PAUL STREPOL

SUFLETUL NOSTRU

EDITURA PLACEBO

@ Editura PLACEBO
Brăila, Calea Călăraşilor nr.54
Redactor :
Tehnoredactor :
Grafica :
Programator :
Lectori :

Corectura :

Aurel Furtună
Carmen Ștefan
Iulia Năstase
Constanţa Năstase
Vasile Datcu
Constantin Gherghinoiu
Valentin Popa
Autorul

Această carte este destinată publicului cititor din România, care nu
suferă de complexe de pudoare sau complexe de inferioritate.
Cu unele rezerve : publicului cititor din ţările ex-comuniste.
Cu multe rezerve : publicului cititor creştin, din ţările necomuniste.
Nerecomandat : publicului cititor din culturi necreştine.
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
STREPOL, PAUL
Sufletul nostru / Paul Strepol – Brăila : PLACEBO, 2015
162 p.; 11,5 x 16 cm
ISBN 978-973-98647-0-1
Copyright @ 2015 Editura PLACEBO
Toate drepturile asupra prezentei ediţii în limba română aparţin în
exclusivitate Editurii PLACEBO
Pentru informaţii vizitaţi site-ul nostru :
www.placebo.ro – Editura PLACEBO
Administrator site
Cristian Savin Ursu
Comercial
Nicolae Dobre
Director Executiv
Oana Pop
Director General
Candin Pop
e-mail : edituraplacebo@yahoo.com

tel. 0740.155.815
tel. 0743.124.002
tel. 0744.302.101
tel. 0743.031.100

Tiparul executat la
S.C. PAPER – PRINT INVEST S.A. Brăila
Tel./fax : 0239610210 ; E-mail : paper_printinvest@yahoo.com

Motto

Tot ce faci în viață, trebuie să faci bine.
( Gurinder Maharaj )
A-ți aminti, înseamnă a iubi.
( Maharaj Charan Singh )

Scopul scuză mijloacele. ( Nicollo Machiavelli )

Dacă vrei să scrii bine, scrie în limbajul obișnuit al
oamenilor, însă gândește asemenea unui om înțelept.
(Aristotel)

2009. PUNJAB, INDIA

1. Ateu declarat
Sincer să fiu, eram un creştin de mâna a doua: nu
puteam să cred fără a cerceta. Mea culpa! Până în jurul
vârstei de zece ani toate au fost destul de bune şi
frumoase. Defecţiunea s-a produs cu ocazia unei sărbători,
la biserica din sat. După obiceiul locului, bărbaţii, flăcăii şi
băieţii s-au urcat în pod, de unde corul contrapuncta
anumite faze ale slujbei religioase. În biserică domnea o
mare înghesuială, motiv pentru care am fost foarte mulţumit
că am prins un locşor în colţul din dreapta, jos de tot. Mă
puteam uita printre stinghiile parapetului spre a urmări
slujba, cu urechile la psalmodierile coriştilor cu feţe pioase
şi cu ochii în proximitatea altarului. Ei, dar singura problemă
rămânea că mâna dreaptă o aveam blocată, de fapt mă
sprijineam pe ea, cu umărul solid proptit în peretele de
lemn. Când venea momentul de făcut semnul crucii, nu
aveam altă soluţie decât să-l fac, de nevoie, cu mâna
stângă, deşi simţeam că aşa ceva nu avea cum să fie în
regulă. L-am făcut astfel o dată, de două, poate de trei ori,
apoi a venit la mine un bade supărat foc. Fără să ridice
glasul, mi-a tras o palmă peste mâna stângă şi m-a
apostrofat în şoaptă, dar vehement: - Semnul crucii se face
numai cu mâna dreaptă, împreunând frumos primele trei
degete - simbolul Sfintei Treimi - aşa cum spun cutumele
bisericeşti şi obiceiurile străbune. Nu mi-a convenit deloc
situaţia, mai ales că pioşenia de pe moacele coriştilor ce
priveau scena lăsase loc zâmbrelor batjocoritoare; în mod
sigur, mă făceam de poveste prin sat. M-am răsucit cât se
putea, să am mâna dreaptă liberă, spre a mă conforma

indicaţiilor; însă nici aşa nu era bine: nu se cădea să stau
altfel decât cu faţa, către sfântul altar, bineînțeles... Nu
m-am smiorcăit, n-am suflat vreun cuvânt nimănui, dar
m-am supărat. Şi, într-o zi, poate trecuseră chiar nişte ani
buni la mijloc, m-am trezit declarând ritos că nu cred în
Dumnezeu, spre disperarea mamei. Dacă am fi fost comunişti mai mergea: ăştia aveau indicaţii precise de la partid,
să nu creadă în Dumnezeu, pe motiv că este o superstiţie
obscurantistă; însă ai mei, deci şi eu, eram chiaburi. Ca să
nu mai pomenesc ciudăţenia că unii dintre comuniştii satului
se ţineau mai credincioşi decât duşmanii lor de clasă; iar
partidul n-avea ce să le facă. Mai mare caraghioslâcul!...
Conjunctura fiind, oricum, extrem de favorabilă, n-au fost
cine ştie ce urmări. Tot poporul trebuia să fie marxist-leninist şi ateu declarat, potrivit indicaţiilor partidului nostru... În
anii studenţiei, la cămin, de obicei seara, stârniţi de cine ştie
ce pretexte, se încingeau lungi discuţii între băieţi, rareori
deviind în polemici. Uneori, când prindeam subiectul, mă
amestecam şi eu fără a supăra pe nimeni. O singură dată,
parcă pe fondul unui chef amical, temperatura disputelor a
crescut semnificativ, gravitând în jurul teoriei evoluţioniste a
lui Darwin. Într-un final incandescent, fără să fiu prea sigur
că n-o dădeam pe de lături, am conchis neaşteptat de
vehement, acoperind toate vocile, că modificarea accidentală a numărului de gene fusese adevărata cauză a apariţiei
omului, nu simpla selecţie naturală darwinistă, prin care
nimeni nu putuse demonstra nimic concret, în mod
experimental... Era greu să polemizăm, toată grămada
aceea de marxist-leninişti, dar altceva nu ştiam. Asemenea
discuţii colegiale mi-au indus neîncrederea în ştiinţa vestitului savant. Dacă aș fi citit despre teoriile fizicianului
Stephen Hawking sunt convins că m-ar fi cucerit... Oricum,
nu am fi ajuns la ceartă. Ca exemplu, într-una din asemenea seri cu polemici, după ce ne-am culcat, unii fierbând
agitaţi, continuând vociferările din aşternut, lumina s-a
aprins brusc: Teli ţinuse a mă face părtaş la revelaţiile lui

Nelu, marele nostru cârcotaș, survenite după stingere:
- Bine, mă, bine... – mi-a reprodus Mihai sau Duţu tărăşenia
- Lasă, nu te mai perpeli, că ai dreptate. E aşa cum zici tu!...
2. În căutarea eu-lui pierdut. Răul absolut.
Spre vârsta de 50 de ani am început să-mi pun diverse
întrebări existenţiale: Care-i rostul meu în lumea aceasta?
Cui şi la ce foloseşte activitatea mea multilaterală? Aveam
sacii în căruţă cum se spune: soţie, casă, doi copii, două
maşini, firmă privată cu salariaţi, furnizori şi clienţi.
Revoluţia română din Decembrie 1989 ţinea deja de domeniul trecutului: se terminase cu dictatura, aveam o grămadă
minunată de partide politice şi capitalism la discreţie! Ce nu
era bine?! În toți acei ani, de febrile căutări personale,
asimilasem tone de lecturi gen Viaţa de după viaţă, scrisă
de un medic pe nume Raymond Moody, pe bază de experienţe individuale relatate de pacienţi; parte din cărţile
despre istoria religiilor ale faimosului savant român Mircea
Eliade; parte din sintezele redactate de anumiţi corifei
asupra unor filosofi mai încifraţi, precum Aristotel, Freud,
Jung... M-au şocat extrem de mult nişte texte din filosofia lui
C.G. Jung: tipul scria, negru pe alb, că pentru fiinţa umană,
exact universul proximităţii imediate - familie, trib, naţie,
patrie, biserică - este nici mai mult nici mai puţin decât...
răul absolut! Pe parcursul vieţii, curent şi retrospectiv, am
urmărit în ce măsură şi cum se verifică teoria, ca tot prozatorul. Sincer, nu eram de acord mai deloc, dar nu puteam
contesta concluziile unei somităţi, ostentativ şi agresiv
citate. Într-un final, am cedat cel puţin teoretic, acceptând
că individul este aidoma unei ciozvârte de carne sau a unei
legume ce pluteşte şi fierbe în oala cea mare a proximităţii,
deci nu se poate diferenţia de ciorba rezultată, ce include şi
zeama lui, bine omogenizată cu celelalte. Curat indestructibil! Aş fi vrut să mă luminez, să examinez, să analizez cam
tot ce se putea, eventual din textele Bibliei creştine, dar nu

prea aveam cu cine. Preoţilor în mod sigur nu le plăceau
polemicile de genul acesta. Singura excepţie: titularul unei
parohii reformate din Maramureş, maghiar de felul lui, originar din judeţul Sălaj. După ce am reglat o mică daravelă
vizavi de computerul ce-l avea şi un soft pentru evidenţa
enoriaşilor din parohie, ne-am aşezat la o masă îmbelşugată, am pus la bătaie un excelent vin negru – aveam gusturi comune - şi ne-am lansat în lectura celui mai alambicat
script biblic: Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul. El, cu un
exemplar în limba maghiară; iar eu, cu unul în limba română, ce-l avea prin bibliotecă. Pornind de la premisa, preventiv enunţată de interlocutor, că interpretarea acelui text
complex inflama riscul erorilor umane, n-am făcut cine ştie
ce progrese: o discuţie frumoasă, agreabilă şi interesantă...
3. Candidat la percepţia spirituală
Din momentul când îmi pusesem primele întrebări
existenţiale, trecuseră uşor-uşor aproximativ zece ani.
Înainte vreme, nu mă omoram cu lecturi semi-interzise,
așa-zisele samizdat, în categoria cărora erau plasate şi
cărţile despre istoria religiilor ale vestitului savant român,
însă mă atrăgeau discuţiile pe teme adiacente. Într-un rând,
s-a întâmplat să ating subiectul religiilor orientale, indiene în
special, într-o conversaţie cu un coleg şi prieten de la
Şantierul Naval, Cornel Burlacu. Habar n-am cum a venit
vorba, dar în final amicul meu a nominalizat sacadat şi
emoţionat vestita trinitate hindusă: Brahma, Şiva, Vişnu. De unde ai citit despre astea? Vreau şi eu!- i-am zis,
întinzând palmele deschise, gata să iau cartea cu pricina.
- Ăăă ... aaa ... din Călăuza ateistului ...,- a răspuns moale
colegul de serviciu, lăsând botul în jos; motiv pentru care
subiectul părea îngropat pentru totdeauna...
Între timp, am citit şi pasaje din Coran, traduceri din
Bhagvad Gita, eseuri despre reîncarnare, despre existenţa
post-mortem, fragmente din scrierile Sfântului Augustin,

intelectual religios creştin, o carte despre şcoala sufiţilor din
jurul faimosului Maulana Rumi, ca să nu mai pomenesc de
texte ale misticilor indieni. Cel mai mult îmi plăcuse cartea
americanului Julian Johnson - Calea maeştrilor spirituali.
Pastor baptist şi medic, printre altele, americanul plecase în
India la o vârstă înaintată pentru a-i creştina pe păgânii de
acolo, însă la faţa locului se convertise el. Scrisese cartea
citată, ca o experienţă personală, dar şi ca un demers eminamente spiritual. Surpriză: respectivul nu se convertise la
o altă biserică, aşa cum ar crede un prieten de-al nostru din
Domnin, ci la o credinţă profundă, într-un Dumnezeu unic
ce transcende toate religiile. Incitant şi interesant în egală
măsură! Mai mult: Dumnezeul unic, nu numai că nu se
identifica, dar nici măcar nu se afla în interiorul vreunei biserici!!! Chestiunea începea să-mi convină, îndeosebi după
ce diagnosticasem ateismul meu juvenil drept un banal
nonconformism față de dogme şi cutume, inerente oricărei
comunităţi din lume; sacrosancte doar pentru fundamentaliştii lor meticuloşi. Potrivit acestora, tradiţia, ritul, biserica
deveneau mai importante chiar decât Cel de Sus. În timp ce
adevăratul şi bunul Dumnezeu nu avea nicio treabă cu acei
activişti de partid, deşi îi tolera: mai bine şi o credinţă aproximativă, iluzorie, decât deloc.
Una peste alta, cum i-am mărturisit unui interlocutor
interesat de subiect, toate cărţile sfinte conţin cam aceleaşi
învăţături, la fel de bune, care dacă ar fi şi aplicate în viaţă,
i-ar transforma pe enoriaşii lor în dalbi îngeraşi! Adevărata
problemă - comună tuturor religiilor - este că oamenii se
mulţumesc să asculte, să cânte, să se închine, să-şi rostească rugăciunile de-abia în decursul celor câteva ore, cât
stau în lăcaşul de cult, apoi se întorc acasă, la vechile
tabieturi, mulţumiţi că au ţinut legătura cu Dumnezeu. Or,
după sfinţi, obiectivul existenţei umane este însăşi realizarea lui Dumnezeu, obiectiv ce nu poate fi atins numai cu
spoieli pioase ocazionale, săptămânale, ci prin practică sistematică, necontenită, cu o tenacitate similară celei depuse

pentru rezolvarea problemelor familiale, profesionale sau de
serviciu. Aparent ciudată, chestiunea aceasta mi-a plăcut
chiar foarte tare, mai ales că mă consideram un mare
practician. Desigur, mă cam bulversa ideea că, trăind în lumea guvernată de legea dialecticii - invenţia lui Dumnezeu,
nu a lui Hegel -, zisă şi legea junglei, era musai să comitem
cam toate faptele admisibile unei fiinţe umane, în virtutea
sintagmei nimic din ce este omenesc nu mi-e străin: să fim
copiii părinţilor noştri, să studiem la şcolile comunităţii noastre, să muncim potrivit calificărilor dobândite, să ne căsătorim şi să avem la rândul nostru copii, să fim cetăţenii
statului nostru, enoriaşii bisericii noastre, să dăm cezarului
ce e al cezarului ş.a.m.d. Însă, pe de altă parte, aceleaşi
fapte înseamnă karma, ce ne condamnă într-un fel sau
altul. Dar, a ne abţine de la fapte, alias karme, a ne izola
prin peşteri, insule nelocuite, mânăstiri, dedicaţi cu totul şi
cu totul rugilor către Cel de Sus, este şi mai nasol.
Deoarece neglijam exact misiunea ce-o aveam de înfăptuit
în lumea aceasta, unde nimeni nu ajungea doar ca să
admire peisajul!... Curat aiuritor! ...
În sfârşit, ca să-l realizezi pe Dumnezeu, ai nevoie
de un învăţător, un guru, care să te înveţe meserie, să te
ajute, să te dădăcească; exact aşa cum se întâmplă în anii
de şcoală. Din motive ce nu prea au importanţă, cele mai
multe şcoli, deci şi cei mai mulţi guru, sunt în India. Ca să
ajungi la unul dintre ei, se spune că este suficient să vrei cum scrie de altfel şi pe toate gardurile biblice: caută şi vei
găsi, bate şi ţi se va deschide, cere şi ţi se va da - , să te
conformezi unui anumit cod de viaţă, funcţie de şcoală; de
exemplu: să devii lacto-vegetarian, să nu consumi droguri,
alcool, să duci o viaţă morală. Apoi vei fi invitat, oricând vei
dori cu adevărat şi îţi vei exprima dorinţa... În anul 2008
m-am considerat pregătit, mi-am exprimat dorinţa, am fost
acceptat.

4. La est de Amritsar
Ca să ajungi în India, cea mai simplă soluţie, în ziua de
azi, este un avion supersonic, ce zboară la circa 11.000
metri deasupra nivelului mării. Dintr-un oraş european, cu o
asemenea sculă faci aproximativ opt ore până la New Delhi.
Am ajuns într-o dimineaţă frumoasă de octombrie; acasă
era deja destul de răcoare – miez însorit de toamnă, cu
pădurile arămii – în timp ce aici trebuia să pui cea mai lejeră
ţinută de vară. Primul şoc: mirosul lasciv de santal. Al doilea
şoc: circulaţia rutieră pe stânga, moştenire englezească. Al
treilea şoc: preţurile derizorii, europeanul mirându-se pe
bună dreptate că rupia locală are putere de cumpărare,
raportată la cursul de schimb. Al patrulea şoc: prezenţa faimoaselor ricşe, împinse cu pedale de bicicletă. Al cincilea
şoc: statuile impunătoare ale zeităţilor ce formau trinitatea
hindusă, comentată cândva cu un coleg de muncă, într-o
perfectă democraţie: credincioșii erau liberi să venereze pe
cine pofteau. Dar şi multe altele...
Destinaţia era situată în statul Punjab, așa că după
masă am luat un tren, să străbatem ultimii 400 de kilometri,
spre nord-vest. Capitala - sau doar cea mai vestită localitate
- este un oraş cu nume frumos, şi textual, Amritsar şi în
traducere, Lacul de Nectar; aflat aproape de graniţa cu
Pakistanul. Pentru credincioşii religiei sikh este oraş sfânt,
venerat, cu nimic mai prejos decât Ierusalimul creştin,
Mecca musulmanilor ori Salt Lake City al mormonilor.
Drumul a durat câteva ore bune, în răstimpul acesta
ghiftuindu-ne în prostie, mult peste obişnuinţele noastre de
acasă, potrivit obiceiului local, moştenit tot de la englezi. Ne
îndopam, făceam poze, priveam peisajul, pălăvrăgeam, iar
ne îndopam. Localităţile unde oprea trenul nu arătau prea
grozav, însă câmpia frapa prin agricultura ce se ghicea
practicată acolo: parcă la metru pătrat! Stive imense de
orez alternau cu tot felul de culturi încă nerecoltate: băiat de

la ţară fiind, mi se părea că am nimerit într-un paradis
agricol!
Seara, destul de târziu, am coborât în gara unui orăşel
de provincie, la distanţă de 50 kilometri est de Amritsar:
ajunsesem la destinaţie. Ultima bucată a drumului am
făcut-o în autobuze, având parte de un ultim şoc: locaţia
Dora avea trei linii de apărare, pentru că am fost opriţi de
tot atâtea ori. Prima o reprezentau militari indieni, cu
pistoale-mitralieră la umăr. A doua, un fel de jandarmerie
locală; iar a treia, formată din voluntari - sevadari - , făceau
prin rotaţie muncă în folosul comunităţii. Explicaţia unuia
care mai fusese acolo: să nu intre orice curios neinvitat; în
timp ce altul amintea de conflictul indo-pakistanez, graniţa
cu statul vecin aflându-se la mai puţin de 100 kilometri spre
vest... Într-o ordine şi operativitate exemplară, în trei sferturi
de oră eram cu toţii cazaţi. Casa de oaspeţi, cum i se mai
spunea locaţiei, are două sectoare complet diferite: cel mai
mare, evident, este destinat indienilor; n-am intrat acolo,
străinii având rezervat un campus construit după canoanele
europene, cu un vag parfum colonial: clădiri pe trei nivele,
majoritatea dispuse pe patru laturi, ca nişte cetăţi medievale, în mijloc închizând o grădiniţă interioară, cu iarbă
mătăsoasă şi flori exotice. Deasupra, au o terasă ca orice
bloc din România: se pot întinde la uscat ciorapi, chiloţi şi
alte desuuri, iar dimineaţa oricine are acest obicei, poate
să-şi facă aici gimnastica matinală. M-am numărat printre
puţinii ce alternau şedinţele de gimnastică de pe terasă, sub
soarele roşiatic al răsăritului, mijind din ceţurile câmpiilor
nemărginite dinspre est, cu reprize de alergare pe aleile
campus-ului, sub privirile amuzat-binevoitoare ale sevadarilor, mereu la post. Explicaţia interdicţiei de amestec al
indienilor cu străinii: evitarea neplăcutelor interacţiuni culturale, a unor stiluri de viaţă realmente şi reciproc insuportabile. Nici indienii naturalizaţi în Anglia sau în alte ţări euroamericane nu aveau permisiunea de a se amesteca printre
băştinaşi. Oficial, străinii erau trataţi ca oaspeţi de seamă;

dar, din punctul de vedere cinstit al unui compatriot, noi
eram atât de tâmpiţi, spiritualmente vorbind, încât ne-am fi
făcut de cacao interacţionând cu indienii, mult mai evoluaţi!
Viaţa de toate zilele în campusul spiritual era cât se
poate de simplă. Am detaliat-o în cele 26 de epistole, scrise
cu pixul şi expediate par avion membrilor familiei şi prietenilor: cam ca la armată. Ora 7–9: micul dejun, servit într-una
din sălile de mese, extrem de asemănătoare cu o cantină
studenţească, muncitorească ori, mai nou, comercială.
Dacă era aglomerat, stăteai la coadă; oricum, luai o tavă,
alegeai ce-ţi plăcea: pâine albă-neagră, unt, brânză, caşcaval, gem, biscuiţi, specialităţi locale. Ceaiul, cafeaua şi laptele, de vacă ori de soia, erau la discreţie, non-stop, lângă
uşile de la intrare, fiecare le alegea şi le prepara după gust.
Ne aşezam la masă, de regulă, grupaţi pe naţionalităţi,
pentru că ne cunoşteam, însă nu era obligatoriu. La ora
9.30 avea loc cel mai important eveniment al zilei, nu-l rata
nimeni: satsang-ul maestrului, cu discipolii indieni. Într-o
terminologie aproximativă, termenul satsang s-ar putea
traduce ca adunare spirituală, şedinţă spirituală sau ceva
asemănător; iar locul, denumit satsangar, ca sală de
adunări spirituale sau sală de şedinţe spirituale. Acest
satsangar este un pătrat cu latura de o milă engleză,
pardosit cu ciment şi lemn; deasupra, la 10–15 metri, un
planşeu din beton, izolat ca orice acoperiş, susţinut pe
stâlpi solizi, fără niciun fel de împrejmuiri. Potrivit calculelor
matematice, făcute împreună cu un coleg de sejur, Daniel,
alias macaronarul, maistru constructor, un indian stând în
poziţia lotus ocupă o jumătate de metru pătrat, aceasta
însemnând că acolo se puteau aduna aproximativ un milion
de oameni. În cursul săptămânii, gradul de ocupare nu
depăşea 10 %, dar într-un week-end, când probabil era şi
vreo sărbătoare locală importantă, a fost aproape plin. - Un
milion de oameni! - am estimat fără să clipesc. -Maximum
700 de mii!-m-a contrazis macaronarul. Nu ne-am certat noi
din cauza aceasta, a fost doar un scurt dialog. Până să-şi

facă apariţia Maestrul şi să se instaleze pe un podium aflat
la cinci-şapte metri de sol, toţi ajungeam la locurile noastre.
Străinii - ca musafiri tâmpiţi ce erau, imediat în preajma
acelui podium - femeile într-o parte, bărbaţii într-alta -, iar
indienii aşezaţi disciplinaţi în poziţie tradiţională, de la
grilajul separator încolo. Bineînţeles că noi nu eram capabili
să stăm în lotus mai mult de cinci minute, aşa că aveam la
dispoziţie nişte scaune cu picioarele retezate: puneam
perne de burete şi dedesubt şi la spate şi între picioare şi în
cap - mai mare circul! Satsang-ul nu dura mai mult de 45 –
50 de minute. Apărea învăţătorul, secondat de suită, ne
saluta cu palmele împreunate, înclinându-se, conform tradiţiei indiene, noi ne căzneam să-i răspundem la fel; se aşeza
într-un lotus perfect, după ce-şi scotea pantofii şi scana
întreaga adunare din priviri, punea dosul palmelor cu
degetele împreunate căuş, pe genunchi, exact cum se vede
în reclame... Personal, credeam că meditează, în timp ce
alţii mai informaţi mă corectau: de fapt, asista şi prezida
satsang-ul, în poziţie de meditaţie. Oricum, din perspectiva
mea, practic, ne arăta cum se face, noi fiind invitaţi,
subiacent, să procedăm la fel. Aceasta era vestita
meditaţie transcendentală, pe care căutase, la un moment dat, s-o aplice şi Partidul Comunist Român; într-un
final, rămânând buni de săpuneală numai intelectualii ce
intraseră de bună credinţă în respectiva acţiune, cum
povestea ulterior unul dintre ei, în revista 22. Concomitent
cu prezenţa maestrului, o mică echipă plasată pe acelaşi
podium, dar mai deoparte, de regulă un bărbat şi o femeie,
într-un acompaniment muzical adecvat, psalmodiau texte
din cărţile sfinte: Gita hinduşilor, Adi Granth a sikh-ilor şi
altele. Satsang-ul se termina la fel de neprevăzut precum
începuse: învăţătorul îşi punea pantofii, saluta asistenţa cu
mâinile împreunate şi se retrăgea, secondat de însoţitori.
Noi ne adunam de pe jos, făceam un minimum de ordine,
lăsam pernele de burete la locul lor şi ieşeam. Era o vară
dulce, destul de cald, dar nu sufocant, cum se-ntâmplă

uneori la Brăila şi Bucureşti, în verile toride. - La noi, este
climă temperat-continentală, - zicea câte unul - aici e
altceva... Acum ne amestecam, mai mult sau mai puțin
accidental, cu băştinaşii, spionându-ne discret, pe drumul
de întoarcere. Dimineaţa suntem cu toţii grăbiţi să nu întârziem, să nu rămânem cumva fără un loc mai aproape de
podium. După satsang păşim mai relaxaţi, privim peisajul,
împrejurimile. Parcările auto, pline în week-end sunt goale
în restul săptămânii; alături existând şi amenajări pentru
biciclete, motorete, scutere - mijloace de deplasare extrem
de populare în India. Scopul declarat al acestei locaţii - să-i
zicem Dora - este eminamente spiritual. Bazele i-au fost
puse de un mistic vestit, pe la finele secolului al XIX-lea,
Baba Jaimal Singh, într-o colibă, înconjurat de un număr
limitat de elevi. Începând cu anii 1900, prin achiziţii de
teren, poate şi donaţii, suprafaţa campus-ului s-a extins la
zeci de hectare, s-au construit clădiri de locuit, biblioteci,
bucătării, cantine, utilităţi; din prima jumătate a secolului al
XX-lea datează şi mare parte din construcţiile unde sunt
cazaţi străinii, precum şi cel dintâi satsangar - acum devenit
neîncăpător - vizitat o singură dată, din curiozitate. Afară de
băştinaşii indieni, am văzut europeni - pe câţiva austrieci îi
cunoşteam de la Brăila - , nord-americani, sud-americani,
evrei, arabi, asiatici - cam toate seminţiile Pământului... La
o revenire ulterioară, câțiva ani mai târziu, incitați probabil
de un film documentar despre istoria locației Dora, ne-am
pus problema sistemului de conducere practicat acolo;
dezbatere la care au participat cam toți. Opiniile erau
împărțite ca de obicei. Unii susțineau că este comunism,
alții optau pentru dictatură; sau ceva între și între. Cui nu-i
convine să trăiască direct sub dictatura lui Dumnezeu?!
mi-am dau și eu cu părerea...
Detaliile acestea erau doar un subiect de bârfă, pentru
că nu prea discutam cu cei de alte naționalități şi n-avea
importanţă din ce religie proveneau: aici ne închinam
Dumnezeului unic. Propriu-zis, în tabără nu exista un

program de activitate. Absolut cu toţii au venit în mod
conştient, cum se autocaracterizau comuniştii, să se
instruiască spiritual. Deci, în afara întâlnirilor cu Maestrul,
neratate de niciunul, fiecare făcea exact ceea ce-i plăcea.
Pofticioşii se duceau pe o terasă din preajma cantinelor,
unde, între orele 10 şi 11, se servea ceai şi biscuiţi, probabil
tot vreo tradiţie moştenită de la englezi; pălăvrăgeau cu cei
cunoscuţi, făceau noi cunoştinţe. În ce mă priveşte, după
satsang-ul de dimineaţă, cumpăram plicuri să-mi scriu cele
26 de scrisori. Le-am numărat abia la sfârşit, n-a fost un
plan prestabilit. Apoi porneam laptop-ul şi mă aşezam la
treburi exclusiv literare, amintindu-mi din învăţăturile unui
vechi maestru, potrivit cărora cel mai mare păcat uman era
îngăduinţa de sine; mai greu chiar decât faimosul ego. În
locaţie, din dispoziţia actualului învăţător - economist şi om
de afaceri în prima tinereţe, umblat prin Spania şi America erau tabu: televizoarele, internet-ul, fumatul, fotografiatul,
filmatul, care n-aveau conotaţii spirituale. Legenda bârfelor
spunea că, la începuturi, americanii nu se puteau abţine:
urcau seara pe terasele căminelor şi fumau acolo, în pumni,
spre a nu fi văzuţi! În rarele pauze de lucru, ieşeam în piaţa
din apropiere. Singura cumpărătură ce mi-o puteam
permite, din raţiuni lingvistice, erau merele: le ocheam pe
un raft şi-i ziceam fratelui jovial din spatele tejghelei,
eventual arătând cu degetul: - Apple! (Dacă vreun
programator nu ştie ce înseamnă cuvântul, sigur este un
impostor!) Restul cumpărăturilor mi le făcea Virgil, coleg de
sejur: paste de dinţi naturale, săpunuri de santal, gândindumă să le iau acasă, drept suveniruri, şi nu mai reţin ce alte
fleacuri. Tot din bârfe ştiam că la începuturi americanii
cumpărau în prostie produse locale, profitând de preţurile
simbolice, să facă bussines odată ajunși în patrie; drept
pentru care administraţia a dispus anumite raţionalizări.
Băştinaşii nu foloseau bani cash, ci nişte tichete-cartele.
N-am reuşit să aflu sistemul lor de distribuţie, în piaţă
mergeau şi rupiile indiene, dar când ieşeam la un chef, le

cumpăram de la casieria magazinului. În cârciumile din
Dora se găseau toate bunătăţile din lume, mai puţin
derivate de carne, ouă, tutun şi alcool. Dat fiind că nu
duceam lipsă de hrană, la micile noastre petreceri
consumam prăjituri, dulciuri, ceaiuri sau băuturi răcoritoare
mai exotice. Carmen şi Valeriu, însoţitorii noştri
experimentaţi, organizau mici excursii de documentare. Aşa
am văzut primul satsangar, devenit spaţiu pentru alte
activităţi, așa am vizitat râu Beas, lat cât Someşul Mic la
Cluj-Napoca. După ce am ieşit din incinta propriu-zisă a
campus-ului, liderii noştri prezentând documente şi dând
explicaţii guarzilor locali, de la porţile celei de-a doua linii de
apărare, am străbătut în pas de promenadă lunca nisipoasă
şi am ajuns la o pasarelă, ca un capăt de pod - puteam urca
sus escaladând nişte trepte - închisă lateral şi-n faţă cu un
grilaj metalic, ce înainta câţiva metri deasupra apei. De aici
se arunca în râu cenuşa decedaţilor incineraţi, cu ritualuri
specifice, potrivit cutumelor religioase din zonă, fără nicio
legătură cu activitatea spirituală din Dora, cum ne-au
explicat cei care mai fuseseră acolo. Posibil să fie problema
Primăriei din comuna cu acelaşi nume precum râul ori a
bisericilor locale: nimeni nu cunoştea exact sistemul şi nu
prezenta vreun interes pentru noi. Ne-am salutat cu câţiva
localnici, parcă având atribuţii de serviciu gen gospodărie
comunală, Valeriu a schimbat câteva replici cu ei şi-am fost
foarte mirat că se înţelegeau verbal, în limba lor plus ceva
semne. Pentru că nu le auzeam, nu-mi dădeam prea bine
seama cum stăteau treburile. Ulterior, am aflat că populaţia
punjabi descindea din geţii băştinaşi în Câmpia Dunării şi
jurul Munţilor Carpaţi, ajunşi aici cu aproximativ 5.000 ani în
urmă, pe valurile istoriei unui neolitic târziu mai puţin
cunoscut, limba lor semănând izbitor cu dialectele populare
din satele româneşti izolate...
Prânzul se putea servi la aceleaşi cantine, între orele
12.30 şi 14.30. În jurul orei 17 avea loc al doilea eveniment
important al zilei: întâlnirea străinilor cu Maestrul. Cu 15 –

20 minute mai înainte se formau trei-patru cozi la uşa sălii,
foarte asemănătoare cu o aulă de cursuri universitare sau
de spectacole. Ca să se mai distreze, capii de rând trăgeau
la sorţi numerele rândului, tombolă organizată de o indiancă
mărunţică, frumuşică - soţie a unui englez simpatic, blond şi
atletic -, pe care eu o asemănam cu Maitreyi Devi, vestita
iubită a lui Mircea Eliade. Odată numerele extrase, tot ea ni
le arăta, trecând de-a lungul coloanelor, cu devoţiunea
candidă şi umilă, specifică indienilor, în timp ce noi ne
ţuguiam buzele şi mustăceam - considerându-ne deştepţi
nevoie mare, vai de mama noastră! -, dar când uşile se
deschideau în fine, intram exact în ordinea stabilită la
tombolă, rând după rând, om după om, disciplinaţi. Miza
loteriei: evitarea îmbulzelii şi locuri mai în faţă, în amfiteatrul
sălii, mai aproape de eveniment. Maestrul se instala desigur
pe scaunul de pe podiumul mai înalt, precum proful venit la
curs, cât mai vizibil, iar alături, la o măsuţă, lua loc lectorul
de serviciu, cu un text scris în englezeşte: pasaje din Biblie,
Coran, Gita sau mistici unanim recunoscuţi. În vreme ce
omul îşi citea referatul, aplecat peste microfon, Maestrul
asista cu ochii închişi, în poziţie de meditaţie, iar noi ne
străduiam să-l imităm, să mai învăţăm un pic de meserie.
La sfârșit, în timp ce referentul îşi aduna foile, învăţătorul
deschidea ochii şi întorcea microfonul spre barba sa,
aşteptând blajin-amuzat întrebările noastre. Puteam să-l
întrebăm absolut orice: despre Dumnezeu, diavol, sfinţi,
interferenţele lumilor fizice şi suprafizice, dificultăţile
specifice diferitelor etape ale lungului drum spre casă, spre
a nu mai vorbi de problemele personale, în raport cu spiritualitatea. Însă nu era chiar atât de lesne. Aşa cum unui
profesor universitar de matematici superioare nu-i poţi cere
să-ţi explice până şi regula de trei simplă ori cum se calculează aria triunghiului echilateral, cu atât mai mult, unui
maestru spiritual nu-i poţi pune întrebări banale. Într-o
după-amiază am avut o discuţie gen celulă de criză, cu cei
mai vechi, inclusiv austriecii care ne vizitaseră cândva la

Brăila. Unul dintre ei, simpatic foc, ştia bine româneşte.
Cuvântul de ordine: Trebuie să punem întrebări Maestrului!
Altfel acesta pleca spre multiplele sale obligaţii, iar noi
rămâneam cu buzele umflate! Însă nimic din ce-mi trecuse
deja prin minte nu ţinea: fie că erau clişee, ce mi le explica
imediat oricine, fie că erau cusute cu aţă albă; în cel mai
bun caz, probabil că i-ar fi provocat Maestrului un zâmbet
condescendent... Încheindu-se satsang-ul de la ora 17,
urma cina, cam între orele 18.30 – 19, funcţie de cât
reuşeam să-l reţinem pe învăţător, cu interpelările noastre
riguros fundamentate. Și din nou fiecare cu ale lui: unii
mergeau pe la cârciumi, sub pretextul diverselor aniversări,
alţii se plimbau, în timp ce restul munceau, cum făceam şi
eu. La orele 2.30 – 3.00 noaptea, cică suna o sirenă
deşteptarea pentru meditaţie, în virtutea unui vechi obicei
indian. Majoritatea străinilor se întorceau pe partea cealaltă,
ţinând să-şi facă meditația potrivit calendarului propriu. În
ce mă priveşte, nu auzeam sirena cu pricina, dar mă
trezeam prin autosugestie şi meditam două-trei ore bune,
apoi ieşeam la alergare pe aleile campus-ului, salutând din
mers pe cei de la salubritate, veniţi să golească pubelele de
gunoi sau urcam pe terasa blocului pentru gimnastica de
înviorare... Mai făceam un duş, plus toaleta matinală,
înainte de a ieşi pe platoul de lângă cantină, unde ştiam că-i
găsesc pe cei doi bucureşteni, aşezaţi pe o bancă,
dinaintea unei pajişti cu iarba mătăsoasă, acum perlată de
roua dimineţii... Până să se facă ora mesei, de fapt să
apară şi ceilalţi compatrioţi – ulterior, mergând cu toții la
satsang-ul de dimineaţă - , printre replici sporadice, eu
trăgeam cu coada ochiului spre cei doi deştepţi ce se tot
dădeau grozavi, chipurile făcând seva. În traducere exactă,
acest cuvânt înseamnă serviciu, în sensul de slujire;
interpretat şi ca un semn de umilinţă-devoţiune, în general,
recomandată de toți maeștrii spre a fi practicată întru darea
la cap a neîmblânzitului ego. Înainte să ajung aici, în timp
ce doar mă pregăteam de plecare -joc de glezne pe acasă-,

concepusem cele mai înaripate proiecte de seva: ce-o să
mai fac şi-o să mai dreg eu, odată ajuns în India! Vai de
capul meu! La faţa locului, însă, am găsit locurile ocupate:
erau alţii, care se ocupau chiar foarte bine de grădinărit, de
curăţatul parcurilor şi aleilor, de spălat holurile sau locurile
comune, nouă rămânându-ne camerele unde eram cazaţi şi
mesele cantinei, după ce mâncam: aproape nimic! Până şi
pentru spălatul rufelor aveau soluţii, identice cu sistemul
practicat la internatul liceului sau la căminul studenţesc:
duceam cămăşile, tricourile, bluzele şi alte rufe mari la
dispeceratul de lângă recepţie, un frate localnic lipea o
matricolă textilă pe fiecare, plăteam o sumă simbolică, pe
bază de chitanţă, iar peste două-trei zile, veneam să le
ridicăm, spălate şi călcate: desigur că şi cei de aici făceau
treaba aceasta tot ca pe o seva! Într-una din primele zile am
şi pus în mod principial problema în plenul micului grup de
brăileni. Gata, nu se mai poate: musai să facem şi noi seva!
Valeriu m-a susţinut imediat, trăgându-i un perdaf unuia, o
urecheală altuia, pe motiv că erau puturoşi, întru totul de
acord că trebuiau luate măsuri. Ceilalţi au râs, cu toții erau
mai vechi în zonă; apoi mi-au dezvăluit situaţia, ce se şi
vedea cu ochiul liber: concurenţa locală nu ne dădea nicio
şansă în a prinde vreun căpeţel de seva! Iar când i-am
întrebat despre cei doi inşi, frecând ostentativ dimineaţa
nişte trepte şi balustrade, într-un cămin de lângă cantină, au
înălţat umerii şi ochii spre cer: o făceau pe deştepţii!
Dădeau de lucru menajerelor, obligate să şteargă încă o
dată, după seva lor! Aşa că mai degrabă făceam un plus de
meditaţie – aceasta era, categoric, obiectivul prioritar al
fiecăruia. Tot cu acest prilej i-am întrebat pe colegii avansaţi
cum rezolvă autorităţile situaţia financiar-economică a
Casei de oaspeţi, luând exemplul nostru: ne plăteam
drumul dus-întors, cumpăram suveniruri pentru familie şi
prieteni din banii noştri, dar aici stăteam boiereşte - casă şi
masă - ca la Curtea lui Dumnezeu, fără să plătim un chior;
detaliu ce punea la grea încercare educaţia mea prusacă.

Fraţii mi-au explicat, răbdători, că exista o fundaţie non-profit, ce gestiona relațiile economice cu restul lumii, sursa
financiară fiind asigurată prin donaţii de către discipolii
bogaţi ai Maestrului: problema nu era atât să existe
sponsorizări, cât să fie acceptate! Într-una din zile, parcă la
masa de prânz, toţi am rămas cu tacâmurile în aer, gurile
întredeschise şi ochii aţintiţi spre intrare: da, apăruse
Maestrul în cantină! Îl însoţeau doi-trei tipi, extrem de
curtenitori, de-a dreptul modeşti, ce-i ascultau explicaţiile,
dând politicoși din cap şi înclinându-se foarte des. Sponsori! - a ciripit un bucureştean. - Au venit să-i ceară
socoteală Şefului?! - m-am mirat eu. - Da’ de unde! - s-a
strâmbat altul. I-a adus învăţătorul, special să le dea
raportul, ei sunt fericiţi doar să-l vadă! ...
Habar n-am ce week-end-uri religioase aveau localnicii,
dar sâmbăta şi duminica urmam un program special.
Probabil în virtutea acelor obiceiuri, cel puţin sub aspectul
liberului ce-l aveau miile de satsangi, ce ajungeau aici cu
toate tipurile de mijloace: maşini personale, autobuze
comunitare, motociclete, motorete, biciclete, poate şi pe jos.
În tot cazul, parcările se umpleau până la refuz, iar cei mai
curioşi dintre noi nu reuşeau să găsească un răspuns logic
la întrebarea simplă: cât timp dura şi cum reuşeau autorităţile Casei de oaspeţi să se ocupe de un aşa puhoi de
oameni pentru care orice stadion din lume ar fi fost neîncăpător, în timp ce aici se înghesuiau disciplinaţi şi cuminţi
pe o milă pătrată?! Conştienţi-conştienţi, de nu se mai
poate, eram deja de-acord, însă CUM?!?!... La orele 3 - 4
noaptea, categoric nu intrau; nu plecau ei de-acasă cu meditaţia nefăcută. Deci, între orele 6 şi 9 dimineaţa se
producea minunea: la apariția Învăţătorului sutele de mii de
satsangi aşteptau stând disciplinaţi în lotus. Chiar dacă nu
fuseseră un milion, cum susţineam eu, ba nici 700 de mii,
potrivit versiunii macaronarului; era vorba, totuşi, de echivalentul populaţiei unui oraş de dimensiuni aproximativ duble
faţă de Brăila!

Specificul satsang-ului de sâmbătă: darshan! A fost
invocaţia auzită de macaronar în primul nostru week-end la
Dora. M-am şi speriat când mi-a pasat pontul, probabil ca
reflex al puzderiilor de revoluţii de care luasem notă, fie
direct, fie indirect. În traducere exactă, înseamnă viziune. În
accepţia locului unde ne aflam, semnifica vederea unui
sfânt. Conform tradiţiilor, învăţătorii spirituali erau înconjuraţi de discipoli, precum Iisus, interacţionând fizic cu ei,
unul dintre obiective fiind darshan-ul. Noi, musafirii tolomaci
din afara Indiei, îl vedeam zilnic, la 10 - 15 metri, pe podium, dar pentru cei aflaţi la o milă distanţă, în spate, în
pofida imaginilor transmise printr-un circuit video închis, era
o dificultate, mai ales dacă veneau doar cu asemenea
ocazii săptămânale - mai rar adică - pe bază de invitaţie
nominală, din câte ne-am dat seama. Curiozitatea ne-a fost
satisfăcută imediat: instalat într-un scaun-fotoliu, pe platforma unui fel de electrocar, Maestrul a efectuat turul
întregului scuar, înaintând încet de-a lungul aleilor despărţitoare, astfel încât să poată fi văzut de toţi participanţii. La
ieșire ne-am lovit de alt obicei săptămânal, însă extrem de
familiar: în nişte cutii plate cu mici fante în capac, participanţii depuneau câţiva bănuţi, un fel de chetă benevolă,
cum se procedează şi la biserica din sat, la terminarea
slujbei; dovadă a unui ritual local similar, care se practica şi
la Dora, în virtutea neştiutelor tradiţii. Probabil că datorită
programului încărcat, întâlnirea Maestrului cu străinii, din
sala-amfiteatru, nu mai avea loc în week-end.
Duminica satsang-ul se ţinea în a doua parte a zilei.
Când se termina, Virgil o lua în pas alergător, de maratonist, iar eu mă țineam după el, să prindem locuri
avantajoase în sectorul special destinat, acolo unde
Maestrul avea să ne treacă în revistă. Nu era chiar aşa de
simplu să prinzi un loc în faţă. În primul rând, acolo trebuia
să stăm în lotus, perfect aliniaţi la limita scuarului destinat
evenimentului. Până să ajungă la noi, treceau minute bune,
amorţeam ca nişte pămpălăi ce eram, într-un lotus ca vai de

mama lui... În plus, printre ultimii apăreau şi elefanţii ce
pretindeau, scâncind, un strop de atenţie, de prioritate; fie
pentru că erau mai în vârstă, fie pentru că erau mai
nesimţiţi. Valeriu avea mereu grijă de aceştia, ca şi de
mine, nou-venit, dar dacă sugestia era să cedez
plasamentul, o făceam fără murmur; în timp ce lui Virgil
puţin îi păsa, experimentat şi bine înfipt în locul cucerit cu
preţul marşului forţat. În final, Învăţătorul ajungea şi la noi,
ne trecea în revistă, sobru, apoi pleca, escortat de suită;
ochii noştri scurgându-se în urma sa multă vreme după ce
ne dispărea din câmpul vizual. Abia acum se iveau şi cei cu
păpica: nişte turte de mălai, plăcute la gust, denumite
chippita, pe care ne grăbeam să le savurăm, deşi nu mai
era mult până la cină...
La ultima întâlnire cu Maestrul, în seara zilei de 30
octombrie 2009 - mă scremusem binişor mai multe zile la
rând, formulând şi reformulând, purtând discuţii aprinse cu
anturajul - am avut curajul, cu asentimentul celulei de criză,
să-mi prezint întrebările. O ultimă discuţie cu austriacul
simpatic, bun vorbitor de limba română, am pasat textul lui
Carmen şi Valeriu, să-l traducă în limba engleză, iar la
satsang-ul cu pricina ne-am înscris pe lista drăgălaşei
indience, alias Maitreyi Devi, pentru întrebări de data
aceasta. Venindu-ne rândul, Valeriu a citit textul în limba
engleză, eu asistând alături, în poziţie de drepţi, în timp ce
Carmen, în sală, nota răspunsurile, urmând să mi le traducă
în româneşte. Iată pe scurt conţinutul lor:
Întrebări-problemă puse: Cred că o operă artistică şi
chiar o companie comercială sunt tot creaţii ale lui Dumnezeu; autorul operei sau administratorul companiei, fiind
instrumentele prin care aceste creaţii sunt oferite oamenilor.
Greşesc? Talentul literar este de esenţă divină sau o
proprietate a minţii umane?
Răspunsul Maestrului: Tot ceea ce faci în viaţă, trebuie
să faci bine. În orice formă de artă artistul exprimă sinele
său. Dar adevărata inspiraţie vine de la Dumnezeu. Totul

vine de la Dumnezeu, Învăţătorul este doar un ghid, un protector, ce îţi indică drumul de parcurs, te ghidează, te protejează de prădători.
5. Viaţa merge înainte
Nu mai reţin exact când mi-am pus această problemă,
dar mi-am pus-o: cum va fi reacţia vechiului anturaj vizavi
de opţiunile mele spirituale? De la ceilalţi, din noul anturaj,
auzisem diverse poveşti pe tema aceasta… Oare povestea
mea cum va fi?! Nu pretinsesem nimănui din proximitatea
familială să-şi schimbe modul de viaţă odată cu mine - dietă
lacto-vegetariană, completă abstinenţă de la alcool etc - dar
nu cerusem cuiva acordul pentru respectivele schimbări.
Spectrul păţaniei din podul bisericii săteşti, în copilărie, de
unde ieşisem basma curată numai bine ajutat de politica
partidului în problema cultelor religioase, îmi dădea din nou
târcoale... Spre a respecta adevărul, niciunul nu s-a opus
ori manifestat ostil, în mod făţiş. Soţia mai degrabă a oscilat
între un acord înţelept - mirat şi un dezacord principial: prea
era sofisticat! De-abia înaintea iminentei plecări în India a
izbucnit, căutând ceartă cu lumânarea. Am interpelat-o
dacă-mi putea returna nişte bani împrumutaţi(!) cândva şi,
de regulă, în veci nereturnaţi, așa cum procedează orice
nevastă din lume. Acum chiar aveam nevoie, zorit să-mi
completez suma pentru biletul de avion, cumpărat cu mare
anticipaţie, imediat ce dădură semnal colegii din lotul India.
Ca să n-o mai lungesc în dulcea gherilă conjugală, am uzat
de ajutorul Liei, bună prietenă, veche parteneră de afaceri
şi m-am dus învârtindu-mă - cum se spune! -, lăsând-o pe
consoartă bine supărată. Cât despre copiii lui tata – mai
puțin de-atât! Fata n-a comentat nimic, probabil şi graţie
excelentei capacităţi de comunicare dintre noi. Băiatul, în
schimb, deja mă provocase la mici discuţii, vag polemice,
pe teme spirituale; părea destul de interesat. Iar după
întoarcerea din India a lăsat să-i scape, ca ecou al

problemelor ce şi le-o fi făcut, că-n timp ce eram acolo,
progresiv, s-a destăinuit anturajului: plecasem unde
plecasem din motive spirituale! Şi cică s-ar fi simţit bine,
poate de-a dreptul mândru. Un singur detaliu nu ştiu dacă şi
în ce măsură l-au înţeles: explicaţia cosmică a relaţiei noastre. -Ştiinţa sfinţilor spune că voi sunteţi obligaţiile mele
karmice…- le-am zis cu sinceritate la una din rarele noastre
şedinţe în trei. Ceea ce nu înseamnă diluarea iubirii!
Dimpotrivă! Mă uit la voi: văzându-vă moacele şi realizările
personale, sunt şi mai recunoscător îngeraşului păzitor, ce
mă are pe inventar; apreciez şi mai bine favorurile de care
am avut parte... De fapt, toţi oamenii sunt favorizaţi, cel
puţin pentru că sunt fiinţe umane. Majoritatea lor, nu numai
că habar n-au de acest amănunt, dar mai sunt şi nişte
mofturoşi, plângăcioşi, cusurgii, etern văitându-se de dificultăţi, de necazurile vieţii; mereu aşteptând să li se dea, să li
se ofere, în loc să se pună, complet necondiţionat, la dispoziţia destinului... Iar dacă nu înţelegeți tot din ce vă spun
acum, nu vă faceţi probleme: va veni momentul! Doar să
vreţi şi să vă străduiţi... Cu neamurile a fost mult mai
simplu. După cei peste 30 de ani, de când îmi luasem
lumea-n cap, îşi cam pierduseră autoritatea. - Măi frate, eşti
o mare problemă! - izbucnea soră-mea, exasperată că nu
mai gustam pui, porc, ouă; numai zacuscă de vinete, dar
mai ales de fasole, din care mai şi furam, pe lângă ce-mi
dădea, de prindeam ocazia ... - De te-ar vedea măicuţa!...exclama un nepot, dacă refuzam vreo mâncare, aflată pe
vremuri la loc de mare cinste în topul preferinţelor aceleia
ce fusese mama. - No, că te-ai făcut mai catolic decât
Papa!- mă persifla o nepoată; venind vorba de biserică,
rugăciuni, Biblie, preoţi. Cu prietenii chiar n-am discutat
nimic. Se cam mirau, de bună seamă, că nu mai păpam
toate alea, că nu mai trăgeam la măsea, cum făcusem până
atunci, dar nu eram singurul ins pocăit prin partea a doua a
vieții. -...Deci, te-ai trecut la budişti? - m-a interpelat Aurel al
Neamţului, la reîntâlnirea din sat. - Nu ştiu exact ce-i cu

ăştia... - am săltat din umeri zâmbind. În India, parcă nu
sunt prea mulţi amatori, mai degrabă prin Tibet, nu mi-e
foarte clar...- adăugând că toţi cei ce se duceau acolo,
lăsau acasă şi popii şi convingerile şi discuţiile pe teme
religioase, acceptând că Dumnezeu este unul singur, altfel
n-ar mai face drumul. Colaboratorii din companie aveau
probleme mai importante - program de lucru, clienţi, termene, facturi - , decât să-mi țină socoteala. Am întrebat o
programatoare: - Cum sună chestia asta, că plec în India,
aşa, din motive spirituale?, fără să mă aştept la cine ştie ce
reacţii. - Sună ca lumea! - a zis femeia sobru şi am lăsat
baltă investigaţiile. Cu soţia am dat-o la pace când m-am
întors, inventariind şi repartizând suvenirurile cumpărate. Ai văzut TAJ MAHAL? - m-a întrebat curios fiul. - Habar nu
am ce-i cu el!- am recunoscut cu simplitate, adăugând că
nu mă prea interesa, nefiind un turist în sensul clasic.
Văzusem numele cu pricina doar pe o cutie de ceai indian,
cumpărată la un chioşc din New Delhi...
Neavând cine știe ce opoziţie, contra priorităților mele
spirituale, nu prea am avut cu ce mă lăuda în noul cerc.
Ţinem legătura unii cu alţii prin întâlniri săptămânale,
opționale, desfăşurate în diverse locuri publice, mai ales
într-o sală de clasă de la o şcoală de pe strada Gării, plătită
din cotizaţii benevole şi anonime. Într-o cutie, pe al cărei
capac scrie seva cu bani, pusă pe un pupitru, cine vrea,
când vrea, cât vrea şi doar dacă vrea - exceptând musafirii
ocazionali, ce n-au dreptul -, strecoară discret o sumă; la
sfârşit casierul verifică ce s-a adunat şi face un banal
proces-verbal, contrasemnat de un alt participant. În rest,
scenariul ne este deja familiar: un lector citeşte câteva
pagini, ceilalţi ascultă (eu, citesc precedentul material, dacă
am fost şi l-am luat, evident), mai schimbăm diverse veşti
din mica noastră comunitate, fără legătură cu cele citite,
apoi ne împrăştiem. Maximum o oră cu totul. Desigur,
uneori mai apar şi alţii, invitaţi sau nimeriţi - odată a fost
chiar un preot ortodox, cu barbă şi anteriu - , pun diverse

întrebări, eventual cer texte de citit; fără obligaţii. -Bine, mă,
bine; dar cu Dumnezeu cum mama dracului ţineţi voi
legătura?!?, probabil că aş fi explodat odinioară, în
frumoasele vremuri ale ateismului declarat, dacă cineva
mi-ar fi debitat toate astea. Bună întrebare!... Vocea prostului mare adevăr grăieşte. Am făcut eu însumi şi-am auzit
destule scenarii. Iulian, fost combatant la trupele speciale,
coleg cu vechime în noul anturaj, plănuia să se retragă la
Dora, pensionar fiind, spre a sta cât mai mult în apropierea
Maestrului; dar toţi susţineau că-i inutil, detaliu acceptat şi
de mine, cu regret, într-un final. Mda. Nimeni şi nimic nu te
poate conecta automat cu Dumnezeu - nici măcar un învăţător spiritual - , numai tu însuţi! Cum? Simplu: prin meditaţie. Între timp, am priceput că omul, indiferent dacă o
crede sau nu, indiferent de concepţiile şi marea lui conştiinţă, două chestii nu le poate vedea: pe Dumnezeu şi
propriul sine; adică cele mai importante elemente pentru
fiecare individ în parte... N-am ținut în secret lipsa calităţilor
gospodăreşti, în ceea ce mă priveşte, deşi erau la mare
preţuire în satul natal: ultimul la sapă, ultimul la coasă.
Martori avizaţi: Lucica de la moară, doctor în chimie, gospodină de frunte, ca şi finul Ioan Ciocian, doctor în istorie,
profesor universitar, dar şi straşnic gospodar. Ar mai fi
Cornel Grad, alt prieten din copilărie, tot doctor în istorie,
dar suntem în aceeaşi oală: el ocupând penultimul loc, în
acest clasament inedit, imediat înaintea mea. În tot cazul,
parafrazând un banc versificat, apărut în folclor pe la finele
anilor ´80, În genunchi mă-ntorc la tine, sapă,/ Fac ceva pe
voi, pix şi mapă ..., cred că aş străluci nespus până şi la
treaba aceasta – sapa - în comparaţie cu meditaţia; ca să
nu mai vorbesc de coasă, care chiar îmi plăcea... Nu, nu e
cazul să ne ascundem prin peşteri, cum sună diverse
legende, să mergem desculţi în pelerinaje, să ne înfometăm
ori să ne biciuim trupul!... Simplu ca bună ziua: Dumnezeu
se realizează la locul de muncă! De aceea suntem puşi

exact acolo unde ne aflăm. Restul sunt vorbe de clacă,
poveşti, ca toate poveştile din lumea noastră...
Epilog. Am scris-o ca probă că am experimentat şi
un strop de spiritualitate. Nu te gândi la imitaţie. Orice
individ are propria sa existenţă, propriul său destin, propriile
sale experienţe. Potrivit unui mistic vestit în piaţa de carte,
pe nume Osho, există 112 metode pentru meditaţie – cu cel
puţin tot atâtea şcoli - şi s-ar putea să nu le fi numărat pe
toate ori să nu fi înţeles noi ce a numărat el. De fapt, nu
este obligatoriu să experimentezi. Doar când vei dori
negreşit: să ştii că se poate. Primul pas este însăşi dorinţa
de a experimenta. Al doilea pas este testul de compatibilitate. Cred că toate şcolile au la bază cam aceleaşi
restricţii, din motive ce le vei afla detaliat până să ajungi
acolo. Fără carne, fără ouă, fără alcool, fără droguri, fără
excese de natură sexuală; mai puţin obligaţiile parteneriale.
Dacă reuşeşti să le suporţi pe toate, verificându-le
nemijlocit, pe parcursul a cel puţin un an, sigur vei merge
mai departe. Dacă nu - nimeni nu se va supăra. Iar dacă da
- pasul următor te va duce, cumva automat, la cea mai
adecvată din şcolile acelea. Este inutil să te dai peste cap,
căutându-le; dar nici să te zăvorăşti în propria ta chilie nu
este o alternativă indicată. Caz banal: cică un tip de prin
Bucureşti a ajuns şi în Tibet, tot căutând şcoala lui, iar după
câţiva ani, la întoarcere din lungi pelerinaje, a descoperit-o
pe... palierul blocului, vizavi de apartamentul unde locuia.
Certitudine: orice căutător sincer îşi găseşte şcoala, mai
devreme sau mai târziu. Restul este rutină. Începe să
înveţe şi să experimenteze efectiv, conform programei.
Dacă te întrebi cumva: - La ce bun atâtea probe, atâtea
şcoli, programe, experimentări?- îţi dau pe loc răspunsul cel
mai clar, din câte am citit şi eu. Numai prin experimentare
poţi face diferenţa justă între cuvântul care denumeşte un
lucru şi lucrul însuşi. Exemple - câte vrei… Reţeta unei
mâncări gustoase, descrisă în cartea de bucate, și ce vezi

în farfurie... Tu, cu numele şi prenumele notate pe-o
legitimaţie, față de tu însuţi, esenţa de nimeni cunoscută...
Ca să nu mai vorbim de Zamolxe, Dumnezeu, Iehova, Ram,
Allah, Manitu ori alte denumiri vestite, versus realitatea lor
unică, indivizibilă, indestructibilă... Meditaţia are un conţinut
extrem de simplu: să te apropii de propriul sine - să zicem
în pas de vals -, dar în mod conştient şi sistematic. Cea mai
uşoară modalitate de a medita este lectura unei cărţi; cât
mai adecvate, dacă îţi şi place, dacă te face s-o parcurgi cu
interes. Cum prinzi de veste că eşti pe-aproape de sinele
tău? Când lectura îţi induce o stare de fericire la un mod
mai profund, chiar durabil, fără să prea ştii de ce. Adevărul
surprinzător: astfel de clipe se petrec în solitudine, de cele
mai multe ori îţi şi scapă, abia dacă ţi le mai aminteşti. Nici
nu prea emană din afară, ci parcă tot din tine însuţi, ceilalţi
având mai degrabă rol de catalizatori, de reflectori ai fericirii
tale. Veselia de anturaj nu înseamnă neapărat şi fericire;
mai degrabă vei fi uitat momentan de nefericirile tale graţie
unei companii bine asortate. Iar dacă acea veselie mai este
şi cumva pasageră, cumva facilă, superficială; nefericirea
ta, imediat instalată, va fi mult mai adâncă... Te poţi convinge nemijlocit, dacă doreşti, făcând două experienţe. Unu:
urmăreşti o emisiune televizată cât mai distractivă, cât mai
gălăgioasă, de genul celor de la GO-TV unde protagoniştii
emisiunii se ceartă, se înjură, ba se şi iau la bătaie în direct,
abia potoliţi de moderator. Vei râde şi vei simţi o anumită
doză de satisfacţie: uite că cineva este sincer, nu minte ca
toată lumea - pe toată lumea. Doi: citeşti o carte, cu televizorul şi telefonul închis; nu contează dacă n-o termini
dintr-o suflare. Apoi compari efectele lor asupra ta, cu toată
sinceritatea... Desigur, când televizorul urlă, în timp ce tu
vorbeşti la telefon, plimbându-te, gesticulând, eventual
ţipând sau aruncând cuvintele cât mai vehement, este
posibil să te simţi bine, de-a dreptul foarte bine, cu sentimentul că ţi-ai atins visatul ideal de personalitate. În fapt,
cel mai probabil este că iar ai uitat de tine, de sinele tău

veşnic plângăcios, miorlăit şi pisălog... Misticii consideră că
meditaţia este chiar Planul Divin, însă nu te ceartă dacă nu
întreprinzi nimic; este treaba ta. Doar tu poţi constata: treptat, pe măsură ce, uşor-uşor, se tocesc marile speranţe,
amărăciunile, dezamăgirile şi nemulţumirile cresc, dar în
existenţa ta nu se întâmplă nimic deosebit şi spectaculos;
cum speri şi tot speri... Cine știe dacă nu vei începe să-i
acuzi și pe alţii, de aceste nereuşite, în veci nemărturisite...
Oricine este bun pentru vărsarea nădufului: şi semenii din
proximitate şi familia şi societatea şi statul şi biserica şi
patria şi guvernul şi parlamentul şi politicienii; ca să nu mai
pomenim de marii duşmani ai familiei, patriei, neamului,
bisericii... Poate că între tine şi propriul sine sau între tine şi
Dumnezeu nu se interpune decât banalul ego: imaginea din
oglindă, fermecătoarea ta personalitate, pe care cine ştie
dacă nu le cultivi tu însuţi, premeditat, în fel şi chip...

…dacă aţi putea auzi murmurele visurilor, nu aţi voi să mai ascultaţi niciun alt
sunet.
( Kahlil Gibran – Profetul )

Muzica sferelor
In memoriam: Dr. Dorin Hociotă

1. Streptomicina
Una dintre primele minunăţii ale democrației populare a
fost penicilina. Nu mai reţin exact anul - eram destul de mic
în tot cazul - când a început să vuiască satul. Nu mai conta
câţi cai, boi sau porci, câte vaci, oi, capre, găini, curci sau
bibilici avea gospodarul pe lângă casă; de acum nu mai era
în regulă dacă n-avea şi ceva penicilină, deşi toţi erau bine
sănătoşi. Cutare îşi cumpărase patru bucăţi, de 250 de
unităţi, cutărel doar două, dar de 500; altul o destupase,
gata pregătită pentru injectare, iar unul mai cu moţ chiar
şi-o făcuse, în buca dreaptă, îl duruse straşnic, însă în rest
era bine sănătos: - Tulai, Doamne! Zi de zi înfloreau din
gură-n gură alte şi alte ţâpurituri pe tema aceasta… Cam în
aceeaşi perioadă a apărut şi streptomicina. Fără faima celei
dintâi este lesne de înţeles, dar bună tare şi ea. Puţini din
sat şi-au permis luxul, dar povesteau că pe la oraşe, dacă
răcea vreunul, toată familia făcea injecţii – penicilină cu
streptomicină – şi taaare bine le mai era!... Sincer, prin casa
alor mei n-am văzut nici una, nici alta, nu mai ştiu cum îşi
ţineau rangul sus; dar de bună seamă că mi-au făcut ciur
fundul cu ambele, fiind bolnăvicios de felul meu. Primul
sanitar din zonă, Ştefan din Bârsa, felcer în armată, cam
departe de Recea; mai ales iarna, cu injecţiile făcute din

şase în şase ore: înjugat boii la car, înfofolit bine copilul,
între legături de fân şi paie, mers în pas de boi 3 - 4
kilometri, dus-întors. Când s-a eliberat alt felcer din armată,
Gheorghiţă de pe Coastă, a fost şi mai bine, mai aproape,
chit că făcea injecţii şi nevastă-sa; o învăţase. La urmă a
apărut şi un felcer comunal, cu şcoală de specialitate şi
repartiţie în toată regula. Acesta m-a şi diagnosticat cu
apendicită acută, prin iarna clasei a patra, imediat după
ultimele sărbători de dinaintea colectivizării. Tot el a chemat
Salvarea, într-o noapte cu febră şi comprese reci pe burtă,
ducându-mă urgent la spitalul din Jibou, unde n-a fost prea
vesel... Dar, spre sfârşitul iernii - la aproape două luni de la
plecare, timp în care mama îmi ţinuse în disperare tubul de
oxigen la nas, nopţi la rând - tata tocase toţi banii luaţi pe-o
vacă vândută-n târg, iar sora mea plânsese amar, cel puţin
o noapte, primind poruncă să facă pregătiri de înmormântare; privind spre ultima mea poză de pe un perete –, mă
întorceam acasă. În maşina Salvării până la Podul Bârsei,
cu sania tatei, de acolo până la Recea. Între timp, devenisem celebru fără să ştiu şi fără să vreau! Pe când eu
aiuram, zgâlţâit de febră, cu puroiul deversând non-stop
prin cele două tuburi de cauciuc lăsate în tăietura operaţiei,
iar mama stătea-n genunchi lângă pat, cu sonda de oxigen
la nas, dimineaţa nevoită să se ascundă bine, ca să n-o
vadă medicul Pop, chirurgul, ce decretase cazul drept cel
mai grav din tot spitalul, iar sora mea bocea pe rupte, făcând pregătirile de înmormântare; gura satului nu stătuse
degeaba... Puhoiul de neamuri, vecini, colegi de clasă,
tovarăşa învăţătoare Eugenia Petruţ, ca să nu mai vorbesc
de felcerul Postoş, care-mi făcea injecţiile; veneau în primul
rând să-l vadă pe înviatul din morţi!... Mare minune, mare. –
Tulai, Doamne! Cred că niciodată n-au ajuns la chirurgia din
Jibou atâţia copii vag suspecţi a fi bolnavi de apendicită, ca
atunci. Majoritatea fără să fi avut vreun simptom serios,
veniţi doar ca s-o dea afară pentru că nu era bună, împinşi
de ai lor, care auziseră legenda mea…Pe la mijlocul lui

martie, după ce recuperasem acasă ce se putea recupera
din lecţiile pierdute, meditat şi de tovarăşa, m-am întors la
şcoală, am ieşit la tablă, răspunsuri orale, am dat lucrări
scrise, ca să termin cu bine trimestrul al doilea. La sfârşitul
anului şcolar eram premiant - tot locul întâi, deşi azi mi se
pare cam dubios - , cu drăguţa de la acea dată, Aurica de la
Biserică, eram tot pe bune, deşi concurenţa îşi arăta colţii,
iar ea avusese prima criză serioasă de gelozie faţă de Lidia,
colegă din satul vecin, operată tot de apendicită, nimerind
împreună cu mine exact în perioada convalescenţei:
făcusem şi dresesem, noi ştiam ce, pe la spital... Cu vechii
tovarăşi de joacă de pe Valea Recii ieşeam din nou la
păscut vacile, ne certam aproape ca pe vremuri, doar cu
bătaia trebuia s-o mai răresc; încă nu aveam voie. Dar,
dacă treburile nu mai erau ca înainte, n-avea legătură cu
aventura prin care trecusem, ci cu epocala noutate: trăiam
primul an de colectivizare, primul an de socialism fericit! În
timpul convalescenţei, la spital, un muribund primise de la
nevastă, la ultima ei vizită, vestea cea mare: scăpase de
pământ, de cai, de inventarul gospodăresc - era proaspăt
colectivist! - No, că o murit împăcat! - apreciase un moş
hâtru, recent operat de hernie, din satul Ciglean. În iarnă,
aproape de Crăciun, se făcuse întâiul chef la proaspăta
colectivă, dar şi ultimul - ziceau gurile rele - , potrivit noului
obicei. Din vitele adunate la un loc, fuseseră tăiaţi viţeii, mai
cumpăraseră câte ceva - nu-mi aduc prea bine aminte ce
anume -, fiecare colectivist căpătând un pachet cu dar,
probabil spre a fi subliniată mai pregnant superioritatea
muncii în comun - viitorul luminos - , faţă de aceea privată,
ţinând deja de trecutul întunecos… Părinţii îmi tot repetau
cum să mă port în noua conjunctură, pentru că nu mai eram
chiaburi, ci colectivişti conştienţi, ajungând să fiu aproape
convins că toţi amicii de ieri abia aşteptau să-mi dea la
cap… În ultima zi a lunii iunie - final de sezon la cireşe,
printre altele -, pe un vânt straşnic, m-am căţărat în vârful
unui pom dintr-o vie, unde se mai zăreau câteva cireşe bine

coapte. Habar n-am dacă am putut să le iau; numai vântul
acela straşnic, ce îndoia primejdios pomul tânăr, mi-l
amintesc. Iar când m-am dat jos, îmi simţeam urechile mai
înfundate ca de obicei; mi-am şi scuturat de câteva ori
capul ca să scap de ciudata senzaţie... A doua zi dimineaţa,
aveam gâtul umflat şi nu prea mai auzeam... Mama, săraca,
abia scăpată de secţia de chirurgie a Spitalului din Jibou,
m-a dus din nou, la O.R.L. –Oreion...- a zis plictisită doctoriţa, dându-ne nu mai ştiu ce reţetă, cu precizarea că în
două-trei zile va trece. Am făcut tratamentul acela, au trecut
mai mult de trei zile, am ajuns şi pe la medicii din Cluj şi de
pretutindeni; unde se zvonea că se găseşte un doctor mai
priceput. Unul dintre ei, pe picior de plecare în vacanţă - la
mare, parcă - a dat cel dintâi diagnosticul ce avea să
figureze pe toate fişele medicale, de atunci încolo: surditate
bilaterală pronunţată. Când domnul Pal - popularul profesor
de științe naturale din şcoală, un lungan blond cu ochi
albaştri, originar din Bacău, adus aici de doamna Florica,
fata naşului Traian, brunetă, inteligentă şi frumoasă foc -,
m-a oprit pe drum, lăsându-se pe vine în faţa mea, să mă
poată privi în ochi, şi m-a întrebat care-i situaţia, am
îndrugat că am fost şi-o să mai umblu pe la doctorii din Cluj,
sperând ca până-n toamnă să mă fac bine, să merg la
şcoală… Am umblat, cum să nu, ţinut strâns de mâna
mamei, dar nu m-am făcut mai bine. Părinţii au început să
atingă problema trimiterii mele la o şcoală specială, însă
toate cadrele didactice din sat s-au opus în bloc: nici vorbă
de aşa ceva! Cum făcusem clasele primare, puteam face
foarte bine aici şi ciclul al doilea – până găsim leacul – mă
cunoşteau cu toţii… Trei ani mai târziu, eram dus de mama
şi tata la cel mai vestit orelist, doctorul Hociotă din
Bucureşti, care a mai adus o completare: streptomicina îmi
făcuse figura, după toate probabilităţile. Apăruseră destule
cazuri cu acest nenorocit efect secundar, al tratamentului
minune de odinioară, fiind deja interzisă fabricarea,
prescrierea şi administrarea lui …

2. La munca de jos
N-am avut de ales: începând cu clasa a cincea
gimnazială am urmat şcoala aproape fără să mai aud.
Începeam să citesc unele cuvinte de pe buzele
interlocutorilor, fără să ştiu că învăţam labiotehnică, însă
nu-mi convenea deloc situaţia. Din postura de premiant
răsfăţat, trecusem - fără tranziţie - la munca de jos. Vechiul
stil de viaţă, normal, rămăsese în spatele unei veritabile
cortine de fier... Stăteam la lecţiile din şcoală ca un viţeluş,
fără să pricep nimic din explicaţiile profesorilor, cu ochii pe
notiţele celui de alături. Ajuns vecinul de bancă al lui Nelu
Irimeş din Bârsa, fruntaş la învăţătură şi coleg exemplar,
situaţia s-a îmbunătăţit la cote maxime. Orice aş fi făcut,
trebuia să învăţ în primul rând din manual, singur-singurel,
mititelul de mine! Figura mergea la literatură, mergea la
istorie, la geografie, la biologie, la chimie. Mai greu la
matematică, la gramatică, la limbi străine… Prima notă căpătată ca un favor - a fost 7. În locul seriilor de 9 şi 10,
împuşcate cu nonşalanţă în clasele primare, aveam să mă
obişnuiesc şi cu aceasta. Prietenii de altădată nu mă
ocoleau, dar nu prea mai aveam ce discuta. Nu strălucisem
înainte printre ei – mă tolerau cu ah-uri şi of-uri doar de
hatârul situaţiei: premiant şi chiabur – însă acum nu mai
aveam niciun haz... Încet-încet, am început să-l frecventez
pe Cornel Grad, asiduu dat drept exemplu de mama: cel
mai înrăit cititor din şcoală. Venea la tata, să-l tundă cu
maşina STRELA, iar până să apară frizerul de prin poiată,
citea toate ziarele şi revistele mele adunate prin casă Luminiţa, Scânteia pionierului - , la care mama insista să
mă abonez, sperând să le şi citesc. Prima carte
împrumutată de la el avea câteva pagini lipsă, n-am văzut
titlul, numele autorului, dar mi-a plăcut nespus; mai târziu,
aveam să aflu că era vorba de Aventurile lui Huckleberry
Finn, scrisă de Mark Twain… Cu Aurel al Neamţului, până

atunci fusesem doar coleg şi atât; pe cât de zvăpăiat şi
răzgâiat, eu - pe atât de discret şi la locul lui, el. Începutul a
fost un schimb de cărţi. Întâlnindu-ne prin sat, într-o
duminică, aproape ne-am luat la harţă pe tema restituirii lor,
căci termenul cam trecuse. Cred că el a curmat din faşă
cearta: - Hai să ţi-o dau! Şi m-am dus, iar în duminica
următoare a venit el la mine, apoi vizitele n-au mai contenit.
Când sosea iarna ne dădeam cu sania mea, rostuită de tata
pe şantierele pe unde hălăduia, cu tălpici din ţeavă
metalică, ori cu patinele şi schiurile lui fără egal. Primăvara
ne duceam la biserică sau hoinăream prin sat, de sărbători,
colegul fiind bisericos nevoie mare. Vara-toamna hălăduiam
după mere şi pere, prin livezile de el ştiute, iar în serile de
duminică nu lipseam de la film şi uite-aşa s-a înfiripat
prietenia pe-o viaţă… Mai încurcată era situaţia cu drăguţa.
Aurica de la Biserică îmi era tot colegă de clasă, dar se uita
la mine ca la un terchea-berchea: nu mai eram bun de
drăguţ şi gata! Am încercat să salvez situaţia in extremis,
organizând o mică petrecere la noi acasă, ajutat de
verişoara mea Livia din Toag, bună prietenă cu ea: a
acceptat, dar a fost pentru ultima oară. Înainte de-a termina
clasa a cincea, deja se încurcase cu băieţi din clasele mai
mari, ce-mi acordau favorul atenţiei abia când aveau crize
de gelozie: să le povestesc, cu cât mai multe amănunte,
toate prostiile ce le făcusem, cât fusese cu mine… La fel ca
eroii lui Sven Hassel, din Batalionul de pedeapsă, eram
obligat să recuceresc pas cu pas gradele, spre a fi în rândul
lumii, ceea ce nu era uşor deloc. În lipsă de ceva mai bun,
m-am apucat să citesc tot ce-mi pica în mână. Epuizând
rafturile noilor prieteni, am luat la rând cărţile din biblioteca
sătească, ce ocupau un dulap mare şi lat, în sala de lectură
a căminului cultural, terorizând-o pe domnişoara profesoară
Valerica, responsabila. Dumneaei a fost prima ce ar fi afirmat, la o oră de dirigenţie, că este posibil să scriu cândva,
datorită numeroaselor cărţi citite, ce îmi dezvoltau vocabularul și imaginaţia. Isprăvind cărţile din dulapul căminului

cultural, am ajuns la biblioteca din Someş-Odorhei, noul
sediu comunal, al cărei prag l-am tocit bine de tot, până să
plec din sat…. Mama nu agrea lecturile exagerate: ce mi se
cerea la şcoală şi atât! În rest, toceală şi iar toceală, ca să
ajung din nou premiant. Decât să pierd vremea, citind tot
felul de poveşti, era mult mai bine să pun şi eu mâna la
treburile casnice, deşi nu mai erau cele de altădată. La
colectivă nu prea se omorau cu munca nici colectiviştii cu
acte-n regulă. Tata, la fel ca majoritatea bărbaţilor în putere,
luase calea şantierelor, făcându-și concediul în sat. Munceau la câmp, cât să aibă şi nevestele nişte norme în evidenţa colectivei, fără să fie neapărat fruntaşe în producţie.
În după-amiezele de sâmbătă, la opririle celui de-al doilea
tren de la Baia Mare, haltele şi gările se umpleau de băşti.
Din motive cu totul şi cu totul necunoscute, bascul bleumarin-închis devenise cea mai durabilă modă masculină de
acoperământ. Doar foştii activişti de partid, reciclaţi într-un
fel sau altul la încheierea colectivizării, rămăseseră fideli
legendarelor şepci. Şi unii şi alţii făceau naveta săptămânală, ca să aducă bani în casă. Tata plecase pe şantiere
îndepărtate, unde erau salarii mai bune, dar şi pentru că-i
plăceau. În gospodăria proprie nu mai rămăsese decât o
vacă, un porc-doi şi ceva păsări de curte, oricât se agita
mama cu: - Taaare mult de lucru avem… Ocupaţia mea de
căpetenie rămăsese cea de văcar: dusul unicei - mari şi
late! - vaci la păscut. Păşeam pe urmele Bumbei ori cum se
mai numea, cu un băţ bine înfipt la subsuoară şi nasul într-o
carte. Isprăvind piesele de rezistenţă ale vestitului Jules
Verne şi două-trei titluri din Charles Dickens, citeam cu
nesaţ din Mark Twain, să zicem Un yankeu la curtea Regelui Arthur, râzând în amiaza mare de năzdrăvăniile cavalerilor reinventaţi de american, fără să-mi pese că nu se
cădea s-o fac de unul singur… Abia în ultima clasă, la
gimnaziul din sat, am scos media generală puţin peste 8…
Cu anii, se mai normalizase cumva şi situaţia mea pe acolo.
O dovadă ar fi că mama plătise cel puţin un ochi de geam,

spart cu prilejul unei încăierări sau a unui şut la vreun meci
de fotbal din curtea şcolii. Proba numărul unu a normalizării
rămânea că m-a chelfănit bine de tot domnul director
Barna, laolaltă cu vechii tovarăşi de joacă de pe Valea
Recii, cu ocazia unei prostii mai acătării, comise împreună.
Procedura corecţiei era bine ştiută de toţi foştii elevi, nu s-ar
fi simţit în regulă dacă n-ar fi avut parte de ea cel puţin o
dată: mâna dreaptă adânc înfiptă în buzunar sau ţinând
veşnica ţigară, degetele celei stângi răsucind repetat urechea vinovatului, apoi aplicând sacadat trei-patru scatoalce
sănătoase după ceafă… Cu fetele nu mă mai complicasem… Prin ultima clasă flirtam uneori cu Silvia din Bârsa,
vecină cu Nelu Irimeş - atât şi nimic mai mult. Sincer, îmi
cam plăcea Maria, mai mare cu un an, tot din satul vecin,
fiica unui comunist urât de consăteni, dar nu m-am apropiat
de ea decât spre a-i împrumuta o cărticică dintr-o colecţie
populară, atunci apărută. Şi numai pentru că mi-a cerut-o
ea, oprindu-mă pe hol…
Curajoasele încercări în versuri, făcute pe parcursul
anilor gimnaziali, au avut darul de-a o înveseli pe mama îndeosebi acelea inspirate din realitatea socialistă a satului
- şi de a-mi aduce rânduri încurajatoare, de la Tic Pitic,
poştaşul publicaţiilor pioniereşti. Tot ca să mă mai distrez şi
eu, făcusem o adevărată pasiune pentru filme. Isidor,
operatorul cinematografic, îmi deveni prieten bun, odată
fiind cât pe ce să iau nu mai ştiu ce distincţie, gen cel mai
înfocat cinefil. În cazuri de forță majoră, eram primul gata să
meargă într-un sat vecin, la Şoimuş, să aduc bobinele cu
peliculă, într-o cutie metalică, fără a mai aştepta să fie
depuse la poştă, ca să ajungă trei zile mai târziu; cum s-a
întâmplat parcă şi în ultima duminică de vacanţă, înainte de
a pleca la liceu… Ca să ne fie bucuria completă, odată cu
încheierea clasei a opta s-a desfiinţat examenul de absolvire, deci am scăpat de o groază de toceală fără rost... În
ultima zi de şcoală, cu închiderea festivă, am comis prima
încercare mai serioasă în proză, un fel de eseu, al cărui

final mi se părea că sună colosal: Tăcuţi şi gravi, profesorii
privesc cum, pe poarta şcolii, iese o nouă generaţie. Din
păcate, n-am avut cui să-l arăt în momentul creaţiei, pentru
că mai târziu şi-a cam pierdut farmecul… De gura mamei şi
a Doamnei Barna, soţia directorului, profesoară de literatură şi terorista numărul unu, în perioada premergătoare
admiterii, am tocit pe rupte gramatica limbii române. Până şi
în somn visam, la infinit, analize sintactic-morfologice ale
frazei, fără să-mi pese, nesimţitor ca orice elev, că tocmai
acestea mi-au asigurat izbânda…
3. O floare uitată pe bancă
Cu chiu, cu vai, am scos-o, cu lucrarea scrisă la matematică. La literatura română, a fost cumva mai bine, însă
examenul oral de gramatică categoric m-a ajutat. Pe partea
de temă literară nu mai ştiu ce-mi picase. M-am descurcat
binişor; însă la analiza frazei toţi membrii din comisie au
devenit atenţi: se pare că le plăcea! Ultimele cuvinte au fost
ceva de genul … bla-bla-bla… bla-bla-bla … genul cutare
… cazul cutare… diateza pasivă, pardon, diateza activă! Corect! - a exclamat profesorul examinator. Diateza
activă!... S-a uitat triumfător la ceilalţi, vizibil entuziasmaţi, şi
mi-a acordat nota maximă. Am ieşit afară, emoţionat, aiurit,
transpirat, plin de cretă. Turnându-le pontul, viitorii colegi au
izbucnit sportivi, uşor batjocoritori, în aplauze şi chirăieli
admirative: desigur că nu se aşteptau la una ca aceasta! Cu
prima notă maximă, pe fişa de examinare, următoarele
probe au decurs oarecum relaxat, mai ales că la matematică nu străluceam de fel… Când am trecut să văd
rezultatele admiterii, la o săptămână după încheierea
sesiunii de examene, parcă eram în primul sfert, nu mai
conta, cu media generală puţin sub 8… Marea mea grijă
devenise acum fostul coleg de bancă, Nelu Irimeş, despre
care auzisem că nu intrase, ceea ce mă nedumerea şi
amăra din cale-afară... Prin toamnă - mi-a spus el, întor-

cându-se de la admitere – a intrat la un liceu de zootehnie;
și m-am simţit împăcat. Numai pentru cât mă ajutase, cât
îmi suflase, câte îmi explicase - coleg de bancă exemplar mi se părea jenant și nedrept; eu să intru, iar el nu...
Aproximativ 12 ani mai târziu, habar nu am cu ce ocazie, a
venit în delegaţie la Galaţi sau Brăila - absolvise facultatea,
ajungând şeful unei ferme pentru păsări de carne, lângă
Braşov - , încă necăsătorit; fiindu-ne musafir câteva zile.
Fiul nostru n-avea mai mult de trei-patru ani... A rămas,
cred, să-i întoarcem vizita, la Codlea parcă, însă nu ne-am
mai întâlnit niciodată… În vara anului 2015, prietenul din
sat, Aurel al Neamţului, aflându-mă la el, mi-a dat şi vestea
tristă: Nelu Irimeş nu apucase anul 2000. Director al
Societăţii Comerciale AVICOLA Codlea, se pare că făcea
naveta tot cu trenul... Oficial, căzuse accidental, în timpul
mersului. Real, se vorbea că fusese aruncat intenţionat; de
mafioţii din unitatea ce conducea…
Partea mai bună, la liceul din Jibou: Cornel Grad se afla
şi el pe acolo, în ultima clasă. Mi-a explicat nemaipomenit
de simplu cum s-o scot la capăt cu limba franceză: ê - ul cu
accent circumflex, era de fapt e-ul nostru din sat, folosit la
îndemnat vacile; restul - floare la ureche! În iarnă, la prima
olimpiadă literară, mi-a dat fiţuici şi mi-a suflat cât a ştiut,
stăpânind bine tema… Partea nu prea bună: teroristul
numărul unu, pe nume Ivănescu, profesor de istorie - mult
mai eficient ca blajina Doamnă Barna. Dintotdeauna îmi
plăcuse istoria, însă acum o tratam cu și mai multă atenţie.
Pe lângă exigenţa tipicară, profesorul avea un tabiet ciudat.
După ce-l storcea bine pe elev, dându-l de-a dura, îl mai şi
obliga să se autoevalueze! Am fost martor ocular: cel mai
bun din clasă, veşnic premiant, pe nume Silaghi Mircea, a
răspuns bine, dar s-a blocat la autoevaluare; s-a tot codit,
iar teroristul i-a dat în scârbă atât cât i-a dat! Eram bine
pregătit pentru acest eveniment, dar când m-a ascultat, în
sfârşit, lăsasem puţin garda jos; n-am izbutit răspunsuri
sclipitoare: destul de bune şi atât. - Ce notă să vă pun,

domnul Pop? - m-a întrebat la urmă, uşor zeflemitor. -Zece!
- am rostit fără să clipesc. Nu auzeam, dar am simţit,
nefirească, liniştea ce s-a lăsat: cum va reacţiona temutul
profesor, la aşa impertinenţă?! Nu s-a grăbit, într-adevăr,
însă a fost la fel de sugestiv ca de obicei. Şi-a bătut energic
cotul mâinii drepte cu palma stângă: - Cotul şi pişcotul!…
Opt vă dau!… Am strâns umerii, a stoicism, şi i-am dus
carnetul, să-mi treacă nota, în timp ce colegii chicoteau
mânzeşte. Din câte mi-aduc aminte, a fost singura şi ultima
dată când mi-a cerut autoevaluarea; probabil îi părusem
mai hoţ ca dumnealui ori îşi pierduse complet încrederea în
buna mea obiectivitate. Nici eu nu l-am uitat, fără îndoială;
deja vorba ajunsese în folclorul clasei... Douăzeci şi unu de
ani mai târziu, venit cu lansarea primei mele cărţi, în sala de
festivităţi a bibliotecii orăşeneşti, l-am dat în vileag cu mare
plăcere - că mi-a făcut, că mi-a dres: e dulce răzbunarea! şi l-am invitat în prezidiu, să fie bine văzut, deşi era
cunoscut ca un cal breaz… Alt tabiet original: se dovedi a fi
cel mai pătimaş codoş, din câţi mi-a fost dat să cunosc. Nu
exista relaţie, oricât de firavă; să n-o comenteze în toate
felurile, punând fără economie şi de la el, doar să devină
cât mai picantă. Despre năravurile dirigintelului am mai
scris, într-una din povestirile primului volum publicat. În
acelaşi liceu, nimerise şi Aurica de la Biserică, drăguţa de
odinioară, de la primară, cu care am dat-o frumos la pace.
Acum chiar mă ajuta, turnând-o pe noua prietenă, ajunsă
colega ei de clasă; că mai făcea şi dregea… Dacă, la un
moment dat, relaţia s-a deteriorat, evenimentul n-a avut
nimic de-a face cu delaţiunile ei amiabile; şi mai puţin, cu
nevinovatul codoșlâc al profesorului de istorie. Sincer, chiar
ne iubea. În prima clasă de liceu - a noua - , nimerisem în
C, coleg cu Ida. Ochi dulci, începuse a-mi face la orele de
muncă patriotică, stivuind lemnele pentru iarnă, în şopronul
castelului... Nu peste multă vreme, s-a oferit să mă ajute la
lecții, copiindu-mi într-un caiet cursul de cultură tehnică,
susţinut oral de un maistru. Iar după ce mi-a lăudat un tanc

rusesc, desenat automat pe-o filă - imediat plasat ca
suvenir -, s-a înfiripat o susţinută corespondenţă scrisă;
păstrată mulţi ani de ea, ca amintire... Însă, la începutul
anului următor, aveam de optat între profilul real şi uman,
cum era obiceiul. Planul meu era să trec la cei din A aveau echipă bună de fotbal, pe toţi îi băteau - şi tare mi-ar
fi convenit să fiu titular. Însă, în ziua trierii nu am fost pe
fază. Mircea Silaghi se apucase a-mi explica tărăşenia, dar
s-a întrerupt brusc, să treacă el în A, eu pomenindu-mă
rămas în B; doar pentru că nu ştiusem ce se negocia! Nelu
Tarba, Valer Tămaş, s-au grăbit să mă consoleze: îl aveam
diriginte pe domnul Ivănescu, bun taaare; Ionică Teglaş,
ulterior vecin de bancă, maaare fotbalist, îi dădea zor cu ce
echipă straşnică ne vom face... Viitorii trei ani, aveau să-mi
fie buni colegi de clasă. N-am comis cine ştie ce isprăvi
fotbalistice, deşi eram talentaţi, frumoşi, simpatizaţi; poate
şi pentru că aceia din A erau mult mai agresivi, mai răi;
rareori le smulgeam o victorie chinuită. Deşi cel mai
obsedat de fotbal, mă număram printre cei mai puţin dotați,
poate şi ca efect a lipsei de condiţii din sat. Numai voinţa
mă ajuta să fiu menţinut în lotul probabil, cum se exprima,
pregătind vreun meci pe hârtie, Pamfil Berceanu, coleg cu
un an mai mic, fan declarat al echipei Petrolul Ploieşti, mare
obsedat al balonului rotund, ca şi mine, însă cam la fel de
talentat. Iar cel mai bun fotbalist, unanim recunoscut - Vicu nu prea făcea caz de acest talent! Era destul să-l vezi
jucând un meci, ca să-ţi dai seama că ştia foarte bine ce să
facă în teren. Iar el părea mai degrabă interesat de
încercările mele; citea tot ce scriam, ne împrietenisem…
Banca lui Ionică şi a mea era a treia din faţă, rândul de la
perete: cum intrai, imediat pe stânga. Băncile dinspre
geamuri, erau ocupate de viitorii matematicieni şi medici, iar
la mijloc tronau vestitele, frumoasele, fete din B. Blondele
unguroaice Eva şi Katy, colege de bancă, iar imediat în
spatele lor, bruneta şi dura Tiţi, cum îi spuneam Letiţiei
Dârjan, a cărei unică frică era să nu-şi strice media maximă,

distracţia ei de căpătâi, în pauze, fiind să-mi tragă pumni în
coaste şi să mă ironizeze cu diverse chestii. Aflase de
Silvia, colega cu care flirtasem în şcoala generală şi mă
tachina. Răutăţi de genul aveai ce prinde, pe motiv că fata
cu pricina era un pic mai bine făcută. Dar, pentru a respecta
adevărul, a fost aproape la fel de inimoasă, ca şi Ida. Destul
să-mi amintesc de o duminică întreagă, petrecută la
secretariat, împreună cu Domnişoara Postoş, sora felcerului
din Domnin – una citind, alta bătând, la maşina de scris.
Așa mi-au dactilografiat întâia povestire importantă; cu
aceasta am şi debutat. Ca să nu mai abuzez, ulterior mă
strecuram în secretariat, cu asentimentul domnului director,
duminica, să-mi dactilografiez singur textele... Iar faptul de
a-l avea diriginte pe însuşi marele terorist, sigur că ne
aducea multe avantaje. Fără să întrebe pe cineva, a
proclamat B -ul său drept spuma şcolii, spre oftica restului...
Doar că, în ultima noastră clasă de liceu, a feştelit-o rău de
tot. Din cauze ce nu ne interesau, a trecut ca diriginte la
nişte terchea-berchea, de pe la secţia serală, iar spuma
discret a pasat-o soţiei, profesoara de matematică. Mda;
chipurile, pentru a nu ne plictisi la orele de dirigenţie: în loc
să pierdem vremea ca de obicei, toceam tabla şi caietele,
cu probleme şi exerciţii pentru bacalaureat! Nimeni n-a
comentat prea mult, dar toţi eram, tacit, de acord cu
realitatea: vestitul terorist şi maaare diriginte, nu era decât
un trădător nenorocit! Nota maximă, luată la examenul de
admitere, proba de literatură, a funcţionat ca o ghiulea
strâns legată de picior. Deşi optasem pentru profilul real –
matematică şi fizică –, neavând şanse profesionale în sfera
umană – literatură, istorie, geografie, limbi străine - am tocit
pragul tuturor olimpiadelor literare, în ultima clasă de liceu
ajungând până în capitală – în loc să mă pregătesc suplimentar pentru admitere – cum se sufoca mama; ca să nu
mai pomenesc şi de unchiul Augustin, fratele mare al tatei,
universitar la Cluj-Napoca. În compania lui stabilisem ce
anume aş putea face după terminarea şcolii medii. În

vacanţa de iarnă a penultimei clase, în biroul său de pe
strada Republicii am răsfoit pe îndelete toată broşura
Admiterea în învăţământul superior; degetul lui oprindu-se,
spre uimirea ambilor, la… Facultatea de Cibernetică! Până
atunci, nu ştiam că există, proiectele de familie gravitând în
jurul a ceva-ceva prin centrul universitar de pe Someş.
Când am dat drumul porumbelului pe holurile liceului,
ceilalţi s-au uitat la mine ca la un extraterestru: chiar că le
întrecea pe toate!... Între timp, mă plasasem în plutonul de
mijloc – superior al tocilarilor: nu eram premiant, însă o
medie în jur de 8 tot scoteam. Fără să strălucesc la chimie,
mă apucasem să lansez rachete sol-aer-sol, cu motoare
confecţionate din tuburi goale de cartuşe vânătoreşti. Le
scoteam capsele, turnam un combustibil asemănător prafului de puşcă, preparat în principal din azotatul de potasiu
furat din laboratorul profesorului de chimie, domnul Fekete,
o scumpete de om: nu m-a certat vreodată. Reţeta, o
găsisem în Revista de fizică-chimie, nu era niciun secret,
doar că m-am ţinut de pasiune până mi-am văzut rachetele
ridicându-se în viteză, escaladând acoperişul castelului
unde aveam internatul - dacă nu-l nimereau din greşeală,
rămânând înfipte pe acolo - până în partea cealaltă. Acesta
era inconvenientul, în virtutea căruia nu le puteam boteza
sol-aer, sol-sol, aer-sol ca militarii. Ale mele urcau cât le
ţinea carburantul, apoi cădeau inevitabil, cu botul în jos,
dacă nu se rătăceau. Înghițind supărarea pricinuită la primul
caz - se agăţase de un turn al castelului - am început să le
fabric în serie, să perfecţionez sistemul de aprindere-lansare, proiectând şi confecţionând prototipul variantei cu
două trepte. Nu am apucat să-l mai testez, aveam deja prea
mult succes, era mai simplu şi mai uşor cu o singură
treaptă. La învoirile generale – acasă - luam rachetele cu
mine, să le dau drumul şi pe acolo, spre încântarea lui
Aurel; dar și a puştilor tupilaţi prin tufişurile de pe Valea
Recii, potrivit relatărilor unuia dintre ei, mulţi ani mai târziu...
Profesorii, necum să se supere - dimpotrivă! Iar după ce în

ziarul judeţean a apărut poza cu o rachetă mai măricică,
special confecţionată pentru nu ştiu ce expoziţie judeţeană deşi aceea n-ar fi zburat în veci - am fost citat laudativ pe
ordinea de zi a proximei plenare, de către domnul director
Pitică, în persoană, smulgând aplauzele colegilor, pentru ca
la festivitatea sfârşitului de an şcolar, dirigintele să-mi strecoare un premiu special... Puse peste participările la
olimpiadele şcolare, preocupările acelea speciale, mi-au
adus avantaje mai măricele decât ale adversarilor mei,
premianţii. O tabără la mare spre oftica celor din sat. (Ăia ar
fi preferat să mă vadă bronzându-mă la recoltarea grâului
ori la sapă, fruntaş în producţie, în loc să mă prăjesc pe
nisipul de la Năvodari.) Scutire de muncă patriotică; la
săparea unui canal destinat alimentării cu apă a reşedinţei
judeţene, cocoţată pe nişte munţi... Toate bune şi frumoase,
dar admiterea bătea la uşă, iar eu pierdeam vremea cu
literatura, pozele şi rachetele! Citisem pe rupte şi în liceu,
având acum la dispoziţie două biblioteci - a liceului plus cea
orăşenească - îl descoperisem pe Jaroslav Hasek, cu
bravul său soldat Svejk; bașca Dostoievski, Jack London,
Hemingway, Malraux... Iar ca să-mi umplu timpul și mai
frumos – colegii şi-l pierdeau în nesfârşite discuţii, de
plăcută zăbavă - , sub pretextul unui concurs organizat
parcă de Scînteia tineretului, m-am apucat de scris. N-am
luat niciun premiu, dar m-au găsit nişte fete, cu scrisorile
lor, aşa că m-am pomenit cu altă ocupaţie: corespondenţa!
Situația mea specială începea să-mi displacă tot mai tare:
anii treceau, succesele se adunau, dar tot nu auzeam! Ida,
prietena cu mamă româncă şi tată maghiar, nu se
sinchisea, dar lumea era mult mai mare… Deocamdată,
sub presiunea opiniei publice din zonă, nu mă plângeam nu mă lăudam, cu defecţiunea. Din perspectiva lor, să nu
auzi era o maaare ruşine; aşa că trebuia să stau în banca
mea… Prima povestire, am început-o într-o seară de sâmbătă, la sala de meditaţie din vechiul castel; prin urmare,
decorul acţiunii era cel din locul cu pricina. Colegii se dis-

trau la reuniunile organizate lângă cantină, ca în fiecare
sfârşit de săptămână. Dansau şi cobzăreau fetele, cum era
obiceiul. Într-una din serile acelea, câţiva mi-au făcut o
vizită. Nelu Tarba cred că a fost organizatorul. Puţin probabil să realizeze că-mi făcuseră cea mai tare surpriză din toţi
acei patru ani. Am pălăvrăgit - ceac-pac - și înapoi la
treburi. Eu mi-am continuat sigur povestirea, la cheremul
inspiraţiei capricioase; ei probabil că s-au întors la dans.
Prin sala de întrunire, unde visam să ajung într-o bună zi,
nu curgea doar lapte şi miere; potrivit mărturisirilor sincere
ale lui Marian Ioan, din A. Era musai să vorbeşti mereu, să
tot vorbeşti, să tot dai din gură, până venea momentul când
nu mai aveai despre ce vorbi! Nasol de tot, te cam lua
dracu’ dacă amuţeai, aceasta era situaţia… Nu l-am
întrebat cum făcea, despre ce tot pălăvrăgea ca să n-o
încurce, dar presupuneam că nu despre literatură, singurul
subiect ce-l stăpâneam cât de cât… Nici Dorel Breban,
băiatul cel mai frumuşel, cel mai nebunatic şi mai zvăpăiat
din câţi am cunoscut în liceu, nu era scutit de asemenea
corvoade. Seara, în sala de meditaţie, fiindu-ne şi supraveghetor, în absenţa lui Nelu Sabo, pedagogul, în loc să se
omoare cu toceala, se omora cu scrisorelele de amor:
Câteodată trecea şi de zece pagini - Numai la una!, preciza
el cu modestie; pentru că scria, simultan, mai multor fete.
Nu l-am întrebat dacă se repeta, calchiindu-le, pentru că
fetele oricum nu se cunoşteau: exclus să le schimbe între
ele... Am preferat să presupun că toate erau originale,
potrivit regulii povestirilor literare; în sinea mea admiţând
că, totuşi, aveam o soartă mai bună decât a lui… Mamei,
prea puţin îi păsa de preocupările mele extraşcolare. Iar
într-o zi mi-a zis pe şleau că dirigintele nu privea cu ochi
buni istorica decizie, luată împreună cu unchiul Augustin. La Bucureşti, la cibernetică, este foarte greu, Doamnă Pop!
- i-ar fi declarat răspicat la o întâlnire – Liceul nostru este
prea modest pentru pretenţiile de la A.S.E., nu avem profesori cu experienţă pentru asemenea nivel… Acolo intră

numai miezul!… În loc să mă smiorcăi, cum poate se
aştepta dumneaei, am mârâit orgolios: …-Adică, eu sunt
coajă?!... Asta vrea să spună domnul diriginte?!… N-a mai
insistat, din simplul motiv că tare-i plăcuse replica; după 18
ani de zile - doar meditativ, milos, bleg - începeau să
licărească şi la mine ceva scântei de personalitate! Oricum,
grijile secrete, mari, grele, îmi gravitau în jurul promovării
literare. Prin al doilea, maximum al treilea an de liceu,
începusem să trimit realizările redacţiilor de reviste, asiduu
urmărite; în acea perioadă de relaxare social-politică. La
Familia din Oradea, unde chiar aveam să debutez în ultima
clasă, la România literară (…cam stângace Dilema, şi cam
spusă, dar se observă calităţi de prozator…), proaspăt
înfiinţată în locul Gazetei literare, la Tribuna din Cluj-Napoca, dar mai ales la fosta revistă Tînărul scriitor, devenită
Luceafărul, ca să mă ia în primire cel mai controversat şi
năbădăios autor al momentului: brăileanul Fănuş Neagu.
Ce de perdafuri aveam să mai înghit de la acesta!… Unii
cred că scriu literatură şi mi-o trimit mie; alţii deturnează
avioane – lumea-i mare!... Fusese replica cea mai
miezoasă, de la poşta redacţiei, pe care profesorul de fizică
nu contenea s-o pomenească şi să se hlizească, deşi nu
era treaba lui. În toate acţiunile cu substrat literar fusesem
împins şi tras de foarte discretul Aurel Păşcuţă, cel mai
agreat profesor de literatură, predând, logic, la secţia
umană. Era unicul mentor eficient al ucenicilor literari –
deocamdată noi doi, mari şi laţi, Viorel Varga, poet, plus
subsemnatul prozator – dar şi al revistei Lyceum, apărută
într-un singur număr... Nici el, nici domnul Iuliu Suciu,
vechea somitate literară a liceului - îmi citise şi analizase în
cenaclul şcolii ultimele încercări în versuri - nu au comentat
absolut nimic. Oricum, a fost incidentul decisiv al opțiunii
pentru un pseudonim...
În atmosfera destinsă şi democratică, așa cum s-a
desfăşurat parcursul ultimei clase de liceu - printre altele m-am trezit invitat la cofetăria din centru, la o cafea, de

profesorul de limba franceză, Viorel Tăutan. Singurul, cred,
ce a subscris ideii dirigintelui, cu spuma şcolii, pentru că
aveam să realizăm procentul maxim al reuşiţilor la admitere. Invitaţia avea să fie doar întâiul pas spre înfiriparea
unei prietenii încântătoare. Ca subiect de conversaţie, îmi
povestea despre viaţa studenţească, trăită de el la Cluj-Napoca... Deocamdată, n-am avut curajul să-i spun că
semăna leit unui vestit actor polonez, pe care-l iubeam
nespus; de fapt, mi-au trebuit mai bine de 30 de ani… Cu
acelaşi prilej, bine plasaţi la o masă de pe terasa unei
cârciumi capitaliste, din Jiboul anilor 2012, am aflat despre
febleţea lui, Dorina, fosta mea colegă din clasa a noua. O
cunoscusem bine, fiind prima ce mă încurajase şi chiar mă
ajutase la încropirea unei colecţii cu poze de actori, după
obiceiul vremii. Cu ea am avut şi întâia întâlnire, uşor
stângace, deşi în scopuri serioase, de colecţionar, nu
amoroase; îmi şi plăcuse, însă era mai ciudată ca mine.
Nimeni n-o văzuse plimbându-se cu un băiat... Avea talent
la pictură, câştigând detaşat concursul pentru desemnarea
titlului şi copertei revistei culturale a liceului. Dar nu se
transferase la cel de arte plastice, din Cluj Napoca, fără să
ne întrebe mai întâi: ce părere aveam despre pasul acesta?
După acel sondaj de opinie, n-am mai văzut-o niciodată.
L-am rugat pe Viorel să ne aranjeze o întâlnire, pentru a
doua zi, când aveam treabă în oraşul de pe Someş. Să
stăm la o cafea, ca foşti colegi. Surpriză: - Nu cred că vrea
să te vadă! - mi-a mărturisit franc profesorul de franceză.
Cu ce-i greşisem simpaticei colege, de pe vremuri?!
Părăsise liceul pe parcursul ori la sfârșitul clasei a X-a, mult
înainte să ajungem cu toţii în febra ultimului an... La drept
vorbind, BAC-ul nu era încă sperietoarea anului 2012;
teroarea noastră rămânând admiterea la facultate.
Profesorul de fizică, cel puţin, ne-a meditat asiduu, ne-a şi
suflat la lucrarea scrisă, problemele erau chiar de la sfârşitul manualului ultimei clase, pentru care nu se omorâse
nici el cu firea - tocmai se îndrăgostise! - , expediindu-le,

aşa, ca la încheierea liceului: fizică atomică! Şeful comisiei
era un profesor amabil, cumsecade, sosit din Centrul Universitar Cluj-Napoca. Printre noi se strecuraseră şi absolvenţi mai vechi, ce nu luaseră la momentul absolvirii maturitatea, cum i se mai spunea odată BAC-ului, încercându-şi
acum din nou norocul. Unul dintre aceştia, simpatic foc, s-a
făcut remarcat în două rânduri. Prima dată, la examenul de
limba rusă, pentru că absolvise profilul uman. Cică a tras un
bilet, s-a aşezat într-o bancă, poate a şi mâzgălit ceva pe
foaie, dar venindu-i rândul, a mărturisit cinstit: - Domnule
Profesor, în limba rusă, eu nu ştiu decât o poezie! - Ha-haha!... Bravo!.. Ha-ha-ha!... - s-a amuzat cumsecade universitarul. Însă l-a îndemnat s-o spună, l-a ascultat, a zis că-i
bine şi i-a dat nota minimă de trecere! Câtă fericire pe
băftosul - curajosul! A şi făcut un chef cu Mihai Zah, bun
amic de-al lui, parcă şi consătean, pentru că la restul
disciplinelor se descurcase binişor. A doua oară s-a remarcat când l-am întrebat, la dormitor, ca între absolvenţi: …Şi, mai departe, ce ai de gând să faci?…Unde dai
admiterea? Chipurile, a reflectat oleacă, şi-a scărpinat
circular bărbia, băşcălios, cu degetele răşchirate ale mâinii
drepte:-Anul acesta mai stau… Mă refac…- Ha-ha-ha!…
Ho-ho-ho!… - izbucniră băieţii. - Era uscat rău, de-atâta
învăţătură! …- L-a omorât toceala!... - Mai bine s-ar mărita!
- completase unul, răutăcios, cu aluzie la fetele hotărâte să
scape de teroarea tocelii - măritându-se!... Ultima vizită
înainte de plecare am făcut-o, logic, în sala de meditaţie din
noul sediu al liceului, unde-mi tocisem coatele cel puţin doi
ani; dimineaţa la ore, cu toţii, iar după-amiaza la meditaţie,
cu internii. În ziua festivă a absolvirii, prin luna mai - urma
faimosul banchet, cu profesorii şi colegii, pregătirea pentru
bacalaureat -, umblasem făloşi în toate părţile, eşarfele albe
fâlfâind pe piept, iscălindu-ne reciproc pe ele, iar la sfârşit,
singur în sala de clasă, începusem povestirea legată de
eveniment: O floare uitată pe bancă... Între timp, BAC-ul
trecuse, îl luasem, clasându-mă al doilea; trebuia să plec,

să dau admiterea, viaţa mă aştepta... Am recitit-o, am
finisat-o, am dezvoltat-o; apoi am ieşit pentru totdeauna din
ultima sală de clasă, acum pustie - mda; am ieşit din
adolescenţă… -, aruncând o lungă ocheadă peste băncile
goale…
4. Ruşinea
Până să plec la Bucureşti, am luat asiduu meditaţii cu un
profesor de matematică din Cluj-Napoca, recomandat de
unchiul Augustin. Mirosea a... îngrăşare a porcului în Ajunul
Crăciunului, potrivit opiniei mele cinstite; fascinat de imensitatea necunoscutului ce mi se deschidea brusc în faţă!
Dar nu mai aveam loc să întorc! Mama se gândise la toate
posibilităţile profesionale, cred, inclusiv aceea de fotograf,
pentru că îmi luase şi un aparat rusesc SMENA, cu care
umplusem o mulţime de filme, copiindu-le tot în laboratorul
de chimie, împreună cu Vasi Ciobanu, coleg de clasă şi bun
amic. În ciubernetica mea, mama nu credea chiar deloc, dar
pusese la bătaie toate resursele financiare, în deplin acord
cu tata, aşa că era musai să lupt până la capăt, potrivit
bunei instrucţii prusace, cum aveam să etichetez sistemul
educaţional din nord-vest. Mai ales ştiind că, vorba mătuşii
Cobea cea Mare, până şi absolvirea liceului fusese prea
mult, pentru un biet şi amărât surd, şcoala generală din sat
fiind deja suficientă, iar ca meserie: crescător de cai, ca
badea Vasile, cioban, văcar, găinar, porcar - toate erau
bune şi nu se cereau studii aşa mari... Mda, era de ruşine
pe acolo să fii surd, dar să rămâi colectivist era mult mai
ruşinos; deși n-o striga nimeni în gura mare... Mă întreb şi
azi, nu fără melancolie, ce s-o fi ales de Emil, prieten la
admitere, prieten în primele săptămâni de școală; trezit,
dintr-o dată, că nimic nu-i mai plăcea: şcoala era grea,
profesorii răi, la internat era frig. Ultima dată, l-am văzut
dând cu o nuieluşă după un viţel, tras cu greutate de tatăl
său spre târgul de animale. Mai abandonaseră şi alţii liceul,

însă probabil exista o motivaţie la mijloc: să rămână acasă
ori să încerce la vreo şcoală profesională, în timp ce eu nu
mai aveam nimic pe listă. Prea eram nepriceput la muncile
agricole ca să rămân în sat, iar la profesională nu mă
primeau nicăieri, din câte aflaseră ai mei. Şi, ca să fie
tacâmul complet, moţul de pe tort: ruşinea de a fi surd! Deja
în anii liceului descoperisem că unii colegi mă urau pentru
aceasta, deşi nu prea înţelegeam de ce! Ştiam că nu le
făcusem absolut nimic, iar mama nu contenise a trâmbiţa
marea susţinere ce-aş fi avut-o din toate părţile: oameni
complet necunoscuți, cică s-ar fi şi rugat să mă ajute Cel
de Sus! Nu-mi închipuiam că minte în asemenea hal. În ce
priveşte ruşinea de a fi surd mi-a trebuit aproape o viaţă
până să înţeleg ceva, dar nu sunt sigur cât am înţeles din
tot. Sudiştii, printre care mi-am trăit cea mai mare parte a
existenţei, nu se formalizau prea mult, doar că nu insistau
asupra detaliului: aşa cum un altul era cam şchiop sau cam
chior sau cam prost, mergea şi unul ca mine... Venit cu
diverse treburi pe meleagurile natale, spre sfârșitul anilor .
90, s-a întâmplat să fac un drum, de la Baia Mare până la
Someş-Odorhei, având în maşină un singur pasager: cel
mai mic dintre nepoţi, minor la acea dată, deci stând pe
bancheta din spate. Drumul nu era prea lung, însă nici prea
bun, având nevoie de aproape un ceas pentru a-l străbate.
Am plecat cu bine, am ajuns cu bine la soră-mea, îi era
bunică, și mi-am văzut de treburile mele. Trecând prin zonă
cu altă ocazie sora mi-a relatat o mică reclamaţie de la pasagerul acela special. Cică a stat cu grijă şi cu multă frică,
singur acolo în spate, ştiind că unchiul de la volan nu auzea
şi cine ştie ce primejdie se putea întâmpla din această
cauză! Am râs amândoi, cu poftă; iar eu am mai înţeles un
strop din esenţa așa-zisei ruşini...

5. Piaţa Romană
Am plecat de la Cluj-Napoca înghesuit într-un accelerat
de seară, fericit că prinsesem şi un bilet fără loc; deşi am
fost obligat să moţăi toată noaptea pe hol, solid ancorat de
bară, dar şi pălăvrăgind cu un alt candidat la admitere. În
Bucureşti am fost luat în primire de Doamna Ina, asistentă
de chimie, nora soţilor Niţulescu, vechi amici de-ai unchiului
Augustin, avea să fie zâna mea cea bună pe toată durata
sejurului din capitală. M-a ajutat să mă înscriu, să mă
cazez, apoi mi-a cerut să-mi scot avizul medical special,
fără de care dosarul nu era acceptat. M-am dus la clinica
doctorului Doru Hociotă, unde mai fusesem cu ai mei, pe
vremea şcolii generale şi a liceului, emoţionat cât cuprinde:
oare o să-l găsesc? Oare o să mi-l dea? – Nicio problemă! a fost replica acestuia, aflând motivul. Iar când l-am întrebat
dacă este util să iau şi nişte vitamine, denumite parcă
otoneurine, recomandate insistent de un alt medic, m-a
privit fix în ochi şi m-a întrebat sec: - Eşti complexat de
faptul că nu auzi? Originar din oraşul de pe Someş, de-ai
noştri deci, prusac, ştia despre ce vorbeşte. Am clătinat
capul, sincer: - Nu. Doar că uneori nu prea îmi convine...
Vestitul chirurg orelist a vânturat palma: - Atunci, vezi-ţi de
treabă! N-ai nevoie de vitaminele acelea... Baftă!... Odată
dosarul de înscriere acceptat, eram legal şi oficial înscris.
Nu-mi mai rămânea decât să tocesc, până în ultima secundă, în camera de la cămin ce-o împărţeam cu alţi doi băieţi,
să merg de trei ori la cantină şi să combat canicula, net
superioară celei din nord-vest, cu sifon rece îndulcit, de la
vânzătorii ambulanţi ce mişunau în zona Gării de Nord...
Abia în dimineaţa primului examen scris, parcă la matematică, am realizat dimensiunea dandanalei! Piaţa Romană, cu sediul Academiei de Studii Economice, pe frontispiciul căreia mai scria Comercială, era blocată. Candidaţi
emoţionaţi - potrivit ultimelor zvonuri, la facultăţile mai

solicitate, ca a noastră, erau şi peste şapte candidaţi pe un
loc! -, rude mai emoţionate decât candidaţii luau cu asalt
uşile larg deschise de la intrare, ca să ajungă în marile
amfiteatre. Eu mă băgam bine în faţă, cu ochii pe buzele
celor de la uşi, fluturând în mâini listele acelea, unde ştiam
că figurează şi numele meu, să nu-mi scape vreo strigare...
Odată intrat – linişte şi pace! Singura surpriză: la proba
scrisă de fizică se cerea numai teorie, spre fericirea multora
şi spre necazul meu, care prea mă omorâsem cu rezolvarea problemelor, inclusiv în ultimele zile... După trei-patru
ceasuri bune: intrat în amfiteatru, lucrat în draci, verificat,
trecut pe curat, predat foile, inclusiv ciornele, nu-ţi mai
ardea decât de luat câmpii! Abia a doua zi ne revenea pofta
de învăţat, cu entuziasmul la cote minuscule. Iar când
examenele scrise, eliminatorii, s-au terminat, o tăcere grea
a luat locul agitaţiei frenetice... Până să se afişeze rezultatele, nu avea rost să te gândeşti la tocit: dacă nu scoteai
minimum media 5 puteai să-ţi strângi bagajele şi să pleci
acasă. Greu de aşteptat, sub arşiţa nemiloasă a capitalei! În
acea perioadă am comis cea mai pesimistă scrisoare către
ai mei, de parcă nu-şi făceau ei destule griji!... Rezultatul
afişat în dreptul numelui meu era în jurul notei 6, nici nu
scăpasem, cum speram la disperare, în clipele de pesimism, dar nici nu intrasem, aşa cum visam. A apărut şi
unchiul Augustin în persoană, care mi-a declarat, uşor
ironic, însă conciliant: deşi rezultatul era la limită, aveam
şanse. Pentru un tocilar de nota zece, cum fusese dumnealui, efortul nu era de neglijat. Deci, m-am întors la toceală!
Colegii de cameră scoseseră rezultate mai slabe, ceea ce
nu mă consola câtuşi de puţin. În ziua ultimului examen,
probă orală, a apărut din nou zâna cea bună: potrivit indicaţiilor unchiului, avea să mă însoţească la intrare pentru a-i
da un minimum de explicaţii profesorului examinator, să nu
mă trântească dintr-o neînţelegere de comunicare. Ceea ce
a şi făcut: profesorul a ascultat-o politicos, dând din cap şi
privindu-mă binevoitor din când în când, apoi m-a invitat să

aleg biletele de papagal, iar la sfârşit să vin cu rezultatele
pe foi. M-a examinat în banca unde stătea, ascultând obosit
răspunsurile, mi-a zis că este bine, fără să mai zăbovească
la ultimul punct, neterminat; aici cred că m-ar fi putut
înfunda. A mai pus câteva întrebări generale, fără legătură
cu subiectul, mi-a zis baftă şi că pot pleca. Habar n-am ce
nume avea amabilul profesor, fără de înţelegerea căruia era
puţin probabil să fi trecut hopul, dar nu l-am mai văzut
vreodată. Pe zâna mea cea bună, Doamna Ina, am revăzut-o și în toamnă; m-a ajutat iar, la cantină, la cazare, la
înscriere, treburi de care se mai ocupase şi Marele Unchi,
eu devenind complet transportat după ce-mi văzusem
numele pe lista rezultatelor finale, deasupra liniei admişilor,
dar destul de aproape de ea. Priveam, înţelegeam, mă
salutam cu un viitor coleg, parcă Nicu Manole, vag fericit că
era admis, plecam, mă întorceam iar; nu mai ştiam ce naiba
să fac: asta-i tot, chiar s-a terminat?! Cu ultimele licăriri de
bun-simţ, am intrat într-un oficiu poştal să expediez o telegramă alor mei: toate smiorcăielile din scrisori se anulau –
gata, eram student la Facultatea de Cibernetică! În aceleaşi
zile înfrigurate, povestea tata, în timp ce mama se zvârcolea în ghearele tracului, el avusese un vis frumos prevestitor: cică eram cu doi cai - alb unul, negru altul - pe o
pajişte verde; iar la sfârșit am încălecat pe calul alb şi am
plecat, m-am tot dus... Abia când am dat nas în nas cu
fostul profesor de fizică, în clădirea liceului - abia coborât
din trenul de Bucureşti, venit să mă laud cu vestea proaspătă, ca tot ardeleanul - am realizat dimensiunea faptei. - Ai
reuşit?! - mă luase imediat în primire, cu ochii înflăcăraţi. Mda...- am făcut-o eu pe modestul, exagerând voit, potrivit
obiceiului: primul din coada listei!... - Dar ai reuşit! - îi
sticliseră iar ochii. Să fi fost primul din toată istoria liceului:
este o mare cinste să intri la Facultatea de Cibernetică!... Ai
reuşit! ... Ai reuşit! ... Elanul său molipsitor m-a cam
surprins şi i-am iertat răutăţile gratuite, cu deturnările de
avioane şi alte poante, preluate de la poşta redacţiei lui

Fănuş Neagu... Cu domnul terorist Ivănescu n-am discutat
niciodată subiectul, dar, mulţi ani mai târziu, aveam să aflu
că şi fiica lui absolvise aceeaşi facultate; auzind, aproape
mă rugam să-i fi plăcut acolo, măcar cât îmi plăcuse mie,
adică să nu fi fost o simplă toană de conjunctură...
5. Micile amfiteatre
Abia după rezolvarea tuturor formalităţilor, scârboase
dar necesare, de înscriere, cazare în căminul de pe strada
Al. Sahia, cartelă pentru o cantină comună – urmând ca de
la începutul lunii noiembrie să trec la cea dietetică, din Pasajul Victoriei, dat fiind că avusesem două ulcere gastroduodenale în ultimii doi ani de liceu - şi câte or mai fi fost, la
remorca bunei mele zâne, doamna Ina, am priceput că noi,
ciberneticienii, vom avea cursurile în micile amfiteatre de pe
Calea Dorobanţilor, colţ cu strada Eminescu, într-o clădire
destul de impunătoare, abia terminată. Aici mai aveam şi
săli de seminarii, cabinete de specialitate, iar în spatele
celor două construcţii, aşezate în vinclu, era plasat sediul
Centrului de calcul, unde funcţionau câteva calculatoare
noi-nouţe, marca I.B.M. Până să înceapă înfiorătoarele
cursuri - încă nu ştiam ce hram poartă - am descoperit şi
mica litografie a A.S.E., la subsolul vechiului sediu; de acolo
aveam să cumpăr printre primii toate fascicolele litografiate,
destinate fie numai nouă, fie nouă şi tuturor pămpălăilor de
boboci... Primul curs autentic studenţesc a fost cel de
contabilitate, ţinut de o somitate pe nume Mihai Ristea,
pare-se cel mai mare contabil din câţi livrase academia. Mă
aşezasem lângă Mihai Costea, coleg de cameră la cămin,
însă am regretat amarnic. Scria în stilul vechilor asiro-babilonieni, aşa că nu prea descifram nimic. Însușindu-mi
greșeala, m-am strecurat mai ales alături de Nicu Diaconu
şi Dan Barcaru, pe aceștia descifrându-i cu multă uşurinţă,
plasat în stânga lor; deşi, la întorcerea paginii caietului
studenţesc, rămâneam fără câteva rânduri scrise... Dacă

scriau pe coli albe, era mai bine; oricum, la pauză
recuperam ce-mi scăpase! Dacă totuşi mai rămânea ceva,
aveam tot timpul acasă, la cămin. În mai puţin de două
săptămâni m-am lămurit că nu era cine ştie ce filosofie cu
luatul cursurilor, mai simplu chiar decât în liceu. Pe parcurs
am apelat la ajutorul aceloraşi colegi, ca şi al altora, să-mi
ia cursurile cu indigo, la dublu, iar eu chiuleam, cum era
bunul obicei... Această versiune era, probabil, din perspectiva mea şi-a altor optimişti. Pentru majoritatea bobocilor,
atât luarea cursurilor cât şi adaptarea la stilul de viaţă
universitar nu părea deloc uşor. În liceu, potrivit mărturisirii
lui Teo, fruntaşul promoţiei, un elev destupat reţinea cel
puţin 50 %, din ce preda profesorul. La cursuri, în cel mai
bun caz, destupatul doar îşi făcea o impresie, zorit să scrie
tot ceea ce i se dicta-preda. Acum baza învăţării devenea
studiul individual! Nu degeaba eram numiţi studenţi, adică
ce făcusem eu vrând-nevrând cam din clasa a cincea...
N-am suflat o vorbă, nimănui, despre micile descoperiri:
aveam de luat o groază de examene, ca să nu mai vorbesc
de licenţă... Deşi unii colegi, precum viitorul naş Nae, nu
vedeau cu ochi buni asemenea tertipuri, am profitat fără
scrupule de orice sclipire de bunăvoinţă conjuncturală din
partea profesorilor, fără să exagerez prosteşte. În prima
vacanţă studenţească - ne pregăteam să mergem la I.A.S.
Nazarcea, ca în fiecare an - binevoitorii de la asociaţia
studenţească mi-au avansat o propunere inimoasă: în loc
de munci agricole, să merg acasă, dată fiind situaţia mea
specială. A fost singura dată când am mulţumit politicos,
dar am refuzat ferm. Aflasem deja că locaţia cu pricina era
situată la mai puţin de 15 kilometri de litoral: se putea
ajunge cu o banală ocazie. În virtutea aceleiaşi situaţii
speciale, majoritatea examinatorilor îmi acordau un avans
din start; iar constatând că mai şi ştiam câte ceva, nu se
sfiau să-mi treacă în carnet note babane, cum m-am lăudat
fără falsă modestie şi în faţa surorii mijlocii a bunei prietene
din liceu, venită la nişte cursuri postliceale de calificare...

Teroristul necontestat, şi auto-proclamat şi auto-lăudat, al
facultăţii noastre, pe nume Gheorghe Dodescu, era cu mult
peste tot ce cunoscusem în materie. Ne-a ţinut minunat în
pumni, tot anul al doilea, dar mi-a acordat cu uşurinţă nota
maximă la cel mai greu examen – calculatoarele - cu
moaca numai zâmbet de simpatie, văzând că n-am uitat să
pun într-o schemă logică nişte nenorociţi de biţi, mereu
uitaţi de alţii, deci pretext de picare; probabil că erau exact
cei de care îi plăcea la nebunie... Cam la fel am păţit-o şi cu
Predescu - pisica blândă, ce pe mulţi i-a zgâriat rău de tot -,
la examenul maşini de calcul, unde-mi căzuse subiectul cel
mai păcătos: tabulatoarele! A pus şi conectorul pentru ...
bla-bla-bla! - îi arătase admirativ asistentului pe schema de
programare a venerabilelor hodoroage, văzute o singură
dată, în Direcţia Centrală de Statistică... La filosofie,
simţindu-mă stăpân pe materie, dar mai având şi o dulceaţă
de profesor, m-am obrăznicit, pentru prima și ultima dată,
solicitând o atenţie... specială. Vorbeam ca dracu, poate ca
mă-sa; nu cumva să fiu depunctat sub acest pretext. Radu
Cezar, cum se numea filosoful, s-a declarat de acord, niţel
amuzat. Încheind răspunsul, m-a trecut bine prin bibliografia
suplimentară; deși nu stăpâneam perfect concepţiile lui
Claude Levi Strauss, a declarat, ritos şi el, că mai mult de
10 nu are cum să-mi dea... Una peste alta, la finalul celui
de-al doilea an, turtit, stors ca o lămâie, dar cu trei note
maxime, mă simţeam mult mai bine ca la intrarea în liceu,
când îmi ieşise figura cu literatura. Îmi era clar că nu mă
mai puteam pierde pe drum cu uşurinţă, aşa cum s-a
întâmplat cu alţii, din păcate... Statistica celor cinci medii
anuale, calculată pe ultima filă a carnetului studenţesc şi
arătată cu modestie în toate părţile, este de-a dreptul
triumfală, în raport cu teroarea admiterii!...

6. Reîncarnarea
...Multă vreme după evenimente, având în spate zeci de
ani de convieţuire amiabilă, m-am dumirit că la sudişti
decisivă era iubirea, iar la nordişti hotărâtoare era gândirea.
Dacă-i pici cu tronc din prima, un sudist te iubeşte aşa cum
eşti. În timp ce nordiştii se gândesc bine-biiiine, mai
comentează sfătos cu neamurile, apoi cu vecinii din sat, ba
chiar cu cei de peste deal. Și abia atunci, dacă totul este
oblu fundamentat, bine văzut de sat, cât de cât agreat de
cei de peste deal, vin și restul poveştilor, inclusiv iubirea;
desigur că într-o variantă mai potolită, mai de bunsimţ, mai
realistă, mai puţin pasională... Nu ştiu exact cine a aruncat
vorba; dar, la vreo cinci ani de la Revoluţie, am aflat
noutatea: existau soluţii şi pentru situaţia mea. La Paris, nu
la Bucureşti, dar existau. Cel mai entuziast s-a dovedit
Eugen Doliş, ca-n alte dăţi, iar Petrică Perianu, de la
Urleasca, cel mai bun şef al meu, în tandem cu Nelu
Crişan, nepotul din Baia Mare, şi-au asumat rolul de sponsori financiari. Cu ajutorul lui Viorel Mortu și a fiicei sale,
stăpânind bine limba franceză, am luat legătura cu Parisul.
Răspunsul medicului francez era scurt şi simplu: implant
cohlear. Puteam să merg direct la ei, sub rezerva că ar fi
fost cam costisitor pentru un străin (omul anexa şi un calcul
exact în franci francezi), recomandarea fiind ca mai
degrabă să iau legătura cu doctorul ieşean Traian
Ghindaru, care tocmai trecuse pe la ei, pentru specializare,
timp de un an ... Dezarmant!... De-a dreptul banal!... Marea
surpriză a furnizat-o, în schimb, anturajul. - N-o să-ţi placă
ce vei auzi!- mi-a spus-o cel mai curajos, majoritatea
preferând să mocnească, tăcând politicoşi. - S-a terminat
cu cariera ta de programator, cu proiectele tale de prozator!
- mi-a trântit-o și mai sugestiv în obraz chiar... Brutus, fiul
meu, pe atunci în vârstă de aproximativ 20 de ani... Ce era
de făcut?! După o viaţă de iluzii şi speranţe, iată, riscam să
mă înec la mal, ca un vestit politician, dintr-o etnie

minoritară... Deocamdată, să zicem, cel puţin de ruşinea
elanului adus de susţinători, puteam să merg la adresa
recomandată, urmând ca apoi să vedem ce şi cum, la mijloc
existând şi nişte costuri; destul de măricele pentru sărăntocii din Europa de Est. - Aşteaptă să mai crească și valoarea pământului; vei face rost de banii aceştia, nu este o
sumă foarte mare… m-a încurajat domnul Eugen Katz,
evreul satului, plecat mai demult în State, revenit în vizită,
într-o vară...
Exact când făceam drumul spre Iaşi, spre frumuşelul şi
simpaticul doctor Ghindaru, să demarez cumva procedura
de implant cohlear, în maşina condusă de fiul meu, având
pe rol şi nişte afaceri cu tehnică de calcul, am citit broşurica
unui olandez, Paul Liekens, cu titlul scurt: Reîncarnarea. Nu
mai ştiu cum a ajuns în mâna mea dar subiectul m-a prins
imediat. Creierul de ateu, sincer însă deloc dogmatic, a
receptat nemilos mesajul ştiinţific, totul fiind cât se poate de
clar şi logic! Aşa că tot ce am mai citit ulterior despre
universul suprafizic, n-a făcut decât să completeze
mozaicul, sumar schiţat de prima lectură...
Altfel, vizita la Iaşi a decurs promiţător; m-am înţeles
perfect cu Profesorul Traian Ghindaru, aflat la clinica
feroviară, singura problemă rămânând o bagatelă: 20 mii de
dolari americani, costul procesorului ce se implanta în
cohleea urechii drepte...
7. Muzica sferelor
Eram încă în dilemă - să-mi fac, să nu-mi fac implant
cohlear? - când am avut o mică discuţie pe marginea
subiectului, cu o prietenă ce îmi împrumuta cărţi pe teme
adiacente noului pol de interes: şi reîncarnare, şi viaţă de
apoi, şi filosofie indiană, şi evoluţie spirituală. Spre surpriza
mea femeia susţinea nu numai că este inutil să-mi tot fac
probleme, cu lipsa auzului, dar că situaţia ar fi mai degrabă... favorizantă! -Care să fie favorul?! - am vrut să ştiu

imediat, băşcălios. -Neauzind gălăgia lumii, un stres
înfiorător, poţi auzi mult mai uşor muzica sferelor!... Drăcie
cu pălărie! La una ca aceasta nu mă gândisem! Adică o
defecţiune unanim condamnată de către toţi oamenii cumsecade, să devină chiar un avantaj?!... Citind niște
dialoguri, ale unui vestit maestru indian, cu învățăcei din
toate seminţiile, am găsit ceva și mai potrivit. Pe de o parte,
afirmaţia că unul dintre discipolii săi ce nu auzea cu urechile
fizice, auzea în schimb foarte bine muzica sferelor, cu
urechile subtile. Iar pe de altă parte, în anumite cazuri,
funcţie de trecutul karmic şi alte poveşti de genul acesta,
lipsa auzului este, de fapt, un... ajutor bine mascat! Din partea lui Dumnezeu, fără doar şi poate...
Epilog: oficial, din raţiuni financiare, iar în particular din
raţiuni nefinanciare, nu m-am dus în veci la operaţia de
implant cohlear...
8. Am fost un outsider
Revelația s-a produs după ce deja scrisesem paginile de
mai înainte. Pe fundalul unei mici dispute constructive, fiica
mea mi-a recomandat un best-seller, o carte mai pe gustul
cititorilor din generaţia ei, ca să-mi fac o părere: Malcom
Gladwell, David şi Goliat, Editura Publică, anul 2013. Am
citit, am perceput destule similitudini, între existenţa mea și
cele scrise de american, acceptând fără mofturi că fusesem un outsider, chiar dacă n-o ştiusem. În definitiv, cui nu
i-ar conveni să fie, cumva, în compania unui rege vestit;
deşi la origini fusese cioban, ca de altfel și majoritatea
supuşilor săi? Nu există creştin să nu fi auzit despre celebra
pildă, aici devenită titlu de carte.
Am fost obligat să rămân programator. Aceasta ar fi
prima sinteză. Undeva-cândva, în viaţă, eram nemulţumit;
rămâneam la munca de jos, în timp ce majoritatea colegilor
răzbăteau, deveneau şefi... A trebuit să mi-o spună Arpi cel
sincer: - Ca programator, ştiam să fac ceva; ajungând şef,

n-am ştiut să mai fac nimic!... La comanda pieței, cererea a
explodat: programatorii au ajuns la modă; n-am avut încotro
decât să fac soft profesionist, pentru piaţă, deşi nu eram în
top... Cel mai înzestrat coleg din grupă mi s-a părut George
Costea: abia aştepta să se angajeze, ca să facă programe!
Sincer, nu ştiu ce programe a realizat, nu l-am mai văzut;
n-a apărut la întâlnirile colegilor de facultate... La fel şi
Oprică, despre care doar am auzit, prin anii 2000, că ar
colabora cu nişte italieni... Stoica Florea a făcut şi el soft
profesionist, din câte ştiu, tot în ultimii ani, deşi pe vremuri
nu avea cine ştie ce cotă ca programator, la fel ca mine...
Un simplu paradox? Într-un rând, n-am putut să-mi abţin
trufia: am mărturisit-o on-line altui programator: -Tulai,
Doamne, noi suntem cea de-a Cincea Putere în Stat! Curat
naturală; cum vor fi fost toate puterile, mai la începutul lor...
Altor programatori le-am zis, la fel de trufaş, că s-ar putea
să avem de lucru chiar şi pe patul de moarte... Nu ştiu când
se va întâmpla evenimentul: să nu mai scriu nicio linie de
cod sursă; adică să nu mai fac soft absolut deloc. Probabil
va fi ziua cea mai tristă din toată existenţa mea...
Nu am auzit prostiile lumii, deşi am văzut-o destul de
bine. Altă sinteză. Multe dintre ele mi-au fost refuzate. Pe
termen scurt, posibil să nu-mi fi convenit; pe termen lung,
nu-i exclus să fi fost un favor... prost mascat. Este destul să
rememorez cazurile câtorva colegi mai apropiaţi. Emil cel
melancolic, prietenul din clasa a noua: nimic nu l-a
împiedicat să renunţe la studii; deşi a da cu o nuieluşă în
urma unui viţel spre târgul de animale nu era ce-mi doream
eu să fac într-o viaţă de om. Pe Dorel Breban, cel frumuşel,
deştept, nebunatic şi zvăpăiat, nimic nu l-a oprit să se
căsătorească, la 18 ani abia împliniți, cu o fată frumoasă,
matură, bogată, rămasă însărcinată în momentele lor de
nebunii; apoi să devină un stâlp al ispititoarelor cârciumi...
Nici chestiile acestea nu cred să fie tocmai ce-mi doream să
comit în viaţă, deşi am iubit nespus de mult sfânta libertate
în virtutea căreia, ai dreptul să faci doar ce-ţi place, aşa

cum îţi place, acolo unde-ţi place... Ar fi cazul să mă supăr
că am fost privat de opţiunile atâtor colegi?!
Gândesc şi vorbesc aşa cum se scrie. Potrivit unor
apropiaţi există mari diferenţe între cuvântul scris şi vorbit.
Nu prea înţeleg de ce şi cum, însă nu comentez... Când
cobora seara, în după-amieze calde şi însorite de duminică,
plecam frumuşel acasă. Ceilalţi stăteau până târziu pe
pajiştile animate din preajma căminului cultural, pălăvrăgind
cu însufleţire. Nu ştiu despre ce tot vorbeau ei acolo, eram
curios, în mod firesc, mi-ar fi plăcut să particip, dar se putea
trăi şi fără aceasta. Majoritatea lor au murit, nu-i mai pot
întreba, dacă mi-ar veni năstruşnica idee...
În viziunea unui prieten sensibil, aş fi îndreptăţit să mă
smiorcăi pentru că mi-au lipsit serile de dans... El a făcut-o
deja, pentru cât i-au lipsit, în perioada pregătirii examenului
de admitere... Am încercat să scriu şi o povestire pe tema
întrunirilor, însă n-a prea mers. Sigur că nu eram suficient
de documentat. De fapt, nu le experimentasem deloc...
Mi-ar fi plăcut la nebunie să joc fotbal de performanţă.
Eram obsedat de viziunea unor antrenamente cu totul şi cu
totul speciale, crezând cu naivitate că nu se mai gândise
nimeni la metodele mele. Nu l-am înţeles pe Vicu, cel mai
talentat. A refuzat cu ostentaţie să persevereze... Având şi
un destin tragic, în prima şi ultima lui vacanţă studenţească,
nu-l mai pot întreba...
Ar fi trebuit să-mi fie ruşine că nu aud, poate chiar să mă
simt un gunoi în societate, potrivit concepţiei prusace. Nu
am izbutit s-o înţeleg pe de-a întregul până în ziua de azi…
Oricum, pentru cazul meu nu mai are haz... Rateu?...
Şansă?... Întrebări care nu mai contează. Cel mai simplu e
să adopt viziunea lui Humphrey Bogart, dur și iubit actor de
cinema. N-avea 60 de ani când a ajuns pe patul de moarte.
Veneau destui musafiri să-l vadă, ca pe un laureat al
Premiului Oscar: admiratori, colegi, prieteni. Odată, cică s-a
burzuluit la ei, ca într-un rol de film: -Ce tot șușotiți acolo?
Am cancer, nu o boală venerică!...

Am scurtat copios drumul spre iubire: altă mare brânză!
Regret că n-o pot descrie detaliat, dar nu există două bucăţi
identice... Eşecul probabil al filosofiei, al ficţiunii în general:
se substituie experienţei personale. Cu sapa experimentării,
în schimb, poate că ajungi la secunda finală, să te trezeşti,
să vezi adevărul: Dumnezeu este aici şi acum... Sunt
profund recunoscător Marelui Păpuşar pentru tot ce mi s-a
întâmplat; dar sunt sigur că şi destinul meu figurează în
Planul Divin, ca toate celelalte...
Dacă o ştiam de la început, că sunt un outsider, poate
mi-ar fi folosit, mă rog, fiind în cunoştinţă de cauză. Aşa,
parcă nu prea mai are niciun haz! De căpătat, nu cred că
voi căpăta nimic! Dar mă întreb, totuşi: acum, că am aflat,
voi mai fi ori nu un outsider? Aceasta-i întrebarea!...
Ce facultate mi-ar fi plăcut să mai urmez, la modul ideal
în paralel cu cibernetica? În adolescenţă eram topit după
litere şi filosofie; azi nu ştiu ce să mai zic. Apoi, am
descoperit Academia Sarmizegetuza. Din micile scăpări
scrise, ale unor filosofi şi istorici greci, studenţi acolo, m-am
dumirit că n-ar fi fost uşor deloc. Toate cursurile erau, de
fapt, dezbateri libere, pe o temă dată; numai orale, bazate
doar pe memorie şi pe excelenţa discursului. Nu era exclus
ca studenţii mai destupaţi să ia locul profesorilor chiar
înainte de sfârşitul orei... Îmbietoare concurenţă!... Ca
răspuns unui vechi prieten, intelectual declarat, chipurile
supărat că acele cursuri n-au fost şi scrise, pentru a le citi şi
el, argumentul este simplu. Tot ce se scrie, devine monopolul unei minorităţi, care se poate proclama elită; în timp
ce restul se înregistrează cu tehnologii divine în cromozomii
şi ADN-ul tuturor. Aceştia, neîndoios, nu se dau mari elite,
chiar dacă sunt…
Ce conversaţie mi-ar fi plăcut să ascult: probabil între
Cotisso, regele dac, prieten al poetului Ovidiu, cu regele
Solomon al iudeilor şi misticul sufit Maulana Rumi...
Am profitat şi de înlesnirile oferite handicapaţilor.
Înainte vreme nu prea existau. Ce am izbutit să capăt: un

telefon fix, mare lipsă, mare ambiţie în epocă. Punând la
bătaie adeverinţele medicale, audiogramele, dar mai ales o
pilă bună, în persoana Eugeniei Cozea, prietenă de familie,
am reuşit să-l avem în casă. Ştiam că erau ascultate în
permanenţă, însă ce mai conta; chit că eu nu l-am folosit !
În democrație beneficiile statului existau şi nu prea; legi
ambigue. Ce-aş fi dorit, de fapt: scutire sau reducere de
impozite, ca tot omul. Câţiva ani a mers cumva, cu ajutorul
Doamnei Doctor Boală, soţia unui inginer de la Şantierul
Naval. Când a apărut mult-aşteptata lege, în loc să
simplifice, a complicat situaţia. Peste noapte, potrivit noii
legi - urla presa -, toţi doctorii din capitală deveniseră
handicapaţi! Am lăsat-o baltă, descurajat de asemenea
concurenţă...
N-am auzit-o pe soacră-mea. Cu tatăl din Bârca şi
mama brăileancă, cică semăna leit primului. În vremea
foametei a petrecut o vară întreagă în casa neamurilor din
partea lui. Imaginează-ţi o versiune feminină a poetului
Adrian Păunescu, născut în acelaşi sat, în aceeaşi zodie…
Important era că nu prea am avut motive de ceartă. Spre a
respecta adevărul, m-a drăcuit o singură dată, ajunsă la
vârsta de 70 ani; uşor influenţată de câteva duşti. -Du-te
dracului! Atât mi-a zis, ducând imediat mâna la gură, ba
chiar dându-se înapoi câţiva paşi; probabil aşteptând o
bună chelfăneală, conform tradiţiei... - M-aş duce de ieri,
mamaie, nu de azi!...-mi-am desfăcut împăciuitor braţele.
Problema este că băieţii ăia nu mă primesc: sunt prea bun
acolo, prea pur!... Pentru mata, în schimb, au post chiar la
bază: Talpa Iadului!...
Nu promit să fiu mereu alături de tine, însă mă voi
strădui... Iar dacă doreşti neapărat să-ţi dezvălui vreun
aşa-zis secret important, cum se obişnuieşte în unele
interviuri, notează o recomandare: fii tu însuţi!

În exil a fost mult mai rău decât în pușcărie! (Cuvintele prozatorului Paul Goma,
citate de scriitoarea Gabriela Adameșteanu, Anii romantici, Editura Polirom, 2014 )

Spumoasa boemă
In memoriam Adrian Dohotaru

1.Turnul de fildeş
Ultima dată l-am văzut prin anii 1993–1994, la Ministerul
Culturii. După bunul obicei brăilean, nu-l căutasem cu mâna
goală. Guardul de la intrare mi-a scotocit scrupulos paporniţele, însă descoperind cele două sticle de horincă extra,
52 grade, mi-a făcut semn să merg sus, cu o moacă destul
de fâstâcită. Ca ultim subiect de discuţie: editarea unei reviste trăsnet, cu titlul Diamant. Nu m-a descurajat, dar m-a
prevenit că aveam nevoie de finanţare permanentă, de gazetari foarte buni, de subiecte mereu proaspete, interesante, incitante, în condiţiile unei concurenţe dure. Abia mai
târziu mi-am dat seama că fusese ultima tentativă de-a arde
gazul prin universul gazetăresc-literar. Din acelaşi an, am
coborât definitiv din turnul de fildeş artistic - boem şi am
luat-o disciplinat pe poteca - încă nebătătorită - a economiei
de piaţă. Ca un mod naiv de a ţine legătura cu visul din
turn, am înfiinţat o editură: am scos de la Biblioteca Naţională a României ISBN-urile necesare. Cu acest prilej, am
agăţat şi un ISSN, util eventualei reamorsări a revistei
Aligatorul. Apăruse la începutul anului 1990, cu finanţarea
lui Vasile Datcu, pe moment proaspăt prefect-primar al
judeţului, sub direcţia actorului Mircea Bodolan, susţinută
îndeosebi de contribuţia publicistică agresivă a lui Paul

Strepol, ascuns îndărătul mai multor pseudonime, pe lângă
care s-au mai strecurat timid câţiva dintre cei împinşi de la
spate de iniţiatori... Păşind pe poteca verde a pieţei, rând
pe rând, am priceput pe de-a întregul mesajul discret al
mentorului din tinereţe; mult prea împăciuitorist. În mai puţin
de zece ani, cam toate revistele se duseseră la fund, urmate îndeaproape de cotidiene. Chiar dacă au continuat să
mai apară, douăzeci de ani mai târziu eu nu mai citeam cu
regularitate decât Ziarul financiar…Ca să fiu sincer, nu mi-a
displăcut deloc acel turn de fildeş, doar că ceva-ceva mi se
părea putred...
În decursul celor cinci ani de studii universitare, tocind
conștiincios pragul redacţiilor, am învăţat ce mi-a picat şi
despre cutumele mediului scriitoricesc. Ca să ajungi scriitor
cu acte-n regulă, era obligatoriu să publici minimum trei
cărţi. Doar cu această bază puteai deveni membru al Uniunii Scriitorilor. Ideal: să fii cotizant al partidului nostru şi
parcă să te recomande cel puţin doi membri plini ai uniunii.
Unul, musai şef de revistă, la a cărui politică să fii deja afiliat trup și suflet. Poeţii începători preferau protecţia prozatorilor, în timp ce prozatorii debutanţi o căutau pe a poeţilor.
Probabil spre a se elimina din start orice duhoare de concurenţă, contra căpeteniilor acelor bisericuţe; cum li se mai
spunea prin cârciumi. Am fost martor ocular. Însă, nici după
ce intrai în posesia magicului carnet de membru, apele în
care te scăldai nu se linişteau. Din fondurile puse la dispoziţie de finanţatorul unic şi iubit, toți aveau nişte drepturi
statutare: bani, vacanţe în staţiuni balneare, sejururi prin
case de creaţie, locuinţă cât mai apropiată locului de muncă, pentru căsătoriți, sau cel puţin o cameră în spaţiile de
cazare ale uniunii. Aceste drepturi, trebuiau și efectiv căpătate. Deci, alte demersuri pe lângă pile, alte jalbe către
foruri, alte combinaţii pentru extinderea lobby-ului, în ultimă
instanță chiar opere proslăvitoare: omagiu partidului iubit, în
frunte cu ai săi conducători... Uneori, neavând ce face, criză
de inspiraţie sau plictis, era bine să dai o mână de ajutor

bisericuţei, spionând celelalte tabere: ce făceau, ce scriau,
cu cine se futeau şi, mai ales, ce şi contra cui… ciripeau…
Iar când te ajungeai cât de cât, descopereai că faci parte
din plebei; tagma cea mai de jos. Învârtiții din presa literară
o duceau chiaburește; culturnicii huzureau ciocoiește, iar
cooptaţii în Comitetul Central al partidului, se boiereau fără
nici o rușine: nimeni nu mai voia să fie clasă muncitoare!
Cam complicat pentru mine, aflat de-abia în haita javrelor,
ce se învârteau flămânde pe lângă uşa bucătăriei, încăierându-se pentru cel mai mic oscior azvârlit dinăuntru, așa
cum plastic se exprima un aspirant mai avansat, poet, parafrazându-l, chipurile, pe Liviu Rebreanu. Ştiam destul de
bine, fără să mi-o spună cineva, că nu eram decât naiv și
fraier, cel puţin în raport cu necesităţile. Oricum, neavând
texte, nici măcar pentru un volum de proză scurtă, deocamdată nu se punea problema, cum se zicea pe atunci. Până
să vină momentul aveam răgaz berechet: şi pentru reflecţii
abisale şi pentru o mai bună orientare, potrivit uzanţelor...
Ajuns în Brăila lui Panait Istrati - mai recent şi a lui Fănuş
Neagu - în prima fază m-am luptat cu acomodarea. La
frumoasele chefuri locale, ca şi la morile de vânt ale producţiei din întreprinderile socialiste. Până să reiau ori să
dezvolt noi opere literare, în legendarul peisaj, pentru început mi-am exersat talentul ca redactor-responsabil la gazeta
de perete a organizaţiei U.T.C. Comercial, de la Întreprinderea de Utilaj Greu Progresul; aici fusesem repartizat… Abia
peste şase-șapte ani mi-am făcut intrarea în fauna locală de
specialitate; practic, doar Cenaclul Mihu Dragomir; unde
citeam şi ne comentam producţiile. Un al doilea, denumit
pompos Cenaclul Panait Istrati al Uniunii Scriitorilor, fusese
rezervat bucureştenilor brăileni sau viceversa, care mai
ciupeau în acest fel câte un premiu, pus la bătaie de forurile
locale. Venind să și-l ia, comiteau petreceri nostime, dacă
tot băteau drumul. De bună seama că la Moş Anghel, cârciumă amplasată în Baldovineşti, cu tovarăşii de la Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă pe post de companioni.

În timp ce talentele locale scrâșneau, înjurau și înghițeau în
sec… Pentru noi, efectul sigur benefic s-a numit Globalit,
căci așa am botezat, băşcălioşi, o aşa-zisă colectivă literară, fondată pe 15 mai 1986, împreună cu Valentin Popa,
Vasile Datcu şi Viorel Mortu. Mai în glumă, mai în serios, de
voie, de nevoie, ne-am obligat reciproc să scriem în mod
frecvent, fără să ne pese de minuscula probabilitate de a şi
publica operele comise, în presă ori la editurile socialiste.
Din luna august a aceluiaşi an, datează începutul variantei
finale a romanului meu Cămaşa de forţă, categoric, fără
nicio şansă de publicare. În aproximativ doi ani aveam să
scriu cel puţin o sută cincizeci de pagini, înainte de a ne
concentra pe lupta de dizidenţă, în care excela mai ales
Vasile Datcu...
Marea surpriză, marea stupoare, s-a produs la începutul
anului 1990: Cenaclul Mihu Dragomir s-a pulverizat în mai
puțin de-o oră, la prima reuniune după eroicele lupte cu
teroriştii! Venise rândul să citească, potrivit planificării
rămase în vigoare din vechiul regim, unui prozator pe nume
D.C. Munteanu. Omul citea calm, rar, înţelegeam şi eu
aproape integral, când o poetă şi-a declamat în plină şedinţă exasperarea: - Destul! … Aşa nu se mai poate!… Mda,
nu mai voia nimeni lecturi beletristice, toţi se săturaseră de
domestica, provinciala, plicticoasa viaţă cenaclistă. Acum
erau însetați de acţiune politică imediată, de răsturnare prin
forţă a vechilor dregători din întreprinderi şi instituţii, pe
scurt: bătaie şi sânge, adică revoluţie… Cei mai afectați de
incident, cred că au fost lectorul de serviciu şi eu.
Respectivul, pentru că defecţiunea se întâmplase tocmai
când citea dumnealui; eu, pe motive de evidentă lezare a
bunului-simţ. Poeta cu pricina putea să-şi declare năduful
mai înainte de-a începe lectura ori să aştepte până la
pauză. Nu m-am pronunţat cu glas tare, însă nu mi-a plăcut
deloc revoluţia de cenaclu. Parcă aceeaşi poetă a întrebat
apoi, fără tranziție, bătăioasă, revendicativă chiar, cum
rămâne cu revista noastră. Fusesem ocupat până peste

cap cu Aligatorul, de la scris şi redactare până la tipărire –
într-o noapte ajunsesem la tipografia din Slobozia, drum de
o sută de kilometri, pentru a rezolva apariţia primului număr,
în maşina lui Vasile Datcu, proaspăt prefect, altfel bun şofer
– ba şi la difuzare, preferând să ni-l vindem singuri, fără
intermediari, la poarta întreprinderilor, precum Şantierului
Naval, unde fusesem angajat între anii 1981–1987 sau în
centrul oraşului. Pe acolo ardeau gazul cam mulţi brăileni,
la orice oră din zi. Aproape nimeni nu mai lua în serios un
serviciu la întreprinderile şi instituţiile ceauşiste, spre necazul prozatorului Corneliu Ifrim: tot se agita, arunca din mâini
şi zicea că nu-i bine... Cu acea revistă literară a noastră,
invocată în gura mare de poeta revoltată, sigur nu eram la
curent, dar am ciulit urechile; mirosea a publicare, a bani,
deja aveam ceva experienţă, mă interesa. Deşi era bine
plasat în turnul de fildeş, al Bibliotecii Judeţene Panait Istrati, colegul Aurel Furtună, critic de cenaclu, a dat un raport
nemilos: redactarea costa, tiparul costa, hârtia costa, difuzarea costa, dacă se va vinde - nu mai ştia. Pe șleau: bani
frumuşei de dat din buzunar şi muncă patriotică de efectuat
– iată ce promitea să fie marea noastră revistă literară! Nu
cred că aceasta ar fi fost intenţia lui, dar toată lumea s-a
dezumflat ca prin farmec; nici poeta revoluţionară n-a mai
comentat nimic. În scurt timp -cel mult zece minute -, ne-am
împrăştiat care încotro, precum puii de potârniche; spre a
nu ne mai întâlni în formaţie de cenaclişti. Mă întreb şi azi:
mai există cele două cenacluri? Habar n-am!...
Pricepând că rămăsesem pe cont propriu, m-am apucat,
cam fără chef, să pregătesc prima carte ce o aveam de
publicat…Socoteala era simplă: publicația Aligatorul murise,
ori dăduse faliment, vorba sinceră a lui Mircea Bodolan. Cu
înfiinţarea unui partid politic, în jurul liderului nostru din
ilegalitate, carismaticul Vasile Datcu, cam dădusem chix,
deși ne pusesem mari speranţe. După ce umblasem câteva
săptămâni cu sorcova, cu munca de lămurire, să facem rost
de membri – ne trebuiau 451 de suflete; noi nu adunasem

nici douăzeci – , acţiunea s-a terminat prin vărsarea
efectivului, strâns cu atâta trudă, către Partidul Republican.
Nu cumva să rămânem - Doamne ferește! - neafiliaţi politic.
De treaba aceasta s-a ocupat Valentin Popa, cu asentimentul celorlalţi, inclusiv a şefului de celulă ilegalistă.
Când s-a întors de la Bucureşti, raportând rezultatele, toată
lumea s-a declarat de acord. Doar vechiului lider nu prea i-a
convenit, jinduind spre liberali, unde era ceartă mare,
profilându-se multe aripi şi multe aripioare… Divorţul nedeclarat de liderul iniţial, în pofida inconsecvenţei şi chiar
nepriceperii lui, cum insinuau unii, fluturând dovada: bătrânele şulfe comuniste îl înghesuiau, îl presau să demisioneze, ca pe ultimul fraier; pe noi, trupeţii, ne lăsa baltă,
rătăciţi pe la republicanii profesorului Ion Mânzatu, cel cu
apa vie; toate, pe fondul violenţelor dintre românii şi
maghiarii de la Târgu Mureş, başca renumitele mineriade,
ajunse deja la Bucureşti: iată evenimentele, contextele,
pretextele ce mă determinară să spun adio oricărei activităţi
politice. Hotărât, nu era de mine! Deci, fuga la literatură! Am
pregătit şi dus la editură volumul de proză scurtă, Muşuroiul
de speranţe, apărut la începutul anului 1991… Iar după ce
am terminat şi cu trebuşoara aceasta, am început să mă
întreb, dezumflat: Ei, ce voi face acum?... Ce voi profesa?...
Din ce voi trăi mai departe?…
2. Primul debut literar
Mircea Bradu m-a publicat cel dintâi, în revista Familia,
numărul 5, din luna mai 1970. Tocmai trecuseră inundaţiile,
ce mă surprinseseră în trenul dinspre Bucureşti, venind de
la olimpiada elevilor. Îmi aduc aminte că la întoarcere am
avut probleme destul de serioase: ca să ajungem la Jibou
via Zalău - deturnați din drumul obişnuit de un tunel prăbuşit, în zona Borsec-, am ocolit cam toată ţara, tranca-tranca,
tranca-tranca; înapoi la Braşov, de aici pe la Sighişoara,
Mediaş, Cluj-Napoca, Oradea, Carei, iar apele inundaseră,

la numai câteva ore, ulterior trecerii noastră, aproape toate
localităţile respective. Dintr-o haltă anonimă, Supur, aflată
între Oradea şi Satu Mare, unde trenul trăsese pe o linie
moartă, oprit definitiv de ape, trimişii Inspectoratului de
Învăţământ ne-au ridicat cu un autocamion robust, marca
Bucegi, care ne-a dus teferi până în reşedinţa judeţeană…
Am fost mulţi la Bucureşti, dar n-o mai ţin minte decât pe
Ilonka, frumoasa unguroaică pe cale de a deveni cea mai
tare profesoară de limba şi literatura română, din promoţia
noastră. Ne-am despărţit pentru totdeauna sub o aversă
torenţială, pe prispa betonată din faţa dormitorului băieţilor,
făcând un schimb rapid de lucruri din bagaje, după care ea
a plecat mai departe, prin ploaie... Parcă în aceeaşi perioadă, probabil pe drum sau chiar atunci, mi-a sugerat profetic
cum ar fi ideal să scriu: puţin şi bun, ce mă mulţumea şi nu
prea, eu visând nişte romane-fluviu… Brambureala creată
de inundaţii, examenul de bacalaureat, primul, venind cel
de admitere; mi-au ciuntit bucuria, spre a nu mai aminti
răutăţile mamei, ostilă oricărei activităţi extraşcolare. Potrivit
părerii sale neaoşe, cei de la Familia mă publicaseră aşa,
de umplutură; toate drepturile acelei apariţii a revistei fiind
donate în scopuri caritabile, sinistraţilor. N-am primit vreun
bănuţ; oricât o ţineam eu, cea şi hăis, chipurile, că detaliul
n-avea absolut nicio importanţă. La urma urmelor, acolo îşi
începuse cariera şi Eminescu, poate tot ca umplutură …

3. Terorist redacţional. Noi debuturi literare
Abia prin toamnă, de-acum student, am reluat guerilla
cu redacţiile. Prima şi cea mai des asaltată a fost
Luceafărul, aflată pe bulevardul Ana Ipătescu, la doi paşi de
Piaţa Romană. Ca semn de seriozitate şi profesionism,
plătisem unei dactilografe o sumă importantă, ca să-mi

dactilografieze două din povestirile cu şanse de publicare.
După mai multe tentative am reuşit să le plasez lui Fănuş
Neagu, iar câteva săptămâni mai târziu, mi-a dat vestea
cea mare: -Te public!... Era convins că el mă debutează,
iar eu n-am făcut-o pe nebunul. Nesfârșitele, plictisitoarele
ore de anti-cameră, poate chiar zadarnice, zile în şir, la
Luceafărul, aveau părţile lor bune. Două femei tinere şi
frumoase îmi acordau atenţia lor binevoitoare. Pe parcurs,
am mai văzut pe acolo şi alţi scriitori vestiţi – prozatorul
Nicolae Velea, poetul Ilie Constantin, cu alură de căpetenie
indiană americană - dar eu le preferam, desigur, pe
frumoasele doamne. O irezistibilă blondă platinată, ştiută
din presă, deja prozatoare consacrată, pe nume Sânziana
Pop, mi-a acordat cel mai amabil şi sincer interes, purtând
ample conversaţii, pe teme dintre cele mai variate. Pe
atunci, ea avea un menaj pe drojdie, potrivit propriilor
destăinuiri, cu un Moromete complet străin mediului artistic.
Publicând Serenadă la trompetă, romanul ce o consacrase,
în loc să scrie mai departe proză, cum mi se părea mie
logic, făcuse pasiune pentru reportaje, publicate în
Luceafărul, ce-i aduseseră notorietate și mari satisfacţii.
Acasă, cică avea o maşină de scris, cu un top de hârtie la
îndemână şi încerca o mare bucurie: să scrie pur şi simplu!
Simţind că idealizam mediul redacţional - scriitoricesc, m-a
pus în gardă cu toată francheţea. -…Literatura, Paul, să ştii,
este o aventură!… Mai bine termină-ţi facultatea, ai o
meserie frumoasă, vezi-ţi de ea, de viaţă, însoară-te,
creşte-ţi copiii… Scrisul va progresa odată cu experienţa…
Cu câtă uimire n-o ascultam! Să trăieşti în visul aurit al
oricărui aspirant la nemurire, într-o redacţie din buricul
capitalei şi să debitezi asemenea chestii! Până să plec din
Jibou, în imaginaţia mea, suficient de bogată, scriitorii, ca şi
actorii, erau un fel de călugări culturali. Nu familie, nu
cămin, nu viaţă normală! Doar pustnicie, întru artă, nopţi
nedormite, discuţii savante, chefuri, existenţă boemă
non-stop…Ce mă mai holbam, ce mai înghiţeam în sec,

aflând că o vestită poetă era căsătorită bine - mersi, că o
mare actriţă avea şi copii, că Fănuş Neagu locuia într-un
apartament de pe strada cutare, ca orice târâie-brâu, iar pe
cel mai talentat actor postbelic, voce-de-aur, l-am văzut cu
proprii mei ochi, pe palierul unui bloc de lângă cantina
studenţească Dionisie Lupu: mi-a strâns mâna, uşor
amuzat, spre a mă scoate din încurcătură!… Ca să pună
capacul, Dumitru Micu, originar din Bârsa, un sat lipit de
Domnin, profesor de literatură la Universitate şi critic vestit îl vizitam pe strada Miciurin, aproape de bulevardul 1 Mai - ,
îmi povestea oripilat despre circul de la faimoasa Casă a
Scriitorilor, de care nu se apropia din cauza neseriozităţilor
şi caraghioslâcurilor comise pe acolo de membrii uniunii in
corpore, adunaţi la nesfârşite mese, şedinţe, chefuri,
șușanele, bârfe şi alte asemenea treburi ale breslei!…
Probabil ca să nu rămân prea dezamăgit, tot Sânziana mi-a
făcut, cu un alt prilej, o apologie măgulitoare, ceva drăguţ,
de genul: -…Ştii, Paul, tu eşti o personalitate magnetică; la
prima ta apariție printre noi, cu toţii ne uitam şi ne întrebam
unii pe alţii: cine e băiatu'?... Ce scrie?... Ce face?… De
unde vine?... Mai rar, este adevărat, vedeam în biroul noii
mele prietene şi o foarte frumoasă brunetă, poetă, ştiută tot
din presă - Gabriela Melinescu – salutată și sărutată din
proprie iniţiativă, la prima vedere, fără să aştept prezentări.
O lua în braţe şi-i dădea flori şi-o drăgălea chiar Sânziana;
ce să mai vorbesc de diverşi pămpălăi! Am descoperit, cu
proxima ocazie de taină, că superba ei colegă avea o
relaţie, de vreo opt ani buni, cu vestitul Nichita, poet mare,
boem tare, foc mare; însă destul de multe nu erau tocmai
curate în relaţie... Mai mult n-am reuşit să aflu, dar când s-a
răspândit vestea că bruna poetă pleca în Suedia nu m-am
mirat. Nici Sânzianei nu i-am mai pus întrebări; probabil
pentru că se cam stricaseră treburile între timp, cum se
spune, iar eu parcă tocmai terminam facultatea...
Viorel Varga, poet originar dintr-un sat de lângă Jibou,
un an mai în vârstă, redutabil portar de fotbal şi handbal, ce

frecventa cenaclul privat al nu mai puţin frumoasei poete
Ana Blandiana, bârfea că-i dăduse şi dumneaei târcoale,
undeva-cândva, trubadurul ploieştean; dar fusese trimis la
plimbare, din două cuvinte, aspre tare: desfrânat şi beţiv!
Chiar aşa?! - m-am holbat eu… Numai pe la noi prin sat,
dacă am mai auzit vorbe ca acestea!..- E bănăţeancă! - îmi
explicase atotştiutor poetul din Prodăneşti. Acelea sunt şi
mai ale dracului ca ardelencele!... Până să se aranjeze prin
Bucureşti, fostul coleg apărea ocazional, având poezii date
spre publicare pe la reviste şi o carte în curs de apariţie,
parcă la Editura Eminescu. Ne întâlneam şi discutam, despre literatură, dar mai ales bârfe la zi din mediul scriitoricesc. Relatările lui îmi rezervau noi şi noi surprize. La
fiecare venire aducea horincă, în mod special pentru pile.
Aşa am aflat că, deja căsătorite, unele având şi copii,
distinsele poete mai agreau şi trăscăul sălăjan. - E pentru
poeta Cutăriţă de la revista Cutare.-îmi explica, arătându-mi
o sticlă cu licoarea de 52 grade. - Şi nu se deranjează că-i
aduci aşa ceva? - îl iscodeam, ca un naiv dormind în papuci. - Ba din contră! Îi place. Bea. E un pic beţivă... Drăcie
cu pălărie!... Poetă beţivă?!... Suna ca dracu, vorba unui
vestit revoluţionar din '89; în timp ce conjudeţeanul insista,
că şi eu trebuia să procedez la fel, dacă vreau pile care să
mă publice. Fiind musai – m-am conformat într-un final; nu
mai avea niciun rost s-o fac pe niznaiul. Partea bună a
lucrurilor, totuşi: printre cei bârfiţi nu figurau dragii mei
susţinători... Primul pe listă era Fănuş Neagu. L-am acroşat
cu prima ocazie; însă la plasarea discretă a primelor - şi
ultimelor - două sticluţe monopol m-a privit siderat şi bine
încurcat. Eram între patru ochi, cum îmi exprimasem doleanţa, aşa că până la urmă, văzându-mă făcând feţe-feţe, a
conchis blajin: le va bea doar împreună cu colegii de redacţie; iar eu, uşurat, am şi zbughit-o imediat... După ce fostul
coleg s-a aranjat prin capitală, începând şi abandonând tot
felul de facultăţi, ne-am văzut mai des. O perioadă a dormit
în camera mea, la cămin, iritându-i pe colegi cu fumul ma-

hoarcelor lui de poet boem... Auzind că penetrase cercul
select al lui Nicolae Manolescu, ce ţinea de ani buni cronica
noutăţilor, în revista Contemporanul, mai apoi în România
literară, supranumit de admiratori Prinţului criticii, eram
convins că minte. Mi-a arătat diverse volume de proză,
evident slabe, maestrul nu le mai citea, pasându-le celor din
anturaj, dornici să scoată un ban, fie şi din cronici ale unor
apariţii de mâna a treia; pentru că tot prinţul avea grijă să
apară articolele. Când mi le-a arătat triumfător pe ale lui,
publicate, am fost nevoit să-l cred. Mi-a dat coate: de ce nu
intram şi eu în anturajul faimosului critic? Dar cu ce?! - mă
lamentam, ca ultimul fraier. - Adună şi tu, ce ai publicat,
într-un volum! - mă apostrofa. Uşor de zis, dar numai eu
ştiam ce merita, cu adevărat, să fie strâns într-un volum…
Cea mai interesantă acţiune comună a fost incursiunea de
o zi-lumină, în boema bucureşteană, descrisă în nuvela
Excursia. Mişunând mai ales prin cârciumile din jurul Pieţei
Kogălniceanu, unde se bea rom Jamaica şi se fumau în
draci ţigări Carpaţi fără filtru, nu rămânea vreun subiect
vecin literaturii, neabordat cum se cuvine… Târziu, în
noapte, destul de turtiţi de atâtea duşti de rom Jamaica, ne
despărţeam cu greu, făcând temenele peste liniile de
tramvai, la intersecţia cu Schitu Măgureanu, de primul poet
anti-ceauşist declarat, ce-l cunoscusem atunci, pe nume
Spirescu… Altădată mi-a povestit şi istoria facultăţilor lui, fie
că dăduse admiterea fără să intre, fie că intrase dar nu se
adaptase. La una dintre ele, Oradea sau Arad – fără
legătură cu poezia sau literele - , fusese admis, se cazase
la cămin, începuse cursurile, dar s-a întâmplat că era să-l ia
la palme pe decan, pe motiv că-i deranjase de la o bătălie
cu perne, în camera din cămin: în aceeași zi și-a făcut
bagajele! -Asta-i prea de tot, băi poete! – m-am crucit eu,
exasperat. Să-l baţi chiar pe decanul facultăţii?!... – Stai,
mă, stai, că nu l-am bătut; am avut numai un schimb de
înjurături… Nici n-arăta a decan, crede-mă! – a făcut apoi o
strâmbătură. Era jegos, jerpelit, nebărbierit, acru, nasol;

părea un fochist, poate om de serviciu sau frânar, cum se
zice la noi… Într-una din ploioasele după-amieze ale
priveghiurilor mele prin redacţia revistei Luceafărul, m-am
pomenit nas în nas – ce surpriză! – cu deja marele poet
Mircea Dinescu. M-a frapat că-l vedeam în ținută militară şi
că aştepta, la fel ca toată lumea, aşezat la o masă de pe
hol. N-am schimbat un cuvânt, doar că ne-am cântărit
reciproc din priviri și ne-am împrăştiat… Exasperat de
lentoarea publicărilor în Luceafărul, la sfatul competent al
criticului din Bârsa, am deschis emoţionat uşa redacţiei
Amfiteatru, unde nu cunoşteam pe nimeni. La acea dată
aveau un sediu pe cinste, aristocratic, la intersecţia străzii
Brezoianu cu bulevardul 6 Martie, un etaj mai jos ori mai
sus de săptămânalul Viaţa studenţească. Simpatia cu care
am fost primit m-a surprins; imediat am dat spre lectură o
povestire, mai degrabă modestă, singura ce-o aveam pe
stoc. Parcă lui Coman Şova, poetul ce răspundea la poşta
redacţiei de proză. Frumuşel foc, poetul, ne-am înţeles din
prima, deşi n-avea ce-mi face, cu proza politicos zis
modestă; trebuia să aduc alta, publicabilă, ceea ce am şi
făcut, imediat ce am avut-o. Câţiva ani mai târziu, devenit
secretar general de redacţie la România liberă, m-a trimis în
delegaţie să scriu un reportaj din realitatea socialistă a
agriculturii! M-am dus voios cu Dan Barcaru, coleg de
facultate, în satul meu natal: ne-am distrat pe cinste! Cu
reportajul a rămas mai încurcată. Oricât s-a străduit pe
textul predat, un vechi gazetar experimentat, n-a reuşit să
scoată nimic relevant pentru ceea ce li se cerea lor la pagina de agricultură. Din partea mea, m-am edificat definitiv nu aveam stofă de ziarist! - , necăjit rău că-l dezamăgisem,
dar poetul nu s-a supărat deloc! Delicios om! Nu-l iubeam
doar eu; unica bârfă pe seama lui, aflată de la un amic
ziarist, gură-bogată notorie, fiind că fusese debarcat din
funcţie şi exclus din partid, pe motiv că divorţase a treia sau
a patra oară… Publicând şi în Amfiteatru, l-am descoperit
pe redactorul şef adjunct, Adrian Dohotaru, altă mândreţe

de om; de care avea să mă lege cea mai profundă
afecţiune şi prietenie. Nu citise mai mult de patru-cinci
bucăţi, texte ale băiatului de 19 - 20 de ani ce eram, când a
scris recenzia cea mai buimăcitoare, atât de declarat
agresiv-mesianică, încât mă tot holbam şi mă tot întrebam;
cât mama dracu' voi avea de muncit, până să onorez
creditul acordat pe de-a moaca?! Iată, deja au trecut peste
40 de ani şi parcă de-abia mă apuc de scris!... Iar
pomenindu-mă faţă-n faţă cu încântătoarea, mereu
zâmbitoarea, poetă Ana Blandiana, o ştiam de când
lumea!... Pe Romulus Rusan, soţul ei, deşi îl vedeam seara
în redacţie, numai la întoarcerea lor de peste ocean, citind
strălucitul reportaj literar, America ogarului cenuşiu, pot
spune că l-am cunoscut cu adevărat... Între timp terminasem facultatea, mă căsătorisem, mă stabilisem în oraşul cu
salcâmi, având locul de muncă la Progresul Brăila, în
cartierul Brăiliţa; despre acesta doar citeam în primul roman
al lui Fănuş Neagu prin clasa a XII-a … La redacţia celor
mai încântători intelectuali din câţi am avut prilejul să
cunosc, ajungeam, de regulă, seara, deşi mai mereu
ardeam gazul prin preajmă, chiar dacă nu aveam noutăţi.
Încă nu fumam, nu prea beam cafea, nu trăgeam la măsea;
dar mă ispitea la culme damful aţâţător de cafea proaspăt
prăjită şi râşnită şi filtrată, ce trăsnea de cum deschideam
uşa redacţiei, cumpărată de la Alimentara, cu 103 lei kilul...
Fără doar şi poate că în Amfiteatru debutasem cu adevărat,
la 19 ani, cum a scris protectorul meu, în antologica recenzie; nu era s-o fac pe nebunul tocmai cu el!... Mda; mult
prea frumos ca să dureze!... Pe la începutul anului 1974,
dacă nu mă înşel, ajungând într-o zi la redacţie, întâmplător, am găsit un musafir nou: vestitul poet Adrian
Păunescu, ce intra în atenţia publicului cu revista şi Cenaclul Flacăra. Se buluceau destui în jurul lui, chiar şi intelectuali stilaţi ca Adrian Dohotaru, ce mi se pare că începuse
munca la publicaţia citată, şef al nu mai ştiu cărei secţii –
acum, respectuos amfitrion. Deci, i-am acordat şi eu atenția

de rigoare: Revista Flacăra, aşa şi pe dincolo!… Mai bine
rămâneam filosof! Ce s-a mai burzuluit, ce s-a mai bosumflat, ce s-a mai împiciorogit! Profesorul D. Micu fusese
îngeraş cu aripioare prea dalbe, categorisindu-l numai
arivist... Sincer, la 40 și ceva de ani de la eveniment, oricât
ar fi estompat timpul detaliile - iată, deja, nu mai este printre
noi - recunosc adevărul a ce era: o mare scârbă, singura lui
concurenţă, potrivit celor mai autorizate opinii, fiind Eugen
Barbu, pe care n-am avut ocazia să-l cunosc personal.
Partea, totuşi bună, a lucrurilor: completându-mi golurile
informaţionale astrologice m-am dumirit de ce nu-l prea
agreaseră contemporanii pe Stendhal, în pofida marelui său
talent... În vremurile cele mai bune, după ce publicam o
proză în Amfiteatru, regula era să mai merg şi pe la alţii. Nu
mi-o spunea nimeni, dar ştiam că așteptau destui la coadă.
Deci, deschideam din nou uşa redacţiei Luceafărul; mai
departe nu ajungeam. Fănuş plecase la puţină vreme de la
debutul meu. Noul responsabil cu proza devenise Nicolae
Velea. Personal, nu l-am văzut niciodată din motive complet
neclare. Însă a citit cel puţin unul din textele scrise în a
doua vacanţă studenţească, de largă inspiraţie – respiraţie
literară, când părinţii îmi cumpăraseră – ce boierie! ce
chiaburie! – o maşina de scris Consul nou-nouţă. Proză
cam lungă, oricât o înghesuisem eu ca să devină publicabilă, având şi un titlu total neinspirat: Cămaşa de forţă!
Fusese cel mai bine primită de întâii cititori, colegi de facultate şi prieteni, pe unde o pasasem imediat, ca pe majoritatea celorlalte. După multe vizite în redacţie, după și mai
multe zâmbete protocolare, discuţii complementare, Sânziana mi-a transmis, într-un final, cu toate precauţiile, opinia
nevăzutului responsabil de la proză: nu este prea concludentă, motiv pentru care n-am încercat s-o mai public. În
Amfiteatru, sigur, nu era loc pentru atâtea pagini, la alte
reviste nu-mi făcusem intrarea aşa că a rămas pe stoc ani
la rând. Prin anul 1982, aflat la Sibiu pentru un tratament
prin acupunctură, am făcut întâia încercare s-o dezvolt ca

nuvelă. Dumirindu-mă că subiectul depăşea specia, am
abandonat-o până în anul 1986, când am reluat-o ca
roman, ţepuit de colectiviștii din Globalit. Înainte sau mai
degrabă ulterior acestui episod, sub girul lui Constantin
Ţoiu, am reuşit să strecor o a doua proză în Luceafărul,
iniţial numită Clopotele, redenumită de el Cererea, pe tema
colectivizării agriculturii... A fost o problemă gravă colectivizarea, nu mergeau concesiile…- mi-a explicat redactorul
tăieturile masive operate; practic, tot ce era mai rose-bombon fusese dat afară; de el, precis, nu de cenzură. Mi-am
însuşit lecţia fără să comentez. Câţiva ani buni mai târziu,
trecând prin redacţia unde lucra, mi-a mai citit o proză, tot
nepublicabilă, doar ca să vadă cum am evoluat între timp…
4. Anii de ocupaţie
Prin anul 1987, poate 1988, la o reuniune amicală de
familie, soţia a lăsat să-i scape o remarcă anodină, ca la o
discuţie de salon. -Ieri am trecut pe strada Republicii, prin
centru ploua puţin, iar oamenii treceau într-o parte şi-n alta,
atât de trişti, de parcă eram într-un film francez, cu subiect
din vremea războiului, sub ocupaţie... Valentin a replicat
imediat, oarecum fericit că-şi putea etala anticomunismul: Dar o ştie întreaga Europă, doamnă: trăim sub o dictatură
poliţienească odioasă!... În rarele drumeţii, pe care le mai
făceam prin capitala bogată în sărăcie, cum se exprimau
plastic bucureştenii, redacţiile literare ajungeau ultimele pe
lista priorităţilor. Mi-o spusese Coman Şova, în ultimul meu
an de facultate, vizavi de posibilităţile vreunui angajament
în presă: -...Pe acolo, acum stau claie peste grămadă!
Acolo fiind tocmai redacţiile doldora de nume ilustre în urmă
cu zece ani. Între timp, situaţia se înrăutăţise şi mai bine!
Din romanul Viaţă şi cărţi aveam să aflu că începând cu
anul 1983 partidul pusese piciorul în prag: adio democraţie
internă, adio cadre selectate, cât de cât, pe criterii valorice!
De la cea mai mare până la cea mai mică, toate publicaţiile

aveau în frunte cadre de partid bine verificate... La fiecare
nouă descindere pe plaiurile dâmbovițene mi-era destul să
văd străzile posomorâte, cu afişe străvechi, rupte,
decolorate, prăfuite, ponosite, cu oameni mohorâţi, vorbind
numai despre aprovizionare, ca să-mi piară orice entuziasm
de a mai da o raită pe la Casa Scînteii, unde fuseseră
înghesuite sediile tuturor publicaţiilor. Adio sedii ultracentrale, aristocratice, seara trăsnind a miros de cafea
proaspăt prăjită şi râşnită, cumpărată cu 103 lei kilul! Adio
critici, prozatori, poeţi şi poetese cu aer distins, uşor boemi,
afabili, amabili, manieraţi!... O veche hahaleră, din noile
redacţii tip incubator, cu prilejul unei întâlniri, m-a asigurat
cu toată seriozitatea că şi marele Nichita stătea la coadă cu
cartela în mână; de ruşine, în travesti! Doar poetul oficial
Adrian Păunescu mai avea pile... Din cartea unuia dintre cei
mai buni prozatori ai generaţiei noastre, Mircea Nedelciu,
am aflat ulterior că posturile din redacţii erau în zadar
jinduite şi de scriitori cu ceva cărţi la activ, titraţi ai facultăţii
de litere... Dragul meu Adi Dohotaru dăduse de belea.
Viteaz şi imprudent, se luase cam tare de directorul general
de la întreprinderea bucureşteană de transport: fusese
zburat de la vestita revistă Flacăra. L-am găsit singur, trist,
plictisit, în redacţia Viaţa cooperaţiei meşteşugăreşti, tot
prin Casa Scînteii, la indicaţiile unei foste colege de secție.
N-am comentat nimic, niciunul; venisem doar să-l văd. La
plecare, am bodogănit ceva de genul: - Mă întorc la fabrică,
parcă tot mai bună este viaţa pe acolo... A zâmbit fin,
amărui, lăsând ochii în jos. Nu mă mai osteneam să-l tot
pun la curent cu stadiul publicării primului volum de proză,
depus cu asentimentul lui la Editura Cartea Românească.
Era mai mare lehamitea să-mi aduc aminte de atâtea vizite
inutile... Abia dacă se ajungeau şi faliții lor, vorba unui
dizident acrit; cel mai sugestiv exemplu fiind exact regretatul prozator amintit: avea depus în acelaşi loc un roman
masiv, de ani de zile, devenit ulterior best-seller… Desigur,
era mai simplu să mă consider un intrus în pâinea altora, în

loc să-mi văd de producţie, de sarcini, de plan şi de întrecerea socialistă; cel puțin ca să am pretextul eschivării,
amânării... În toţi acei ani, extrem de trişti, când prindeam o
delegaţie la Bucureşti, plecam dimineaţa, cu primul tren.
După ce moţăiam două-trei ore, cu pauze de ţigări
SNAGOV fără filtru, pe culoar, văzând în fine blocurile
afumate ale capitalei, în loc să plănuiesc excursii prin redacţii şi edituri, mai cu jind mă gândeam la o cafea naturală
sau cel puţin un ness. Primul drum în Piaţa Romană, de
unde coboram pe Magheru, alături de Cinema Patria, aici
existând un mic bar expres. Cea mai bizară păţanie: aşteptând să-mi vină rândul, într-o asemenea zi, la o codiţă nici
prea-prea, nici foarte-foarte, brusc am observat o mare
buluceală–vânzoleală, de cealaltă parte a bulevardului, prin
faţa magazinului Eva. Parcă s-ar fi stârnit din senin viscolul,
deşi era primăvară înaintată. I-am urmărit cu viu interes pe
inșii ce se strecurau iepureşte prin traficul de maşini, chiar
dacă semaforul nu era prea departe; ca să-i văd înghesuindu-se, gâfâind, vociferând, la codiţa noastră, devenită
imensă în mai puţin de un minut. Deci aia era: avusesem
noroc… porcesc!... Ce tristeţe!...
5. Mafia literară
În final, o întrebare simplă: de ce mama dracului se
opintesc autorii să scrie? Opera lor nu interesează pe
nimeni în mod vital. E adevărat, pe vremea aia făceam
coadă, uzam de pile, dădeam șpagă și pentru cărți; însă
motivația a dispărut deja: pe atunci, nu prea erau alte distracții. Astăzi, nimeni nu mai are timp de citit opere
beletristice. După o viaţă, iată, nu pot susține că am izbutit
o cât de modestă sinteză a chestiunii. Teoretic, piaţa, mare
şi lată, este singura capabilă să ofere explicaţii credibile.
Obligaţi a socializa, fie că le convine, fie că nu, indivizii
cască gura la ce le oferă piaţa şi consumă ce le place, pe
de o parte. Pe de altă parte, în mod logic, se străduiesc să

ofere şi ei marfă pieţei comune, măcar pentru a nu rămâne
de căruţă. Fără cerere şi ofertă nu pot exista opere literare.
Pe de o a treia parte, socialismul a pierit din incapacitatea
de a fi producător de bunuri destinate consumului utilitar;
cărțile, picturile, arta în general, fiind produse de indivizi.
Sugestia ar fi că doar în domeniul vizat exista și atunci o
anumită… privatizare?!... Mai vedem!
În prima fază, orice scriitor este cititor. Citeşte un număr
de cărţi, abia apoi îl încearcă ispita să scrie şi el, cel puţin
pentru a participa la această formă a socializării, care în
limbajul pieţei se numește nişă. Iar nişa literară, nu este
decât una din multele ce există în piaţă, la un moment dat.
Evident, cu marketing-ul său specific: artă, scriitori, cultură,
intelectuali; sau mafie literară, cum suna opinia unui
interlocutor ocazional, perpelit de resentimente. Slugoii
comunismului!... Pare-se era lozinca lui preferată; complet
aiurea, bizară, hilară, doldora de ură și resentimente,
categoric inexplicabilă. Nu ştiam să fi comis ceva ca poet,
prozator, dramaturg, la viaţa lui; spre a-i justifica judecata...
Am fost profund indignat că atenta la sfintele mele
sentimente filo-unio-literare, dar l-am pomenit destul de
curând. Nu mai târziu de acelaşi an, pregătind apariţia
primei cărţi. Constantin Frosin, lectorul Editurii Porto-Franco
Galaţi, a pus-o pe tapet imediat ce s-a convins că era
publicabilă: niscaiva referinţe critice? Bună întrebare! Avea
dreptate Viorel Varga, poetul din Jibou, când mă cicălea să
mă rostuiesc şi cu pile! Cine mama dracului să-mi dea mie
referinţe critice, la aproape zece ani de la ultima proză
publicată?! Întâiul om la care m-am gândit a fost Adrian
Dohotaru. Mi-a declarat că o prezentare mai bună decât
originala din anul 1971 nu are. Al doilea pe listă era criticul
din Bârsa, Dumitru Micu. Speram că nu mă va refuza. Mai
departe? La cine să mă duc, de vreme ce nu cunoşteam pe
nimeni?! După ce mi-am plâns de milă pe săturate, am luat
o hotărâre cu iz revoluţionar: să merg la un critic de notorietate, să-i spun cinstit că vreau o recenzie, și că o plătesc

cash, ca pe orice serviciu prestat!Şi la cine credeţi că m-am
gândit? La vestitul Nicolae Manolescu, ştiut de toată fauna
literară, plus discretul, dar nu mai puţin incisivul Cornel
Regman, ale cărui cronici îmi plăcuseră; deşi nu-l cruţase
nici pe Fănuş Neagu. Dacă aş fi spus-o cuiva, sigur mă
credea dus cu sorcova! Am trecut direct la fapte. Capitala
abia trecuse prin a treia mineriadă, aceea cu Moarte intelectualilor! Moment mai potrivit nici că se putea! Cu primul
critic am dat chix! O domniţă sufletistă - unde am ajuns în
urma unor demersuri, parcă la redacţia revistei România
literară, poate la Uniunea Scriitorilor - m-a privit în culmea
uimirii, vizibil scandalizată de impertinenţă; în timp ce nişte
tipi din zonă se amuzau pe înfundate. Frumos, amabil, politicos, manierat, sufletista m-a trimis la plimbare! Pe al doilea l-am găsit acasă, într-un apartament de bloc; adresa, nu
mai ştiu de la cine o căpătasem. Nu m-a dat afară, m-a ascultat, a luat dosarul cu dactilogramele, a promis un termen;
când m-am înfiinţat din nou. Întrebând de plată, a clătinat
capul, vag amuzat şi m-a sfătuit să scriu mai departe, cu
tenacitate; sugerându-mi că abia după sute de pagini se
manifestă, în toată splendoarea, talentul prozatorului...
Un fotbalist drag inimii mele de microbist - poate cel mai
bun - pe nume Ilie Balaci, într-un interviu televizat, afirma cu
tupeu că poporului nostru, proaspăt ieşit din comunism, tare
i-ar mai plăcea să muncească precum în socialism, dar să
trăiască precum în capitalism! Oamenii au râs ori au înjurat,
funcţie de cum îi pria fiecăruia revelaţia fostului fotbalist,
ulterior devenit vestit şi admirat şi bogat antrenor în ţările
arabe. Sincer, mie mi-au plăcut și revelațiile, aproape la fel
de mult cum îmi plăcuse şi jocul lui pe terenul de fotbal. Ce
legătură are una cu alta? Doar ca termen de comparaţie!
Revenind la scriitori, idealul majorităţii lor s-ar contura
astfel: să dispună de mijloace financiare precum cele puse
la bătaie de partidul comunist, dar să aibă libertatea de a
scrie absolut orice, oricum, oricât - şi totul să fie publicat, ca
să nu mai vorbim de drepturile de autor - cum promite piaţa

capitalistă. Aici este bubiţa cea mai dureroasă: dacă o operă literară nu este şi publicată, comentată, înjurată, premiată, sigur că nu mai are rost să fie scrisă, oricât ar fi de bine
plătită. Problema a fost cel mai sfâşietor tratată şi trăită de
prozatorul rus Mihail Bulgakov, prin capodopera sa,
Maestrul şi Margareta. Intelectual inteligent, scriitor talentat,
de profesie medic, declinând o confortabilă carieră profesională, contra unei existenţe bogate numai în lipsuri şi primejdii, la periferia faunei artistice moscovite, politizate, ciocoizate, prin aliniere servilă întru lustruirea cizmelor sistemului, faună ce l-a şi inspirat... -Bine a făcut! - zic unii. -La
ce i-a folosit?- se întreabă retoric alţii. Pe patul de moarte,
deja orb, într-un mediu politic şi social mai mult decât ostil,
în pragul unui nou război mondial, şi-a finisat capodopera,
dictând inclusiv în ultima zi de viaţă, spre a fi publicată
aproximativ 30 de ani mai târziu! Aberant, nu-i aşa?! Cărţi
nu doreşte nimeni! Scriitori sunt o mulţime – unii chiar ţin cu
ghearele şi cu dinţii să-şi termine operele; dar pentru cine
sau pentru ce?! Aceasta este şi întrebarea finală ce şi-o
pune Prinţul criticii româneşti,în volumul citat, străduindu-se
a găsi o explicaţie, la capătul unei vieţi de citit şi comentat...
N-am fost şi este puţin probabil să mai devin membru al
vestitei uniuni. Nu ştiu decât vag, de la mâna a treia, despre
viaţa din interiorul instituţiei. Ce m-a uimit în mod sigur, a
fost reacţia lui Paul Goma, cel mai cătrănit scriitor român, în
mod ostentativ declarat ostil sistemului, cu ani de închisoare şi domiciliu obligatoriu la activ; plecat din ţară în
perioada imediat următoare dezgheţului, după ce debutase
în revista Luceafărul şi crezuse în minuni, dovada fiind că
se înscrisese în acelaşi partid, care-l băgase la zdup în anul
1956. Într-una din cărţile sau articolele citite în anii '90, era
pasajul ce mi-a produs marea uimire: parcă nu detenţia,
interdicţiile, bătăile, umilinţele, suferințele, l-ar fi afectat cel
mai tare, ci retragerea calităţii de membru al uniunii!...
În primii ani post-totalitari, atunci am şi publicat întâia
carte, mai existau rămăşiţe din acel ceva-ceva, tare plăcut

scriitorilor români, inclusiv dizidentului citat: cărţile se publicau pe banii editurii (n-am aflat niciodată suma), tirajele
erau generoase (24.000 în cazul meu), drepturile de autor
se ridicau pe bază de buletin de la casieria uniunii, în timp
ce interdicţiile deveniseră acum derizorii: să nu scrii cumva
contra F.S.N.-ului - prima probabil şi cea mai împăciuitoristă
organizaţie politică - şi cam atât! Nu ştiu exact cât au rezistat aceste vremuri frumoase, cât ne-au costat, dar azi
tirajele nu depăşesc 1.000 – 2.000 exemplare, cum se
plângea şi legendarul Petru Dumitriu unui apropiat, că-l
expediau editorii din Europa de vest; ceea ce pare mai
degrabă logic, în concordanţă cu posibilităţile de consum
ale pieţei reale. Doar un închipuit din turnul de fildeş n-are
cum pricepe un adevăr atât de simplu; în sinea lui având
argumente zdrobitoare pentru toate pretenţiile: să fie şi
publicat şi repede şi în tiraje aberante şi tradus în toate
limbile de circulaţie mondială şi ecranizat şi plătit consistent;
şi mai repede, că este grăbit...
De când eram salariat, la Întreprinderea de Utilaj Greu
Progresul, la Şantierul Naval sau la Trustul de Construcţii
Industriale Brăila mi-am tot pus o întrebare esenţială: cum
aş putea să mă dedic scrisului?! Evident, fără să-mi
părăsesc serviciul, pentru că aveam doi copii, mai mereu
având și rate de plătit. Adică să am la dispoziţie zi de zi
nişte ore, în care să scriu şi atât! Auzind că alde Sadoveanu
ori ceilalţi de teapa lui stăteau zilnic opt ore la masa de
scris, indiferent că scriau ori nu scriau nimic, îmi făceam
cruce, ca Ioan din Stremţ: -Săracii de noi! Asemenea vis
era imposibil de atins; m-aş fi mulţumit şi cu patru ore sau
chiar două, numai să fie! Într-o vreme, gură la gură cu
tovarăşii apropiaţi de drum, îi invidiam pe scriitorii nobili din
alte secole – Tolstoi, Puşkin, Gogol, Dostoievski,
Lampedusa, Maupassant – ăștia nu aveau ceva mai bun de
făcut decât să scrie, după a noastră părere. Doar aflând
mai multe detalii din biografia lor mi s-a diminuat
entuziasmul... Din partea unchiului Augustin, profesorul

universitar, cea mai potrivită meserie pentru un scriitor era
cea de dascăl, cu studii filologice de specialitate. Mulţi ani,
soluţia ideală mi s-a părut redactor la o publicaţie literară, în
pofida rezervelor formulate de cunoscători. Abia când un
bun prieten mi-a râs în nas, întrebându-mă despre ce poate
scrie un prozator, înghesuit la un birou dintr-o redacţie oarecare, cu nişte colegi mai degrabă răutăcioşi, pe deasupra
cu un şef tâmpit, ca toţi trepăduşii de partid, am abandonat
definitiv varianta... Descoperit piaţa, în sfârșit, am mustăcit
condescendent spre propriile-mi fantasmagorii. Până la a
găsi modalitatea optimă de rostuire a timpului necesar
scrierii unor opere beletristice, mult mai important era
marketing-ul cărţii scrise şi publicate, de fapt, aruncate pe
tarabe; publicul-ţintă, numărul de exemplare vandabile în
contextul dat, procentul de recuperare a costurilor; ca să nu
mai vorbim de celebrul profit!... Şi totuşi, simţeam că valoarea adăugată – mă rog, după Marx, plusvaloarea – exista,
indiferent de profit şi pierdere, indiferent de toate evidenţele
prozaice, probabil disperat să nu se destrame întreg mitul...
Însă când am descoperit adevărul final, am râs amar de
toate fabulaţiile şi-am abandonat investigaţiile acestea, mai
degrabă poliţieneşti...
6. Grupul de la Cluj
Pe vremuri - şi ce vremuri frumoase! - mergeam în
delegaţii prelungite prin nord-vest, chipurile, cu probleme
importante ale marilor întreprinderi la care eram încadrat. În
particular, făceam ce făceam, ca să trec şi prin Sălaj, pe la
Domnin: să-mi vizitez părinţii, să iau la pachet o halcă de
slană afumată, nuci, un cocoş special sacrificat, magiun de
prune şi poate ceva horincă, dacă mai era! De regulă,
treceam şi prin Cluj-Napoca, parcă la întoarcere. Pentru
familie, pentru neamurile şi bunele pile din sud, cumpăram
sigur deodorant FARMEC, produs la întreprinderea cu
acelaşi nume. Iar pentru satisfacţia mea, intram şi prin

redacţia revistei Tribuna, aici iar speram de ani să debutez,
ca tot prozatorul amator. Revistele literare din provincie,
cred că merită un capitol distinct. Cu excepţia debutului
norocos, ca umplutură, din revista Familia Oradea – unde
n-am reuşit să calc în veci - le-am colindat pe multe, dar
nicăieri n-am publicat nimic. Un redactor tânăr, simpatic,
sincer şi inteligent, de la revista Transilvania din Sibiu, mi-a
explicat gospodăreşte, în decursul unei vizite la redacţia lor,
cu o proză pentru publicat bineînţeles, că revista trebuia
musai să scrie câteva rânduri despre sau cu fiecare
bisericuţă culturală; apariţie lunară; număr de pagini limitat;
număr de autori ce aşteptau la coadă, nelimitat; mesajul de
bun-simț fiind, evident, să-i mai las în pace pe bieţii oameni... La Cluj-Napoca amfitrionul era un tip pe nume
Vasile Sav, absolvent al facultăţii de limbi clasice, vechi
prieten din copilărie, de loc din satul Şoimuş. În prima fază,
târâia brâul la Direcţia tipăriturilor (Cenzura! -îmi strecurase
printre dinţi, de la început, arătătorul pecetluind buzele, să
nu comit vreo gafă), mai pe urmă a ajuns şi redactor la
revista Tribuna. Pasiunile lui erau puţine, dar bune: poezia
latină, cafeaua, coniacul de cinci stele şi... Sfântul Augustin!
Cu exceptia poeziei latine - tocmai traducea, pentru Editura
Univers, volumul Tibul - toate celelalte erau în criză, mai
ales cinci stele, deși avea lobby cam pe la toate cârciumile
clujene. Într-una din acele zile frumoase, m-a întrebat
candid dacă nu vreau o cafea bună. Ce întrebare! Eram
lihnit după aşa ceva! M-a învârtit prin oraşul vechi, aproape
de statuia lui Matei Corvin, a sunat la uşa unui apartament
dintr-un bloc vechi, ne-a deschis o doamnă, deloc mirată,
am fost poftiţi în sufragerie, unde am descoperit un bar
adevărat, dotat cu tot inventarul necesar, inclusiv cafea
bună!!! Am denumit descoperirea, drept barurile clandestine clujene, în care se putea intra numai şi numai cu pile
serioase, bine verificate. Le-am frecventat de câte ori am
avut prilejul, până în toamna anului 1989. Dincolo de
cafeaua cea bună, atracţia devenise nişte tipi bărboşi,

hirsuţi, ciufuliţi, neprotocolari, dar extrem de afabili şi
prietenoşi, fumători de ţigări scurte, fără filtru, tari (altele
decât Carpaţi), şi cam adăstau ore în şir pe acolo,
filosofând fără grabă. Văzând că prietenul meu le arăta cea
mai înaltă consideraţie, l-am întrebat, între noi, ce hram
purtau tipii aceia. Cu mare greutate m-am stăpânit să nu
pufnesc în râs chiar în nasul lui când mi-a răspuns, cu o
anumită emfază, că ar fi crema intelectualităţii clujene. Nu
arătau deloc a cremă, nici a intelectualitate, însă probabil
m-ar fi privit ca pe un gunoi, dacă n-aş fi fost în compania
iubitorului de limbă latină. Trecând munţii la sudişti,
lepădasem făloşenia elaborată a celor din zonă, dar şi
aplecarea lor iubitoare spre cultură, tradiţie, neam. - Ce
profesie aveţi?- l-am întrebat odată pe unul, purtând un cioc
à la Alexandru Ioan Cuza, cu o mină rezervată şi o anumită
doză de melancolie în atitudine. - Actor!- a surâs uşor
melancolicul. - Frumos!- am exclamat eu, citând la
întâmplare din Shakespeare, fără să ştiu ce mă apucase: Un cal!... Un cal!... Regatul meu, pentru un cal! Unul a
mimat aplauze, ştia de glumă, în timp ce actorul cu cioc a
erupt într-o declamaţie patetică, zguduitoare, demnă de
scena Teatrului Naţional: - Un porc!... Un porc!... Regatul
meu, pentru un porc de Crăciun!... Cu greu mi-am potolit
hohotele de râs, la repetatele insistenţe ale prietenului din
copilărie, cu arătătorul pecetluindu-şi buzele... Sigur că nu
am dat prea multă importanţă reuniunilor clandestine, la o
cafea şi multe ţigări; pentru mine, întâlnirile mai agreate
rămânând cele cu prozatorul Alexandru Vlad. Îi citisem
două cărţi, din cele trei publicate, îmi plăcea cum scria,
aveam și multe afinităţi; doar că el nu prea agrea cercul
celălalt. Nu-mi închipuiam că nu-l ştia! Cu el mă întâlneam
la elegantul restaurant Capitol şi parcă la barul Melody;
niciodată în cafenelele clandestine...
Învăţăturile Grupului de la Cluj-Napoca mi s-au revelat
în mare parte din discuţii confidențiale ulterioare şi din
traducerile lui Vasile Sav; la ora de faţă plecat deja la cuib.

Cică s-a culcat seara, cu toate în regulă, după un neștiut
număr de duşti cinci stele, presupun; iar dimineaţa nu s-a
mai trezit - băftosul! Cu lobby-ul avut acolo sus, mai ales pe
lângă Sfântul Augustin, nu este de mirare... Dat fiind că nu
auzeam şi asistam rar la întrunirile intelectuale clandestine,
iar din ce pălăvrăgeau tipii aceia bărboşi cu greu reţineam
un sfert, bunul prieten din Şoimuş îmi completa golurile, în
discuţiile noastre private, reluând înţelegător fazele ce nu le
pricepusem din prima; pentru ca după un timp, în mintea
mea să se contureze un adevărat şi vast Tabel al lui
Mendeleev, ca să nu zic un Turn Babel. Dacă nu le-aş fi
regăsit, parte din învăţături, în cărţi publicate în mileniul trei,
legate de istoria neolitică multimilenară; a românilor, față cu
părinţii daci, bunicii geţi, străbunicii traci ş.a.m.d. toate mi
s-ar fi părut de domeniul unui vis fantastic. Cică români
adevăraţi ar fi de-abia 20 %, din posesorii buletinului de
identitate. - Nu se poate, stimabile! - am sărit şi eu în
discuţie, înţelegând pasajul cu pricina. - Atât de puţini?!?!
Măcar 30 % să fie! Dar unul din acei bărboşi a scuturat
neînduplecat coama bogată: - Maximum 20 %! Maximum!...
- Şi ceilalţi posesori de buletin, cetăţeni ai statului român, ce
sunt?! - nu m-am lăsat eu cu una, cu două. Popoare
migratoare, ce altceva?! - a fost răspunsul, cu acelaşi ton
dulce-conciliant... Pentru acei 20 %, atât romanii cotropitori vremelnici ai Daciei, vatra getică din care au luat
naştere toate popoarele indo-europene - cât şi autonumitele mari puteri - constituite din melanjul popoarelor
migratoare, cu cele indo-europene, pe ruinele imperiului
roman - nu sunt decât tâlhari de drumul mare!... Scurt şi
cuprinzător!...
Alambicat, nu-i aşa?! Iar alte dovezi n-am mai adunat:
au plecat ambii prieteni! Am descoperit detaliul când mi-am
zis că venise momentul să scriu şi despre acestea, deci era
cazul să-i caut spre a-mi finaliza documentarea...
În vara anului 2015, scotocind prin bibliotecă, am dat
peste o carte de poezii în metru antic: TIBUL, Elegii, Editura

UNIVERS, 1988, lei 14, cu un autograf pe pagina de gardă:
Distinsului prozator Paul Strepol şi Distinsei sale Doamne,
un omagiu al latinităţii noastre. Cluj-Napoca, 25.oct. 1989 –
semnătură indescifrabilă (dar ceva mai sus, se vede tipărit:
Ediţie îngrijită de Vasile Sav)...
Pe ultima pagină a cărţii, concluziile discuțiilor cu
Alexandru Vlad: un clasament propriu al autorului, scris
olograf cu pixul:
3. Aripa Grifonului ( 1981 )
1. Drumul spre Polul Sud ( 1985 )
2. Frigul verii ( roman ) ( 1985 )
x. Joseph Conrad – Dueliştii ( 1989 ) traducere, postfaţă
Alexandru Vlad,
Str. Jugoslaviei nr. 72, Bl.B4, ap.23, 3400 Cluj-Napoca.
Cărţile din anul 1985 le citisem, eram de acord cu
clasamentul propus de autor; numai la ierarhia prozelor din
Drumul spre Polul Sud, parcă nu ne-am înţeles...
7. Tristeţea boemei
Nimeni nu are nevoie de producţia boemei. Nici ea
însăşi. Cel mai sincer mi-a zis-o Coman Şova, prin anul
1973, în redacţia revistei Amfiteatru... Producţia boemei
este doar un pretext pentru a se aduna boema la un loc.
Motivaţia operei este necunoscută. Misiune?... Destin?...
Coincidenţă?...
...Noi aşteptam să vină americanii, cam de pe vremea
când eram concepuţi! Nu prea au venit în timpul
comunismului, cum tot trăgeau nădejde ai noştri, nu s-au
înghesuit după căderea lui; ori au sosit altfel decât călare
pe tancuri...Aşa că nu i-am mai aşteptat, ne-am străduit să-i
suplinim, să facem chiar noi o lecuță de capitalism, cât ne
ducea mintea; să le încălzim locul... Încă n-au apărut, ca în
visele alor noştri şi este puţin probabil să apară – ce-ar mai
putea face şi ei, săracii? - dar cine ştie … De 25 de ani
aşteptăm şi capodoperele literare, din sertarele marilor scri-

itori, oarecum promise de prietenul Viorel Mortu în vremurile
de restrişte. Majoritatea au ajuns academicieni, precum
iubitul nostru Fănuş Neagu, care m-a publicat în revista
Luceafărul, însă capodoperele se cam lasă aşteptate.
Răbdare mai este, dar uneori simt că explodez. Aşa nu se
mai poate! Am făcut singurei capitalismul, tot noi trebuie să
scriem şi capodoperele?!? Răspunsul nu poate fi decât
afirmativ. Cine alţii s-o facă?! Nu este cine ştie ce filosofie...
Unica problemă reală fiind că cititorii nu mai există.
Triunghiul Bermudelor fiecărei civilizaţii, adică ştiinţă –
religie – cultură, s-a fisurat bine de tot pe undeva; cel mai
previzibil în momentul când statistica a constatat sporul
negativ al populaţiei europene, al autolăudatei rase albe, în
general... Pentru reamorsarea acestuia, nu este suficient un
act normativ, gen kamikaze, al unui dictator. Ideea, vorba
vine, a murit, odată cu cei două sute de milioane de oameni, ucişi fără rost - două războaie mondiale şi un comunism este totuși ceva! - pe parcursul secolului al
douăzecilea…
Speranţa sau iluzia boemei, sub semnul căreia am trăit
atâţia ani, plictisiţi de inactivitate, privaţi de evenimente senzaţionale, ne-a ajutat să supravieţuim spre a vedea
adevărul final; oricât ar fi el de departe de iluziile noastre
adolescentine…
Relativ cert, în atâta incertitudine, este un singur lucru:
nostalgia puterii. A mărturisit-o cinstit şi Prinţul criticii. Da, în
comunism literatura a fost mereu la putere! Niciodată nu se
va mai întâmpla o astfel de minune! După Revoluţie,
scriitorii au trecut în banca lor; au devenit şi ei nişte
negustori amărâți, printre ceilalţi, la tarabele pieţei... Cât
despre sfânta motivaţie, în virtutea căreia se tot opintesc ei
să scrie, explicaţia este banală. Vorba zboară - o ştie tot
omul! Nu-ţi pasă ce spui! Însă îţi pasă ce scrii! Talentul,
amestecat armonios cu adevărul şi conştiinţa, plus orgoliu
cât cuprinde. Aici pare a fi singura diferenţă; probabil cea
mai plauzibilă…

Dacă Piaţă nu e – nimic nu e! ( Marele Anonim al Pieţei )
Democraţia este un sistem politic prost, dar singurul ce funcţionează, din Câte a
inventat omenirea până acum. ( Winston Churchill )
Capitalişti români, uniţi-vă! ( Ziarul financiar, 28 iunie 2010 )
... dacă schimbul nu se face din dragoste şi dreptate binevoitoare, unii vor ajunge la
nesaţiu, alţii vor fi înfometaţi. ( Kahlil Gibran – Profetul )

Piața
( cum a devenit ciocoi un bun om al muncii )

I.

Prolog

Prima piaţă cu care am luat contact a fost cea din Jibou,
unde aveau loc două târguri săptămânale: miercurea, târg
de animale, iar joia pentru tot restul. Drumurile în târg
reprezentau o adevărată fericire şi am descoperit, treptat,
că toţi oamenii erau fericiţi ducându-se acolo. Sigur, nu
aveam stofă de pieţar, n-am fost capabil să vând ceva
respectând tot tipicul: lăudatul mărfii, tocmeala, izmeneala,
căderea la înţelegere, bătutul palmei, băutul aldămaşului
dat de cel rămas cumva mai în câştig dacă la mijloc se
aflau barem o pereche de purcei! Toate acestea mi se
păreau un circ fără rost. Singura dată am stat la o tarabă,
ca să vând nişte ouă - parcă într-o vacanţă de vară, fiind
deja elev la liceu - , din porunca mamei, aceasta a fost
profund nemulţumită; nu pentru preţul luat, cât pentru că nu
mă conformasem tipicului! O cunoştinţă de-a ei mă văzuse,
mă turnase, n-avea rost s-o mai scald. Preţurile se
stabileau în funcţie de cerere şi ofertă ce se echilibrau
cumva misterios, la cel puţin o oră, maximum două, de la
deschiderea pieţei, dar oscilau şi sezonier. La purcei, de
exemplu, preţul maxim parcă se stabilea prin iarnă, după
sărbători, când gospodarii aveau porcul de Crăciun tăiat şi

pus la afumat, iar cocinele erau goale, ca apoi să scadă mai
spre finalul toamnei. La miei, în schimb, singurul târg se
făcea primăvara, înaintea Paştelui... Altă posibilitate de
vânzare a animalelor nu exista, decât la Oficiul Regional de
Achiziţie şi Contractare a Animalelor (O.R.A.C.A.), celebră
instituţie, dar deloc populară. Aşa-zisa piaţă liberă era strict
limitată, comercializarea prin magazine şi exportul fiind pe
atunci monopol de stat. Relaţia cu O.R.A.C.A. se desfăşura
foarte simplu: ţăranii producători încheiau contracte pentru
vite şi porci, mai rar alte animale, căpătau în avans ceva
porumb, iar după scurgerea intervalului contractual - câteva
luni – predau animalul, încasau banii, mai puţin avansul şi
gata. În mod declarat, comuniştii urau piaţa liberă. Marx,
Engels şi Lenin criticaseră în mod ştiinţific acest instrument
capitalist, înfierându-l, demonizându-l, acuzându-l de toate
relele lumii, prin caracterul stihinic ce-l imprimau producţiei.
Marii corifei comunişti susţineau că soluţia va fi economia
planificată, armonioasă: va produce fix cât este necesar,
pentru consumul fiecărui individ conştient al noii societăţi.
Ceea ce au realizat ei, s-a văzut cu ochiul liber. Idealul
stalinist era să extindă la nivelul întregii planete imensul și
ineficientul colos cu picioare de lut, incapabil să se întrețină.
Adversarii care au încercat să-l distrugă cu forța armelor,
abia dacă l-au consolidat mai bine. Realitatea economică
s-a dovedit mai puternică decât orice armată...
Până la Revoluţie, piaţa din Brăila se circumscria
alimentarei de la parterul blocului. Aici aveam arondată
cartela pentru pâine, făină, ulei, mălai şi cea pentru cota de
carne, căpătată doar de Paşte şi de Crăciun. Alimentele
necartelate, adică legumele, fructele, ţigările, băuturile
alcoolice sau nealcoolice, ca şi produsele industriale, se
găseau ori peste tot - dacă se găseau - ori nicăieri. Mircea
Donescu, inginer la Şantierul Naval, glumea odată pe tema
aceasta. Nu mai ştiu ce voiam să-mi fac pe acasă şi mă
sfătuiam cu el, gospodăreşte, enumerând pe degete repeele necesare: - Cuie de 70 se găsesc în comerţ? –Da -

înclinase el capul pe umăr - mai sunt... - Ulei obişnuit, de
bucătărie... – Nu se găseşte în comerţ! – punctase imediat,
scuturând vehement arătătorul... În Piaţa Concordiei se
vindeau legume şi fructe, toamna existând o anumită
concurenţă între producători. Aceasta putea fi văzută cel
puţin la produsele sezoniere, mai des legume, rar la fructe,
deloc la struguri; ceva de genul: colective agricole săteşti
contra ferme agricole de stat. Duminica până la prânz
funcţiona şi Oborul, unica piaţă cu adevărat liberă, unde se
vindeau toate lucrurile reutilizabile, toate ciurucurile posibile
şi imposibile existente în oraş. Aici veneau şi producătorii
rămaşi pe dinafara pieţei planificate, cu lemne de foc, butoaie, cherestea şi tot aici îşi vindeau micii afacerişti
porumbul furat în zilele de munci agricole... La intersecţia
străzii Comuna din Paris cu şoseaua Focşanilor, în locul
numit Moara lu' Colonelu, toamna se desfăşura cel mai
serios târg de struguri: într-un autoturism DACIA 1300, model break, cu banchetele rabatate sau scoase, încăpea
aproximativ o tonă de struguri. La Hotelul TRAIAN, din
centrul vechi, în aşa-zisul shop, cu marfă numai pe valută,
ni se scurgeau ochii şi salivam după bunătăţile expuse; pe
lângă care astăzi am trece ridicând din umeri sau făcân du-ne cruce: pachete cu ţigări Snagov cartonat, sticle de
brifcor, o băutură acidulată, produsă la întreprinderea locală
de industrializare a legumelor şi fructelor, mai rar coca-cola
sau pepsi-cola, evident din import, parcă şi lămâi, mandarine sau portocale... În barul de la parter îşi făcea veacul un
grec autentic, vestit şi pizmuit bişniţar, cu pile bune la
miliţie, etalând râvnitele ţigări Assos, cu 100 lei pachetul:
puneai jos, pe tăcute, sutarul, căpătai pachetul, plecai repejor, în timp ce grecul scotea altul, rotindu-l între degete... La
graniţa de vest, cea cu Iugoslavia, între Jimbolia şi Kikinda,
se practica la limita legalităţii un mic trafic de frontieră cu
mărfuri deficitare: mirodenii, ţigări, cafea...
Luările de poziţie din presa finanţată de stat, singura
existentă, erau exclusiv anti-consumiste. Cei din opoziţie,

evident nepublicaţi şi sigur nepublicabili, precum prietenul
nostru Vasile Datcu, aveau în proiect vaste romane proconsumiste, cu hiperbole–parabole ce insinuau, subiacent,
imperioasa nevoie a deschiderii sistemului, adică a pieţei...
II. Profesioniştii
În primele zile din decembrie 1989 – ianuarie 1990,
nu îndrăzneam să ne dezlipim de televizor pentru ca nu
cumva să ne scape ceva important ori să intervină
reacţiunea contra iubiţilor noştri revoluţionari, iar noi să nu
ştim nimic. Printre necontenitele emisiuni de actualităţi,
urmărite cu sufletul la gură nu doar de noi, ci de întreaga
Europă, poate şi de restul lumii, începură să-şi facă loc emisiuni mai post-totalitare, în primul rând filme. Unul dintre
acestea, pe care-l văzusem şi la momentul apariţiei pe
marile ecrane, fiind un western de succes, avea un titlu
extrem de sugestiv: Profesioniştii. Pe vremuri, îl luasem ca
pe o poveste de bravură a câtorva băieţi isteţi şi viteji, ce
înfruntau o armată. De data aceasta, cum se exprima soţia
mea, o să-l luăm emblematic, ca pe un îndemn educativ de
tip nou:- La şmotru,bravi profesionişti! Numai că niciunul
dintre noi nu se vedea în asemenea rol. Chiar şi în epoca
dizidenţei semiclandestine percepeam tot ce s-ar putea
schimba, în ţară, ca şi opera altora, pe banii altora, pe
pielea altora, noi rămânând în stadiul de buni oameni ai
muncii; cu totul şi cu totul alţii decât cei cu piaţa, capitalul,
plusvaloarea. Nişte băgători de seamă şi atât!... Dacă ne-ar
fi şoptit cineva că doar noi puteam fi acei profesionişti, ce
trebuiau să facă şi să dreagă, l-am fi privit ca pe un marţian:
- I-auzi, ce tupeu! Abia după vreun an de citit ziare şi privit
emisiuni la televizor, am înţeles vag că aveam să construim
un sistem politic pluralist, bazat pe economie de piaţă şi
proprietate privată. Între timp, apăruse faimosul Decret-lege
54, în baza căruia oricine putea deveni capitalist! Ca la
început, nu se înghesuia nimeni; pe motiv că majoritatea nu

se pricepea la aşa ceva. Pentru nişte încadrați invederați,
era mult mai simplu să facă un sindicat liber, să înfiinţeze
un partid politic –ajungeau 241 doar de semnături! – ba
chiar să organizeze demonstraţii contra vechilor structuri,
ce se agăţau în continuare de funcţii… Pe la serviciu nu mai
făcea nimeni mare lucru, afară de semnarea condicii de
prezenţă. Excepţiile erau întreprinderile mai răsărite, ca
Şantierul Naval, ai căror angajaţi deveniseră și mai harnici;
nevoind nici să audă ceva, despre grozăvia capitalismului.
Cine o să le mai plătească lefurile de două ori pe lună; fie
trăgând la şaibă fie chiulind?! Primii salariaţi care au avut
de muncit zdravăn, au fost cei de la circa financiară municipală. A explodat cererea de autorizaţii: taximetre, chioşcuri,
mici magazine, boutique-uri, vânzători ambulanţi, tarabagii... Majoritatea îşi cumpărau marfa de la I.C.R.A., unica
întreprindere de comerţ en-gros din judeţ. Puneau un adaos
comercial şi o vindeau la tarabă. Băftoşii cumpărau direct
de la importatori, iar cine avea magazin, mai făcea şi xerocopii de documente, a căror cerere explodase la fel de tare!
Ca să mai treacă timpul, la serviciu se iscau discuţii
despre eventuale afaceri. O colegă de la trustul de construcţii industriale a lansat ideea afacerii cuş-cuş. După
propriile sale mărturii o gustase, o şi mâncase, ştia s-o facă:
mâncare tunisiană bazată pe carne de vacă. Mai trebuia
ceva, nişte bobiţe, un fel de paste făinoase, dar se rezolva
simplu, nefiind un capăt de ţară. Marea problemă o constituia carnea. Fără să zăbovesc, am pus-o în discuţia apropiaţilor. Mi se pare că la analiză a participat şi fostul, poate
încă în funcţiune, primar - prefect al judeţului. El sau altul
asemenea lui, adică mai destupat, a făcut primele calcule.
Rezultatul n-a fost prea îmbietor: o vacă avea sub jumătate
de tonă; carnea macră nedepășind 100 de kilograme. Dacă
la o raţie puneam un sfert de kilogram, ca să se sature
clientul, însemna că dintr-o vacă se puteau scoate în jur de
300-400 porţii. Dar, ca să fie şi afacere, era musai să vindem măcar o mie de bucăţi zilnic… La un ritm de aproxi-

mativ trei vaci tăiate, în câteva luni decimam şeptelul judeţului! Aşa că am lăsat-o baltă cu mâncarea tunisiană...
Altădată, cu soţia prefectului plus noi amatori de privatizare,
inclusiv nevastă-mea, am organizat o adevărată conferinţă
în apartamentul nostru: tot despre afaceri cu păpică, dar şi
cu băuturică; adică produse la mare lipsă pe vremea
cartelelor. Acum, logic, toată lumea dorea să mănânce şi să
bea pe săturate! Doamna Datcu, de profesie inginer în
chimia alimentară, angajată mi se pare la abatorul din oraş,
a avansat cele mai profesioniste idei, ştiind meserie.
Ulterior, a şi înfiinţat o companie producătoare de mezeluri.
Acesta ar fi singurul rezultat pozitiv al conferinţei cu pricina.
Ca să nu rămân de căruţă, le dădusem băieţilor participanţi
pontul alcoolului din porumb şi grâu, cum se producea de
ani buni prin Maramureş; de ce nu şi în Brăila, unde cândva
se stabilea preţul mondial al grâului?! Doi dintre cei prezenţi, în echipă cu amici de-ai lor, s-au şi apucat să experimenteze. Pe unul dintre ei, vag cunoscut, nu l-am mai
văzut; doar am aflat de la un prieten comun, parcă Nicu
Ustinescu, fost vecin de bloc: rezultatele au fost mult sub
aşteptări. Fiind şi singurul privatizat, eu mai adăugasem pe
lista obiectelor de activitate a autorizaţiei Persoană Fizică
un nou cod CAEN, ca să valorificăm rezultatele aşteptate
din noile combinaţii. Fane Bâlea, străvechi coleg de serviciu, mai recent vecin de bloc şi de pivniţă, promisese că
încearcă şi el ceva, la ţară, pe la ai lui, avea condiţii bune...
Sincer, se cam stricase treaba cu autorizaţia mea în tot cazul îmi pierise entuziasmul iniţial - dar nici Fane nu
a mai făcut deloc presiuni. Abia spre iarnă, la o repriză de
întors cada - cum ne justificam noi, nevestelor, desele
coborâri în pivniţa de la demisolul blocului, pe la butoaiele şi
damigenele cu vin - mi-a povestit întreaga tărăşenie. A găsit
un asociat prin zonă, probabil chiar în sat, la Cuza Vodă, cu
care s-a înţeles perfect. Au descoperit şi un loc discret, la
un unchi de-al asociatului, unde să ascundă butoiul cu
urluiala de porumb, pusă la fermentat. După ce a trecut un

timp de - ei tot făcându-și de lucru pe acolo; mai amestecând în butoi, mai mirosind, mai încurajându-se reciproc - ,
într-un final au stabilit ziua Z. Neavând lemne, au făcut rost
de câteva anvelope uzate, au filtrat prin sită ce se putea
filtra, din butoiul cu borhot în alambicul de cupru, restul a
fost adunat în doi craci ai unui dres de damă înnodaţi strâns
şi înghesuiţi deasupra, ca să nu se lipească porumbul sfărâmat de pereţii recipientului ori să se piardă bunătatea de
alcool. Apoi au pus focul şi au aşteptat. Începând să picure
au gustat și au devenit optimişti. De fapt - explica pontos
Fane - mirosea de la alte şarje, mai vechi, cu borhot din
fructe, dar noi credeam că este de la ţuica noastră… Au
aşteptat ei ce-au aşteptat, dar când nu s-a mai simţit decât
gustul de apă chioară, distilată, au oprit naibii totul… În timp
ce moşul, adică gazda, râdea pe înfundate, ei se chinuiau
să scoată din cazan dresul acela supraelastic de damă, cu
păsatul de porumb umflat la dublu...
-…Da, mă! conchidea mucalit Fane. Doar moşu' ăla s-a ales cu ceva
din toată osteneala. A râs de noi ca în poveste, ba s-a mai
şi aranjat, cu mâncare la păsări, pentru două – trei săptămâni…
Apucându-ne, în sfârşit, curajoşi de o privatizare mai
serioasă, am făcut-o ca pe o ocupaţie suplimentară, în
afara serviciului normal; aici mergeam din obişnuinţă la program şi primeam un salariu. Nu, nu ne gândeam la o afacere din care să trăim cu angajaţi cu tot, să scoatem și
afurisita de plusvaloarea; ba să obţinem şi profitul acela
dubios! Marxismul ne fusese prea bine infiltrat în conştiinţă,
ca să recunoaştem adevărul. Abia peste ani de căutări ne-a
picat fisa: cea mai bună afacere este produsul ori serviciul
ce ne plăcea nouă să-l facem; dacă avea și căutare pe
piaţă bineînțeles. Am dat în toate gropile, până să ajungem
acolo!... Înainte de concurenţă, ne-au dat bătaie de cap
vechile structuri, cum le spunea și presa. Ca să mărim productivitatea, primul asociat a venit cu propunerea utilizării
maşinilor acţionate electric; dar de la prize de 380 volţi, în

loc de cele casnice, de 220. Nicio problemă! - am zis. Un
vecin este director la furnizorul de energie electrică! Mă duc
la el... M-am dus, dar tipul nu mă cunoştea, ori s-a prefăcut
doar; în tot cazul, am bătut în retragere în mai puţin de cinci
minute. - M-a luat la rost, măi, ca un secretar de partid
comunist ori nazist! - m-am destăinuit asociatului. Cred că
moare de frică să nu se apuce alţii de afaceri, iar el să
rămână pe dinafară… - Ori vrea şpaga cea de toate zilele,
cum este obiceiul!- a rânjit înţelegător celălalt.
III. Ciocoi. Costuri. Plusvaloare
Cea dintâi întreprindere socialistă brăileană care s-a
dus la fund a fost Combinatul de Celuloză, Hârtie şi Fibre
Artificiale (C.C.H.F.A.) de la Chiscani, despre a cărui existenţă ştiam din clasa a treia primară. Ne povestise frumos
tovarăşa învăţătoare că liceul unde învăţase dumneaei
primise bănci noi, produse în premieră din stuful deltei, la
vestitul combinat. În anii lui de glorie, numărul salariaţilor
ajunsese la aproape 40 de mii. Practic, un întreg oraş! Se
cam stricaseră treburile, după Revoluţie, dacă fuseseră
cândva mai bune. Ştia tot omul că nu este deloc rentabil.
Dar la câte întreprinderi nerentabile mai erau în ţară, ce
conta una în plus ori în minus? Primii întreprinzători capitalişti s-au recrutat chiar de aici, din rândul inginerilor pe
punctul de a rămâne șomeri: n-au mai aşteptat sfârşitul.
Unul a înfiinţat o fabrică de echipament sportiv; a dus-o
binişor câţiva ani, apoi s-a stins treptat. Altul a fondat o
fabrică de cămăşi. A avut perioade mai bune şi mai puţin
bune, hărţuit atât de agresiva concurenţă asiatică, cât şi de
incoerenţa legilor date de politicienii autohtoni; însă 25 de
ani mai târziu continua să reziste în piaţă. Un altul, se pare
mai puţin norocos - cică şi prost sfătuit de nevastă - a creat
un atelier de pulovere: din lână, fire, fibre sau amestecuri.
Frumoase, nimic de zis, soţia lui se pricepea de pe vremea
împuşcatului, când toate femeile croşetau în draci la

serviciu: fie pentru copii, fie pentru ele, fie pentru soţi, dat
fiind că timpul trecea şi leafa mergea, cum se spunea pe
atunci. O singură problemă au avut: piaţa. Nu le cumpăra
nimeni, oricât ar fi fost de bune şi de ieftine... Cel mai
probabil, nu se gândiseră la desfacere; doar la produsul finit
şi, cine ştie, la profit… Dezastru garantat: au rămas cu
marfa pe stoc, datori lucrătoarelor, datori la bancă; ultima
dată când am auzit despre ei, aşteptau să fie executaţi silit,
rămâneau fără casă, vai de sufletul lor… Diferenţa dintre
ingineri s-a nuanţat pe parcurs. Cei ca finu-meu, Velu, au
rămas profesionişti, iar întreprinzătorii au devenit, treptat,
ciocoi. Am fost martor şi participant la acest proces. Am trăit
viaţa de salariat, deloc roză, cu sabia şomajului atârnată
deasupra capului. Am trăit şi viața întreprinzătorului,
negociind fiecare bănuţ facturat; având de plătit oamenii,
achiziţiile, obligaţiile către stat, ba trebuia să trăiască şi el.
Şapte zile pe săptămână, la cât ajunge programul de
muncă al fericiților patroni, a 14–16 ore de regulă, nu sunt
suficiente. Maşinile noi, de-a dreptul luxoase, pentru care
sunt urâţi, înjuraţi, blestemaţi au un rol precis: imaginea
companiei, pretenţiile partenerilor. Să nu pară nişte bieţi
târâie-brâu, la durele negocieri. Rareori au răgazul să se
lăfăie în ele, cum vor fi visat. Dacă nu ar fi fost la mijloc
nevoile firmei, ale plusvalorii - mai nou valoare adăugată nu le-ar fi cumpărat. Casele, vilele, maşinile - dovedindu-se
în fapt cele mai păcătoase costuri, generând, la rândul lor,
alte costuri... Poate fraierii, ce-şi toacă leafa prin cârciumi,
clevetind, pot să-şi închipuie asemenea aiureli… În veci nu
concep să se oprească, în veci nu le ies pasienţele!... Dacă
s-ar fi trezit cu 5 minute mai devreme… dacă ar avea
protecţie politică… afaceri bănoase cu statul… dacă ar
dispune de credite nelimitate… dacă ar găsi piețe imense…
dacă ar trăi într-un paradis fiscal… dacă ar scoate produse
fără concurență… dacă… Dincolo, de partea celor ajunşi,
cum se spune, la durul ceas al adevărului, prin anii de
graţie 2014 – 2015, s-a văzut cu ochiul liber: ecourile

reverberând și în presa financiară, nu numai în cea de
scandal sau în ştirile televizate. Atâtea momente triste –
orice gazetar scrie corupţie pe pâine - că uneori îmi luam
tâmplele în mâini, ajuns la exasperare: - Şi tu?!... Să zicem,
un amic al unui alt amic, ani la rând cunoscut om de afaceri,
dar şi demnitar judeţean, unanim acceptat și reales: arestat
acum ca mare şi corupt baron local... Sau o legendară
cunoştinţă, parcă de pe la fostul I.C.I. Bucureşti, fondatoare
a unei renumite companii de soft, arestată şi dumneaei, la
frumoasa vârstă de 59 de ani, pentru deturnarea unor
nenorociţi de bani, din acele contracte bune cu statul… De
cele mai multe ori, huliții patroni pleacă la Doamne-doamne
mult înaintea salariaților pe care-i plătesc; iar dacă l-ai
întreba pe vreunul ce a realizat într-o viață de om, dacă a
fost cumva fericit, ar rămâne blocat; în cel mai bun caz,
și-ar face semnul crucii…
IV. Sarea pământului
Un concept frumos, emoţionant, smiorcăitor chiar. După
un întreg secol al douăzecilea, ilustrând perfect moartea
atâtor concepte tradiţionale, precum: ţărănime, clasă muncitoare, imperiu, revoluţie, socialism, comunism; desigur că
va triumfa odată şi cea de popor muncitor, bun şi cuminte,
egal sarea pământului… Era la mintea cocoşului că nu toţi
indivizii au putut ajunge patroni. Marea lor majoritate au
rămas salariați, cum au fost iniţial şi noii capitalişti. Diferenţa esenţială dintre ei: în timp ce unii au avut tupeul nevoii
de a crea locuri de muncă, ceilalţi le-au ocupat. Fie pentru
că nu aveau curajul antreprenoriatului, fie pentru că nu
concepeau să-și lase meseria, precum finul meu, vechi
salariat în combinat. N-a vrut ori n-a putut să renunţe la
calitatea de inginer chimist, în pofida tuturor evidenţelor, în
pofida tuturor cicălelilor nevestei. Nu ştiu ce s-a întâmplat
într-un final cu inginerii ca el, dat fiind că toate combinatele
au avut cam aceeaşi soartă. Finu-meu Velu cică ar fi găsit

un job la Bacău, dar nu mai rețin dacă tot în iubita lui
profesie … Oricum, au rămas în stadiu de salariați, eventual
profesionişti înrăiţi; sigur înjurându-i pe ciocoi. Repet: am
fost martor şi participant al procesului. Orice om visează o
maşină trăsnet, vilă cu piscină, vacanţe de vis şi altele. Fără
să ştie că nu-i decât carne de tun, unul dintre consumatorii
vânați de capitalişti; cu ei pe post de salariaţi… Indiferent
de ceea ce și cum voi fi făcut, am trăit mereu cu idealul că
ei sunt sarea pământului şi poate chiar aşa stau lucrurile;
dacă nu este deja şi acesta un ideal devenit desuet, ca
multe altele... Într-o sâmbătă cred, din primul deceniu al
mileniului trei, a avut loc un mic eveniment ce mi-a temperat
entuziasmul... Deci, mă aflam la sediul companiei - unde să
fiu? - cu alt programator, când a apărut – ce bucurie, ce
surpriză, ce plăcere! – un fost coleg de muncă, de pe
timpuri. Probabil prototipul acelui om al muncii, uşor
idealizat. După primele minute de efuziune - strângeri de
mână, îmbrăţişări, pupături, palme amicale pe umeri - ,
treaba a început să scârţâie, deşi nu apucasem încă să
bem cafeaua pusă la fiert. Vechiul amic fusese o bunătate
de om, dar cam vorbă-lungă - expresia unui prieten comun ce-l şi ocolea din pricina aceasta. Dincolo de amănuntul că
îmi tot arunca în nas un buchet de damfuri alcoolice
amestecate, o mai şi ţinea una şi bună, să bem ceva, cu
prilejul revederii, oricât îi repetam că aveam la activ nu-maiştiu-câţi-ani fără alcool… L-am potolit cumva, însă nu prea
era a bună, nefiind el genul de om care să se lase cu una
cu două! La ultima revedere, prin luna ianuarie 1990, cheful
începuse la prânz şi durase până târziu. Noaptea, rătăcind
prin cartierul Hipodrom, abia ţinându-mă după el, tot
căutându-şi la infinit garsoniera, am reuşit performanţa de
a-l pierde; terorizat de procesele de conştiinţă: ce mă
făceam dacă păţea ceva?!?!... M-am văzut nevoit să iau
măsuri. Scuzându-mă că aveam de dat nişte instrucţiuni
singurului salariat aflat la program - era week-end -, am dat
fuga în birou. I-am zis fără ocolișuri că am încurcat-o cu un

vechi amic vorbă-lungă, deci trebuia să mă ajute. Băiatul
s-a uitat la ceas - o aştepta pe soție să-l ia acasă, era şi ea
la serviciu - deci ne-am înţeles ca între programatori. Până
să apară partenera salariatului, am stat la dispoziţia
vechiului şi bunului coleg, tot depănând noutăţile adunate…
Dar când a venit nevasta salvatoare, i-am urcat pe toţi în
maşină, fără explicaţii de prisos. L-am lăsat acasă, ca un
trădător laş, pe colegul de odinioară, eu urmând să merg
undeva cu copiii aceştia la o treabă de-a noastră bineînţeles planificată de câtva timp - ce nu suferea absolut
nicio amânare… Alt exemplu, cu sarea pământului, sincer,
nu mai am: ori este doar ghinionul meu, ori aşa ceva nu
există… Rămâne, oricum, un concept frumos şi promiţător!
V. Politicieni şi corupţi
Unii dintre cei ce au ajuns printre primii la Casa Albă în
22 decembrie 1989, dar şi alţii, ulterior au accesat profesia
de politician! Pe atunci mai existau ceva idealuri romantice,
negreşit populiste. În aceleaşi zile, un muncitor chemat să
intre în partidul cucu-tare, în virtutea unor evenimente,
despre care tocmai povestea, refuza invitaţia frumos şi respectuos, la interviul televizat, declarând că preferă să
rămână la locul lui, punându-şi toate speranţele politice în
intelectualii aceia deştepţi, ce zilnic promiteau, ba marea,
ba sarea, ba pe ambele! Câtă naivitate sau oportunism
curat muncitoresc! Să-ţi sorbi liniştit berica la cârciuma
preferată, timpul să treacă, leafa să meargă, iar bieţii
oameni politici să facă şi să dreagă… Însă pe parcurs marii,
deştepţii, carismaticii politicieni au devenit, cumva la grămadă, la kilogram, ca-n toată lumea, mult mai urâţi şi mai
dispreţuiţi decât patronii - ajunşi un rău strict necesar - ,
poate pe bună dreptate, poate nu. Pe unii i-am şi cunoscut,
fiind absolvenţi ai A.S.E., precum fostul director al căminelor studenţeşti. Moldoveanul, ajunsese politicianul meu
preferat, pe bază de fapte concrete, eu tot aşteptând să

candideze la preşedinţie, să-l votez, dar el ajungând în anii
de graţie 2014-2015 să fie arestat şi întemniţat împreună cu
fiul… Un amic brăilean, destul de bine privatizat în prima
fază, pe spezele întreprinderii unde fusese încadrat; cu anii,
clienţii intrară în dificultăţi sau renunţară la serviciile lui, din
motive precare. La momentul reîntâlnirii, deja căuta de lucru
pe bază de afiliere politică. Socoteala lui părea simplă: dacă
partidul ajunge la putere, s-o găsi şi pentru el un job. În
primărie, consiliul local, consiliul judeţean sau pe la vreo
instituţie de stat. L-am şi întrebat cu ce partid voia să-şi
încerce norocul. – Păi - zisese el - cu cei de centru-dreapta;
au şi sediul aproape de blocul meu, sunt şi la putere...- Dar
cei de centru-stânga?- l-am întrebat. - Ooo, ăia au căzut,
sunt terminaţi; vai de mama lor!... - Teoria, spune că tocmai
la ăştia ar trebui să mergi, dacă vrei să faci carieră! – nu
m-am putut abţine să n-o fac pe deşteptul. La ei este gol
acum, este liber, intri cât mai în faţă; dincoace este coadă
mare… - Şi să mai aştept patru ani până la alegerile
viitoare?! - s-a bosumflat el. - Nu, nu, este prea mult!... Iar
după alegeri mi se lamenta că partidul ales ratase pragul
minim electoral cu doar câteva zeci de voturi diferenţă: ce
ghi-ni-on!...O tânără economistă îmi mărturisea enervată că
partenerul ei este politician; însă nu aceasta era tragedia,
nici măcar că, momentan, partidul lui cam pierduse partida.
Faptul că nu mai avea serviciu o stresa: la primărie, consilii
sau în administraţie nu mai găsea post, de când picaseră
de la putere, iar în piaţă nu ştia să facă nimic; nasol de
tot!…Ce să mai vorbim de aşa-zisa mare politică, din
capitală: arestările se ţineau lanţ!... Până şi primarul ales
ajunsese îndărătul gratiilor!… Iar un alegător de rând, ca
mine, nu înţelege de ce nu se mai opresc: iau mită în draci,
până în ultima secundă!... Curat Apocalipsa!

VI. Slujbaşii statului
Da, cei de la circa financiară municipală au fost primii
care au simţit impactul: în câteva luni, s-au eliberat
autorizaţii şi alte acte cerute de contribuabili, pentru noua
orânduire, cât nu se eliberau înainte într-un deceniu. Şi-au
dovedit utilitatea pe bază de fapte... Apoi treburile s-au cam
stricat, ca de obicei. Într-una din toridele zile ale unei veri,
de început de mileniu, la o masă de pe o terasă agreabilă,
mă nimerisem împreună cu mai mulţi tipi, puţin plecaţi din
birourile lor sufocante de la Direcţia Generală a Finanţelor
Publice. Nu mai ştiu ce căutam printre ei, cafeaua era bună,
iar berea tocmai rece, aşa cum ne plăcea. -Îmi bag pula fix
în capitaliştii români! - decretase hodoronc-tronc cel mai
mare în grad, retezând aerul cu palma. - Nu mă refer la
tine! - completase aproape imediat, bătându-şi obrazul cu
arătătorul. Am dat din mână concesiv, întorcându-i gestul;
nicio problemă, doar ne cunoşteam... Însă, după ceva
sorbituri, printre ocheade şi zâmbre din partea restului, l-am
întrebat curios: - Apropo! Voi de unde vă luaţi bănuţii? - De
la statul ce ne-a angajat! - şi-a desfăcut cumva mirat
braţele. - Şi statul ce v-a angajat, cum face rost de ei, mă
rog frumos?... - Din taxele şi impozitele datorate de populaţie, domnu'!... - Dar populaţia de unde are bani să-și
plătească taxele, şefu? - nu m-am lăsat eu. - Asta-i bună!...
Din venituri, din muncă, din… S-a înecat, s-a enervat rău de
tot, a lăsat berea neterminată, neplătită şi, aproape sufocat
de indignare, a plecat furios; restul au rămas admirându-şi
discret unghiile… Potrivit propriilor judecăţi de valoare,
ştiam că toți cei prezenţi ocupau o poziţie cumva mediană,
în rândul funcţionarilor publici. Mai jos se situau vrednicii de
dispreţ şi glume, cărora cei mai de sus le scorneau porecle
răutăcioase, gen banu-jos; dumnealor fiind cumva mai fini,
mai domni… Nici slujbaşii întreprinderilor de stat nu-i priveau cu ochi buni pe capitaliştii români. La mesageria căilor
ferate o cucoană frumuşică, înţepată, plină de ifose, bine

cunoscută de dinainte vreme, pufnea dispreţuitoare la
adresa firmelor ăstora neserioase, cam la fel cu a mea; fără
să adăuge că nu se referă și la mine. Îmi soseau la ei colete
cu tehnică de calcul de la Bucureşti, din Maramureş ori de
la Cluj-Napoca. Eram gata s-o întreb, într-un rând, ce clienţi
serioşi - cum considerau dumnealor că li s-ar cuveni - mai
aveau ori îşi doreau, ca să fie mulţumiţi... I-am dat pace, dar
câţiva ani mai târziu au dispărut cu mofturi cu tot, lăsaţi fără
obiectul muncii de neserioasele firmele private de curierat...
Dispăruseră demult şi minerii ce ajunseseră de şase ori
până în capitală, să lupte cu bâte şi topoare pentru frumoasele lor privilegii... Sistemul de sănătate publică mi l-a
definit clar și nemilos Daniel, fiul unei colege de serviciu de
la Prodazur Urleasca, fostul I.A.S. Începuse băiatul Facultatea de Medicină la Cluj-Napoca, cea mai serioasă
instituţie de profil, zicea maică-sa. Nu degeaba plecase în
Ardeal. Mai făcuse și un an de stagiu, conform procedurii
de la finele mileniului al doilea, apoi se apucase de I.T.,
reţele de computere etc. Oficial, ca să poată emigra cu
soţia; în particular, pentru că sistemul medical autohton
este un sistem eminamente mafiot şi corupt; profesionalismul nu trece de 10 %! - cum a declarat el apăsat,
lăsându-mă ca la dentist... Câţiva ani mai târziu, încheind
multe cursuri scumpe, de specializare în I.T., a reuşit, în
sfârşit, să găsească de lucru afară. Când şi-a luat biletele
de avion, la întrebarea de rutină a casierei, -Dus ori dusîntors, domnu'? a izbucnit, iritat şi vehement: -Numai dus!...
Am spus numai dus!... Nu am la ce să mă întorc!... În ce-i
priveşte pe funcţionarii din învăţământ şi instituţiile de
cultură, ei au avut, se pare, soarta cea mai tristă; probabil şi
pentru că nu puteau şantaja pe nimeni atât de eficient
precum ceilalţi concurenţi la fondurile bugetului de stat...
Cam așa se prezintă situaţia vechilor structuri, la un sfert de
veac de la Revoluţie...

VII.

După 20 de ani

Speech rostit la Jubileul S.C. PLACEBO Prod S.R.L.,15 nov.
2013, în faţa musafirilor unei mici petreceri organizate pe pontonul
Hotel Restaurant CAMELIA, ancorat la debarcader, de la Prefectură
drept în malul Dunării, Brăila. Proprietar: Camelia Potec, fostă
campioană olimpică de înot.

1. Istorie
În anul 1991 am încercat să înfiinţez o întreprindere
mică, potrivit Decretului-lege 54, dat de primul Parlament al
României. Din păcate, atunci când tocmai terminam de
încropit actele, decretul s-a abrogat în favoarea Legii
Societăţilor comerciale. Acum, totul devenise mult prea
complicat faţă de socotelile făcute acasă iniţial, aşa că am
preferat să-mi scot o autorizaţie pe persoană fizică (P.F.),
denumită Non-Stop, după multe şi bine udate discuţii pe
tema aceasta. Adevărul: toţi eram foarte-foarte speriaţi de
perspectiva privatizării, încă un bau-bau, de neînţeles
pentru nişte pămpălăi abia ieşiţi din socialism. Instinctiv,
căutam să ne adunăm cât mai mulţi la un loc, să ne facem
coraj unii altora, deşi isteţii cobeau pe la colţuri că, de fapt,
înjghebam un fel de colectivă comunistă! Aproximativ doi
ani am muncit ca P.F. Non-Stop, având şansa de a intra în
bune relaţii de afaceri cu ATLAS-ul Domnului Ionel Partene.
După cum îi sună şi numele pare predestinat a fi
…partener!... În anul 1993 am reluat demersurile de
înfiinţare a unei firme, treabă de care s-a ocupat actualul
administrator, pe atunci în vârstă de 17 ani, împreună cu
tataia. Ce afacere am demarat cu primul asociat, pe nume
Ionel Budea? Jaluzele glisante exterioare, cum se
confecţionau prin Maramureş de pe vremea împuşcatului...
Unii clienţi le mai au şi azi. - Aşa ceva nu se mai face! spunea unul. Eu însumi le mai am; sincer, nu sunt deloc
rele, deşi nu au eleganţa şi modernitatea, exhibată de o
publicitate fără socoteală, a termopanelor… Totul se

desfăşura simplu: opt ore pe zi muncea fiecare pe unde se
afla încadrat, apoi fuga-fuga la privatizare! Asociatul, inginer
de profesie, meșterea în atelierul deschis în casa
părintească - se pricepea - în timp ce eu mă ocupam de
asigurarea bazei materiale. Primul succes, imediat udat la
Terasa Blasova, a fost o maşină de găurit marca Bosch…
Prin vara anului 1994, în ultima vacanţă de liceu, generalul
de azi şi-a făcut un debut agresiv în afaceri, la o tarabă din
Piaţa Concordiei, soţia sa de azi îi era client de top, iar
actualul executiv, pe-atunci în etate de 10 ani, funcţionând
ca prim ajutor de bază extrem de eficient … Din anul 1995
am extins gama de servicii oferite, ajungând într-un final şi
la soft financiar-contabil integrat; fondatorul aducându-şi
aminte că era programator…
2. Valoarea adăugată
Profitul şi pierderea companiei sunt mai degrabă nişte
basme financiar-contabile întortocheate; ne vom rezuma la
fapte, să poată înţelege oricine. Evident modeste, dar altele
nu avem. În primul rând, PLACEBO a creat locuri de muncă
pentru 33 de oameni. A plătit zeciuieli statului român în
sumă de 700.000 lei, valoare denominată, dar neactualizată. A mai plătit aproximativ 600.000 lei salariaţilor şi
colaboratorilor, de asemenea în valoare neactualizată...
Deci, per total, PLACEBO a plătit patriei aproximativ
1.300.000 lei, adică undeva în jur de 300.000 euro în
echivalent, ceea ce nu este un capăt de ţară pentru 20 de
ani de activitate. Oricine a realizat minimum asemenea
fapte le poate comenta exact cum doreşte pe bună dreptate, dându-ne sfaturi pertinente. După exemplul lui Bill
Gates, creatorul Corporaţiei Microsoft, PLACEBO şi-a
generat propria concurenţă: astăzi fiind în piaţă şi concurând-o cu succes… Paradoxal, dar se pare că proba
esenţială a fiabilităţii nu este că o companie a rezistat, că
şi-a dat obolul salariaţilor precum şi statului, că a supra-

vieţuit crizei ciudate începute prin anul 2008, cât mai ales
capacităţii de a-şi dezvolta succesorii – inclusiv concurenţa
- ceea ce vă asigur că nu este cel mai uşor lucru! Problema
a spus-o şi mai bine un domn pe nume Davidai, creator al
Pepsi-Cola România, dar şi finanţatorul unei companii de
soft, alături de care PLACEBO chiar că nu se vede. O altă
bizarerie a (ne)faptelor unității noastre: nu a căpătat niciun
bănuț de la vreo bancă pentru a se dezvolta, fie pentru că
era o firmă mică, fie pentru că antreprenorul nu prea avea
încredere în bănci… Noul val, prin vocea profetică a
actualului administrator, insinuează că fondatorul nu-şi va
recupera cheltuielile încorporate în companie, ca muncă
nemijlocită, prestată timp de 20 de ani; şapte zile din şapte,
14-16 ore din 24. Detaliul nu prea îl deranjează pe cel vizat,
din cel puţin două motive. Pe de o parte, este sigur că
minimum 15 ani - respectiv 1975 – 1990 - tipul s-a odihnit
pe săturate în oraşul lui Panait Istrati, a comis chefuri legendare cu fermecătorii brăileni, vara a petrecut duminici
însorite de bălăceală şi pescuit prin baltă ori în staţiunea
Lacu Sărat, cu familia; deci venise vremea să se mai şi reabiliteze prin ceva muncă. Pe de altă parte, o spun şi filosofii
- dăruit e cel ce dăruieşte -, ceea ce mai face bine şi la
karmă...
Povestea vorbii, dacă cineva chiar nu ştie cine-a fost B.B., iat-o,
istorisită de Nea Cornel , mare şmecher şi pilangiu la I.A.S. Urleasca,
judeţul Brăila: Bulă Bulanovici a fost ostaş în Armata roşie, a făcut tot
războiul, de la Cotul Donului până la Berlin, a trecut prin primejdii multe,
a fost rănit, spitalizat, retrimis pe front, fără să vadă culoarea vreunei
permisii, a vreunei decoraţii sau a vreunui grad militar. La sfârşitul
Marelui Război, sfătuit de tovarăşi, a pus mâna pe creionul chimic, l-a
înmuiat în gură şi a scris o scrisoare cui trebuia: Dragă tovarăşe Iosif
Vissarionovici Stalin, Subsemnatul Bulă Bulanovici, aşa şi pe dincolo,
am fost ostaş în Armata Roşie, am făcut tot frontul de la Cotul Donului
până la Berlin, am trecut prin primejdii grele, am fost rănit de multe ori,
spitalizat, vindecat, retrimis pe front, dar nu am căpătat nicio medalie,
nicio permisie, niciun grad militar. În temeiul celor de mai sus, rog a fi
primit şi eu în rândurile Partidului Comunist Bolşevic. Dacă mă primiţi –
bine; dacă nu – nu!

3. Partenerii
Brăila. Bucureşti. Galaţi. Constanţa. Cluj-Napoca. Sălaj.
Maramureş. Sibiu... Glisând noi pe axa sud-est–nord-vest,
la propriu ca şi la figurat, partenerii PLACEBO sunt pe
măsură. În nord-vest mocofanii simpatici, vorba drăgăstoasă a soţiei şi fetei, inventată pe parcursul a patru ani de
vacanţă la Cluj-Napoca, iar în sud-est fermecătorii brăileni!
Fiecare cu placa sa specifică. Mocofanii, mari iubitori de
bani, dar buni platnici la maşini, utilaje, materiale, marfă,
cai, oi, boi, vaci, găini, gâşte, curci, bibilici şi altele, însă
îndărătnici când vine vorba de computere, soft, telefoane
mobile, internet; pe motiv că nu se mănâncă, nu se beau,
deci nu merită cheltuiala. Brăilenii la cealaltă extremă,
dispreţuind banii, deci cheltuindu-i rapid, cam tărăgănând
plata la prozaisme stupide, ce doar se papă şi se beau,
însă ahtiaţi şi plătind fără mofturi tot ce înseamnă
computere, soft, telefoane mobile, internet…Fără îndoială
că am fost extrem de favorizaţi, având de-a face cu ambele
categorii, vorba unui amic brăilean, Marius Chiru, stabilit la
Cluj-Napoca, procuror de meserie, sponsor de biserici şi
mânăstiri: - Acriturile transilvane, să ştii de la mine, merg
nemaipomenit cu dulceţurile brăilene!... N-o să aburesc pe
nimeni c-a fost doar bine şi frumos, însă recunosc adevărul.
Pe timpuri - şi ce timpuri frumoase! - , bine ascunşi prin
pivniţe conspirative, sub pretextul degustării unor pocale de
vin, pe care le şi beam, spre a fi sută la sută convingători şi
bine ascultaţi de tipii ce scoteau o leafă rezonabilă dintr-o
muncă onorabilă, Vasile Datcu, cel mai umblat şi mai
destupat dintre noi, lider necontestat al celulei dizidente, ne
ţinea lungi discursuri mobilizatoare despre ce grozav va fi şi
cum va mai curge laptele şi mierea, odată scăpaţi de
dictatură, în capitalismul democratic... Iar Viorel Mortu,
dădea şi el o gură de-ajutor pe partea literar-artistică: ce
căcălău de capodopere vor mai exploda din sertarele

scriitorilor! Acestea se întâmplau prin anii 1987-1989,
desigur - ani de maximă opresiune comunistă. De curând,
primesc un mesaj entuziast de la finu’ Valentin, cum că Cei
Trei Muşchetari V au dat-o la pace, după decenii de răfuieli
politico-ideologice, rătăciţi prin diferite partide, reunindu-se
la o ocazie cultural-artistică: sugestia mesajului fiind să mă
alătur neîntârziat vechii triplete, pe post de D’Artagnan. Am
fost sincer: i-am răspuns că mi-ar plăcea chiar foarte mult,
dar aveam o groază de treabă prin nord-vest, pe unde mă
aflam în delegaţie; obligaţii contractuale, parteneri, facturi,
ordine de plată, pe scurt: Capitalism am vrut – capitalism
am avut!
Povestea vorbii: La cutremurul din 4 martie 1977 bucureştenii coborau
din blocurile bine zguduite, cum puteau; unii cu liftul, unii pe scări, alţii
cu blocul… Marele Bulă, a procedat altfel: cică a deschis larg geamurile
apartamentului şi… Ei, şi ce le-a zis copiilor săi, pe-atunci minori?... Mai
ştie cineva?… Răspuns corect: - Zburaţi, Şoimi ai Patriei!

4. Epilog.
În final ar mai fi de atins două aspecte importante:
fericirea trupei şi situaţiunea fondatorului. În ce priveşte
primul aspect, ideea ne-a fost sugerată indirect de către
unul din componenţii echipei de programare. Fiind şi dintre
cei mai duri, cred că a fost o scăpare. Pe scurt, după ce
colaborarea devenise istorie, a spus odată, oarecum
apăsat, că la PLACEBO i-a fost cel mai bine. Desigur, n-am
făcut tapaj, am lăsat discuţia să curgă mai departe, dar deja
era al treilea caz. Primul, declarat răspicat de cel mai tânăr
colaborator, de toţi răsfăţat cu apelativul Băieţelul, ce şi el
plecase, evident, la o viaţă mai bună: - Da, la PLACEBO
mi-a plăcut foarte mult ce-am făcut! Am fost fericit! Daţi-mi
înapoi job-ul şi las ce am, ca să mă întorc imediat! Al doilea
caz a fost Nicu Dobre, pensionat; o viaţă fusese contabil
şef, dar la închiderea unităţii cu pricina declinase pachete

salariale mult mai groscioare pentru a veni la noi, pe motiv
că-i plăcea exact ce făcea aici... Într-o discuţie ulterioară, cu
un prieten din afara echipei, întorcând chestiunea cam pe
toate părţile - citisem şi disertaţiile lui Aristotel, din Politica,
vizavi de tema obiectivului oricărui lider politic; respectiv,
fericirea membrilor comunităţii - ei, companionul de discuţie,
a concluzionat oarecum unilateral: - Măi, dacă cineva n-a
fost fericit la PLACEBO, atât cât este sustenabil într-o
companie comercială, acela n-a fost fericit nicăieri; pentru
că pur şi simplu nu poate fi fericit!... În ce priveşte al doilea
aspect, dacă discuţia ar fi avut loc mai acum şapte ani, nu
încape nicio îndoială că fundătorul s-ar fi umflat în pene
până la ceruri, s-ar fi dat mare cu ce-a făcut şi ce-a dres, ‘ai
de capul lui! Între timp, însă, Old Boss a acumulat ceva
experienţă de viaţă, cu un strop de înţelepciune
încorporată. Nu este cine ştie ce, dar destul ca să priceapă
adevărul: de fapt, Dumnezeu le face pe toate. Punct.
Aşadar, mai nou, fondatorul se mulţumeşte, înţelept, cu
rolul de executant al unei misiuni de rutină. Puteţi să vi-l
închipuiţi la raport, echipat în blugi şi beretă cu steluţă roşie,
á la Che Guevara, perpelit de emoţie şi cufurit cât cuprinde,
cum este obiceiul dinaintea celui care este chiar Marele
Comandant Suprem: - Misiunea PLACEBO îndeplinită, să
trăiţi! Ordonaţi altă misiune! - Pe loc repaus, commando …
Şi, altfel, viaţa ta personală, cum a fost pe-acolo? - O
fericire ne-ntreruptă, să trăiţi! Ordonaţi altă misiune!…
Viaţă. Ani. Oameni. Chefuri frumoase. Roluri frumoase.
Victorii frumoase. Înfrângeri frumoase. Umilinţe frumoase…
Povestea vorbii: Cine a scris versurile doldora de profunzimi filosofice,
vrednice de aprecierile unui Sfânt în viaţă:
E drumul lung în faţă – ascuns sub zări şi vreme,
Şi lungă pare Calea ce-n urmă am lăsat…
Dar mergem, mergem trainic – solemni ca în poeme,
Simţind, în noi, cum creştem, curaţi, neîncetat!
Mai ştie cineva numele autorului? Răspuns corect: Nicolae Labiş,
poet român.

VIII. Decizia de pensionare
Speech rostit cu ocazia pensionării fondatorului PLACEBO, la
14 noiembrie 2014, în faţa unei mici reuniuni de foşti şi actuali salariaţi
sau colaboratori externi, organizată la Hotel-Restaurant NUFĂRUL, din
staţiunea Lacu Sărat, proprietate a unui partener PLACEBO.

La un an fără o zi, iată-ne adunaţi din nou, la altă
ocazie aniversară. Propriu-zis, nu aniversăm nimic, doar că
fondatorul face o dare de seamă, dinaintea falangei de elită
PLACEBO. Dacă cineva suferă de modestie, să ştie că nu
este și cazul nostru. Cu toate acestea, a fost nemulţumit ani
la rând că numita firmă este mică - o biată companie de
buzunar! Abia după declanşarea crizei financiare - cam pe
vremea când Ziarul financiar titra în disperare Capitalişti
români, uniţi-vă! - , a aflat şi a acceptat că lucrurile nu
stăteau tocmai aşa. Dimpotrivă: ca să fie în rândul ţărilor
mai răsărite din blocul estic, România are nevoie de dublul
actualului număr de firme de buzunar, precum Cehia sau
Polonia …
Am recunoscut anul trecut, adevărul: Dumnezeu le
face pe toate, conform planului divin. Nouă, revenindu-ne
modestul rol de a administra ceea ce ne pune la dispoziţie
de-a moaca, fie şi amăgindu-ne cu iluzia că sunt creaţiile
noastre. Parafrazându-l pe un vestit voievod român, spun
atât: PLACEBO nu e a mea, nici măcar a voastră, ci a celor
care o vor duce mai departe!
Ca prozator închipuit şi iscoditor, tare mi-ar fi plăcut
ca un ins bine trecut prin evenimente şi ani să-mi răspundă
la întrebarea simplă: Ce ai realizat într-o viaţă de om? Din
păcate, n-am găsit insul cu pricina! Neavând altă soluție, vă
răspund eu vouă, aşa cum mi-ar fi plăcut să-i aud pe alţii.
Deci trag linia şi dau raportul. În primul rând, m-am străduit
să-mi fac datoria faţă de patrie. Singura dovadă ce o am,
este Decizia de pensionare cu data de 7 noiembrie 2014. În
al doilea rând, m-am străduit să-mi fac datoria faţă de
familie. Dovada: şefii cei mari, numărul 1 şi numărul 2, căro-

ra le-am predat, treptat, comenzile, iar azi mă ploconesc, de
câte ori am prilejul, dinaintea lor; unicul necaz fiind că
ocaziile sunt cam rare. În al treilea rând, având doi saci în
căruţă, m-am străduit să onorez cinstea de a fi înzestrat cu
oarece talent literar, ca prozator. Dovada: am cooptat un
redactor şef la Editura PLACEBO, cu asistenţa căruia am
demarat activitatea literară, elaborând un plan editorial
ambiţios, pe 13 ani... În tot cazul, este cert că voi scrie prin
și pentru Piaţă! Marele Anonim a zis-o deja: Dacă Piaţă nu
e – nimic nu e! Dovada am constatat-o împreună:
comunismul s-a prăbuşit mai ales din cauza trufiei de a
ignora piaţa! În al patrulea rând, detaşat de obligaţiile
amintite, ce le am ca orice individ, sunt liber, în sfârşit, să
mă realizez ca fiinţă umană eminamente spirituală.
Problemă strict personală: nimic de discutat.
Fac o socoteală sumară: iată, sunt și autorul operelor
scrise și antreprenorul editurii. Mai lipsește ceva? Da. Tu.
Cititorul. Al treilea element. Fără tine, nicio carte nu are cum
să fie dată publicității!
P.S. Fericirea este în Piaţă. Am scris toate acestea, în
primul rând ca o mărturie că am experimentat şi calitatea de
producător. Consumatorii cred că sunt chiar toţi oamenii.
Producătorii, în mod logic, sunt mult mai puţini. Pentru a fi
consumator, condiţiile necesare şi suficiente sunt să ai nişte
nevoi, un loc unde să găsești marfa ce-ţi satisface respectivele nevoi şi banii cu care s-o cumperi. Ca să fii producător, este mai complicat. Dar, dacă ai să auzi pe cineva
judecându-i cu asprime, este suficient să întrebi: - Ce ai
produs pentru piaţă? Dacă n-a produs nimic, face o judecată mincinoasă, în tot cazul nu merită s-o iei în seamă. Pe
de altă parte, trebuie să fie democraţie. O societate nedemocratică nu poate avea o piaţă autentică, întreţinută de
cerere şi ofertă. Aproximativ 15 ani am trăit într-o societate
închisă. Oricât ar fi de hulită şi democraţia, până acum nu
s-a inventat nimic mai de soi, să meargă şi cu piaţa. De
fapt, aceasta nu este un loc oarecare, unde îţi satisfaci anu-

mite necesități, cum afirmă linear teoria. În realitate, cred că
toţi oamenii sunt fericiţi acolo. Fie în magazinul frumoasei
Alina, de la colţul străzii Goleşti cu Calea Galaţi; fie într-un
supermarket; fie într-o benzinărie - opreşti să alimentezi, te
dezmorțești, bei o cafea, aprinzi o țigară - ; fie în Piaţa
Concordiei din Brăila... Vânzătorul este fericit pentru că
vinde – este rolul lui, de aceea stă după taraba cu marfă.
Cumpărătorul este şi mai fericit; însă nu atât pentru marfa
plătită ce-i satisface nişte nevoi, cât pentru cele câteva
momente-monumente, când se simte pur şi simplu rege,
numărul unu, primul solist… Ipoteză ce ar explica, printre
altele, de ce femeile sunt cumpărătoare mult mai fervente
decât bărbaţii, deşi, de cele mai multe ori, ele se plictisesc
primele de propriile cumpărături, odată aduse acasă…

Corcitura

1.Prolog. Revoluţia merge mai departe.
Nicio minune adevărată nu ţine mai mult de trei zile.
Axiomă veche şi bine verificată de poporul român. După ce
am mâncat şi am băut pe săturate cu prilejul primelor
sărbători libere, prostindu-ne de atâta fericire, ne-am întors
cu toate forţele la Revoluţie, ca s-o desăvârşim... Pe 22
decembrie 1989, imediat ce aflasem despre evenimentele
de la Bucureşti - deja le şi văzusem la televizor - , luasem
cu asalt Palatul Administrativ Municipal şi Judeţean, zis
Casa Albă, fără să întâmpinăm rezistenţă. Cei mai iute de
picior au urcat sus cu primul val şi doar ei ştiu ce-au făcut
pe acolo… Cei întârziaţi sau mai rezervaţi, aşa ca mine, au
rămas afară, căscând gura spre balcoane unde începuse
mitingul. Oricine lua porta-vocea, putea debita şi scanda tot
ce poftea... Problema cea mai delicată, cum ne-am dat
ulterior seama, nu era că s-ar fi strigat prostii ori că s-ar fi
creat debandadă, ci că, deocamdată, nu aveam obiectul
muncii. Învinsesem uşor, însă nu prea ştiam ce să mai
facem. Spectatorii de afară aşteptau mereu alte şi alte
cuvântări miezoase, revoluţionare; cei de dinăuntru îşi
storceau creierii, însă habar n-aveau ce le-ar mai fi putut
zice... În brambureala creată, unul dintre viitorii demnitari l-a
invitat, să ia cuvântul, chiar şi pe primul secretar judeţean
comunist; pe care întreaga asistenţă se aştepta să fie deja
bine încătuşat, bine bătut şi bine băgat la zdup... În toată
acea primă perioadă, până la Crăciun, atmosfera adusese,
mai mult sau mai puţin, a corrida spaniolă; mai mare jena
să ne amintim. Dacă umblam pe străzi, alergam, vociferam

şi ne buluceam de colo-colo, ca nişte bezmetici, locul
taurilor fiind luat de securişti şi terorişti; deşi nu-i vedea
nimeni... În seara zilei de 23 decembrie, la o oră ce nu şi-a
notat-o nimeni, începură primele tiruri; martorii oculari
povesteau că în Casa Albă se trăgea din toate părţile, sala
mare de şedinţe luase foc, iar civilii îşi căutau scăparea
afară – sufocaţi, speriaţi, isterizaţi -, dându-şi drumul pe
burlane, pe cablurile electrice sau telefonice... Singura
certitudine: armata chiar că era cu noi, cum se spunea pe
atunci; colonelul Rizea, comandantul Garnizoanei din
Brăila, instalase un tanc pe platoul dintre sediul
administrativ şi Direcţia de Finanţe, amănunt ce produsese
o puternică emoție; iar tunul tancului trăsese cel puţin un
proiectil, probabil spre flamele armelor automate ce clipeau
din Insula Mare a Brăilei. Mărturia ne aparţine. Zăceam
întins pe burtă pe covorul din sufragerie, cu ochii nedezlipiţi
de ecranul televizorului; efectul reculului mi-a reverberat
aţâţător prin tot trupul... Un amic ocazional povestea cum
încasase un glonte fix în fesa dreaptă: când începuse
canonada se trântise la pământ, în locul numit ulterior Piaţa
Libertăţii, unde se nimerise împreună cu alţi gură-cască.
Venind probabil de peste Dunăre, din ţeava unei puştimitraliere, glontele îl înţepase dinspre cap în fesă şi ieşise
spre călcâie: dacă ar fi ţinut nasul cu 5 milimetri mai sus, de
bună seamă că-l miruia în frunte, cum au păţit-o alţii, duşi
direct la morgă... Ziua, pe lumină, domnind în general
liniştea, ne deplasam pe străzi mai puţin temători şi
bănuitori - la plimbare, la muncă, la piaţă - având grijă să
purtăm pe braţul stâng o banderolă tricoloră, așa cum ne
indicaseră cei de la televiziune, cu speranţa nerostită că
teroriştii nu ştiau detaliul. Într-una din acele zile nesigure,
parcă în drum spre tipografie, m-am încrucişat cu poetul
Gheorghe Lupaşcu, binecunoscut din Cenaclul Mihu
Dragomir. Am avut noi ceva schimburi de noutăți, eu fiind
extrem de impresionat de bandajul ce-l avea la o mână şi la
cap. Neştiind încă ce se petrecuse la Casa Albă în primele

două nopţi de foc, deja mă gândeam la lupte corp la corp,
gen trupe speciale – lopata de infanterie într-o mână, în
cealaltă un cuţit, altul în dinţi – căutând prilejul să-l descos,
cu discreţie; poate scoteam un bun subiect de reportaj...
Ajungând la destinaţie, probabil sub efectul stres-ului, de
om proaspăt ieşit din mijlocul împuşcăturilor, s-a burzuluit
neaşteptat de vehement. Nu era de acord să mă strecor
odată cu el, adică neverificat de revoluţionari. Am rămas cu
gura căscată, credeam că ne cunoşteam bine, însă m-am
legitimat fără mofturi, conform regulilor. Dar, până să termin
cu formalităţile, l-am pierdut şi s-a dus bunătate de
subiect... Abia mai târziu mi s-a infiltrat în cap ideea că
probabil mă suspectase de terorism; şi am fost foarte
mândru în sinea mea. Eram ultimul pe listă: nimeni nu mă
bănuia că aş fi fost agent al securităţii sau măcar turnător…
În mod sigur nu aveam dosar de filaj, ca alde Vasile Datcu,
prietenul meu, primul primar-prefect al judeţului. Nici foştii
colegi de facultate nu mi-au făcut şi mie unul, la mişto, ca
altora, la revederea din anul 2000!... În ce-l priveşte pe
poetul citat, n-am reuşit să-l mai descos în veci, în legătură
cu bandajul, pot spune că m-a cam şi ocolit de atunci; doar
dacă-mi răspundea, altfel extrem de politicos, la salut, când
ne întâlneam la ani de zile după evenimente... Execuţia
dictatorilor, cu minunatele zile de acalmie şi concordie
ce-au urmat, ne-au permis doar să ne odihnim şi să ne
refacem cât de cât forţele; pentru că Revoluţia fiecăruia
dintre noi mârâia de nerăbdare să continue. Opoziţia
anticomunistă de la Bucureşti se ciocnea chiar acolo de
forţe filocomuniste; despre care credeam că nu există. La
una dintre aceste confruntări publice, explodă şi o boală
nouă, complet necunoscută înainte, probabil prima boală
post-totalitară: spasmofilia. Cică fuseseră internaţi destui
oameni, atinşi de noua maladie, în seara manifestaţiei.
Descriere ştiinţifică, cum se poate citi şi în DEX:
hiperexcitabilitate neuro-musculară. În cazul nostru, cauza
deriva din excesul de înjurături şi scuipături schimbate cu

adversarii. Vorba unui amic brăilean: -Daa, trebuie să
facem şi noi plămâni apţi pentru democraţie!... În ultimele
zile din luna ianuarie a avut loc prima dintre aşa-numitele
mineriade, concomitent cu noi şi noi manifestări anti- şi
procomuniste, organizate de mari întreprinderi bucureştene;
cea mai mediatizată dintre lozincile lor fiind Moarte
intelectualilor!... Rezultatul imediat al confruntărilor:
înfiinţarea C.P.U.N., comitet provizoriu de largă participare
naţională, unde s-au strecurat şi noile partide politice... O
lună mai târziu, avea loc a doua mineriadă, parcă cea mai
paşnică... iar pe la mijlocul lunii martie izbucnea conflictul
interetnic dintre români şi unguri la Târgu Mureş... Despre
care am scris şi noi un articol, imediat publicat în presa
centrală.
2. Om disperat
[ Scrisoare deschisă către Domnii Radu Ceontea, Domokos Geza şi membrii
C.P.U.N. - publicată în ziarul România liberă, martie 1990 ]

Mama mea este de etnie maghiară, iar tata român.
Deci nu sunt nici maghiar nici român ori sunt şi una şi alta.
Atât maghiarii cât şi românii mă califică – în faţă sau pe la
spate - drept... corcitură. Nu îmi este ruşine s-o spun! Am
învăţat amândouă limbile. Şcoala am urmat-o în limba
română, dar am studiat în paralel şi limba maghiară, până
la nivelul ultimei clase de liceu. A fost dorinţa comună a
părinţilor: să învăţ în limba oficială a statului, dar să cunosc
şi limba maternă. În casa noastră se vorbeau două limbi, în
funcţie de naţionalitatea musafirilor sau de temperatura
discuţiilor dintre mama şi tata. Cunoscându-le perfect pe
amândouă, de când mă ştiu, vorbeam cu fiecare în limba
lui, cel puţin pentru că ei nu prea s-au exprimat niciodată,
pe de-a-ntregul corect, în limba celuilalt. Am citit cărţi în
limba română şi în limba maghiară, fără să fiu un iubitor de
literatură beletristică peste medie. Din acest motiv - şi nu
altul - am apelat la serviciile domnului Arin Ars, cu rugă-

mintea de a-mi da o mână de ajutor în redactarea
corespunzătoare a ceea ce am de comunicat. Poate aş fi
apelat la serviciile unui gazetar maghiar, însă prin partea de
sud a ţării, unde sunt stabilit recent, nu cunosc vreunul.
Da: am plecat din Ardeal în mod intenţíonat. Dacă
ziarul este interesat, voi explica amănunţit resorturile intime
ale opţiunii, altădată. În cele ce urmează doresc să expun o
scurtă părere strict personală, relativ la raporturile românomaghiare. Consider că sunt o persoană suficient de
documentată. Pentru mine, e vorba de raporturi care au
avut loc permanent în sânul familiei ce m-a crescut.
Majoritatea problemelor ce apăreau, ca în orice familie,
căpătau inevitabil, în cazul dumnealor, şi o anumită
coloratură naţională. Amănunte, repet, voi da cu un alt
prilej, dacă se va ivi, oricât de neplăcut mi-ar fi acest lucru.
Deocamdată, mă mărginesc să spun, având în vedere
recenta vizită, că viaţa părinţilor mei a devenit un iad! Sunt
singurul lor copil, iar ei fiind încă în putere – dar neavând
vârsta înţelepciunii! - îşi consacră întreaga lor energie
problemei naţionale, neglijându-şi serviciile şi treburile
frumoasei gospodării pe care o au. Actualmente, după
ultimele altercaţii româno-maghiare, dumnealor refuză să
se pună în acord asupra celor mai elementare probleme de
viaţă. Când tata spune sau cere ceva, mama scutură din
cap: - Nem tudom romano!, iar când rolurile se inversează,
este rândul tatei să ridice din umeri: - Nu înţeleg păsăreasca ta! Ceea ce nu-i împiedică să se certe zi şi noapte;
mama în ungureşte, tata în româneşte. Oricât
de
aproximativ ar cunoaşte limba celuilalt se înţeleg foarte bine
la cearta pe teme naţionale! Cel mai bine înţelegeam eu,
cât am stat la ei şi am încercat zadarnic o mediere. Ce
voiau, de fapt? Tata: 1) În casa lui să se vorbească numai
româneşte; 2) Ardealul a fost, este şi va fi pământ
românesc, nu al unor venetici asiatici. Mama: 1) În casa ei
să se vorbească numai ungureşte; 2) Ardealul a fost şi
trebuie să revină în sânul Regatului Sfântului Ştefan. Adică

tot şi nimic! Vreme de trei zile, cât am stat cu ei, am
încercat să introduc un punct comun în platformele-program
ale ambilor mei părinţi: zadarnic! Duelul lor n-a încetat nici
măcar în ultima clipă, la gară, unde au ţinut să mă conducă
amândoi, cu toată dragostea. Fiecare îmi ura: - Drum bun!
Sănătate!- tata , Jó utat!, Egeszeg! -mama. Aceasta, în timp
ce eu juram - nu pentru prima dată! - să nu mai calc în veci
prin căminul părintesc…
Iată de ce îmi permit, domnilor Domokos Geza, Radu
Ceontea, doamnelor şi domnilor membri ai C.P.U.N., să vă
fac o recomandare: inutil să mai încercaţi a-i împăca pe
români şi maghiari! Judecând prin prisma a ceea ce am
trăit şi văzut în familia părinţilor mei sunt ferm convins că
nu veţi reuşi vreodată. Oricâte concesii le veţi face, va
rămâne mereu câte ceva de reglementat. Pentru a găsi
cel mai rezonabil compromis - neapărat necesar liniştirii
spiritelor înfierbântate din întreaga ţară – apelaţi mai
degrabă la serviciile organismelor internaţionale, la O.N.U.
de exemplu. Cel puțin de ruşine faţă de nişte oameni străini,
să accepte - şi unii şi ceilalţi - o variantă de mediere,
comparabilă cu realităţi cumva similare din zonele cele mai
civilizate ale planetei. Personal, eu nu văd altă soluţie!
Sper să fiu bine înţeles de ce nu doresc să-mi dau
numele adevărat sub prezenta scrisoare deschisă, într-un
cotidian de mare tiraj. Cel puţin pe părinţii mei n-aş dori să-i
învrăjbesc şi mai tare pe această cale … Drept pentru care
semnez:
Corcitura
N.n.: Potrivit convenţiei încheiate
cu eroul amarelor
confesiuni, noi nu avem decât rolul redactării mărturisirilor
sale verbale, într-o formă relativ publicabilă, ţinând seamă
şi de limitele spaţiului tipografic. Un exemplar (dactilografiat) al materialului se află chiar la domnia sa.
Eventualele modificări sau omisiuni nu ne aparţin.

3.Epilog. 2015.
L-am cunoscut întâmplător, puţin după 15 martie
1990, într-o cârciumă din Brăila, aproape de Piaţa Mare.
Habar n-am cum s-a întâmplat. Parcă fusese vorba de nişte
valută, dolari americani; voia să mi-i vândă ori avea el
nevoie să cumpere. Am schimbat două-trei vorbe apoi m-a
întrebat, la fel ca mulţi alţii: - Ce naţionalitate sunteţi? I-am
explicat fugitiv de ce nu aud şi vorbesc atât de prost,
probând cu buletinul de identitate că sunt român,
întrebându-l, la rândul meu: -Dumneata, nu eşti român?
Nicio aluzie la proaspetele păruieli româno-maghiare de la
Târgu Mureş, dar a lăsat ochii în jos şi a recunoscut: - Nu.
Sunt corcitură. A trebuit să-l repete de două–trei, ori până
să pricep cuvântul cu pricina. Aşa a demarat discuţia
noastră, al cărui rezultat a fost textul de mai sus, publicat în
presă câteva zile mai târziu, sub pseudonimul Arin Ars.
Singura
inexactitate:
exemplarul
dactilografiat
al
materialului, lăsat, chipurile, la interlocutor. Aş fi vrut eu,
dar nu se putea, nu-mi dăduse nume, adresă, nimic.
Precizarea, ca şi folosirea unui pseudonim complet necunoscut, le-am comis din cauze identice cu el: de frica
naziştilor din ambele tabere; acum făcând spume, luându-şi
unii altora vorbele din gură, întru sporirea capitalului politic.
Trei luni
mai târziu mă întâlneam cu foştii colegi,
aniversând 15 ani de la terminarea facultăţii, deci m-am dat
mare şi cu isprava. Singurul care-l citise, s-a vădit a fi Árpád
Tövissy: el a exclamat imediat, condescendent: - Corcitura!
cu gândul, evident, la băiatul lui, aflat exact în aceeaşi
postură.
În jurul anului 2000 făceam o navetă frecventă între
Brăila şi Cluj-Napoca, Zalău, Baia Mare din motive familiale,
dar şi de serviciu. Cam din 300 în 300 de kilometri îmi
stabilisem locuri de popas, unde fie luam o gustare, fie doar
mă relaxam cu o cafea şi două-trei ţigări, ca orice şofer la
drum lung. Unul dintre ele era o benzinărie de lângă

Aeroportul Târgu Mureş. Alimentam, parcam, intram la bar.
Într-o asemenea pauză - mai spre seară - în timp ce
stăteam în colţul meu, localul s-a umplut dintr-o dată. Nu
auzeam, nu ştiu ce limbă vorbeau, nu mă interesa, îmi
vedeam liniştit de cafea. Când noii sosiţi s-au aşezat pe la
mese, iar ospătarii începură să ia comenzile şi să alerge, de
mine s-a apropiat un bărbat tânăr, cu faţa numai zâmbet.
M-am asigurat că alături şi în spate nu mai este nimeni,
înainte de a îndrepta ambele degete mari spre piept: sigur,
mie mi se adresa?! - Sunt corcitura! - au fost singurele lui
cuvinte, strângându-mi afectuos palma, cu amândouă
mâinile. - Nu se poate! - am exclamat bucuros şi,
realmente, plăcut surprins. L-am invitat alături și am
întrebat, la întâmplare, ce afaceri mai învârte. - Am făcut ce
m-a sfătuit unchiul Radu, din Brăila. - s-a confesat jovial
simpaticul interlocutor. Am locuit la el câteva luni. De ziua
sa a făcut un chef frumos în curtea unui coleg de serviciu;
avea casă chiar pe faleza Dunării. Ciorbă de burtă, mici,
peşte la grătar, vin alb, sec și rece... - Chef ca la Brăila! am dat şi eu o gură de ajutor. - Da... Ce veselie! Ce poante!
Ce atmosferă! Foarte frumos!... Şi... mai pe la mijlocul
petrecerii, unchiu-meu îmi zice franc: - Nu te mai consuma
cu povestea aceea! Fii deştept ca românii şi viclean ca
ungurii!...Cu oricare ai fi la un loc - eşti de-al lor! ....
Mielul care suge de la două oi – iată ce trebuie să fii!
Altfel, şi unii şi alţii vor zice că eşti un mare fraier. Eu
aşa aş face în locul tău; hai, noroc! ...
Am ciocnit paharele, am mai degustat din bunătăţile
ce le aveam în faţă, iar după o vreme dumnealui a venit cu
o completare: - Pe ai tăi, lasă-i în pace! Să-şi spargă
singuri capetele, cum se spune pe aici. Când s-au luat,
maică-ta era în luna a cincea, iar Mihai abia-şi încheiase
stagiul militar: nimeni nu-i putea opri din drum! ... Cum
şi-au aşternut, aşa să doarmă!... Nu-ţi bate tu capul cu
problemele lor! ... Au dus-o ei împreună 25 de ani, până
acum, o mai duc cel puţin atât, fii pe pace!... Aici amicul

meu a tresărit, a schimbat câteva fraze peste umăr, cu
cineva de la mese, probabil obligaţiile lui, s-a scuzat, a
plecat în fugă. Nu mai ştiu dacă, tot atunci sau altă dată,
însă parcă tot acolo, mi-a spus partea a doua a povestirii.
Deci, când a revenit ori ne-am reîntâlnit, l-am întrebat,
precaut: - Dar... părinţii? Cum au scos-o la capăt, cu vrajba
lor? S-a hlizit şi a aruncat din mâini. - Nu m-am mai
interesat deloc de ei ceva timp. Supărat rău, mi-am văzut
de afacerile mele, dar pe la începutul anului următor m-au
căutat dumnealor, să mă anunţe că ... aveam o surioară!...
O straşnică rafală de râs şi-o salvă de aplauze a fost
răspunsul brăileanului - băiat de viaţă. Apoi mi-am cerut
scuze, ca ardelean binecrescut. -... Au râs de ei şi unguri şi
români! - a dat el din mână, amuzat şi conciliant. - Naţia e
naţie, dar familia e sfântă! - decretau, sobru, unii. - V-aţi
sfădit cu folos! - mustăceau alţii. Le-a fost ruşine mare –
maaare de tot; vezi, Doamne! - aveau în jur de 45 de ani,
erau bătrâni, nu se cădea... dar fata a rămas. Acum e în
clasa a treia!...
Din nou a fost nevoit să plece în fugă la obligaţiile
sale... Altceva nu-mi aduc aminte din ce am mai discutat,
dacă am mai discutat; dar nici n-am apucat să schimbăm
adrese, numere de telefon… Deci l-am pierdut din nou...
Poate-i mai bine aşa ...

Sufletul nostru

1.Prolog.25 Decembrie 1989.Crăciun fericit!
Dictatorii fuseseră deja executaţi, fiind dată
publicităţii o primă imagine: trebuia să te uiţi înclinând capul
pe umărul drept. Detaliul a fost sesizat pentru prima dată de
un ziarist francez, uşor amuzat. Se făceau presiuni uriaşe
pentru a fi difuzat tot filmul procesului, curiozitatea creştea,
noii lideri o cam tărăgănau; însă, oricum, o vizibilă destindere şi o mare uşurare se simţea în întreaga ţară, de la un
capăt la altul; poate şi peste graniţe. Articolele, publicate în
presa ce-şi trăia... epoca de aur, citite imediat, cu lăcomie,
musteau de împliniri. Unii mărturiseau cu naivitate că
avuseseră o singură dorinţă: doar să trăiască încă o zi,
după ziua mult așteptată; alţii planificaseră, de cine ştie
când, cu buni prieteni, să se întâlnească negreşit în locuri
semnificative spre a sărbători libertatea... În ceea ce ne
priveşte, am scris dintr-o suflare un articol cam ciudat, cu
titlul de mai sus - o pagină! - imediat publicat în fostul
oficios local Înainte, rebotezat ad-hoc Libertatea, aşa cum
ajunsese moda pretutindeni. Nu eram pretenţioşi deloc,
citeam pe nerăsuflate orice ce se publica, fără să ne pese
că Scînteia devenise pentru două apariţii Scînteia poporului
apoi Adevărul ori că Munca de partid îşi luase titlul…
Europa! Domnea plăcuta atmosferă tradiţională specială, de
pupat toţi Piaţa Independenţei; Televiziunea Română Liberă
afişa non-stop, în fundal, urarea Crăciun fericit!, interzisă
înainte; în toate limbile de circulaţie naţională... Cele câteva
zile, cât a durat minunea, chiar au fost un moment-monument de fericire socială şi concordie naţională, cum nu se
mai înregistrase vreodată, nici în istoria română, cu atât mai

puţin în cea a umanităţii... Unui fotoreporter american, pe
nume David C. Turnley, i s-a decernat Premiul Pulitzer,
pentru o poză denumită Victorie în durere. Mi se pare şi
astăzi cel mai sugestiv leitmotiv al atmosferei de profundă
armonie emoţională; în care ne-am bălăcit, fericiţi, câteva
zile...
2. Sufletul nostru
Este nespus de complicat să fim liberi? Pentru că
exerciţiul libertăţii a lipsit, încă de la naştere, imensei
majorităţi a oamenilor de astăzi? Pentru că a fi liber,
negreşit înseamnă a fi: demn, cinstit, curajos, harnic, viteaz,
vizionar? Calităţi native pe care dictatura a avut grijă să ni
le otrăvească, înăbuşe, desfiinţeze, păteze, stârpească?
Zile la rând, săptămâni la rând, luni la rând, ani la rând,
decenii la rând?!
Este o minune că am rezistat atât de mult până să
ne regăsim – o, ce dor ne era de noi înşine! - că am învins,
că am ajuns a privi încrâncenaţi şi încrezători, viitorul în
faţă? Este o minune că ne putem uita în ochii cei limpezi ai
copiilor noştri, explicându-le ce sunt trasoarele, incendiind
case, biblioteci, magazine; ce sunt gloanţele dum-dum, care
i-au sfârtecat pe colegii lor de generaţie? Este o minune că
în minţile noastre s-au decantat aceleaşi adevăruri –
elementare, frumoase, fireşti – azi devenite program al
întregii naţiuni?! Este o minune că flacăra dumnezeiască a
Revoluţiei din Decembrie 1989 a ţâşnit la unison: din 23 de
milioane de inimi, pe 23 de milioane de voci, în 23 de
milioane de tonuri?
Nu, fraţi şi surori!
Adevărul putea fi ascuns în spatele minciunii în mod
dibaci poleite. Curajul, clarviziunea, vitejia puteau fi închise,
ucise, îngropate în pământ. Conştiinţa, demnitatea, cinstea,
onoarea puteau fi cumpărate. Hărnicia, stăruinţa, inteligenţa
puteau fi împroşcate cu veninul urii de clasă. Prostia putea

triumfa scandând găunoase lozinci. Spiritul se putea osifica
în întuneric şi ignoranţă. Lenea putea înflori pe spatele
atitudinii partinice. Sadicii se puteau îngrăşa înarmaţi până
în dinţi ...
Trebuia să existe ceva mai puternic decât toate
calamităţile, muşcând precum rugina din trupul şi spiritul
naţiunii? Care să ne fi aparţinut dintotdeauna, trecând
nevăzut, inexorabil, din mort în cel viu, din viu în fetus,
generaţie după generaţie? Ceva unindu-ne în veci, dincolo
de sexe, vârste, profesii, funcţii, religii, animozităţi? Ceva
care să nu poată fi nicicum întemniţat, împuşcat, aliniat,
adormit, cumpărat, încovoiat, trecut prin maşina de tocat?
Ceva care să refuze a fi izgonit din noi înşine, până la
ultima suflare; la nevoie ascunzându-se adânc, comprimându-se, plângând, scâncind, aşteptând, însă neuitând;
zile, săptămâni, luni, ani, decenii... milenii??
Astăzi ne-a umplut întreaga fiinţă, revărsându-se în
valuri generoase afară, zguduind continentul şi lumea,
stârnind lacrimi, admiraţie, groază, elanuri? După ce-a
păstrat, nestinsă în noi, candela speranţei - o, atât de mult!
În el să ne încredem de-a pururi, proslăvindu-l fără griji,
înălţându-i coloana fără de sfârşit a recunoştinţei; lacrimă
lângă lacrimă, durere lângă durere, tors lângă tors, pumn
lângă pumn, bucurie lângă bucurie! Cu toţii îl ştim, pentru
că-l avem, chiar dacă uneori îl uitasem complet, îngropat
sub molozul resemnărilor! El a făcut Revoluţia?! Sufletul
nostru?!
( Ziarul Libertatea, decembrie 1989 )

3. Epilog 2014:
Dumnezeule, ce patetism leşinat! - am exclamat,
recitind textul, la distanţă de 20 de ani. La vremea apariţiei

fusese extrem de emoţionant, dovadă că un monitor
important al Cenaclului brăilean Panait Istrati ceruse
insistent şi alte materiale de acest gen. M-am scremut, am
gemut, dar n-a mai ieşit nimic de soi. Iar, la 25 de ani de
atunci, mi se părea mai degrabă jenant! De ce îl dau, totuşi,
publicităţii? Pentru că eram extrem de sincer când l-am
scris. Puţin probabil să mai repet performanţa! Şi îmi place
sintagma, atât ca simplă rezonanţă, cât şi ca semnificaţie
subiacentă. De fapt, ar fi şi Marele Scop al existenţei
umane, după cum am descoperit între timp. Şi apoi, la urma
urmei, trebuie acceptată realitatea: aşa erau, gândeau,
credeau - pur şi simplu - cel puţin o anumită parte dintre
supravieţuitorii experimentului comunism, din România, la
momentul prăbușirii lui! ...

CINCI GENERAŢII

Prolog.
Experimentul comunism, întins pe durata a 40 de
ani, în România şi Estul Europei, a implicat şi marcat
nemijlocit cinci generaţii. Cel puţin după socotelile noastre
subiective. În continuare, le vom face o periodizare
aproximativă. Dar, înainte de a o da publicităţii, generaţiile
postrevoluţionare au reacţionat neaşteptat de vehement,
prin vocea fiicei mele. În loc de aplauze scontate –
miezoase obiecţii. Stupoare şi surpriză! Fiind vorba de
grupul-ţintă de cititori, în loc să mă burzuluiesc, am fost
nevoit să caut soluții. Urmă un asiduu schimb de mesaje, la
limita incomunicabilităţii, începând, treptat, să mă dumiresc,
subliniind obiecţiile esenţiale: …lectură greoaie... multă furie
reprimată... încărcătură negativă... lipsă de compasiune...
Stând strâmb şi judecând drept, având printre exemple
încântătorul volum Viaţă şi cărţi, al criticului şi istoricului
literar Nicolae Manolescu, situaţia s-ar prezenta cam aşa:
cititorii scontaţi implicit, nu prea mai există, chiar dacă
supraviețuitorii sunt convinși că lumea se termină odată cu
ei. Primele două generaţii (din cele socotite aici) au murit
aproape sută la sută. A treia stă un pic mai bine, deşi nu
cine ştie ce. Însă nici a patra – adică a mea - nu este prea
sănătoasă, vorba lui Mark Twain. În timp ce ultima, a
decrețeilor, este prea ocupată - politică, piaţă, capitalism –
ca să-i mai ceri și răgaz şi pentru lectură!... Deci, numai pe
cititorii generaţiilor mai tinere se poate conta, din acest
moment, atât cât se poate, ca cititori. Ce-i de făcut, ca să
nu-i pierdem?... În definitiv, pentru cine scriem?... Întâia
problemă de fond zace în psihologia celor cinci generaţii,

care au trăit efectiv comunismul. Specificul lor existenţial,
cel mai greu de mărturisit: au trebuit să tacă, indiferent de
circumstanţe. În prima fază, alternativa era fatală, nu doar
neplăcută: cine ciripea ceva, ajungea repejor îndărătul
gratiilor sau chiar mai rău de-atât. Istoricii estimează că
victimele comunismului ar fi trecut de 60 milioane, vina lor
de bază fiind ciripeala, reală sau doar presupusă, împotriva
sistemului. În faza a doua, când comuniştii au mai terminat
cu asasinatele, cu deportările, cu violenţele în general,
represiunea s-a mai nuanţat. Nu atât de violentă, dar la fel
de eficientă. Mai devreme sau mai târziu, de exemplu - nu
contează pentru ce - aveai nevoie și de vreo aprobare. Iar
cei împuterniciţi cu datul aprobărilor, luați de valul practicii
generale, în fapt le vindeau, ca să trăiască mai bine, aşa
cum se pare că fac şi azi majoritatea politicienilor de
pretutindeni. Chiar dacă omul punea la bătaie şi obligatoriul
ciubuc, dinaintea celui cu drept de aprobare el stătea
inevitabil ca un rahat bătut de ploaie, cum se exprimă și
scriitorul Constantin Munteanu, în romanul Ziua magnoliilor
viscolite (1979). Mai mult de-atât, în virtutea tradiţiilor în
curs de formare, orice funcţionar al vreunei întreprinderi
publice putea deveni eficient tiran discreţionar, dacă ajungea pe mâna lui: la primărie, la spitale, la poştă, la
transporturi, la căile ferate… Ce putea face bietul om în
acest context: să plătească precum popa, pe nişte tarife în
veci neştiute şi neapărat să tacă! Pe parcursul a patru
decenii de tăcere obligatorie, cu spectrul terorii şi jalea
neputinţei planând ameninţătoare deasupra habitatul lor
existenţial, în mod dialectic, umiliţi şi deznădăjduiţi, indivizii
au acumulat multă furie, mai mult sau mai puţin motivată.
Efectul furiei îndelung reprimate s-a văzut imediat după
Revoluţie: automat, a izbucnit o gălăgioasă, copleşitoare,
absurdă, canonadă a defulărilor. În presă, la televiziune, la
manifestaţiile mai mult sau mai puţin spontane, ca să nu
mai vorbim de discuţiile private. Preocupat fiecare să urle
pur și simplu, necum să asculte ce spuneau alții! O zi, două

zile; o lună, două luni; un an, zece ani şi tot aşa... Nimeni
nu poate estima durata defulărilor, a efectelor secundare
generate în mod strict dialectic...Consecinţă nemijlocită: a
doua problemă de fond, derivată din prima, a devenit şi a
rămas violenţa acestor defulări, ce au terorizat generaţiile
postrevoluţionare, condamnate să le suporte la infinit.
Chipurile, acum fiind democraţie, transparenţă, libertate de
expresie!... Răsfoieşti un ziar – violenţă; dai drumul
televizorului – violenţă; deschizi o carte – violenţă; şi ajungi
acasă ori la locul de muncă îmbibat de stres. Efecte vizibile:
a crescut spectaculos migraţia de la un loc de muncă la
altul, iar divorţurile au evoluat şi mai spectaculos, cu rata
ajunsă deja la 1,5 în anul 2005, crescută la 1,7 în 2007 şi
aşa mai departe, surclasând ritmul creşterii economice,
P.I.B.-ul… Un cerc vicios inexpugnabil!… Ce-i de făcut?! A
scrie într-o manieră sinceră, lipsită de menajamente, în
virtutea justificatelor… justificări, înseamnă doar a escalada
această feroce defulare, generatoare de violenţă scuzabilă,
de care tinerele generaţii s-au săturat până peste cap... Ori
este mai bine să nu scriem deloc?! Drace! Pare cea mai
înţeleaptă soluţie!... Într-un final, probabil de frică, ne-am
adus aminte de binecunoscuta procedură a lupului, din
basmul Capra cu trei iezi. O putem aplica liniștiți, întrucât
izvorăşte dintr-o înţelepciune multimilenară, fără a se afla
sub incidenţa vreunui drept de autor: să ne pilim şi noi
dinţii!... Fiind vorba de o experienţă nemijlocită, evident că
nu vom relata decât efectiv ce am experimentat, însă
puteam îmblânzi tonul, pe ici-pe acolo. În locul vehemenţei
se poate scrie într-o manieră pacifistă, cu o detaşare mai
relaxantă, mai umană, cum recomandă şi marii mistici…

1. Duşmanii de clasă

Expresia a inventat-o Marx ori Engels, în cel mai rău
caz Lenin, după aşa-zisa Mare Revoluţie Socialistă din
Octombrie, când a intrat în uzanţele propagandei politice și
ideologice. Nu se ştie ce anume li se spunea candidaţilor la
calitatea de membri ai partidului comunist, însă, în mod
sigur, li se clarifica existenţa duşmanilor lor de clasă contra
cărora aveau să lupte, să-i combată, pentru a repurta
victoria şi a duce o viaţă mai bună. Ei deja erau comuniştii.
În ce priveşte duşmanii lor de clasă, situaţia faptică era mai
alambicată decât în teorie. Marii proprietari de pământ au
fost lichidaţi prin reforma agrară din 1945, completată cu
Decretul 83 din anul 1949. Proprietarii de companii private
au fost desfiinţaţi prin naţionalizarea de la 11 iunie 1948. Au
dispărut brusc, potrivit procedurilor aplicate; în prima fază,
în calitate de clasă socială, cum suna conceptul marxist,
apoi şi fizic, dacă n-au reuşit să se dea la fund, să treacă
neobservaţi, ceea ce nu era simplu. Într-un final au rămas,
ca duşmani de clasă vii, activi să zicem, numai chiaburii şi
intelectualii. Nu se găseşte niciun act normativ unde să fie
definiți precis; doar indicaţii şi recomandări generale, la
conferinţe de partid, completate cu instrucţiuni secrete.
Condiţia de a figura printre cei din urmă: intelectualii aveau
studii superioare. Cei dintâi erau trecuţi pe o aşa-zisă listă
neagră, de către comuniştii din fiecare sat, de regulă pe
baza suprafeţei de pământ, a dorinţei lor tradiţionale de a
face avere şi a existenţei unor animozităţi personale,
denumite ură de clasă. Combaterea chiaburilor se realiza
prin impozite – teoretic de cel mult 50 % din recoltă - , cote
obligatorii de produse (nu ştim dacă în afara impozitelor sau
inclusiv cu impozitele), corvoade fără plată în interesul
comunităţii şi cine mai ştie ce. Pentru detalii se pot consulta
lucrările de specialitate sau internet-ul. Diferenţa esenţială
dintre comunişti şi adversarii lor: primii erau instruiţi cu
stăruinţă versus duşmanii lor de clasă, ajungând apţi să
lupte cu ei; în timp ce secunzii habar nu aveau de mica
surpriză, lămurindu-se abia pe măsură ce o luau la cap …

În tot cazul, şi unii şi alţii au făcut războiul sau cel
puţin au avut vârsta minimă; chiar dacă unii s-au învârtit, ca
să scape de front. Fie cu dovezi medicale, fie cu mobilizare
în spatele frontului, fie au dezertat, în timp ce comuniștii au
preferat să se ascundă prin închisori, potrivit unor istorici.
După război, în mod firesc, s-au pomenit în tabere de luptă
aflate într-o neîmpăcată opoziţie. Filosofia chiaburilor era
limitată, dat fiind că nu puteau să facă nimic din ceea ce
ştiau: trebuiau să stea cuminţi, s-o mai lase cu făcutul
averilor, să suporte cotele obligatorii, să execute fără
murmur corvoadele cerute de sfatul popular. Altfel, era de
rău. Filosofia comuniştilor era şi mai simplă: să dea la cap
chiaburilor, bogătanilor, să le confişte proprietăţile în folosul
statului - constituit tot din ei - să mănânce bine, să bea bine
şi să se căpătuiască bine din ce strânseseră chiaburii
exploatând; totul, desigur, în numele partidului nostru, al
cauzei poporului muncitor. Un conducător de top al
partidului unic o spunea confidențial apropiaţilor, vizavi de
obiectivul colectivizării agriculturii: - Le luăm pământul,
animalele, atelajele, punem totul sub cheie, o băgăm în
buzunar şi gata: noi suntem chiaburul!... Cei dinafara
partidului n-aveau decât să rabde de foame, cum cică
răbdaseră şi ei, la vremea lor. Vechea intelectualitate,
rămasă fără mijloace, ajungea precis în această ipostază.
Cazul unui scriitor şi dramaturg interbelic, pe nume Tudor
Muşatescu, este destul de semnificativ. Din lipsă de resurse
materiale ajunsese vânzător de pungi, confecţionate din
vechile sale colecţii de reviste literare; ba chiar să-şi
afişeze pe uşă noua meserie: Pungaş. Şi unii şi alţii au
murit fără să dea la pace cu adversarii de clasă. Eventualii
supravieţuitori, erau prea vârstnici pentru a se mai putea
manifesta vizibil şi credibil, într-un fel sau altul, în noul
context. Ca să nu mai punem la socoteală că pentru tineret
ei reprezentau gerontocraţia reacţionară. Ca exemple
concrete este destul să-i amintim pe primii trei candidaţi la
preşedinţia republicii, în alegerile libere din anul 1992. Un

fost lider comunist, un nobil de viţă veche şi un ciocoi uns
cu destule alifii, cum se exprimau tranşant brăilenii. Mai era
şi un al patrulea, discret, preşedintele în viaţă al unuia din
vestitele partide istorice. În ele dăduseră ca la fasole,
comuniştii victorioşi, împuindu-ne capul cu marile lor
ticăloşii, vreme de patru decenii. Extrem de admirat şi
respectat – omul făcuse ani grei de închisoare, fără să
accepte cel mai mic compromis – a rămas până la capăt
preşedintele vestitului partid istoric. Adică învingător. Mai
mult sau mai puţin influenţaţi de gargara mass media, tipii
aceia puri şi duri, ce se băgau pe la televiziuni, îl
considerau un model preţios de consecvenţă şi verticalitate,
în timp ce alţii, la extremă, nu se sfiau să ţină contra:
individul a avut o placă şi-a fost destul de tolomac s-o ţină
langa până la capăt; consecvent-consecvent, de nu se mai
putea, dar şi periculos!
2.Copiii de suflet ai comunismului
Aşa i-am denumit noi pe tinerii care n-au mai apucat
să plece pe front. Au scăpat de război, la limită, dar n-au
scăpat de comunism, ai cărui copii de suflet au devenit. Cel
mai alambicat aspect în ce-i priveşte: în realitate,
comunismul nu avea suflet, nu prea era uman - s-a și
comentat şi scris ulterior - , de unde şi problemele lor
specifice, indiferent de tabără. Puii de chiaburi au fost bine
izolaţi, nu cumva să încurce treburile celorlalţi: nu tu acces
la studii medii ori superioare, nu tu acces la funcţii publice,
iar la prima privire chiorâşă erau degrabă trimişi în închisori,
în lagăre, ca duşmani ai poporului. Tinerii cu origine
sănătoasă, provenind din pleava societăţii - opinia
chiaburilor -, săraci de bună seamă, neavând mijloace,
neexistând locuri de muncă pentru toţi, ba nimerindu-se şi o
perioadă de criză, sărăcie şi foamete, ca după un război
mondial, au fost mobilizaţi şi expediaţi în mod conştient în
lagăre de muncă, botezate şantiere ale tineretului muncitor,

precum cele de la Salva-Vişeu, Bumbeşti-Livezeni; locuri
din care îşi scoteau mâncarea, în contul duşmanilor de
clasă din zonă, făceau o muncă realmente utilă, iar pe
deasupra se căleau în calitate de cadre de nădejde ale
partidului. Cei ce aveau curajul, tupeul ca, în locul prăfuitelor ţâpurituri şi chiuituri tradiţionale, să ţâpurească ceva
mai de actualitate,gen Stalin şi poporul rus/… Hop-şa-şaaa!
… Libertate ne-au adus!… Hop-şa-şaaa!…, erau imediat
puşi în faţă - fruntaşi în producţie - trimişi la şcoli de partid,
promovaţi, avansaţi... În timp, ei s-au constituit în aripa
conservatoare, mai dură, a nomenclaturii. După decembrie
1989 înţelepţii au ales calea pensionării rapide, sub
incidenţa noilor decrete. Se pare că această generaţie a
avut destinul cel mai tragic. Spre finalul orânduirii socialiste,
ei căzuseră la un pospai de consens, s-au mai amestecat,
s-au mai încurcat, transformând vechile lozinci în interpelări
băşcălioase, dar nu este sigur că ar fi ajuns la o conştiinţă
de sine a generaţiei. Idealurile cu bătaie lungă lipsind cu
desăvârşire, dat fiind contextul, au rămas fără ele. Filosofia
lor comună se rezuma la a mânca bine, a bea bine, a se
distra bine - că mâine poate vine bomba, hidra imperialistă şi chiar a… pleca bine; majoritatea acestora decedând,
paradoxal, mult înaintea indivizilor din precedenta
generaţie; probabil dintr-un soi de plictiseală existenţială.
Dintre personalităţile autohtone, relativ notorii, se poate
reţine şi cazul prozatorului Marin Preda, supranumit de un
poet mai tânăr - mare iubitor de popor, ţară, conducător ţăranul tragic. Ar mai fi şi Petru Dumitriu, relativ puţin
cunoscut generaţiilor de după 1960, când a părăsit
fraudulos România și Europa de Est, mai înainte de
construirea faimosului Zid al Berlinului. Cu strângere de
inimă, îl cităm aici şi pe Nicolae Labiş, poetul lichidat
accidental de serviciul secret, potrivit mai multor surse
istorice, se pare supraconştient de rahatul unde nimerise.
Dovadă ultima lui carte, dar mai ales ultima lui poezie,
dictată pe patul de moarte... În ansamblul lagărului socialist

- curat lagăr! -, exemplarul cel mai sugestiv pare să fi fost
un actor polonez, cunoscut şi iubit în epocă, Zbignew
Cybulski, mort în mod stupid la 40 de ani; el fiind, la rândul
său, mare admirator şi iubitor al unui rebel fără cauză
american, pe nume James Dean. Ciudat sau nu, destinele
celor doi talentaţi actori au conotaţii oarecum similare, deşi
în contexte–pretexte diametral diferite.
3. Pionierii comunismului
Au făcut parte din primele detaşamente de pionieri,
începând cu anul 1949. Precedenta generaţie le-a făcut
iniţierea politico-ideologică, devenind instructorii lor de
organizaţii pioniereşti. Dacă au avut origine sănătoasă,
sigur au îngroşat rândurile vestitei nomenclaturi, constituind
aripa ei modernă, democrată, moderată. De la directori,
secretari şi activişti de partid sau preşedinţi de sindicat din
întreprinderi, până la miniştri şi funcţionari de partid, din
aparatul central - acesta a fost destinul lor favorizant. Aici
îşi are originea şi nomenclatura literară, incubată la vestita
şcoală de literatură, despre care a scris mai pe şleau Nicuţă
Tănase. Muncitor la origine, după ce s-a călit în cetatea de
foc a Hunedoarei, afirmându-se pentru început la gazeta de
perete a întreprinderii cu articolul Nu vreau să fiu mituit, a
fost trimis de organizația de partid la renumita şcoală, ce a
scos mai multe serii de absolvenţi, în circa şase ani de
funcţionare, 1950 – 1955 inclusiv. Idealul lor, aproape
identic cu al instructorilor de pionieri, a fost mai nuanţat pe
ici, pe colo. Adică: mâncat şi băut bine, de acord; însă marfă de calitate şi în cantităţi mai moderate. Sau, mă rog,
locuinţă de la stat, însă mai în centru şi nu neapărat vilă
confiscată sub pretextul naţionalizării, plus număr mic la
maşină, să nu fie cumva hărţuiţi de miliţia populară. Fiind,
deseori, buni profesionişti, buni manageri, mulţi au trecut,
cu bagaje cu tot, în tabăra capitalistă, unii dintre ei reușind
realmente o figură frumoasă. Este mai ales cazul ultimului

director general DACIA Piteşti, pe nume Stroe. Acesta, în
loc să încurajeze opoziţia internă gen nu ne vindem ţara,
spre a se menţine la putere, ori să căpuşeze gospodăreşte
întreprinderea cu S.R.L.-ul său privat, cum au şi făcut
majoritatea inginerilor, a vândut francezilor uzina. Ulterior,
deja brand de renume mondial, uzina piteșteană a ajuns,
potrivit chiar opiniei cumpărătorilor, colacul de salvare al
companiei RENAULT… Aproximativ acelaşi lucru se poate
spune şi despre nomenclatura literară: marea majoritate a
scriitorilor s-a angajat în bătăliile politice post-totalitare,
poate prin tabere diferite, însă având un benefic rol
catalizator, în pofida nemulţumirii unor fundamentalişti
culturali; unul dintre ei făcându-şi cruce în momentul când
un reputat şi respectat critic literar, devenit lider de partid,
s-a înscris în cursa prezidenţială: - Ce mama dracu’ are a
face sula criticii literare cu prefectura prezidenţială?! …
4. Adolescenţii democraţiei comunismului
Adică cei care în jurul anului 1964 erau ori băteau la
porţile adolescenţei. (A fost generaţia mea, am cunoscut-o
cel mai bine, deci dau drumul binevoitorului subiectivism!)
Faţă de celelalte generaţii a fost mai degrabă favorizată.
Accesul la studiile medii era aproape obligatoriu: ori şcoală
profesională, ori liceu, iar la cele superioare putea intra
oricine, cu condiţia să susţină şi să treacă examenul de
admitere. Aşa se explică şi destinul privat al autorului. De la
postura de pui de chiabur la cea de student al Facultăţii de
cibernetică din cadrul Academiei de Studii Economice din
Bucureşti, apoi carieră de analist-programator. După
entuziasmul romantic şi clocotitor, generat de reacția dârză
a României la invazia Cehoslovaciei în august 1968, cu
evenimentele adiacente, s-au constituit într-o generaţie a
normalizării. Uniţi adesea printr-o camaraderie disperată,
colegi de şcoală profesională, de liceu, de facultate, de
muncă au încercat să dea viaţă concretă societăţii socialiste

multilateral dezvoltate, cum au învățat la disciplina
economie politică. În teorie totul era clar şi frumos, luminos
şi armonios, dar în practică nimic nu prea se potrivea! În tot
cazul, au avut
parte de o
adolescenţă frumoasă,
prelungită, s-au căsătorit repede, să prindă repartiţii bune în
câmpul muncii, graţie unui decret nenorocit ce acorda
absolvenţilor căsătoriţi privilegii de-a dreptul aberante; au
avut unul-doi copii şi s-au amestecat suficient de bine unii
cu alţii, încât să se contureze mitul unei concordii
social-naţionale, aparent imposibile. Pe bază de fapte
nemijlocite, verificabile s-au născut corcituri româno-maghiare, comunisto-chiabureşti, cu totul inimaginabile în
deceniile anterioare; înflorind şi ţâpurituri absolut noi,
precum prietenia duşmanilor de clasă, amorul duşmanilor
de clasă, nunta duşmanilor de clasă, în pat cu duşmanul de
clasă, copiii duşmanilor de clasă... La momentul 1989 erau
abia prin linia a treia a nomenclaturii, mai rar în linia a doua,
deci nu acumulaseră cine ştie ce experienţă de conducere,
motiv pentru care nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor, ca
generaţie ajunsă la putere, în virtutea vârstei. Excepţiile,
atâtea câte au fost, nu fac decât să confirme regula.
Dintre colegii de şcoală generală, un exempluexcepţie ar fi Lucia, drăguţa mea de la grădiniţă. Chimist de
profesie, pe lângă serviciul avut la o întreprindere din Zalău,
şi-a susţinut şi obţinut doctoratul în chimie. Odată
pensionată, a construit o făbricuţă de sucuri naturale în
curtea casei părinteşti din Domnin. Am cumpărat cu prima
ocazie un set complet: măceşe, merişor, cătină şi multe
altele, felicitând-o sincer pentru ispravă. -Mda… - s-a cam
codit ea, cu modestie, cum e obiceiul locului -, dar n-am
avut familie; ţie ţi-ar fi fost mai greu. Provenind dintr-o
familie destul de numeroasă, ştia ce spune. Un altul este
finul mare, doctor în istorie, căsătorit, doi copii, dar şi mare
gospodar acasă în sat, deja pensionar. Hiba: soţia și copiii
nu prea au agreat melanjul intelectual-gospodăresc resuscitat de el cu stăruinţă, cu disperare chiar. În cel mai rău

caz – un kamikaze… Dintre colegii de liceu, excepţiaexemplul este, fără discuţii, Teo. Nu-i de mirare: primul la
învăţătură, primul la papagal, cadru de conducere şi activist
în U.T.C. de cum îi trecuse pragul. Absolvind pe locul întâi
Liceul din Jibou, urmează traiectoria previzibilă: student absolvent al Facultăţii de filosofie din cadrul Universităţii
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, redactor la ziarul judeţean…
Apoi s-a produs o mică defecţiune: apropiindu-se de 30 de
ani - deci fiind cazul s-o mai şi termine cu U.T.C.-ul - n-a
vrut să se facă membru de partid din motive religioase!...
Din surse demne de toată încrederea, colegi comuni, am
aflat că o perioadă s-a angajat ca simplu muncitor la
Armătura Zalău, iar în particular, acasă, studia problema
evreiască. Altruist exemplu, interesant obiect de studiu - din
câte ştiu azi, este o problemă şi pentru savanţii mozaici,
zişii studioşi - , dar, sincer, nu-l înţelegeam. Desigur, când a
procedat precum Henric al IV-lea, admiţând că şi partidul
merită o liturghie, porţile reuşitei în carieră i s-au redeschis
imediat, într-un judeţ învecinat. După Revoluţie s-a integrat
relativ uşor, devenit şi cunoscut şi apreciat şi săritor la
problemele concetăţenilor; deci n-am fost surprins deloc
aflând că ajunsese în Senatul României… Ultima dată l-am
întâlnit prin anul 2005: se mulţumea cu postul de director al
bibliotecii judeţene. Oficial, din rațiuni de sănătate ieşise din
politică; dar cele două-trei scăpări, gen romantism politic,
mi-au sugerat că ori nu se adaptase ori nu-i conveneau
chiar toate din realitatea şi viaţa politică post-totalitară; deşi
nu se exclud vechile lui rezerve, de natură religioasă...
Dintre colegii de facultate, cel mai răsărit este fără
discuţie Ionică. El ne-a şi adunat mereu la un loc: iniţial,
după zece ani, apoi după cinci, apoi după doi, apoi după
unul ca, în final, să ne întâlnim de mai multe ori pe an. Şi în
acest caz sunt nevoit să recunosc: nu este de mirare! Încă
din anul al II-lea de facultate, în timp ce noi ne scăldam
voioşi în semi-boema studenţească, el absolvise deja un
curs de ghizi şi se învârtise cu funcţia de şef al Comisiei de

turism din A.S.E. Săptămânal, ne aduna şi ne purta prin toţi
Munţii Carpaţi… Deci, judecam eu, dacă Ionică se apucase
de meserie la 21 de ani, era logic să atingă performanţa pe
la 41... Întrucât împlinisem cu toţii frumoasa vârstă de 60
ani, am închis aici lista, din cauză că toţi ajunsesem la
capăt de linie, cel mai înţelept lucru fiind să predăm comanda. La aproximativ un an de la depăşirea graniţei, am
redeschis-o pentru Pavel. Ca să ajungi rectorul A.S.E. în
mod sigur trebuie să cunoşti bine instituţia, să vrei şi să poţi
îndeplini atribuţiile funcţiei. La fel de sigur este că ai nevoie
de majoritatea voturilor, democratic exprimate, de la cei
care au drept să voteze. Iar odată ales, musai să stai acolo
până la finalul mandatului. Restul este istorie... Dintre cei
expuşi, în mod voit, televiziunilor şi ziarelor, deci personalităţi publice, s-ar putea cita cazul primului miliardar
român, decedat în anul 2014; personaj controversat fără
doar şi poate, cele mai realiste calificative oscilând: ba că
s-a întins mai mult decât îi era plapuma, ba că n-a avut
simţul măsurii. În privinţa politicienilor, situaţia este mult
prea explozivă, mult prea pătimaşă, ca mai peste tot în
lume: niciunul nu este bun! Fără să mă aliniez vreunui
partid, am remarcat şi chiar i-am făcut reclamă, în vremea
campaniilor electorale prezidenţiale, unui alt absolvent al
A.S.E. Nu-l cunoscusem nemijlocit odinioară, însă acum
demonstram interlocutorilor ocazionali, cu proba verificabilă
a faptelor lui, ce potenţial politic rarisim avea moldoveanul… Dar, prin anii 2014-2015 mi-a dat un bun motiv de
tristeţe: arestat împreună cu fiul pentru… Ce mai contează!?...
Idealul generaţiei mele, în general, era să
călătorească muuult, să vadă cam toată lumea, să aibă
maşină la scară, casă proprietate personală, eventual vilă
cu piscină. Case şi-au rostuit, unii vile; maşini au aproape
toţi. Pasionaţii de excursii și drumeţii precis au călătorit în
toate părţile Europei, poate şi în restul lumii. În privinţa
piscinelor situaţia a rămas încurcată. Singurul care a făcut-o

şi pe aceasta a fost Árpád cel sincer; însă când am trecut
pentru prima dată pe la el, lângă Târgu Mureş, la Corunca,
tocmai o rebrand-uia, cum se spune. Groapa betonată din
curte rămăsese nefinisată din varii pretexte. Acum, explica
fostul coleg, întrucât trecuseră aproximativ zece ani, era
mai înţelept s-o reprofileze, gospodăreşte, în pivniţă... Când
fiul s-a căsătorit, taică-său i-a făcut şi lui una, tot prin zonă.
La ultima noastră întâlnire, îmi spunea că tânărul deja
plecase prin străinătate, la o muncă mai bine plătită, iar el
rămăsese cu cele două case în grijă. Am detaliat pentru a
oferi o sugestie vizavi de psihologia unei generaţii, ajunsă
după anul 2010 la capăt de linie. Criza financiară, începută
în 2008, a evidenţiat şi mai clar nepregătirea lor managerială, conexată cu lipsa de viziune în gestiunea afacerilor,
inabilitatea politică, naivitatea, orgoliul… Au părăsit deci
scena rămânând niște adolescenţi romantici, până la
capăt…
5. Decreţeii
Cine sunt? Copiii născuţi conform
planurilor
cincinale, respectiv renumitului decret din anul 1966, ce
interzicea avorturile. În decembrie 1989, cei mai tineri se
aflau înrolaţi pentru satisfacerea stagiului militar. Prima
dată, am auzit despre ei în jurul anului 1985, de la Magda,
colegă de serviciu la Şantierul Naval. Parcă era pe la
începutul verii. Se spunea că acum intrau la liceu copiii ăia
mulţi, primii care au prins decretu’! Şi era o mare înghesuială. Pe scurt: am înţeles că existau şi aveau probleme.
Informaţiile despre destinul lor sunt sumare, laconice. Au
luat viaţa în piept de la creşele supraaglomerate: bătaie la
discreţie, să stea cuminţi, că erau mulţi şi răi ai dracu’…
Ceartă şi urecheală în căminele cu program prelungit, cam
din aceleaşi pretexte. Orele de şcoală, în două şi chiar trei
schimburi, pe motiv de spaţiu limitat… Veneau-plecau de
acasă şi se jucau printre blocuri cu cheia la gât; urechea

ciulită spre telefon, poate-i sunau părinţii de la serviciu,
când prindeau un fir cu oraşul, dacă puteau şi ei. La licee,
locuri limitate, concurenţă mare; respinşii – direct în şcolile
profesionale. Ajunşi în producţie, aveau de executat alinierea la ordinele vreunui tov. maistru eficient, ce se simţea
dator să le scoată din cap toate fumurile. Liceeni sau
profesionali, toamna mergeau cu entuziasm la faimoasele
munci agricole, deconectându-se în mijlocul naturii.
Studenţii auzeau legendarele condiţii boiereşti de altădată
de la asistenţi şi profesori, după ce efectuau mai întâi
stagiul militar obligatoriu de un an - fetele efectuându-l în
rate, în vacanţele de vară - , iar toamna, printre picături,
ţineau legătura şi cu agricultura, ca-n liceu. Rezerva
strategică de hrană - pe lângă bunătăţile de la cantine -,
rămânea gemul eco trimis de mama cea grijulie… O situaţie
mai specială aveau abandonaţii de la Casa copilului, ajunşi
ieniceri de nădejde ai partidului. O doamnă extrem de
sufletistă şi bine intenţionată, mamă şi dumneaei, deci
mămoasă foc, ajunsă în inspecţie într-un asemenea loc povestea ulterior prin târg - a dat sumedenie de indicaţii
preţioase despre cum trebuie bibiliţi şi dădăciţi şi înţeleşi
aceştia. Cadrele leagănului au ascultat cu capetele plecate,
cum se cuvenea la o inspecţie, dar una dintre femei a reuşit
să-i plaseze la plecare un pont sufletistei mame: - Dacă se
fac mari, ăştia ne iau gâtul, doamnă!…
De la Revoluţie s-au afirmat pe scena socială cu simplitate. Pe Ceauşescu, repejor l-au făcut strecurătoare şi la
propriu ca şi la figurat - nu mai avea haz. Isprăvind cu
trebuşoara aceasta, s-au apucat de construirea societăţii
capitaliste multilateral dezvoltate, cum spunea mucalit
Valentin, un fost coleg la Trustul de Construcţii Industriale.
Cu altul dintre ei, pe nume Horia, m-am împrietenit prin
1993–1994, tot în sud. Aproximativ zece ani mai târziu l-am
revăzut la Cluj-Napoca; ne-am întâlnit absolut întâmplător,
pe treptele de la intrarea în sediul grupului de firme creat
de el şi asociaţi. A rămas cu ne mai vedem şi chiar l-am

căutat de vreo două ori, însă era extrem de ocupat; ca
fondator principal al unei bănci private avea de lucru, nu
glumă! Nu cred că s-ar preface a nu mă cunoaşte, dacă
ne-am întâlni astăzi - banca lor a ajuns în top - , dar mă
îndoiesc să aibă timp mai mult decât pentru un banal şi
grăbit salut de circumstanţă. Capitalismul i-a mâncat tot
timpul personal, poate l-a devorat integral, cu pene cu tot, la
fel ca pe toţi ceilalţi asemenea lui, din generaţia sa. De la
începutul mileniului trei sunt consideraţi, pe bună dreptate,
coloana vertebrală a economiei naţionale, anticipându-se
că va fi trist de tot când se vor pensiona: doar un gol imens
pe frontul forţelor de muncă se va vedea... Ne place sau nu,
dar după epoca de glorie a părinţilor generaţiei decrețeilor,
care au săltat natalitatea, cel puţin pentru un an, la peste
jumătate de milion - născuţi vii, cum se spune - , aproape
incredibil, aberant, la o populaţie sub 20 de milioane, a
urmat o prăbuşire dramatică a numărului nou-născuţilor,
sub două sute de mii, născuţi vii, anual... Indiferent de
circumstanţe, au fost oamenii cei mai vrednici de stima şi
respectul succesorilor, din toți cei ce s-au perindat pe scena
socială a comunismului, chiar dacă au făcut ce-au făcut în
virtutea politicii discreţionare a unui dictator. În mod evident,
descendenții campionilor, cu rare excepţii, n-au fost decât
nişte simulanţi. Martor ocular şi părtaş la această atitudine
socială, considerată de unii tot ca o formă de rezistenţă
anticomunistă - s-o creadă ei; în ziua de azi ce naiba mai
este: rezistenţă anticapitalistă?! -, mă simt dator să fac
unele precizări. Tineretul de azi poate să şi râdă, însă pe
atunci nu era nimic de râs, viaţa simulanţilor fiind mult mai
grea. Prezervativele, încă nepopulare, se găseau destul de
greu, pe sub mână, marfă de import, made in China, iar
pilulele anticoncepţionale - un frumos şi îndepărtat vis
capitalist... Teli, coleg de facultate, de cameră, bun prieten,
mult mai sociabil şi mai băgăcios ca mine, povestea odată
că stătuse de vorbă cu o pereche, vechi amici, căsătoriţi
recent, locuind la căminul de familişti sau la gazdă;

întrebându-i fără jenă cum o scot la capăt cu treaba aia,
versus decretul în vigoare. În principiu, ei ţineau cu dinţii de
grafic, ştiindu-l amândoi ca pe apă. În rest, ceac – pac...
Cică, el o excita cât putea de tare, iar când venea
momentul, o zbughea la baie… - El?!... - Dar cine?! săltase din umăr povestitorul. - Şi ea?… - Rămânea cu
ochii în soare - ce altceva?… S-a obişnuit... În focul polemicilor, guralivii făceau uneori şi afirmaţii de-a dreptul idioate.
După unul, cică prezervativele se puteau recicla! Ce
tâmpenie! ... După altul, puteai să-l laşi montat fără griji,
pentru mai multe reprize. O tâmpenie şi mai mare!…
Palavragiii n-o făcuseră ei, personal, pe niciuna, doar le
auziseră de la alţii; ăia, desigur, le auziseră şi ei… Basme
de adormit simulanţii!… Sincer, toate acestea nu sunt decât
accese ale unui haz de necaz! Din motive imposibil de
explicat aici, urmaşii simulanţilor şi-au redus habitatul
existenţial strict la carieră şi la traiul decent, jinduit de toţi
predecesorii, conform idealului general european. Ceea ce,
practic, semnalează sfârşitul vechii Europe, aşa cum s-a
constituit în ultimele două milenii…
La fel de sincer, noi credem că nu atât caracterul
comunist al forţei conducătoare a constituit specificul,
deficienţa, auto-intitulate orânduiri, cât mai ales hegemonia
partidului unic. Potrivit opiniei unui prieten bine documentat,
oricum s-ar fi numit partidul, rezultatul ar fi fost pe aproape:
dictatură politică.
În încheiere, nu strică să cităm şi faimoasele minuni,
aşa cum au circulat şi mai circulă pe internet, spre
amuzamentul majorităţii, versus tristeţea nostalgicilor.
Cele şapte minuni ale comunismului:
1. Toată lumea avea de lucru.
2. Deşi toată lumea avea de lucru, nimeni nu muncea.
3. Deşi nimeni nu muncea, planul se făcea peste 100%.
4. Deşi planul se făcea peste 100%, nu puteai cumpăra
nimic din piaţa de stat.

5. Deşi nu găseai nimic de cumpărat în piaţa de stat,
toată lumea avea de toate.
6. Deşi toată lumea avea de toate, toţi furau.
7. Deşi toţi furau, niciodată nu lipsea nimic.
N.n. Cei ce nu se conformau celor şapte minuni nu erau
pedepsiţi de nimeni. Doar că opinia publică îi considera, pe
bună dreptate, fraieri cu cioc. Nu este o plăcere să recunosc, însă m-am numărat printre aceştia din urmă...
Epilog 1. Visul uman
a. Remember. De când eram mic, am văzut mai întâi
la neamurile apropiate, apoi şi la alţii, o meteahnă ciudată:
construiau case. Până la un punct nimic neobişnuit, orice
om are nevoie de un acoperiş deasupra capului, problema
fiind că acele case mi se păreau exagerat de mari. Ai mei
erau o excepţie: locuind în afara aşa-zisei vetre a satului, în
hotarul numit La Recea, nu aveau dreptul să construiască
nimic nou; în cel mai bun caz, să se mulţumească exact cu
ce exista deja. Ca să-şi facă alta, să fie în rând cu lumea,
trebuiau s-o ridice în vatra satului, aveau o livadă, însă
colectivizarea i-a lăsat fără proprietăți. Unchiul Mitru, în
schimb, ca şi sora mea, n-au avut probleme de genul
acesta; deci şi-au construit case destul de mari... Primul, cu
patru camere de locuit plus dependinţe gospodăreşti; iar
alături de grajdul animalelor și-a mai înjghebat o bucătărie
de vară, cu mici dependinţe utilitare. A doua, sora, şi-a
cumpărat la Someş-Odorhei, noua reşedinţă comunală,
casă cu cinci camere şi pivniţă, fără nimic în plus; motiv
pentru care au mai ridicat un grajd - cu şură, magazie - , dar
și o mică bucătărie de vară; sigur cu aceleaşi mici
dependinţe. Nu-mi aduc aminte să li se fi umplut vreodată
casele acelea mari şi frumoase. Câtă vreme copiii au fost
mici, gradul de ocupare se apropia de 50 %; când aceștia
au plecat pe la şcoli, servicii, familii, ambele neamuri
apropiate, reduse la câte două persoane, şi-au făcut veacul

în bucătărioara de vară, cu micile ei dependinţe; indiferent
de anotimp...
Imediat după Revoluţie, au ajuns la modă vilele de la
moşie. Traian Vasoc, nepot prin alianţă, îmi povestea cum
făcea un amic din Baia Mare, a cărui casă de la ţară se
găsea la mai puţin de 10 kilometri de oraş. Se mobilizau în
fiecare sâmbătă frumoasă, puneau în maşină provizii,
scule, haine şi fuga la moşie. Acolo, de ani buni nu mai
locuia nimeni, deci aveau de dereticat, de curăţat, de
aerisit. Munceau cu spor şi drag, la prânz făceau pauză de
masă, gătind sau încălzind ce aduseseră cu ei, astfel că
seara aveau unde să se culce. A doua zi, logic, făceau
mâncarea de sărbătoare - se mai şi relaxau - , deci luau un
prânz festiv, îşi făceau siesta, apoi fuga-fuga, să facă curat,
să închidă, să se întoarcă în oraş...
Peste câteva week-end-uri asemănătoare, au lăsat-o baltă:
prea era, totuşi, obositor!
b. Certeze. Casele şi palatele de aici, din
extremitatea nordică a Maramureşului, sunt vestite în
întreaga lume. Prin vara anului 2004 am trecut prin zonă cu
nişte prieteni, într-o excursie: erau, într-adevăr, impresionante. Un amic mai bășcălios din Târgu Lăpuş se strica de
râs, ţinând-o una şi bună că le-au făcut de pomană, pentru
atunci când le vin acolo copiii, de pe la oraşe ori din
străinătate, dacă vin; în rest, bătrânii îşi fac veacul tot în
vechea bucătărie de vară, din spate - la fel ca unchiul şi
sora mea -, loc îngust, este adevărat, însă cald şi ieftin...
Lucica, economistă din zonă, a plusat cu părerea consolatoare că, totuşi, nu este rău: în loc să prăpădească banii
câştigaţi prin Europa, localnicii s-au făcut chiar ei investitori!
c. Brăila. În anul 1990, cel mai bine situat dintre
prieteni şi-a construit o vilă pe frumoasa stradă Ana Aslan,
din perimetrul vechii cetăţi; şi eu şi alţii, plesneam de
invidie. Câţiva ani mai târziu soţia lui mă sfătuia să nu
cumpărăm casă mare: deja nu mai ştiau cum s-o facă mai
mică, întreţinerea fiind costisitoare. Glumea şi nu prea...

Peste alţi ani, el îmi zicea că-şi ridică o bojdeucă în curte,
să locuiască iarna, din motiv că rămăseseră numai ei doi;
fiul plecase pe la Bucureşti... Apoi am aflat de la prieteni
comuni că divorţaseră, în jurul vârstei de 60 ani... Alţi amici
sau parteneri şi-au ridicat vile; pe strada Ştefan cel Mare,
pe Griviţa, Plevna sau Rahova… Am întrebat-o pe soţia
unuia dintre ei, întrucât parcasem într-un rând maşina în
zonă; după ce am admirat construcţia: - Nu este, totuşi,
cam mare, pentru două persoane?... – Nu - a răspuns
repede doamna - fata cu ginerele vin pe la noi şi de două
ori pe lună!... Un medic de familie şi-a ridicat-o în suburbia
limitrofă, Cazasu, unde are şi serviciul: aici locuieşte
împreună cu soţia; cei doi băieţi erau mai de demult plecaţi
peste ocean. Când l-am interpelat dacă şi cum va face, în
contextul dat, a săltat umerii… Un alt vechi prieten, pe
lângă casa încăpătoare din oraş, a mai ridicat una de
vacanţă, la Lepşa, în Munţii Vrancei. De sărbători sau în
week-end-uri, îl întrebam dacă merge cu soţia la vilă.
Răspuns: nu mergeau pentru că nu aveau vreme. - Şi de ce
ai mai făcut-o?- îl chestionam. - De tâmpit! - mi-a replicat
el vehement, dar eu râdeam, sperând că, mă rog,
glumeşte…
Epilog 2. Istoria se repetă.
Acum aproximativ o mie cincisute de ani romanii se
cam plictisiseră şi de pâine şi de circ şi chiar de orgii de
binefacere. Cu ochii pustii, cârpiţi de o necontenită mahmureală, se uitau curioşi la năvălitori, împopoţonaţi de mai
mare râsul, urlând din adâncul bojocilor, ca nişte animale
de pradă, ca să pară cât mai înfricoşători... La peste o mie
de ani, de la întemeierea aşa-numitului oraş etern, cu toate
distracţiile exhibate pe acolo în acest răstimp, nu-i mai
impresiona absolut nimic... Toţi veneticii ăştia, nişte amărâţi
de barbari, nu vor îndrăzni în veci să taie mândrele capete

de civis romanus, iar dacă da – cu atât mai rău pentru ei.
Bolile zisei civilizaţii romane aveau să le vină de hac...
Expresia După noi, potopul! s-a încetăţenit conform
unei notaţii biblice, a unui fapt istoric sau poate a unui citat;
şi în mod sigur ca titlu al unei cărţi scrise de Josef Toman.
Aici, o cităm doar ca pe o sintagmă, un melanj de
decadență și barbarie.
Cele cinci generaţii, despre care am scris mai sus,
au perceput-o ca fiind parcursul secolului douăzeci, adică
secolul lor. Ca să nu se supere istoricii scriem doar două
sute de milioane. La atât s-au ridicat, cu aproximaţie,
numărul de victime din cele două războaie mondiale, plus
comunismul, în acelaşi veac inventat şi implementat.
Floarea populaţiei europene. Curat potop! Curat grandios
holocaust! Nimeni nu l-a revendicat până astăzi. Şi ce
dacă nu?!... Păi, potrivit diverselor dări cu presupusul, peste
50 de ani rasa albă, ca şi credincioşii creştini, se vor
înjumătăţi, iar peste alţi 100 de ani vor dispărea
cvasicomplet; ca efect al propriilor fapte, alias karme, din
secolul al douăzecilea, dar nu numai...
Interesant este cum vor evolua românii; răsfăţaţi ai
marilor istorici şi detestaţi ai marilor puteri, din aceleaşi
motive. Deocamdată, au cei mai buni programatori din
lumea de astăzi, iar pe hackerii cei urâţi de marile puteri,
care au şi pus preţuri babane pe capetele lor, îi consideră
mai degrabă un fel de haiduci, necum răufăcători...

Postfață : Antologiile PLACEBO

1. Tranziția
Cum ai suportat tranziția de la comunism la
capitalism? Într-un final, experimentările descrise de noi au
o singură logică: să se constituie ca un răspuns la această
întrebare. Pe parcursul anilor, îmi tot ziceam că voi relua
uneltele scrisului, undeva-cândva, într-o bună zi. Atunci,
fără îndoială, mă voi reîntâlni și cu prietenii scriitori, să
facem un bilanț festiv… Mi-au trebuit 25 de ani până să pot
suporta evenimentul. Din păcate, când m-am trezit, nu prea
am mai găsit parteneri de bilanț. Primii s-au dus cei mai
buni, în sensul cei mai puri. Tovarăși de viață: Petruș, Gigi
Bahmacenko, Petrică Perianu, Luci Manolescu, Teli Efrim,
Fane Bâlea… Din prozatorii generației: Mircea Nedelciu,
Alexandru Vlad, Ștefan M. Găbrian, Pavel Perfil… Probabil
pentru că n-au putut suporta lumea în care au fost nevoiți
să trăiască la modul practic; oricât ar fi dorit-o ei în
teorie?!… Greu de răspuns. Ce văd astăzi nu mă bucură
prea mult. Operele de referință ale prozatorilor tranzitanți de
la comunism la capitalism au rămas în linii mari cele
existente la sfârșitul anului 1989. Vestea bună ar fi că mai
tinerele generații își arată colții; dar nu prea au cititori…
Dacă ai un răspuns la întrebarea de mai sus și nu
este secret, te sfătuim să-l scrii. Un text scurt, concis;
undeva între 500 și 10.000 de cuvinte. Pune-l pe e-mail-ul
editurii acceptând anticipat ajustările noastre eventuale și o
să-l publicăm în antologia Tranziția.

2. Manipularea
Orice contact cu societatea are loc prin manipulare.
Politicienii manipulează. Presa manipulează. Televiziunea
manipulează. Companiile comerciale manipulează. Statul
manipulează și el... De la finele celui de-Al Doilea Război
Mondial chestiunea se studiază în instituții de învățământ
superior ca disciplină de curs: Știința manipulării, chiar dacă
i se spune altfel. Și tu manipulezi, însă aceasta rămâne
între noi. Întreabă-mă: - Ce dorești de la mine? și îți
răspund prompt: - Să te manipulez! Tu: - Minunat! Tocmai
îmi lipsea. Eu: - Da, dar să știi nu e ceea ce crezi… Tu: Oho, începe să-mi placă! Eu: -Primo: sunt sincer. Tu: -Am
observat. Altceva? Eu: - Secundo: încerc să te manipulez
prin iubire, cum făceau mama și tata, în cea mai îndepărtată copilărie, când mă iubeau doar pentru mine însumi. A
fost cel mai încântător moment din viață! Sper că ai prins și
tu ceva…
De când au început să-și compună istoriile – niște
povești convenabil ticluite, vorba lui Napoleon Bonaparte –
puterile s-au străduit ca tu să devii devotat unor cauze
complet străine, poate chiar diametral opuse intereselor
tale; cum scria un acrit al secolului XX: Slavă Credinței nr.
1! și neapărat Moarte Credinței nr. 2! În acel secol nenorocit, moda pentru cei nimeriți în fața unui șir de puști încărcate era să strige patetic lozincile, ambele sau măcar a
doua, puțin mai înainte de a fi făcuți strecurătoare; altfel era
rău de tot... În secolul XXI s-au stricat treburile. Metodele
precedentului, dovedite ineficiente, ba de-a dreptul tâmpite,
au făcut loc nonviolentei și inteligentei manipulări despre
care vorbeam. Nu doare, nu ustură, nu ucide, nu știi de
unde începe și unde se termină; nici măcar nu ai dovada
că ești manipulat; în condițiile în care până și absența
manipulării tot manipulare poate fi. Drăcie! Cam sofisticat
pentru niște indivizi care au făcut o excursie în comunism,
chit că unora le și place: manipularea sau comunismul! Ce

amestec avem noi ? Elementar: pasându-ți cartea, mai te și
învățăm să te aperi de manipulare! Cum? Simplu: în loc
să-ți pierzi tot timpul liber la televizor sau pe internet, care îți
speculează la sânge dorința de distracție, de evadare, de
lenevire mai bine citești cărți. Literatura beletristică nu poate
manipula. Dacă ai citit-o pe cea de față, te-am ajutat deja!
Scor 1 la 1 și nu ne oprim! Dar să fim înțeleși; nu: Jos
manipularea! – trebuie să trăiască și ei, săracii, vorba poporului român – ci: Transcendem manipularea!
3. Cartea visată
Nu știu ce fel de cititor vei fi fiind, nici măcar dacă
ești. Dar dacă ești, am o întrebare specială: ce ai dori să
trateze o carte de vis? Ca să înțelegi mai bine întrebarea,
voi aminti că o regretată doamnă din diaspora culturală
românească, fiică a unui vestit critic literar interbelic, visa la
niște strălucite cărți post-comuniste, care se presupunea că
sunt bine încuiate în sertarele scriitorilor. După 25 de ani
încă n-a apărut nimic senzațional. Probabil nici nu există.
Noi nu am fost publicați de editurile socialiste. Pe motiv de
modestie a operelor prezentate lor și de ceva coadă, ca
peste tot; nicidecum din cauze politice. Însă, nu avem în
sertare decât un volum de proză scurtă și patru romane; pe
care abia acum le finisăm. În sfârșit, revenim la întrebarea
pusă deja: Ce carte visezi să citești? Dacă ai vreo dorință,
scrie un text succint, unde să detaliezi ce ai dori să citești,
măcar în principiu. Romanul colectivizării? mereu pomenit
dar în veci nescris. Romanul închisorilor comuniste?...
Romanul democrației din perioada 1964-1970?... Romanul
anilor '80?... Romanul Revoluției din Decembrie 1989?...
Romanul adevărului despre Elodia?... Care - dintre acestea
sau altele - ar fi cartea visată? Deși nu știm de existența
unor precedențe ale acestui demers, vom încerca să
plasăm scriitorilor toate comenzile ferme de la cititori.

4. Partenerul tău
Una din cele trei sarcini importante ale vieții, potrivit
psihologului Alfred Adler, ar fi parteneriatul. Fie că este
vorba de partenerul de cuplu, ales în virtutea afinității sentimentale și/sau sexuale; fie că este vorba de partenerul de
afaceri, găsit în virtutea compatibilităților creatoare, manageriale și/sau financiare. Până la proba contrarie, eu mă
consider candidat la parteneriatul tău spiritual. Cartea de
față este o invitație - primul pas. Dacă ai citit-o, ai făcut și tu
un pas. Mergem mai departe. În măsura în care suntem
compatibili. Cum o facem, concret? Simplu: pornești un
browser, tastezi editura placebo și intri pe site-ul nostru. În
partea de jos, poți să lași un răspuns. Internetul suportă mai
multe decât hârtia, deci scrie tot ce crezi de cuviință.
Despre carte dar și despre tine. Ne-ar plăcea răspunsuri la
întrebări de genul: Din 24 ore ale zilei, cât consumi pentru
tine însuți? Timpul pentru somn și hrană este destinat
minimei întrețineri a funcționării corpului, nu intră la socoteală. Timpul pentru tine însuți ar fi cititul cărților, meditația,
sportul privat… Se înțelege că ești de acord ca toate
comentariile tale să stea la dispoziția editurii, inclusiv pentru
publicare. Fie într-o antologie dedicată, fie într-o addenda la
reeditarea respectivei cărți. Dacă vrei – bine; dacă nu – nu,
vorba lui B.B. Ne mai auzim!
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Cea mai bună referință critică

Cu un limbaj dens, cu o profunzime a cuvântului
de abataj în mină, atacând teme universale, de iubire,
de prietenie, de trădare, de renunţare, de luptă, de
moarte, Paul STREPOL se anunţă la o vârstă crudă un
prozator din familia masivilor realişti. Povestirile sale
sunt sedimentări concentrate, cristaline ale unor
evenimente încărcate de dramatism şi de prelungi
reverberaţii în conştiinţa personajelor. Paul Strepol le
urmăreşte zbuciumul, metamorfozele, cu perseverenţă
necruţătoare, demontând fără milă resorturile intime
ale erorilor comise de eroii săi. Şi cu toate acestea,
proza sa are căldură, este adânc umană, se întâmplă
într-un timp şi spaţiu care ne sunt aproape, familiare,
pe care le trăim şi le iubim cu intensitate.
Când Paul Strepol va reuşi să consolideze
structurile prozelor sale, să renunţe la un anumit
balast gregar de cuvinte, de fraze, va deveni un
autor pe care îl vom îmbrăţişa cu emoţie la întâlnirile
din coloanele ziarelor sau din librării.
La urma urmelor un prozator adevărat este un
om care ne lasă impresia că vede lumea cu ochii
noştri. Şi care ne dă satisfacţia de a ne stima din
nou, pe noi, în ochii lui !

(Adrian Dohotaru, decembrie 1971, Revista Amfiteatru)
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Paul Strepol la adânci tinereţi:
tânăr, frumos şi prost cât cuprinde.
De acelaşi autor :
Muşuroiul de speranţe. Galaţi, Editura PortoFranco, 1991
Vor mai apărea :
Cămaşa de forţă - roman
Instituţia curvei - roman

Viaţa este o colecţie de fapte.Îți aminteşti?… Artişti de geniu s-au
străduit să ne vâre pe gât adevărul relevant. Pe care ei nu l-au trăit, de
bună seamă. Vorbe frumoase şi pilduitoare. Însă un adevăr netrăit chiar
nu există: mâncarea mult lăudată, pe care ei n-au gustat-o niciodată. Aici
sunt experimente, pur și simplu. Un târg cinstit: ţi le împărtăşesc, în timp
ce tu, eventual, descoperi propria disciplină… Dacă n-ai timp de citit,
perfect te înţeleg! Şi eu am slugărit pentru alţii. O vezi, dovada: chiar nu
am nevoie de această carte, le ştiu deja. Pentru tine am scris-o. Din
altruism? Deloc. Mă amăgesc, ca fraierul, încă o dată: - Hai… să
experimentez până la capăt... Sufletul nostru ?... Propriul sine ?!...
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