le livrase și pe celelalte două? Pe
venetica de la Școala Șapte nu o știa, iar pe iubita lui
Shakespeare o considera de-a casei. Și apoi, mama, femeie fiind,
nu avea ce căuta într-un juriu de Miss. Nu am să fac ierarhii.
Profesoara de economie nu mai există, ființa ei s-a volatilizat ca
un parfum pe care nu-l poți uita. Străina lui Camus bântuie,
probabil, alte ținuturi și frământă alte minți. Profesoara de
engleză traduce aceste rânduri. Niciodată nu poti fi obiectiv până
la capăt. Mai ales când e vorba de femei. Bietul Paris, un pastor
inocent, în fond, a pornit un război, hazardându-se să emită o
astfel de opinie.
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Capitolul 200

Într-o zi, mama m-a trimis cu un pachet la profesoara de
economie. Nu spuneam niciodată de „economie politică",
fiindcă nu înțelegeam ce rost are politica în economie, și așa
economia era prea mult, nici nu o făceam. Răsfoiam, uneori,
plictisit, manualul, întrebându-mă ce ar fi fost dacă ar fi trebuit
să-mi bat capul cu el. Semăna cu jurnalul de știri pe care nu-l
asculta nimeni, decât dacă accidental se afla în vreo insituție în
care un radio rămăsese deschis. În pachet era împărțeală. Mamei
îi murise o soră. De obicei, împărțea pe scară. Nu făcea export.
Acesta era un caz special. Nu știam de ce. Nu mi-a explicat prea
mult. Mi-a zis: „E singură!'' Și apoi a adăugat cu voce stinsă, ca
și cum ar fi spus doar pentru ea: „Ca și sora mea!" Toți suntem
singuri. Mai ales când murim. Oricâți ne veghează. Moartea e o
încercare solitară și fără întoarcere. O faci fiindcă nu ai încotro.
E Waterloo lui Napoleon. Mori ca să rămâi demn. Ca să-i arăți
vieții că nu te-a înfrânt. Mi-a strecurat în sacoșă o lumânare
lungă și galbenă, atât de subțire, încât s-a rupt în trei locuri până
la destinație. A trebuit să o sudez cu propria-i ceară, presând-o
cu degetele spre a o încălzi. Nu a uitat o cutie nouă de chibrituri.
Nu îmi dădea una uzată ca să nu fac fum de pucioasă în casa
care primea pomana. Pucioasa nu e din Rai. Nu se aprindea
niciodată lumânarea de la brichetă, aceasta fiind pentru țigări.
Deși tata tot cu chibrituri își aprindea tutunul. Nu era un fumător
modern.Îi plăcea gestul scăpărării clasice.
Am coborât treptele cu mare grijă, cum fusesem instruit. Se
auzeau farfuriile cum se atingeau între ele și cu strachina de lut.
Era și o cană cu o batistă înnodată la toartă. Același ritual e și la
nuntă. Dacă nu întrebi, la mine în țară, nu știi dacă a murit sau
dacă se mărita cineva. Trec prin gang. Întotdeauna mă uit în
vitrina de la Loto să văd cine a mai câșigat o mașină sau o sumă
mare de bani. Figurile sunt atât de comune, încât nu par demne
de un asemenea premiu. Într-adevăr, norocul e aleator! Dar
măcar o dată ar trebui să se oprească și el asupra cuiva mai în
firea lui. Câți bani am dat eu pe lozuri! În rarele cazuri când
câștigam ceva, microbul era atât de mare, încât reinvesteam.
Profesorul de matematică de la primul etaj m-a scos dintr-o sală
cu „păcănele'', la Bușteni, unde eram în tabără. În loc să mă duc
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pe munte, mă cufundam în elixirul fantasmelor. Doream să
devin nabab printr-o lovitură de maestru. Am aflat apoi că
jocurile de noroc îi taxează pe cei care nu știu matematică. Dar
ca un profesor al acestei discipline să devină gardian al
plăcerilor neîmplinite mi se părea cam mult.
Din această sucursală furase colegul meu din primele clase,
la o vârstă la care nu știa nici ce e furtul, nici ce e înavuțirea.
Nouă, colegilor lui, nici atât nu ne trecuse prin cap să punem
mână de la mână să-l ajutăm. Am ținut la el. Avea o privire
blândă, nu putea face rău. Nu se bătea cu nimeni, nu ridica
vocea. Statutul lui, de ultimul la carte, îl făcea umil. Alții în
postura lui se vor dovedi aroganți. Mă duceam să mă tund în
acea casă naționalizată, special pentru el. Să-l văd cum coboară,
pe scara de lemn cu scârțâitoare. Uneori nici nu mă zărea. Eu îl
observam de fiecare dată, fiindcă pentru el veneam. Era
întruchiparea personajelor sărmane din „Cuore'', carte pe care o
reciteam a nu știu câta oară. În paginile ei, fiind educativă, un
adevărat manual la începutul educației naționale italiene, nimeni
nu fură. Dar în realitate se întâmpla și așa ceva.
Tata nu se tundea în această casă veche, care improvizase la
parter o frizerie, deși frizerul, cel mai în vârstă din oraș, îl știa
bine. Uita și mă întreba mereu al cui sunt. Când auzea numele
tatălui, îmi spunea: „Profesorul de română de la „Maiorescu”!''
Aprobam dând din cap, fapt ce nu-i convenea, fiindcă îi
perturbam munca. Îi plăcea să lucreze și să vorbească în același
timp. Dar faptul era valabil pentru mușteriii adulți, care se
supuneau regulilor jocului. Își aducea aminte și de mama. Îi știa
numele și profesia. Mi le spunea interogativ, ca și cum ar fi vrut
să afle dacă tata mai era cu mama. Frizerul tatei era peste drum
de blocul nostru, la „Complex", cum ziceam noi, abrevierea
„Complexului de Servicii'', acestea fiind mai variate pentru
femei: coafură, ojă, epilat... Comune erau mai încolo, la
următoarele uși: depanat televizoare și radiouri, pingelit
pantofi... Aaaa... remaiat ciorapi, tot pentru dame... Vorba vine
„dame", femei care nu-și permiteau să își cumpere o pereche
nouă.
Blocul profesoarei era mai sus de „Complex". Era cel mai
vechi din oraș, cred. Părea o casă modificată spre a putea fi
locuită de mai mulți. Înainte de a intra, fiindcă aveam o reținere
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să mă duc cu împărțeală, am privit animalele împăiate de la
parter. Era „Asociația Vânătorilor și a Pescarilor Sportivi".
„Ciudat sport!"- am gândit. Ce o fi recreativ să stai cu o armă în
mână? Mi s-a explicat mai târziu că sunt vânate animalele
bolnave, desprinse de grup, și că acest fapt face bine pădurii.
Dar, când am aflat că se cresc în voliere fazani și prepelițe, care
se eliberează în ziua rafalelor de alice și de gloanțe, m-am dezis
de orice apreciere. Bietele păsări, neobișnuite cu natura, iau
bătaia puștii ca o binefacere! Mă priveau prin ochii lor sticloși
ca mărgelele. De dincolo de moarte, îmi cereau îndurare și să
pledez pentru ele.
M-am hotărât să urc, spre a uita aceste imagini dezolante. Pe
scară nu era lumină. Balustrada era lipită de o zidărie în melc.
Am urmat-o ca în Kafka. Am bătut la ușă, am sunat. Eram
așteptat. Mama îi spusese. Profesoara nu a aprins niciun bec,
păstrând semiobscuritatea. Parcă eram între două lumi. Între
viață și moarte, cufundați într-un întuneric ca în cercurile
dantești ce încep să se eclereze. În Ortodoxie, noi nu avem
Purgatoriu. Trecerea din Infern spre Rai se face dintr-o dată, prin
Revelație. Catolicii sunt mai metodici. Aplică strategia pașilor
mărunți. Am aprins din prima chibritul, ceea ce acasă nu
reușeam. Am pus pe o tavă farfuriile, strachina, cana. Profesoara
și-a făcut semnul Crucii. Astfel de gesturi nu le vedeam la
școală.
M-am îndepărtat sfios, neștiind ce să spun. „Să fie primit!" mă învățase mama și îmi adusesem aminte ca prin farmec.
Mormântul profesoarei de economie a fost găsit cu greu de
directorul liceului. L-a desțelenit. Împreună cu elevii unei agape
de treizeci de ani, a chemat preoți spre a se săvârși o slujbă.

Capitolul 201

Robin Hood avea o glugă verde, de unde si numele. Francezii
au tradus prin „Robin al Pădurii'', fiindcă își alesese domeniul
în desișul stejarilor seculari, care aveau scorburi atât de adânci,
încât puteau adăposti un om. Împreună cu băiatul Profesorului
de Sport, Îngerul cu Ochi Albaștri, ne-am construit și noi
cuiburi. În curtea bunicului său, pe strada ce ducea spre Școala
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Șapte, prima casă pe dreapta. Eu nu mă pricepeam să împletesc
nuielele și nici să leg crengile între ele, dar prietenul meu era
neîntrecut. Nu se supăra că făcea toată treaba singur, dar avea
pretenția să-l urmez până în vârf, fiindcă tocmai acolo își găsea
refugiul. Pomii se înclinau sub greutatea noastră, dar ne țineau,
că erau tineri și noi copii.
„Dați-vă, mamă, jos de acolo că o să cădeți!'' - ne soma
pașnic câte o femeie, punându-și mâna streașină la ochi,
nedibuind câți suntem. Aș fi vrut să ne cățărăm într-un brad înalt
cât Turnul cu Ceas. Dar turcii calculaseră bine construcția, să
fie cea mai înaltă.
Doar comuniștii le-au venit de hac când au ridicat blocul
„Eva'' pe aceeași esplanadă, astfel încât oricine să poată observa
diferența. De la etajul al șaptelea, unde se mutase colegul meu
de bancă înainte de a pleca spre București, aveam imaginea
dezastrului. Turnul era definitiv învins. Întârziase câțiva ani
verdictul, stârnind un cutremur. „Eva'' a căzut în genunchi, dar,
ca orice femeie demnă, s-a ridicat punând bărbații să-i șteargă
rotulele pline de țărână. Și eu m-am numărat printre ei, daca
n-oi fi fost singurul.
M-am jucat printre schele, când era în construcție, și aceasta
în pofida avertizărilor mamei, și apoi am strigat pe scările ei
să-mi aud ecoul, făcându-i pe locatari să deschidă ușile simultan
și să se solidarizeze între ei. Am făcut aici un Revelion cu cel
mai bun prieten al meu și cu două vecine de ale lui, o blondă
mai mică cu un an decât noi și o brunetă cu doi ani mai mare.
Blonda îi revenea lui, bruneta mie. Eu nu am făcut nimic, el, nu
știu, probabil a scăpat o noapte de obsesia Blonduței de la
școală. Și în ce noapte... cea mai lungă dintre ani. Niciodată nu
am avut senzația de nou mai stranie ca atunci. Două fete despre
care nu știam nimic, până și numele îmi era greu să li-l rețin.
Mama prietenului meu apelase la rezervele de iarnă. Era
gospodină desăvârșită. Ne umpluse masa cu zacuscă, ghiveci,
pateu - toate întinse pe felii de pâine crocantă, plus icre, ouă
umplute, gogoșari murați. Cu fripturile veneau fetele, fiindcă
era musai să fie calde. Fripturile. Nu a ieșit nimic. Nu de
mâncare ne ardea nouă. I-am explicat, apoi, prietenului meu de
unde a provenit eșecul: nu trebuie sa ademenești două prietene
cu diferență importantă de vârstă. Cea mare o manipulează pe

556

Cosmin-Ștefan GEORGESCU

cea mică. O educă, chipurile. Îi e rușine să facă prostii de față
cu ea. Nu are nici tupeul să se retragă spre a nu își lăsa pupila
nesupravegheată. Una peste alta, noi ieșisem basma-curată.
Autoritatea de cuceritori nu ne fusese atinsă. Dacă ai explicații
după un turnir, nu mai contează dacă l-ai câștigat sau nu.
Cândva, am intrat în Turnul cu Ceas. Grație unui muzeograf
care avea cheile. Era ca un Pașă al Raialei. Am pătruns
dimineața, pe răcoare, spre a evita exodul curioșilor.
Curiozitatea noastră ne era de ajuns. Imaginea a fost deplorabilă.
Un aer închis de sute de ani, în pofida micilor viziere
paralelipipedice. Era imperiul porumbeilor și al dejectelor pe
care le produseseră. Cele mai delicate păsări locuiesc în condiții
pestilențiale. Doar pe cer simbolizează pacea. Giurgiuvenii s-au
plâns de multe ori de vecinătatea lor. La mine în bloc, se ridicau
plase metalice, ca să nu intre în spălătoriile dintre etaje, să își
facă cuib și să își depună ouăle.
Ca turist, în Veneția, am dat bani grei ca să ajung în Piața
San Marco să-i țin în mână. Erau aceleași ființe guralive și
murdare, pe care oamenii le divinizau și le blasfemiau.
Toamna, asupra Giurgiului, pluteau stoluri de ciori, aduse de
pe câmpurile rămase fără rod. Veneau spre oraș să caute prin
tomberoane cu ghearele și cu ciocurile lor puternice. Legenda
Huniazilor spune că atât iubesc corvidele tot ce strălucește, încât
în istorie au înghițit multe inele cu sigiliu domnesc. De aceea,
efigia lor a fost înălțată pe castelele medievale. În Giurgiu, s-au
mulțumit să prade deșeurile menajere. În acele perioade, în care
vremea se răcea și dinspre nord urla crivățul și se așternea o
zăpadă alburie și tăioasă, punctată de creaturi negre și înaripate,
dunărenii începeau să aprecieze porumbeii.

Capitolul 202

La ora de chimie, noi, „mediciniștii'', stăteam în față. Nu
numai în clasele a zecea și a douăsprezecea, când se preda
chimia organică, necesară la admitere, ci în toți cei patru ani de
liceu. Profesoara ne explicase clar că, fără elementele lui
Mendeleev în natura lor simplă, nu vom pricepe complexitatea
structurilor arborizate. În Giurgiu era „Combinatul", cu
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maiorescieni ajunși ingineri de renume. Alții plecaseră prin țară,
pe la rafinării și pe la centre de cercetare. Mulți se făcuseră
profesori. Noi, însă, ținteam Medicina. Totul sau nimic. Cei care
o vor abandona vor renunța complet la chimie. Și nu vom fi
decât patru medici. Cei doi băieți care veniseră de la Școala
Patru, cu mare potențial, vor părăsi cursa, dedându-se altor
domenii. Îmi erau adversari serioși. Unul din ei și pe planul
amoros, adulând aceeași frumusețe ce își descoperise certe
veleități în chimie. Celălalt, fan al „Sportului Studențesc'', o
bizarerie în epoca în care noi ne împărțeam în steliști și
dinamoviști, pentru a putea forma două echipe de fotbal. O
explicație rezidă în faptul că eram din orașul lui Gino Iorgulescu.
Un băiat de ceferist ținea cu „Rapidul'' și, în fine, muzicianul
clasei, viitor doctor, simpatiza cu „Universitatea Craiova'',
purtând o ținută alb-albastră.
Chimista de ocazie era cu totul șarmantă. Se hotărâse brusc
să dea la Medicină și avea șanse serioase. Învăța cu atâta
pasiune, încât ne întrecea pe noi, veteranii, care ne cam
șablonizaserăm. Nu iubise în viața ei. Se îndrăgostise de mine.
Eu nu-mi încăpeam în piele, nevenindu-mi a crede că o fată atât
de frumoasă mă dorea. Se pare că era o stratagemă a
subconștientului ei, de care nici ea nu era vinovată. Spre a se
apropia de chimie și a accede în cercul favoriților, își alesese pe
unul din ei. Pe cel mai vulnerabil și mai expus dragostei. A fost
suficient un gest, o privire, un surâs. Eram o pradă ușoară.
Pentru o virgină ca ea, pe un teren atât de accidentat cum e cel
al primilor fiori, nu a fost un demers ușor, dar, înzestrată cu
calități native, a reușit. I se dezvoltaseră dintr-o dată coapsele,
șoldurile, sânii, zâmbetul. Pe acesta din urmă îl avea din clasele
mici, dar era atât de amplu și de viu, încât nu se potrivea cu un
chip de copil. Acum își găsea, în fine, constituția optimă.
Profesorul de fizică îi oferise un trandafir. La începutul unei
ore. Nu știu în ce context. Nu am idee nici de unde-l avea. Pur
și simplu, puștoaica se pomenise flatată de unul din redutabilii
corifei.
Sarcina mea devenea mult mai dificilă. Dar frumoasa,
acoperită de grația carnalității petalelor de roză, și-a păstrat față
de mine aceeași privire seducătoare. În pauză, venea și mă
întreba la chimie. Nu mă descurcam deloc cu formulele acelea
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kilometrice, pe care aveam tendința să le simplific ca în raportul
matematic, deși nu era cazul. Nu știam de ce nu apela la
muzician, adevărat geniu în fizică, în matematică și în chimie,
omnisciența lui mă eclipsa. Dar, etalând o aroganță față de tot
ce-l înconjura, îmi punea temerile la adăpost. Amenințarea
venea din partea tipului de la Școala Patru, înalt și șaten, cu niște
ochi vii, pe care îi ținea semi-închiși, din cauza pierderii nopților,
după cum bănuiam.
Când am făcut Revelionul la noul meu coleg de bancă,
chimista m-a luat de braț, ocrotitor și matern. Era cât mine de
înaltă și cântărea mai mult. Am străbătut Piața Centrală, pustie.
Era cald. În ultima zi a anului, purtam niște teniși cadrilați
negru-alb, culorile Sportului Studențesc. Erau foarte la modă pe
atunci. Acum m-aș face de râs cu ei la orice party. Nici nu mai
am vârsta. Cum era îmbrăcată ea, nu mai știu. Era rujată excesiv
și fardată la ochi, fapt ce reprezenta o noutate. Voia să pară
femeie, corpul ajuând-o din plin. M-a sufocat cu sânii ei
fierbinți. Coapsele și le atingea de mine, parcă vrând să-mi dea
viață. Eram frivol, dar îmi plăcea postura. Ea făcea totul.
Doream să văd până unde poate să ajungă. Nici ea nu știa. Era
pentru prima dată în viața ei.
Colegul de bancă mi-a spus că are o cameră neîncălzită.
M-am retras cu alchimista, străbătând o casă stil vagon, cu
încăperi ciudate, cu plafon foarte înalt, fiecare cu mobilă din alt
secol. Coboram ca Alice în vizuina Iepurelui de Martie, numai
că Iepurele eram eu și de abia parcursesem primele ore ale lui
ianuarie. Mai aveam de hibernat, prin urmare. Bizar că nu-mi
aduc aminte hainele seducătoarei, carnalitatea dressului, sigur
avea pantofi negri cu toc, pasiunea ei. Purta număr mare, cred
că mi-ar fi venit bine și mie, părea o scandinavă, o nordică, poate
și era, care emana un aer rece și sănătos. Era prima fată cultă
care se deda la indiscreții. Ne-am sărutat, asta e clar. Cred că
mi-a fost rușine să-i pun mâna pe sâni sau pe coapse. Ar fi fost
ridicol. Îi posedam tot corpul cu trupul meu.
Când s-a retras din chimie, a părăsit și viața mea. A îmbrățișat
o carieră matematică. A ajuns directoare la un liceu mare din
capitală. Am aflat aceasta de la mama. Se întâlniseră la o agapă
la care eu nu participasem, fiind în Franța. Am fost curios să
aflu dacă întrebase de mine. Mi s-a spus că nu. Ce repede uită
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fetele! În nici treizeci de ani!
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Diriginta din clasa a noua ne-a învățat bunele maniere. La
fiecare oră ne spunea atâtea lucruri noi și interesante, încât aș fi
vrut să le notez, dar, fiindcă nimeni nu făcea acest lucru, am
evitat. Erau situații firești în care ne sfătuia să ne comportăm
normal. Prima normalitate ar fi fost să îmi iau notițe. Acasă mi
le reaminteam noaptea, înainte de culcare. Mă întrebam de ce
nu îmi fuseseră prezentate în cei șapte ani de acasă. Probabil
fiindcă numărarea lor începe încă de când ești în fașă, cuprind
lungi perioade de joacă și altele la fel de lungi, în care părinții
sunt la seviciu. Nu am avut bunici valizi lângă mine, care să mă
plimbe prin parc și care să mă învețe cum să mănânc. Toate
fetele le-am cucerit prin sălbăticia mea și toate posesiunile mele
au fost ființe sălbatice.
Diriginta avea vocea molcomă, precum rochia de catifea
vișinie pe care o purta, mereu asortată cu un masiv colar de
dantelă galben-ivoire. Chiar și când se supăra, niciodată până la
a-și ieși din fire, glasul îi rămânea domol, dar căpăta o vibrație
tristă. Devenea melancolică. Regreta ce i se întâmpla. Dorea ca
totul să fie perfect, ori noi, patruzeci de suflete zvăpăiate, numai
asta nu puteam asigura.
Tacâmurile: cuțitul și lingura în dreapta farfuriei, fiindcă se
utilizează cu mâna dreaptă. Furculițele în stânga, fiindcă vor fi
preluate de mână astfel. Lingurița de desert dispusă transversal
la capătul farfuriei. Lama cuțitului spre noi, semn pacificator.
Paharul de vin alb are gâtul mai lung decât cel de vin roșu. Nu
se servește niciodată spritz. Vinul roșu pentru jambon și pentru
brânzeturile de la desert, cel alb pentru pasăre și pește. Ne
dădeam coate. Băieții din spate râdeau. Era singura oră în care
ni se vorbea despre vinuri. Cu toții le degustam de colind, când
dascălii nu ne mai erau dascăli de școală, ci de biserică. Atunci
primeam prescură și colaci cu semnul blând al Crucii. Era cea
mai frumoasă lecție de peste ani. Colegii care nu veneau ratau
liceul. Profesoara de chimie era vizitată ultima. Locuia departe
și acolo gașca se spărgea, fiecare retrăgându-se spre casă. Băieții
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luau în grijă fetele spre a le conduce. Favoritele păstrau ceata
intactă. Profesoara de chimie avea butoaie și damigene cu vin
bun. Pasteur îl numea medicamentul ideal. El, care i-a explicat
fermentarea, descoperită de milenii.
Bine spunea Hugo: „Dumnezeu a creat apa, omul a făcut
vinul.'' Deși grecii susțin că un zeu a presat pentru prima dată
strugurii într-un teasc, au avut, totuși, modestia să accepte că nu
era o divinitate de a lor, ci venea din Tracia, de prin părțile
noastre. Dar Bachus a fost primit cu drag în Olimp.
Diriginta ne ducea la București, la piesele de teatru ale
„Naționalului", spre a auzi ceea ce nu ni se putea spune la ore.
În acel sanctuar, am văzut primele femei adevărate, aproape
goale, pe o scenă și am rămas uimit cum pot să mai fie tragice
într-o astfel de condiție. Înainte mergeam la o cofetărie, se
alegea una selectă de pe un bulevard sau de pe terasa aferentă
unui hotel. Fără să ne dăm seama, eram puși în fața faptului
împlinit. Trebuia să arătăm că suntem educați. Bucureștenii erau
cu ochii pe noi și nu ne rămânea decât să părem și noi tot
bucureșteni.
Ca din întâmplare, în apropiere era și o librărie, în care
pierdeam puțin timpul. Mirosul acela de cerneală tipografică și
hârtie nouă întrecea aroma savarinei sau a profiterolului.
Învățasem lecția și aveam bani la mine. O carte adusă de la
București era ca un trofeu rar. Acasă, ai mei se bucurau, o
cântăreau în mâini, de parcă i-ar fi evaluat aurul. Aurul era al
dirigintei. Apoi începeau să o citească în paralel, fiecare în
pauzele oferite de celălalt. Mai târziu, descopeream aceeași
carte, poate în altă ediție, în biblioteca noastră. Părinții mă
învățau că trebuie să investesc în cărți și că nu contează dacă
volumul îl cumpăr de mai multe ori. Valoarea lui e, oricum, mult
mai mare.
În autocar, treceam pe rând la microfon și recitam. De cântat,
cântam în cor. La poezii, îi substituiam pe majoritatea colegilor,
astfel încât dădeam un adevărat recital. În funcție de comunele
pe care le întâlneam: Adunații Copăceni, Uzunu, Călugăreni,
Daia, îmi eșalonam repertoriul. Pentru următoarea ieșire,
pregăteam ceva nou. Repetam cot la cot cu actorii de la
„Național”.
Diriginta ne-a învățat cum să ne comportăm cu o fată, ce
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înseamnă să fim galanți sau onești (după Oscar Wilde). Mi se
părea ciudat, fiindcă erau și fetele prezente și astfel li se
deconspirau toate trucurile. În orice caz, ni se revela faptul că
trebuie să ne privim ochi în ochi. Fiecare din noi era important,
nimeni nu cădea în uitare, nu conta din ce familie vine și nici cu
ce scop. Diriginta era o aristocrată care propovăduia democrația.
Șansa a fost că am avut-o în clasa a noua, la începutul intrigilor,
al animozităților, al pasiunilor și al duelurilor.
Neșansa, că am avut-o doar un an.

Capitolul 204

Vecinul meu de palier, băiatul „Îngerului blond", se ducea la
judo. Ardeam de dorința de a învăța și eu suitele de tehnici
miraculoase prin care să nu mă mai bată nimeni. Era o iluzie,
evident, ca multe altele, dar, fiind una fizică, era cea mai
dureroasă. Prietenul meu m-ar fi pus jos fără o oră de
antrenament din partea lui și după zece ani de cantonament de
al meu. Dar, cum imboldul există, l-am urmat.
Am fugit, efectiv, de acasă, profitând de absența alor mei.
Cei mari, fiindcă sora mea își făcea întotdeauna lecțiile în
camera ei cu o răbdare implacabilă. Îmi ținea partea, se făcea că
nu aude nimic, ignorând zgomotul ușii de la intrare, cu care
încercam să mă împrietenesc și să o manevrez în surdină.
Sala de pregătire era departe, printre ultimele clădiri pe
dreapta, în drum spre port, niște hale dezafectate, dar în care
intra atâta lumină, încât te credeai la dentist. Prietenul meu era
entuziasmat și, pe drum, îmi povestea fel de fel de proceduri,
însoțite de numele lor în japoneză, bănuiesc. Nu înțelegeam
nimic. Mi se rosteau niște idiograme necunoscute. Am ajuns.
Am răsuflat ușurat. Îmi cam pierdusem respirația. Nu aveam
antrenament. Și el de-abia acum începea. Ne-am ales
kimonourile. După talie. Mie toate îmi erau mari. La centuri nu
aveam dreptul decât la cele albe. A mea era excesiv spălată,
devenise rugoasă ca un bici și era tapetată cu scame. M-am
încins cu ea, sperând că o voi aduce la albul inițial pe care îl
meritam ca debutant, dar și pe acesta după ceva efort. Toți băieții
păreau mai mari decât mine. Erau și câțiva de o șchioapă, care
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se hârjoneau între ei, să fi avut vreo șapte ani.
Am început pregătirea singuri, sub conducerea unui „maestru
de ceremonii''. Mai târziu, prin tabere și la „Maiorescu'', urma
să îmi devină prieten. Aveam să aflu că suntem vecini. Locuia
dincolo de gang, spre cinematograful „București”, în zona
iubitei mele oficiale. Deși era subțirel, avea o agilitate de felină.
Mișcările îi erau perfect coordonate. Se eschiva perfect. Nimeni
nu îl putea atinge. Prima lege a artelor marțiale: evită să fii lovit.
Aceasta implică o consecință: adversarul se va epuiza fizic și
moral, fiecare încercare în gol doborându-l. Lovitura de grație
i-o vei aplica precum Bruce Lee, cu vârful degetului. Dar pentru
asta eram nevoiți să facem flotări în buricele arătătorului,
mediusului, policelui. Aveam zece degete, dar nu le puteam
folosi pe toate.
Învățam să gândim secvențial și să ne folosim forța selectiv.
Nu conta cât ești de dotat fizic, ci cum îți strunești energia și
cum o canalizezi spre țintă. Trebuia să fim ca apa: să umplem
orice cavitate, să ne strecurăm pe oriunde, să nu ne strivească
nimic. Făceam pasul piticului, saltul uriașului, tumbe, eram
împinși fără să știm, pentru a ni se verifica spontaneitatea
căderii. De departe, eu eram cel mai rigid. Parcă îmi lipseau
articulațiile. Vulnerabil ca o tulpină de bambus fără flexurile
noduroase. Brusc, aș fi vrut să plec acasă, la cărțile mele, dar
mi-am zis că nu se cade. Eram într-o țară îndepărtată, cu oameni
politicoși, care aveau diplomația în sânge, dar nu din umilință,
deoarece erau de neînfrânt, ci dintr-un fel de religie laică a
respectului pentru tot ce e în jur, ființă sau materie. Erau parte a
unui Cosmos, de care noi, europenii, ne disociasem sau,
probabil, căruia nu îi aparținusem niciodată.
Primul contact cu salteaua, de la o asemenea înălțime, mi-a
fost fatal. Am căzut în mână, cum mi se mai întâmplase într-o
proiectare de pe bicicletă, tot în drum spre ștrand. Atunci luasem
cruciș cu roata șina de cale ferată. Nu am zis nimic, dar nu mam mai suit pe tălpile care mă așteptau binevoitoare.
Încheieturile carpiană și olecraniană mi s-au umflat de parcă
fiecare fusese înțepată de câte o viespe. Mi-am dat cu apă rece,
dar nimic. Nu am reușit decât să le învinețesc. M-am îmbrăcat
cu grijă, felicitându-mă ca aveam mâneca lungă. Am împăturit
cu bine, cu o mână, kimonoul. Îmi luam adio de la el. Știam că
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nu o să-l mai văd. Am plecat capul în fața tatami-ului, salteaua
de care mă izbisem. Ea îmi fusese adversarul. Ei trebuia să-i fiu
recunoscător.
Conform unor ritualuri străvechi, cine te învinge îți devine
guru și trebuie să-i mulțumești și să i te supui.
Sensei-ul, inginer de profesie, ne-a dus cu mașina până în
centru. Era un camion imens. În cabină, avea o banchetă în spate
pentru puști ca noi. Deși crezusem că nu observase nimic, mi-a
spus: „Dacă se întâmplă să mai cazi vreodată, nu te mai sprijini
niciodată în mână! Flectează genunchii și amortizezi orice șoc.”
Nu doream să mai repet scena, dar îl credeam pe cuvânt că
abordarea era eficace. Ne-a lăsat la intrarea în gang. Ironia sorții,
mama, al cărei program niciodată nu îl știam, tocmai venea de
la liceu. Când m-a văzut din ce betonieră cobor, m-a luat în
primire: „Unde ai fost?”
Deși știam că devoțiunea unui luptător e mărturisirea
adevărului, am ezitat. Când l-a zărit pe prietenul meu lângă
mine, s-a lămurit.

Capitolul 205

Cu bicicleta mea verde, fără cadru, mi s-au întâmplat câteva
lucruri stranii. Îmi plăcea să mă cred la bordul unei mașini și
îmi puneam pe ghidon fel de fel de lucruri, care să îmi distragă
atenția de la banalitatea monturii. O bandă roșie lucioasă și
adezivă, pentru marcat stâlpii rutieri, o înfășurasem pe coarne,
un coș în care aveam de ale gurii, nu că mi s-ar fi făcut foame,
dar dădea bine, îl fixam pe aripa roții din față. Soneria o
verificam cu regularitate, era claxonul. Niște panglici filante pe
lateral, apoi centram dinamul. În spate - stopul, pe lateral spițele garnisite cu „ochi de pisică”, achizitionați din Russe. Cel
mai departe am ajuns la Vlașinu, mai încolo de Bălănoaia.
Aveam colegi care aveau semicursiere, cu care se lăudau că
făcuseră Giurgiu - București și retur. Mie îmi era că rămân prin
Gara Progresul, cum se întâmpla după meditațiile la biologie,
când nu se îndura să oprească niciun „ia-mă, nene”.
Bicicleta a creat polemici în familie. Să o ținem pe holul
blocului, varianta mamei, sau în cel al casei, propunerea tatei.
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Inutil să mai spun cine a avut câștig de cauză. Bicicleta, în niciun
caz. Într-o zi a fost furată. Cu lanț cu tot. Fiindcă el nu era legat
de nimic, prindea doar roata din spate de osia principală. Dacă
zidarii nu lăsaseră și ei niciun monstru din acela care să sperie
stihiile, ca pe acoperișul vechilor catedrale! Mi-aș fi pironit și
eu bicicleta de colții lui metalici și grotești.
Tata a jubilat. Avea pentru a nu știu câta oară dreptate. Și ca
întotdeauna post-factum. Eu eram debusolat. Între mine și
pădurea mea, se întindea o șosea infinită. Exagerasem
numind-o „mașină”, dar era cert că, fără ea, nu mă mai
descurcam. Când ai ajuns la un anumit nivel al visării, îți e greu
să te întorci de unde ai plecat. Un timp, s-au gândit să îmi
cumpere alta, apoi au considerat că e mai util să studiez la pian,
investiția fiind mai scumpă și neputând să fie amortizată decât
prin propria-mi performanță.
Mi-am găsit bicicleta la ștrand, întinsă pe nisip, lângă salcie,
să nu-i explodeze cauciucurile de atâta soare. Avea toate
abțibildurile pe care i le pusesem. Era tatuată. Numai ghidonul
fusese denudat. Se pare că hoțul nu avea imaginație de șofer. Nu
am avut curajul să o iau de coarne și să plec cu ea acasă, în cel
mai pașnic mod. Cât m-aș fi apreciat pentru asta! Însemna că aș
fi avut curajul să-l dau jos și pe Ceaușescu. Dar eram un laș.
Numele pe care mi-l făcusem în clasă era de fațadă. Eram
valorizat pentru materii concrete și abstracte, pentru ceva
improvizații și puțin elan. Dar curajul e altceva. Îl avea verișorul
meu, care se bătea în tabere, când îl înjura cineva de mamă.
Evident, nimeni nu-i știa mama, el nu era nici măcar de la noi
din județ, cu atât mai puțin să fi știut cineva că mama lui murise.
Dar avea cicatrici de dinți la muchia fiecărei falange. S-a
îndrăgostit de o fată din Giurgiu și a venit din centrul țării,
schimbând două trenuri, numai ca să o vadă un sfert de oră.
Când a trecut prin fața restaurantului de lângă noi, și-a scos
ochelarii, ca să nu fie recunoscut, și a fugit. Scurta un posibil
timp de privire. Avea școala dragostei. Cu fata aceea nu a rămas.
Ce și-or fi spus ei între patru trenuri și de ce nu și-or fi respectat
jurămintele?
Nu le-am zis alor mei de găsirea bicicletei. Sunt sigur că
mi-ar fi înțeles retragerea, ei ar fi procedat ca și mine, deși în
sinea lor s-ar fi vrut altfel. Tata avea obiceiul să-mi povestească

565

MAIORESCIENII

o întâmplare de pe când era el maiorescian. Se bătuseră doi
elevi. Cel care fusese caftit măr a venit a doua zi cu tatăl lui la
școală. În curte, cei doi liceeni se regăsesc față în față. Tatăl, în
loc să-l muștruluiască pe învingător, îi spune fiului: „Mai
bateți-vă o dată!”
Cu bicicleta aveam o problemă: îi cădea mereu lanțul. Tata a
vorbit cu un „specialist”: un profesor de atelier. Nu-i plăcea
să-i spui „maistru”, ci „profesor”. Era cel mai citit din cei care
umpleau halele, dar rar îi vedeai prin cancelarie. Aveau normă
și în producție. Profesorul de care spun era doar profesor. Și încă
unul de modă veche. Ca împăratul din basm, avea trei fete și
niciun fecior. Motiv să mă înfiieze pe mine. Când am ajuns, mă
aștepta în curte. Făcusem un lung ocol pe Cuza Vodă, Dunării,
Sirenei, Tabiei, pe lângă bicicletă, fiindcă avea lanțul căzut.
Ceream ajutor într-o situație limită. Mâinile îmi erau pline de
vaselină, dar una murdară, neagră ca păcura. Am rezemat
bicicleta de o magazie și, după ce am dat binețe, am cerut apă
să mă spăl pe mâini.
„Stai liniștit - mi-a spus dascălul - că ai să te murdărești mai
tare!” Și m-a lăsat să fac toată lucrarea după modelul
profesorului de fizică, ce preda la clasa surorii mele, care,
meditându-mă în privat și văzând că nu pricep nimic, mă invita
la garaj, unde avea cilindri, vase suspendate, principii inerțiale.
Liceul era mult mai practic în afara lui. Constrânși de catalog,
profesorii deveneau plictisitori.
E de precizat că nu am avut relații cu niciuna din cele trei
fete ale profesorului de atelier. Deși toate m-au văzut uns până
la gât. Se dădeau drept iubitoare de carte, ceea ce și erau,
probabil, câtă vreme eu încă nu publicasem nimic și, în plus,
venisem și cu un subiect neinteresant.

Capitolul 206

Prietenul meu se mutase la București încă din vacanța de
după gimnaziu. Trebuia să se obișnuiască cu capitala. M-am dus
de câteva ori la el. Nu mă descurcam. Mă aștepta la metrou.
Parcurgeam împreună drumul spre blocul lui. Îmi spunea că,
dacă luăm în calcul strict cartierul Văcărești, era ca în Giurgiu.
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Nu credeam. Vacarm, lume necunoscută. Parcă eram în altă țară.
Toți vorbeau repede, aveau gesturi precipitate, nu-i interesa că
dau peste tine. Poate erau ca mine, provinciali veniți pe la rude.
Dacă îi era atât de bine prietenului meu, de ce îmi scria scrisori
și mă chema la el? Probabil din același motiv ce mă însuflețea
și pe mine. Pierdusem un sprijin, un om în devenire. Dădusem
un prieten de aproape pe unul de departe. Culmea e că și
apartamentul îi semăna cu cel de la Giurgiu: numai că acum era
gen vagon, cel de la Eva - în stea. Pe hol, chiar lângă debara,
avea crăpătura adâncă a unui cutremur recent de mică
intensitate. Bucureștiul e pe falia tectonică a Vrancei. De atunci,
ai lui și-au propus să își ia casă la țară, „pe pământ ferm”, cum
spun francezii. Aveau video. Invenția asta mi-a lipsit
întotdeauna. În două zile și două nopți, am văzut toate filmele
posibile. Îmi trebuia o săptămână să mă refac. Mintea mea de
regizor derula neîncetat.
Ne-am plimbat prin „Parcul Tineretului”. Admiram tipele.
Toate păreau mai mari decât noi. Erau emancipate. Respirau alt
aer. Dar nu aș fi dat Dunărea pe Dâmbovița. Prietenul meu „se
occidentalizase” și el. Nu avea încotro! Altminteri, l-ar fi
expulzat. Am fost și la un lac de la marginea Bucureștiului,
amenajat ca ștrand. Nimic nu mai aducea a capitală printre
stufăriș și lișițe. Am petrecut o după-amiază întreagă. Era
interesat de iubirile mele. L-am întrebat care era ultima relatată.
A râs. Eram mai prolific decât el, înconjurat de atâtea licee de
prestigiu. Avantajul locului natal! Dacă ar fi doar acesta, și ar fi
destul să nu-l părăsești niciodată. Fratele lui crescuse. Avea
camera plină de flori. Era a bunicii, pe care o pierduseră, bună
prietenă cu mama tatălui meu, prăpădită și ea departe de
Giurgiu, într-un azil limitrof Bucureștiului. Ce destin pentru
amândouă! Fratele dorea să facă Horticultura. S-a răzgândit mai
târziu. Facultatea cea mai apropiată era la Brașov, prea departe
însă.
Eu am o iubită sub Tâmpa, dacă mi s-ar cere, aș studia
botanica. Horticultura înseamnă să iubești și florile, și femeile
în egală măsură. Fără să vrea, prietenul meu mă pregătea pentru
incursiunile din viața de medicinist. Câte autobuze nu aveam să
pierd, câte metrouri închise după miezul nopții, câte fete ținute
de mână, rătăcind pe alei cântate de Gică Petrescu! Bucureștiul
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e un Giurgiu mai mare. Atât de mare, încât te pierzi în el. Dar
intrarea mea în necunoscutul țărm al pastorului Bucur s-a produs
cu o maioresciană. Nu era iubita mea, dar acceptase escapada,
sperând, ca și mine, că nu va fi mai mult. Doream să simțim cum
e. Prea văzusem în filme și citisem în cărți. Am pândit un
week-end în care mama era la surorile ei. Tatei i-am spus cea
mai mare minciună din viata mea: că mă duc la prietenul din
Bucuresti. Minciuna era doar pe jumatate, la București mă
duceam. Întâlnirea ne-o dădusem în gară, ca ilegaliștii. Era
frumoasă, mai frumoasă ca la școală. Părul îl avea strâns cu
infinite cleme colorate, în stilul Blonduței, cu care, de altfel, era
bună prietenă. Avea un zâmbet apetisant și niște ochi migdalați.
M-am gândit pentru o clipă să o cuceresc de tot. Să rămână
a mea. Pe urmă mi-am zis că nu se cade. Din moment ce
acceptase conveniența, trebuia să rămânem la stadiul de
încercare. Tot drumul ne-am purtat ca amanți. Controlorul nici
nu ne-a cerut biletele. Parcă eram navetiști de carieră, cu care
se obișnuise. În București, pășeam sigur pe mine, deși nu știam
nimic. Noroc cu panourile indicatoare, pe care le citeam când o
sărutam. Că de sărutat am sărutat-o, de ce să vorbesc cu păcat.
Dar nu ajunge să săruți o fată ca să o convingi.
Am vizitat Romexpo. Toată munca aceea se ducea de râpă
cu niște îndrăgostiți ca noi. Nu ne impresiona nimic. Îi priveam
sânii cum îi fremătau sub bluză și mă întrebam cât au să-i mai
crească. Coapsele și le mișca cu un foșnet de salcie pletoasă, iar
gleznele și le atingea cu un clinchet de pahare de șampanie. Am
descins apoi în Herăstrău. În parc, se juca tenis, remi, bărcile
tăiau apa. Într-una din ele ne-am iubit și noi, în văzul curioșilor.
Atâta vreme cât nu erau giurgiuveni, ne erau indiferenți. Am luat
vată pe băț. La ea s-a lipit toată, pe buze și pe obraji. Avea altă
temperatură. Cu limba zmeurie, se curăța delicat. Dacă nu ne
dăduseră șervețele! Mi-a spus că s-a simțit ca în Rai. În trenul
de întoarcere, am fost triști. Reveneam în banal. Tatei i-am zis
că prietenul meu era bine, dar l-am rugat să nu-i spună nimic
mamei, deoarece aveam de gând să repet vizita în scurt timp.
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Trecuseră ani de la terminarea liceului și eram cunoscut în
tot orașul. Revenisem ca doctor. După câțiva care fraternizaseră
cu mine din respect pentru părinții mei, fiecare om a venit
singur, spre a se convinge cine sunt. Credeam că nu voi mai
părăsi niciodată Giurgiul. Șase ani de Facultate, unul de stagiu
și încă trei de specializare în Medicina de Familie reprezentaseră
exilul meu. Nu îi înțelegeam pe cei care se lăudau că au prins
post în spitale din București sau din alte mari orașe ale țării. Nu
îmi simțeam împlinirea decât acolo unde mă născusem. Erau
oameni care mă știau de mic, mă văzuseră cresând, dispărusem
o vreme și acum mă întorsesem ca un Fat-Frumos, ca un spirit
binevoitor. În ochii lor, se citea bucuria împlinirii. Mă
așteptaseră atâta timp. Nu doar pe mine, sunt sigur, oricine vrea
să aibă lângă el, în partea a doua a vieții, pe cei pe care i-a văzut
în prolog, prinzând aripi.
Medicina era duhovnicie. Nu vindecam, mântuiam. Simțeam
că în altă parte nu aș fi decât medic. Pacienții aveau încredere
în mine, ori asta e vital când lucrezi cu suferința, cu teama, cu
prejudecata. Citeam cât mai mult, suplineam lipsa mediului
academic. Am început să țin conferințe, dar nu de popularizare,
ci asimilând publicul cu unul expert. De aceea am fost foarte
repede „lăsat la vatră” de către Școala Postliceală, unde predam
viitoarelor asistente, considerându-le în aula universitară. „Nu
le-a vorbit decât despre celulă!” - a fost principala acuză, la nivel
de rumoare. În realitate, le demonstram, pornind de la structura
primară, cum se aseamănă și cum se deosebesc fenomenele
într-un organism viu. Elevele m-au adorat. Mi-au spus mereu că
nu au uitat niciodată ce le-am învățat. Nu e mai puțin adevărat
că le dădeam note mici. Exigența față de mine nu trebuia să o
extind și asupra celorlalți. Ca orice dascăl, învățam și eu de la
discipolițe.
Într-o seară, am participat la un party. De obicei, le refuzam.
Dar, fiindcă mi se spusese că sunt un pustnic, ceea ce nu era
deloc adevărat, am vrut să probez contrariul. Mi-am luat ce
aveam mai bun ca ținută și m-am prezentat cu aerul cel mai
firesc din lume. Pe unii îi cunoșteam, pe alții nu, toți, în schimb,
îmi strângeau mâna și mă băteau pe spate, ca și cum aș fi fost
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unul de al lor. Căutam pe cineva față de care să reușesc să îmi
descarc sufletul, nu poți doar să mănânci și să bei o noapte
întreagă, ascultând o muzică pestriță, aleasă spre a mulțumi toate
gusturile și apoi unul singur, după miezul nopții. Privirea mi-a
căzut pe o femeie. Doamne, cât mă schimbasem! Tot liceul
căutasem fete, iar acum, după o plecare impusă, iată-mă dorind
femei! Regretam. Îmi era dor de adolescența risipită dintr-o dată,
negam anii scurși în capitală, unde mă pierdusem în aventuri pe
care mi le dorisem romantice și pe care le ratasem rând pe rând.
Aproape eram convins ca doar o giurgiuveancă putea fi a mea.
Dar nu județele îmi amestecaseră sorții, ci modul meu de a
fi, dedat cărții, prea pasional în momentele intime, sufocant
aproape, delăsător, apoi, la cea mai mică suspiciune. Ca să le
părăsesc, inventam intrigi, mai mult spre a mă liniști pe mine
decât spre a le convinge pe ele. Motive pe care nu le văzusem
înainte, deși erau prezente. O fată nu putea să existe în viața mea
decât în mod pasager, altfel mă simțeam constrâns la monotonie.
Niciuna nu avea destul tact să se schimbe mereu, să îmi dea și
erotismul și poezia de care aveam nevoie. Atâta vreme cât eu
puneam condiții, nu era dragoste, ci o partidă de vânătoare.
Biata ciută, nu știa ce o așteaptă! Îi făceam cel mai mare rău:
o eliberam în desișul pădurii, după ce o mângâiasem. În blana
catifelată, îi rămânea mirosul de om. Respinsă de tot ce îi
semăna, urma să fie prada facilă a carnivorelor nocturne.
Femeia din fața mea mă privea cu ochi verzi argintii. Era
într-o fustă de blug prespălat, o culoare incertă, evanescentă. În
sus, un tricou larg, lăsat. Era corpolentă, dar atât de apetisantă,
încât să fi cântărit de două ori mai mult, tot nu mi-ar fi ajuns. În
jurul ei roiau bărbații. Am urmărit-o de la distanță, prefăcândumă că beau o tărie, ca să o impresionez. Eram întrerupt în
permanență de intruși, care doreau să poarte cu mine o
conversație, nu atât spre a-mi servi drept companie, ci spre a
dovedi grupului prietenia pe care am fi avut-o.
Femeia respectivă nu era alta decât maioresciana în pantofi
roșii din prima mea zi de liceu. Eu boboc, ea clasa a
douăsprezecea. Evident că o asemenea poliță trebuia plătită. În
câte nopți nu o visasem goală, de câte ori trupul ei nu se
ondulase prin fața mea! Era peste tot. Și acum, la câțiva metri
de mine! Aveam, deci, a-mi pune în joc toate strategiile. De fapt,
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mai greu, trebuia să o găsesc pe cea optimă. Dansa lasciv. Nu
cu mulți, cu preferații ei și cu amfitrionul, din oficiu. Când am
considerat că a trecut destul timp, invitații se mai rarefiaseră,
m-am apropiat de canapeaua unde stătea aparent relaxată și am
invitat-o la un blues. Era singurul ritm pe care știam să mă mișc
și în care o puteam strânge în brațe și alipi spre a o face a mea.
Dacă îi aduceam respirația la umărul meu, era pierdută. Am
invitat-o la dans. Dominam scena, eu fiind în picioare. În jurul
ei gravitau în continuare electroni rebeli. S-a uitat la mine cu
aerul cu care regina își priveste valetul. Mi-a spus: „Nu dansez!
Mai ai de urcat până să accept!”
Nu am știut ce să-i răspund. I-am dat dreptate. Diferența
dintre noi rămăsese la fel. Deși farmecul ei se schimbase,
personalitatea îi sporise. Femeile frumoase, o perioadă de timp
din viața lor, mai ales dacă aceasta a fost încă de la început, se
încarcă cu o aură seniorială, pe care nici cele mai erudite nu o
pot avea. Îmi demostra că victoriile mele fuseseră reprezentate
ori de femei culte, ori de unele care găsiseră în mine ceea ce pe
ea nu o interesa: un soi de incongruență, de varietate, de joc. Ea
avea totul. Eu nu puteam să-i schimb cu nimic percepția asupra
vieții. La picioarele ei masive, colonade pline de marmură,
stăteau armate de îngenunchiați. Unul mai mult, fie el si
Imperator cu coiful pe antebraț, prezentându-i Triumful, nu
însemna nimic. Mi-a dat o sarcină herculeană: să mă întorc la
ea când voi fi mai mult decât sunt. Adică niciodată. Fiindcă
gloria de atunci urma să nu o mai ating.
-SFÂRȘIT-

