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DOSAR: PROZĂ SCURTĂ.

CIMITIRUL

Francisc Baja

Cînd deschid ușa, cîinele mă la-
tră de cîteva ori. De fapt, e bucuros 
că mă vede. Mă aplec și mă joc cu 
el, după care mă așez la masă. În 
timp ce mănînc, ca de obicei, mai-
că-mea mă întreabă aceeași între-
bare. Îi zic același răspuns. Că n-am 
primit niciun telefon. Chestia asta 
mă obosește deja ca dracu’. Chiar 
nu mă interesează casa. Nu-i zic că 
vreau să trec pe la cimitir. La pleca-
re o salut din ușă și, în timp ce mă 
bag în lift, mă uit o clipă la cîine. Se 
uită după mine cu o privire din aia. 
Cînd ies pe stradă îmi amintesc că 
n-am pîine. Intru într-un magazin 
și iau o juma’ de pîine.

Adevărul e că nu știu unde e 
mormîntul lui taică-mio. Nu știu 
asta, pentru că n-am putut să stau 
pînă la capăt. Nu e vina mea. N-am 
avut de ales. A trebuit să plec de 
la înmormîntare. După asta, îmi 
tot ziceam, Aș putea să merg chiar 
azi, doar că-s ocupat. Deci e și 
chestia asta. Poate nici nu vreau să 
văd unde e. S-a făcut deja un an de 
atunci. Deci probabil că nu vreau. 
Așa îs eu. Mi-e greu să mă decid. 
În plus, nu-s pregătit. Recunosc și 
asta. Probabil că trebuie să fiu pre-
gătit.

Cînd a murit, am fost pregătit. 
Cu trei săptămîni înainte de asta, 
m-a sunat mătușa din Spania, Rodi. 
Ea s-a mutat acolo după Revoluție. 
Dintre cele două surori ale lui tai-
că-mio, ea e cea mai ok. Sau cel pu-
țin așa am cunoscut-o. Ea e mama 
lui Nicu. Nicu e verișoru-mio cu 
care obișnuiam să mă joc împreună. 
Adică cu Nicu, nu cu mătușă-mea. 
Asta doar cînd mergeam pe la ei. 
El era mai mare cu vreo patru ani și 
locuiau în Bulgaria, cartierul. De fi-
ecare dată cînd treceam pe la ei (am 

și dormit de cîteva ori acolo), sim-
țeam același miros înțepător. Chiar 
în capătul străzii începeau fabrici-
le. Mirosu’ era unul de chimicale și 
încă ceva. Niciodată nu mi-a plăcut 
mirosu’ ăla.

Rodi divorțase și ea, și cel cu 
care trăia atunci nu era tatăl lui 
Nicu. De altfel, pe tatăl lui vitreg 
l-am văzut o dată sau de două ori, 
pentru că tot timpu’ era plecat. 
Chiar înainte să plece în Spania, 
mătușă-mea a divorțat încă o dată.

Cînd Rodi m-a sunat, mi-a zis 
că trebuie să-l sun pe taică-mio, 
pentru că vrea să vorbească cu 
mine. Mi-a zis și la ce oră să-l sun. 
„După ora 11 își ia medicamen-
tele, după care doarme, că-s niște 
analgezice foarte puternice”. Mi-a 
mai zis că trebuie să facă nu știu 
ce operație, însă taică-mio nu vrea. 
Adică știu ce operație. Avea cancer 
la prostată. I-am zis ok, o să-l sun. 
De fapt, n-aveam niciun chef să-l 
sun. Asta a fost într-o vineri. După 
trei zile încă nu-l sunasem. Trecuse 
weekendul.

Adevărul e că nu eram sigur că 
trebuie să-l sun și nu eram sigur că 
vreau să-l sun. Mi-era cum va suna 
vocea lui și mi-era că o să-nceapă să 
plîngă. De fiecare dată, la începutul 
anului, mă suna, îmi zicea chestii, 
după care începea să plîngă. Uram 
chestia asta. Niciodată nu l-am su-
nat și nici măcar nu-i memorasem 
telefonul. Mă suna o singură dată 
pe an și cu asta eram ok.

După trei zile mi-am zis, ascul-
tă, fie ce-o fi, dă-o în pulă, sună-l, 
chiar dacă o să înceapă să plîngă, 
poți să-i faci față. Așa că m-am așe-
zat în fotoliu, m-am uitat o vreme 
pe geam, am tras de cîteva ori aer 
în piept și m-am uitat pe hîrtia pe 

care îi scrisesem numărul. Era încă 
dimineață. El probabil încă nu-și 
luase medicamentele, eu încă nu-
mi băusem cafeaua. M-am uitat la 
monitor.

Fb-ul era deschis. Am ridicat 
telefonul, i-am tastat numărul, 
după care am apăsat call. A răspuns 
imediat. Vocea lui a fost ok. L-am 
întrebat imediat

Cum ești?
Destul de bine, mi-a zis. Pe aici 

prin casă
Ai dureri?
Nu, n-am
…
…
Înțeleg. Și de cînd ești așa? l-am 

întrebat
De cîțiva ani
…
…
Și ce o să faci? Rodi mi-a zis de 

o operație, în octombrie a zis par-
că…

Da, așa e
Și?
Păi, m-am tot gîndit. Nu cred 

c-o s-o fac, a zis pe o voce sigură.
De ce?
M-am săturat să tot încerc, că 

nu mai e nimic de încercat. N-are 
niciun rost. Să tot merg și să tot fac 
operații și analize. Nu mai vreau să 
mai merg și nu cred că operația aia 
o să mă ajute cu ceva.

Înțeleg
…
…
Însă o să vin peste o lună în 

Cluj, poate ne vedem…
În octombrie? l-am întrebat
Da, în octombrie
Ne vedem, cum să nu…
Tu cum ești?
Îs ok
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E bine dacă ești ok. Maică-
ta cum e? m-a-ntrebat pe o voce 
mai înviorată de fiecare dată cînd 
mă-ntreabă de maică-mea, vocea i 
se schimbă

E ok. Mai are probleme, însă e 
ok. Se distrează cu cîinele

Cu cîinele?
Da
Nu știam că are cîine
Are
Ascultă…
Da?
Acum nu mai pot vorbi, trebuie 

să închid, dar vorbim noi în altă zi
Vorbim, vorbim, i-am zis
și am închis telefonul. M-am 

uitat pe geam. Mi-am dat seama 
că pentru prima oară am început 
să simt un fel de vinovăție. Deci a 
fost în toți anii ăștia bolnav. Aici nu 
ne mințise. Pe de altă parte, mi-am 
zis, n-ar trebui să simt nicio chestie.

La trei săptămîni după telefon, 
a făcut încă un infarct. Al treilea și 
ultimul. După asta m-a sunat Rodi 
din Spania

Știi, ne-am gîndit… Eu am zis 
că e dreptul tău. A fost tatăl tău. Că 
e mai corect așa. Deci, dacă vrei, J., 
noi îți dăm cheia de la casă, e a ta

Casa…? Aa, ok, înțeleg, dar n-o 
vreau

Adică Angela a zis că nu vrea 
să… pentru că… Dar eu am zis că 
e dreptul tău. Înțelegi?

Ok. Dar n-am ce face cu ea. 
Ce…? Angela a zis ce?

Da, ea așa a zis, dar eu am zis 
că îs cea mai mare și că e mai bine 
să vorbesc cu tine înainte. Înțelegi?

Ăăă, da
Uite. Nu contează ce a zis ea, că 

eu îs mai mare și eu zic cum facem. 
Așa i-am zis și ei. De asta te sun 
acum. Deci, J., spune, cum vrei să 
facem, îți dăm cheia?

N-am ce face cu casa…
Ești sigur? Noi îți dăm cheile 

și…
Da, îs sigur. Nu vreau nimic de 

la el, i-am zis
Eu te înțeleg, J., dar trebuie să 

ne înțelegi și pe noi. Noi l-am aju-
tat. Adică mătușă-ta, Angela, mai 
mult. Dar și eu îl ajutam, cu bani…

Ok

…
…
Oricum noi ne-am gîndit s-o 

vindem, mi-a zis
nu i-am răspuns
O să fie greu s-o vindem pentru 

că n-avem acte
Nu înțeleg
El a cumpărat casa, însă n-a în-

tăbulat-o. Avea numai o hîrtie de 
mînă. Atît avea. Niciun act. Doar o 
hîrtie scrisă. Am fost și la primărie

m-am ridicat în picioare și 
am început să mă uit pe geam. 
Așteptam să se termine odată po-
vestea asta cu casa. Rodi a conti-
nuat

Însă n-am reușit să dăm de fos-
ta proprietară. S-a mutat nu știu 
unde. Deci va fi greu s-o vindem

Înțeleg
O să punem și un anunț, dar va 

fi greu s-o vindem… fără acte
…
Deci, J. Sigur nu vrei casa?
Da. Sigur.
A doua zi am sunat-o eu. 

Începusem că mă gîndesc la raha-
tu’ de la partajul de acum treizeci 
de ani, cînd am rămas fără casă și 
fără jumate din mobilă. În treaba 
aia au fost și ei băgați. Adică fami-
lia lor. Am sunat-o și i-am explicat 
cum vreau să facem. Vindem casa și 
împărțim banii pe din două. Între 
mine și ea. Fără Angela. Pe ea n-o 
vreau băgată în chestia asta. Rodi 
s-a gîndit puțin și m-a întrebat

Și o să fie bine așa pentru tine?
Da, pentru tot ce am pățit la di-

vorț și la partaj, o să fie bine
Înțeleg. Eu nu știu ce s-a întîm-

plat. Eu chiar nu știu nimic
știa bine ce s-a întîmplat, însă 

nu i-am zis nimic
Ok, am zis
Bine, J., facem așa atunci. Cînd 

o vindem, te anunțăm. Oricum o 
să ții legătura cu Nicu. Ai numă-
rul lui?

Da, m-a sunat înainte de în-
mormîntare

E foarte bine atunci. Eu o să vin 
abia în noiembrie, că atunci mi-am 
luat biletele de avion

…
De asta n-am putut veni la 

înmormîntare, că n-am știut că o 
să se ducă așa de repede, a conti-
nuat Rodi

chiar nu mă interesa partea asta, 
așa că nu i-am zis nimic

Și n-am putut să mai schimb bi-
letele, că erau foarte scumpe. Însă 
vreau să ne întîlnim cînd vin

Ok, o să ne întîlnim
Vreau să ne întîlnim și să po-

vestim
Bine, bine, ne întîlnim în no-

iembrie, i-am zis.
Noiembrie a venit și ne-am în-

tîlnit. N-am vorbit des pre cine știe 
ce. A fost o chestie destul de bo-
ring. A rămas că mergem la casă în 
decembrie. Apoi decembrie a venit 
și nu s-a întîmplat nimic. Trebuia 
să primesc un telefon. Voiam să 
merg la casa lui taică-mio, dar nu 
într-atît de mult încît să-l sun eu 
pe Nicu. Decembrie a trecut și ia-
nuarie a trecut. Niciun telefon. Tot 
atunci am intrat la bănuieli. Plus 
că maică-mea îmi tot amintea că o 
să mă tragă pe sfoară. „O să te fra-
ierească”, îmi zicea. Îi răspundeam 
„Ok”. „O să pierzi casa”, îmi zicea. 
„Nu-mi pasă de casă”, îi răspun-
deam. Chiar nu-mi păsa. Cel puțin 
nu atît încît să-i sun eu pe ei. 

Deci într-o zi, m-am pus la cal-
culator. Am intrat pe niște site-uri. 
Din alea de avocați. Niște foru-
muri pe care niște avocați îți zic 
ce și cum. După o juma’ de oră pe 
siteuri, m-am lămurit. Dacă nu re-
vendici moștenirea timp de un an 
de zile, atunci ea intră automat la 
următorii pe linie. Putea fi și ches-
tia asta, m-am gîndit. Adică ei să 
aștepte să treacă anul. Mă gîndisem 
că totuși Nicu nu putea face asta. 
Adică Nicu ăla pe care mi-l amin-
team. Însă oricum ar fi fost, mi se 
rupea. Precum am zis, chiar nu-mi 
pasă de casă și, de fapt, mă uitasem 
pentru o treabă. Adică mă informa-
sem. E ok să fii informat. Plus că 
nu-mi place să fiu fraierit. Că și de 
asta e vorba. Dacă e o treabă pe care 
o urăsc, e să fiu fraierit.

La patru îs în cimitir, lîngă bise-
rică. Mă uit în sus. Arată ok ca bi-
serică. De fapt, ca orice biserică de 
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cimitir. Nu e foarte mare, însă nu 
e nici mică. Biserica e închisă azi. 

Mă uit în față. La cișmea un tip 
se spală pe față. E destul de cald și 
în spatele lui un castan uriaș um-
brește toată capela și cișmeaua. 
Capela e închisă și ea. Fac cîțiva 
pași către cișmea. Caut de fapt o 
alee pe care să intru între mormin-
te. Mă uit la tip. Pare mai degrabă 
un muncitor. Adică unul de pe aici, 
probabil un gropar. Mă uit în stîn-
ga. Pe lîngă biserică, se vede o alee. 
E ok. O iau pe acolo. 

Ultima oară cînd am fost aici a 
fost acum treizeci de ani. Bunică-
mea m-a dus cu ea, că voia să cure-
țe buruienile. Erau acolo părinții ei 
adoptivi și maică-sa, aia pe bune. Pe 
ea o mai țin minte. Adică străbu-
nică-mea. A stat la bunică-mea în 
penultima cameră pe dreapta. Tot 
timpul voia ceva, că stătea doar în 
pat. Își trăia ultimele zile. Era o fe-
meie cu părul foarte alb și cu foarte 
multe riduri. Nu cred că știa cine 
îs. A murit într-o sîmbătă. Mașina 
a venit după ea pe la amiază. Pe 
atunci mașinile erau din alea de sal-
vare, vopsite în negru. Geamurile, 
vopsite și ele negru. Unele mașini 
erau albe cu geamurile vopsite în 
alb. Da’ nu albul ăla alb, ci albul 
ăla crem. Întotdeauna mi-a fost 
frică de ele. Au urcat doi tipi în 
halate albastre și cu un sac negru. 
Eu stăteam pe hol și mă uitam. 
Bunică-mea stătea pe hol și plîn-
gea. A fost singura oară cînd am 
văzut-o plîngînd. Adică pe bune, 
pentru că altfel bunică-mea întot-
deauna a fost o prefăcută. După 
ce au pus-o pe străbunică-mea în 
sac, au dus-o jos. Sacul se balansa 
dintr-o parte în alta. Bunică-mea a 
mers după ei, eu am rămas. O vre-
me n-am intrat în penultima came-
ră pe dreapta. 

Ajung la capătul aleii. Îs în spa-
tele bisericii. Mă uit în față. De aici 
nu se vede nicio alee. Intru printre 
morminte și încep să mă uit prim-
prejur. Îmi dau seama imediat că 
am o problemă. În ultimii treizeci 
de ani cimitirul s-a schimbat. Acolo 
unde era înainte gardul, acum e 
aceeași chestie. Adică tot ci-mitir. 

Îmi amintesc că mormîntul stră-
bunicilor era aproape de gard. Deci 
nicio șanșă să mă uit după gard. 
Plus că erau niște copaci, care nu-s 
nici ei. Însă, mă gîndesc, nu e ni-
cio problemă. O să caut o vreme și, 
dacă nu-l găsesc nicicum, îl sun în-
tr-o juma’ de oră pe Nicu. 

Încep s-o iau printre mor-min-
te. N-am niciun sistem, pentru că 
n-am niciun reper. Toate chestiile 
îs îngrămădite ca și cum cineva și-
ar fi propus asta. Arată destul de 
oribil. Știu, cimitirele n-ar trebui 
să fie mișto sau parcuri de recrea-
ție, dar ăsta arată ca naiba. Unele 
chestii îs înălțate, altele împrejmu-
ite de gărdulețe, altele atît de apro-
piate încît n-ai pe unde să treci. 
Trebuie să urci peste ele. Adică să 
le escaladezi. Ok, de fapt asta și fac, 
le escaladez și mă uit la ele. La alea 
proaspete nu mă uit. 

Ajung destul de sus. Mă opresc 
și mă uit în jur. Mai sus de aici 
n-are cum să fie. O iau înapoi prin 
zonă, și puțin în afara ei. Ajung din 
nou de unde am pornit. Adică unde 
era gardul înainte. Știu că acolo era 
gardul, pentru că de acolo începe o 
pantă abruptă. Acum în panta ab-
ruptă îs alte morminte. Chestia asta 
cu căutatul începe deja să fie destul 
de enervantă. Îmi scot telefonul. 
Mă uit la ceas. Jumătatea de oră a 
trecut deja. Îl sun pe Nicu. Prima 
oară nu răspunde. Mai aștept cîteva 
minute. Mă mai plimb. Îl sun din 
nou. Nu răspunde nici acum. Poate 
e ocupat. Mă uit în jur. O iau în 
partea de sus încă o dată. Mă uit 
la telefon. Poate mă sună el îna-
poi. Trece un sfert de oră. Nimic. 
Niciun semn de la Nicu. 

Apoi, încetul cu încetul, încep să 
mă prind. Cred că știu de ce nu-mi 
răspunde. Motivul pentru care nu-
mi răspunde e, probabil, pentru că 
peste o lună trece anul. Cum trece 
anul, trece și casa. În contul lor. E 
simplu ca bună ziua. Nu mă ener-
vez, pentru că mi se rupe de casă. 
Însă mă enervez pentru că eu vo-
iam să știu unde e chestia lui tai-
că-mio și ei cred că-i sun pentru 
casă. Chestia asta mă deranjează. 
Plus că am făcut un drum degeaba. 

Plus că va trebui să mă întorc din 
nou. Și chestia asta mă deranjează. 
Niciodată n-aș fi crezut că Nicu va 
deveni unul ca ei, însă partea asta 
nu mă deranjează, pentru că acum 
mi se rupe de el.

Mă decid. Las totul baltă. Mă 
duc acasă. Ajung din nou de unde 
am pornit. Îs pe un mormînt. E o 
marmură albă și care se termină 
într-o chestie albă. Trebuie să trec 
pe lîngă ea. Mă uit în față. Se vede 
spatele bisericii și aleea de lîngă. 
Trec pe lîngă chestia albă. Mă uit 
în fața mea. Îs puțin deasupra. Mai 
jos încep niște buruieni. Următorul 
mormînt e mai jos cu o juma’ de 
metru. Plus o distanță. Va trebui să 
sar. Însă e ok. Îmi place asta. Am 
picioare lungi. Sar. 

Cîteva clipe nu știu ce mi se în-
tîmplă și după o clipă știu ce mi se 
întîmplă. Am căzut. Cum dracu’ 
am căzut? Habar n-am. Mă uit în 
jur. Îs cu fața între două mormin-
te. Încep să mă mișc. Să mă ridic. 
În timp ce mă ridic, simt că unul 
dintre umeri mă doare. La fel una 
dintre tibii. Îs în picioare din nou. 
Mă uit la mine. Ambele mîini îmi 
sîngerează. Dintr-una chiar curge 
bine sîngele. Mă scotocesc cu cea-
laltă mînă după o batistă de hîrtie. 
Știu că am una în haină. Doar că e 
în cealaltă parte. Reușesc s-o scot. 
Desfac batista și o înfășor în jurul 
mîinii. Rana e între degetul mare și 
cel arătător. Nu e mare, însă e un fel 
de tăietură. 

După ce termin, mă uit la haine. 
Am căzut pe umărul stîng. Haina 
aproape s-a rupt. Bineînțeles, hai-
na e aproape nouă. Însă acum mi 
se rupe de haină. Mă uit la gard. 
E unul de fier forjat și cu bumbi. 
Îmi amintesc imediat că, în timp 
ce cădeam, mi-am ferit în ultima 
clipă fața de gard. Am căzut chiar 
lîngă și am căzut destul de rău. Însă 
e ok. Dacă nu mi-aș fi ferit capul, 
acum ar fi fost altceva. Mă uit în 
jos. Unul dintre pantofi e zgîriat. Îs 
două urme adînci în piele. Mă uit 
mai bine la zgîrieturi. Habar n-am 
de unde au apărut. Simt că încep 
să mă enervez pe bune. Observ că 
ceva nu e ok cu plasa. E o plasă de 
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pînză, însă pare ruptă. O ridic și mă 
uit la ea. Da, e ruptă. Nu mai e bună 
de nimic. Ambalajul pîinii e rupt și 
el. E ca și cum ceva ar fi trecut prin 
el. Îmi dau seama că am lovit-o 
în cădere de gărduleț. Probabil de 
unul dintre bumbi.

O iau către alee. În timp ce 
merg către alee, îmi vin două ches-
tii. Prima e că niciodată n-o să 
mai caut mormîntul lui taică-mio. 
Chiar nu mă interesează unde e. A 
doua că niciodată n-o să mai vin 
aici. Cimitiru’ din Mănăștur e de-
primant ca naiba, pentru că e pe o 
pantă și o vezi din blocuri ca pe o 
chestie deprimantă, însă de aici, de 
aproape, e o chestie jenantă, pentru 
că n-ai pe unde să mergi. 

Cînd ajung lîngă biserică, o 
iau drept spre cișmea. Mai încolo 
îs trei muncitori. Lîngă ei, pe jos, 
cîteva lopeți. Discută între ei cu ți-
gările aprinse. Unul din ei se uită 
la mine. Probabil că arăt ca un la-
bagiu. Mă opresc lîngă cișmea, îmi 
dau jos bandajul, și-mi pun ambele 
mîini sub apă. Gardul părea rugi-
nit. Apa e rece. Umărul mă doare în 
continuare, însă e ok. E suportabil. 
Aștept să se oprească sîngerarea. 
Mă caut în geantă. Găsesc pache-
tul cu batiste.

Ajung acasă după șapte. Îmi 
dezbrac haina și o pun pe cuier. Îmi 
dau jos pantofii și îmi bag picioa-
rele în papuci. Îs pe scaun. Ascult 
cîteva clipe. Uneori am nevoie de 

asta. E liniște în jur. Uneori am ne-
voie și de asta, însă acum am nevoie 
de altceva. Mă duc în baie. Deschid 
dulapul și scot sticluța. Am o ches-
tie cu rivanol. După ce termin cu 
mîna, îmi dau jos tricoul și mă uit 
la umăr. Mai jos de umăr se vede o 
pată roșie. E destul de mare.

Mă duc în bucătărie. Mă uit 
spre chiuvetă. Simt că mi-e sete. 
Merg și dau drumul la apa rece. 
Cînd se face suficient de rece, pun 
paharul sub jet și-l las să se umple. 
Beau apa, ca de obicei, cu înghiți-
turi mari. Pun paharul înapoi. Mă 
uit la palmă. Ar trebui să-mi pun și 
un pansament.
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S-au mutat într-un cartier cu 
multe blocuri. Când zice multe blo-
curi, se gândește că se poate înțe-
lege, eronat, că s-au mutat într-un 
cartier rezidențial, însă cartierul în 
care s-au mutat ei este un cartier cu 
multe blocuri vechi, nu un cartier 
nou-construit, cum sunt cartiere-
le rezidențiale, sau, cel puțin, cum 
sunt cartierele rezidențiale în ac-
cepțiunea unui agent imobiliar. 

Deci, s-au mutat în acest cartier 
cu multe blocuri vechi, cartier care, 
dacă tot veni vorba, are câteva avan-
taje față de un cartier rezidențial, 
mai sus definit: că toate blocurile 
au maxim patru etaje, că blocurile 
sunt dispuse la distanțe rezonabile 
unul față de altul, că spațiul dintre 
blocuri este populat de o vegetație 
bine îngrijită de asociațiile locata-
rilor, iar copacii dintre blocuri sunt 
copaci maturi, cu coroane mari și 
talii înalte. Asta îi oferă o senzație 
de liniște și abundență.

În schimb, în comparație cu edi-
ficiile noi, blocul lor are casa scării 
umilă și nu i-ar strica o reparație 
generală, dar din moment ce blo-
curile din cartierul lor sunt vechi, 
și proprietarii acestor apartamente 
sunt, în mare parte, bătrâni. Iar bă-
trânilor le lipsesc atât resursele, cât 
și interesul, două elemente esențiale 
pentru renovarea unei scări de bloc. 

Singurul lucru care pare să-i 
intereseze pe bătrânii ei este să se 
plimbe de colo colo prin cartier, 
căutându-și mereu câte o treabă pe 
care nu o găsesc. Iar în timp ce o 
caută și nu o găsesc, beau. Îi vede 
de la balcon cum beau încontinuu, 
aproape că ar putea să zică cât bea 
fiecare – observă aceste lucruri fără 
să vrea. De exemplu, citește o car-
te în balcon, ascultă radioul lângă 
geamul de la bucătărie sau își udă 
florile și mental contabilizeză cât 
bea fiecare vecin – unii beau vod-
că din sticle de plastic, pe care le 
golesc în dreptul unui tomberon 

dintr-o suflare, alții își scot peturi-
le de bere goale de prin buzunarele 
hainelor, după ce le-au băut câteva 
străzi mai încolo, între două blocuri 
mai înghesuite, alții aruncă la gunoi 
pungi care aterizează cu un zgomot 
ascuțit de sticle care se lovesc între 
ele, dar nu se sparg, iar alții aruncă 
peturile separat, ca și cum ar trage 
și ei niște calcule la sfârșitul zilei, 
una, două, trei, patru, cinci, fiecare 
recipient răsunând cu un ecou surd 
în container.

În acest cartier se bea atât de 
mult, încât și puținii oameni tineri 
care se plimbă pe aici, beau: adoles-
cenți cu berile desfăcute, bând pe 
stradă, în timp ce se țin, proaspăt 
îndrăgostiți, de mâini, tătici împin-
gând în cărucioare bebeluși, termi-
nând câte-o doză de bere și ochind 
un coș din apropiere, exersându-și 
dibăcia fără a se jena că riscă să-și 
trezească odrasla. 

Când vede cât de mult beau ve-
cinii ei, își dorește să fi locuit în alt 
cartier. Nu pentru că ar crede că în 
alt cartier oamenii beau mai puțin, 
nu. Își dorește să locuiască într-un 
cartier unde fiecare bea cât bea în 
propria grădină înconjurată de un 
gard înalt. Pur și simplu nu ar tre-
bui ca ea să fie nevoită să știe cât bea 
fiecare.

Avantaje și dezavantaje
În fața blocului au un vișin, un 

nuc, un corcoduș; două tuia gigan-
tea se văd din geamul biroului. 

Chiar dacă îi fură puținul soare 
până și iarna, când umbra celorlalți 
copaci desfrunziți este neglijabilă, 
nu le poartă pică celor două tuia 
care încadrează cărarea îngustă spre 
intrarea în bloc – apreciază șansa 
de a avea ceva verde și plin de viață 
în fața ochilor cât e iarna de lungă. 

O deranjează oarecum corcodu-
șul, care crește mai mult în stradă 
decât în spațiul verde, și care, pe pe-
rioada verii, își scutură fructele pe 

trotuar și asfalt. Strivite de trecători 
și mașini, corcodușele fermentate 
emană un miros de acru, săptămâni 
în șir. Atunci evită zona respectivă 
– iese de pe cărare și o ia la dreapta, 
înainte de a ajunge sub corcoduș. 
Primăvara, în schimb, când tocmai 
acest copac este primul care înflo-
rește, se bucură – îl adulmecă din 
balcon.

Cel mai tare o deranjează viși-
nul, care crește atât de aproape de 
bloc, încât mai are puțin și le intră 
în balcon – și, poate că ar intra, dacă 
ea nu ar tăia, în fiecare primăvară, 
crengile pline de flori, care se lovesc 
de geam la cea mai mică adiere a 
vântului sau când vreo vrăbiuță își 
ia zborul de pe ele.

Acest vișin e o problemă atât de 
mare, încât, cu timpul, a ajuns să o 
considere o problemă personală.

Când partenerul îi zice un lu-
cru frumos des pre apartament, de 
exemplu, că îi place mult gresia pe 
care au ales-o sau că au făcut o trea-
bă bună când au aranjat bucătăria, 
ea simte neapărat nevoia să menți-
oneze vișinul și faptul că, din cauza 
lui, apartamentul este întunecos pe 
timpul verii, lucru care îi știrbește 
din valoare. Unde mai pui că de do-
uăzeci de ani nu a făcut un singur 
fruct; ce vișin mai e și ăla?

I-ar plăcea să-l taie, asta crede 
partenerul ei, și e puțin amărât că 
nu poate să ia un topor, să iasă din 
casă cu aplomb și să ciopârțeas-
că pur și simplu vișinul. Uneori, 
se gândește că ar putea face asta, 
dacă ar obține toate hârtiile de la 
primărie; nu ar mai rămâne decât 
să ignore privirile curioase ale veci-
nilor care s-ar sesiza imediat, atrași 
de spectacol. 

Dar adevărul este că s-ar simți 
vinovată dacă vișinul ar fi tăiat din 
cauza ei. Ce își dorește cu adevărat 
este ca vișinul, pur și simplu, să nu 
fi existat.

FLORILOR

Irina Bruma
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CÂINE PIERDUT

Anca Chimoiu

Era puțin probabil să nu fi ob-
servat. Totuși n-a spus nimic nici în 
prima, nici în a doua seară. În cea 
de-a treia, băiatul s-a retras mai de-
vreme în camera lui, imediat după 
cină. Pe mama n-a părut s-o deran-
jeze acest lucru, dimpotrivă.

A deschis laptopul și a căutat o 
fotografie cu câinele. A găsit mai 
multe. Bob pe terasă. Bob în cur-
tea din spate. Bob mirosind florile. 
A găsit și înregistrarea în care el își 
plimba sora mai mică cu roaba prin 
curte și Bob alerga în urma lor. Se 
auzea distinct vocea mamei: pregă-
tiți de acțiune, filmăm? Se auzeau 
clar hohotele de râs ale mucoasei 
ăleia mici și rugămințile ei când 
ajungeau lângă gardul din fundul 
curții, mai facem o tură, numai una, 
te-rog-te-rog-te-rog. Se auzeau 
limpede lătrăturile lui Bob, din ce 
în ce mai puternice pe măsură ce 
se apropiau de gard și el se prefăcea 
că nu poate opri roaba și vor face 
accident. Oprește-te, opreeește, 
striga cea mică râzând până când 
lătrăturile lui Bob îi acopereau cu 
totul vocea. 

Dar nu, nici atunci nu i-a venit 
să plângă. Abia după ce a așezat în 
centrul afișului fotografia lui Bob și 
a scris dedesubtul ei Câine pierdut, 
a simțit cum se adună lacrimile în 
gât, în dreptul mărului lui Adam, 
care-i apăruse de curând ca din 
senin. A spus încetișor Bob-Bobi-
Bobilu așa cum obișnuia să-l dez-
mierde când era mic. Ar fi vrut să-i 
iasă un alint, dar glasul lui a sunat 
ca unul de moș bețiv: de când avea 
vocea în schimbare, așa se întâm-
pla de fiecare dată când îi venea 
să plîngă. Și, da, acum chiar îi ve-
nea să plângă, în ciuda sutelor de 
băieții nu plâng pe care le au-zise 
până atunci mai ales din gura în-
vățătoarei, profesorului de înot și a 
slăbănoagei ăleia de engleză, care 
se purta cu toți băieții din clasă de 

parcă ar fi avut în față niște posibili 
violatori. Una ca ea mai că merită, 
i-a trecut prin cap, apoi s-a oprit, 
mamei nu i-ar fi plăcut asta, până 
acum un an sau doi mama îl mai lua 
încă în brațe când plângea, pentru 
ea nu era o rușine să plângi dacă ești 
băiat. Mama l-ar fi consolat proba-
bil și acum dacă el ar mai fi lăsat-o 
să se apropie. Dar asta nu mai era 
posibil. Și nu doar din cauza țepi-
lor care îi acopereau tot trupul, din 
barbă până la căl câie, și care-l fă-
ceau să se simtă ca un arici, ci mai 
ales pentru că rădăcinile firelor de 
păr păreau să plece direct din ter-
minațiile nervoase și orice atingere 
îi provoca o nevoie inexplicabilă de 
a urla. Ar fi urlat așa cum urlă câinii 
la lună și probabil că singurul lucru 
care-l oprea să facă asta era mutra 
anapoda a consilierei școlare la care 
mama l-ar fi trimis cu siguranță, 
dacă ar fi căpătat astfel de obiceiuri. 
De curând chiar îi sugerase să-și 
facă iar o programare la domnișoara 
Gina, dar el i-a retezat-o de cum a 
auzit subiectul propoziției: Pe bune, 
mamă? Mă consideri pe mine un ciu-
dat? Tu ai idee ce fac colegii mei de 
clasă? Stai liniștită, n-o să încep să 
mă tai doar că ați divorțat.

Apoi a trântit ușa în urma lui și 
a lăsat să-i scape un hai sictir, mă 
pupi în cur mai tare decât de obi-
cei, altădată mama s-ar fi întors, 
ar fi dat ușa de perete, poate i-ar 
fi aruncat telefonul pe podea sau 
pur și simplu ar fi țipat și atât, dar 
atunci n-a făcut nimic din toate as-
tea. În schimb, a auzit-o ceva vreme 
hohotind la ea în cameră, apoi tră-
gându-și compulsiv nasul aproape 
o oră întreagă, așa cum făcea de fi-
ecare dată când bocea. Atunci ar fi 
dat orice să o poată opri, pentru că 
lacrimile mamei îl făceau se simtă 
vinovat, în momentele alea chiar 
îi venea să se taie, dar și pentru că 
trasul obsedant al mucilor îl scotea 

din minți. Ar fi vrut să meargă la ea, 
să o ia în brațe, să-i pună o mână 
pe umăr, să-i dea o batistă sau ceva 
de genul. Dar de fiecare dată îl dis-
trăgea câte un lucru, putea fi orice, 
un mesaj pe whatsapp, o muscă bâ-
zâitoare sau pur și simplu propria 
respirație, cu al cărei nou șuierat 
încă nu se obișnuise. În momentele 
alea toate i se învălmășeau în minte 
mai rău decît de obicei. Ar fi vrut să 
urle la lună, să spargă un perete și să 
crape un geam în același timp, dar, 
în loc de toate astea, își punea căș-
tile și asculta Nightwish la maxim.

Și mamei i-ar fi plăcut să as-
culte muzică împreună, dar nu, 
n-avea să-i facă acest hatâr. Nu de 
data asta și probabil nici într-o mie 
de ani. Habar n-avea de când înce-
puse să o urască. Cu siguranță n-o 
ura fiindcă a divorțat, dimpotrivă. 
N-o ura nici că stătea toată ziua 
de curul fraierei de soru-sa, cu asta 
se obișnuise de mult și știa bine 
că n-avea să se schimbe niciodată. 
Doar că, de fiecare dată cînd ea îl 
țintuia cu ochii ăia triști, un tenta-
cul gelatinos i se înfigea în creier și 
îi sugea toată energia. Nimic mai 
cinic decât să primească de ziua 
lui un tricou pe care scria Easy life 
în centrul unui pătrat alb. Tricoul 
era tare fain, dar mesajul ăla stu-
pid îi aducea iar cheful de a urla la 
lună. Nimic nu e easy, mamă, i-ar 
fi plăcut să-i strige în față când a 
desfăcut punga de cadou, dar pri-
virea goală și ochii deja plouați l-au 
făcut să se oprească. La mulți ani, 
n-am avut bani să-ți iau mai mult, 
sper să-ți placă, a spus ea cu voce de 
carton. A dat din cap că da, sigur 
îi place, a mormăit un mulțumesc 
și a doua zi a trebuit să-l și poarte, 
n-am apucat să spăl, mami, n-am 
avut vreme, a spus pe un ton vino-
vat, deși el știa prea bine că stătuse 
o seară întreagă privind în gol pe 
canapeaua din sufragerie.
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Iar acum asta, chestia asta cu 
Bob. Nu pricepea cum naiba putea 
să nu remarce. Sau dacă remarca-
se cum putea să nu spună nimic, 
să nu facă nimic, ea care se lăuda 
că merită să întorci lumea cu su-
sul în jos pentru ceea ce iubești. Ea, 
care împânzise toată școala cu afișe 
atunci când amețita de soru-sa și-a 
pierdut iepurele ăla stupid, unde 
mai pui că era doar un iepure de 
pluș pe care i l-a și adus o colegă de 
clasă înapoi a doua zi. Cică îl lua-
se din greșeală, așa spun de fiecare 
dată copiii cînd nu se pot despărți 
de jucăria altcuiva. Ea, care acum 
o lună hohotise cu capul pe volan 
o jumătate de oră când i-a spus de 
Fetița cea Roșcată – aia care tot 
venea la poartă, o știi, mamă, nu? 
– că dispăruse și probabil o lua-
seră hingherii. Nu putem să-i ți-
nem pe toți, mami, pur și simplu 
nu avem cum, repeta ea întruna și 
mucii i se adunau în barbă împre-
ună cu lacrimile, apoi coborau pe 
volan și îi cădeau direct în geanta 
pe care apucase să o deschidă ca să 
scoată cheia și o ținea acum pe ge-
nunchi. Nu putem să îi ținem pe 
toți, mamă – și lacrimile se adunau 
pe portfard, pe portofel și pe trusa 
de șurubelnițe pe care inexplicabil 
mama o avea în poșetă în acea zi 
de parcă s-ar fi apucat de spargeri, 
n-ar fi fost o idee rea dacă tot nu 
mai avea serviciu. Nu putem să-i 
ținem pe toți, repeta ea, în timp ce 
lui îi venea deja să râdă, și nu pen-
tru că l-ar fi durut în cot de Fetița, 
ci pentru că o vedea pe soră-sa cum 
se chinuia să deschidă ușa de la in-
trare bâțâindu-se cînd pe un picior, 
cînd pe altul, în timp ce încerca să 
fixeze cheia în broască.

— Mamă, cred că Irina face pe 
ea, mă duc s-o ajut să deschidă. 
Vino și tu, mamă, nu mai sta în 
mașină, chiar tu spui, nu putem…

— Nu avem cum să-i ținem pe 
toți, a spus femeia, ținându-și în 
continuare capul pe volan, de parcă 
ar fi vrut să fie sigură că adună în 
geantă toate cuvinte rostite în acea 
seară, altminteri lacrimile și mucii 
chiar puteau să se ducă naibii.

A deschis ghiozdanul, a scos 
de acolo o pungă de chipsuri cu 
aromă de bacon pe care le pitise 
și de maică-sa (asta nu-i mâncare, 
mamă!) și de soru-sa (dă-mi și mie 
că te spun!), a mâncat aproape o ju-
mătate de pungă, apoi s-a reîntors 
la laptop. A scris pudel în fereastra 
Google și imediat ce a dat enter 
ecranul s-a umplut cu mutre de 
câini care de care mai pieptănați. A 
ales imaginea unui câine alb, proas-
păt ieșit de la coaforul canin, i-a 
adăugat și o fundiță roșie, apoi l-a 
așezat în locul fotografiei lui Bob. 
A șters cuvintele Câine pierdut și 
a scris în locul lor Missing dog. În 
engleză totul părea mai simplu, cel 
puțin de data asta.

Doar cifrele scrise dedesubtul 
fotografiei aveau cu adevărat le-
gătură cu el. Probabil îi mai ține 
minte numărul, l-a repetat în seara 
aceea de zece ori până a stabilit că-l 
știe pe dinafară, iar el o întrerupea 
din când în când cu întrebări-blitz 
a treia cifră?, a patra?, a opta? și 
așa mai departe. O să pună afișul 
în cartierul vecin, să nu-l ia colegii 
la miștouri dacă prin absurd ar tre-
ce împreună pe acolo și s-ar trăda 
în vreun fel, nu știuse niciodată să 
mintă până la capăt și ăsta era încă 
un motiv pentru care acum îi ve-
nea iar să urle. Avea să-l lipească în 
drumul ei spre școală - și ideea asta 
l-a făcut să zâmbească, numai lui îi 
putea veni să țipe și să râdă în ace-
lași timp, numai el pățea asta. Cel 
puțin așa credea, de vorbit n-a vor-
bit cu nimeni, dar ei ar putea să-i 
spună, simte că ar putea.

Probabil îl vede Andreea. Dacă 
îl vede Andreea. Poate o să-l sune 
Andreea.

A apăsat butonul on, apoi a în-
chis ochii. Since I’ve been loving you 
i-a bubuit în urechi, îi venea iar și 
să râdă și să plângă. Ar fi bine dacă 
l-ar suna, la urma-urmelor numai 
ei îi povestise cum l-a găsit pe Bob 
într-o cutie în mijlocul câmpului. 
A înghițit nodul format iar inexpli-
cabil în dreptul mărului lui Adam. 
Măcar de-ar fi un măr pe care să-l 
poată mușca vreo fată, s-a gândit, 

și iar i-a venit să râdă. Bob-Bobi-
Bobilu se întoarce el singur dacă 
e, că doar știe drumul. A mai lip-
sit și altă dată, deși nu chiar atât de 
mult. Iar dacă nu vine, atunci chiar 
nu mai e nimic de făcut. Oricum 
nici el n-o să mai facă prea mulți 
purici pe aici
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POIANA GRANDE

Iulia David

La vreo 85 km de Craiova, 
după ce treci de Podari, Radovan, 
Giubega, Galicea Mare, Moțăței 
și faci stânga înainte de Golenţi, în 
plină Câmpie a Băileștilor, se în-
tinde Poiana Mare, comună cu trei 
sate și patrimoniu al legilor și gra-
iului oltenești. Unii săteni amintesc 
că pe-aici a trecut Mihai Viteazu și 
că au fost bătălii maaari, dracu știe 
ce-o fi fost. În fapt, legenda spune că 
Mihai Viteazu s-ar fi așezat aici, în 
apropierea Calafatului, așteptând să 
înghețe Dunărea și să atace o cetate 
de lângă Vidin. Totul s-ar fi înche-
iat când un tunar a plecat singur, de 
capul lui, pe malul Dunării și a în-
ceput să tragă în turcii care traversau 
fluviul spre meleagurile românești. 
Gheaţa s-a spart, turcii s-au înecat și 
cele două localități de lângă Poiana 
Mare s-au ales cu numele de Tunarii 
Vechi și Tunarii Noi, exemplu trai-
nic al bunului tupeu oltenesc.

La intrarea în comună, pe 
stânga, chiar înainte de semnul 
BINE AȚI VENIT, vezi Spitalul 
de Psihiatrie, cu poarta lui de fier 
și cele două drapeluri, unul dintre 
cele mai mari din țară și fost spi-
tal de maximă siguranță. Presa mai 
vorbește uneori de anul 2004, când 
au murit în doar câteva săptămâni 
18 oameni de foame și de frig, iar 
16 ani mai târziu faimosul balamuc 
avea să fie gazda unui focar Covid. 
Când era mic, îi era teamă că unul 
dintre nebunii evadați o să intre 
peste el în casă și-o să-i dea în cap; 
în toiul nopții se ridica ușor din pat, 
să nu-l audă maia, mergea tiptil și 
încovoiat pe toată talpa cum a vă-
zut că fac ăi bătrâni și încuia ușa 
veche de la casă cu o cheie lungă 
și întortocheată. Dar dacă mergi 
mai departe un pic și intri în ini-
ma satului, nu mai vezi pe nimeni 
cocoșat de frica sau de grija nebu-
nilor. El, cu spinarea lui mică de 
copil, a fost singurul care a pur-
tat povara Spitalului de Psihiatrie 

Poiana Mare. Și-apoi dacă o iei 
spre Calafat și mergi-mergimergi 
pe șosea, până la ieșirea din sat, tot 
pe stânga, se face o uliță așa ca o 
anexă, cu vreo maxim cinșpe gos-
podării de-o parte și de alta, care 
se înfundă cu via. Și aici, pe fundă-
tura asta, stau ultimii mohicani ai 
poienii viteze, care încheie satul și 
trag cortina. Pe hartă îi zice strada 
Teilor, deși prea mulți tei nu sunt, 
dar mai frumos e cum îi zice toa-
tă lumea, că-i zice Chiuștereu, un 
nume ce va rămâne veșnic doar în 
limba locului, cu tot cu originile lui 
necunoscute, căci dacă-l cauți pe 
net nu vei găsi nimic, zero rezul-
tate și te-ntreabă Google dacă nu 
cumva ai vrut să spui chiustream sau 
chauster sau chester sau chistery.

— Deci pe străduța asta s-o iau? 
întreabă Sergiu.

— Da, da. Fă stânga aici și  mergi 
aproape până-n capăt, e o poartă 
vișinie.

— Ok… No, da totuși, cum adi-
că pomană de viu? La ce să mă aș-
tept, să nu mă cac pe mine de râs și 
să mă dea bunică-ta afară?

— Da ți-am mai zis, vere, e 
aproape ca o pomană normală, doar 
că mortu trăiește.

— Oarecum am înțeles asta, 
zice Sergiu înfundat de râs. Da cum 
adică??

— Păi oamenii sunt mai preca-
uți aici, le e teamă că ăștia mai ti-
neri care o să-i îngroape n-o să le 
facă pomana calumea, n-o să știe ei 
toate rânduielile. Și atunci își fac ei 
singuri o masă la care invită rudele 
și vecinii, vine popa, la unii mai vin 
și lăutari. Își dau singuri de pomană 
mâncare și lucruri, să fie siguri că o 
să aibă pe lumea cealaltă. Și o fac 
amândoi deodată, vezi ce practici 
sunt? Sau poate sunt romantici?

— Iooooooi Jézus Mária, are 
dreptate taică-meu. După ce treci 
Carpații zici că-i altă lume! 

— Da, mă, asta-i Lumea Nouă.

Râd amândoi.
— Da ce să le zic? Să le urez 

ceva? Gen felicitări sau să vă odih-
niți în pace…cândva?

— Nu le zici, mă, nimic. Doar 
săru-mâna și mănânci tot din far-
furie.

Cum să-i explice lui că în toată 
absurditatea asta a zecilor de obice-
iuri vechi, în care fiecare generație 
și-a lăsat amprenta, după vremea și 
priceperea ei, e o anume gingășie? 
Cum să-i arate că de fapt peisajul 
pestriț cu BMW-ul la poartă și ve-
ceul în curte, cu baba Tanța și ne-
potul Ricardo, cu unghiile puse și 
căzute prin solariul de plătăgeni, e 
atât de grăitor și un nesecat izvor 
de emoții? Și mai ales că-i poezie 
în graiul ăsta plin de inflexiuni și 
tonalități ca un EKG, când ascuțit, 
când grav, când lungit, când repe-
zit, cu atente vibrato-uri între ele, 
cu îîî-urile și iii-urile lui, aaúúúúú 
fire-aal dreq d’ardelean!

Și tot mergând încet pe 
Chiuștereu, printre firele de țărână 
și praf, se întrezărește poarta viși-
nie și păstrătorul ei, o ființă lungă 
și semeață, cu trei perechi de fuste 
și-un cheptar înflorat, cu ciomagul 
ei gros înfipt în pământ, neclinti-
tă ca un nuc bătrân, doar cu ochii 
căutând să înțeleagă și să cuprindă 
întreaga uliță.

— Săru-mâna, buno! Ea e stră-
bunica mea.

 Buna se luminează la față și în-
tinde brațele spre Andrei: aaaa mi 
să paru mie c-aud ceva. Ia vino-coa 
să te pup, uoof ce mare și frumos 
ești! Și el e băiatu…coleg?

— Sărut mâna, da. Eu sunt 
Sergiu.

— Ai??
— S-E-R-G-I-U.
— Aha da da, Sergiu. Noi aci cu 

pomana, ne dăm de ceasu morții să 
facem toate ielea că acu vine popa. 
Haidaț în curte!

În curte, forfotă. Agitație, haos, 
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furnicăraie, zarvă mare, panică, 
unde-i friptura? Vreo zece femei, 
da zici că sunt suuuute așa de re-
pede se-nvârt, aleargă cu tăvi, far-
furii, castroane, căni, carafe, sticle 
mai mici, sticle mai mari, prosoa-
pe, lumânări, auăleo murăturile, 
oala cu supă, oala cu sarmale, tăvi 
cu cartofi, tăvi cu cozonaci, colaci 
și mamă Lisandrooo, unde e cra-
tița cu friptură? nu știu fată, vezi la 
ogeac sau stai să iasă Leana.

— Unde sunt maia și taie? în-
treabă Andrei.

— Sânt în casa mare, să prime-
nesc de pomană. Și-au luat haine 
noi de la târg, ia să vezi ce gătiți 
sânt.

— Aaa da, îmi amintesc. Și la 
pomana de viu trebuie haine noi.

— Păi da cum??? Ce, pe lu-
mea-ailantă tot așa cu trențe să 
umbli?

Între timp s-a găsit friptura, iii-
hihi ce bine că n-a mâncat-o mâțe-
le da tot nu e gata, că coliva trebuie 
pusă în pahare și nici nu e destule 
scaune, ia mai du-te tu Costele și 
adă fo cinci. Da uite-i și pe Leana 
și Ionică, ca doi miri la nunta de 
argilă, ce mândri și ce bucurie că a 
venit băiatu de la Cluj.

— Săru-mâna, maie! Da ce fru-
moasă ești, zici că te duci la disco-
tecă, nu la pomană!

— Ăăăăăff, păcatele mele, io la 
etatea mea să mă duc la discotecă! 
Măăă ia să pup și io băiatu meu! Da 
v-o fi foame de la atâta drum, să vă 
dea maia să mâncați ceva.

— Nuuu, nu ne e foame acu. 
Mâncăm când e gata masa.

— Sărut mâna, eu sunt S-E-R-
G-I-U.

— Să trăiești! Da nu mai urla, 
maică, io aud bine - râde Leana. Și 
când râde i se ridică tot pântecul 
rotund ca o minge, strâns tare cu 
șorțul nou sub țâțe, de zici că plim-
bă un balon pe sub fuste. Coleg la 
cămin pare-mi-se?

— Nu chiar, dar la facultate, da.
— Tot inginer și tu?
— Da, da.
— Îhî, îhî. E bine, bravo, mese-

rie bună. Și mie mi-a plăcut școala 
și eram premiantă, da dacă n-a vrut 

tăticu meu să mă mai dea la școa-
lă…ce să faci?? și ridică din umeri 
neputincioasă. 

Dacă n-a vrut, n-a vrut. Se uită 
prin curte, stânga-dreapta, de la 
poartă până la coteț, mesele-ntin-
se, fetele astea lucrează de zor, ce 
bine cu vecinii, că dacă nu ești om 
de treabă și nu te-ajută nimenea, ce 
faci?

Lisandra se plimbă greoi și 
se-ncruntă, ceva nu-i place. Îîîîuu, 
că o să iasă cu ceartă și le ia lumea 
sama, știe ea c-a mai văzut destule 
și-o trage pe Leana deoparte.

— Ai fa Leano, ia vino-coa să-ți 
spui ceva.

— Ce e?
— Du-te tu și încuie la beci, că 

Ionica iar dă târcoale la damigea-
nă și ne face de minune când vine 
popa.

— Lasă, fată, că nu se duce-acu, 
doară știe și el.

— Dacă-ți spui, ascultă la mine.
— Eeete na, acuma ce-o să fac, 

să încui și să descui la beci toată zi-
ulica? Las, că nu umblă la damigea-
nă, taman acu crezi că umblă?

— Bine, da io-ți spui, că-l știu 
mai bine. Doar e fi-miu.

Se duce apoi pe la mese și inspec-
tează, cu-o mână pe ciomag și una 
pe chieptar, se uită lung la fiecare 
masă și dă ordine s-aducă ce lipseș-
te. Din când în când mustăcește, dă 
din cap, mai aranjează câte-o farfu-
rie, numără bucăturile, aaúúúúú da 
nu se poate, asta chiar nu.

— Ai fa Leano, ia vino-coa.
— Ce-ai, fată, ce e?
— Nu mai pune colțurile la pră-

jituri, că râde lumea de noi.
Leana își leagă baticul nervoasă 

sub bărbie, țuguie buzele și zice mai 
încet, cât s-o audă doar ea, dar apă-
sat și tăios, să-nțăleagă să nu-și mai 
bage nasul unde nu-i fierbe oala.

— Auzi, mamă, când ți-ai făcut 
tu pomana, a zis cineva ceva? N-a 
zis nimenea nimic. Acuma ce te 
bagi, ăă? Cum să nu pui colțurile, 
cu ce rămân? Nu trebuie să dau și la 
băieții ăștia ceva să ia cu ei la Cluj? 
Eeee comédia dracului.

— Ho, mă, ho, ho. Gata, zisăi și 
io așa.

Masa e cam gata, femeile își re-
glează mersul, nu mai gâfâie și nu 
mai cară, nu mai zbiară nimeni, de-
acum mai rămâne să vină popa și să 
sfințească bucatele, că nu se poate 
atâta treabă și cheltuială fără să fii 
sigur că toate ajung cum trebuie 
pe lumea cealaltă. Lisandra iese la 
poartă să-l aștepte, dar parcă mer-
sul ei e mai greoi și capul aplecat, 
semn de cugetare și nemulțumire. 
Peste liniștea acum așternută, se 
mai aud doar galoșii ei târșiți și-n 
fundul curții vocea săltăreață a lui 
Ionică:

— Ai Leano, să nu-ți mai iau 
din beci niște murături? că după 
mă trimeți de la masă. Ba, mai iau 
niște castraveți, să fie.

Spre seară, grijile pomenii s-au 
evaporat pahar cu pahar, și de-
acum moartea n-are decât să vină, 
că părintele tare frumos a vorbit 
și tare mulțumit a fost de pomană 
și-n corul zecilor de invitați ros-
tind Dumnezeu să-i ierte, El sigur 
le-a primit și le-a iertat pe toate. 
Pe alocuri, se zic bancuri, se discu-
tă ospățul, iar în capul mesei tro-
nează Lisandra veselă și măgulită 
de atenția musafirului de la Cluj:

— Dumneavoastră de ce nu 
v-ați făcut pomana acum?

— Ăăăăăă, io am făcut-o de 
mult, maică. Nici nu erai tu născut.

— Dar câți ani aveți?
— Ai?? Ia vino tu colea la ure-

chea bună, și-i face semn să se mute 
pe partea stângă.

— CÎȚI ANI AVEȚI?
— Am plecat pe nouăștrei!
— Ooo! Ați prins multe la via-

ța dumneavoastră! Cum era satul 
acum 90 de ani?

— Nu știu, că io am crescut la 
Calafat! se repede să zică. Am fost 
fată de pension, aici am venit mai 
târzâu, când m-am măritat de-al 
doilea.

— Am înțeles. Și cu primul soț 
cum a fost?

— Aveam cinșpe ani. El a fost 
bolnav rău, s-a prăpădit la fo câțiva 
ani după nuntă. Eee, nu veneam io 
aci. Îmi făcea curte un tâmplar la 
oraș, da lu Fane i-a fost ciudă pe 
el și mi-a zis că io sînt tinără și-o 
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să mai iau alt bărbat, da m-a pus să 
jur că n-o să-l iau pe ăla. Și nu l-am 
luat! Aș fi vrut io, da dacă am jurat, 
nu l-am luat!… Nici aici n-a fost 
rău, Colă avea pământ mult și vaci 
și boi și eee câte n-avea!

Buna vorbește printre cei șase 
dinți rămași cu poftă și apăsare și 
pare că istoria s-a scris de mâna ei. 
Câte drame, socoteli și suferinți or 
zăcea pe sub baticul ei? Dar, mai 
ales, câte povești? Aici oamenii 
vorbesc mult și împart tot. Seara se 
strâng la taină, adică se-nghesuie 
și se grupează pe la case cu scău-
nele, cu buturugi, așa ca ciorchinii 
de Zaibăr și povestesc până se-n-
tunecă. Dacă se plictisesc, unii se 
mai plimbă din poartă-n poartă, 
telegrame umblătoare în ciomege, 
ducând cu ei veștile cu tot cu adău-
girile lor. Chiar dacă ea nu se mută 
de la o taină la alta, pe la ea se pe-
rindă toți, e la curent cu noutățile 
și rămâne ultima la datorie dintre 
bătrâni. Știe tot, aude tot și păs-
trează întreaga memorie colectivă a 
Chiuștereului. După ce moare, i-ar 
scrie pe mormânt Lisandra, Lord 
Commander of the Night’s Watch. Și 
cu gândul ăsta, i se face dintr-oda-
tă milă și îl ia așa o nostalgie că în 
câțiva ani n-o să mai fie nimic din 
toate astea. Că la un moment dat 
o să se așeze buruienile peste casă 
până când o să vină alții cu alte 
povești și alte pomeni, dar proba-
bil că în ultimele clipe, buna lui și 
Lisandra altora o să-i predea toia-
gul altei babe, și-o s-o pună să jure 
solemn că se va îngriji de sufletele 
chiuștereilor și de tainele lor spuse 
și nespuse, acum și pururea și în ve-
cii vecilor. Amin!
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JULIA SLEEPING

Diana Dupu

This club is packed, the smoke 
machines make it hard to breathe. I 
babysit a bottle of Henny while Ju-
lia holds her new girlfriend’s waist 
with an all too familiar tenderness. 
The music is loud and nondescript. 
It cannot stop me from thinking 
about the inside of her mouth.

When I first met Julia, we went 
to see One More Time With Feel-
ing and I wept through the entire 
thing. It was snowing when we got 
out of the cinema. I didn’t even 
know I could love someone like her 
back then. The shape of our breaths 
swam through the air in unison. 
Julia’s hair was dyed orange. When 
she kissed me, my eyes were wide 
open with surprise.

“Do you still have Xanax?” 
“Depends on how much you’ve 

been drinking.” 
Eric tries to find someone who 

could haul me off, but there’s no 
one. In the end, he sighs and hands 
me the pills.

“Don’t fucking get me in trou-
ble”. 

I show him the glistening ring 
on my middle finger. It was a pres-
ent from Julia.

I used to hold on to her so tight, 
I thought she might stop breathing. 
My palms pressed on her back as if 
it was my Hollywood walk of fame 
moment. She smelled like toffee. I 
told her I’d never leave her alone. I 
liked to think we shared fear as one 
would a tub of popcorn, crunching 
in unison, getting kernels stuck be-
tween tooth and gum. Nowhere felt 
safe unless we were together. We sat 
together during classes. My hands 
always searched for inconspicuous 
places to rest on her body. The dean 
slipped and fell while delivering a 
lecture on Doctor Faustus. The 
religious bitches in the back all 
snickered. Her mother was dying 
of cancer.

The new girlfriend is British. 

She met her after leaving for the 
UK with her family. I see them kiss 
on the dance floor. The disco ball 
sends a million soft shimmers on 
Julia’s cheeks. How should I begin 
to snuff my heart?

“Why can’t we tell anyone?” I re-
alize I’m screaming, but it’s too late. 

“I’m scared we’ll get assaulted, 
or humiliated, or…” 

“But what am I? Am I even your 
girlfriend? Don’t you love me?”

“Love has nothing to do with it!”
“Julie, I’m not scared, I’ll never 

be. ”
“So fucking easily said! What 

about when Toby and Peter got a 
fucking fine? For kissing! The po-
lice just showed up on the rooftop 
behind them. Neighbors reported 
them.”

I remained angrily hidden. Julia 
gave me her mother’s black opal 
ring to make me feel better. I put 
it on and never took it off. 

One pill is not enough. I’m sit-
ting with a foreign exchange stu-
dent from the Conservatory. He 
talks about the violin and compos-
ers and smiles like he knows me. 
I’m always looking over his shoul-
der. She never acknowledges my 
presence. Another couple of pills 
go down. Knowing that she’s near 
makes me utterly miserable. I smell 
toffee. I want to touch her with the 
tips of my fingers. 

In my head, I walk up to Julia 
and kiss her. Her hair is made of 
flames. Every touch burns, but I 
do not falter. She is the goddess 
Amaterasu, a million little mirrors 
dangling from a weeping willow 
whisper secrets to me. My dance 
lures her out into the open and the 
sun is lurched back into the sky 
with her return. Now I am shaking 
the devil’s hand. She appears by my 
side dressed in ancient Greek garb, 
her hands and neck glimmering 
with the softness of gold. I have 

called upon her from beyond the 
veil. Her eyes are devoid of feeling. 
She hands me a flower crown, but 
when I try to put it on my head it 
drops to my chest. I’ve never seen 
such a beautiful noose. 

Now her mother is next to her. 
They look so much alike. I am in-
troduced as a friend from university. 
This makes me want to walk out 
of her home and never talk to her 
again. I stay where I am though. 
I’m deathly afraid that Julia might 
one day be dying too. I smile. I say 
“Your daughter is extraordinary”. 
They vanish. A red kimono is gen-
tly shaking in the Kanagawa wind. 
I feel light. There is no longer any 
music. I watch myself pick out her 
body at the morgue, I recognize it 
immediately. She is wrapped in the 
Union Jack. I try to speak to her, 
but every other word is poetry by 
Leopardi. It might just bring her 
back. 

Eric called an ambulance. 
They’ve told me this story many 
times. There was nervous whisper-
ing. There was silence. There were 
complaints. I left the party with-
out my body, a brash exit, a broken 
bottle of Henny. Doctors steer my 
thoughts back into my head. I see 
the letters making up each word, 
they’re all on fire. Ash has started 
pouring out of “I love you, Jul-
ie…” Her body floats, cradled in a 
million silk scarves. She’s sleeping 
next to me. I put my arms around 
her. She is beneath the disco ball 
with her new girlfriend, gnawing 
on her face. She is made of Xanax, 
we make love. Starving polar bears 
walk across my sclera. I love you, 
Jules, but there is only fire. Blue 
light. Red Light. Doors swinging 
me back and forth. I never want you 
to die. I can’t snuff out my heart. 
I giggle and flames come out of 
my nostrils. I was always starving 
before I met you. Blue Light. Red 
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Light. She’s sound asleep. I cannot 
let go. I will not let go. 

“How are you feeling?”
The man in front of me is all 

scrubs except for a pair of dark eyes 
that can’t help but judge me.

“We had to pump your stomach. 
Please take it easy.”

I wish he wouldn’t speak. The 
sheets smell clean, but feel worn. 

“I’m going to tell your friends 
you’re awake.”

It doesn’t take long for Eric to 
barge in like an angry parent.

“What the fuck did I say to you? 
Should have known what you were 
up to when I saw Julie… I can’t be-
lieve you would do something so 
stupid.”

I close my eyes. I think of my-
self as an old bike abandoned on 
the side of an Irish country road. I 
sigh. Eric stops and grabs my hand 
gently.

“I’m sorry. You scared me.”
This makes me laugh. 
“Cut it out, Eric. I miscalculated, 

that’s all. Don’t get sentimental.”
“You’re a cunt. She’s outside, 

smoking.”
“Will she come by?”
“Nobody’s told her you’re up yet. 

I might, once I stop hating you.”
“I’m not sure I should see her.”
“She doesn’t seem to have 

doubts.”
“She’s always kept me out of 

sight, but not the new girl.”
“People change.”
“I… I just…”
“I’m never selling my prescrip-

tion again.”
“I’m sorry. I’m honestly not sure 

I would have minded dying to-
night.”

“I think she would have. Very 
much.”

The man in scrubs shuffles in 
again suggesting I should rest. 
Eric says he’ll be back tomorrow 
and goes out looking utterly de-
feated. I am injected with liquid 
sleep. The dean’s fall lasts forever. 
I see it on repeat until the end of 
consciousness. Darkness overtakes 
the pastiche matrix. I smell toffee. I 
smell the earth that was once Julia’s 

mother.
She is standing by the door, a 

charred little clay girl, a worried 
pout that needs kissing. Hello, Ju-
les, I do not say to her, but think so 
hard I feel I’m on my way to a brain 
aneurysm. She pushes a screeching 
chair next to my bed. Little mirrors 
dangle on the branches of a weep-
ing willow. I don’t know why you’re 
in my dream, please, let me sink. 

“You fucked up, Julia.”
“This isn’t my fuck up.”
“I don’t mean this. I mean your 

big fat English coming out. You 
can’t have a person be a secret. The 
whole point of being alive is being 
acknowledged… you fucking cunt.”

“Get off my ass. I’m beating my-
self up as it is.”

“Like hell I will. You just crossed 
the fucking channel and left her 
here to sleep on my couch. Do you 
know I used to hide all the sharp 
objects in my house because I was 
afraid she would do something 
stupid? Did having money feel so 
good that this never crossed your 
mind?”

“Shut! Up! You gave her the 
pills!”

“Wouldn’t it be nice to shut 
up? She sure did shut up for you 
and now look where we are. Isn’t 
it grand?”

I open my eyes and look at their 
faces. Eric’s half smile is terrifying. 
It reminds me of how I imagined 
the populace that guillotined Marie 
Antoinette would have looked like.

“I’ll let you talk.”
He pulls a Lucky Strike out of 

his pack and lets himself out. 
Julia looks at me. Her face is 

damp and her hair is sticking to her 
cheeks. It is the first time our eyes 
have met in 7 months. They are the 
same eyes I fell in love with. Blue-
green, speckled, almond shaped, 
kind - even when she is enraged. 
The air feels so dense I could choke. 

“Dee… “
Outside, leaves are falling from 

the branches. The park is golden. 
The ducks dawdling by the ca-
sino are probably bickering over 
a piece of popcorn. Why aren’t I 

dead? Why must your tongue hold 
my name with such beauty? Every 
sound you make is a shuriken star 
flying into my brain, cutting up our 
life together and feeding it to the 
ducks. They are always in pairs. 

“I’m sorry. About this… and 
about Eric.”

She wails and it is the perfect 
ullaloo of an old keener. She folds 
into herself and drops to the floor. 
I cannot get up. I cannot touch her. 
I’m afraid I’ll get burned again and 
then I will be nothing. Her mascara 
runs. I love her, but the words are 
ash and I can no longer say them. 

“Please… I never meant to hurt 
you.”

“I hurt you. I hurt you because I 
was scared and now it’s all fucked.”

I look at her face. I’m sure she’s 
planted daisies on her mother’s 
grave. I see the clay beneath her 
fingernails and I know that is the 
woman I used to talk to a year ago. 
I also long to be the clay beneath 
Julia’s fingernails, but I do not tell 
her. I am pointless without her, but 
I do not tell her. Fear, the big black 
dog of fear, keeps me in my bed. 
I feel like she could make me fall 
apart with a smile. Please, Julia. 
Please. Our life together is in an-
other world, a world of our making. 

She gets up and lies down next 
to me in the hospital bed. She’s so 
close, this can only be a dream.

“What would your girlfriend say 
if she saw you?”

“Words are overrated. Please. 
Let me have this.”

“I’m asleep.”
“No, Deedee. You’re awake. 

You’re alive. I’m happy you’re here.”
“You’re going back to England, 

aren’t you?”
“Yes, in a while…”
She puts her nose on my neck. 

Her eyes are shut. I am shaking. I 
am spinning out of control. 

“I’m sorry I told my mom you 
were my friend. I’m so sorry. I don’t 
think I could ever fix it.”

“You know… When I was stay-
ing with Eric, I started playing with 
clay because he had a lot of it and 
didn’t mind me making a mess in 
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his kitchen. I always tried to make 
little figures of people I knew, 
you, your mother, him, you were 
all small and nondescript and you 
broke easily. Your little clay lips said 
the words I put between them and 
my life suddenly felt so laughable. I 
like to think I laughed myself into 
this room.”

“I wish I was a little clay doll 
with a little clay mother.”

“Julie, I…”
She puts a hand over my mouth 

and whispers:
“Listen. I didn’t leave because I 

stopped loving you.”
“That’s what made it difficult.”
In my head, she and her girl-

friend are still dancing in the shim-
mering lights of the disco ball. 

“What’s her name?”
“Eve.”
“How did you meet?”
“She would come by the coffee 

shop I worked at. I learned her or-
der. She gave me her number.”

Oh, I see her head floating in 
a coffee cup, her cheeks have little 
hearts on them, she’s a Sky Dancer 
doll ready to fly away. Eve comes 
in with a butterfly net and dances 
ballet until Julia sits herself down 
on her shoulder, murmuring “You’re 
allowed to love me.” into her ear. 
Yes, no kimonos, no ancient god-
desses playing with mirrors, no 
snow, no fire turning everything to 
modest ash. I do think the Julia in 
my bed is a dream, a flavored sweet, 
a memory as unstable as a shard of 
light on a glass office building. Yes, 
she couldn’t be here, she wouldn’t 
be here. 

People are afraid of me, as if 
what’s going on inside my heart 
is contagious. My harsh gestures 
mean nothing. I long for things 
that can never be because I’m 
greedy and selfish. White rabbits 
run across white plains. To startle 
them is to kill them, most certainly. 
They have heart attacks before you 
can actually snap their necks. What 
if I could have done the same? 
Wouldn’t it have been gracious to 
lay down and die after she left for 
the UK? Eric kept me alive with 

diligence. He never left me alone. 
I wanted to be alone. Her nose is 
glued to my neck and I swear, I 
swear, I swear, I feel her breath.

“Hey, Julie?”
“Yes?”
“I’m sorry about your mother.”
“Oh, hell, you know… I can’t 

get over it. I just can’t. I walk into 
rooms as if she might still be there.”

“Yeah?”
“I expect her to still be there. It 

never changes. It never lessens.”
“You ever wonder if she knew 

you were gay?”
“No. I don’t know… It hurts to 

even consider that she might have 
been sad.”

By the time I tear away from 
the sweet smell of Julie’s body, the 
doctor has walked in. He tells me 
that a psych evaluation is in order 
and a couple of days in the ward are 
customary. I stare at him and nod. I 
know how this goes, enough people 
have told me. Julia’s orange head of 
hair darts up the second he walks 
out the door and she says:

“You stupid bitch, shut up, I 
brought you a change of clothes, 
you’re not going anywhere.”

And she drags me up by my 
armpits as if I’m a child and dress-
es me in neons – is the psych ward 
a rave? She keeps muttering shut 
up shut up shut up and puts sun-
glasses and bangles on me. I feel 
like a Christmas tree. She paints 
my face something crazy, high-class 
drag queen couture, I’m contoured 
and highlighted in all the wrong 
places and I look like I rolled out 
of the grave the ’80s are buried in. 
She takes me by the arm and says 
“Speak English like you live in 
Bristol, god fucking damn it” and 
I’m chocking on every word like a 
Cockney princess. I’ve never been 
to Bristol.

We clack our heels past every 
white coat in the building and 
before I can form a sentence that 
doesn’t sound like carpet munch-
ing we’re in the park watching the 
ducks and I’m wiping down my 
face. 

“I was ready to stay, you know.”

“I know. But I also know what 
it’s like there, on the inside. I’ve 
been there when I was younger. 
They put you in with the danger-
ous ones and take away your phone. 
Trust me. Not for you.”

“When’s your flight?”
“An hour ago. Eve went along.”
“Never should have come down 

to the damn party. But I couldn’t 
stop myself. I wanted to see you. I 
wanted to look like a badass bitch.”

“Oh honey, you missed that 
mark by a mile.”

“Where are we going?”
“Back to mine.”
She serves me a look that’s all 

lightning and mischief, but most 
importantly… She holds my hand 
while we walk the crowded streets. 
Every diligent nine-to-fiver gives 
us a glare. Is it my makeup, is it the 
fact that she can’t help but press me 
against the wall and kiss me until 
my eyes water? I guess we’ll never 
know.
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TOO OLD FOR THIS SHIT

Gabi Macsim

O singură frază a redus brusc 
distanța. Din toamnă vreau să vin 
să predau la București. Nouă cuvin-
te care au strâns azi-noapte o mie 
cinci sute de kilometri într-un co-
coloș greu și mi l-au izbit în capul 
pieptului. Apoi totul a devenit imi-
nent. Potențialitatea s-a transfor-
mat subit în necesitate. Aceea de 
a-i spune atunci, pe loc, fără nicio 
amânare, ce trebuia să-i spun de 
mult. A urmat un Ești laș, zdrăn-
gănitul ca de rezervor metalic gol 
al orgoliului meu masculin rănit 
și o noapte albă pentru amândoi. 
Vibrațiile telefonului anunțând la 
fiecare sfert de oră nesfârșite me-
saje alternând între justificări, ru-
găminți și acuze la care nu aveam 
răspuns. Nu aveam dreptul de a 
răspunde. Tăcerea mea de dinainte 
a impus-o pe cea de azi-noapte.

Opresc la semafor și un timp 
privesc ca în transă ștergătoarele 
descriindu-și arcele de cerc, adu-
nând apa. Apa liniștește. Așa am 
citit undeva, cândva. Dacă te pre-
ocupă ceva, dacă ești stresat, dă 
drumul la apă în cadă, pune dopul, 
dezbracă-te, întinde-te, închi-
de ochii și ascultă cum curge. Sau 
chiar scufundă-te. Vei auzi vocile 
celor din jur ca și cum ar vorbi în-
cet, fiecare în câte o sticlă. Sunete 
venind dintr-un univers paralel.

Un claxon din spate mă face să 
tresar. Bag în viteza întâi și pornesc. 
Cel din spate așteaptă să treacă de 
intersecție, schimbă banda și mă 
depășește prin dreapta. Când tre-
ce prin dreptul meu îmi aruncă o 
privire cruntă și murmură mărunt 
din buze. Apoi se duce mai departe. 
La următorul semafor îl văd oprit 
la trei mașini mai în față, pe ban-
da alăturată. Îmi imaginez că mă 
duc până la el, îi bat ușor în geam, 
în timp ce îi zâmbesc. Apoi, când 
lasă geamul în jos, îi fut un pumn 
în plină figură și mă întorc liniștit 
la mașină.

I’m too old for this shit. Too old 
and too tired, șoptesc. Mă ridic mai 
bine în scaun și privesc în oglinda 
retrovizoare. Nu e doar efectul unei 
nopți nedormite. Nu mai am do-
uăzeci de ani. Nici măcar treizeci. 
Ochii și-au pierdut din strălucire. 
La colțurile lor, pielea arată ca și 
cum aș miji tot timpul ochii, încer-
când să disting detaliile unui obiect 
aflat în depărtare. În dreptul ure-
chilor gravitația a început să câști-
ge. Zilele trecute am observat acolo 
ridurile fine care dau feței aspectul 
de glazură ușor topită ce o ia la vale. 
Nouă fire de păr alb în barbă și unul 
în mustață. Dinții care nu mai calcă 
perfect unii peste alții. Părul din ce 
în ce mai rar și somnul din ce în ce 
mai agitat. Iar acum, pe lângă zecile 
de gânduri și desele drumuri la toa-
letă care îmi fragmentează nopțile, 
încă o problemă în plus. De fapt, 
trei. Mai exact, patru. Livia, soțul ei 
și cei doi copii ai lor, care ar trebui 
să stea un timp departe de ea, doar 
cu tatăl lor. Departe de dragostea 
mamei. M-am folosit de asta ca să 
o fac să se răzgândească. Nu neapă-
rat pentru cei doi copii des pre care 
nu știu mare lucru, ci pentru mine. 
Pentru liniștea mea.

Se face verde. Bag în viteză, ac-
celerez și urmez șirul de mașini din 
față. I can’t explain you would not 
understand/ This is not how I am, se 
aude în surdină în boxele mașinii 
în timp ce rulez pe șoseaua ume-
dă. Ies din oraș. În față, undeva la 
linia orizontului, vârful înzăpezit 
al Penteleului împunge plafonul de 
nori, precum unicul sân obraznic al 
unei gigantice fecioare ce stă întin-
să pe spate. De aici aș putea face 
drumul și cu ochii închiși. Același 
drum repetat cinci zile pe săptămâ-
nă timp de aproape douăzeci de ani.

M-am transformat înainte de 
vreme într-un bărbat cu tabieturi și 
toane de om bătrân. Port cu mine 
tot timpul, ca pe un rucsac greu și 

incomod ce-mi împiedică mersul, 
teama ca nu cumva ceva sau cine-
va să nu perturbe curgerea zilelor, 
întotdeauna aceeași. Sunt suficient 
de multe lucruri care apar zi de zi să 
mă scoată pentru scurt timp de pe 
traiectoria cu care m-am obișnuit. 
Nu am nevoie de noi motive. Până 
și discuțiile cu cei din jur au început 
să se mărginească la strictul nece-
sar. Dar dacă i-aș explica Liviei, nu 
ar înțelege.

Azi-noapte i-am spus ce nu și-
ar fi dorit să audă. I-am spus ade-
vărul. Uneori oamenii refuză să 
citească printre rânduri, de teama 
lui. Îl văd, îl simt, dar preferă să-l 
drapeze în propriile adevăruri. Eu 
prefer să-i fac să sufere pe cei apro-
piați, cei des pre care știu aproape 
totul. Am preferat s-o fac să sufere, 
invocând suferința celor trei necu-
noscuți: copiii și soțul ei.

 Nu poți răni un om pe care nu-l 
cunoști. E ca și cum ai înjunghia 
pe cineva pe la spate. Ai lovit și 
ai plecat mai departe, fără să vezi 
perplexitatea și durerea din ochii 
victimei, fără să știi ce se va întâm-
pla mai departe cu ea. Doar cei cu 
adevărat curajoși pot înjunghia pe 
cineva necunoscut din față. Trebuie 
să ai curajul să rămâi un timp, să-ți 
privești victima în ochi, să o cunoști 
măcar puțin, iar eu asta am făcut. 
Asta înseamnă curaj, nu lașitate, așa 
cum mi-a spus Livia.

Încetinesc, semnalizez și in-
tru în parcare. Un grup de copii 
cu ghiozdanele în spate mă salută 
de sub umbrele când trec pe lângă 
ei. Le răspund, dând scurt din cap. 
Parchez, cobor, îmi iau geanta din 
portbagaj și mă îndrept spre școală.

Când nu e atentă arunc câte o 
privire rapidă înspre triunghiul în-
tunecat dintre tivul fustei și pulpele 
Ramonei. E prea scurtă. N-ar tre-
bui să poarte așa ceva nici în fața 
copiilor, nici în fața noastră. Stă 
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așezată într-un fotoliu care face ca 
fundul ei să fie mai jos decât ge-
nunchii, dar puțin într-o parte, așa 
că nu-i pot vedea chiloții. Azi e 
miercuri. E zi de „bușeală” cu Nicu, 
colegul de geografie. Ăsta e moti-
vul pentru care e îmbrăcată așa. Ea 
și Nicu vin și pleacă împreună, cu 
mașina lui. Nimeni nu știe ce se în-
tâmplă pe drum înapoi spre Buzău, 
dar toți ne imaginăm. Până și copiii 
știu că între ei e ceva.

Mă uit la fața ei și încerc să-
mi dau seama ce a văzut Nicu la 
ea. Nu e o femeie frumoasă. Nici 
măcar drăguță. Pe lângă Livia, cu 
ochii ei mari, buzele voluptoase și 
ființa radiind feminitate prin toți 
porii, Ramona pare un elf cu ple-
te, al cărui nas ascunde în vârf o 
bilă disproporționat de mare față 
de restul nasului. Nici Nicu, cu cei 
doi incisivi de sus încălecați, unul 
mai gri decât altul, buzele vinete și 
umflate ca niște degete arătătoare 
și comportamentul infantil, nu e 
mai de soi decât ea. De la înfățișare 
până la caracterul infect, se potri-
vesc de minune. Cu toate astea, am 
încercat în câteva rânduri să mi-i 
imaginez când și-o trag și singurele 
imagini care mi-au venit în minte 
au fost cele cu ei doi așezați fieca-
re în pat lângă partenerul de acasă. 
Singurii doi proști din lumea asta 
care nu știu nimic des pre relația lor.

Ciocănitul puternic din ușa ca-
binetului îmi întrerupe șirul gân-
durilor. În dreptul ei stau fetița cu 
privire de câine hăituit de la clasa 
a V-a și un bărbat cu cap de extra-
terestru. Ușa era deja deschisă. Cel 
mai probabil mi-au surprins privi-
rea înfiptă între picioarele Ramonei. 
Bărbatul mă întreabă dacă eu sunt 
domnul Răican. Vorbește extrem 
de politicos, însă figura lui afișea-
ză un zâmbet ironic. Îmi spune că 
vrea să vorbească ceva cu mine. Mă 
uit spre Ramona care nu dă niciun 
semn că ar vrea să se ridice și să ne 
lase singuri, așa că îl invit din priviri 
să continue, ca și cum nu aș avea 
niciun secret față de ea.

„Ieri ați avut penultima oră la ei 
la clasă”, spune calm tatăl, arătând 
spre fată. „Spre sfârșitul orei fata 

mea v-a cerut voie să meargă la to-
aletă. Nu ați lăsat-o și a făcut pe ea”. 
Câteva secunde nu știu ce să spun. 
Sunt complet blocat. Mă uit ruși-
nat spre Ramona care își face de lu-
cru cu un dosar. Pare că nu a auzit 
nimic din ce a spus bărbatul. Îmi 
întorc privirea spre fată și tatăl ei. 
Încerc să-mi amintesc momentul 
în care mi-a cerut voie. Nu-mi vine 
nimic în minte. Aliatul meu cel mai 
fidel, memoria, mă trădează.

„Mi-ai cerut voie la toaletă și 
nu te-am lăsat?” o întreb în cele 
din urmă pe fată, cu vocea nesigură.

Instantaneu, ochii fetei se um-
plu de lacrimi și apoi începe să vor-
bească rar, așa cum o face de obicei 
și la ore. Îmi place să ascult rârâiții 
vorbind. Fata gesticulează, privește 
când într-o parte când în cealaltă, 
își dă ochii peste cap și își îndoaie 
piciorul drept ca pentru poză, pre-
cum actrițele din anii ‘30.

„Da, v-am cerut voie și mi-ați 
zis că nu mă lăsați pentru că mai 
sunt cinci minute până se sună”.

Apoi se uită fix în ochii mei și 
încremenește.

„Păi, așa se face dom’ profesor? 
E normal?”, spune tatăl la fel de 
calm ca la început, dar fără acel 
zâmbet ironic.

Are aceleași gesturi ca și fata. 
Aceeași privire piezișă, alunecoasă, 
care la sfârșitul fiecărei fraze încre-
menește asupra interlocutorului. 
Nu-mi dau seama ce anume din 
înfățișarea ei o copiază pe cea a ta-
tălui. Poate fruntea înaltă și bom-
bată sau bărbia extrem de ascuțită.

Nu găsesc ce să le spun celor 
doi. Caut în continuare în minte 
imaginea fetei cerându-mi voie la 
toaletă, dar nu găsesc nimic. Urăsc 
momentele în care rămân fără re-
plică.

„Păi, se poate?”, continuă bărba-
tul. „A stat așa, udă, o oră. Nici nu 
s-a mai dus la ultima oră, la engle-
ză, de rușine că râd copiii de ea. A 
stat toată ora închisă la toaletă”.

Bărbatul vorbește la fel de rar ca 
și fata, dar fără rârâiala aceea plăcu-
tă. M-am făcut mic în scaun. Am 
din nou zece ani și aștept ca adul-
tul din fața mea, cel care tocmai 

mă ceartă, să vină și să mă apuce de 
urechile ale căror vârfuri ard. Și fața 
îmi frige la fel de tare.

„Îmi cer scuze. Chiar îmi pare 
rău pentru ce s-a întâmplat”, spun 
cu jumătate de voce, căutând încă 
în minte imaginea de ieri. Nu în-
țeleg cum s-a putut șterge complet. 
Nu mi s-a mai întâmplat.

Apoi bărbatul și fata pleacă, nu 
înainte ca tatăl să-mi atragă aten-
ția să nu se mai repete vreodată așa 
ceva.

„Nu-mi aduc aminte deloc când 
mi-a cerut voie”, spun mai mult 
pentru mine, după ce eu și Ramona 
rămânem singuri. Ramona nu spu-
ne nimic. Pare în continuare pre-
ocupată de dosarul care acoperă 
triunghiul întunecat dintre pulpe.

Abia acum observ cât de mare 
are capul. Sau poate că furia mă 
face să-l văd atât de deformat. Să 
detest bărbia prelungă și ascuțită, 
fruntea bombată precum balonul 
de sticlă al unui bec, ochii perfect 
rotunzi ca de bufniță și orice parte 
a corpului acestui bărbat.

Stăm toți trei în picioare, în mij-
locul clasei, printre bănci. Adi e cel 
mai relaxat. Eu îmi țin mâinile în 
sân, tatăl fetei își ține mâinile îm-
preunate în față, în dreptul proha-
bului. E agitat de parcă l-aș fi scos 
la tablă.

„Măi, Radule, uite care e treaba”, 
spune Adi cu tonul lui împăciuitor.

Deja știu ce îi va spune și cum 
va decurge discuția. Se pricepe la 
asta. Eu nu aș putea. Nu am atât 
de multă diplomație și nu pot juca 
teatrul ăsta, dar el se pricepe de mi-
nune. Am asistat la câteva conflicte 
pe care le-a aplanat de când e di-
rector. E și ăsta un har pe care eu 
însă nu-l am.

„Eu îl știu pe domnul de mulți 
ani, nu doar de când sunt direc-
tor. Și îți spun așa, ca la un frate, 
că doar și noi doi ne știm de atâția 
ani, am copilărit amândoi, doar știi, 
vorba aia, am mâncat o pâine îm-
preună. Pe toată valea asta n-ai să 
găsești, eu ți-o spun cinstit acum, 
n-ai să găsești profesor mai bun de-
cât dumnealui”.
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Mă deranjează când exagerează 
în felul ăsta. Am impresia de fiecare 
dată că toți își dau seama cât de je-
nat mă simt, iar privirea mea își ca-
ută disperată un punct în care să se 
refugieze. Dar măcar îmi ia partea. 
Tatăl fetei ascultă aparent liniștit, 
însă mâinile îl dau de gol. Dă din 
cap că înțelege și clipește des. Din 
când în când îmi aruncă și mie câte 
o privire plină de bunăvoință.

„Păi dacă ar vrea”, continuă Adi, 
„ar putea să se ducă la orice școală 
din Buzău. Dar nu se duce. Știi de 
ce? Pentru că e foarte legat de școa-
la asta și de copii”.

„Da, știu, vă cred. Adică știu că 
domnul este un profesor bun”, și 
arată înspre mine cu mâna ca spre 
un exponat. „Dar să nu-i dea voie 
la toaletă…”.

„Măi, Radule, stai puțin. Poate 
nu ai înțeles tu. Păi ce facem? 
Luăm de bun chiar tot ce ne spun 
copiii? Și eu am copii, dar de fiecare 
dată când au venit cu probleme de 
genul ăsta la mine, mai întâi am ve-
rificat dacă e adevărat. Tu știi, toți 
știm cum sunt copiii. Când se spe-
rie, încep să inventeze fel și fel de 
chestii, de stai și te crucești”.

În tonul lui sesizez o ușoară iri-
tare. Gesticulează mult, ca de obi-
cei, și poate că asta distrage atenția 
de la mesajul pe care vreau să i-l 
transmită. Cred că aici este secre-
tul: să dai drumul cuvintelor, dar nu 
cu suficientă forță încât să ajungă la 
celălalt. Să rămână undeva la mijlo-
cul distanței între cei doi, astfel ca 
cei doi să se simtă amândoi mul-
țumiți. Sau amândoi nemulțumiți. 
Dar n-aș putea-o face mai bine ca 
el. Rezolvă întotdeauna într-un fel 
sau altul, fără să-și iasă nimeni din 
fire. În locul lui, eu i-aș zice câteva 
chestii care îmi stau pe limbă și lu-
crurile ar lua-o razna de tot.

„Niciunul dintre colegii ei nu-și 
amintește ca Ștefania să-mi fi cerut 
ieri voie la toaletă în timpul orei. 
I-am întrebat pe toți și niciunul 
nu-și aduce aminte.”

Bărbatul se încruntă pentru 
scurt timp, apoi începe să zâmbeas-
că. Se leagănă de pe un picior pe 
altul și își freacă mâinile. Adi îmi 

face discret semn să-l las pe el.
„Radule, știi cum sunt copiii. 

Toți am fost copii. Știi că inventea-
ză, că… mă rog. Eu cred că ea s-a 
speriat de la problema cu caietul 
pe care i l-a ascuns Adinei. Când 
a văzut că treaba devine serioasă, 
s-a speriat și… a picat pe domnul”, 
spune Adi privind spre mine și râ-
zând.

Nu sunt mulțumit de direcția în 
care o ia discuția. Mă simt nesatis-
făcut și înțeleg de unde atâta furie 
împotriva acestui bărbat.

„Eu nu am nimic cu copilul”, 
spun în cele din urmă și oricât de 
mult mă străduiesc să îndulcesc to-
nul, vocea îmi sună extrem de tă-
ioasă. „Eu cu dumneavoastră am 
ce am, pentru că m-ați acuzat.” 
Cuvintele îmi ies din gură ca și cum 
altcineva ar vorbi pentru mine, din 
interiorul meu. Adi îmi face semn 
să mă calmez. Strâng pumnii la su-
braț, în încercarea de a mă liniști.

„Nu putem să luăm de bun tot 
ce ne spun copiii. Tu ai venit la 
școală și, în loc să-l întrebi pe dom-
nul dacă este adevărat ce ți-a spus 
Ștefania, l-ai acuzat direct. Nu așa 
se face.”

„V-am spus, eu nu am nimic cu 
copilul”, spun cât pot de calm, deși 
nu-mi reușește pe deplin. „În mod 
sigur s-a speriat din cauza proble-
mei cu caietul și a inventat asta ca 
să distragă atenția. Dar ea e copil, 
pe când dumneavoastră …”.

„Păi, de ce nu mi-ați spus de la 
început? Îmi spuneați în față, băr-
bătește, și lămuream de la început.”

Tatăl fetei pare deja mult mai 
relaxat. În mod sigur, mult mai re-
laxat decât mine. A început și el să 
gesticuleze și a împins în față pi-
ciorul drept, în timp ce eu strâng și 
mai tare pumnii la subraț.

„Pentru că eu chiar am crezut 
că am uitat și chiar s-a întâmplat 
cum mi-a spus ea. Abia după ce am 
întrebat și ceilalți copii mi-am dat 
seama că Ștefania a inventat totul. 
De-aia v-am chemat din nou.”

Adi simte că sunt din ce în ce 
mai nervos, așa că intervine din nou.

„Nu, eu îți spun, Radule, că ea 
s-a speriat de la treaba cu caietul. 

Asta a fost, sigur. De-aia a și chiulit 
la engleză, la ultima oră și a venit cu 
toată povestea asta. Eu zic să stai 
de vorbă cu ea. Nu s-o bați sau mai 
știu eu ce, Doamne ferește. Copilul 
n-are nicio vină. S-a speriat, atât. 
Dar stai de vorbă cu ea. Îți spun, 
domnul este foarte atașat de copiii 
ăștia și nu e stilul dumnealui să facă 
așa ceva. Îți dai seama. Cum să nu-i 
dai voie copilului la toaletă dacă are 
nevoie? Nu, domnul nu ar face așa 
ceva, îți spun sigur.”

Tatăl fetei pare deja convins că a 
greșit și bate în retragere. Zâmbește 
încurcat, ridică din umeri ca și cum 
ar spune că nu are nicio vină și pri-
vește când la mine, când la Adi.

„Da, înțeleg. Dar trebuia să-mi 
spuneți în față, bărbătește, la în-
ceput. Că nu sunt omul care să nu 
înțeleagă …”

„V-am spus, am crezut că poate 
am uitat eu”, îl întrerup.

„… toți avem copii și știm cum 
sunt. Dar trebuia …”

Nu mai ascult. În urechi îmi 
sună încontinuu un singur cuvânt: 
„bărbătește”. Aș vrea să-i pot spu-
ne că nu mai suntem doi puștani 
care își rezolvă problemele împăr-
țindu-și pumni în curtea școlii. Că 
oamenii mari, maturi rezolvă altfel.

Îi privesc căpățâna imensă și 
fruntea bombată, de extraterestru. 
Mă gândesc că, totuși, din doi pași 
aș putea fi lângă el. Din doi pum-
ni l-aș putea pune la pământ. Apoi 
aș începe să-l lovesc cu picioarele 
unde aș apuca. Și în timp ce aș face 
toate astea, aș urla la el și i-aș spune 
cât e de cretin. I-aș spune că și eu 
am problemele mele și nu am ne-
voie și de altele, imaginare.

I’m too old for this shit. Îl întreb 
pe Adi dacă mai e nevoie de pre-
zența mea, apoi îl salut pe individ și 
ies din clasă, strângând din pumni 
și din dinți.

Telefonul bâzâie scurt de două 
ori. S-a trezit. Știu cine e și ce-
mi va spune. Îmi va spune că nu 
a dormit toată noaptea, că a plâns, 
că e deprimată, că simte că nu are 
niciun rost pe lume și toate căca-
turile pe care le-am mai auzit la ea 
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și la toate celelalte dinaintea ei. Și 
totuși nu mă pot abține. Un soi de 
masochism mă împinge de fiecare 
dată să deschid telefonul și să citesc 
ceea ce știu deja. Că sunt tăcut, că 
vorbesc doar strictul necesar, că nu 
comunic, că nu am timp deloc pen-
tru ea și, mai nou, că nu am spus, 
că am tăcut și am ascuns ca un laș.

Mă uit spre orarul afișat pe pa-
noul din spatele meu. Am oră libe-
ră. Trebuie să ies de aici. E zgomot 
și nu-mi pot auzi gândurile, nu mă 
pot concentra să citesc. Sunt singu-
rul bărbat în cancelarie, iar colegele 
vorbesc tare și toate odată. Mi-ar 
prinde bine o cadă plină cu apă în 
care să mă scufund.

Îmi iau cana cu ceai, telefonul și 
ies. Înainte de a închide ușa o aud 
pe Ramona spunând „Dacă mai 
aud pe cineva care nu are copii că 
duce lipsă de timp îi trag un pumn 
în nas.” Aș vrea să mă întorc și să-i 
spun ce gândesc. Să-i spun că dacă 
n-ar fi tot timpul pe drum, în ma-
șină cu Nicu, poate copilul ei n-ar 
mai fi o corvoadă și ar avea timp 
și pentru el. Să-i spun că poate ar 
trebui să facă al doilea copil. Cu so-
țul ei.

Cobor treptele din față și oco-
lesc clădirea școlii până în lateral. 
Mă așez pe banca ascunsă de cei 
șase tuia care o înconjoară, fără 
să-mi pese că e umedă. Pun cana 
și telefonul lângă mine. O pisică 
roșcată pășește tacticoasă pe tabla 
ondulată a acoperișului clădirii ve-
cine. Coboară pe gardul din plăci 
de beton al școlii și își continuă 
nestingherită drumul până când 
dispare din raza mea vizuală. Prin 
găurile din gard se vede o toaletă cu 
acoperiș din tablă vopsită în roșu, 
lângă care zac o grămadă de pietriș 
și cinci cărămizi așezate una peste 
alta.

Al doilea copil vine întotdeauna 
ca un gest de corijare. O încercare 
de a repara ceva ce nu merge într-o 
relație. Nu cunosc niciun cuplu care 
să mă poată contrazice în privința 
asta. Ar putea, cel mult, să fardeze 
realitatea sordidă din viețile lor și 
atât, însă eu știu care e adevărul.

Mă sprijin de spătar și las capul 

pe spate, privind direct în ochiul 
cenușiu al cerului dintre vârfurile 
copacilor. Vântul ușor aduce miro-
sul de baltă dinspre râul din apro-
piere.

Și eu sunt tot al doilea copil. Nu 
știu ce anume nu a mers în relația 
dintre ai mei înainte de a mă naște 
eu și nici nu vreau să știu. Cert e că 
nu vreau al doilea copil. Nu-l vreau 
nici pe primul. Nu vreau nici măcar 
o relație. Sunt singur de câțiva ani 
și mi-am asumat asta pentru mult 
timp de-acum încolo. Nu am destul 
timp. Sau poate că sunt doar laș, așa 
cum mi-a zis Livia. Așa cum mi-a 
spus bărbatul cu cap de extrateres-
tru.

Cuplez căștile la telefon și mi 
le pun în urechi. Apoi deschid și 
citesc mesajul. Aceleași lucruri re-
petate la fiecare ceartă cu ea și cu 
toate celelalte dinaintea ei. Nimic 
nou. Și totuși simt ca de fiecare 
dată furia năvălind dinspre stomac, 
în sus, spre gât, inundându-mi ca-
pul și privirea. I’m too old for this 
shit.

Tastez rapid, cu degetele ambe-
lor mâini, cum i-am văzut pe copii 
făcând și, pe măsură ce scriu, ghe-
motocul greu se desface treptat la 
loc în cei o mie cinci sute de ki-
lometri, devenind o foaie netedă 
și imensă. „I’ll wait for you there 
like a stone / I’ll wait for you there 
alone, alone”, se aude tare în căști în 
timp ce scriu.

1 martie 2020
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THE GAS STATION

Cezar Popa

“$17.75.” 
“I’m just sayin’, you don’t see 

that every day. A gas pump spou-
tin’ Bible verses at you, damn bright 
display near blindin’ you an’ all. If 
I wanted some damn proselytizin’ 
I wouldn’t have stopped for gas in 
the first place. Be a lot easier to just 
miss the next turn an’ meet the big 
man himself, if you know what I 
mean.” 

“It’s $17.75.” 
“I’m just sayin’, man. What busi-

ness do you have puttin’ the damn 
Bible on show like that? I thought 
it was supposed to be divine script 
an’ all, not just some ornamental 
text to spruce up the middle o’ no-
where?” 

There is nobody else inside the 
station, it is well past midnight 
along the interstate. The man waits 
for a response from the clerk, trying 
to pick up some hints of a reaction, 
anything betraying fear, guilt, dis-
comfort. Boredom. The clerk’s ex-
pression is blank, his eyes tracing 
two flies as they circle the empty 
aisles, collide mid-air, then resume 
their flight toward the unlit corners 
of the station. His focus falls back 
on the man, having heard none of 
his previous words. There is nothing 
save for a ragged hat to show that 
he has spent a day on earth: perfect 
skin, pearly whites, wet eyes. Un-
impressive. 

Resolving not to mention the 
clerk’s absent manner, the man 
picks up the pace of his speech. 

“—an’ anyway, what’s with this 
single pump business? If I were to 
come ‘round with a buddy of mine 
we’d have to take turns usin’ the 
damn thing. How’s that for a pre-
dicament, pal?” 

“Sorry, what was that?” 
“I said, what if I stopped by this 

gas station an’ had to take turns on 
the damn gas pump, how’s that for 
some trouble? And what’s with the 

damn flies in this place, anyway? 
What do you do, breed the damn 
things? This buzz is near killin’ me!” 

Suddenly paying attention, the 
clerk looks up and catches the man 
staring at the station’s back exit, 
bolted shut and chained. There are 
visible marks tarnishing its white 
paint, some grooves deeper than 
others, most of them overlapping. 
Making eye contact intently, the 
clerk intercepts the man’s question, 
baring a set of tobacco-stained 
teeth as he opens his mouth. He 
begins to speak and his eyes turn 
watery, a muddy shade of bog-
green that transfixes the man. The 
buzzing vanishes into thin air, un-
noticed. 

“Rats as big as dogs in these 
parts, can tell you that. It’s why 
I keep this here shovel on hand. 
Don’t have to worry about your 
buddy visiting, either. Nobody 
comes around anymore. There’s all 
sorts of things going on in town, 
talk about vandalism, theft, arson, 
inside jobs. Kids these days, you 
know, they think they’re invincible, 
immortal, what have you. It used 
to be they looked up to their folks. 
Now there’s one thing on their 
mind and that’s trouble. If any-
thing, them verses out there were 
supposed to knock some sense back 
into the world. An offering, if you 
will. Can’t be making an omelet 
without breaking some eggs, now, 
can you? Good or bad, it all goes 
down the same chute. Too bad no-
body’s gonna see it anymore, either, 
not since— well, I’m thinking we 
ought to have some peace and qui-
et at least. Anyway, that’s, that was 
$17.75. Look out, mister. The fog’s 
getting thicker where you’re head-
ed. Best not to linger where you 
don’t belong.” 

Taken aback, the man fails to 
reply at once, trying to follow the 
speech and find a way to have the 

final word. Noticing the open palm 
of the clerk hovering in mid-air, 
he fishes a crumpled twenty out 
of his pocket and pushes it across 
the counter, careful not to disturb 
the arrangement of glimmering 
trinkets and snack bags. The clerk 
reaches out to collect the bill with 
his right hand, grimy fingernails 
clutching the edges. His delayed 
air betrays no intention to produce 
any change. Suddenly he grabs the 
man’s palm in his left and squeezes 
it instinctively, transferring a film of 
ice-cold sweat onto the stranger’s 
skin. The clash is brief, pulsating, 
followed by unrushed, methodical 
movement. 

“Good night to you, sir.” 
Heading back toward his car, a 

faint clanking of bells hung above 
the station’s door accompanies the 
man. The parking lot is enveloped 
in a dark fog, not a moon nor star 
to aid his return. As he enters his 
car, the man glances at the backseat 
– empty – then finally peers back 
at the gas station while starting 
the engine. Across the parking lot, 
only two visible flickers pierce the 
fog blanket. To the left, a pair of 
green, unblinking eyes cut through 
the distance, fixing their gaze on his 
unaltered expression. To the right, 
the Lord’s sacred word scrolls on 
a screen screwed to the gas pump, 
endlessly rewinding. The man 
drives away, not looking at the road 
ahead, but still staring in the rear-
view mirror. 

“—and I will stretch out my 
hand against you and make you 
a desolate waste. I will turn your 
towns into ruins and you will be 
desolate. Then you will know that 
I am the Lord.”
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THE LAKE
It’s almost a decade now since 

the supermarket succumbed to 
the machinations of the water and 
earth beneath it. One day we were 
pushing our strollers on slippery 
tiles, swerving to avoid collisions 
in our hurry. The following day we 
could barely tell butter from bog. 
The planning had been furtive, as 
any calamity around these parts, 
then it struck all at once. If not 
for the frenzy that followed, you 
would’ve thought nothing had been 
there to begin with. By the end of 
that shining day the bone had long 
been gnawed clean. 

Of course, all is never lost to the 
searching gaze. People rushed to 
grab what they could, assured there 
was little to be gained from passiv-
ity nor caution. First they picked 
the floaters, empty bags, sealed 
bags, small nothings. Chips, cereal, 
pretzels became everyone’s favour-
ite snacks. Then they salvaged the 
in-betweeners, making the most 
of half-eaten produce and fully 
soaked fruit. At last they barged 
in with sonars and nets, gather-
ing cans as if the second coming 
were neigh, making do with peas, 
beans, ready-made meals, fishing 
fish once over in savoury sauces. 
No toilet paper was found before 
or after the fact. 

They emptied the crater lake 
like vultures do a corpse, leaving no 
crumb for the worms in the wood-
work. Rubble, fog and frost don’t 
stab as deep as hunger. The city 
hardly had to lift a finger; always let 
the people do the heavy lifting first. 
Not even when the first punch was 
thrown did they intervene, nor after 
the second or the third. “The law 
of men,” declared the authorities, 
“is for men to settle.” As expected, 
there was a lot of it. Twisted fingers 
and bruised sides marked the val-
iant. A few pairs of eyes kept watch 
at any given moment, one of the oc-
casions when people gathered with 
nothing to share. All the time in the 
world couldn’t clear the air around 
the lake. 

But as I came to learn in my own 
secrecy, this, too, had been part of 
the plan. Ever since the sinking of 
the supermarket, an incessant buzz 
has been the talk of the town, mak-
ing its way onto the people’s quiv-
ering lips. Each year without fail, 
unnerved newcomers and home-
comers complain about a noise that 
pervades the air, disturbing them at 
every turn. They compare it to the 
whir of old computers, the hum of 
radiators, a swarm of flies circling 
the air in a dark room, but struggle 
to be precise in their descriptions. 
Always in relation, never on its 
own. Try as I might, I never caught 
the thing they wish to evade. 

After the thrill of looting died 
down and the lawmaking stopped, 
I got into the habit of staying up 
late, listening intently. I’ve grown 
accustomed to the midnight cracks 
in the furniture wood, the gusts of 
wind rattling the windows, my own 
paced breathing, but I’ve yet to hear 
the buzz. I often leave through the 
door with no regard for the lock; 
there is nobody in the world who 
could barge in. From a distance I 
can see the fog settling over the 
crater lake like clouds invade a 
mountain summit. A faint vege-
tal hue colours it, it is always the 
same. As I reach the chain fence, I 
take my shoes off and leave them 
at the entrance. There is a hole 
where the fence meets the ground, 
a stray must have dug it out years 
back. I slither in with little effort, 
then make my way to the edge of 
the lake. Every time, my reflection 
peers back on the surface with in-
creased disapproval, as though I’m 
intruding on my own peace and 
quiet. No sound greets me tonight. 

Though I’ve been invoked, I 
never seek the one who does it, nor 
do I dare look too far into the dis-
tance. It is not my place to question 
motives other than my own. It is 
not my place to give name nor erase 
the uncharted. It does perfectly fine 
by itself. I wait and listen for noth-
ing in particular, hoping to reach 
a common understanding, neither 
welcome nor banished. But there is 

nothing for me here. Snack wrap-
pers and useless plastic refuse. From 
the rubble I pick up a pebble, pearly 
and smooth as if readily polished, 
and throw it as far as I can in the 
water. The surface tension breaks 
with the faintest noise, struggling 
to force its way through the fog. 
There is nothing for me here. I re-
turn empty-handed, a slight chill 
making me limp toward the exit 
and through the chain fence. My 
shoes wait for me in the same spot 
I always leave them, untouched. 
They hardly fit now, but it makes 
no difference in the night. I reach 
the house, lock the door, and climb 
into bed. 

A couple of green flickers dance 
on the ceiling as I doze off. 
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O VARĂ MAI TÂRZIU

Horia Sibişeanu

Când am aflat că a murit soră-
mea, nu am simțit nimic. Nici furie, 
nici supărare, nici măcar bucurie. 
Nu știu dacă am urât-o, dar sigur 
nu mi-a plăcut prea tare de ea. Nu 
mi-a convenit că a apărut din-
tr-odată în viața noastră și a acapa-
rat toată atenția asupra ei.

N-am fost un copil aventuros. 
Aș putea spune că eram mai de-
grabă precaut. Analizam fiecare 
propunere în detaliu până să iau o 
decizie. Nu traversam strada mare 
să mă duc la ruine și nici nu mă 
urcam în copaci. Nu participam la 
concursul de mâncat lucruri scâr-
boase și nici nu băteam la ușile ve-
cinilor, ca apoi să fug. Copiii de la 
bloc mă strigau fricosul și se jucau 
cu mine doar pentru că veneam la 
pachet cu ea, sora mea. Ea era capul 
răutăților, cea care mereu inventa 
provocări și jocuri periculoase.

Probabil că nu am simțit nimic 
și pentru că, timp de un an, nu am 
știut că a murit. Într-o zi de vară, 
mama m-a dus la cimitir și mi-a 
arătat mormântul. În jurul movilei 
de pâmânt, era toată lumea – până 
și tata, care ne părăsise de vreo ju-
mătate de an și locuia cu o femeie 
de care bunica zicea că e varianta 
vulgară și ieftină a mamei. „Uită-
te la ea” zicea, „cum încearcă să o 
copieze pe mamă-ta. Da’ nu-i iese. 
N-are sânge de doamnă în ea”. 
Tata o adusese la cimitir și bunica 
era foarte nervoasă. „Cum să vină 
cu ea, nu se cuvine… I-am spus să 
nu se mărite cu el. Am simțit că nu 
e om de caracter. Dar dacă ea l-a 
iubit…”

După ce tata a plecat, eu și cu 
mama ne-am mutat la bunici. În 
același bloc, cu un etaj mai jos. 
Fostul nostru apartament a fost 
vândut după divorț. În locul nostru 
s-a mutat o familie cu doi copii: un 
băiat mai mare și o fată de vârsta 
mea, Anamaria. Pe tata îl vedeam 
numai la școală. Venea din când în 

când, în pauze, și îmi aducea câte 
ceva. Mă întreba cum sunt și dacă 
am vreo nevoie. Îi spuneam că sunt 
bine și că am tot ce-mi trebuie. Aș 
fi vrut să-i spun să vină acasă, să 
ne jucăm. Dar mama nu mă lăsa. 
Când suna clopoţelul, mă ciufulea, 
îmi spunea să fiu cuminte și să le 
ascult pe mama și pe bunica. Ochii 
i se umezeau, se ridica de pe vine și 
pleca. „Fugi, să nu întârzii la ore!” 
spunea din mers.

Era o zi fierbinte, hainele ne-
gre frigeau pe piele, mirosul de 
ceară topită era înecăcios și în jur 
era un murmur de plâns înăbușit. 
Am plâns și eu. Am plâns pentru 
că plângea bunica și îmi era milă 
de ea; apoi de draci, că eram atât 
de prost și nu-mi dădusem seama 
că sora mea murise.

Mi-am adus aminte de după-
masa când am intrat în casă să beau 
apă și toate vecinele bunicii erau în 
bucătărie, împletind o lumânare to-
pită și moale. Am întrebat ce se în-
tâmplă și bunica m-a luat de braț și 
m-a scos afară. Mi-a spus că doam-
na Aprofirei face o pomană pentru 
soțul ei și că e treabă de femei. Am 
întrebat unde e mama și mi-a zis că 
e la poștă, să lase o scrisoare pentru 
Cosmina, care era încă în tabăra 
de Cireșari – o organizație de co-
pii a unui partid unde erau cu toții 
membri. Fusesem și eu o săptămâ-
nă, dar nu mi-a plăcut. Cât am stat 
acolo, am plâns de dimineața până 
seara, așa că au sunat acasă să mă ia. 
Toți copiii au râs de mine că plâng 
după mama; iar Cosmina, proasta, 
în loc să îmi ia apărarea, râdea cu 
ei. Așa de tare m-a enervat, încât 
am vrut, pentru prima dată în via-
ță, să mă răzbun. Și am avut eu ac 
de cojocul ei. „Na, să mai râzi de 
mine!” îmi ziceam în gând în drum 
spre casă. Trecuse ceva timp de 
când mă întorsesem. Când mama 
s-a revenit, am întrebat-o cât mai 
stă Cosmina acolo. Mi-a răspuns 

așa cum făcea ea când era supăra-
tă, cu o povață: „Fiecare acțiune are 
și repercusiuni. Ține minte asta”. 
Era obosită și plânsă. Tata își lăsase 
barbă. Nu înțelesesem de ce. Ceva 
părea schimbat, dar nu-mi dădeam 
seama ce și mi-era ciudă. Nu înțe-
lesesem de ce. Ceva părea schim-
bat, dar nu-mi dădeam seama ce și 
mi-era ciudă.

Vara a trecut repede și am ui-
tat de lipsa Cosminei. Mai ales că 
eram din nou în centrul atenției. 
Copiii de la bloc începuseră să se 
joace cu mine și parcă păreau mai 
drăguți. Când mai apărea câte unul 
răutăcios, brusc o mamă de la geam 
îl certa să mă lase în pace. 

Într-o zi, m-am certat cu Lucica. 
Mă enervase că a trișat la cărți și-
am făcut-o sărăntoacă. Lucica locu-
ia împreună cu părinții ei și ceilalți 
cinci frați într-un apartament cu 
două camere. De vreo câteva ori, le 
văzusem casa prin ușa întredeschi-
să. Era prima dată când vedeam un 
pat suprapus; ba mai mult, când ve-
deam unul în bucătărie. Bunica îmi 
povestise, când am întrebat-o de ce 
Lucica are atâția frați, că domnul 
Munteanu, tatăl ei, își dorise foarte 
mult un băiat. Prima a fost Lucica, 
Marinela și Ionuț. Pentru că erau 
un băiat și două fete, a zis că trebu-
ie să mai încerce. Așa au venit pe 
lume Ana-Maria și Cristina. După 
ele, s-au oprit. Domnul Munteanu 
lucra la una dintre fabricile din 
oraș, era sudor. Când nu era la fa-
brică, era în fața blocului, reparân-
du-și motoreta. Duminica seara îl 
vedeai împingând nervos la ea, pe 
străduța dintre blocuri. Doamna 
Munteanu era stopeză. Din când 
în când, mai venea câte o femeie la 
ea cu o sacoșă de haine, pe care le 
repara. Bunica spunea că era bună 
în meseria ei, că nu se vedea rup-
tura după ce repara ea, dar că, din 
păcate, meseria asta dispărea înce-
tul cu încetul.
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Lucica a început să plângă și 
mi-a spus că sunt prost. Am între-
bat-o de ce sunt prost când tocmai 
eu mi-am dat seama că a trișat. A 
strigat tare, printre lacrimi, că sunt 
prost pentru că sor-mea era moar-
tă și numai eu nu știam și că ei 
nu-i frică de mine. Atunci domnul 
Munteanu a ieșit de sub motore-
tă și a țipat la ea să intre în casă. 
Nici nu-l văzusem acolo. Lucica 
a ripostat, dar tatăl ei a luat-o de 
mână și a smucit-o. Apoi a con-
dus-o până la ușa apartamentului 
și a băgat-o cu forța înăuntru. Eu 
m-am ridicat de pe banca din fața 
blocului și am fugit. Nu de nervi că 
Lucica mințise că sora mea e moar-
tă, știam că minte, că e în tabără. 
Am fugit de rușine că am facut-o 
sărăntoacă de față cu tatăl ei, care 
nici nu spusese nimic.

Când a venit toamna și-a în-
ceput școala și Cosmina tot nu 
sosise, mama mi-a zis că acolo la 
Cireșari au și o școală. Și pentru că 
ea a fost foarte pricepută, o să mai 
stea o perioadă, să învețe tot felul 
de trucuri cu oameni care lucrează 

în armată. L-am auzit dup-aia pe 
tata certând-o că mi-a spus asta și 
reproșându-i că odată și-odată tot 
o să trebuiască să aflu. Imaginația 
mea deja ţesuse o poveste în care 
sora mea era la o școală de agenți 
secreți. Am și spus-o câtorva colegi 
mai apropiați.

La școală, doamna se purta mai 
frumos cu mine, dar am pus asta 
pe seama faptului că tata deveni-
se peste vară director. Se asigura 
mereu că totul e bine, că am ce-mi 
trebuie. Colegii erau mai atenți și 
mai prietenoși, mă priveau cu ochi 
blânzi și mă invitau la zilele lor de 
naștere. Pe seama noii poziții pe 
care o avea tata am pus și faptul că 
venea acasă din ce în ce mai târziu 
și, uneori, chiar lipsea zile întregi.

Într-o zi, mama mi-a zis că tata 
nu o să mai locuiască cu noi și că 
o să ne mutăm la bunici. M-a asi-
gu-rat că nu e vina mea, că încă mă 
iubește, dar între ei lucrurile nu mai 
merg. La bunici n-am simțit înde-
părtarea treptată de el, mai ales că 
îl vedeam mereu la școală. În va-
canța de iarnă, am fost în noua lui 
casă și-am cunoscut-o pe femeia cu 

care locuia. Mama și bunica mi-au 
spus să mă comport frumos cu ea 
și să nu fiu obraznic. Adevărul e că 
mi-a plăcut de ea. Mi-a dat jucării, 
avea prăjituri bune, mi-a făcut toa-
te mofturile. Când am ajuns acasă, 
m-am simțit vinovat că mi-a plăcut 
acolo și i-am zis mamei că nici nu 
se compară cu ea, că prăjiturile ei 
erau rele. Mama a zâmbit și m-a 
lăudat că am fost cuminte.

Preotul flutura cădelnița cu tă-
mâie printre cei adunați în jurul 
mormântului. S-a apropiat de mine 
și mi-a zis să fiu băiat cuminte și 
să o ascult pe mama; să-l iubesc și 
pe tata și să o respect pe noua lui 
soție. Am lăsat capul în jos și am 
scos limba. Cine era el să-mi zică ce 
să fac… În plus, mă gândeam cum 
o să dau ochii cu copiii de la bloc 
care mă considerau un prost că nu 
mă prinsesem. Sângele a început 
să-mi clocotească în venele de pe 
frunte, m-am înroșit și am început 
să plâng. Mama m-a strâns lângă ea 
și mi-a zis că sunt băiat mare și că 
o să fie bine. „Eu te iert, știu că nu 
ai vrut” mi-a spus la ureche.
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COPILUL DE IERI

Ioana Boştenaru

Formată în cadrul Școlii de la 
Brașov, Ștefania Mihalache este o 
prezență constantă în plan literar. 
Inițial interesată de poezie și de ro-
man, autoarea își îndreaptă atenția 
și spre critică, cel mai recent vo-
lum al său, Copilăria, reconstituiri 
literare după 1989, fiind elocvent 
în acest sens. Având la bază teza 
de doctorat, intitulată Copilăria 
în proza românească de după 1989, 
demersul său critic este important 
în vederea înțelegerii schimbărilor 
apărute în plan literar după căderea 
comunismului. Copilăria devine 
punct de interes pentru o pleia-
dă de autori, pe fondul rupturilor 
de vechile norme și al „foamei” de 
personal a publicului cititor, pen-
tru care romanele apărute reușesc 
„să conserve trecutul recent într-o 
asumare mai puțin agresivă, dar nu 
mai puțin responsabilă.”

Ștefania Mihalache își propune 
să cartografieze romanele ce abor-
dează tema copilăriei, încercând să 
stabilească existența unor conexi-
uni între acestea, în ciuda autori-
lor care se revendică de la diverse 
generații literare, mizând pe un 
alt tip de crez estetic. Considerată 
îndelung o „temă mică”, în raport 
cu temele mari (iubirea, moartea, 
politicul etc.), copilăria nu a repre-
zentat o prioritate pentru roman, 
marii critici privind-o la rândul lor 
cu scepticism. Realismul socialist 
s-a aplecat asupra temei, aducând 
în prim-plan însă copilul ca „șoim 
al patriei”, un luptător desăvârșit 
pentru viitorul societății socialiste. 

Lucrurile se schimbă după căderea 
comunismului, anii 2000 marcând 
o efervescență în ceea ce privește 
romanele des pre copilărie. 

Volumul vine să investigheze 
motivele care au favorizat dezvol-
tarea temei în această perioadă și 
criteriile pe care marșează scriitorii 
în abordarea copilăriei, surprinzând 
necesitatea unei astfel de literaturi 
și scoaterea acesteia „din unghiul 
critic care o asimilează literaturii 
minimalist-biografice.” De remar-
cat faptul că abordarea narațiunilor 
postcomuniste depășește domeniul 
studiilor literare, lucru subliniat 
și de Paul Cernat, analiza sa reu-
nind aspecte culturale (childhood 
studies), istorice și sociale. În acest 
sens, înainte de realizarea corpusu-
lui și de analiza romanelor, Ștefania 
Mihalache realizează un cadru te-
oretic, fiind interesată de stabilirea 
fundalului pe care se petrece reori-
entarea tematică a scriitorilor.

Momentul revoluționar a pro-
dus tulburări nu doar în plan social, 
ci și în plan literar, o serie de autori 
publicați în perioada comunistă fi-
ind compromiși din pricina supra-
punerii literarului și a politicului. 
Desigur, potrivit lui Paul Cernat, 
această luptă continuă pentru do-
minație literară, axată pe revizuire, 
are în vedere un conflict generați-
onist. În continuare, noul tip de li-
teratură promovat în anii 2000 de 
Marius Ianuș, Dumitru Crudu și 
Ionuț Chiva vine să condamne ge-
nerația ‘80, mai precis textualismul, 
artificialitatea și lipsa de sinceritate: 

„Douămiiștii au adus pe piață o li-
teratură nouă și «furioasă»”, cu un 
limbaj dezinhibat și agresiv ce, apa-
rent, a mutat punctul de referință al 
polemicii născute în anii ’90 – care, 
din zona legitimității, s-a mutat în 
zona unei lupte pentru putere și 
dominație literară”. 

Reacțiile la „nou” nu întârzie să 
apară, criticii subliniind o nevo-
ie sporită de a frapa, teribilismul, 
interesul pentru marginalitate, sfi-
darea tabuurilor legate de sexuali-
tate și mizerabilismul reprezentând 
notele dominante ale scriiturii do-
uămiiste. Se conturează astfel, în 
termenii Ștefaniei Mihalache, „o li-
teratură de mijloc”, într-o perioadă 
de criză, care evidențiază tranziția 
și nevoia de afirmare a autentici-
tății. Eticheta deloc favorabilă se 
extinde treptat și asupra altor pro-
ducții literare valoroase și traduse, 
însă, în 2008, Paul Cernat inițiază 
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o reevaluare a literaturii tinere, sub-
liniind punctele-cheie ale acesteia: 
„autorii formați în anii ’90 și 2000 
au deschis ochii într-o societate în 
care media și cultura pop deveni-
seră dominante, iar cultura înaltă 
avea – instituțional vorbind – un 
loc tot mai marginal.” Deși politi-
cul nu mai reprezintă un reper în 
evaluarea literaturii publicate în 
etapa întâmpinărilor, problema ca-
nonului rămâne prezentă, căci cri-
teriile criticilor au în vedere „miza 
temei, puterea poveștii și forța ei de 
frescă socială.”

Pe acest fundal, își face treptat 
simțită prezența literatura des pre 
copilărie. Inițial, romanele sunt 
plasate în sfera minimalismului 
biografist sau a amintirilor din co-
munism, însă Ștefania Mihalache 
subliniază importanța acceptării 
complexității acestor producții li-
terare, care abordează în paralel cu 
„sinele în formare” diverse paliere: 
„tema copilăriei parcurge tot atâ-
tea ipostaze ale personalului, po-
liticului, problemelor limbajului, 
memoriei și socialului pre și post-
comunist, încât justifică deopotrivă 
receptarea ei nu doar ca temă mi-
nimalistă și încercarea de a sonda, 
prin intermediul altor termeni, 
valorile „tari“ spre care trimite.” 
Valorificarea copilăriei în nume-
roasele scrieri nonficționale aminti-
te de autoare și apărute în perioada 
postcomunistă întărește detașarea 
temei de cele minore și caracterul 
curativ al rememorării: „departe de 
a fi o temă minimalistă sau minoră, 
se dovedește a fi una cu o responsa-
bilitate socială terapeutică, fiind în 
același timp o transgresare și o re-
parație. Romanele des pre copilărie 
apărute după 1989 au sensul unei 
confruntări a autorului și cititorului 
cu comunismul personal, fapt esen-
țial, mai ales pe parcursul degajării, 
după 10 ani de la revoluție, a ideii 
de individ din masa amorfă de foști 
supuși ai regimului.”

Abordând diacronic tema, cu 
referire la ansamblul scrierilor 
(ficțiuni, nonficțiuni), Ștefania 
Mihalache creează o „minigra-
matică” a producțiilor literare ce 

explorează tema copilăriei, într-o 
epocă a tranziției. Elocventă este 
aplicarea teoriei acțiunii în gru-
parea romanelor. Astfel, se indi-
vidualizează două mari categorii: 
romanele cu acțiune-interpretare 
și romanele cu acțiune-participa-
re. Rând pe rând, autori precum 
Mircea Cărtărescu, Gheorghe 
Crăciun, Radu Aldulescu, Simona 
Popescu, Radu Pavel Gheo, T. O. 
Bobe, Cezar Paul-Bădescu, Dan 
Lungu, Filip și Matei Florian, 
Bogdan Popescu, Florina Ilis, 
Ovidiu Verdeș, Ștefan Baștovoi, 
Corina Sabău, Ana-Maria Sandu, 
Ovidiu Pop, Călin Ciobotari, 
Dragoș Voicu, Șerban Anghene 
sunt aduși în discuție, autoarea in-
sistând asupra experiențelor „sine-
lui infantil” din romanele acestora, 
dominante în raport cu denunțarea 
politicului.

Minigramatica Ștefaniei 
Mihalache reprezintă o analiză 
atentă, reușind să scoată copilăria 
din conul de umbră în care a fost 
menținută și din incapacitatea au-
torilor de a explora subiectivitatea 
personajului-copil, lucru care se 
schimbă cu precădere după 1989, 
când viața interioară a copilului 
domină paginile romanești, cu an-
samblul frământărilor și al trăirilor 
modelatoare ale sinelui. Corpusul 
reașază, așadar, din punct de valoric 
literatura des pre copilărie, oferind 
noi piste de înțelegere și de recep-
tare a mutațiilor petrecute în litera-
tura română postcomunistă.
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EXCESE CUMINŢI

Teona Farmatu

După volumul său de de-
but în 2013, cu genunchii la gură 
(Charmides), Krista Szöcs revine 
cu un volum pe cât de excesiv în 
confesiunile sale, pe atât de omogen 
și de echilibrat. Apărut la colecția 
„Vorpal” a editurii Nemira, berlin 
se anunță o carte des pre universuri 
interioare, de unde și subtitlul ei: 
„‒ iar introvertiții au ieșit din casă 
‒”. Poeta apelează la formula au-
toanalizei, însă nu doar pentru a-și 
sonda propriul eu, ci și pentru a da 
o formă nouă și integratoare exte-
riorului. Dacă în volumul de debut, 
corporalitatea era una dintre te-
mele predilecte, cu ecouri viscera-
le dinspre poetica Marianei Marin 
sau a Angelei Marinescu, în cel de-
al doilea, autoarea se impune mult 
mai puternic prin propriile viziuni. 
Ipostazele feminității din cu genun-
chii la gură, un fel de alter ego-uri 
ale autoarei, sunt înlocuite în berlin 
de un subiect poetic egal cu sine, 
asumat și eliberat de constrângeri.

În poezia Kristei Szöcs, remar-
cabil este nu atât apelul la o for-
mulă deja mult exploatată, ci felul 
prin care confesiunea este propusă. 
Efectul impersonal pe care îl ofe-
ră discursul și apropierea lui de un 
fundal muzical distanțează textele 
din berlin de o poetică a individua-
lității, a subiectului care se reduce la 
sine și la propriile conflicte. Poeta 
nu mai este tributară unei visce-
ralități exacerbate specifice anilor 
2000, ca reacție la poetica optze-
ciștilor și la o perioadă de tranzi-
ție unde patriarhatul nu dispare, și 
nici unui discurs lamentat, în ciuda 
formulei confesive pe care o preia. 
Consider semnificativă evoluția 
autoarei de la prima carte la cea 
de-a doua, aceasta din urmă mar-
când desprinderea de o zonă sterilă 

și experimentarea unui metadiscurs 
digital, printscreen-urile muzicale 
având, pe lângă funcția estetică, și 
una ontologică. 

Întreaga lume pe care Krista 
Szöcs o desfășoară imploziv este, 
fără îndoială, reglată de intimis-
mul trăirilor. Pe fondul unui vid 
al timpului măsurat și al unui vi-
talism de care eul autoarei dispune 
plenar, secvențele poetice (fiindcă 
avem parte de o derulare uneori 
lentă, alteori brutală a senzațiilor) 
subîntind fragilitatea dintotdeauna 
a umanului. Tensiunile generate de 
relațiile interior-exterior sau apro-
p(r)iat-distanțat provoacă ieșirile 
din sine ca pe niște simptome ale 
noilor trasee. Krista Szöcs propune 
o lume alternativă pe care, de fapt, 
omul o umple cu reacțiile directe 
la experiențele care îi dispersează 
identitatea. În fond, Berlinul pu-
tea fi oricare alt oraș, astfel încât 
relevanța celui ales nu se rezumă 
la existența lui proprie, la un spațiu 
închegat și pe care îl recunoaștem 
după contururi cartografice, ci, din 
contră, inversând dictonul sartri-
an, am spune că existența precedă 
esența. Faptul că există realmen-
te acest loc istoric, cunoscut drept 
Berlin, anunță tocmai golul pe care 
eul exceselor, figură centrală a vo-
lumului, îl infiltrează cu propriile 
spaime, comportamente, viziuni 
și, cel mai pregnant, cu sonorități. 
Fondul muzical, vizibil încorporat 
textului poetic, este poate cel mai 
interesant aspect al volumului.

Între printscreen-uri de pe 
YouTube cu melodii la care poe-
ta face trimitere în textele sale sau 
transpune atmosfera muzicală în 
corpul poematic și experimente 
formale recurente încă de la debu-
tul său, berlin are un background 

puternic senzorial, mai puțin ima-
gistic, conectând eul la tribulațiile 
pe care și le asumă: „sunt un om al 
exceselor pentru/ că tot ce gândesc 
este gândit de încă o mie de ori și 
tot de o mie/ de ori îmi cer scu-
ze pentru gândurile mele./ basul 
se aude mai tare în urechea stân-
gă decât în cea dreaptă./ nu știu 
dacă ritmul tobei e în sincron cu 
inima sau invers.” Este evident că 
ceea ce compune întregul volum se 
concentrează la nivelul subiectivi-
tății, al manierei prin care ipostaza 
umană (una excesivă și temperată 
în același timp) metabolizează spa-
țiul-timp de care se înconjoară sau 
pe care și-l creează: „sunt un om 
al exceselor pentru că am vrut să 
scriu des pre tot/ […]/ asta înseam-
nă implicare.” Odată cu Sharon 
Van Etten, Frank Carter & The 
Rattlesnakes, Jonathan Bree sau 
Tom Waits, asistăm la un „show 
acustic” ce pare să fie pactul supra-
viețuirii eului. Varianta intertex-
tualității și a recompunerii lumii 
subiective din constructe culturale 
instituie și o tonalitate cvasiironică: 
„nu îmi plac ceasurile și tic tac-ul 
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lor infinit. timpul e doar un cu-
vânt care n-ar exista dacă hawking 
n-ar fi scris o scurtă istorie a timpu-
lui.” Deconstrucția prefabricatelor 
precum noțiunea de acasă („acasă 
e doar un cuvânt din dicționar fo-
losit de oameni pentru a identifica 
locul unde trebuie să ajungă după o 
zi grea.”, p. 35) provine din supra-
saturația clișeelor, discursul onest al 
subiectului față de sine fiind o solu-
ție de surpare a miturilor moderne. 

De altfel, una dintre temele 
predilecte pe care autoarea le ex-
cavează obsesiv este dimensiunea 
temporală. Deși nu e nici pe de-
parte o temă puțin revizitată în po-
ezia contemporană românească (și 
în literatură, în genere), poeta mi-
zează pe tot parcursul volumului pe 
efectele suprasaturației, fie că vor-
bim des pre sintagme recurente și 
chiar îngroșate („sunt un om al ex-
ceselor”, „mă contrazic”, „distanța 
dintre interior și exterior”, „conti-
nuă să crezi” etc.), fie că ne rapor-
tăm global la atmosfera nostalgică 

pe care o emană poemele. Așadar, 
în descendența timpului subiectiv 
bergsonian, Krista Szöcs uzează de 
repetitivitate și de o aparentă mo-
notonie tocmai pentru a supralici-
ta niște mecanisme poetice pe care 
mizerabilismul, violența lingvistică 
ori stilurile provocatoare le-au ex-
clus: „o repetiție de care nu îmi e 
teamă”. 

Stilul autoarei este unul cât se 
poate de simplu, dar nu simplist, în 
sensul unui limbaj firesc, purificat 
de ostentația lexicului prețios sau 
extrem liricizat. Pendulând între 
poeme scurte, fragmentare și texte 
discursive, care mimează narativi-
tatea, poeta echilibrează, în mod 
paradoxal, conținutul volumului. 
De asemenea, fragmentarismul 
redă interiorității și o dimensiune 
discontinuă, dincolo de textele alu-
vionare, care amplifică o natură nu 
doar dilematică, ci, mai ales, pro-
vocator de asumată: „limbajul meu 
e atent calculat. nu sunt/ noncon-
formistă, deși am iubit extrovertiți 

și nonconformiști./ excesivă în cu-
mințenia mea”. Discursul tranzi-
tiv, epurat de metafore, se impune 
printr-o dimensiune metatextuală 
nu numai datorită printscreen-uri-
lor des pre care am amintit, ci și 
datorită unei conștiințe a vulnera-
bilității, care se proiectează (și, ast-
fel, se exteriorizează) în spațiu: „nu 
mă pot mișca de aici/ eliberez tot ce 
pot/ balonul/ luna mare, luminoasă, 
aproape// pași înceți către culise”. 

Excesivă, mai degrabă, în per-
cepțiile postexperiențelor și în 
confesiunile de tip manifest (vezi 
poemul excess, cu titlul unei melo-
dii), decât în limbajul cu care ne 
sunt derulate, subiectul poetic „se 
descoase”, rămânând fidel sieși, 
până la capăt, în toate ipostazele 
confesive. Așadar, la Krista Szöcs 
nu e vorba des pre o retragere a 
subiectului în Turnul de fildeș al 
inadaptaților, ci întregul parcurs 
existențial se reprezintă drept o ex-
ploatare a interiorității, confesiunea 
câștigându-și încă terenul.

27



UN VOLUM AFLAT SUB SEMNUL REALISMULUI MAGIC

Alexandra Medaru

Pe piața românească de carte se 
publică mult. Avem de-a face cu 
numeroși autori, dintre care puțini 
sunt scriitori, iar acest fenomen este 
cu atât mai puternic în literatura 
fantastică autohtonă: majoritatea 
autorilor se confruntă cu probleme 
la nivelul construcției firului nara-
tiv, a personajelor și a dialogurilor, 
cărora le lipsește adesea elementul 
de veridicitate. În plus, regăsim re-
gistre stilistice sărace, marcate și 
de utilizarea eronată a timpurilor 
verbale în narațiune, ceea ce face 
ca lectura să fie neplăcută, mai ales 
pentru un cititor cult. 

Acesta nu este și cazul Teodorei 
Gheorghe, poetă și scriitoare, care, 
încă din primele pagini ale culege-
rii de proză scurtă Întâmplări des pre 
niciodată. 7 povești neobișnuite des-
pre singurătate (Editura EIKON, 
2018), ne conduce prin lumi con-
struite cu minuțiozitate, având o 
scriitură lirică și descriind o lume 
cotidiană fisurată ce ne poartă din 
planul profan în cel sacru fără să 
ne dăm seama când anume s-a în-
tâmplat această trecere: „Nu mai 
distingeam nimic clar, nimic care 
să-mi dovedească apartenența la 
acea banalitate de forme transluci-
de și umanoide. Toată atenția mea 
se concentra într-un singur punct 
de fugă, la capătul tramvaiului, în 
chenarul unui tablou neînțeles. 
Am coborât după ce am realizat 
că nu mă mai mișc de câteva mo-
mente bune. (…) Așa că am por-
nit-o de una singură în direcția în 
care intuiam că voi găsi intrarea în 
Cosmos…”.

Lirismul este unul dintre ele-
mentele aparte ale tinerei autoare, 
des pre care putem afirma fără nicio 
îndoială că este scriitoare în adevă-
ratul sens al cuvântului. Totodată, 
influența unui predecesor precum 

Mircea Eliade se resimte în întrea-
ga carte, alături de calitățile poe-
tice ale Teodorei Gheorghe, care 
își merită pe deplin premiul „Best 
of ” la secțiunea Poezie din cadrul 
concursului național de debut 
„Incubatorul de condeie” (2012).

Asemenea autorilor latino-ame-
ricani Jorge Luis Borges, Gabriel 
García Márquez sau Julio Cortázar 
(Întâmplările amintesc uneori de 
volumul Cât de mult o iubim pe 
Glenda), Teodora Gheorghe îm-
bină planul real cu un „element 
ireductibil” (după cum îl numea 
Faris), de multe ori ireal, iar une-
ori aparținând chiar oniricului, și 
astfel reîntâlnim acel Magischer 
Realismus, introdus mai întâi de 
criticul de artă german Franz 
Roh în pictură pentru a desemna 
 postexpresionismul, preluat mai târ-
ziu și în literatură. 

Textele Teodorei Gheorghe 
sunt bogate la nivelul registrului 
stilistic și al atmosferei, amintind 
de pictori precum René Magritte 
(Marele Război pare că s-a insinu-
at în Caramel) sau Paul Delvaux. 
Nu e de mirare că în această cu-
legere de proză scurtă, alături de 
realismul magic care dă nota preg-
nantă a cărții, întâlnim și ampren-
ta suprarealismului. Mai întâi, în 
nuveleta Marea din sertar, unde o 
femeie trece prin mai multe încă-
peri pentru a rezolva un puzzle. În 
Camera cu miros de scorțișoară ea îl 
întâlnește pe artistul suprarealist 
Salvador Dalí, care iese dintr-un 
ceainic. Apoi, în Caramel, unde este 
menționată o fată pe nume Clara, 
care în loc de cap are un tranda-
fir. Postmodernismul este, de ase-
menea, caracteristic acestui volum 
încărcat de referințe culturale: 
menționarea celor 1001 de tran-
dafiri ce amintesc de cele o mie și 

una de nopți ale Șeherezadei, apoi 
Fata cu cercel de perlă a lui Vermeer, 
muzica lui Beethoven și expresia 
latinească fiat lux sunt doar câteva 
dintre ele. Simbolismul este pre-
zent în nuvela Întâmplări des pre 
niciodată, unde regăsim motivul 
fantomei de la operă prin apariția 
unui personaj al cărui chip nu îl 
descoperim niciodată, personaj pe 
care ni-l putem imagina din inter-
acțiunea acestuia cu Lavinia, prin 
intermediul scrisorilor trimise ti-
nerei fete pe care o încurajează să 
își urmeze „menirea de scriitoare”.

Tematic, Teodora Gheorghe 
abordează mai ales teama, singu-
rătatea dusă până la alienare sau 
iubirea neîmplinită ori, adeseori, 
încărcată de suferință: „Azi l-am 
scos pe W. din cufăr ca să-l citesc 
pentru ultima oară, sperând să-l 
compun din frânturile risipite în 
toate locurile în care am călătorit 
amândoi fără să ne intersectăm vre-
odată, cu excepția acelor clipe su-
blime și înspăimântătoare. Cam așa 
fac bătrânii, rememorează. Jurnalul 
meu este alcătuit din W. Tot ce nu 
este el sunt eu pentru că cineva 
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trebuie să-l completeze. Suntem 
două jumătăți identice care nu pot 
forma un întreg”. 

Aparte în această culegere este 
proza scurtă Pianul, ce aminteș-
te de nuvela Arhitectul de Mircea 
Cărtărescu, care aborda simbioza 
dintre creator și creație, simbioză 
realizată prin intermediul obiec-
tului creator, pe care o regăsim și 
în textul Teodorei Gheorghe: „Pe 
suprafața pianului am distins chi-
pul unui bărbat brunet, cu trăsă-
turi fine, plăcute. (…) Imaginea a 
dispărut în maximum 3 minute. 
Am apăsat din nou toate clapele, 
neuitând nici una și am înlemnit, 
observând cum se naște portretul 
aceluiași bărbat din luciul negru al 
pianului. Era ca și cum instrumen-
tul și apariția formau o simbioză 
scoasă la iveală prin muzică”.

Personajele sunt inedite, adesea 
neintegrate în planul lumesc, că-
ruia parcă nu îi aparțin („Nu știu 
ce anume îmi atrăsese atenția la 
persoana ta aproape solubilă. Dacă 
stau bine să mă gândesc, nu aveai 
nici ochi, nici nas, nici măcar haine. 
Erai gol. Știam însă cu certitudine 
ceva des pre tine: erai singur, mai 
singur ca niciodată. Și te temeai de 
lumini puternice” – Colecția pierdu-
tă, p. 117), iar dialogurile construite 
cu atenție susțin adesea aceste ca-
racteristici ale personajelor aflate la 
limita dintre două lumi.  

Sporadic, observăm utilizarea 
nepotrivită a unor timpuri verbale. 
Spre exemplu, Teodora Gheorghe 
folosește în Umbre de dantelă per-
fectul compus la persoana a III-a 
în loc de perfectul simplu (care ar 
fi fost timpul specific povestirii) sau 

de mai mult ca perfect, ce ar fi tre-
buit utilizat pentru exprimarea an-
teriorității („O cunoscuse în urmă 
cu două zile în fața unei cofetării. 
I-a fost de ajuns să-și adune buzele 
într-o semilună – ea s-a oprit, și-a 
aranjat bretonul cu subînțeles și s-a 
apropiat de el”).

Acest neajuns ar putea fi însă 
corectat într-o ediție viitoare și nu 
știrbește din valoarea volumului 
publicat de tânăra autoare, impeca-
bil redactat de Editura EIKON, un 
volum recomandat oricărui cititor 
interesat de literatura de calitate, de 
realismul magic sau de o scriitură 
profundă și lirică ce o situează pe 
Teodora Gheorghe printre autorii 
de vârf ai generației sale.
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SURVOL RITMIC PRIN NATURĂ

Andreea Mîrţ

Recunoscută deja drept un nume 
de neocolit în peisajul poeziei con-
temporane, Gabi Eftimie revine cu 
un al treilea volum, Sputnik în gră-
dină (OMG, 2020). A devenit deja 
aproape un clișeu imediata asocie-
re și punerea acesteia (alături de val 
chimic, Vlad Moldovan, Cosmina 
Moroșan și alții) sub eticheta de 
postumanism. Încadrarea în aceas-
tă paradigmă, spus foarte succint, 
este datorată subiectului poetic 
care apare imersat în tehnologic 
și digital, tonalității impersonale 
și mecanicizate, autismului mani-
festat la nivel afectiv și emoțional, 
indeterminării identitare etc. Dacă 
cu ochi roșii polaroid/ acesta este un 
test (Vinea, 2006), volumul de de-
but al lui Gabi Eftimie, se „inau-
gura” acest nou teritoriu în câmpul 
literar local, iar cu nordul e o stare de 
spirit (Charmides, 2014) era explo-
rat mai în profunzime și cu efecte 
maxime, odată cu al treilea volum, 
se încearcă explorarea unor alte re-
gistre sau reevaluarea dimesiunii 
postumane dintr-o altă perspecti-
vă. Neutralitatea și impersonalita-
tea afectivă, retorica mecanicizantă, 
simulacrul virtual rămân coordona-
te principale, dar, de data aceasta, 
volumul mizează pe o viziune (mai) 
idealizantă, prin revalorificarea am-
bientalului și a registrului pastoral.  

Volumul se prezintă ca un 
asamblaj, unde conținutul discur-
siv este acompaniat de cel vizual. 
Cele mai multe poeme și fotografii 
au în centru lor tocmai natura, care 
dă ritmul și creează o atmosferă de 
suspendare în timp și spațiu. Dacă 
pastelurile „tipice” configurea-
ză perspectiva unui subiect poetic 
contemplator, care se folosește de 
descriere pentru a-și transmite sen-
timentele, la Gabi Eftimie natura 
nu mai poate fi un simplu decor 

pasiv. Aici, individul survolează 
printr-o multitudine de cadre cu 
peisaje, care îi activează starea de 
suspensie și îi pulverizează materi-
alitatea. (În mod evident, reevalua-
rea relației cu mediul înconjurător 
se face de pe pozițiile teoriilor cul-
turale actuale, care se opun și oferă 
alternative mult îndelungatei para-
digme antropocentrice.) 

Subiectul poetic își maschează, 
de fapt, inerția, programându-și 
emoțiile între un fel de entuziasm 
și indiferență. Rezultă de aici o sta-
re de aplatizare și o voce care nego-
ciază între autentic și post-ironie. 
Așa cum arată ultimele versuri din 
primul poem al volumului („Într-o 
zi și noi o să ajungem schelete de 
dinozauri./ Dar, între timp, armo-
nie, mierla-n copac:/ on and on till 
the break of dawn/ primăvară după 
primăvară” , există o dorință de (re)
conectare cu natura, în sensul de 
reproducere a ritmurilor și conta-
minare cu reflexele sale imperso-
nale. 

Proiectarea în mijlocul naturii 
urmărește, de fapt, construirea unui 
asamblaj funcțional între subiectul 
poetic și spațiul pe care îl „coloni-
zează”. În mod sigur, relația subiect 
– obiect este incertă și fluidă. Eul 
poetic rămâne un outsider, încadrat 
în „păduri cu troli” și „mesteceni”, 
dar nu poate funcționa în decorul 
virtual al lumii de afară decât da-
torită stimulilor senzoriali din in-
teriorul naturii. Aceștia reușesc să 
îndeplinească mai multe funcții: 
sistematizarea și reglarea ritmu-
lui impulsurilor interioare. Dacă 
în nordul e o stare de spirit peisa-
jul naturii confirma reificarea unei 
voci profund contaminate de sis-
temele supertehnologizate ale ur-
banității (de exemplu, în Orașul de 
Mesteacăn I: „În cădere liberă spre 

Orașul de Mesteacăn/ admiri cu 
groază peisajul./ Te-ai deconectat, 
n-ai nicio șansă, ai pierdut legătu-
ra”), aici mediul înconjurător gene-
rează iluzia unui (in)uman care se 
mai poate afla într-o coeziune cu 
o anumită spațialitate, căreia sim-
te că îi aparține. În acest sens, în 
volum apare recurent motivul mu-
lajului („Răceala lucrurilor din jur 
e atît de exactă, atît de nemiloasă, 
încît simt că atunci cînd mă sus-
trag din peisaj,/ o să las un mulaj în 
aer, un gol în formă umană” , chiar 
și atunci când este părăsit cadrul 
natural („las un mulaj în buretele 
spătarului”. 

Complementaritatea cu natura 
nu este, de fapt, decât un simulacru 
care dezvăluie o virtualitate asimi-
lată aproape visceral. Ca într-un joc 
video, perspectivele jonglează între 
cadre foarte apropiate, mărite la 
extrem, care decupează  spațialități 
micro (ca în microfenomene ob-
servate acasă) și cadre distanțate, 
care oferă imagini de ansamblu, 
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la nivel macro (ca în mingle cu en-
tități). Tocmai de aceea, „spectaco-
lul” naturii nu face decât să arate 
un subiect (deja) robotizat, descen-
tralizat, care caută puncte de reper 
cu efect anesteziant („croncănitu-
rile zgîrcite ale corbului din vale, 
pe repeat/ sînt liniștitoare/ putre-
zăciunea naturii înainte să ne în-
toarcem la ale noastre”. În cele din 
urmă, și „mașinăria naturii” e tot un 
construct, un asamblaj de imagini, 
sunete, mirosuri, accesat cu ace-
eași privire care monitorizează un 
ecran. 

Atunci când părăsește mediul 
„natural”, subiectul poetic se pro-
iectează în realitatea cotidiană, 
intransigentă prin banalitatea și 
repetitivitatea ei. Aici, însă, orice 
urmă de artificiu activează conștiin-
ța reificării: „Oare cînd am început 
să arătăm așa de aiurea la lumina 
naturală?/ Oare de cînd nu mai fa-
cem parte din specia/ umană? La 
mare ne e superjenă să dansăm/ pe 
hiturile de la terasă”. Eul descen-
tralizat recuperează „realul” la nivel 
proiectiv, prin intermediul senza-
țiilor: „Îți imaginezi super cretin 
că te întorci/ în locul numit când-
va Pămînt și/ după ce se termină 
petrecerea, urli în tăcerea/ care se 
lasă,/ fantomă printre vii, ceri să fii 
invocat iar și iar/ la o seanse,/ cauți 
să creezi ecoul cel mai spectaculos 
ca de/ pe vîrf de munte înecat în 
ceață”. Ritmul tehnologizat al vie-
ții cotidiene catalizează și o dimen-
siune meta, prin care individul se 
află într-o continuă indeterminare, 
fără a se recunoaște în niciuna din 
autoproiecțiile pe care le constru-
iește. Rămâne un mulaj, intercalat 
perfect într-un decor banal, dar, 
de data aceasta, se poate privi ca 
printr-un ecran, fără a-și identifica 
„adevărata” realitate, dezolat în fața 
propriei virtualități: „Consternarea 
pe care o trăiești cînd te întorci 
seara acasă/ și îți vezi familia prin 
geamul fără perdele trase în came-
ra iluminată./ Da. Ok. Te-ai prins: 
acolo sînt pantofii tăi,/ alea sunt 
hainele tale./ Dar TU unde ești?/ 
Doar senzorii liftului îți mai simt 
prezența./ Torni apa în pahar și apa 

preia forma/ cilindrică a paharului. 
[…] E imposibil să mai reînno-
dăm limbajul codificat. Nu merge 
și pace./ Gîlgîi și atît. Aici cineva 
mi-a dat vocea la minimum.”

Apoi, nici măcar de dezolare nu 
este prea mult loc, pentru că, ase-
meni unui playlist nesfârșit, cadrele 
realității continuă să se succeadă: 
„muzica de lift s-a învîrtit în gol în 
sala de mese și apoi/ a luat-o de la 
capăt”. Singura soluție rămâne co-
nectarea la spațialitatea în care se 
situează și reproducerea acelorași 
legi. În ultima secțiune a volumu-
lui, Playlist de toamnă, se produce 
tocmai o recalibrare a vocii poeti-
ce în montajul zen al naturii. Fără 
limbaje codate, doar spațiul cu mu-
zica lui, imagini, culori (un mixaj 
construit armonios) care se deru-
lează ritmic, alături de senzația de 
silent disco care nu trebuie să se mai 
termine. 

Totodată, are loc și o redimen-
sionare a alterității. Exactitatea cu 
care sunt recunoscute (micro)feno-
menele din natură, face ca și celălalt 
să fie identificat tot la nivel senzo-
rial. Materialitatea fizică e utopi-
că, pentru că un altul nu se poate 
afla decât într-o altă dimensiune. 
Prezența lui nu este decât acci-
dentală, tranzitorie și se manifestă 
prin identificarea aceleiași materii 
într-un câmp apropiat. Rămâne 
totuși senzația apropierii de la un 
ecran distanță: „dincolo de ponton, 
un autobuz oranj tulbură-n peisaj/ 
căldura unui corp prietenos iradia-
ză spre mine dintr-un mesaj”. 

Cadrul natural devine, astfel, un 
spațiu securizant care stimulează o 
optică extrem de precisă a fiecărui 
detaliu. Acuratețea fotografică cu 
care se decupează cadrele face ca 
discursul, impersonal pe alocuri, 
să-și păstreze spontaneitatea și ex-
presivitatea. Comparațiile, cel mai 
adesea, exprimă fidel asamblajul 
perfect dintre registrul pastoral și 
cel „postuman” (tehnologic, chi-
mic, fizic etc.): „În adîncul cel mai 
adînc, peștii se înlănțuie,/ dăinuie 
ca uraniul”, „În urma noastră, pul-
berea de fier se înfioară,/ ca atunci 
cînd plimbi un magnet deasupra”. 

Astfel, redimensionarea relației cu 
o spațialitate, forța de înregistrare 
de care subiectul poetic (când difuz, 
indeterminat, când claustrofobic) 
dispune pentru a reproduce ritmu-
rile „mașinăriei naturii”, precum și 
mixajul continuu între ambiental și 
distorsionat fac din Sputnik în gră-
dină un proiect remarcabil și o ade-
vărată experiență poetică.

31



METAMORFOZĂ, MINERALIZARE, DEZUMANIZARE

Mara-Alexia Muntean

Apărut la noua editură clujeană 
OMG Publishing, Carst, volumul 
lui Andrei Doboș, configurează o 
cale proaspătă de conexiune între 
poezia contemporană și formele 
poetice tradiționale. Traversate de 
reacțiile omului aflat în continuă 
aclimatizare cu o eră profund teh-
nologizată, versurile se găsesc, după 
cum observă Alex Ciorogar, sub 
semnul metaforei minerale, vizând, 
astfel, o reîntoarcere mimetică la 
origini, la materia primă, vitală. 

Poeziile sunt împărțite în gru-
paje necategorisite, urmărind ele-
mente comune. Așadar, primul 
grupaj de versuri evidențiază rela-
ția antinomică: cotidianul patolo-
gic versus rutina din sânul naturii, 
acestea ajungând, în fond, să se 
completeze. Prezentul mizer este 
străbătut de flashback-uri care sti-
mulează o existență virginală („Și e 
numai apă,/ numai păsări, scoarță 
și tufiș”), închipuită drept alterna-
tivă la hiperrealitatea contempora-
nă. Ultima poezie a primului ciclu, 
Stanță, încheie abrupt această par-
te a volumului, declarând, în mod 
nemijlocit, angoasa omului aflat 
în plină reconfigurare existențială: 
„Când sunt viu niciodată/ nu sunt 
viu pentru mine”. 

Cel de-al doilea grupaj propune 
poeme al căror punct se confluență 
este sentimentul iubirii neasumate 
pe deplin de subiectul poetic. De 
altfel, un aspect valabil pentru în-
tregul volum al lui Andrei Doboș 
îl constituie starea de adaptabili-
tate continuă, potrivită șablonului 
contemporan. Această pseudoexte-
riorizare a iubirii moderne are, apa-
rent surprinzător, un fond pastoral, 
cu iz romantic și viziuni escapis-
te. Și aici se aglutinează elemente 
antitetice, formând un spațiu no-
vator în poezia contemporană, în 
care postumanul și primordialul 
se contopesc: „Când ți-am întâlnit 

privirea, după multă vreme/ nu tris-
tețe a fost nici fericire/ ci o descăr-
care electrică/ din altă furtună, din 
alți nori/ cândva demult, în  viitor”.

Ideea conceperii unui nou spa-
țiu natural, care să imite arhetipalul, 
apare pe tot parcursul volumului, 
însă cel mai limpede este exprimată 
în Singurul lucru acceptabil, cel de-al 
treilea ciclu de poeme: „Singurul – 
dar singurul lucru acceptabil/ ar fi 
ca omenirea să refacă tehnologic/ 
la un moment dat toate formele/ 
de viață care au trăit vreodată.”. 
Extincția, dezumanizarea, omul în-
ghițit de tehnologie și forțat să tră-
iască în concordanță cu schimbările 
produse de aceasta, uitând formele 
naturale de viață, sunt, fără îndo-
ială, repere ale poeticii lui Doboș. 

În contextul actual al pandemi-
ei, înstrăinarea de viu devine o rea-
litate indiscutabilă („Mutat cu toții 
în virtual. Orașul golit.”), în care 
salvarea este atribuită non-oame-
nilor, natura rămânând rezistența 
ultimă în fața artificialității tehno-
logice: „Privesc puiul de vișin (…)/ 
Mă gândesc cît de mult mai are/ 
pînă la lumea virtuală. Milioane de 
ani”. De asemenea, seva arborelui 
va sfârși în surogate, ajungând la 
același final fatidic: „Doar gustul 
o să rămână același, înregistrat pe 
softuri. Sucuri/ și siropuri și dra-
jeuri de vișine. Imaginea/ (poate 
și senzația/ tactilă – luciul și car-
nația bobului”. Ilustrarea metafo-
relor minerale, precum și a celor 
organice apare mai frecvent în 
cea de-a doua jumătate a volumu-
lui: „șisturi de radiolari” și „marne 
cu Limacina” vor deveni „șisturi 
de plastic” și „marne cu oase de 
pui”, într-un cadru postapocalip-
tic. Versurile dispun și de o valoare 
eco-politică, care atestă o reacție 
caustică din partea subiectului la 
transformarea frapantă și definiti-
vă a societății și a planetei într-un 

mediu complet artificializat: „Ai 
putea curăța pământul, ai putea 
să-l dai/ cu spray./ Să-l freci cu clor 
și să îl ungi cu clei./ […] Tu pune 
mîna, șterge/ Această suprafață pe 
care omul merge./ Pune-i o floare, 
o placă de beton/ și-n jurul ei plan-
tează o gîlmă de gazon”. 

Deși poetul optează în mul-
te dintre versurile lui pentru o li-
rică cu accente clasiciste, folosind 
rima, refrenul sau divizarea strofe-
lor în catrene, subiectele abordate 
atât subversiv, cât și într-o manieră 
directă sunt cât se poate de actu-
ale, contribuind la realizarea unei 
panorame cuprinzătoare și edifi-
catoare a poeziei contemporane 
românești. Carst este locul de în-
tâlnire al vechilor sensibilități scri-
itoricești cu temele socioculturale 
ale contemporaneității, având un 
caracter proteic și vibrant.

ANDREI DOBOȘ, CARST, ALBA IULIA, OMG, 2020

32 CRONICI. 



UN PARADIS FOTOCROM

Elena Rusu

Pentru publicul cititor de poe-
zie, Deniz Otay nu este un nume 
nou. Ea s-a remarcat, între altele, 
prin publicațiile apărute în diver-
se reviste culturale românești, fapt 
pentru care debutul în volum era 
unul mult așteptat: Fotocrom pa-
radis (OMG Publishing, 2020). 
Deniz Otay ne prezintă o selecție 
de poeme echilibrate în compoziție 
și totodată coerente, o carte lucrată, 
deci, atent și cu maturitate.

Se remarcă, în primul rând, con-
secvența tematică și perspectiva 
închegată care, în ciuda motivelor 
recurente, nu imprimă senzația de 
repetitivitate. Din contră, fiecare 
nou poem reușește să schimbe un-
ghiul fără să creeze neapărat rupturi 
bruște. Viziunea asupra propriilor 
experiențe e redată cu un firesc 
aproape prozaic, descriptiv, greu de 
surprins în poezie. Însă autoarea 
reușește să facă toate acestea creând 
secvențe dinamice și propunând, în 
cele din urmă, o abordare prin care 
cititorul se poate apropia de text, 
fără a se identifica totuși cu aces-
ta în totalitate. Se deschide, apoi, 
o „zonă liberă” de nostalgie angoa-
santă unde poeta se expune, dar de 
care se delimitează în mod evident. 
E clar și faptul că aceste experiențe 
nu îți aparțin, însă ele par să creeze 
în urma lecturii o familiaritate care 
sugerează că ai fi putut trăi oricând 
experiențe similare.

Se ferește de metafore și clișee; 
nimic nu este exacerbat, ci redat 
punctual într-o și printr-o realita-
te imediată. Există zone încărcate 
de lirism ritmic, cu o muzicalita-
te aparte: „cel care a delegat toată 
puterea/ și efortul pe care pot să-l 
fac/ spre doctrină de capital/ și un 
limbaj handicapat,/ care alienează 
constant/ la ani lumină/ de punctul 
inițial/ pe care realitatea l-a proiec-
tat”. Tot ritmul dezvăluie limbajul 

robotic pe care-l regăsim în întreg 
volumul, unde pasaje din intimi-
tatea propriului sine se dezvăluie 
înspre alteritate. Așa cum se poate 
ușor anticipa din prima secțiune a 
volumului, întregul univers poetic 
pulsează dintr-un spațiu nelocali-
zabil cu exactitate, unde o entitate 
de tip Hal configurează un discurs 
artificializat, dar care își păstrea-
ză în același timp visceralitatea. 
Poemele te transportă în interio-
rul cotidianului, unde poți adăuga 
elemente din universul propriu, ca 
trecerea prin fața unui semn lumi-
nos al unui magazin, unde ledurile 
pâlpâie intermitent. Pe alocuri, sec-
vențele poetice capătă tonalitatea 
unor scurtcircuite interconectate, 
iar lumea din Fotocrom paradis de-
vine un „electro nation” compus din 
coduri digitale și holograme.

Zona de derivă spre care se în-
dreaptă uneori poemele are un calm 
aproape domestic, unde prepararea 
cafelei matinale se leagă cu „mul-
tirealități întortocheate”. Acestea 
fac loc unui set de encounters care 
generează fracțiuni spirituale, între 
„rugăciunea de seară” și transpune-
rea în vis a unei intimități profund 
nostalgice, care pendulează între 
conexiuni și despărțiri: „La mulți 
ani apart”. Circuitele biografice 
leagă experiența unei tinereți, care 
pare să rămână undeva în fundal, cu 
relațiile interumane și evoluția bio-
logică care transcende către postu-
man. Nu e întâmplătoare referința 
la Bergson care deschide ultima 
secțiune a volumului, Spre zona 
liberă. Dimpotrivă, ea anticipea-
ză preocuparea obsesivă legată de 
evoluția lumii care devine aproape 
complet virtualizată și care auto-
matizează interacțiunile în același 
circuit: „Dintr-un blur de bărbați/ 
cu metabolismul accelerat/ a tra-
versat noaptea ca o undă/ să pot 

face eu pași din urmă –/ alergarea 
celui speriat, care nu mai are timp”.

Așteptarea în spațiul virtual este 
interconectată cu demistificările 
care se produc și marchează forma-
rea discursului lui Deniz Otay în-
tr-unul unitar și unic: „Ăsta e firul 
de intrare în rețea:/ te invit aici, în 
spatele blocului,/ este șansa ta, du-
pă-amiaza ta,/ câștigă-ne respectul 
și haide în rețea”. Astfel, discur-
sul este adaptat structurii poetice 
internalizate în întreg volumul și 
păstrează doar ritmul, iar dezarti-
cularea lui este prezentă și la nivel 
corporal, unde o imagine a dina-
micii compușilor materiei creează 
o experiență sinestezică, a „sfârâielii 
organelor”. Rețeaua în care te poți 
transpune nu se îndepărtează ni-
cio clipă de un univers al așteptării, 
unde își fac loc toate lucrurile mici 
și sensibilitățile particulare.

Deniz Otay semnează un debut 
admirabil tocmai pentru că livrează 
o voce distinctă pe care merită să o 
urmărim cu atenție.

DENIZ OTAY, FOTOCROM PARADIS, ALBA IULIA, OMG, 2020
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PRINŢUL DANEZ, ÎNTRE RĂZBUNARE ȘI MANIFEST

Răzvan Rocaş

În data de 16 octombrie, Teatrul 
Szigligeti din Oradea a sărbătorit 
120 de ani de la inaugurarea insti-
tuției printr-o premieră a spectaco-
lului Hamlet, avându-l la cârmă pe 
regizorul maghiar Telihay Péter. În 
5 octombrie 1900, teatrul maghiar 
își deschidea ușile publicului într-o 
clădire proaspăt construită după 
planurile arhitecților Fellner și 
Helmer care au mai proiectat, prin-
tre altele, și teatrele din Timișoara, 
Cluj-Napoca și Iași. Mai apoi, avea 
să primească numele dramaturgu-
lui orădean Szigligeti Ede și care 
de la deschiderea avea să devină un 
reper constant în viața culturală a 
orașului de pe Crișul Repede.

Pentru a sărbători această piatră 
de hotar, Teatrul Szigligeti a co-
produs în parteneriat cu Teatrul-
Cetate din Gyula reprezentația 
la baza căreia stă unul dintre cele 
mai celebre texte ale dramaturgiei 
mondiale și ale Bardului din Avon. 
Astfel că spectacolul montat de 
Telihay Péter caută să își găsească 
motivația într-o contemporanei-
tate distorsionată, în care sămân-
ța delirantă a răzbunării provoacă 
același tip de ravagii, ilustrând ast-
fel atemporalitatea unor simță-
minte într-atât de puternice încât 
depășesc și exclud orice fel de rați-
onalizare. Regizorul își construiește 
viziunea scenică aidoma unei câmp 
de război, în care cele două tabe-
re – cea a lui Hamlet și cea a lui 
Claudius – sunt într-o constantă 
cursă de subjugare pentru a-și pre-
zerva propriile adevăruri și pen-
tru a-și menține intacte propriile 
realități. Mai apoi, acesta alege să 
discute des pre condiția imprecisă 
a actorului și des pre felul în care 
acesta își dorește să servească scena 
indiferent de condițiile sociopoliti-
ce în care se află. De altfel, regăsim 
aici un comentariu politic inserat 
față de situațiile imprevizibile în 
care se regăsesc artiștii din cauza 

pandemiei, dar este, totodată, și o 
trimitere directă la situația critică 
în care se află atât cultura maghia-
ră, cât și viitorul acesteia, încercân-
du-se politizarea ei și impunerea 
unei anumite direcții de manifes-
tare.

Tocmai pentru acest scop se 
naște și personajul interpretat de 
Ágnes Gajai, fiind întruchiparea 
fățișă a scenei, devenind totodată 
și glasul ei, cât și intermediara în-
tre scenă și public. Ea este cea care 
deschide reprezentația, cea care o 
mijlocește și cea care o finalizea-
ză. Ba chiar mai mult, există un 
moment în care întrerupe cu totul 
întreaga desfășurare pentru a rupe 
personajele de destinele lor scenice, 
pentru a le aduce laolaltă și pentru 
a constitui astfel conexiunea subti-
lă între cele două parți participante. 
Pentru câteva momente, publicul 
își schimbă funcția și devine un 
asociat al distribuției și al perso-
najelor, totodată. Protagoniștii re-
nunță la propriile identități pentru 
a putea intra într-un scurt contact 
cu privitorii, formându-se astfel o 
conjuncție care depășește limitele 
teatralității.

Telihay Péter alege să aducă 
piesa shakespeariană într-o reali-
tate contemporană, folosindu-se 
de repere care ar putea fi cunoscute 
spectatorilor astfel încât să contu-
reze vorbească în termeni atempo-
rali des pre povara înnebunitoare pe 
care o poartă obsesia răzbunării și 
tragediile la care poate conduce, în 
fapt aceasta. Tocmai de aceea cos-
tumele create de Florina Bellinda 
Vasilatos sunt atât de relevante, 
pentru că ele contextualizează și 
apropriază acțiunea scenică unei 
epoci cu care publicul poate empa-
tiza. Acestea conțin, de asemenea, 
și ideea unei segregări ierarhice, 
astfel încât Claudius este identifi-
cabil cu liderul unui grup mafiot, 
în timp ce Hamlet este tânărul erou 

care încearcă să lupte împotriva lui 
și să-l destructureze.

Tânărul protagonist este înfăți-
șat de actorul Sebestyén Hunor, o 
prezență scenică plină de vigoare, 
cu o interpretare plină de robus-
tețe, transformându-și motivațiile 
personajului în direcții variate de 
interpretare. Deținând o paletă fe-
lurită de trăiri scenice, acesta reu-
șește să îi contureze protagonistului 
un portret complex și substanțial. 
Dimény Levente este cel care îl în-
truchipează pe Claudius, oferind la 
rândul său o interpretare pe cât de 
solidă, pe atât de versatilă. Un actor 
experimentat, acesta cunoaște mo-
dul în care să își lărgească spectrul 
interpretativ, astfel încât să își con-
solideze o poziție vitală în întregul 
angrenaj scenic, devenind atât un 
punct de reper, cât și unul de susți-
nere pentru viziunea și construcția 
regizorale. Trabalka Cecília în ro-
lul Ofeliei este cea care furnizea-
ză doza de sensibilitate necesară 
spectacolului, dar care se îmbină 
armonios cu o interpretare în forță, 
plină de prospețime, care se concre-
tizează într-o ilustrare a unui per-
sonaj care se extinde pe mai multe 
planuri ideatice, pentru a forma 
într-un final o eroină a cărei im-
portanță este relevantă tocmai prin 
forța pe care o expune și prin so-
fisticație de care dispune în mod 
curent. Nu în ultimul rând, trebuie 
amintiți Kocsis Gyula și Szotyori 
József, sau mai bine cunoscuți 
sub numele de Rosenkrantz și 
Guildenstern, un duo carismatic, 
plin de chimie scenică, reușind să 
se completeze în mod constant, 
propunând o abordare comico-pa-
rodică prin care își elaborează și își 
înalță tandemul din poziția unor 
personaje secundare în ipostaza 
unor elemente importante din per-
spectiva compoziției constituente.

Hamlet reprezintă, în primul 
rând, un moment de sărbătoare 
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pentru teatrul orădean. Un specta-
col care va purta pe tot parcursul 
existenței sale această semnifica-
ție aniversară și acest nou punct 
în care a ajuns istoria instituției. 
Dar pe lângă acest aspect, conține 
și un act de susținere pentru actori 
și pentru arta lor, respectiv un me-
saj de solidaritate pentru studenții 
universității din capitala Ungariei 
care continuă să își apere cauza și 
să interzică amestecul politicului 
în treburile artei. Chiar în finalul 
spectacolului, întreaga distribuție 

își reiterează solidaritatea față de 
Universitatea de Teatru și Film din 
Budapesta, fiecare dintre ei ridi-
cându-și palmele, un însemn care 
a devenit sinonim cu această sus-
ținere care a luat amploare la nivel 
mondial (#freeSZFE). În final, se 
poate vorbi des pre un alt spectacol 
care indică încă o dată și care va ră-
mâne un reper al calității Teatrului 
Szigligeti.

Cu: Sebestyén Hunor, Dimény 
Levente, Tóth Tünde, Kardos M. 
Róbert, Szabó Eduárd, Hunyadi 
István, Kocsis Gyula, Szotyori 
József, Gajai Ágnes, Kiss Tamás, 
Tőtős Ádám, Dombi Dávid, 
Trabalka Cecília.

Regia: Telihay Péter
Decor: Horváth Jenny
Costume: Florina Belinda 

Vasilatos
Coregraf: Lőrinc Katalin
Conducător muzical: Trabalka 

Cecília
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PROFU’ (TEACH), UN FILM CU SUBSTRAT

Mihaela Vancea

Un profesor de matematică 
alege să plece din sistemul de în-
vățământ național și să lucreze în 
privat, transformându-și locuința 
în propriul cabinet de matematică. 
De ce face acest lucru? E întreba-
rea la care Alex Brendea a încer-
cat să răspundă prin documentarul 
observațional Profu’ (Teach). Acest 
documentar, care reprezintă și pri-
mul său lungmetraj, a fost difu-
zat anul acesta la TIFF în cadrul 
„Zilelor filmului românesc”, însă el 
a avut premiera internațională în 
octombrie, 2019, în cadrul Ji.hlava 
International Documentary Film 
Festival, secțiunea Between the Seas. 
Tot acolo a fost distins cu Premiul 
pentru cel mai bun documentar din 
Europa Centrală și de Est. De ase-
menea, participarea la festivalul 
Astra Film i-a adus și premiul 
pentru Cel mai bun documentar ro-
mânesc. Între timp, proiecții ale fil-
mului au avut loc la Cracovia Film 
Festival, la New York (cu sprijinul 
ICR NY) și la Bruxelles, dar și la 
IPIFF, în București și Festivalul de 
Film de la Râșnov din august, iar 
din octombrie rulează și în cinema-
tografele românești.

Sigur că documentar observa-
țional în stare pură nu există, dar 
reușita celui de față nu ține doar 
de formulă, ci de mesajele sociale 
în jurul cărora se învârte. Inspirat 
din viața profesorului din Bistrița, 
Profu’ surprinde o dimensiune inti-
mă a discursului polemic cu privire 
la sistemul educațional. Mai precis, 
îl vedem pe Dorin Ioniță de-a lun-
gul unui an școlar în relaționarea sa 
cu elevii cărora le oferă meditații la 
matematică într-un regim noncon-
formist. În spațiul restrâns al locu-
inței sale, el improvizează o sală de 
clasă, unde elevi de toate vârstele 
vin să lucreze la matematică. Sunt 
meditații atipice, cu discuții necen-
zurate, cu glume, râsete, pisici care 
se plimbă pe mese și printre elevi, 

unde fiecare stă cât are nevoie și 
plătește când poate. Uneori plata 
se face în mâncare, dar asta con-
tează prea puțin. Meditațiile devin 
un fel de masă rotundă, unde ele-
vii merg atât pentru a învăța, cât și 
pentru a-și găsi un refugiu și a se 
alătura unui anturaj. Subiectul do-
cumentarului e simplu în aparență, 
însă dialogul profesorului cu elevii 
săi relevă o serie de substraturi cu 
privire la sistemul de învățământ 
românesc. Nevoia de schimbare în 
acest sector nu reprezintă o noutate, 
discursul cu privire la aceste ches-
tiuni sunt deja învechite și se de-
rulează atât în spațiul public, cât și 
în privat, în mass-media, pe holurile 
școlilor, acasă, în mașină, peste tot, 
aproape by default. E un murmur 
general care devine tot mai zgo-
motos. Dar în cazul de față nu este 
vorba doar des pre zicere, ci și des-
pre facere, de o schimbare reală la 
nivel individual, după cum explică 
profu’ la un moment dat: Ce trebuie 
schimbat în România? Nu guvernul, 
pot să ne pună zilnic un guvern, să 
facă ziua și guvernul că tot așa merge. 
Trebuie schimbată atitudinea fiecărui 
individ în raport cu calitatea muncii 
raportată la propria persoană.

Plecat din învățământ la 44 de 
ani, profesorul încă resimte prin in-
teracțiunea cu elevii, neconcordan-
țele din sistem. De pildă, face aluzie 
la cărțile de exerciții care se găsesc 
pe piață, scoase pe bandă rulantă, 
fără valoare reală. Sunt remarci care 
încurajează elevii să chestioneze 
evenimentele și lucrurile din jurul 
lor, să verifice mereu sursele pe care 
le folosesc, să-și pună întrebări și 
să nu se încreadă într-o informație 
doar pentru că ea figurează într-o 
carte sau apare la televizor. Până 
la urmă, există nenumărate gafe și 
perle ale profesorilor care publică 
diverse cărți, în esență îngrijoră-
toare pentru că miza lor nu vine 
în ajutorul elevului, ci se manifestă 

egocentric, pentru a atrage grada-
ții de merit,  un CV stufos, punc-
taje mari la transferuri și altele 
(chestiune des pre care a vorbit și 
Horia Corcheș într-un articol din 
„Dilema Veche” intitulat Perlele nu 
fac o literatură).

Școala și educația a reprezen-
tat întotdeauna un subiect sensi-
bil, căci a fi responsabil de educația 
cuiva implică o extraordinară res-
ponsabilitate, care e plasată adesea 
extremist fie doar în sarcina școlii, 
deci, implicit, a profesorilor, fie în 
cea a părinților/tutorilor legali. În 
realitate, această împărțeală nu este 
chiar atât de categorică. Așa cum 
reiese și din film, educația impli-
că un flux continuu de informații 
comportamentale, științifice, mate-
matice, psihologice etc., alimentat 
de toate interacțiunile pe care un 
elev le are începând de la familie, 
prieteni, anturaj și, în cele din urmă, 
profesori. Profu’ Ioniță conștienti-
zează foarte bine aceste influențe și 
încearcă eroic să acopere toate cate-
goriile de interacțiuni în cadrul me-
ditațiilor sale. Elevii îi vorbesc liber 
și merg spre el deopotrivă ca spre 
un părinte și un prieten. Modesta 
„clasă” în care se desfășoară orele 
devine un spațiu comunitar unde 
copilul poate fi el însuși. 
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Cu toate că la o primă vedere 
umanitatea personajului pare re-
dusă la condiția marginalului care 
duce o viață modestă, documen-
tarul reușește să salveze această 
perspectivă prin aportul pe care 
profu’ îl are asupra elevilor lui. De 
altfel, printre cele mai emoționan-
te momente ale documentarului 
se numără cele care surprind im-
pactul pe care dascălul l-a avut în 
viața acelora pe care i-a îndrumat. 
Tezele de doctorat cu dedicație 
surprind tocmai acea dinamică 
„altfel”, definitorie, dintre profesor 
și elevii săi. Până la urmă, nu pleca-
rea de la catedră a contat, ci modul 
în care acesta a ales să livreze con-
ținutul educațional. Altminteri, ar 
fi putut să-și desfășoare meditațiile 
mecanic, în liniște, fără prea mul-
te atașamente, cu teme de casă și 
pe bani serioși (în loc de zacuscă 
și prăjituri). Cadrele legate de viața 
lui personală sunt puține, cu tente 
melancolice, fragmente din viața la 
țară. În ciuda spațialității restrân-
se în care se desfășoară, Profu’ re-
prezintă, totuși, un documentar 
bine calibrat estetic: Alex Brendea 
îmbină pasiunea pentru fotografie 
cu cea pentru film prin adăugarea 
unor cadre ale decorului sau ale 
vieții la țară, unde profesorul se re-
trage în timpul verii.

Preferința pentru documenta-
rul observațional aduce în scenă o 
abordare care înainte de revoluție 
era imposibilă în contextul contro-
lului ideologic. Dincolo de ceea ce 
înseamnă acest lungmetraj, regizo-
rul Alex Brendea lucrează în zona 
recuperării unei abordări documen-
tare, deja probate în spațiul inter-
național și anume observarea fără 
întrerupere a vieții reale. În timp 
ce alte forme documentare folo-
sesc actori care reconstituie scene 
pe care camera nu le-a surprins, 
formula observațională respinge 
această metodă în favoarea autenti-
cității momentului, a conversațiilor 
informale și intime, dar și a redării 
vieții interioare a subiecților, inclu-
siv a ceea ce ar putea lăsa nespus.

Fără îndoială, povestea lui Dorin 
Ioniță nu este una singulară, dar 

este reprezentativă pentru o anu-
mită comunitate de oameni, pre-
cum cea a profesorilor care aleg să 
predea cu pasiune: „mie îmi place 
ce fac cu voi”, spune simplu profu’. 
Atât ca formulă, cât și ca temati-
că, filmul are relevanță cinemato-
grafică și socială lucrând în sfera 
creării unor relații autentice pro-
fesor-elev, unde dascălul își asumă 
rolul de mentor, pune accentul pe 
competențe (nu conținuturi) și ca-
ută să-și transforme elevul într-un 
om informat, curios, moral, nu doar 
într-un concurent la examenele na-
ționale.
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INTERVIU. STUDII CULTURALE.

PREMIILE SOFIA NĂDEJDE 2020
UN DIALOG CU ELENA VLĂDĂREANU

Teona Farmatu

Pe 24 septembrie, a avut loc, la 
Apollo 111, ediția a III-a a Galei 
Premiilor „Sofia Nădejde”, unde, 
dincolo de distincțiile acordate la fi-
nal, s-a desfășurat, de fapt, un specta-
col electrizant de lecturi ale autoarelor 
nominalizate. Am stat de vorbă cu 
Elena Vlădăreanu, poetă, jurnalistă 
și inițiatoarea premiilor, des pre cum 
a început proiectul, des pre ce se mai 
întâmplă astăzi în spațiul cultural 
din România, des pre identitatea fe-
meilor și, în general, des pre literatură, 
teatru, „jobul” de mamă și de artistă.

Teona Farmatu: Dragă Elena, 
e deja a III-a ediție a Premiilor 
„Sofia Nădejde” și nu te voi întreba 
de ce ai inițiat acest proiect și nici 
cu ce gânduri ai pornit, ci ce anume 
crezi că a reușit el să construiască 
sau, dimpotrivă, să deconstruiască? 
Observi niște efecte benefice în pe-
isajul cultural contemporan datora-
te acestor premii pentru literatură 
scrisă de femei?

Elena Vlădăreanu: Anul ăsta 
am tot dat interviuri. Știi cum e, 
când faci ceva, toată lumea vrea 
să afle mai multe. Automat mi-
am amintit cum stăteau lucrurile 
în 2018, când am pornit proiectul. 
Eu am început să mă gândesc se-
rios la a face ceva în zona aceasta 
încă de prin august 2018. Eram la 
festivalul Poezia e la Bistrița. Era 
și Alexandra (Turcu) și Anastasia 
(Gavrilovici) și le-am zis: „Bă, ga-
gici, hai să facem ceva!”. Eram eu 
așa furioasă. A rămas Alexandra în 
proiect, Anastasia n-a mai rămas. 
După, am vorbit cu Corina Sabău, 
prozatoare; suntem prietene și ne 
tot întâlnim pe la radio, unde și ea 
lucrează, iar ea a zis: „Da, hai să fa-
cem!”. Apoi, am vorbit cu Liliana 

Basarab, cu care lucrasem ca sceno-
grafă la unu sau două spectacole, ea 
fiind artistă vizuală. I-am zis: „Ți 
s-ar părea mișto să facem asta?” și 
ea a fost de-acord. Cam așa a por-
nit proiectul. Am mai avut o priete-
nă, Vio, care s-a retras ulterior din 
proiect, pentru că lucrează foarte 
mult și nu i-a mai permis timpul. 
Venea din zona asta economică și 
ne-a ajutat foarte mult la primele 
două ediții pe partea administrati-
vă, de contracte, de sunat la oameni 
etc. La primele două ediții, am avut 
sponsori, un mic after-party și ea 
s-a ocupat de suc, vin, prăjituri etc. 
Robert (Bălan) nu era foarte încân-
tat, nici acum nu este, dar nu prea 
are încotro (râde) până îmi fac eu o 
altă asociație prin care să desfășor 
numai proiectul ăsta; încă facem cu 
Art no more. În 2018, cred că nici nu 
prea ne gândeam la asta: dacă se în-
tâmplă ceva pentru femei, dacă nu, 
dacă și cum sunt reprezentate, dacă 
sunt femei în jurii, cum sunt și tot 
așa. Atunci, am început să fiu mai 
atentă la toate lucrurile astea, pe 
care sigur că le simțeam, cum toți 
le simțim, dar sunt atât de naturale, 
atât de în firea lucrurilor, încât nu 
le mai vezi. E ca atunci când înce-
pe să te doară o mână. Dacă începe 
să te doară, devii conștient de ea, 
înseamnă că ai o problemă. Până 
atunci, e natural. Am început să lu-
crez la acest proiect, gândindu-ne 
cum să-l facem, am pornit într-o 
formulă mică (am vrut să avem 
lecturi și premii), am avut noroc 
că i-am avut lângă noi pe cei de la 
Rezidența BRD Scena9, care ne-au 
sprijinit financiar la primele două 
ediții și am putut să dăm premiile. 
Am putut să avem niște premii în 
bani, am putut să aducem scriitoare 

din provincie și să plătim partea 
asta de cazare, transport etc. În pa-
ralel cu dezvoltarea acestui proiect, 
eu am început să fac și niște anche-
te, tocmai ca să observ mai bine 
cum sunt lucrurile, de fapt, în me-
diul cultural, care ne înconjoară și 
în care, până la urmă, toți ne desfă-
șurăm activitatea. Anchetele astea 
le-am publicat prin Scena9; la fel, 
ei au fost foarte deschiși încă de la 
prima ediție. Și acum, observ cu bu-
curie că suntem doar după trei edi-
ții și, dacă te uiți în jur, sunt, numai 
în momentul de față, în București, 
cel puțin alte 3 proiecte care au în 
centru creația femeilor. Mă refer 
la F-Sides, un club de film care s-a 
deschis vara asta și care proiectează 
exclusiv filme făcute de femei, din 
toate timpurile. Mă mai gândesc 
la HeR WORD, un proiect mul-
timedia, inițiat de niște regizoare 
și performerițe din teatru, care au 
luat poezie română contemporană 
exclusiv scrisă de femei și au făcut 
niște video-poeme. Mă mai refer și 
la Festivalul Filmului Francez, care 
a ales ca temă pentru ediția de anul 
acesta din România cinematogra-
fia femeilor, adică filme făcute de 
femei; chiar așa se și cheamă: Film 
la feminin.

T.F.: Toate aceste proiecte des-
pre care mi-ai spus au apărut după 
Premii?

E.V.: Da, au apărut după pre-
mii. Poate nu sunt neapărat lega-
te de Premii, dar sunt convinsă că 
noi am reușit să creăm un spațiu în 
care să fie posibilă realizarea aces-
tor proiecte, fiindcă am început 
să vorbim mai mult des pre asta; 
după prima ediție, am început să 
organizăm niște dezbateri împre-
ună cu cei de la Tranzit.ro (care în 
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continuare sunt partenerii noștri și 
ne ajută financiar la partea de pre-
mii) des pre reprezentarea femeii, în 
mare, des pre femei în spațiul aca-
demic. Aveam o dezbatere progra-
mată pentru sfârșitul lunii martie, 
dar a trebuit s-o amânăm și sper să 
o organizăm acum, în luna octom-
brie. Era, de fapt, o conferință cu 
Fatma Yilmaz des pre feminismul 
în lumea musulmană. O altă par-
te a proiectului nostru pentru anul 
acesta (și de care mă bucur foarte 
mult) este colaborarea cu Asociația 
Română a Femeilor în Cinema. 
Iată un alt proiect care a început 
anul trecut, deci tot după noi, și pe 
care îl îndrăgim foarte mult, pen-
tru că încurajează regizoarele care 
sunt la început, la primul sau la al 
doilea lungmetraj, să își dezvolte un 
proiect de film. Pentru ediția asta, 
avem o colaborare cu ei, iar toate 
prozatoarele care sunt nominaliza-
te la proză și proză-debut vor avea 
o serie de întâlniri cu regizoarele 
care au fost selectate în urma poll-
ului. Tot așa mai avem o colaborare 
cu Scena.ro (o platformă de teorie 
teatrală) și împreună cu ei dăm un 
premiu, care anul acesta va merge la 
Alexandra Pâzgu.

T.F.: Fiindcă, la rândul tău, ești 
implicată în proiecte de teatru și 
îți concepi multe dintre texte în 
manieră performativă, cum ți se 
pare că a evoluat/involuat teatrul 
în România? Crezi că reprezen-
tațiile scenice (și mă gândesc aici, 
mai ales, la cele din cadrul teatrelor 
mici, independente) au, realmente, 
un impact în societate?

E.V.: În primul rând, cred că 
tot ce s-a produs ca schimbare 
(nu neapărat în bine, ca schimbare 
efectiv) din anii 2000 încoace s-a 
produs strict în spațiul indepen-
dent, pe spinarea ONG-urilor și nu 
o zic neapărat în sens peiorativ, dar, 
dacă nu ar fi fost aceste mici orga-
nizații, acești artiști independenți, 
aceste mici teatre care, de fapt, nu 
au niciodată spațiu, sunt doar tru-
pe sau doar inițiative, lucrurile nu 
s-ar fi schimbat, pentru că spațiile 
instituționalizate nu au niciodată 
timp pentru asta. Nu au timp să 

facă documentare și nici bani pen-
tru asta, nu e inclus în procesul tea-
tral. Cum mi-e greu să spun. Cred 
că, oricum, perioada asta pe care o 
trăim din martie încoace e un mo-
ment de ruptură, cred că multor 
artiști independenți care își găsise-
ră cu greu, dar își găsiseră cumva o 
direcție, o nișă sau un loc în care se 
simțeau cât de cât în siguranță, le 
este acum foarte greu. Mă gândesc 
la Replika. E acolo o trupă care e ac-
tivă în teatru de la începutul anilor 
2000, dar care a reușit să își găseas-
că un spațiu și să-și construiască o 
identitate pentru acest spațiu de 
vreo 5 ani încoace (parcă). Acum, 
ei nici nu au deschis spațiul, e mic, 
intră puțini oameni, iar lucrul ăsta 
se întâmplă pentru foarte multe 
spații independente. Totuși, cred 
că schimbarea tot de la ei va veni 
și tot forțat. Nu știu, gândește-te 
că foarte mulți artiști care erau cu 
proiecte de teatru luate cu finanța-
re, odată cu venirea pandemiei, s-au 
văzut nevoiți să regândească totul. 
Foarte mulți au făcut ceva ce de-
venise un fel de formă moartă (nu 
prea ne mai gândeam la ea): teatrul 
radiofonic, numit acum podcast (e 
tot un fel de teatru radiofonic). E 
un lucru excelent. Foarte bine că se 
întâmplă asta. Cred că discuția asta 
e una foarte productivă. În mo-
mentul de față, mi-e foarte greu să 
dau niște răspunsuri. Cred că sun-
tem fix acum în plină schimbare și, 
când o să se termine criza, lucrurile 
vor arăta cu totul diferit. Nu zic în 
bine sau în rău, dar diferit. Și nu vor 
arăta diferit în teatrele de stat, care 
intră acum într-o paranteză cu pu-
blic mai restrâns, după care se vor 
întoarce la ce fac ei de ani de zile, ci 
în spațiile/ teatrele/ proiectele mici.

T.F.: Atunci când ați făcut pu-
blic numele premiilor, s-au iscat 
tot felul de controverse în jurul fi-
gurii Sofiei Nădejde. De ce Sofia 
Nădejde?

E.V.: Am trecut prin tot felul 
de variante. Prima, prima a fost 
„Niște fete”. A fost ideea Corinei 
(Sabău), cred, și ne-am gândit că 
de multe ori se vorbea des pre scrii-
toare cu sintagma asta: „niște fete”. 

Mai erau topuri prin Dilema veche 
și apărea așa: „niște fete care scriu”. 
Și ne-am gândit să le spunem ast-
fel Premiilor, asumându-ne dimen-
siunea asta ușor frivolă, ludică, ușor 
neserioasă. După care am cerut fe-
edback și ni s-a zis că e o prostie: 
„Cum vreți voi să fiți luate în serios 
cu Niște fete?”. Și noi am zis că nu 
vrem să fim luate chiar așa în seri-
os, dar de ce le mai facem până la 
urmă?! Ne-am sucit apoi. Nu mai 
știu cum am ajuns la Sofia Nădejde. 
Ne-a plăcut foarte mult numele ei; 
în primul rând, fiindcă semnifică 
speranță, înțelepciune și se potri-
vea cu mesajul pe care voiam să-l 
transmitem. În al doilea rând, e o 
figură importantă pentru istoria 
femeii în România. Citind des pre 
ea, ni s-a părut important că a fost 
foarte activă, că intra în tot felul 
de dezbateri și aducea argumente 
foarte pertinente, foarte coeren-
te. Invoca mereu teorii ale ideilor, 
care erau, la momentul respectiv, 
discutate și valabile în dezbaterile 
europene. Acum, desigur, dacă iei 
la bani mărunți articolele ei, multe 
din ele vor pica, fiindcă se va găsi 
și o parte care nu îți convine la 
Sofia Nădejde. Pe de o parte, sus-
ține drepturi egale pentru femei și 
pentru bărbați, își pune problema 
vieții femeii atât în mediul urban, 
cât și în mediul rural, cum crești 
copilul etc. Totodată, are și o parte 
care e destul de problematică: gă-
sești în textele ei și rasism și multe 
alte chestiuni discutabile. E bine să 
le vezi și pe astea. Așa cum contex-
tualizezi opera lui Céline (cu acel 
„dar”, dincolo de opera valoroasă), 
așa poți spune și la ea. Dar a făcut 
multe pentru ce înseamnă poziția 
și rolul femeii în societate. Să ne 
gândim că în momentul acela, în 
care ea scria în publicistica vremii, 
câte femei din spațiul românesc 
mergeau la școală, câte ajungeau să 
termine școala, să facă o facultate? 
Sau câte știau să citească, să scrie? 
Foarte, foarte puține. Cred, totuși, 
că Sofia Nădejde a fost un model și 
ar trebui să o cunoaștem mai bine. 
Nu numai pe ea, dar și pe alte fe-
mei care au fost și sunt importante 
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pentru istoria evoluției rolului fe-
meii în societatea românească.

T.F.: Anul acesta, echipa orga-
nizatoare a ales să ofere Premiul 
special „O cameră doar a ei” cri-
ticului și istoricului literar Sanda 
Cordoș. Spuneai în concisa moti-
vație a premiului faptul că „munca 
Sandei Cordoș merită să fie cunos-
cută și dincolo de camera aceasta, 
spre care rareori se îndreaptă re-
flectoarele scenei literare”. E, fără 
îndoială, vorba și des pre o valoare a 
scriitoarei, și anume discreția. Pe de 
altă parte, cum vezi relația aceasta 
între cercetarea literară și o feme-
ie, având în vedere că istoria criticii 
noastre ne aduce în prim-plan, cel 
mai adesea, figuri masculine?

E.V.: Cred că întrebarea asta 
e valabilă pentru fiecare ramură 
din zona literaturii. Eu mă uit la 
mine, deși sunt la început cu cer-
cetarea pentru teza de doctorat, 
dar perioada asta din martie până 
acum a fost cruntă. Toate chestiile 
care erau preluate de școală (after-
school-ul, grija de copii până la o 
anumită oră, masa de prânz etc.) 
au venit pe mine, plus jobul și alte 
proiecte… Fac de plăcere o cerce-
tare care mă pasionează, nu acesta 
e domeniul meu de activitate, însă 
mă gândesc la o femeie care asta 
face în mod normal, e cercetătoare, 
lucrează în spațiul academic. Cred 
că e foarte greu, pentru că se adu-
nă toate lucrurile astea pe care nu 
le vezi din exterior, treburi casni-
ce, mai ales. Chiar mi-a plăcut ce 
mesaj mi-a trimis doamna Cordoș, 
în care îmi spunea că, mai demult, 
când obișnuia să gătească, mă as-
culta la Radio România Cultural, 
iar mesajul s-a terminat cu ideea 
că am gătit cumva împreună. Mi 
s-a părut atât de frumos acest „am 
gătit împreună”, pentru că des pre 
asta e vorba. Cred că multe scri-
itoare își scriu textele fix pe masa 
din bucătărie, după ce strâng far-
furiile, după ce au terminat de pre-
gătit mâncarea. De aceea și trofeele 
pe care le dăm la Premii sunt niște 
farfurii. Liliana (Basarab) a fost cu 
ideea și am fost extrem de încân-
tate. Farfuria, în general, înseamnă 

foarte multe în spațiul privat al fe-
meii. De la reprezentarea tuturor 
treburilor casnice până la ideea de 
generozitate, de iubire, de a oferi 
ceva (hrană). Reprezintă și fragi-
litatea, furia (când spargi farfurii). 
Toate astea sunt reinterpretate de 
Liliana. La prima ediție, simbolul 
central a fost Medusa, la a doua 
ediție au fost harpiile, iar acum 
vrăjitoarele, tocmai pentru că toate 
aceste figuri malefice au fost asoci-
ate de-a lungul timpului, în istoria 
culturii, cu imaginea femeii. E și o 
ironie alegerea noastră, desigur. În 
loc să ne străduim să recunoaștem 
și să valorizăm diferența, ne-a fost 
mai ușor nouă, oamenilor, să o de-
monizăm și să o ținem la respect.

T.F.: Privind listele cu nomina-
lizările de anul acesta, îndrăznesc 
să afirm că toate sunt cărți foarte 
bune, care merită măcar citite, dacă 
nu și recitite. Cum le vezi tu, din 
perspectiva celui din exterior, nefă-
când parte, desigur, din juriul pre-
miilor?

E.V.: Să îți spun sincer: nu am 
citit un rând din ce s-a publicat 
anul trecut din motive personale. O 
dată, toată perioada asta din mar-
tie până acum pe mine m-a rupt. 
Nu mi-a picat deloc bine, am fost 
foarte deprimată, pur și simplu nu 
m-am recunoscut, mai ales în peri-
oada de lockdown. A fost greu, îmi 
lipsea timpul fizic. Am citit foarte 
multe cărți de teorie. Nu am putut 
să citesc mai nimic din literatură. 
Așa că nu îți pot spune că sunt niș-
te nominalizări pe care și eu le-aș 
fi făcut. În schimb, cei din juriu 
mi-au zis următorul lucru: deși au 
fost cărți mai puține decât la edi-
țiile anterioare, toate au fost cam 
de aceeași valoare și le-a fost foar-
te greu să aleagă. Din punctul lor 
de vedere, la toate ar fi dat premiul 
anul acesta. În anii trecuți, mai erau 
diferențe valorice între volume, mai 
ales la debut, dar, anul acesta, au 
fost toate cărți foarte bune. E o do-
vadă de maturitate a pieței. Încet, 
încet, se mai schimbă cursul.

T.F.: În afară de premii (nucle-
ul acestui proiect), ați conturat, de 
fapt, un soi de festival: „Zilele Sofia 

Nădejde”, în cadrul căruia organi-
zați mai multe evenimente precum 
a fost Seara de scurtmetraje reali-
zate de femei. Vă gândiți să îl ex-
tindeți? Poate și spre o categorie de 
teorie/critică literară și eseu?

E.V.: E un lucru la care ne gân-
dim încă de la prima ediție (aceas-
tă categorie de critică, teorie, eseu). 
De aceea am și lăsat acest Premiu 
Special, care să fie al nostru (al or-
ganizatorilor), nu îl oferă juriul. 
Desigur, juriul vine cu niște idei, 
noi la fel, ne gândim și negociem. 
Tocmai pentru că vrem să promo-
văm și categoria asta, pe care ne-a 
fost greu să o acoperim din prima 
ediție. Dar da, aș vrea să se întâm-
ple și asta, însă mi se pare foarte 
greu. Pentru teorie și istorie lite-
rară, ar trebui să avem alt juriu, la 
fel cum, un alt aspect la care ne-am 
gândit încă de la început și care ni 
s-a reproșat, este lipsa unei catego-
rii pentru literatura pentru copii. 
Suntem foarte conștiente de asta. 
E nevoie de literatură pentru co-
pii, e minunată și sunt niște scri-
itoare grozave, care sunt active în 
literatura autohtonă pentru copii și 
care sunt citite. Au succes mai mare 
decât noi, cele care scriem pentru 
publicul larg, dar nu sunt atât de vi-
zibile. Poate nici nu le știm măcar. 
Dar, la fel, cred că trebuie un alt ju-
riu pentru asta, chiar un eveniment 
de sine stătător pentru literatură 
pentru copii. Dacă noi, în momen-
tul de față, am avea o categorie de 
literatură pentru copii în cadrul ga-
lei (care e, de fapt, un spectacol de 
lecturi), cred că s-ar pierde pur și 
simplu, fiindcă are un alt discurs, e 
dintr-un alt film. Mi se pare foar-
te greu să faci acest switch într-o 
singură seară, să treci de la poezie, 
proză la literatură pentru copii, care 
e pentru copii. Sigur că e gustată 
și de adulți, dar nu lor trebuie să 
le placă. Adulților poate să le sune 
prostesc, penibil, perimat, dar nu 
lor trebuie să le placă, ci copiilor, 
fără îndoială. De aceea, părerea 
mea e că pentru această literatu-
ră trebuie făcut un eveniment de 
sine stătător. Sincer, mă gândesc la 
ceva pe viitor. Mi-ar plăcea foarte 
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mult, poate la anul (sau nu, nu știu, 
poate nici nu mai facem Premiile, 
dacă va continua starea în care sun-
tem acum) sau peste doi ani. Așa 
cum am avut anul acesta o seară de 
scurtmetraje făcute de femei, poa-
te că vom avea un weekend dedicat 
literaturii pentru copii, în care să 
dăm și niște premii.

T.F.: Cum vă raportați la cele-
lalte premii literare din scena cul-
turală românească?

E.V.: Sinceră să fiu, e un lucru la 
care mă gândesc încă de anul trecut. 
Am zis, totuși, să facem trei ediții 
și să ne creăm o identitate, dar eu 
vreau să renunț la premii. Deși cu 
toții avem nevoie de competiție, de 
validare (chiar și prin premiile care 
aduc o anumită bucurie, poate con-
tribuie și la încrederea de sine, au 
meritul lor, în fond), cred, totodată, 
că sunt alte lucruri care se pot face 
în jurul unor cărți, filme, spectacole 
bune, cu efect mult mai de dura-
tă decât premiile. Cum avem anul 
acesta întâlnirea dintre prozatoare 
și regizoare. Mă gândesc tot mai 
serios dacă n-am putea să păstrăm 
o listă a celor mai bune cărți publi-
cate anul anterior fără să mai dăm 
premiile. Să păstrăm premiul speci-
al, să avem premiul de dramaturgie, 
dacă, bineînțeles, Scena.ro continuă 
să colaboreze cu noi, poate să avem 
un premiu pentru literatura pentru 
copii, dar să renunțăm la premii, să 
rămână cam cum face Granta în 
SUA.

T.F.: Cel mai recent volum al 
tău de poezie, minunata lume dis-
ney, ar fi putut intra printre căr-
țile nominalizate, fiind apărut în 
noiembrie anul trecut. Desigur că 
nu ar fi fost posibil, pentru că faci 
parte din echipa organizatoare, dar 
aș vrea să vorbim și des pre volumul 
acesta premiat de cenaclul clujean 
Nepotu’ lui Thoreau. E, de fapt, un 
lung poem foarte dur, pe care l-aș 
vedea pus în scenă. A fost și el con-
ceput cum s-a întâmplat cu Non 
stress test? Ai avut un public țintă 
atunci când l-ai scris?

E.V.: Nu, nu, asta e o carte pe 
care am scris-o, de fapt, în toți anii 
ăștia. Mai scriam câte un text, dar 

a început să se coaguleze abia după 
ce am publicat bani. muncă. timp li-
ber, pentru că volumul acesta a fost 
un proiect care mi s-a părut extrem 
de solicitant, fiind un proiect con-
ceptual și care a presupus o peri-
oadă de muncă destul de lungă de 
cercetare, de strâns material. În tot 
timpul ăsta, am scris și la minuna-
ta lume disney. Primele texte au fost 
scrise încă de la Spațiu privat, de 
prin 2009, iar, în perioada asta, am 
tot scris, însă am putut să văd exact 
ce vreau abia după ce am publicat 
volumul din 2017. Nu am avut ab-
solut nicio intenție cu minunata 
lume disney. Am scris un scenariu 
de scurtmetraj cu cineva, dar nu s-a 
concretizat și nici nu știu dacă se va 
mai concretiza, dar era mișto, era 
foarte dubios. Am și generat niște 
texte pentru el, dar l-am lăsat deo-
camdată. Pentru altceva, nu m-am 
gândit, fiindcă a venit pandemia 
și s-a dus totul. Cartea a apărut în 
noiembrie 2019, a venit sfârșitul de 
an, ianuarie s-a dus repede, după 
care a venit martie. Mi se pare că, 
oricum, cărțile care au apărut în pe-
rioada asta, cel puțin în ultima par-
te a anului trecut, au avut de suferit. 
Cine a mai mers în librării?! Mi se 
pare că sunt niște cărți sacrificate. 
Nu zic acum de a mea, dar sunt 
multe cărți mai serioase (râde) care 
au fost, într-adevăr, sacrificate.

T.F.: Ai deja multe volume pu-
blicate, fiecare cu mizele și cu in-
tensitățile lui, însă există printre ele 
unul la care ții în mod particular 
și pe care l-ai vrea, poate, reeditat 
cândva?

E.V.: Ar trebui să fiu narcisi-
că pentru a răspunde. Mi-e foarte 
ușor cu cărțile conceptuale, care 
sunt doar cerebrale și atât. Acolo 
unde sunt chestii personale, intime, 
mi-e foarte greu. Cred că e un lucru 
valabil pentru toți cei care lucrează 
cu autobiografie, autoficțiune, cu 
chestii care sunt și nu sunt ale lor, 
pe care le ficționalizează și pe care 
le transpun într-o formă sau alta în 
literatură. E foarte greu. Cred că ele 
caracterizează o perioadă atunci și 
acolo, în care poți să îți asumi până 
la capăt ceea ce scrii, dar, de la un 

punct încolo, ți-e foarte greu să te 
mai întorci. Nu neapărat la tex-
tul scris, ci la perioada aceea. De 
asta mi-e mai ușor cu textele mai 
cerebrale. Nu știu ce aș alege. De 
exemplu, Spațiu privat a apărut în 
traducere bulgară anul trecut, deci 
la 10 ani de la apariția volumului 
în română. Am mers acolo la o lec-
tură, a trebuit să citesc din carte și 
nu știam cum să mă mai raportez 
la ea. Apoi, Bobi Pricop a făcut un 
spectacol pornind de la el anul tre-
cut, în decembrie. L-am văzut, a 
fost șocant. A fost un one-women 
show cu Andreea Bibiri. Ei erau 
foarte încântați. Pentru mine, a fost 
ciudat. Desigur, mi-a plăcut foarte 
mult ce au făcut ei, fiindcă pentru 
mine era o carte moartă; mi s-a 
părut că au reușit să o scoată din-
tr-o zonă scripturală și să o aducă 
într-una performativă. Altfel, sunt 
tentată să îmi văd toate defectele 
cărților, să văd mai multe defecte 
decât au în realitate. Acum, vreau 
să public un volum de proză scurtă, 
pentru că îmi place mult și pentru 
că nu sunt în stare să scriu roman. 
În schimb, prozele le-am scris cu 
mare plăcere și de mult timp. Prima 
proză e dinainte să se nască prima 
fetiță, Eva. Mi se părea că erau mo-
mente când numai asta puteam să 
scriu, proză scurtă. Toate pleacă de 
la spații, de la anumite spații, toate 
sunt legate de vară și de mare. Una 
sau două sunt plasate altundeva 
decât la mare, dar toate sunt legate 
de vară. Îmi place foarte mult tim-
pul ăsta. Sunt născută în preajma 
mării, dar nu mi-a plăcut niciodată 
marea în mod deosebit, în schimb, 
acum, mi se pare că descopăr tot fe-
lul de valențe. Inclusiv scurtmetra-
jul pe care l-am făcut împreună cu 
Andreea Lăcătuș e legat de mare.

T.F.: Tu ai scris textul pentru 
scurtmetraj?

E.V.: Da, eu l-am scris, dar am 
pornit împreună proiectul. I-am 
dat textul Andreei, ea a zis să de-
punem la AFN+, un program de 
sprijin pentru cei care sunt foar-
te la început în ceea ce presupu-
ne filmul. Am lucrat împreună tot 
timpul. Primul draft l-am arătat în 
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iunie 2019. Iar acum, lucrez la un 
lungmetraj, pe care sper să îl ter-
min. Lucrez cu Bogdan Mustață. 
E tot la mare și tot vara. Sper să-l 
facem cât de repede.

T.F.: Pe lângă faptul că ești 
mamă a două fete și ești foarte 
prezentă în lumea literar-artisti-
că, lucrezi și la o teză de doctorat. 
Poți să-mi spui mai multe des pre 
subiectul cercetării?

E.V.: Urmăresc cam tot ce se 
întâmplă în cultura română con-
temporană. E o teză interdiscipli-
nară, făcută la CESI (Centrul de 
Excelență în Studiul Imaginii). 
Vine din interesul meu real pentru 
ce se întâmplă în cultura contem-
porană și din formația profesiona-
lă, fiindcă lucrez deja de 20 de ani 
în presă, timp în care am făcut de 
toate în zona culturală. Am scris și 
des pre teatru, și des pre dans, și des-
pre film, doar des pre muzică n-am 
scris. De la un punct încolo, am în-
ceput să văd tot felul de legături, 
de puncte de intersecție, de influ-
ențe, de teme care se regăsesc într-o 
parte și-n alta fără a vorbi neapărat 
de o influență directă. Pur și sim-
plu sunt niște idei comune, care 
circulă, la un moment dat, într-o 

anumită zonă, în anumite medii. 
Mi-am ales ca temă reprezentările 
biografice și autobiografice în tea-
trul românesc de după 2000, asta 
pentru că mă interesează ideea de 
reprezentare și fiindcă ea poate fi 
tratată în multe feluri. E o proble-
mă pe care ne-o punem, indiferent 
de domeniul în care activăm, toți 
cei din zona artistică. Am ales tea-
trul pentru că mi se pare că schim-
bările din teatru au fost cele mai 
vizibile. E, la fel ca filmul, o zonă 
foarte influentă, se adresează unui 
public mai larg, ținta e atinsă din-
tr-odată într-un număr masiv. Una 
e să publici o carte, e citită de 200 
de oameni timp de doi ani, pe când 
un spectacol de teatru e văzut de 
200 de oameni după 2-3 reprezen-
tații, dacă e un spațiu mic. Evident 
că e un alt impact. Mi se pare că cei 
care sunt și au fost activi în teatrul 
românesc de după 2000 (mă refer 
acum la teatrul independent), au 
prins foarte bine toate teoriile și au 
fost foarte atenți la ce se întâmplă 
în afară și au reușit să însămânțeze 
idei din diverse locuri aici, exploa-
tând în același timp, cu foarte mare 
interes și cu rezultate foarte intere-
sante, profilul local.

T.F.: Dacă, și ce te mai inspiră, 
în perioada asta realmente turbu-
lentă, să îți continui proiectele?

E.V.: Întotdeauna oamenii care 
sunt extrem de activi și pe care îi 
admiri sau te gândești „uite, ce tare 
e ăsta”, îți dai seama că nu e total 
în ordine. Îți iei cu atât mai multe 
chestii de făcut, cu cât simți nevoia 
să te ferești de altele. Poți să rezolvi 
foarte multe academic, profesio-
nal, social și să îți lași altele, la fel 
de multe, personale, nerezolvate. 
Orice chestie din asta care te so-
licită foarte mult, de fapt, te ajută 
să scapi de lucruri pe care nu ești 
capabil să ți le rezolvi în plan per-
sonal. La mine e și ceva de fugă, de 
protecție, de evitare a unor lucruri 
care sunt legate de viața mea pri-
vată, de mine. Dar îmi place când 
se bucură oamenii pe lângă mine. 
Îmi spun atunci că nu-mi pare rău 
că am continuat. De exemplu, cum 
a fost anul ăsta cu Sanda Cordoș. 
Faptul că ea s-a bucurat mult că am 
sunat-o e un motiv de mare bucurie 
pentru mine.
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INDEPENDENT ÎN POST-CARANTINĂ: TEATRUL NOU
INTERVIU

NARATIV CU IULIA ALEXANDRA NEACȘU
Răzvan Rocaş

Ieșirea din carantină la mijlocul 
mai n-a reprezentat o ușurare pen-
tru spațiile independente. Relaxarea 
măsurilor s-a desfășurat treptat, 
astfel încât deschiderea teatrelor 
a survenit abia la începutul lunii 
septembrie. De altfel, mediul inde-
pendent a fost unul dintre sectoa-
rele care a avut puternic de suferit 
din cauza bâlbâielilor și a lacunelor 
pe care le-au prezentat măsurile 
impuse pentru limitarea răspândi-
rii pandemiei. Părea un început, nu 
foarte sigur și nu promițător, dar 
un început prin care independen-
ții aveau cum să ajungă din nou la 
publicul lor, cu toate că prevederi-
le păreau că le vor da bătăi de cap. 
Și așa a fost, deoarece obligativita-
tea de a tria din spectatori pentru 
a menține distanțarea socială, plus 
o necunoscută pe care o constitu-
iau fondurile AFCN, nu aveau să 
prevestească scenarii prea optimis-
te. După doar o lună, se anunța 
închiderea teatrelor din București, 
pentru ca după doar o săptămână 
să se anunțe redeschiderea lor. O 
stângăcie care avea să revolte lumea 
artistică din cauza modului prost 
în care se gestiona situația și care 
a dus la anularea programelor pe 
care spațiile au încercat să le stabi-
lească. Capitala intrând în scenariul 
roșu, s-a anunțat o nouă închidere a 
teatrelor, un trend care va fi urmat 
apoi și de restul orașelor din țară. 
Pentru a înțelege mai bine întreaga 
situație, am stat la discuții cu actri-
ța Iulia Alexandra Neacșu, co-fon-
datoare a Teatrului Nou, un spațiu 
încă tânăr pe marea scenă teatrală 
a capitalei, care s-a văzut nevoit să 
își oprească orice activitate și să își 
amâne orice planuri pentru o peri-
oadă indefinită.

Discuția a avut loc într-o peri-
oadă în care încă era permis acce-
sul publicului în teatre, însă cu un 

număr de locuri pe care le puteau 
ocupa. Astfel că a început prin 
a-mi spune că pentru ei, ca spa-
țiu și ca artiști independenți, situ-
ația a fost complicată. Aflându-se 
în repetiții în cadrul mai multor 
proiecte, nu experimentase încă un 
spectacol în noile condiții, dar care 
auzise de la alți colegi de breaslă că 
reacția și energia publicului au fost 
satisfăcătoare, ceea ce a demonstrat, 
crede ea, că oamenilor le-a lipsit 
teatrul. Mai apoi, continuă prin a 
exemplifica rolul important pe care 
publicul l-a avut în perioada în 
care teatrele au fost închise, acesta 
fiind un sprijin moral și financiar: 
au existat donații pentru spații-
le independente. Probabil cea mai 
gravă situație a fost cea a Teatrului 
de Artă, care s-au văzut nevoiți să 
strângă în doar câteva zile suma de 
3000 de euro pentru a-și plăti chi-
ria restantă, moment în care iubi-
torii de teatru le-au sărit în ajutor. 
Mai mult de atât, când teatrele au 
fost primele locuri care s-au închis 
în luna martie, spectatorii au donat 
pentru ca acestea să nu se închidă 
și să reziste. Un alt indiciu al acestei 
nevoi de teatru au fost și comen-
tariile de pe rețelele de socializare 
prin care și-au reiterat susținerea, 
poate chiar mai mult decât înainte, 
susține Iulia.

În privința viitorului, am înce-
put prin a aborda problema finan-
țărilor care, după cum afirmă Iulia, 
au fost mereu o problemă, iar de-
acum înainte probabil că vor fi o 
încurcătură chiar mai mare, deoa-
rece ea consideră că grosul banilor 
ar trebui să se investească în educa-
ție și în sănătate, domeniul sanitar 
fiind prioritar. În ceea ce privește 
investițiile în cultură, aceasta rămâ-
ne sceptică de vreme ce nu s-a in-
vestit nimic în ultimii 30 de ani, iar 
în momentele acestea în care lumea 

are nevoie de bani, spune ea, pare 
foarte improbabil să existe vreo fi-
nanțare semnificativă în domeniul 
cultural. Ea apreciază măsurile prin 
care Guvernul a sprijinit financiar 
mallurile și marile festivaluri de 
muzică ca fiind o bătaie de joc la 
adresa operatorilor culturali, de-
oarece există multe cazuri în care 
teatrele independente pleacă cu 
spectacole la festivalurile din stră-
inătate, motiv pentru care ar avea 
nevoie de orice fel de ajutor, dar în 
loc de sprijin, pare că existența tea-
trelor independente a fost complet 
ignorată.

I-am propus un scenariu ipote-
tic în care ea s-ar afla față în față 
cu decidenții politici și am rugat-o 
să propună soluții pe care le-ar re-
comanda și acestora. O primă mă-
sură, din perspectiva Iuliei, ar fi ca 
aceștia să plătească chiriile teatre-
lor în perioada în care activitatea 
lor a fost sistată, deoarece spațiile 
independente au fost nevoite să își 
plătească în continuare chiriile, uti-
litățile și salariile fără să mai aibă 
vreo sursă de venit viabilă. Aceasta 
are însă o previziune destul de sum-
bră, susținând că va urma o perioa-
dă grea pentru tinerii colaboratori 
tocmai pentru că teatrele neavând 
bugete prea mari, nu-și vor permi-
te să ia colaboratori în producții, cu 
atât mai mult cu cât susținerea este 
nulă. Noile proiecte, vede ea situa-
ția, vor fi greu de înfăptuit tocmai 
din improbabilitatea ca un număr 
ridicat de actori să poată împărți 
aceeași scenă tocmai din necesi-
tatea ca regulile impuse să fie res-
pectate, însă în perioada aceasta nu 
poate fi vorba ca spectacolele să se 
joace. Aici rezidă și principala pro-
blemă, deoarece colaboratorii joacă 
în spectacolele care au o distribuție 
numeroasă, dublată apoi de tăierea 
bugetelor teatrelor.
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Iulia chibzuiește că vor apărea 
în continuare premiere în mediul 
independent, pentru că actorii își 
doresc să facă munca pe care au 
făcut-o și până acum indiferent 
de cât de greu le-ar fi, ori de câte 
piedici întâmpină pe traseu. Dar 
făcând o comparație cu teatrele 
de stat cărora situația nu le va prii, 
aceasta crede că independenților le 
va fi și mai greu decât le-a fost până 
acum. În ceea ce privește Teatrul 
Nou, activitatea a fost una succin-
tă, cu toate că intențiile au fost ca 
spațiul să se deschidă cu o premieră 
pentru a sărbători doi ani de la înfi-
ințare. Dar în ciuda acestor planuri, 
Teatrul Nou a avut posibilitatea să 
susțină doar un număr restrâns de 
spectacole din repertoriu, iar pe al-
tele să le anuleze. Mai mult de atât, 
după cum susține Iulia, n-a existat 
sprijin pentru spațiile independen-
te din partea autorităților locale, 
nici pe timp de pandemie, nici îna-
inte, indiferent de culoarea politică.

Nici online-ul nu este o soluție 
simplă, deoarece trebuie investiții 
bani pentru aparatură adecvată ast-
fel încât să poate oferi privitorilor 
din spatele ecranului o experiență 
completă și de calitate, ceea lucru 
care nu este posibil pentru colec-
tivul Teatrului Nou, cel puțin în 
prezent. O soluție ar putea fi în co-
laborări cu alte teatre independen-
te din București, dar Iulia consideră 
că spațiul de care aparține este încă 
prea mic din punct de vedere al 
vârstei și al experienței acumulate. 
De altfel, așa a și început existența 
Teatrului Nou, printr-o colaborare 
cu Teatrul de Artă, cele două spații 
producând spectacolul Necăsătoria, 
în regia lui George Constantinescu.

Am fost curios, de asemenea, 
dacă poate vedea o parte pozitivă 
din toată situația cu care au fost ne-
voiți să se confrunte. Iulia crede că 
împrejurările i-au unit într-o mă-
sură mai mare pe independenți și 
ține de experiențele și simțăminte-
le personale ale acesteia. Tinerii au 
avut șansa să se apropie unii de al-
ții, să lucreze împreună și să își dea 
seama de punctele și de obiectivele 
comune pe care le au. De asemenea, 

speră că se vor opri tăierile bugetare 
destinate Culturii pentru că inde-
pendenții, în principal, au cel mai 
mult de suferit din cauza acestor 
acțiuni comparativ cu țările vecine, 
susține ea, unde sectorul cultural 
primește sume triple față de cele 
destinate celui din România. Mai 
apoi, își dorește ca totul să revină 
la normal, astfel încât actorii să nu 
fie nevoiți să stea la distanță unii de 
alții pe scenă, gândindu-se totodată 
la spectatorii care au fost nevoiți să 
poarte mască pe parcursul specta-
colelor.

Față de adaptabilitatea teatrului 
pentru noile forme, Iulia vorbește 
des pre stăruința teatrului de a ră-
mâne în aceeași configurație încă 
de la originile sale. Cu toate aces-
tea, teatrul evoluează, iar pandemia 
va fi un factor important în evolu-
ția acestei arte pe partea de online. 
Datorită modului în care publicul 
continuă să se raporteze la specta-
colele live, aceasta nu crede că tea-
trul s-ar putea muta în întregime în 
mediul online. În ciuda acestui fapt, 
ea crede că s-ar putea dezvolta o a 
doua direcție, în care spectacolele 
să fie produse și adresate exclusiv 
mediului virtual. Nu privește cu 
ochi răi această nouă orientare, lu-
ând-o în considerare ca pe o altă 
formă de artă care poate avea re-
zultate interesante, dar care este, 
totuși, distinctă de teatru.

44



DE VORBĂ CU COLECTIVA CUTRA  
DESPRE NUMĂRUL #3 AFECTIV

Diana Dupu

Când am deschis pentru prima 
dată un număr al revistei CUTRA, 
senzația de defamiliarizare a fost 
copleșitoare. Mă obișnuisem cu re-
viste care nu se avântă în explorări 
cuprinzătoare și empatice ale lu-
mii marginale și underground. Era 
deja un automatism perceptual să 
nu aud vorbindu-se des pre grupuri 
vulnerabile decât din gurile celor cu 
putere și influență. Nu știam cum 
sună vocile vrăjitoarelor rome, vo-
cile lucrătoarelor sexuale, vocile re-
fugiaților și imigranților.

Crescând în România sexistă, 
rasistă și homofobă, această sfântă 
treime a urii îmi distrusese puterea 
de a mai spera la alternative în care 
să mă pot regăsi. De aceea, citind 
CUTRA, nu mi-am putut înfrâna 
un rânjet satisfăcut: Nu pot să cred că 
exiști, e atâta nevoie de tine! Între 15 
și 26 Octombrie, au avut loc Zilele 
Literaturii Feministe. În timpul 
dezbaterii care a deschis festiva-
lul, nu mi-am dezlipit privirea de 
Lavinia Ionescu și motanul ei pho-
tobomber Jellu.

Așa am ajuns să stau de vorbă cu 
colectiva CUTRA des pre ce ne pre-
gătesc în numărul #3 Afectiv, care 
poate fi comandat de pe siteul lor.

Diana Dupu: De ce numele 
CUTRA?

CUTRA: Ca să ne reapropriem 
termenul de „cutră”, o etichetă ne-
gativă ce a fost atribuită femeilor 
de-a lungul istoriei. Cutra, definită 
dintr-o perspectivă patriarhală, era 
femeia autonomă, care nu voia să 
se conformeze așteptărilor de gen, 
care se abătea de la normele sociale 
ce o îngrădeau. Cutrele contempo-
rane sunt independente, neascul-
tătoare, cred în suroritate și sunt 
pentru toate sufletele feministe 
care înfloresc sub steaua solidarită-
ții și a intimității și nu se tem de 
puterea lor colectivă.

D.D.: Din cine e formată co-
lectiva?

C.: Colectiva CUTRA este 
formată, în afară de mine, și din 
Nicoleta Moise, Ali Venir și 
Cristian Nanculescu. Managera 
noastră de proiect este Mihaela 
Cîrjan și designera grafică a revis-
tei în print, deja la al doilea număr, 
este Bianca Basan. Le mulțumim 

tuturor celor cu care am colaborat 
până acum pentru online și pentru 
print. Ne bucurăm nespus că am 
lucrat împreună și sperăm că aces-
ta este doar începutul. 

D.D.: Ce v-a determinat să 
creați CUTRA? Revista este un 
proiect original și curajos care nu 
seamănă cu nimic din ce mai gă-
sești de răsfoit la ora actuală. 

C.: Mulțumim! Pe la începutul 
lui 2018 ne-am dat seama că lip-
sește în peisajul autohton o revistă 
care se autodeclară feministă, in-
tersecțională, cu vederi decoloniale, 
antirasiste, anticapitaliste și queer. 
Avem teatru feminist, avem diverse 
grupuri și inițiative activiste femi-
niste, dar nicio publicație dedicată, 
unde acestea să se poată autorepre-
zenta, indiferent de domeniul pe 
care îl practică. Așa că pe 1 decem-
brie 2018, ca un gest simbolic și de 
protest la înclinațiile naționaliste 

ale vremii, am lansat primul număr 
în print al revistei CUTRA. Acum, 
la 2 ani de la lansare, în așteptarea 
numărului 3 al revistei (apropo, ur-
măriți-ne pe social media @revis-
tacutra, avem multe noutăți) și cu 
peste o sută de articole pe platfor-
ma www.cutra.ro ne dăm din ce în 

ce mai mult seama ce nevoie imen-
să era apariția unui proiect cum 
este CUTRA.

D.D.: Împreună cu alte inițiati-
ve feministe, popularizați conceptul 
de intersecționalitate. Am obser-
vat, în contextul Zilelor Literaturii 
Feministe, că acest termen a pus 
anumite figuri în încurcătură. Cum 
ar putea cineva să se educe legat de 
intersecționalitate? Ce materiale 
recomandați?

C.: Întrebarea este foarte bună 
și la ea nu există un sigur răspuns. 
Am putea să răspundem cu câte-
va texte mai academice și din afară, 
dar credem că intersecționalitatea 
nu este un concept complicat și 
inaccesibil, poate fi și o practică, 
o cheie de lectură. Dacă feminis-
mul nu se oprește la dimensiunea 
genului și atât, ci începi să înțelegi 
că toate opresiunile sunt conectate, 
ești deja pe calea cea bună. 
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Credem, de exemplu, că pe plan 
local este extrem de important ca 
orice femeie albă să se educe des-
pre ce este rasismul (poate porni 
de la cartea Problema Românească  
– O analiză a rasismului românesc, 
Editura Hecate), așa cum femeile 
hetero și cis trebuie să se educe des-
pre ce înseamnă o perspectivă fe-
ministă queer și trans ș.a.m.d.

Credem că intersecționalita-
tea poate fi înțeleasă nu doar prin 
intermediul cărților și al literatu-
rii (cu toate că recomandăm pro-
iecte cum sunt Anarhiva, o arhivă 
cu texte anarhiste și feministe, sau 
tot ce scoate proiectul Literatură 
și Feminism, sau zinele femi-
niste cum sunt 
Dysnomia și zine 
fem), dar și ur-
mărind inițiative 
activiste locale ca 
SWC (Sex Work 
Call), MadPride 
România, Blocul 
pentru Locuire 
ș.a., care au ca 
domenii: munca 
sexuală, sănătatea 
mintală, respectiv 
justiția locativă. 
Feminismul poate 
însemna mai mult 
decât female em-
powerment, poate 
fi o luptă colectivă 
spre o lume mai 
justă, fără exploa-
tare și discrimi-
nare.

D.D.: Care sunt regulile după 
care vă ghidați ca să mențineți re-
vista un spațiu inclusiv, care pune în 
prim-plan voci marginale sau mai 
puțin cunoscute, pe care canalele 
media obișnuite aleg să le ignore 
de cele mai multe ori?

C.: Una dintre motivațiile noas-
tre principale a fost dorința de a 
avea o platformă unde subiectivi-
tăți non-conforme să aibă spațiu de 
exprimare. Și noi facem parte din 
comunitatea queer și non-binară, 
suntem în solidaritate cu mișca-
rea feministă romă și cu mișcările 
pentru destigmatizarea suferințelor 

mintale, printre altele. Și suntem 
conștiente cât de puțin sau părtini-
tor și stereotipizant sunt reprezen-
tate aceste subiectivități în media.  
Este nevoie de cât mai multe cadre 
de autoreprezentare și de autopro-
movare. 

Din motivul acesta regula noas-
tră principală este ca, în limitele 
posibilului, textele des pre un anu-
mit subiect să fie scrise de cineva 
care chiar a trăit sau trăiește acea 
experiență, situație sau identitate. 
În plus, nu suntem un spațiu ex-
cluziv sau separatist, deci nu este 
exclus faptul că bărbați cishet ar 
putea scrie pentru noi, dar în niciun 
caz ca să vorbească în materialele 

lor des pre femei și experiențele lor, 
așa cum, la fel, articole des pre iden-
titatea trans nu le vom accepta din 
partea unor persoane cis. Și lista 
poate continua. 

O altă regulă… bine, nu este 
chiar o regulă, dar este o alegere 
editorială, este că nu ne înscriem la 
o ierarhizare de limbaj sau format. 
Considerăm că o poveste personală 
este la fel de validă ca un text jur-
nalistic, și că o poezie este la fel de 
validă ca un eseu. Încercăm să nu 
mergem pe principii de elitism sau 
de respectabilitate, ce pot fi extrem 
de nocive și excluzive. 

În ceea ce privește metoda, în-
cercăm să dialogăm cât de mult 
posibil cu autoarele, să fie informa-
te de orice schimbare și editare, ca 
la final să fie mulțumite cu acestea. 
Dorim ca cine colaborează cu noi 
să se simtă fericită și mândră de re-
zultatul final, care va fi publicat.

D.D.: Ce ne puteți spune des-
pre starea de precaritate care ame-
nință munca în sectorul cultural?

C.: Munca în sectorul cultu-
ral este satisfăcătoare, dar și foar-
te obositoare! Suntem animate de 
dorința de schimbare în bine și asta 
ne-a ținut și ne ține încă dedica-
te proiectului nostru și comunită-
ții noastre, dar nu este un secret 

că este o muncă enor-
mă, susținută financiar 
doar parțial și temporar. 
Majoritatea energiilor 
noastre, în acest sens, 
se duc spre scrierea de 
proiecte, care oricum au 
o durată de câteva luni 
și atât, după care sun-
tem iar în același punct 
al precarității. Lipsa sau 
insuficiența fondurilor 
alocate pentru astfel de 
proiecte este o îngrijora-
re pentru noi, dar avem 
speranță și încredere în 
solidaritatea comunitară 
că vom găsi modalități 
de a ne autosusține și a 
face CUTRA un spațiu 
din ce în ce mai larg și 
generos. 

D.D.: Ce strategii 
aveți pentru a pătrunde în main-
stream? 

C.: Să facem rost de bani! 
Hahaha! E nevoie de solidaritate, 
de cât mai multe platforme care să 
preia discursul, să-l înțeleagă și să-l 
valorifice… încercăm să menținem 
un stil comunicativ accesibil, fără 
să ne compromitem valorile, care 
se regăsesc în conținutul revistei. E 
evident pentru noi că avem nevoie 
să ne solidarizăm cu proiecte prie-
tene și să nu facem singure această 
muncă de „pătrundere”.

D.D.: Ultimul număr din 
CUTRA se încheie magistral cu 
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blestemul de vrăjitoare cyborg al 
Mihaelei Drăgan. Ce ni se pregă-
tește în noul număr, având în vede-
re că ne-am despărțit pe o notă atât 
de puternică și memorabilă?

C.: Următorul număr are ca 
temă „Afectiv”, deci expect lots of 
feelings! Din punct de vedere fe-
minist, sfera afectului este una 
puternic politică, pentru că spar-
ge dihotomia raționalitate/emo-
ții, care a fost atât de dăunătoare 

în istoria patriarhală și pe care o 
regăsim și astăzi mult mai des de-
cât ne-am dori. În CUTRA #3—
Afectiv veți găsi povești des pre 
iubire, poezii revoluționare, anali-
ze des pre „corectitudinea politică”, 
mărturii des pre identitatea non-bi-
nară și multe altele! Avem pe site 
un newsletter recent, un giveaway, 
un sistem proaspăt de precoman-
dă pentru acest număr, care suntem 
bucuroase că va putea fi răsfoit de 

la finalul acestei luni (noiembrie). 
D.D.: În încheiere, aș vrea doar 

să adaug că în 14 noiembrie are loc 
și expoziția virtuală de artă femi-
nistă care conține materiale vizuale 
prezente în CUTRA #3, semnate 
de artista Tăietzel Ticălos. Ne „ve-
dem” acolo. Mulțumesc pentru tot!
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CRITICA LITERARĂ ȘI DEFICITUL TEORETIC 
ÎN ROMÂNIA POSTBELICĂ. SCURTĂ RADIOGRAFIE 

A DIALOGURILOR CONCEPTUALE

Anamaria Mihăilă

Criza conceptuală. 
Un argument pentru teorie 
în perioada comunistă

În articolul său, „Critica de ex-
port. O pledoarie” (care anticipea-
ză, în mod evident, studiul pe larg 
des pre problema criticii „expor-
tabile”1), Andrei Terian mențio-
nează că „un concept, o metodă, o 
teorie, o ipoteză, o interpretare sau 
o luare de poziţie sunt, prin chiar 
natura lor, mult mai ușor vanda-
bile unui public străin decât un 
sonet de Eminescu sau o povesti-
re de Creangă”2. Odată cu această 
afirmație, discursul sondează po-
sibilitățile de extindere ale criticii 
autohtone pe o piață literară des-
chisă și funcțională. Dacă limbajul 
critic, conceptual, e mai accesibil 
unui discurs comun cu literaturile 
lumii față de beletristică, cum se 
face că literatura română oferă pe 
piața literară prea puține limbaje 
critice sau forme conceptuale sem-
nificative?

Dintre răspunsurile posibile, 
Andrei Terian investighează mai 
îndeaproape lipsa de traduceri, ab-
sența contextului, o anumită predi-
lecție pentru asocierea cu literatura 
Vestului și lipsa apetenței pentru 
teorie. Fără îndoială, așa cum de-
monstrează criticul, fiecare dintre 
acestea contribuie la izolarea lim-
bajului critic românesc într-o lume 
tot mai fluidă conceptual, delimi-
tată de barierele fixe ale naționa-
lismelor inutile. Totuși, lucrarea 
de față încearcă să explice invazia 
cronicărească (des pre care discută 
Terian) și, mai cu seamă, deficitul 
teoretic de care suferă literatu-
ra română, pornind de la o anali-
ză a criticii literare, a încercărilor 
de istorie literară și a teoriei în 

perioada comunistă. În fond, voi 
discuta modul în care funcționea-
ză metadiscursul literar în perioada 
realismului socialist (din anii ‘50) 
și mutațiile acestuia în funcție de 
schimbările ideologice, contextuale, 
de după 1960 și până în 1989.

Încercând o panoramare a evo-
luției genului în literatura română, 
textul de față deschide o dezba-
tere pe larg des pre izolaționismul 
criticii literare și des pre instru-
mentalizarea conceptelor teoretice 
în așa fel încât ele să deservească 
forme diverse de ideologii. Fie că 
e vorba des pre o ideologie oficială 
(naționalism, socialism etc.), fie că 
aceasta corespunde unor convingeri 
individuale (încrederea în talentul 
criticului, redefinirea canonului li-
terar care „se face, nu se discută”) 
sau de grup (sincronismul în forme 
diverse), ea a determinat configu-
rarea criticii literare și specifici-
tatea acesteia în relație cu critica 
occidentală.

Relicvele criticii interbelice. 
Des pre realismul socialist 
și „teoria reacționară”

Perioada interbelică pune exe-
geza sub semnul lui E. Lovinescu 
și al lui G. Călinescu. Fără a igno-
ra neapărat celelalte voci critice 
(G. Ibrăileanu sau N. Iorga în cri-
tica de direcție3, Ș. Cioculescu, V. 
Steinu sau T. Vianu pentru „critica 
estetică”), cei doi dau coordonatele 
a două direcții fundamentale pen-
tru metadiscursul perioadei urmă-
toare. Pe de o parte, G. Călinescu 
retrasează aria de discurs a isto-
riei literare, lipsită de rigurozita-
tea stilistică a genului. În fond, 
Călinescu confundă deseori istoria 
literară cu discursul critic, făcând 

loc observațiilor subiective, replici-
lor ironice sau notațiilor „monde-
ne”. Pe de altă parte, E. Lovinescu 
își construiește ipotezele critice 
nu atât în jurul unor considerente 
impresioniste, cât în sensul validă-
rii unui concept teoretic, și anume 
sincronismul (devenind tributar, la 
rândul lui, criticii de direcție).  

 Schimbările de context aduc cu 
ele revizitări ale criticii și ale isto-
riei literare, în contra direcțiilor de 
dinainte. Critica de după 1944 se 
regândește strategic drept înno-
itoare, considerând că textele lui 
Lovinescu sau Maiorescu îndoc-
trinează scriitorii într-o ideologie 
străină față de noua direcție a rea-
lismului socialist. Alex Goldiș sus-
ține că această direcție critică este 
pusă sub semnul indeterminării și 
al confuziei terminologice, în așa 
fel încât ea „nu e doar o metodă de 
creație, ci și un instrument al criti-
cii literare”4, ce contribuie la aser-
virea programatică a literaturii. În 
ceea ce privește investigările teoriei, 
realismul socialist aduce cu sine o 
confuzie puternică între obiect și 
metodă: „metodologia și ideologia 
devin indisociabile, ca «fețe» ale 
aceleiași medalii dogmatice, emise 
de politica partidului unic, care nu 
accepta nici reformulări, nici disi-
dențe. Căci, deși se recomanda ca 
o (simplă) «metodă de creație», re-
alismul socialist era, mai presus de 
toate, o ideologie – sau, mai exact, 
fața «estetizată» a doctrinei oficia-
le”5.

De altminteri, dacă în cazul lui 
G. Călinescu sau E. Lovinescu pu-
team delimita între o istorie literară 
„impresionistă”, problematică prin 
suprapunerea cu critica literară, 
și o istorie literară „ideologică” în 
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direcția sincronismului, în discursul 
„teoreticienilor autohtoni” (ca Ov. 
S. Crohmălniceanu, N. Moraru sau 
I. Vitner) se poate identifica o du-
blă falsificare: odată prin doctrina 
ca atare, care promovează priviri și 
analize superficiale, apoi prin selec-
tarea exemplelor dintre clasicii care 
nu au legătură cu marxismul pen-
tru a ancora noua doctrină într-un 
corpus deja consacrat6. Mai mult, 
suprapunerea metodei cu obiectul 
elimină, de fapt, analiza criticului și 
punerea textului în dialog cu orice 
alt concept în afara celor prescri-
se de rețetarul realismului socialist. 
Astfel, teoria corespunde doar unui 
mobil ideologic, limitată la nevoile 
contextului social. 

După 1946, cenzura restrictivă 
devine una „prescriptivă”, prin care 
literatura „se face” în funcție de 
directivele oficiale, des pre subiec-
tele preferate de Partid. În 1946, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej lan-
sează problema moștenirii literare. 
Astfel, Crohmălniceanu inițiază o 
rubrică cu același nume, care aduce 
în discuție scriitorii clasici, de cele 
mai multe ori forțat rediscutați în 
relație cu principiile ideologice. 

De fapt, această falsificare a 
discursului critic pare că provine, 
după cum notează Bogdan Crețu, 
din niște reflexe mai vechi ale li-
teraturii pe care socialismul le re-
actualizează: „Doar că nu trebuie 
să se uite că toate acele răstălmă-
ciri se sprijineau pe unele tendințe 
preexistente, care denaturau tre-
cutul și inventau curente, tendințe 
de care literatura noastră s-a con-
taminat tardiv”7. Sămănătorismul 
sau poporanismul, curente ideolo-
gice, la rândul lor, angrenate în dis-
cursul criticii de direcție specifice, 
nu pot fi puse, însă, în legătură cu 
noile forme de falsificare discursi-
vă, întrucât realismul socialist vine 
în siajul unor direcții extraesteti-
ce și deloc specifice unui organi-
cism intern. În vreme ce Iorga sau 
Ibrăileanu promovează teorii ce își 
găsesc justificarea în situația soci-
ală a epocii, critica realismului so-
cialist împrumută realitățile unui 
teren străin, caută să aclimatizeze 

o ideologie incompatibilă cu situ-
ația din România de până atunci 
în continuarea procesului de rusi-
ficare.  

După 1953 se produce ceea ce 
Alex Goldiș numește „revizionis-
mul” criticii realismului socialist. 
Însă tendințele de liberalizare sunt 
timide și nu pot fi confundate cu o 
formă de deschidere autentică, mai 
ales că ele își găsesc justificarea în 
tendințele de apropiere a publicu-
lui de literatura socialistă. Odată cu 
tezele lui Malenkov, criticul poate 
imita obediența, atâta vreme cât 
demonstrațiile și conceptele folosi-
te pot fi puse în legătură cu realis-
mul socialist: „Perversiunea noului 
realism socialist constă în mimarea 
lipsei de prejudecăți: ceea ce afir-
mă deschis e că tematica operelor 
depinde doar de liberul arbitru al 
scriitorului, însă ceea ce presupune 
în subtext e înalta relevanță ideo-
logică a acestei tematici […] Dacă 
în plin stalinism mulți termeni erau 
complet interziși (a vorbi des pre 
«calitatea» operei era decretat drept 
absurd), după 1952-1953, criticul 
poate apela la o serie mai largă de 
criterii, atâta timp cât e îndeajuns 
de prudent încât să le plaseze ne-
utralizator sub umbrela dogmelor 
staliniste. Cu timpul, termenii li-
beralizatori vor proba funcționali-
tatea unui «cal troian» în interiorul 
esteticii realist-socialiste”8.

Discursul critic al anilor ’60. 
Au to nomia esteticului 
și rezistența la tranziție

Discursul critic revine la o „ima-
nență” a textului abia în anii ‘60, 
prin impunerea unui limbaj autar-
hic, autosuficient, într-un dialog (i)
mediat cu literatura. Autonomia 
esteticului sau „estetismul socia-
list”9 deschide și mai mult posibi-
litățile de analiză critică în direcția 
„impresionismului” călinescian,  
lipsit de o ancorare teoretică rea-
lă, întrucât conceptul devine doar 
un util discursiv, fără a da seama 
de contextul în care și pentru care 
funcționează: „tocmai prevalența și 
toleranța inofensivă a acestei plat-
forme «neo-impresioniste» a făcut 

ca, în ultimă instanță, critica româ-
nească din perioada național-co-
munismului să poată importa 
aproape orice metodologie (= teh-
nică) critică occidentală fără ca, la 
prima vedere, un asemenea gest să 
atenteze în vreun fel la integritatea 
și la verosimilitatea ideologiei ofi-
ciale”10. 

Nicolae Manolescu, Eugen 
Simion, Al. Piru, Mircea Martin, 
Valeriu Cristea, Lucian Raicu, M. 
Ungheanu nu intră neapărat în di-
alog teoretic cu literatura occiden-
tală, ci asumă conceptual un discurs 
aplicabil realității românești, ope-
relor analizate per se, în absența 
contextului. În ciuda dialogului cu 
Noua Critică europeană, exegeza 
românească nu oferă creatori de 
concept. Dacă comparatismul lui 
Adrian Marino ar putea constitui 
o viziune conceptuală viabilă, cei-
lalți critici ai generației anilor ’60 
importă o teorie pe care o aplică 
unor texte străine, deseori, de con-
textul din care conceptele devenite 
„umbrelă” au fost extrase. 

E evident că această lipsă de 
reacție față cu efervescența con-
ceptuală a Vestului, importul teo-
retic lipsit însă de răspuns din/ în 
teren românesc determină o infla-
ție discursivă cu rezultate contrare. 
Pe de o parte, conceptele teoretice 
își lărgesc semnificațiile, ajungând 
să își piardă specificitatea, fiind 
folosite în variație liberă pentru a 
exprima un conținut oarecare, iar, 
pe de altă parte, ele devin giranți/ 
garanți ai valorii estetice pentru o 
literatură „vulnerabilă”: „în structu-
ralismul francez, critica imanentă a 
textului literar implică și o critică 
a culturii care a construit valoarea 
literară: ea are, de aceea, un sens 
«reducționist»11. Critica dintr-o 
țară totalitară, în schimb, nu poa-
te emite ipoteze demistificatoare 
des pre cultură și nu are motive să 
demitizeze o literatură oricum vul-
nerabilă: ea va folosi argumentele 
imanentismului pentru a ranforsa 
valoarea literară, luând deci o for-
mă inflaționară”12. 

Mai presus de consistența con-
ceptului, generația critică a anilor 
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‘60 promovează, așadar, revenirea 
la talentul criticului. Or, invazia 
cronicărească provine tocmai din 
încercările criticului de a trans-
forma obiectul analizei lui literare 
într-un pretext pentru un discurs 
al elocvenței. În acest sens, Alex 
Goldiș observă că „unanimitatea în 
favoarea talentului derivă dintr-un 
complex al superiorității lui față de 
metodă, complex care explică reti-
cența cu privire la specializarea in-
strumentelor critice”13. El discută 
faptul că, spre deosebire de modul 
de a face critică al occidentalilor, la 
noi, a fi asociat unei metode (struc-
turaliste, marxiste, psihologice etc.) 
înseamnă a „reduce spiritul ope-
rei”14. Acest lucru face ca metodele 
în sine să nu fie dezbătute, să nu 
existe un conflict de idei între di-
recțiile diferite de acces la text, dat 
fiind faptul că valoarea operei ține, 
oricum, de talentul criticului: „Nu 
respingerea metodelor în general, 
ci respingerea fiecărei metode în 
particular, precum și limitarea ei 
în raport cu personalitatea criti-
cului constituie retorica specifică 
a acestei perioade. La modul ideal, 
criticul stăpânește toate metodele, 
dar abordează opera ca și cum n-ar 
avea niciuna”15. 

Alături de această formă de 
critică postcălinesciană ce preferă 
expresia scurtă, cronicărească, se 
dezvoltă o direcție adeptă a stu-
diilor dialogice, cu apetență teo-
retică. Fără a constitui neapărat o 
școală de comparatistică16, Sanda 
Galopenția, Sorin Alexandrescu, 
Virgil Nemoianu, Toma Pavel sau 
Matei Călinescu caută în perma-
nență un dialog conceptual cu lu-
mea din afara granițelor României. 
După cum observă și Adriana 
Stan17, peisajul literar românesc 
se diferențiază încă de pe băncile 
Facultății de Litere, unde studen-
ții de la literatură română și cei de 
la literatură comparată exersează 
modalități posibile de raportare a 
obiectului lor de studiu la lume.  

Astfel, în jurul lui Mircea 
Martin, Eugen Simion sau Nicolae 
Manolescu se formează o critică au-
tarhică a textului, derivată, deseori, 

dintr-un proces de generare intern 
al literaturii. În schimb, compara-
tiștii (succesori ai unei formații „es-
tetice”, în direcția lui Tudor Vianu) 
inovează la nivel de concept și pun 
probleme metadiscursive. În siajul 
structuralismului, aceștia reclamă 
izolaționismul criticii și încearcă 
să integreze literatura română în-
tr-un circuit extins. Roxana Eichel, 
în teza sa de doctorat, remarcă însă 
lipsa de rezultat a acestor încercări 
de racordare la direcțiile teoreti-
ce ale lumii datorată întocmai re-
tardului conceptual față în față cu 
inovațiile teoretice ale unei lumi 
deschise: „Dacă în România anilor 
’60-’70, gândirea lor era a unor des-
chizători de drumuri în structura-
lism și critică culturală, în schimb 
traversarea Oceanului îi transfor-
mă în critici conservatori, scep-
tici față de valurile deconstrucției 
și post-structuralismului, vorbind 
mai degrabă des pre sau în numele 
unei ariergarde (așa cum se și ex-
primă, de altfel, Virgil Nemoianu 
în O teorie a secundarului)”18.

Nebuloasa conceptuală a anilor 
’70-’80. Dinspre protocronism 
către postmodernismul teoretic

Tezele din Iulie 1971 marchea-
ză ideologic o revenire la cenzu-
ră. Fără a lua formele anilor ’50 și 
amploarea marxismului în practică 
stalinistă, se promovează un pro-
gram de exaltare a autohtonismului 
bazat pe o ideologie naționalistă. 
De fapt, din punct de vedere con-
ceptual, anii ‘70 schimbă din nou 
macazul pe care intrase literatura 
în perioada dinainte – bună parte 
din generația „comparatiștilor” care 
căutau să explice legăturile dintre 
literatura română și literaturile 
occidentale aleg să emigreze, pro-
tocronismul devine practică litera-
ră oficială și protejată, iar cea mai 
apropiată de Europa (singura din-
tre variantele posibile) devine gru-
parea cronicarilor de la România 
literară19.  

Astfel, Roxana Eichel pune 
foarte atent problema deficitu-
lui teoretic, în sensul că noua 
generație de „sincroniști” este 

lipsită de rigoarea studiului teore-
tic și folosește conceptul ca pretext 
de erudiție, fără a institui un dialog 
funcțional cu Europa și fără a crea, 
la rândul ei, teorie: „Departe de a 
încerca să susțin că perioada 1975-
1989 a fost marcată, în România, 
de un vid teoretic, cred că trebuie 
să confirmăm, totuși, «retragerea» 
către cronica literară și către isto-
ria literaturii române. Prezențele 
teoretice persistă prin Eugen 
Simion, Adrian Marino, Nicolae 
Manolescu, mai ales pe filiera im-
presionistă a criticii, îmbogățită cu 
reflecția asupra postmodernismu-
lui și asupra adaptărilor sale în spa-
țiul cultural românesc (antologia 
Generația ’80 în texte teoretice fiind, 
poate, cel mai elocvent și mai răs-
pândit document al acestei ramuri 
a reflecțiilor)”20. 

 În această perioadă, pro-
blema „sincronismului” reface 
amploarea dezbaterilor determi-
nate de Lovinescu în interbelic. 
Protocroniștii, în frunte cu Edgar 
Papu, schimbă direcția de mers a 
literaturii române, întrucât noua 
doctrină deformează dialogul cu 
Europa, pe care o face tributară 
acesteia. În fond, spre deosebire de 
politica oficială în care marile revo-
luții derivă din invenții autohtone, 
„Edgar Papu nu afirmă influenţa 
trecutului românesc asupra pre-
zentului occidental, dar neagă in-
fluenţa trecutului occidental asupra 
prezentului românesc”21. Din mo-
ment ce progresul și (r)evoluția vin 
din Est, Europa nu mai funcțio-
nează ca reper cultural, orice dialog 
conceptual cu aceasta fiind inutil și 
desființat. Pentru a se distanța de 
URSS, Nicolae Ceaușescu preferă 
pionieratul cultural și ideologic în 
detrimentul celui științific. Astfel, 
orice potențial complex de infe-
rioritate e răsturnat, din moment 
ce protocronismul asumă inde-
pendența literaturii române, orga-
nicismul și chiar autoritatea unor 
fenomene estetice preluate „pe ne-
drept” de Europa.  

 Criticii de la România literară 
încearcă să se pună cât mai mult la 
adăpost de falsul acesta ideologic. 
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Invazia de cronici și recenzii se 
explică, astfel, ca o încercare de 
contrabalansare a falsificărilor li-
teraturii prin întoarcerea la text 
(chiar și în formula denunțată în 
perioada anilor ’60 a autonomiei 
esteticului). De vreme ce, în această 
perioadă, e de recâștigat literatura 
și „adevărul în artă”, se înțelege că 
nu se mai poate discuta în aceiași 
termeni des pre un dialog concep-
tual cu Europa. Odată cu schim-
barea mizelor, pretenția de a crea 
concept care să funcționeze pe pia-
ța literară largă pare, de bună sea-
mă, exagerată.  

Unul dintre cele mai puternice 
răspunsuri din partea „sincroniști-
lor” față de protocroniști vine, în 
1981, din partea lui Mircea Martin 
în momentul apariției volumului 
G. Călinescu și „complexele” literatu-
rii române: „Avem de a face cu un 
«complex» atunci când în cuprinsul 
sau în urma judecăţii defavorabile 
apar exagerări, respectiv diminu-
ări ale proporţiilor reale, restricţii 
ori generalizări abuzive, încercări 
compensatoare în alte planuri sau, 
pur și simplu, răsturnarea planuri-
lor ca atare și, mai ales, a criteriilor. 
«Complexul» se recunoaște însă nu 
numai prin deformările produse, ci 
și printr-o anumită repetabilitate 
obsesională”22. După cum notează 
și Bogdan Crețu, replicile puternice 
referitoare la nevoia de racordare la 
Europa sau încercările de recupera-
re în salturi a unor etape culturale 
nu sunt deloc inocente. Ele vin ca 
replici pentru o politică a falsului 
și refac un soi de „teorie a formelor 
fără fond” în manieră maiorescia-
nă ca reacție față de „sincronizarea” 
artificială cu Europa și depășesc 
cu mult miza-tampon a textului, 
și anume analiza discursului căli-
nescian. 

Cu toate acestea, anii ‘80 caută 
să readucă literatura română (cu 
variantele ei critice) mai aproape 
de Occident, după ecartul puter-
nic al protocronismului. Aparatul 
critic devine semnificativ – pentru 
prima oară poate la cote de acest fel 
– întrucât el pune literatura româ-
nă într-un dialog de idei nu doar 

cu lumea europeană, dar, mai ales, 
cu un spațiu american considerat 
până atunci mai degrabă inaccesi-
bil. După 20 de ani de maturitate 
în Vest, conceptul de postmoder-
nism, importat târziu, dar cu succes 
în România, deschide o puternică 
bătălie între generații, deși, la o pri-
vire mai atentă, acesta funcționează 
foarte bine ca pretext pentru asu-
marea unei poziții critice, de orgo-
liu, de frondă generaționistă: „Dacă 
postmodernismul occidental a fost 
un simptom al pulsiunii concu-
renţiale, cel românesc a constituit 
o metodă de individualizare gene-
raţionistă, mai radicală decât orice 
opoziţii bazate pe poetici personale 
sau de grup”23. Generația anilor ‘80 
(în frunte cu Ion Bogdan Lefter, 
în rândul criticilor) simte nevoia 
ancorării în teren românesc a con-
ceptului. 

Astfel, Ion Bogdan Lefter ex-
plică acest decalaj față de postmo-
dernismul occidental ca o cerință a 
sistemului românesc, care nu a pre-
tins anterior o sensibilitate post-
modernă24. 

Fără a face neapărat o trece-
re în revistă a conflictului de idei 
dintre generația anilor ‘60 și ge-
nerația optzecistă – așa cum apa-
re el în numeroasele texte critice/ 
programatice ale perioadei, e de 
reținut încercarea criticilor de a 
problematiza în jurul conceptului. 
Deși importă majoritatea teoriei 
din Vest (mai precis din textele lui 
Ihab Hassan, Lyotard, Baudrillard 
sau John Barth, U. Eco, G. Vattimo, 
G. Durand), reprezentanții celor 
două generații o rediscută în acord 
cu realitatea românească: „Profilul 
postmodernismului preferat de cri-
ticii «vechilor» generaţii este prin 
urmare cel «integrist», recuperator 
și eclectic, care ar permite coabita-
rea tuturor în sânul aceluiași curent. 
Iniţiativa de a renunţa la compo-
nenta poststructuralistă a fost re-
simţită, de altfel, de către o parte 
din scriitorii generaţiei ’80, ca un 
atac la individualitatea lor estetică, 
ceea ce a determinat o crispare a lor 
pe poziţii, chiar și atunci când tex-
tualismul a început să dea semne 

evidente de sterilitate și declin”25.  
Legăturile cu modernismul 

explicate de șaizeciști, inovațiile 
textualiste aduse în teren de optze-
ciști, delimitarea de prefixul „post-” 
și substituirea acestuia cu „meta-” 
sau „transmodernismul” încearcă 
să mute treptat discuțiile dinspre 
text spre metatext26. De altminteri, 
după cum notează Andrei Terian, 
diferențele dintre șaizeciști și opt-
zeciști se explică prin preferința 
unora sau altora pentru La Nouvelle 
Critique sau pentru grupul Tel 
Quel27. Dacă în perioada anterioa-
ră conflictele critice se purtau, mai 
ales, între „sincroniști” și „autohto-
niști”, în anii ‘80 direcția de orien-
tare e, fără îndoială, către Occident, 
înspre sincronizare, diferențele fi-
ind date de viteza de raliere ide-
ologică și metodologică cu Vestul. 
În fond, în ceea ce privește metoda, 
Terian remarcă întocmai distan-
ța între curentele literare ale epo-
cii și viziunea critică, atâta vreme 
cât postmoderniștii lucrează încă 
cu rețetarul criticii valorice28. Ceea 
ce pune în evidență criticul este că, 
mai mult decât un „postmodernism 
fără postmodernitate”29, această 
direcție presupune o nouă viziune 
asupra felului de a teoretiza fără un 
instrumentar pe măsură. De bună 
seamă, lărgirea ariei de discurs, 
amplificarea subiectului în criti-
ca literară, importurile teoretice și 
dialogurile cu conceptele adopta-
te scot critica literară din autosu-
ficiența ei de până atunci, fără să 
implice neapărat mutații puterni-
ce în felul de a scrie critică și de 
a construi concept. Teoria devine 
relevantă doar în măsura în care se 
raportează la textul literar, în așa 
fel încât postmodernismul în criti-
ca literară a anilor ’80 ține încă de 
conținut și prea puțin de formă30.

Critica literară românească se 
individualizează în peisajul me-
tadiscursiv al literaturilor lumii. 
Confundată deseori cu istoria li-
terară, independentă de cele mai 
multe ori de teorie și de concept, ea 
devine cea mai semnificativă expre-
sie des pre text în postbelic. Dacă li-
teraturile „canonice” pledează, mai 
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degrabă, pentru istorie și teorie în 
încercarea de a rămâne centrele de 
putere ale World literature, literatu-
ra română se înscrie în acest circuit 
printr-un gen periferic prin gradul 
de subiectivitate pe care îl implică. 
Totuși, invazia cronicărească nu ex-
plică pe deplin deficitul teoretic. Pe 
de o parte, ea caută revenirea la text 
și contrabalansarea falsului ideolo-
gic transferat asupra literaturii, iar, 
pe de altă parte, aceasta amplifică 
orgoliile criticului, care se pune pe 
sine mai presus de metodă.  

Or, deficitul teoretic e, la fel de 
bine, un rezultat al metatextului 
care deservește ideologii. De data 
aceasta, conținutul și miza angajată 
devin superioare metodei. Fără în-
doială că această deservire de ide-
ologii nu e străină nici de critica 
Vestului. Metadiscursul e, de cele 
mai multe ori, angajat într-o direc-
ție sau alta, însă, spre deosebire de 
Occident, unde textul nu face decât 
să dea glas unor convingeri auten-
tice ale criticului (așa cum o face, 
de pildă, și critica noastră de direc-
ție), în literatura română bruiajele 
vin, mai ales în perioada socialis-
mului și a comunismului naționa-
list, dintr-o incompatibilitate între 
crezul personal și ideologia oficială. 
Astfel, se poate observa cum istoria 
literară își pierde din putere odată 
reinstrumentalizată politic31, cum 
teoria funcționează adesea în con-
texte prea largi pentru a mai avea 
specificitate și sens, iar critica li-
terară ajunge să le conțină pe cele 
două până odată cu ieșirea de sub 
dictatură, din anii ’90. De la realism 
socialist la autonomia esteticului, 
protocronism și postmodernism, 
critica românească rămâne una de 
import, încă disfuncțională con-
ceptual, dar care câștigă tot mai 
mult conștiință de sine în raport cu 
nevoia de metodă.
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„MÂNA ÎNTINSĂ CARE NU SPUNE O POVESTE…”. 
DESPRE NOTA DE SPECTACULAR A ESEISTICII 

LUI N. STEINHARDT

Adrian Mureşan

Admiraţiile mateine ale lui 
Steinhardt și apartenenţa sa la un 
cerc al mateinilor din cultura ro-
mână i-au putut întări acea încli-
naţie structurală, burgheză, nu doar 
pentru formulele unei epici situa-
te la întretăierea dintre realism și 
modernism, ci și pentru clasicis-
mul și decadentismul secolelor al 
XVII-lea și al XVIII-lea, tendinţă 
accentuată pe filiera unei francofi-
lii estetizante, atât de proprii stilu-
lui matein. „Birtul franţuzesc” din 
zona istorică a Bucureștilor, eva-
darea în ficţiuni, reveria în grup, 
pitorescul micii istorii cotidiene, 
idealizarea misterului și a „veacului 
francez” aristocratic și rafinat, toa-
te aceste ingrediente narative care 
au creat emulaţie printre mateini 
nu l-au ocolit nici pe Steinhardt. 
Contaminările stilistice în raport 
cu autorul comentat, atât de spe-
cifice eseistului, recunosc în proza 
mateină o sursă bine conturată, un 
partener constant de dialog cultu-
ral, cu numeroase filiale ale nos-
talgiei burgheze, ale identităţii 
reprimate din cauza factorului re-
presiunii ideologice. Prin urma-
re, scriind cu cerneala autorului 
comentat, Steinhardt preschim-
bă aceste complicităţi stilistice în 
complicităţi temperamentale și 
chiar ideologice. O privire stilis-
tică, concentrându-se în paralel 
asupra scrisului lui Steinhardt din 
perioada postbelică și asupra ro-
manului Craii de Curtea-Veche, va 
proba fără dificultăţi această con-
taminare, începând cu predilecţia 
pentru anumite formule ori cu-
vinte menite să coloreze argotic 
ori arhaizant vocabularul comen-
tariilor, pe fundalul mai general, 
specific lui Steinhardt, de con-
cesii făcute „spectacolului critic”: 

„codoș/codoașă”, „chezășie/a che-
zășui”, „i s-ar fi zis ‹‹maestrul›› (…), 
ce mai ‹‹schiţe›› i-ar fi tras, maica 
ta Doamne!”1 (formule folosite de 
prozatorul-creator al personajului 
Gore Pirgu, adaptate ulterior de 
Steinhardt, spre a dezavua preten-
ţiile totalizatoare ale istoriei „can-
titative”), mergând până la reflecţii 
dezvoltate ulterior în eseistica te-
ologică steinhardtiană („Cel veș-
nic care, după cum spunea mătușa 
Smaranda, pentru păcatele noastre 
are cumpănă deosebită și înșeală la 
cântar”2) ori în registru grav, exis-
tenţial, al unei Weltanschauung: „Și 
apoi, libertatea nu mi-aș fi jertfit-o 
nici pentru ca să port steaua împă-
ratului în gvardie. De acum, stăpâni 
aveau să-mi fie numai fantasia și 
capriciul”3.

Steinhardt aduce o contribuţie 
notabilă în critica culturală româ-
nească nu doar pe planul ideilor, 
prin constanţa unei voci bine in-
dividualizate și printr-un „tem-
perament” critic original, mai cu 
seamă în raport cu viaţa literară ro-
mânească a deceniilor opt și nouă, 
ci și prin anumite forme și des-
chideri stilistice anticipatoare ale 
unei jurnalistici literare libere. Nu 
mai puţin ar merita subliniată aici 
introducerea în circuitul comen-
tariului literar a unor micro-spe-
cii narative, a unor mici licenţe 
sau gesturi critice insolite, precum 
anecdota critică, repovestirea în 
manieră proprie a subiectului unui 
text literar, complicitatea stilistică 
cu autorul comentat, infuzia livres-
că a comentariului critic etc.

Totul stă, la Steinhardt, sub 
semnul taifasului, al teatralităţii, 
al mărturisirii și al povestirii. Una 
dintre „cruciadele” derulate, de 
pildă, împotriva exceselor criticii 

factologice și biografiste se încheie 
mai mult decât sugestiv, nu prin-
tr-o concluzie sau prin remarci cu 
rol în fixarea, recapitularea ori sin-
tetizarea fluxului ideilor aruncate 
în luptă, ci printr-un – altminteri, 
foarte bine ales – citat, extras din 
finalul nuvelei „Remember”: „L-am 
oprit scurt: ‹‹nu ţin să aflu nimic››. 
Și cum se uita uimit la mine, nești-
ind ce să priceapă, am apăsat pe cu-
vântul din urmă, rostindu-l de mai 
multe ori. ‹‹Îţi va părea ciudat, am 
urmat, dar după mine unei istorii, 
frumuseţea îi stă numai în partea ei 
de taină și dacă i-o dezvălui, găsesc 
că își pierde tot farmecul››”4.

Format – și apoi forţat de împre-
jurări să rămână – la școala subver-
siunii, șlefuindu-i instrumentarul, 
Steinhardt este, în mod cert, și un 
remarcabil cititor speculativ, unul 
dintre cei mai buni din câţi am 
avut. Un caz edificator pentru ma-
niera de a repovesti pe cont propriu 
sau în chip anecdotic textul supus 
analizei îl constituie felul în care se 
deschide un excelent eseu, intitu-
lat „Automobilul și minciuna”, în 
care se pleacă de la subiectul banal 
al unui roman comercial, L’Homme 
à l ’Hispano de Pierre Frondaie, un 
best-seller al anilor ’20, pentru a se 
ajunge la o discuţie cu caracter etic, 
și anume la nevoia de „a trata ne-
concesiv și riguros minciuna”. Iată 
cum începe textul critic: „Georges 
Dewalter e un bărbat de vreo trei-
zeci și trei de ani, frumos și ferme-
cător, sărac și ratat”5. Debutând 
astfel, eseul lui Steinhardt se citește 
cu sufletul la gură, mai ales de către 
cei care nu cunoșteau în prealabil 
romanul respectiv. Or, după cum 
se știe, Frondaie a ajuns ulterior un 
romancier dat uitării, atât în ţara 
sa de baștină, cât și printre cititorii 
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români. De altfel, în masivele noas-
tre dicţionare de scriitori francezi, 
numele său nu figurează în ni-
cio rubrică, singurul dintre criticii 
noștri cunoscuţi care îl menţionea-
ză fiind un afin al lui Steinhardt, 
Alexandru George.

O formă savuroasă de anecdo-
tă critică întâlnim și în textul cu 
care se închide volumul Prin alţii 
spre sine. Dezvăluind cititorilor că a 
fost întrebat de către câţiva prieteni 
apropiaţi dacă nu s-a simţit lezat 
în amorul propriu pentru că mai 
tânărul și intransigentul Mircea 
Scarlat l-ar fi contestat într-un ar-
ticol apărut în Viaţa Românească, 
Steinhardt surprinde, livrând drept 
răspuns o nouă poveste. Un soi de 
fabulă sau povestioară cu iz evre-
iesc, în genul lui Sholem Aleichem 
(autor frecventat în tinereţea inter-
belică), până la urmă o parabolă pe 
tema criticii literare, în care „acţi-
unea” se desfășoară într-un mediu 
negustoresc:

„Vine o cucoană. Roșiile astea sunt 
verzi, spune ea înfiptă. Nu-s verzi, 
doamnă, răspunde vânzătorul. Și, sco-
ţând una din maldăr, o ridică și-o în-
făţișează cu dragoste cvasi-părintească. 
Dar cucoana strâmbă din nas și pleacă 
semeaţă mai departe. 

Vine un pensionar, se uită la roșii 
bănuitor. Au fost cândva bune, zice, 
acum îs putrede. Nu-s putrede, domnu-
le, sunt coapte, numai bune de mâncat, 
deloc trecute. Dar pensionarul dă din 
umeri, se posomorăște și se îndepărtea-
ză nemulţumit. 

Vine o bătrânică, șubredă, mititică, 
sprijinită într-un băţ și cere să guste 
din brânză. I se întinde o fărâmă pe un 
vârf de cuţit lung. Molfăie fără grabă 
fărâma și se înfioară. Își clatină capul: 
potroacă, șuieră printre dinţii gălbejiţi: 
e potroacă! Vai de mine face producă-
torul și dă să-și apere produsul, dar bă-
trânica se sprijină mai tare pe băţ și se 
tot duce, oţărâtă, fără să-i dea ascultare. 

Vine un vlăjgan, gustă și el din 
brânză; de două ori. Își ţuguie buzele. 
Nu-i sărată, exclamă el dispreţuitor. 
Cum se poate! Se minunează produ-
cătorul. Vlăjganul însă a luat-o înainte, 
ca din pușcă. 

Așa-i și cu scrisul. Autorul își pu-
blică marfa și o pune la dispoziţia pu-
blicului. (…) Unii fac observaţii critice, 
alţii osândesc: cu duhul blândeţii ori cu 

asprime, cu perfidie ori și cu termeni 
grosolani. (…)

Libertatea scrisului, libertatea criti-
cii. Aceasta-i esenţa. Celui ce se supără 
ușor îi prinde bine să stea frumușel aca-
să ori să nu pună condeiul pe hârtie”6.

Ceea ce, mai în glumă, mai în 
serios, părea a fi la început o des-
prindere, o dezminţire, o parabolă 
negativă, se transformă, de fapt, 
pe fondul scrisului histrionic al 
lui Steinhardt, într-o pledoarie. 
Parabola concepută într-un stil in-
direct liber nu are în vedere doar 
raportul (negativ) dintre un crea-
tor și criticii literari, ci și, în sens 
invers, înfăţișarea unui mediu al 
pluralităţii, nevoia unei pieţe cul-
turale (nu doar a celei subînţeles 
agro-alimentare), în care polemica 
de idei, dezbaterea, dezacordurile, 
experimentele să poată fi susţinu-
te în deplină libertate, un mediu pe 
care Steinhardt nu doar că nu l-a 
recuzat niciodată, ci, dimpotrivă, la 
care s-a raportat mereu, nu fără o 
vădită, și întru totul firească, nos-
talgie a interbelicului.

De ce au avut textele lui 
Steinhardt succes după 1990, din-
colo de aureola evreului intrat în 
legendă din raţiuni etice, morale și 
biografice? De ce se editează și se 
vinde și astăzi Jurnalul fericirii în 
tiraje considerabile? Există, cu si-
guranţă, întotdeauna un cumul de 
raţiuni și de factori, asupra cărora 
merită a medita, la fel ca asupra 
destinului ideilor lui Steinhardt în 
postcomunism7. Însă primul im-
puls, răspunsul, în fapt, cel mai sim-
plu la această întrebare ni se pare 
a fi următorul: Steinhardt place și 
este citit în continuare pentru că, 
oriunde am deschide această carte, 
precum și altele ale sale, autorul știe 
să spună o poveste. Mai știe și că 
literatura nu poate înlocui întot-
deauna realitatea, că nu este doar 
o artă a cuvântului, cum înclinau să 
creadă prozatori din linia Vladimir 
Nabokov – Radu Petrescu, ci con-
tează și acea forţă interioară cu care 
se atacă marile teme, intuiţia supe-
rioară a condiţiei umane, așa cum o 
priveau, de pildă, Dostoievski sau 
Kafka. Prin urmare, Steinhardt a 

avut câștig de cauză după 1990, și 
întrucât a știut să preţuiască – fireș-
te, în parte datorită destinului său 
excepţional – simplitatea ingenuă 
a acţiunii de a povesti ca pe un alt 
mod de a fi stilistic adecvat8.

Pe de altă parte, am putea să 
ne întrebăm ce implicaţii critice 
conţine, până la urmă, celebra re-
plică propusă de pelicula lui Nae 
Caranfil? „Mâna întinsă” care tre-
buie să spună o „poveste” este deja 
istorie: astăzi o subînţelegem, o tra-
ducem prin sintagma „strategii de 
marketing”. „Pomana” este atenţia 
după care, odată cu poststructura-
lismul și cu societatea de consum, 
toată lumea aleargă. Modul de gân-
dire în „satul global” al indivizilor, 
anticipat de McLuhan, s-a schim-
bat în chip considerabil. O clipă de 
atenţie este tot ce ni se solicită, și 
nu doar în semnarea de pacte fic-
ţionale în marginea cărora teoria 
literară ne-a obișnuit a glosa, dar și 
pe traseele audio-video, pe canale-
le media, de la fermentul YouTube 
până pe uliţele Facebook. Astăzi 
se poate citi, viziona ori se poate 
obţine acces pe internet la aproa-
pe orice fel de produse artistice, 
cu condiţia acceptării acelor in-
termitenţe ale reclamelor, ale pro-
movărilor mai mult sau mai puţin 
agresive, în esenţă ale unor forme 
vizibil evoluate de publicitate, prin 
care procesul de solicitare impera-
tivă a atenţiei, pe toate căile, fri-
zează, uneori, după caz, cerșetoria 
mediatică ori marketingul terorist. 
A ști să nu plictisești audienţa a că-
pătat astăzi, la fel ca în Filantropica, 
valenţele unei înzestrări providen-
ţiale.

Privind din unghi spiritual-re-
ligios, un alt ferment al actualităţii 
discursului lui N. Steinhardt provi-
ne din capacitatea scriiturii sale de 
a accesa acel tip de spaţiu extrem 
de îngust, al unei literaturi care fa-
vorizează un imaginar pe care l-am 
denumi al „frontierei sapienţiale”, 
exercitată fie în chip fragmentar, 
fie prin decupajul unui dialog viu, 
în interviuri, în convorbiri, în epis-
tole, în eseuri ori în alte texte de 
graniţă, în (și prin) reviste, edituri, 
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site-uri, fundaţii, asociaţii etc9. 
Reprezentanţii acestui tip de lite-
ratură, atât în modernitate, cât și 
în postmodernitate sunt extrem de 
puţini, întrucât printre ei se numă-
ră doar acei autori sau personalităţi 
spirituale cu o solidă construcţie de 
imagine, esenţialmente sub aspect 
etic, carismatici și care au reușit 
să ridice paradigmatic sau la rang 
de program spiritual preţuirea in-
dividului mai presus de afilierea sa 
ideologică, căutând, cu alte cuvinte, 
ceea ce ne apropie, nu ceea ce ne 
desparte10. Paul Cernat face refe-
rire, de pildă, la acei scriitori care, 
bucurându-se de prestigiul rar, 
manifestat într-un soi de canon 
paralel celui oficial, oferit îndeobș-
te eroilor spirituali și generat de 
fantasme soteriologice, determină, 
de fapt, receptorul să forţeze „des-
chideri compensatorii către un stil 
de viaţă visat, al freneziei creatoa-
re și al bucuriei de a trăi liber: the 
Romanian dream”11. Bineînţeles, 
nu trebuie să confundăm aceste 
producţii „selecte” (Cernat îi inclu-
de aici pe Steinhardt și pe Noica, 
precum și pe „exilaţii” Eliade, 
Cioran, Ionescu) cu acelea ale di-
verșilor popularizatori triumfaliști. 
Spre deosebire de aceștia din urmă 
susţinători adesea numeroși ai unei 
gândiri „tari”, burdușite cu certi-
tudini, adepţii graniţei sapienţiale 
își livrează cititorilor, în stil exis-
tenţialist, mai degrabă propriile 
frământări, propriile incertitudini, 
decât convingerile osificate, me-
nite a deveni obiectul unui proze-
litism. Din seria aceasta, ale cărei 
vârfuri își asumă riscurile practică-
rii, mai presus de orice, a valorilor 
toleranţei și ecumenismului, fără 
a se feri să recurgă la o gestică a 
cotidianului și chiar a ludicului – 
vezi cazurile celebre, precum al lui 
Mahatma Gandhi ori al actualului 
papă Francisc –, suntem încredin-
ţaţi că face parte, în spirit, și N. 
Steinhardt.

Particularitatea eseistului și 
memorialistului român constă în 
fermentul existenţialist-creștin, 
preluat tardiv, și în contextul asi-
milării unor traume existenţiale, 

pe urmele generaţiei sale trăiris-
te, poate că în chipul cel mai evi-
dent, de la Mircea Eliade, care în 
Oceanografie (1934) lansa celebra 
„Invitaţie la ridicol”, pe urmele 
modelelor reprezentate de Ghandi, 
Don Quijote sau Iisus, operă când-
va repudiată de tânărul Steinhardt. 
Este incredibilă fidelitatea cu care 
eseistul și memorialistul postbelic 
va urmări și va pune în practică 
strategiile de lectură sugerate aici 
de tânărul Mircea Eliade, acelea 
ale răstălmăcirii, ale răspărului și 
ale scandalizării providenţiale a ci-
titorului comod și apatic, prin în-
șelarea metodică a orizontului său 
de așteptare:

„Cetiţi o carte bună, una din acele 
cărţi perfect scrise, perfect construite, 
remarcată de critici, aprobată de public, 
încoronată de premii. O carte bună – 
adică o carte moartă. E atât de bună 
încât nu zguduie nimic din marasmul 
și mediocritatea noastră; dimpotrivă, 
se integrează perfect în toate mărunte-
le noastre idealuri, micile noastre dra-
me (…). Mediocritatea se confundă 
de cele mai multe ori cu ‹‹perfectul›› și 
‹‹definitivul››. A evita ridicolul înseam-
nă a refuza singura șansă de nemurire. 
Singurul contact direct cu eternitatea. 
O carte care nu e ridiculă, un gând care 
e aplaudat de toţi de la început, a re-
nunţat prin însuși faptul succesului la 
orice potenţialitate, la orice virtute de a 
putea fi reluată și continuată. (…) Nu 
vorbesc de ridiculul mecanic, de ridicu-
lul unui om alergând după o pălărie de 
paie sau de ridiculul unei fete care vrea 
să apară drept femeie fatală. Acesta e 
un ridicul de superficii, un ridicol soci-
al, creat de reflexe și de inhibiţii – și el 
e nefecund spiritualicește, ca orice act 
reflex. 

Dar gândiţi-vă la ridiculul lui                      
Iisus, care afirma sus și tare că El e 
fiul lui Dumnezeu; la ridicolul unui 
Don Quichotte, care agoniza pentru 
că oamenii de lângă el (oameni cu bun 
simţ, oameni raţionali, oameni cu frica 
ridiculului, oameni morţi) refuzau să 
vadă într-o fată urâtă pe Dulcineea lui; 
sau la ridicolul lui Ghandi, care opu-
nea diplomaţiei și artileriei britanice 
non-violenţa, viaţa interioară și con-
templaţia”12.

În contextul producţiilor litera-
re ale acestei „graniţe sapienţiale”, 

locul important pe care îl ocupă 
segmentul „convorbirilor” și „măr-
turisirilor” în contextul operei și al 
gândirii lui Steinhardt este întru 
totul sugestiv, meritând a fi recon-
figurat, prin urmare, în contextul 
receptării postcomuniste. Nu doar 
capetele de afiș precum Jurnalul 
fericirii ori Dăruind vei dobândi au 
contat în povestea acestui succes 
editorial, ci și cărţile de convor-
biri cu titluri incitante, captivante 
– firește, producţii tributare unui 
marketing de anii ’90 – precum 
Monahul de la Rohia răspunde la 365 
întrebări incomode… (apărută iniţi-
al la Editura Revistei „Literatorul”, 
în 1992) sau Primejdia mărturisirii 
(1993), o splendidă carte de con-
vorbiri cu Ioan Pintea, inclusiv 
sub aspectul compoziţiei. Merită 
insistat asupra racordării scrierilor 
lui Steinhardt la această filieră cul-
turală și spirituală extrem de rară, 
cu atât mai mult cu cât din seria 
respectivă nu fac parte, în opinia 
noastră, nici formele anti-isto-
ricismului elitist și performanţei 
culturale, de tip Noica, și nici tri-
umfalismul ortodoxist și anecdo-
tic, de tip Ţuţea. Ca să ne aducem 
aminte de non-aderenţa ultimului 
la acest tip de parcurs sapienţi-
al-ecumenist, atât de necesar mile-
niului frământat în care am intrat, 
trebuie doar să îl cităm: „Cu ungu-
rii nu putem avea probleme mili-
tare: dacă dăm drumul la toţi caii 
din Ardeal, în două ceasuri se pișă 
în Budapesta”13. Este, prin urmare, 
cât se poate de clar: ne situăm, în 
acest caz, departe de europenismul 
lui Steinhardt și devine tot mai evi-
dent faptul că Adrian Marino s-a 
înșelat, tratând nediferenţiat aceste 
cazuri, mânat de o grabă lipsită de 
discernământ critic în a tranșa ceea 
ce constituia obiectul propriilor 
sale idiosincrazii.

Note
1. Mateiu Caragiale, Craii de Cur-

tea-Veche, ed. îngrijită şi prefaţată de 
Perpessicius, Editura pentru Literatură, 
Bucureşti, 1965, p. 126. Exemplele pot 
continua. Într-un eseu pe tema adversi-
tăţii notorii şi a antipatiilor literare dintre 
Tolstoi şi Dostoievski, după ce constată 
rezervele reciproce, „delicatele abţineri”, şi 
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înainte de a extrage „lecţia dură” privind su-
punerea „geniilor şi a oamenilor superiori”, 
în sfera vieţii cotidiene, faţă de aceleaşi „legi 
psihofiziologice” precum oamenii de rând, 
ochiul hâtru al comentatorului recidivează, 
rezumând insolit chestiunea: „Nu cumva 
Gorică, vorbind fără înconjur, ar fi putut 
spune: nu prea se înghiţeau, harţabalele?” 
(„Între Dostoievski şi Tolstoi”, în Steaua, nr. 
7 / iulie 1977, p. 42). 

2. Mateiu Caragiale, op. cit., p. 159. 
3. Ibidem, p. 158. 
4. V. N. Steinhardt, Critică la persoana 

întâi, ed. de Florian Roatiş, Polirom, Iaşi, 
2011, p. 73.

5. Idem, Incertitudini literare, ed. de 
George Ardeleanu, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 
341-346. 

6. Idem, Prin alţii spre sine, ed. de Flori-
an Roatiş, Polirom, Iaşi, 2012, pp. 457-458. 

7. Un factor important în receptare îl 
constituie şi existenţa unui interes vădit, 

în ultimii ani, din partea unor cercetători 
tineri pentru scrierile şi pentru figura lui 
Steinhardt: Adrian Tudurachi, Oana Soare, 
Ioan Stanomir, Irina Ciobotaru, Luigi 
Bambulea, Călin Emilian Cira, Roxana 
Eichel, Adrian G. Romila etc.

8. „Simplitatea nu e o concesie, e o con-
secinţă, e o decantare, o eliberare de scorii, 
greşeli şi bâiguieli (…), e totuna cu econo-
mia mijloacelor”, (N. Steinhardt, „Către un 
elogiu al simplităţii”, în Viaţa Românească, 
nr. 6, iunie 1973, p. 184; reluat în vol. Incer-
titudini literare, ed. cit., pp. 317-318). 

9. „Orice radiografie a epocii post-
decembriste va trebui să pornească de la 
încercările literaturii de a se adapta atât 
economiei de piaţă, cât şi noilor canale de 
comunicare şi să exploreze, înainte de toate, 
încrengătura de relaţii care îi leagă pe actorii 
câmpului literar de diverşii poli mediatici, 
financiari şi instituţionali” (Andrei Terian, 
Critica de export…, Editura Muzeului Lit-

eraturii Române, Bucureşti, 2013, p. 302). 
10. „Nu diferenţa, ci asemănările din-

tre noi mi se par importante. După ce vom 
cădea de acord asupra lor, vom avea timp 
să vorbim şi des pre diferenţe” (Mircea 
Cărtărescu, Pururi tânăr, înfăşurat în pixeli, 
Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 203).  

11. Paul Cernat, Existenţialismul 
românesc interbelic, Editura Muzeului 
Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 
2013, p. 37. 

12. Mircea Eliade, Oceanografie, cu 
un desen inedit de Marcel Iancu, Editura 
„Cultura Poporului”, Bucureşti, 1934, pp. 
24-25. 

13. V. 322 de vorbe memorabile ale lui Pe-
tre Ţuţea, cu o prefaţă de Gabriel Liiceanu, 
ediţia a IV-a, Humanitas, Bucureşti, 2009, 
p. 132. 
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LITERATURĂ.

CORPURI SUSPENDATE

Radu Andriescu

Salut.
În Anglia am fost taxist și măcelar
și am făcut, în general, de toate.
În țară eram sculptor și inginer TV.
N-am avut copii, 
dar am câteva sute de bătrâni. 
John mănâncă mash, mash, mash. 
George e gata, 
la dormitorul 26. 
Hi, I’m your assistant. 
Can I take care of you? 
George se uită în tavan că a murit de mult 
și softul l-a filmat. 
Thank you, George, 
replică obligatorie. 
 
Ceai și pastile, pe căruciorul cu rotile. 
Pare să fi fost un bărbat frumos, 
copii, 
familie. 
Deschizi dulapul. 
Vrei astea? 
George e înghețat, 
dar pui costumul pe marginea patului. 
 
Cum manipulezi corpul uman. 
Începi să-l speli. 
Anumite zone fac răni. 
George are răni. 
George trebuie uns. 
Pe clipboard e corpul lui George, 
să știi unde să-l ungi. 
Unele răni trebuie unse de trei ori. 
 
George e ca un buștean tăiat, 
imagini cu copii la parapantă, 
dar George e mort. 
Îl dai cu talc. 
 
Te uiți la scheletul pe care-l mai poartă. 
Îl simți ca pe un fel de entitate,
de care ai grijă. 
Ești plătit cu 8 lire 50, 
două corpuri pe oră, obligatoriu. 
 
Dacă altfel nu se poate, îl trezești.
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Ai mers o oră jumătate, până la George.
E înghețat. Se uită fix la lustră. 
 
Cu ce să-l mai îmbrac pe George. 
Haine spălate forțat.
Îl schimb de trei ori pe zi.
îl schimb la breakfast,
Îl schimb la prânz și seara. 
Avea un metru 90, 
acum e gri.
Snickers mișto, probabil Nike, pentru George. 
Niciodată nu mi-am permis tenișii lui George. 
Cu ochii mei de la Plastice, 
mă uit la ei. 
 
89 de ani,
trupul ei încă e tare, 
la câte-am văzut. 
Tina are părul pubian verde. 
M-a înjurat în toate felurile. 
În dulap are doar 3 rochițe, 
hippy. 
 
Cum schimbi rochița unei femei de 80. 
Te apropii precaut. 
Ea așteaptă lupta, cu un zâmbet. 
E cool. 
Managerul, ownerul și șeful 
te urmăresc.  
Good morning, Tina. 
Te scoli la 4, 
mergi cu metroul și faci șifturi de 12 ore.
Iar la dizabilități – 
 
picioarele lui Tony clipocesc ca niște brațe, 
ca degetele mici de la brațele noastre. 
Prin ’30 Julian Huxley, eugenist
și evoluționist, scria:
Ce ne facem?
 
Nu-ți dau pâinea asta cu stafide. 
E un protocol. 
Un ritual. 
 
Lucrez acum nu 12, 
ci 14 ore. 
Lucrez cu Steve, un gay cu părul roșu. 
Mama lui stă la pub. 
Sunt tari de tot încă de dimineață, 
dacă-i mai prind când ajung cu metroul. 
Suntem 4 pe-un șir de 14 ore. 
 
Jerry era campion-jockey, impecabil, 
ciocolată. 
Vii jockey din Nigeria 
să fii șef la personal, 
pe dizabilități. 

58 LITERATURĂ.



Jerry arată ca majordomul pământului. 
Jerry din Nigeria. 
 
Mama Affrikka îți dă cafea 
prin toate conexiunile ei nigeriene 
de la Gatwick, din aeroport, 
iar în congelator
are pești exotici și rădăcini 
pentru orice probleme. 
Affrikka ne-a născut 
și Affrikka ne mănâncă, 
8 kg de gâturi de curcan și LSD.
Mama Affrikka 
îți arată cum se mănâncă viața, 
ca un KFC.
 
Și după asta vine Katrine, diva casei. 
În urechi poartă diamant de mii de lire. 
Eu îi trezesc pe toți, cu Mama Affrikka și Jerry.
Trei macarale de ridicat din pat 
pentru trei oameni, în încăpere.
Iadul pe pământ,
să mergi cu Katrine la baie. 
Urlă din toți rărunchii la macara
că se simte neputincioasă,
ca insecta în chihlimbar.
Toți o iubesc. 
 
Peter e cel mai complicat. 
Cu frate șef de lojă, 
Peter e tăiat de-aici pană aici 
și abdomenul e o gură cu 3 furtunuri
prin care lucrează ficatul, pancreasul 
și trebuie să vezi ce-ți spun și senzorii. 
Pe Peter trebuie să-l ștergi, 
să-l duci la DVD-uri porno 
pe care le iubește, de-o viață. 
Are 66 și e tare, 
cu toate cablurile lui din scrot. 
Iar scaunul rupe tot pe holuri, 
ca BMW-ul negru. 
Un băiețel bătrân, bogat

59



într-o vară, ne-am tuns amândoi la fel
vizavi de profesională, de unde am luat și păduchi.
rași pe margini, dați cu fixativ să stea părul țepi,

cum era moda în Italia.

tot ce voiam în acea vară era să arăt ca Monu.
el avea cercel în ureche, medalii la judo
și mirosea a deodorant. bronzat, cu smaralde în ochi,

a venit din Toscana cu o mare promisiune:
„o să futem cu freza asta. vom fi de puta madre.”

n-am futut nimic în vara aia, e și complicat
când ai zece ani și înjuri doar în abstract,
dar am reușit să enervăm un copil din vecini

care ne-a văzut plimbându-ne printre sălcii:
doi indivizi identici, cu părul proaspăt aranjat
și blugi lăsați, tricouri albe, siglă Adidas.

„cine pula mea vă credeți, poponarilor?
stați mereu împreună ca niște bulangii.
cine sunteți, vă credeți mai buni ca restul?”,

a strigat băiatul cu ochelari și pistrui,
păstrând o distanță sigură față de noi. eu nu,
dar văr-miu sigur ar fi putut să-i rupă capul.

Monu a ales să tacă pentru câteva momente,
cu gura întredeschisă și ochii mijiți în lumină,
de parcă ar fi calculat toate scenariile.

„dacă suntem, ce?”, a zis, cumva plictisit,
„ție doar ți-e ciudă că avem cu ce, nu ca tine,
un țăran prost și sărac. hai, marș la tine acasă.”

atunci mi-am dat seama că nu violența,
nu crizele de nervi, pe care le am de mic copil,
îți pot aduce câștigul. câteodată, e de ajuns

să afișezi un calm indiferent și aspru,
pe care l-am văzut, mulți ani mai târziu,
la toți oamenii pe care i-am iubit.

spre seară, cu același calm supranatural,
a făcut un lucru care m-a tulburat teribil.
ne plimbam aiurea, coboram de la vie

Deodorant

Mihnea Bâlici
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pe un drum marcat de anvelope și bălegar.

în locurile noastre nu sunt măslini, nici citrice,
dar podișul imită ceva din reliefurile meridionale:
coline nesfârșite, acoperite cu podgorii și lanuri,

la adăpostul cărora s-au făcut locuințe de chirpici.
lângă pârâul bifurcat, sub zborul circular al uliului,
e acum un sat care doar în vacanțe mai învie

printre terase, troițe și malaxoare de beton.
într-o astfel de vacanță, Monu mi-a zis:

„știi, când soarele apune și e roșu ca sângele
înseamnă că se deschid porțile Iadului
și Diavolul vine pe pământ să ne ia.”

am încercat să stau liniștit, dar n-am putut.
teama și uliul erau una. am alergat spre casă.
în spate: bulgări de pământ; râsul lui văr-miu.

a doua zi, mama m-a ras în cap.
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POEME

Raluca Boantă

ne pare rău că nu suntem mai blânzi
instinctele de bază nu intervin și toată drama atârnă
în aerul grețos expirat nu de noi de alții 
ce dorințe simple
să nu ne arunce nimeni în aer
s-avem puterea să înghițim în gol și 
să înclinăm instinctiv corpul pe trotuare înghesuite

suntem oameni din ce în ce mai mari / asta e o afirmație de neschimbat
și gurile noastre moi caută un mediu stabil o sursă de mestecat inepuizabilă
din obligație toată aventura se petrece pe dinăuntru
niciunul nu poate spune că celălalt e mai ferit

suntem oameni din ce în ce mai mari
ne-a mai rămas bucuria așezată a gândurilor puține
și toate zilele noastre câte vor fi
ne vom privi de departe

sigur la urmă ar mai fi multe de adăugat dacă ar fi să fie fără opreliști și fără morală
iubita ta frumoasă la braț duminica o salată de castraveți pentru ea dimineața devreme
ea va sta alături pe marginea păturii și va veghea prevenind izbeliștea 
eu nu intervin mă culc din neliniște să nu îți simt lipsa
când ești într-un loc în care fără eforturi prea mari
aș fi putut să fiu și eu
noi două n-am fost niciodată la mare
dintre toți oamenii tot timpul mi s-a părut că tu înțelegi procesul ăsta al conversației dintre doi oameni altfel
acolo unde am încăput bine
acum abia ne strecurăm
și în mod normal asta n-ar trebui să fie un inconvenient
dacă istoria legăturilor nervoase n-ar avea prelungiri senzoriale
și nu ne-ar trimite din când în când
impulsuri cu toată grația unui arsenal de arme nucleare competitiv

îmi place când ne întoarcem la Cluj noaptea
vremea e bună oricum ar fi – noi
la jumătatea apropierii
lumina care vine dinspre tine nu se împarte cu alții
e cea mai blândă și mai sfioasă dintre lumini
singura și neconfirmata atingere – dragostea noastră
vine și mă cumințește și mă ține când merg
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privirile noastre sunt bune dar vin din lumi diferite
te mângâi pe cap nu mă tem de nimic
la radio preocupări mișcările antisemite
abuzuri influențe occidentale
cfr cluj – fcsb în continuare unu la zero
nu mi-am spălat părul
putin e președinte pentru a patra oară
te țin de mână să ațipesc

tu ești așa într-un loc nepotrivit tudor
cine crezi că îndrăznește să se apropie
toate jocurile astea toată bunătatea și sănătatea
sunt făcute pentru oamenii slabi
nu știu din ce parte nu se pompează suficient 
dar nu vom ajunge prea departe
la câțiva kilometri distanță tu ești bolnav
și eu mă tem să nu mori
în zilele noastre te duci ușor nu ca pe vremuri
aici e liniște dar liniștea asta nu ține de mine
și oricând cineva ar putea izbucni în hohote
ultimele zile au fost mai potrivite
au fost cumsecade sau seci
și tot ce se petrece acum e cel puțin gândit
să ne facă să ne simțim liberi și fericiți
tu rămâi întins controlează mișcările
acoperă-ți spatele pune-ți ceva pe cap
numai bolnav să nu te știu
bolnav și singur
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POEME

Elena Boldor

singurul lucru care-mi amintește de tine e posterul cu kate moss

mi-a trimis un mesaj și mi-a zis că e cel mai 
bun lucru care mi s-a întâmplat
sunt momente în care cred că așa este

e doar spațiul care ne face să ne simțim singuri 

când beau devin moale și derutată&
funcționez după principiul simetriei

presupun că mereu am avut această instabilitate emoțională
și frică de a mă reproduce

de aceea îi place să mă simtă neajutorată dar mai mult decât atât
crede că ar fi singurul lucru care m-ar putea ajuta

creierul lui acționează ca și consiliul de securitate al onu
autorizează în mod legitim utilizarea violenței asupra corpului meu

este minunat să ai ceva de atins.

THIS USER ACTUALLY LIKES HAVING THEIR HEART BROKEN

elementul esențial al puterii îl reprezintă dominanța
raportul dominanță – supunere este motorul relației noastre

vreau să urli la mine și eu să urlu înapoi și amândoi să ne amintim
că am avut cândva o relație pentru care merită să urli

când mi-ai spus că mă comport de parcă am uitat că ne-am despărțit
am pornit playlist-ul pe care obișnuiam să-l ascultăm și mi-am pus capul sub pernă

încă e greu să fac față la toată viața asta fără tine

visul meu e să fiu atinsă într-un mod f intim de cineva în timp ce plâng
și să fiu iubită exact așa

de fiecare dată când cineva mă atinge
îmi dau seama că alea nu erau degetele tale și încep să plâng

e patetic pentru cam 10 minute și OK pentru 30 de secunde

cel mai grav lucru e când nu te mai poți bucura nici de asta.
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POEME

Lucian Brad

GAIDEN 2 (FRAGMENT)

Te rog nu-mi vorbi de parcă-s același de-acum două luni ca două pagini
Ea îmi alunecă pe față în tocuri și fundul pe șolduri motorul
Și-mi vine în palmă o iubesc
Și suntem în relație ca să fim vulnerabili
după atâta heartbreak…
Ea este geniu emoțional 

Doamne încă învăț să-i fiu bărbat și aliat
Adică să fiu om cu om de fapt orice ar mai putea însemna
Și dacă nu se poate să poată
Specia mea să dispară cât să facă și ea plimbări noaptea
Cât să se facă și cealaltă celălalt
Doamnă încă învăț
Dar se poate și fără să dispară nimeni asta mă doare
Că trebuie doar mintea de bărbat să nu respingă empatia
Ca un organ extraterestru în om

CORALA DE MINUNI
(feat. Maria Miruna Solomon, Cristina Alexandrescu, Silvia Grădinaru)

vă chem în lumină
să fim laolaltă.
există pulsația care 
ne duce departe.
înflorește rizomul
– noi îl dansăm.
uite că putem fi
lucruri frumoase

suntem o altă generație de femei 
care se compară la baie
spunem   corpul   perfect   există
& el începe să existe în mai multe corpuri deodată 

e nevoie de sânii mei & fundul tău 
& o inimă dezamorsată

o poză un like și suntem bine alunecăm pe feed în jos
din când în când se deschide o fereastră
ce mai faci / cum ești / cum te simți
acum vorbim și suntem bine
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în muncile sincere, de fată harnică, încep să cred tot mai tare că acest
coming of age e un mare work in progress și nu se termină vreodată, 
ceva ce sună ca o melodie & aproape niciodată nu știi dacă ai auzit-o
undeva sau dacă e produsă doar de creierul tău

tocmai aștern pătura pe pământ fertil

să micșoreze tristețea & să sune ca o aură

pe la 20 voiam să fiu ce n-am încercat să fiu în liceu

așa c-am fost mai multe versiuni de test pe diverse șabloane feminine,
de data asta subversive, să-ți pui probleme, să-ți știi opțiunile aproape
& aproape mereu să fie cineva care strigă nu te costă nimic să fii mai
drăguță

la 25 știi că cineva care nu simte că mai are ceva de pierdut a fost
exagerat de drăguț într-un punct

& am început să-l folosesc constructiv pe nu și să fiu mai mult eu
atunci când spun da

să nu disperi în fața micilor umanoizi care te leagă

de la 30 tot descopăr diferite laturi ale femeilor din jurul meu și ale 
mele, încît mi se pare că nu există un singur cuvînt care să ne 
definească sau un singur fel de a fi. multe sunt de făcut și asprii anii ce 
urmează, dar pe zi ce trece eu înseamnă tot mai multe. și e bine că e 
așa, doar să mai descopere și altcineva
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POEME

Lena Chilari

mamă e traumatizată de foame și sărăcie 
și nu a vrut niciodată 
să trec prin ce-a trecut ea 
însă ca să nu trec prin asta 
nu mi-a vorbit deschis niciodată 
despre sine și trecut 
m-a traumatizat cu violență 
și instabilitate emoțională
iar eu 
din copila
încălțată în pantofiori albi cu panglică
cu pălărie roșie dantelată
și burta plină de dulciuri și apă minerală
m-am transformat într-un adult care plânge dimineața.

iubito, ești o stafi –
dă –
te-aș mânca toată 
dar dumnezeul tău nu permite 
iubirile de același gen 
e păcat că trebuiesc 
exorcizată
lovită
scuipată 
răstignită 
cu o coroană de spini
și atunci ce folos mai ai din mine dacă-s 
putredă.

ca să urci în grădina edenului trebuie să fii singură 
sunt oameni și bestii care se vor uita la tine 
șopârle și șerpi la picioarele tale goale 
sunt flori cărări un soare dogoritor 
care te îndeamnă să te așezi pe băncuțele din stânci
dar fii atentă! aceste băncuțe nu duc nicăieri 
lăcățele mâzgălite cu inițiale 
două trei patru nume și niciunul singur 
uită-te dar nu te opri să vrei și tu
dacă te stabilești nu mai poți urca 
nu mai poți ști și-o să mori de curiozitate 
pe drum sunt oameni cu două fețe și limbi tăiate 
toți au aceeași culoare a pielii 
albă–galbenă–roșie–neagră 
sunt cupluri ce se iubesc 
și oameni care se mângâie singuri pe ei 
în timp ce citesc 
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să nu te oprești lena să nu te oprești
să urci și să gâfâi și să arzi pielea spatelui 
nu te teme să vorbești să întrebi să răspunzi 
dar nu te opri
nu te teme să te uiți la oameni în ochi 
și să le zâmbești sincer 
dar nu te opri
aleargă în ploaie și vânt aleargă
Grădini miraculoase Flori nemaivăzute 
Turnuri îndesate Suflete pierdute 
toate astea ți-e dat să le vezi 
să le atingi să miroși dar nu mușca
aleile cutreieră în lung și lat 
uimește-te și caută să vezi ușa sacră 
îngrădit/ă stă arhitectul cu chip de femeie și bărbat 
fler de copil/ă într-o lumină caldă 
dar lena nu uita de tata care te așteaptă jos
fugi după el fugi 
grăbită nici nu mai observa cum calci pe-o coadă 
ce te mușcă 
du-te-n mă-ta n-are timp de tine 
ușa se închide fără zgomot 
nu te opri la privirile bărbaților 
și ale femeilor frumoase nu te opri la tunuri 
și la îmbrățișări la colțuri 
tata tata tata să-l aduci pe tata cu tine
nu întoarce capul niciodată înapoi 
vei împietri
dar în locul scărilor 
cazi în prăpastie și nici măcar nu țipi și nici nu te mai temi
burta mare a tatei pe care n-o puteai cuprinde 
cu mânuțele tale din copilărie
ți-a ținut pernă de aterizare
săracul tata 
aproape i-ai făcut o gaură în burtă
— tata te doare? 
îl durea mai tare dacă nu mai veneai înapoi 
râde el plângând

nu-mi place aluatul fără umplutură 
rod brânza de vacă 
precum rodeam spatele mamei de murdărie 
un spate neted și mare 
un spate care ar omorî o orătanie 
dacă ar cădea peste Ea 
nu-mi place aluatul fără umplutură
nu îmi place mușcatul buzelor 
deși mi le mușc 
nu îmi place rosul unghiilor 
deși mi le rod 
nu-mi place să am slăbiciuni față de tine 
deși am 
nu-mi place să mi se șoptească în ureche 
că nu sunt ruptă din soare 
deși nu sunt
afecțiunea este o haimana care nu mă lasă să-mi văd liniștită de drum
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POEME

Horia Corcheş

1

mi s-a întâmplat de multe ori
venind noaptea acasă
când nu mai găsești decât shaorma
dar oricum nu în drumul meu
să opresc la magazinul non-stop
să cumpăr un sandvici în folie de plastic
cu șnițel și două foi de salată
să mușc din el pe balcon în vreme ce mai beau o bere
ascultând cârâitul greierilor
ca și cum nimic nu ar mai urma după
pentru că nimic nu a fost înainte
și apoi să fumez 
conștient că nimic nu mai contează după 45 
decât plăcerea

2

acum în timp ce scriu
îmi dau seama că mereu m-a salvat scrisul
la început am crezut că mă salvează iubirea
zgârciul care persistă în corp ca o durere la nivelul cotului
apoi am crezut că mă salvează iubirea și sportul
îmi făceam selfiuri la sală și le trimiteam femeilor pe care le iubeam
în tot acest timp credeam că scrisul și iubirea înseamnă succes
după 45 am înțeles
că tot ce contează e plăcerea
pentru că ea nu te salvează de nimic
dar îți oferă totul

3

stau la masă
cu toți care au mai stat la masă
glisez cu ușurință
între femeia – prieten
femeia – iubită
femeia – dependență
și alte femei
iar cu ceilalți dau mâna
întinzându-mă la răstimpuri
peste sticle goale
peste munții de farfurii murdare
și de scrumiere încărcate
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pe fereastră nevermore
și în cameră licurici mici în bradul de Crăciun
plăcerea se lasă ca o penumbră
peste lucruri și pe ceafa sticloasă
număr de la 1 la 45
mă ridic și cu țigara în colțul gurii
trag o folie subțire de plastic peste toți
îi înfășor bine,
ca-ntr-un cocon
din care nu mai au scăpare

4

există multă poezie
la 45+
vă zic ziua de astăzi
mâncăm meniul zilei
la restaurantul din cartier
pe terasă stau bărbații fără vârstă
beau bere fumează și discută despre femeile de la televizor și despre neveste
despre pescuit, fotbal
dar acum era frig
și înăuntru eram eu chelnerul care mi-a fost elev
la profesională
un tată cu o fiică
mâncau și ei meniul zilei
tatăl bea și un vin
era roșu și rotund în obraji că de la țară
și vorbea
cu un accent italienesc, tare, afectat
iar chelnerul s-a dus spre ei
și-a sprijinit palma pe umărul lui
l-a întrebat pe când nunta
el a zis în aprrrrilie, mai întâi
facem una mică în Franța
avea r-ul acela al străinilor
și mi-am dat seama atunci că nu italian
ea a spus:
dar iubi, ți-au plăcut sarmalele lui mama
însă nu am mai auzit răspunsul
exact atunci mi-a intrat un mesaj
era de la bancă
mă anunțau
că am mai încasat
niște drepturi de autor

5.

cu toții vom prinde miros de bătrânețe
mi-am dat seama de asta pe tinder
când am agățat o tipă mișto
ne-am dat întâlnire în parc
eu am ajuns înainte și i-am scris
geacă de piele, mască, țigară
oricum eram singurul din parc
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mai era o jumătate de oră
în care să ne tatonăm
înainte de a se închide ziua
a venit cu pletele alea roșcate în vânt
cu blugi rupți în genunchi foarte cool
am stat la câteva povești împreună
era foarte foarte
simțeam că nu trebuie multă muncă
e destul să lansez invitația
mâine seară de exemplu
pentru că tot ce contează după 45 e plăcerea
aveam confirmarea față în față
apoi mi-am dat jos masca
voiam să fumez o țigară
masca era parfumată
o simțeam poate în parfumul ăla pe farmacista rafinată de 35 de la care o luasem
dar acum voiam să fumez o țigară
în cele 10 minute câte ne-au mai rămas
când mi-am aprins-o, am inhalat adânc
am tras în piept nu doar fumul, ci și parfumul roșcatei
era sexy Jesus dar mirosea cumva și a bătrânețe
avea inclusiv mirosul cutelor de pe pielea arămie
care i se vedeau prin blugii rupți
am fumat țigara și am știut că n-o s-o mai chem a doua zi la vin (nechemând-o, mi-a și dat block)
pentru că tot ce contează e plăcerea
și parfumul ăla îmi amintea de cum vei mirosi și tu peste zece ani,
când vei avea 54
și când eu cel de acum
nu voi mai simți că miroși a 40 +
Și nici cei de 35 nu vor mai simți că miroși a 40
și singurii care vor mai simți parfumul
neamestecat cu mirosul morții
vom fi cei de 50 +
dar poate că atunci nu va mai conta
sau poate că atunci
plăcerea va veni doar
din numărarea cutelor de pe piele
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POEME

Vlad Drăgoi

toți vulturii și toți corbii imenși
pe care i-am văzut
planînd în depărtare
calmi sau puși pe vînătoare
i-am văzut pentru că mi-au fost arătați
de prieteni mai atenți decît mine
vă mulțumesc foarte mult
că sunteți atît de buni cu mine

***

niciodată nu am văzut o pasăre
să se așeze pe pervazul meu
ce e în neregulă cu mine

***

moni și sandu aveți la chișinău
un porumbel care s-a obișnuit 
să vină la geam ca să-i dați de mîncare
da am auzit că o să vă mutați 
în alt loc
mi se rupe inima
doamne dumnezeule

***

măi păsărilor
vreau și eu să știu
cum treceți voi așa
foarte aproape de capul meu
și foarte repede
încît dacă dau să mă feresc
știu imediat că-s fraier și că nu e nevoie
că voi oricum nu m-ați lovi
pt că sunteți cele mai bazate
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POEME

Teona Farmatu

theremin

(doar 1.)

astăzi:
fibrele din care ne-am scurs profit de iarba-nmuiată în smoală și
miere de muzica valeriană aștept
următorul bus cu căștile-n urechi. e o melodie tristă
și filosofică 

vocea a doua ft. hârâitul zilnic din poziție dreaptă la
ondulații perisabile

în timp

ce urc treapta mă încrunt odată cu băiețelul
care desface-acum o banană

tot așa de sincer și de grațios e și fumul de la 6 km
distanță nu cunosc nimic mai 
sincer și mai grațios
repetiția scanează o fâșie de nor așa apare confuzia. buricele degetelor
plesnesc de-o umplutură vișinie. un cap grăsuț mi se
pune pe genunchi

atâta blândețe care-mi trunchiază pulpa fiindcă nu-mi găsesc sfârșitul visez
la el senină cât gâfâi

și tu

trei etaje întrebi ceva te-așezi în
dreptul patului digeri un ochi luminos pe care
nu l-ai privit, doar l-ai văzut

de fapt

ai sincronizat noaptea precedentă cu umărul dislocat. aștepți un cutremur de suprafață să-ți
muști silențios pielița. în momentele subțiri mă gândesc la fabricile închise. în special
la cea de lângă restaurantul lu’ tata. 

ziua aia după lingura de cătină luată pe stomacu’ gol

dimineața 
portocaliul e cea mai zbârcită piele. mi-am trecut auzul printr-o lamă pentru
instrumentele-solilocviu pentru
întâlnirea cu oamenii
spațioși
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oamenii spațioși care nu gesticulează & nu urlă în mijlocul vidului & nu
imită păsările flamingo

aceleași magazine reprogramate să fie altfel 
dup-aia s-au pus lanțuri la uși

și ne-am străduit să rămânem împreună

actualizăm în permanență aplicațiile
e doar începutul
:
mâinile deasupra thereminului

conexiunea

[…]

trăiesc și cât se modernizează trotuarele cât există
semnul ăla nu călcați dar tot timpul apar niște
urme de talpă groasă și peste câțiva ani zici uite n-o fi știut
unu’ și-a călcat au știut
de fapt am ocazia să-mi las urma în siguranță să trăiesc
cu denivelarea pe conștiință 

APP(S)

o să fim partea unei agriculturi
online și te voi extrage dintr-un
pliculeț cu
semințe de mandarină

aeronautic 

să scrii despre copiii care și-au pierdut mamele
atunci o să-mi dau seama dacă la tine
m-am gândit tot timpul
ăsta

dacă o foarfecă mai puțin tocită
ar tăia părul meu lung și uscat
e știut că n-ai ce face cu părul lung și uscat. doar să-l tai și să te rogi
să-ți crească. pentru copiii aceia m-aș tunde te-aș duce de mână la ei m-aș duce
și pe mine cu tot părul în sacoșă

verdeața oricum își face loc între blocurile noastre
rezistente la trăsnete nu la
cutremure. se zice că asta-i zona de confort. aici depănăm echilibre 
trebuie să fii rapid. cobor mai devreme
și fac din așteptare capsula
aeronauților care-au zis că pe lună
se merge ca prin mortarul proaspăt
în miezul zilei
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ascult copiii ăștia cum trăiesc în creier până vii și-ți dau
lucrurile

mie mi-e
totuna

spațiile compulsive

aici totul bolborosește într-un
moment delicat
:

spun ceva la pauza de acomodare cu
sunetele celorlalți
și unu’ din noi își
va plictisi mâinile-n buzunar 

celălalt într-un mini-dispozitiv

doar dacă
singurătatea va depăși spațiile 
compulsive
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POEME

Mircea Andrei Florea

1.

e fata asta pe youtube, face asmr 
vocea ei joasă e calmantă, mă bagă în transă
i-am văzut toate video-urile, cum învârte 
pistilul pe un bol tibetan, cum șoptește 
în microfon, parcă venind dintr-o vizuină 
cum râcâie cu unghiile cărți vechi 
râcâit care de obicei pare grețos 
din mâinile ei îmi provoacă plăcere 
își trosnește degetele, își taie 
șuvițe de păr, surâde și spune 
I don’t know what got into me 
se preface naivă și e tristă 
că așa trebuie să se prefacă 
la început mă deranja
acum mă excită

în ultimul timp, video-urile i s-au schimbat 
uneori vorbește în limbi, desenează fără sens 
pe coli de hârtie, uneori simt și alte prezențe 
fiecare în fața unui calculator, robotizați 
sincron. îi simt lângă ea și mă simt 
gol. ultimul video e cel mai ciudat: 
nemișcată pe scaun, tace neîncetat 
în cameră se schimbă lumina, face 
să i se contorsioneze expresia

fată magenta amber coral. olive lavandă 
coral. fată sepia gold lime. magenta mint olive 
sepia lime jad 

m-am uitat la tot, așteptând 
să se întâmple ceva, nu țin minte 
cât a durat, m-am masturbat de două
trei ori. la un moment dat s-a ridicat
a părăsit cadrul, s-a întors 
într-un loc umed și primitor
o stare larvară 
fără acces
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2.

când mă trezesc, văd doar o pâclă 
verzuie, cețoasă, lumina țipar
ce se ondulează pe geam, ca și cum 
apartamentul e scufundat în ocean
sau mai degrabă într-unul din acvariile
adânci, nespălate de mult, în vitrinele
petshop-urilor.  

mă ridic și te caut, prima dată observ
mobila plastifiată, mă gândesc
că asta ai făcut tu în timp ce dormeam 
ai plastifiat și sterilizat, îți auzeam 
mișcările în somn, dar nu înțelegeam

te găsesc cu mască pe față, eviți 
contactul vizual. arunci mâncarea 
din frigider, spui că te-ai săturat
că tot ce mâncăm e prefabricat

ești nervoasă, dar lasă 
răcoarea artificială 
să te încetinească

te plimbi din cameră în cameră, te oprești 
în poziții ciudate, ești păianjen, cuibărit 
pe tavan, acum ești ficus, rhododendron 
stabilă mediului tău, acum ești mantisa, 
vrei să dispar

muște se adună la gurile de aerisire 
după gustul de fier și miros de urină

te plimbi din cameră în cameră, îți
cauți o gazdă, ieri ai fost larvă, curând
vei fi pradă, laba piciorului ți se mișcă
ca aripile unei insecte captive 

între lamele de sticlă 
pe cale să moară
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POEM

Florentina Gavrilă

am dormit zece ore
am visat că luna era mult mai aproape de pământ
o vedeam de la geam pe cerul curții din spate
avea multe cratere și nu era luminoasă
era 8 august
la știri spuseseră să nu ieșim sub nicio formă din case
căci apropierea lunii cauza dezastre naturale
it’s the tides
am închis toate ușile și geamurile
un bec s-a aprins pe hol în semn de urgență
ca iarna când primești alarme pe telefon în privința viscolului
pe același geam de la care priveam luna am văzut apropiindu-se o tornadă
m-am dus în sufragerie unde mama stătea întinsă fără vlagă pe canapea
i-am spus că ar trebui să plecăm ca să ne îndepărtăm de tornadă
ea a spus că oricum vom muri și nu s-a clintit

mama spune că viața e plictisitoare și aiurea dacă nu ești putred de bogat
eu zic că e chiar și atunci
singura speranță e un viitor mai bun
în care nu te mai simți așa
credința oarbă că totul va fi altfel
deși asta ai spus și în gimnaziu despre liceu
și în liceu despre facultate
iar acum o spui despre după-facultate
presupun că vei spera până când nu va mai fi nimic la care să speri
până când vei ști că nu se poate mai bine de atât
că this is as good as it gets
că nu mai există nicio perspectivă în care totul sau ceva s-ar putea vreodată schimba în mai bine

în ultimul timp cea mai semnificativă interacțiune umană a fost visul în care bonnie din how to get away with 
murder îmi șoptea ceva la ureche și zâmbea;
nu ai reușit să faci pe nimeni să te iubească
părinții tăi te iubesc dar ei sunt programați să o facă
ești persoana pe care toată lumea o place dar a cărei companie nimeni nu o preferă
[numărul de energizante pe care e nevoie să le bei ca să mori e descurajant de mare]
o invidiezi pe sora ta pentru toate lucrurile de care știe să se bucure iar tu nu
soare
câini
cosmetice
social media
muzica pop
îți spui că o să mai slăbești câteva kile cât să te simți bine cu tine și o să îți iei un șampon care o să-ți facă pă-
rul strălucitor cum scrie pe etichetă dar oricum nu o să aibă cine să te vadă poate doar când o să te plimbi sea-
ra un tip pe nume bogdan cu ochi albaștri tricou cu imprimeu pantaloni de trening și șapcă va veni din spatele 
tău se va prezenta și te va invita la o viitoare ieșire la suc tu nu vei spune nimic pe toată perioada  interacțiunii 
iar el va pleca stânjenit
faptul că te-a observat te va face să te simți un pic mai încrezătoare dar apoi te vei gândi că întotdeauna 
te plac doar tipii pe care tu nu îi placi și va înceta să mai conteze deși când o să vorbești cu băieți o să le 
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 povestești asta ca să știe că există băieți pe lume care te consideră frumoasă măcar la prima vedere ceea ce 
ar trebui să îți crească valoarea în ochii lor deși de fapt asta nu o să conteze absolut deloc
[numărul de dăți în care îți aprinzi și stingi laptopul într-o singură zi a devenit îngrijorător de mare]

după ce termini facultatea o să te angajezi și o să faci același lucru pentru tot restul vieții
o să te simți singură în continuare
o să cauți apropiere însă fără succes
o să scrii poezie potrivită
o să mai vezi un apus frumos din când în când în drum spre casă
o să-ți uiți în continuare plasa când mergi la cumpărături și-o să iei pungi
o să te vezi cu prietenul tău din anul I
el nu o să întrebe nimic despre tine dar o să accepți asta pentru companie și ca exercițiu de renunțare la ego 
și când o să ajungi acasă o să plângi
din când în când o să mai mergi la un concert în form o să stai cu geaca în mână și o să te uiți la toate persoa-
nele pe care le știi de pe facebook deși ele nu știu că exiști
o să-i scrii scrisori lui y. făcându-ți griji că răspunde doar din politețe
o să stai afară pe timp de furtună
o să citești cărți și partituri frumoase
din când în când o să mergi la cinema victoria
dacă încă o să mai lucreze acolo v. o să-i judece pe toți care intră și o să-ți ofere ciocolată neagră
într-o zi nu o să vină nimeni la filmul de la ora trei și atunci o să proiectați ce vreți voi
o să te întrebi dacă e în regulă să te regăsești în poeziile triste ale unor bărbați de 30-40 de ani
și cum se face că pe facebook nu par deloc triști sau singuri
în unele nopți o să te deranjeze zgomote din vecini
de reciclat tot nu o să ai unde și o să te simți vinovată
o să te chinui să găsești încălțări pe mărimea ta
o să cauți în continuare șamponul potrivit
o să-ți apară riduri și o să te întristezi
o să te bronzezi pe nas și o să te enervezi
o să ai dureri de cap din cauza ochilor
o să simți frustrare de fiecare dată când nu o să găsești un cuvânt în dicționar
o să mori de cald sau de frig în tren
o să vrei să ai păr lung fără să trebuiască să simți că ai păr lung
o să crezi că nu ești destul de deșteaptă pentru a înțelege unele lucruri
o să hiperventilezi din cauza durerii menstruale
o să te compari cu alții și o să te simți oribil
o să încerci să te convingi în continuare că viața fără alți oameni e posibilă și agreabilă și o să te simți prost 
că nu ești nici măcar genul de om solitar care-și este suficient sieși în orice moment al vieții sale
o să speri la existența meselor de o persoană în restaurante
o să încerci să nu te plictisești de puținele lucruri care îți plac
o să te simți degeaba pe lume
o să te întrebi cât mai durează
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POEME

Matei Hutopila

1.

neața

e chiar și mai devreme de atît
dorm oamenii în case încă
dorm viermii-n maț dorm gîndurile
dorm oasele-n același loc

bunică
ieri șase ani în urmă
lucidă și de pe picioare
pe față marea frică
dar pt cei din încăpere glume
pînă la urmă
de tot

e liniște în casă
femeia și copilul dorm
prin somn ia țîța-n gură

afară
păsările în copaci
și de pe jgheaburi
cîntă
tu ce faci

duminica la slujbă plictisiți
mergeam în fundul cimitirului, la spînzurați
să strîngem viorele

mi-e dor de tine
ce rost să fac cu asta ceva, orice

2.

tristețea s-a mutat
din blocurile gri
în casele pustii
din suburbii

după-amiaza trece
cu lumina ei oblică
umbra alungită a lucrurilor

pe terasă

efectul de seră
miroase
a lemn încins și plastic

în bătaia razelor
un vecin uitat acasă
poster realist-eroic în culori suprasaturate
heirupistul în repaus

casele corporatiștilor
ei la muncă
ei la muncă

3.

orele dimineții
cînd petrecăreții
postfestum
în primul tramvai
în taxiuri cu rău la curbe
pe jos în frigul dintre blocuri
jalnică priveliște
spaime regrete
și voma-n gît

orele dimineții
orele somnului zvîrcolit
în vis – foștii fostele
și alte șanse ratate

puțin înaintea răsăritului
orele laikurilor emo
pe social media
online doar cei mai triști
cu ochii injectați
dincolo de insomnie
împotrivindu-se deconectării
ei nu vor adormi
ei se vor prăbuși

orele dimineții
cînd corporatiștii deschid ochii
în atac de panică
și-ncep dialogul cu șefii
închipuit
necenzurat
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4.

prietenii mei
mama răniților
au plecat
cînd n-am mai zis ca ei

să port grija cuiva
nici a mea

starea lucrurilor
starea vremii
și fețele de pe afișe
treaba lor

81



POEME

Cosmina Moroşan

piele și alianță
 
Printre luminițele din gang miros colțul cu rigle.
Suntem foarte fericiți pentru pătrunjel, în plus.
 
Scanează un calcul
în inima de pe vagon.
Visele par bule de neputință și extaz 
când te întinzi
ca un meșter poticnit
peste defectele unui frigider de baracă.
 
Spui ghiduș refrenele unui pitic
dintr-o țară greu de localizat.
Înțeleptul primordial e un ecran prin fân.
O bandă personalizată
protejează pietricele.
 
Vai, ce suflet 
cotropitor, chinuitor
și nici nu pot să-l măsor.
 
Vă zăresc în el ca pe primul coridor la școală,
între lambriuri și perdeluțe,
dincolo de care zăceau
mușcatele banale, totale.
 
Mă îmbrac și văd furculițe.
 
Tu fii bun, melancolicule –
în miraj fetița ține cuvântare
nu de reportaj.
 
Terminată.
O scumpă grăbită.
 
Veselă, 
 
neobosită.
 

Ciorbița Epicurei

Îngrijiți, deplasați
salvăm veriga rubinie.
Gândurile-s de copil încercând creta.
 
Alarmează cu umbra dovlecei.
Beato solitudo: ai început prin efemeride
sub trene de rafie.
 
Amicii celei mai puțin distructive logici, 
fără pudori ursuze, 
sunt eprubetele cu ghirlande.
Mâncând din sine, ceva se extinde tulburător:
o ciupercă sub sare, un mușchi
de vată.
 
Au traversat nivelele diferite ale unei densități discrete.
Eroul (un pliu) adora incert mâlul
pe volane cârpite.
 
Pacea – Lyn sub ulm
implicând cvasi-reciprocități
din folia muiată
pe tava încălzită.
Între dispariție și apariție – evaporă opoziții.
 
Realitatea prostește-acum în vis.
Linii întrerupte 
ocolesc la nesfârșit.
 
Universul le-ncâlcește duios.
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curtea serioșilor-senini
 
– cuprinde brândușele
și ziua sincronizează generozități:
 
vâri pocnitori în tomberon,
mirat la barăci luminate de butoane,
iar viața se vânzolește
plusând pe comunicare
și nu-i prea opacă
trecută prin gând binevoitor/
întoarsă la copila din fabrica pufuleților.
 

(Zdrelea varză în căciulă,
pe rucsacul pupăcios.

Uguia-ntre farfurii.
Că abundența era
iar, de nu se zărea,

pe carpete o apă complicată lucra).
 
Praf de usturoi mai triază inteligența
în momente de grătăreală continuă.
Târziu lectura-ți împunge ordinea
și glitch-urile chiar degajează afecte –
 
                   Murmurul Nerei.
                                              Friguri de la bucurie.

                                             Fum pe fașe,

      fără 
      grije.
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POEME

Horia Şerban

totentanzlied
moliile acopereau fotografia traumelor, legănându-se încet & deliberat în fața inconștienței halucinante a dimineții.

în timp ce-și suge degetul, băiatul își privește în oglindă trupul gol pentru prima oară; încleștează dinții 
în jurul degetului, venele albastre. ochiul păros în fața ochiului de sticlă, obiect al controlului, mașinărie 
dezbrăcată de substanța limbajului corporal, transcrisă prin autonomie & eficiența mișcărilor. 

peste ochii lui, o membrană subțire de tifon. senzația febrilă se-mprăștie înăuntrul craniului,
se pierde într-o disonanță de voci.  

își scoate dinții cu calm, îi așază pe masă. pielea albă albă albă. patul puștii, un animal încordat, lipit de 
maxilar. mama coboară-nspre el, sprijinindu-se de balustradă. 

trage piedica, 
țintește.

cătarea metalică – un soare distant suprapus peste fața femeii.

își desface atent vocea pentru a-i urmări mecanismul, derularea unui instantaneu cu un vierme ce i se târăște 
de-a lungul coapsei. 

dimineață, corbii mâncau din sacii de gunoi scheletul unei șopârle.

își trece degetele prin păr, alunecă de-a lungul coapselor, pieptul încordat. lovește cu vârful bocancului un copil 
îngropat în zăpadă; fragmente de carne se desprind într-un trosnet aseptic. 

deciziile subordonate unui mecanism inutil – 
splendidă panoramă a eșecului. 

mirosul anemic de lavandă învelește tâmplele.

tâmple, gât, maxilare, plăcere dizgrațioasă. degetele tremură peste trăgaci; un țesut străin căptușește interiorul 
gurii. 

tâmple, gât, maxilare, plăcere dizgrațioasă. degetele tremură peste trăgaci; un țesut străin căptușește interiorul 
gurii. 

așteptarea derulează prin corp izolări suprapuse într-o liniște mecanică.

reprimările nu vor putea fi descoperite, se vor amplifica reciproc.

viermele ajunge aproape de genunchi, cade, se arcuiește în gol într-o mișcare lentă, monotonă & nesfârșită.

mama coboară-nspre el. cătarea metalică – un soare distant, suprapus peste fața ei. urmele de sudoare pe 
 trăgaci. impresiunea trăgaciului pe deget
s-a transformat într-o rană vie, s-a închis.
rapid, lucid & tranzițional. 
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pulberea rămâne o vreme suspendată în aer, se așterne peste pielea de alabastru transparent. 

glonțul străpunge craniul,
părul năclăit de sânge, întins de-a lungul scărilor, perfect precum un pat de campanie. 

o dimineață dezarticulată & inumană se prelungește în inutilitatea zilei.

modus significandi 1
izolarea perpetuează & normalizează 
spaima impotentă.
ochiul meu păros strălucește prin vizetă,
prin capcana de caracatițe,
supurează 
lumină 
petroliferă.
lecție vie ce inundă un muzeu al ordinii; se contopește cu ersatz metamorfoze, departe de halucinații solvente: 
își revendică senzorialitatea prin exercițiu de luciditate, strălucește prin vizetă ca o fabrică scufundată;
cât să-mi transpară abandonul confortabil, fără a mă pune în pericol.
ieșisem în curtea interioară, pentru a mă balansa în plasa aerului, să-mi atrofieze brațele, să le înnod între ele. 
îmi amintesc cum mi-am ucis mama – semăna cu o prună aproape putrezită, căzută la baza copacului, o prună 
pe care mi-era teamă să o ating. ochiul de sticlă privea gloria chiromantică a dispariției.
nici acum nu puteam desluși ce cauzează această putrefacție, din ce crisalidă se naște & în ce pământ  
va fi-nghițită. 
ruină a volatilizării de care ne atașăm trupurile, 
liniștea singură avea să mă apropie de ea. 
închid ochii, relaxez pumnul, degetele se desfac, adierea printre șanțurile papilare, sentiment de acalmie 
împrăștiindu-se în mine precum o spermă neagră. 
trăiam o paralizie cicatrizantă de vis & plictiseală,   
o experiență sinucigașă afirmată totalitar
precum un corp deposedat de el însuși 
în contenție mecanică. 

modus significandi 2
de-a lungul coridorului de caolin, difuzoare răspândesc în surdină adagioul din sonata a treia de beethoven.  
tentativa malignă de a îmi orienta acuzarea înspre un corpus coercitiv inaptă să se consume. nici diminețile 
petrecute în pasaje tranzitorii de greață nu au un echilibru propriu. 
albastrul adânc se contopește cu un albastru tăios în punctul opus deschizăturii din perete, roțile cărucioarelor 
precum castaniete pe coridor, viermele intră în gaura din perete.  
ablațiunea sonatei a treia accelerează, se defragmentează într-o judecată inaccesibilă – recurența disciplinară a 
impotenței de a îmi aminti motivele pentru care mă aflu aici. 
am trenat sub această judecată, pe care sincer & inconștient am ajuns să o privesc asemenea unui apel la milă, 
îngăduind față de ceea ce aș fi săvârșit obediență deplină înaintea unei amnezii liberatoare.
prin rechiziția propriului corp am deprins naturalețea atașamentului pentru o autoritate maternă, ocrotitoare; 
entitate capabilă să gratifice neobosit precum un soare viral injectând în fibra mea sarcina sacrificiului.
or, consider că absența vocației de a îmi orienta acuzarea înspre acest atașament este o expresie a sacrificiului, 
reiterată când sunt împins într-un scaun cu rotile de mâinile asistentelor, când sunt hrănit de mâinile asisten-
telor, când mâinile asistentelor îmi sfredelesc creierul. 
acceptarea extazului filial suplinește imposibilitatea de a retrăi acel actus reus.
difuzoarele redau același pasaj, aud din nou reverberația unei împușcături; fiecare notă un glonț expulzat din 
țeavă, un cuib de viermi în cicatricea memoriei.
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Dan Sociu

***
 
spăl și de-o mie de ori mistria
dacă-mi cere Meșterul meu
că pîn-la urmă cine-oi fi și eu
să-i pun la îndoială măiestria

și fiindcă nu-i ies din vorbă defel
mi-a zis că-mi dă o altfel de mistrie
cînd o să ies de-aici din sihăstrie
și-o să vină să mi-o dea chiar El
 
 
 
***
 
 
degeaba am venit cu flori și portocale
saloanele spitalului erau goale
„s-au ridicat și-au plecat toți de dimineață”
ne-a zis o infirmieră luminată la față
 
 
 
***
 
iarna, Iov se încălzea cu bălegar
lua bălegarul de la un măgar
la schimb, i-l explica pe Martin Buber
în timp ce-și scărpina cu-n ciob o bubă:
 
de-aș spune - el, te-aș obiectifica
și-ai fi deci un ceva ce aș avea
dar dacă-ți spun - tu, nu sînt și n-am nimic
nu mai ești, că numai sîntem, știi cum zic?
 
se făcea tot mai frig, tot mai noapte
cum se priveau atenți, dintr-o parte
prin aburii calzi, în lumina de lună
cei doi tăceau într-o limbă comună
 
 
 
 
 

 

***
 
după niște zile-n care a fost mort
dar cu dureri în gît și-o febră rece și nasoală
Lazăr a ieșit la el pe stradă în Earls Court
să-și ia din Coop lămîi și-un bacs de apă minerală
 
ploua mărunt și mirosea a viu și prospețime
și aerul îl săruta cu lăcomie
pășea plutind pe-un zîmbet prin mulțime
știu pentru că așa ceva mi s-a-ntîmplat și mie
 
omul abia înviat are o gravitație specială
femeile simt și simt și copiii și cîinii
trăgeau spre el de-și dezechilibrau stăpînii
și-automatul a uitat să-i încaseze apa minerală
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POEME

Maria Miruna Solomon

semi-confesiva

Pâlcuri și pâlcuri sub satelit astăzi.
Micile păsări în raid
curăță cerul deasupra.
Niște diletanți sunt toți,
și sunt și eu ca ei.
Îi visez strânși în poieniță,
bezmetici și abstracți,
figurile copilăriei mele.

Nu ne mai amestecăm 
în contexte, e doar lumina pură,
angelică peste prieteni atât de frumoși.
Cum să îndrăznesc să cer constante?
când eu abia târăsc un corp eteric
de la unul 
la altul.

Nu prea contează
cine se mai
întoarce.
Oamenii prinși în căuș
lăsați inevitabil să 
zboare.

fata care nu e

O făptură pe întuneric
se stinge și se-aprinde.
N-o pot opri.
Sunt doar intenția
ce fluctuează pe lângă oglinzi.
Imaginea care răspunde și-apoi fuge.

Pentru ce momente-atâtea de trezie?
E chinul minim, se cațără, împunge,
se tot cațără. Și pentru tine
mici arce construiesc, și câte și mai câte.
Să fie razele care mă saltă în grădină.
Să trec prin spirit ca prin apă,
prezentă-n toate cele, 
cu puterea după mine, 
dulău pufos în lesă.

N-am țintit decât înspre bine,
tot timpul ăsta mult. Oligarhiile sunt însă trecătoare,

iar peștii mai greu înoată, înoată
înspre mal. Uite, sunt lucrurile-ușoare,
din urmă țopăind extatic.
Dacă-s micuța preoteasă,
sunt și lumina de dincolo de mal.
Acasă liniștea apasă. Tai și spintec
în ogradă,
zi teribil de frumoasă.

Aș vrea să vin cândva în vizită,
s-aduc cadouri în plăsuțe, și vânat.
Dar mă alint în luna mai,
trăiesc aici, printre crenguțe,
nu prea mai e nimic de discutat.
Magia ce mă-mpinge
a obosit și ea
de la atâta reflectat.
Lucidă-n ploaie-aș vrea să fiu.
Promit că n-o voi ruina latent,
promit că nu-s nimic mai mult
decât o disipare 
în extern.

poate prea mult

și când mă trezesc tot certați suntem.
uit cum florile se desfac
se învârt și se fixează

moartea lor
în timp crește.
moartea mea
poate prea mult

dacă mă-ndepărtez exponențial
ai putea și tu să-ncerci
să revii drept undă

din când în când. 
sau mici semnale
să produci 
în rază.

aproape-intersecții, 
să nu cer altceva, 
să nu cer.
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Cătălina Stanislav

Hospital Drama
„Nu e vina ta” e ceva ce auzi des după o despărțire. 
Nu credeam că e vina mea, mersi.  
E și un ton anume. 
Cum mă întreba în fiecare dimineață o doamnă cu care am împărțit un salon odată:
 “ce faci, puiule?”
Ea grăsuță și cu voce domoală 
Eu bandajată de parcă avusesem un accident de mașină
de fapt mi se infectase un cercel, dar devenise grav, pentru că ăsta e talentul meu.

Sunt bine, le zic oamenilor, de parcă am fost grav bolnavă.
Nu e ca și cum pot să spun
că mă uit la seriale cu doctori și fete frumoase 
că știu că Meredith joacă prost și are un râs enervant
dar după vreo 6 sezoane cumva a început să-mi placă de ea
fiecare episod pare să aibă două chestii esențiale:
mereu e cineva care moare și altcineva care nu și-a mărturisit iubirea
pe cineva lovește autobuzul, sau moare într-un accident de avion 
și se decide ca în ultimele minute de viață să zică 
hei, voiam să știi că eu sunt mega îndrăgostită de tine de 10 ani.
apoi el plânge. 
și el e îndrăgostit, dar e bărbat, nu și-a dat seama
hai să ne luăm o casă și un câine, să avem un lac cu un dig
zice printre lacrimi
și un leagăn din ăla făcut dintr-o roată de mașină
(care roată și câine pur și simplu vor fi deja acolo când cumpără casa) 

Sunt bine, știu că oamenii în viața reală nu dau buzna unii peste alții în saloane de spital și țin un discurs 
frenetic de 10 minute la sfârșitul căruia se lipesc de toți pereții din salon pupându-se cât colegii lor zâmbesc 
de partea cealaltă a ușii cu geam. 

În viața reală cred că oamenii se despart și poate au relații mediocre mulți ani 
în timp ce verifică statusul altcuiva pe facebook 
și intră pe site-uri rusești 
ca să vadă în secret storyuri pe instagram
și în timp ce tastează username-ul în search bar le tremură degetele și le bate inima, 
aproape ca și cum ar da buzna într-un salon de spital
să-și mărturisească sentimentele cuiva care urmează să moară. 

În viața reală oamenii cumpără bilete de avion cu ultimatumuri care nu se îndeplinesc 
și apoi suferă în spatele ecranelor în fiecare zi câte puțin. 
Dacă nu te trezești dimineața și îi vezi fața și pur și simplu nu mai poți de fericire numai din cauza asta, 
 atunci nici nu mai merită nimic, mi-a zis un prieten când eram beți într-o dimineață în București, în lumina 
roșie a unui hotel de lângă gară, de unde am plecat mereu mai singură decât am intrat.

Sunt bine.
Te-am căutat pe google de trei ori deja
simt că încep să înnebunesc
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mă gândesc cu groază 
că dacă mor într-un accident de avion 
nici n-o să avem alea trei minute să-ți zic 
cât de des visez că ești în bucătăria mea dimineața. 

De zece mii de ori
Crezi că ai făcut sex poate de zece mii de ori până acum? Îl întreb în timp ce-și pune blugii ca să ieșim la dis-
tanță de 5-10 minute unul de altul din cameră. Pufăie ușor pe nas și aproape se revoltă că am spus chestia asta 
copilărească pe care am furat-o dintr-un serial despre o aventură. În fața liftului care duce încet și dureros spre 
tine, mă gândesc că noi sigur am făcut sex de zece mii de ori. Sunt mecanisme plictisitoare și sunt mecanisme 
care ne țin în viață, adâncitura pe care o lasă oasele tale în coapsa mea interioară când ești deasupra, poziția 
tălpilor mele care poate să-ți indice exact ce trebuie să faci mai departe, forma nasului meu care intră perfect 
în spațiul dintre lobul urechii și maxilar. Sunt mecanisme plictisitoare, dar sunt mecanismele care ne-au adus 
în camera asta minusculă în care am stat lângă tine cât ai vomitat toată noaptea, în capete diferite ale patului, 
și am crezut că e ultima noapte în care te mai văd. Am crezut că e ultima noapte în care vreau să mă apropii 
cu puțin prea mult entuziasm și tu să ridici mâna, degetele drepte, mereu drepte, să înclini capul, să apeși 
aerul in jos ca și cum ai spune unui trompetist să o lase mai moale, să facă loc altei părți din orchestră. Ultima 
noapte în care ne spunem că ne iubim și eu repet te iubesc te iubesc te iubesc în cap, ca și cum n-o cred în 
totalitate, dar dacă repet poate n-o uit. Ultima noapte în care îți simt genunchii în spatele alor mei și îți mut 
picioarele în poziția care îmi convine cel mai mult, pentru că aproape toate oasele tale mă înțeapă și mereu mă 
întreb dacă nu ți se pare ciudat să am coapse mult mai puternice decât tine. În barul de jos se recită poeme în-
tr-o limbă pe care n-o vorbim niciunul și știm amândoi că-s proaste. Știm amândoi că poate atunci ne vedem 
pentru ultima dată, între cutii de zantac și tesco indigestion relief rămase de acum un an, când încă puteam 
să ne văd copiii imaginari alergând în curtea școlii pe lângă care treceam uneori în drum spre bibliotecă, unde 
mâinile tale se întindeau și atunci drepte și apăsau aerul dacă uitam că trebuie să vorbesc în șoaptă.

Flamand
Trec prin fața casei lui Rembrandt azi și vreau să mă gândesc la ceva nostalgic
gen ce tare îmi amintesc obloanele astea verzi de ochii tăi
sau mai știi când ne-am luat ciocolată caldă de la cafeneaua asta de pe colț
care acum e un bistro olandez
oare ce poți să-ți iei dintr-un bistro olandez
dar ochii tăi nu-s verzi
și nu ne-am luat ciocolată caldă
Îmi amintesc patul mic al lui Rembrandt
și femeia asta Saskia pe care zicea că o iubește
E ciudat cum gândurile mele de atunci despre mine și tine 
și patul nostru mic și dorința mea să-ți fiu Saskia
și tu pictor flamand plictisitor 
sunt lucruri la care n-o să mă mai gândesc niciodată cu alți bărbați
E ciudat că vreau să-ți spun la ce mă gândesc cu alți bărbați?
E ciudat că azi am auzit un poet britanic citind și mâinile lui
brațele
picioarele osoase și încheieturile care nu stăteau cum trebuie
ca mobila de la Ikea când sari peste un pas
postura puțin rece puțin distantă puțin intolerantă
pantofii imenși
mi-au amintit de tine
m-am uitat la catarama de la cureaua lui
și mai jos
să-mi imaginez forma penisului 
și am vrut să îți spun
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TRADUCERI.

BLAISE CENDRARS
POEME

Traducere din limba franceză de Claudiu Komartin

Costumul alb

Mă plimb pe pod în costumul meu alb

cumpărat la
Dakar
Încălțat cu espadrilele luate din
Villa
Garcia
Ținând în mână basca pe care am adus-o de la

Biarritz
Buzunarele-mi sunt pline cu
Țigări Caporal
Ordinaire
Din când în când prizez din cutiuța de lemn găsită-n
Rusia
Fac să zornăie mărunțișul din buzunare și o monedă 
de-o liră

din aur
Am batista mea mare calabreză și chibrituri de

ceară dintre acelea lungi cum nu găsești decât la
Londra
Sunt curat spălat frecat mai îngrijit decât e podul
Fericit ca un rege
Bogat ca un miliardar
Liber precum un om.

Viață periculoasă

Sunt astăzi poate cel mai fericit om din

lume
Dețin tot ce nu îmi doresc
Iar de singurul lucru la care țin în viața asta m-apropii

cu fiecare turație a elicei
Și poate că odată ajuns acolo voi fi pierdut totul  

Bahia

Lagune biserici case cubice

Mari bărci cu câte două vele rectangulare întoarse
ce se aseamănă celor doi craci ai unor pantaloni 
imenși pe care
vântul îi umflă

Lotci cu aripioare de rechin săltând printre
curenții de adâncime

Mari nori perpendiculari umflați colorați ca niște
ulcele

Galbene și albastre

Villa Garcia

Trei crucișătoare rapide o navă-spital

Sub pavilion englezesc

Semnale optice luminoase

Doi carabinieros dorm în fotoliile de pe punte

Plecăm în sfârșit

Însoțiți de vânturile dulcege

Laborator

Vizită la sere

Termosifonul păstrează o temperatură constantă
Pământul e saturat de acid formic de mangan

și de alte substanțe ce imprimă vegetației

o putere formidabilă
De la o zi la alta frunzele cresc florile-apar
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fructele se coc
Grație unui dispozitiv ingenios rădăcinile sunt 
scăldate

de un curent electric ce asigură creșterea aceasta

monstruoasă
Tunurile anti-grindină distrug nimbus și cumulus
Ne-ntoarcem în oraș traversând landele
Zorii sunt radioși
Cețurile de un purpuriu sumbru iar

drobițele aurii nu s-au deschis încă
Pescărușii și nalbele mov trasează mari cercuri

în albastrul ușor al cerului

Cablu de telegraf

Vedeți acest cablu de telegraf în fundul văii al cărui
traseu rectiliniu taie pădurea către munții din
față

Toți stâlpii îi sunt de fier

Când a fost instalată stâlpii erau din lemn

După numai trei luni din ei creșteau ramuri
Atunci au fost smulși replantați

cu capul în jos și rădăcinile-n aer
După încă trei luni le creșteau

ramuri noi prindeau iar rădăcini reîncepeau

să trăiască
A trebuit să-i smulgă până la ultimul pentru a trage 
alt cablu

au adus cu mari cheltuieli stâlpi de fier de la
Pitts-

burg
 

Provizii

Micul port e foarte animat în dimineața asta

Coolies – tagali, chinezi, malayezi – descarcă sârguin-
cioși
o joncă mare cu pupa aurită și vele din bambus
împletit

Încărcătura e alcătuită din porțelanuri venite din 
marea
insulă a
Niponilor

Cuiburi de rândunici recoltate din peșterile 
Sumatrei

Castraveți-de-mare

Prăjituri cu ghimbir

Muguri de bambus gătiți în oțet

Toți negustorii sunt excitați

Mr.
Noghi îmbrăcat pretențios cu un costum în carouri 
de fabricație americană
vorbește foarte repede în engleză

Limba în care se poartă discuția între acești domni

Japonezi
Canaci
Tahitieni
Papuași
Maori și 
Fijieni.
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PHILIP SCHULTZ
POEME

Traducere din limba engleză de Vlad Drăgoi

Început de noiembrie, duminică dimineața

și deja sunt frunze peste tot.
Pentru început, aș putea să le adun.
Jucăriile de vară ale băieților trebuie duse
în pivniță. Aș putea să fac curat acolo,
sau să repar termopanul.
După ce Eli termină cu școala de duminică,
am putea merge la pescuit, un lucru străin mie,
dar aș putea să învăț, să-i arăt
cît de distractiv poate fi. Era o vreme
cînd petreceam, parcă, mai mult timp împreună.
Și sunt atîtea lucruri pe care nu i le-am mai spus
soției mele, despre cum sufletul mi se atrofiază
din ce în ce mai repede, cum îl simt
ca pe o pivniță în care strîng
tot ceea ce am obosit să trăiesc.
M-aș putea plimba alături de ea,
încercînd să-i explic de ce continui
să vorbesc cu fantomele.
Sau aș putea să iau la rînd toate cărțile
în care sfîrșitul tuturor înțelesurilor își arată colții…
Și totuși, e o dimineață atît de frumoasă –
cu lumina ei hipnotică și culorile schimbătoare.
Aș putea sta lîngă geam să privesc frunzele
care, din cîte observ, știu exact cum să cadă
de la o clipă la alta. Sau aș putea pierde absolut tot
pentru a o lua din nou de la capăt.

Durere

Soția mea e mai veselă în dimineața asta.
E Valentine’s Day și copiii m-au ajutat să iasă totul ca la carte,
bomboane, felicitări, prăjiturele în formă de inimă.
Gus, fox terrierul nostru blînd,
umblă trist cu coada lăsată și tînjește
după Benya, labradorul negru
care încă doarme în camera băieților.
Gary, fratele mai mic al soției,
nu mai locuiește în fotografiile de pe bufet.
Preferă să stea cu mîinile în buzunare,
ascuns după arțar, și încearcă să nu se amestece.
Prietenul meu, Yehuda, încă mai pică din senin, fără să anunțe.
Chiar acum defilează cu spatele
prin biroul meu și scoate sunetul
fiecărui instrument din Filarmonica israeliană,
sperînd că astfel mă va binedispune. Obișnuiam să cred
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că morții preferă să fie doar în compania lor.
Departe de adevăr. Ne preferă pe noi.

Parcul pentru cîini din Washington Square
stă deasupra unui vechi cimitir indian,
fix în mijlocul
mulțimii de alergători, bone
cu gura mare, tineri pe role
(care mai mult se dau cu spatele!),
reprezentanți medicali care-ți șoptesc auzi, nu vrei o țigară,
escadrile fulgerătoare de porumbei care se cacă neîncetat,
taxiuri zgomotoase
care dau roată caselor impunătoare,
și de fiecare dată cînd vîntul
începe să șuiere,
un val de veverițe grase
dau buzna afară din
scorburile noduroase
ale stejarului străvechi și bîntuit
sub care
prefer să stau,
cufundat în putregaiul
reavăn, luxuriant, încercînd
să culeg mici felii
de liniște
din negura
creierului meu pîrjolit,
învelit
în realitate
de un neîncetat murmur
al fricii.

O găleată cu smoală fierbinte
s-a lovit de perete
cînd era trasă în sus
pe scripete, așa că
picăturile încinse
au căzut din cerul răcoros, azuriu,
pîrlindu-mi capul
și umerii. Junior
stătea pe marginea acoperișului
și-mi zîmbea.
Singurul bun al meu
era faptul că sunt alb –
oare din cauza asta mă urau?
Pentru că ratarea lor
era o idee mai perfectă decît a mea?
Din cauză că, în America,
avuția e dată de culoare
și puținul pe care îl aveam
putea fi ceva de invidiat?
Cît îmi scotea cu penseta
fiecare bucățică de smoală,
asistenta mi-a zis, „Hai,
poți să țipi.” Așa că am țipat
de fiecare dată, în pizda mă-sii.
Două bucăți n-au avut cum să iasă.
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„Ei bine, o să trebuiască să le lăsăm
acolo,” mi-a zîmbit ea.
Acela a fost momentul în care
valul căldurii
ei voluptoase
s-a insinuat peste
suferința mea. Cînd
a trebuit să mă ridic,
am rămas pur și simplu acolo,
pe targă,
un biet cîine alb în călduri.

Budiștii numesc
lăcașul adevărului

acea împlinire
dobîndită prin
absența perfectă.
Joey, fost budist,
mi-a spus azi că nu se
consideră un bărbat,
ci un stil al timpului său,
un imn închinat Zeitgeistului,
un izvor nesecat
de diversiuni amiabile.
Probabil din cauza asta
îl văd purtînd atît de des
o aură absolut senină,
ca pe o umbrelă stricată.
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SINDRE ANDERSEN 
POEME

Traducere din limba norvegiană de Paul-Daniel Golban

*
Începusem cu cuvintele
pentru că doar eu existasem

Iar ele nu luau sfârșit
chiar dacă acum am
mulți prieteni în toate colțurile lumii

care poartă misterul vieții în sine
aparent fără să-l plieze complet

peste altceva în afară de perna frumoasă a unei came-
re de hotel

*
Cum ar fi dacă aș înlocui albul paginii
cu mai mult din mine

Dacă aș fi fost pictor
aș fi exersat cum să scuip sânge

sau cum să-mi confecționez propria hârtie

din pălării pe care oamenii le pierd

Sângele din cap este înspăimântător
îți poți pierde atât corpul, cât și mintea

*
Dacă aș fi fost fotograf
m-aș fi specializat în fotografii cu orbi

Dă-mi o sarcină de îndeplinit
și eu o voi executa
Spune-mi ce voi face

Fii tu însuți

Ai încredere în sângele din cap,
asta este ceea ce face valuri și vinde

*
Soarele de dimineață
închis înăuntrul corpului
Un corp străin nu lucește, ci strălucește

Nu în inimă este durerea

Din punct de vedere fizic, inima este
Soarele de dimineață, care e mai limpede decât 
oceanul

sau un corp străin

Anumite puncte se scaldă prevăzătoare
A te scălda este dezgustător

*
Combinațiile de cuvinte
nu sunt suficiente
Ele doar indică dinspre cap
Sau poate înspre

Aș fi dorit
să stăpânesc forme și culori
Atunci aș fi putut cu adevărat să înțeleg și să știu 

*
pentru a înțelege aceste poeme

nu e nevoie să citești ziarul

cuvintele le-am împachetat în ele

*
Nu curge vreun „tu“
printre zilele mele

Doar un „voi“ adunat
de care mi-e frică

și un „ei“ chiar mai strâmt
pe care îl iubesc

*
Dacă mă întrebi cu ce mă ocup,
voi răspunde cu ceva pe care tocmai îl aveam înăun-
trul mâinii
O unghie sau o bucățică de hârtie,
aruncată și păstrată

Mușchi eu nu dețin, dar știu că de fapt ar fi trebuit
să-mi exersez corpul

pentru a purta tot nevăzutul acesta
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MAGYAR OLDALAK.

CHAOS, OUR FAVORITE THING

Kiss Ernő Csongor

SELYEM ZSUZSA, AZ ELSŐ VILÁGVÉGE, AMIT EGYÜTT TÖLTÖTTÜNK, 
BUDAPEST, JELENKOR, 2020

Milyennek képzeljem el a Föld 
pusztulását? Globális helyzetünk 
ismeretében (klímakatasztrófa, 
nukleáris háború fenyegetése, vi-
lágjárványok) sok szépet és meseit 
eddig nem sikerült a falra festenem. 
Képzeletem mit társítson ehhez 
a kifejezéshez, világvége? Lassú 
végnapokat, mint Bodor Ádám 
teszi a Verhovina madaraiban, ahol 
az eddig megregulázott természet 
brutálisan, mégis egy költő fan-
táziáját túlszárnyaló szépérzékkel 
veszi vissza kisajátított élőhelyeit? 
Utoljára talán kisgyermekkorom-
ban foglalkoztatta ilyen élénken 
és kitartóan a fantáziámat a zordul 
megígért jövő: milyen lesz az utolsó 
ítélet? Megsaccolni sem tudtam, 
mertem, hogy végül hová is kerülök 
majd. A pokolba vagy a mennyor-
szágba? („Mecsoda különbség!”) 
Néhány éve valóságosan megértet-
tem, hogy az emberi faj, amelyhez 
tartozom, két évszázada sziszte-
matikusan pusztítja a bolygónkat 
egyensúlyban tartó kaotikus, mégis 
harmonikus sokféleséget. Azóta 
egy másik vízió, egy körültekintően 
előrejelzett ökológiai rémkép nyű-
gözi le a képzeletemet, s leginkább 
az foglalkoztat, miként tudnánk 
elkerülni, hogy valósággá váljon. 
Esterházy Péter írja a holokauszt 
kapcsán (jóllehet, az említett 
kétszáz év jó néhány gaztettét ide 
emelhetnénk még), hogy „a törté-
nelmi felelősség”, amely elől kitér-
nünk lehetetlenség, „nem elvont, 
hanem személyes”„. Mit tehetek? 
A kérdésre adott válaszom el fogja 
árulni, reductio ad absurdum, hogy 
ki vagyok én. Aztán reményked-
hetek. Minden kérdéssel, amelyet 

ilyen módon teszek fel, a személyes 
felelősség hatálya alá vonom a 
képzeletemet is. Sőt leginkább és 
elsősorban azt.

Az ökológiai katasztrófán in-
nen, a személyesből nézve a vi-
lágvége persze sok minden mást is 
jelenthet: egy újabb állatfaj kiha-
lását, traumát, a bizalom elvesztét, 
háborút, egy magzat halálát vagy 
épp a sajátunkat, rabságot, őrüle-
tet. Selyem Zsuzsa idén áprilisban 
megjelent Az első világvége, amit 
együtt töltöttünk című novellásköte-
te ezeket a lehetőségeket veszi szá-
mításba, nem feledkezve meg arról, 
hogy mi a big picture, hogy ketyeg 
a földi óránk. A Már csak két perc 
című novella először 2018-ban a 
Műút folyóiratban jelent meg, ere-
detileg azon a címen, amit most a 
kötet visel. Ekkor az elbeszélő még 
úgy tudja – s ezen a jelenlegi kiadás 
nem változtatott –, „hogy két perc 
van a kampecig”. Közben, édesany-
jával beszélgetve arra is rádöbben, 
hogy saját fogantatásakor még 
fejedelmi „12 perc volt a világból” 
(uo.). Figyelembe véve, hogy az el-
múlt években a világ vezető hatal-
mai egyfelől több ízben semmibe 
vettek vagy érvénytelenítettek a 
nukleáris fegyverkezésre és ener-
giahasználatra vonatkozó nem-
zetközi szerződéseket, másrészt 
jószerével semmi érdemlegeset 
nem tettek a klímaválság enyhíté-
séért, 2020. január 23-án a Bulletin 
of the Atomic Scientists közössége 
bejelentette, hogy az eddigi 2 perc 
helyett becsléseik szerint már csak 
1 perc 40 másodpercünk van hátra 
az említett kampecig. „[Ó], azok a 
régi szép idők!” (85). 

Ebben a gondosan összeállított 
kötetben összesen tizenöt novellát 
találunk, négy részre oszt-va. 
Mindet megismerni hosszú utazás, 
annak ellenére, hogy a gyűjtemény 
egy-egy darabját néhány száz 
lélegzetvételnyi idő alatt el lehet 
olvasni. A Világvége-kötet tágas, 
„kaotikus geometriá”-ja (10) meg-
engedi ugyanis, hogy oda-vissza 
közlekedjünk bennük. Aki előbb 
a történet elbeszélője volt, az ké-
sőbb egy másik szereplőjévé válik, 
aki egyik részben egy vak hangot 
nem adott ki, úgy is mint állat, az 
később saját maga meséli el addigi 
életét. A Mu, a menekülő csillag 
című novellában Sahrazád, a híres 
mesemondó a húga, Dunjazád 
két kislányát egy hosszú mesével 
próbálja álomba ringatni egy szíriai 
menekülttábor sátrában. A mese 
szerint az Orion csillagképbeli kis 
Mu a Tejúton át vándorolva sok 
csillagot meglátogat. A hármas-
csillag Egyszarvú révén ismeri meg 
két másik menekülő, Youssef és a 
szerelme, Mohammad történetét, 
akik az ostromlott Damaszkusz-
ban befogadják Patty-t, a kis fehér 
kutyát. A sorkatonai szolgálat és a 
háború elől szökve kerülőutakon 
magukkal viszik őt Berlinbe. A 
Mielőtt szétszednétek című novellá-
ban már ez a kutya mesél új gazdái 
tiltott szerelméről és saját kalandja-
iról, a születése pillanatától kezdve 
a Berlinbe érkezésükig. Ahogy ez 
a novellapár is jól illusztrálja, a 
kötetbeli helyszínek és szereplők 
közötti kapcsolódások jelentősége, 
az idősíkváltások oka mindig a sze-
mélyesben gyökerezik. A világvége 
sem egymagukban éri ezeket az 
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élőlényeket, mindig ott vannak a 
„többiek” – bár hogy az események 
kontingens alakulásában a többiek 
éppen pokollá vagy inkább menny-
országgá változtatják-e az aktuális 
pillanatot, az nagyon sok mindenen 
múlik. 

Selyem Zsuzsa olyan novellákat 
ír, amelyekben alig van nyoma az 
elhallgatásnak. Narrátorai nem 
titkolóznak, nincs tragikus vég-
kifejlet előtti szuszpansz, aztán 
frappáns fordulat, csattanó, kiúszás, 
megúszás. Egyszóval nemcsak arról 
értesülünk, hogy milyen egy világ-
vége-esemény, amikor úgy érzed, 
kétséges, hogy lesz-e holnap vagy 
éppen következő pillanat, hanem 
bizony arról is tisztességgel beszá-
mol, hogy mi történik ezután, az 
ébredéskor, a felés ráeszméléskor. 
Mindez lehetetlen volna anélkül, 
hogy az események előés utóide-
jét is meg ne mutatná – különös 
hangsúllyal és elmaradhatatlanul 
az utóbbit. Leírásaiban megpróbál 
a lehető legközelebb vinni a szub-
jektív tapasztaláshoz, elsősorban 
azáltal, hogy egyes szám első sze-
mélyben szólaltatja meg narrátora-
it. A tizenöt novellából tizenkettő 
E/1-ben íródott, mi több, gyakran a 
narráció permanens jelen idejében: 
a tizenkettőből hét novellában itt 
és most szólalnak meg az élőlények. 
Ez a fajta elbeszélésmód egyetlen 
szereplő viszonylatait ismeri el a 
legkézzelfoghatóbb realitásként, 
történetmesélésének hitelességét 
pedig az is fokozza, hogy a tudat 
jelenét, a megtapasztaltak valósá-
gát ekkor hajlandó a legkevésbé 
stilizált, reprezentatív formában 
közvetíteni.

S hogy mi a (jelen idejű) énel-
beszélés jelentősége? Meglátásom 
szerint döntően az, hogy közös 
képzeletünket gazdagítja – ismét 
csak a benne megszólaló én sze-
mélyességének a hitelével. A mű-
vészetek és ezen belül az irodalom 
gyakorlatai nem empirikus tudást 
szereznek a számunkra, hiszen 
nem is a tényszerű felé irányítják 
a figyelmünket. A Világvége-kötet 
ambíciója és érdeme épp abban áll, 
hogy nem megtudni akar, hanem a 

tudható mentén elképzelni igyek-
szik azt, ami nem ismerhető, amit 
a kultúránk közönye és tiltásai 
elfednek, amit a szűkösre szabott 
nappali tudatunk korlátai elzár-
nak előlünk. A humánközpontú 
érzékelésmódon túllépve elképzeli 
a nemhumánt (Hazárd Baltazár, 
Mielőtt szétszednétek, A felhők földi 
barátai, Hangyák boldogsága). A 
magyar irodalom megtörődött 
fenegyerekének hajdani kalandját 
képzeletben egésszé téve kigon-
dolja – mint ridegen mondani 
szokás –, ki áll a befogadó oldalon 
(Az a napverte sáv). Végigköveti a 
tudatés énvesztés csak alig kor-má-
nyozható pillanatait (A jövő zenéje). 

A kötet Minden nesz című ré-
szében hangot kapó állatok annak 
mértéke szerint tudják az emberek 
cselekvését megérteni és jelentő-
ségét felfogni, hogy a boldogtalan 
kétlábúak mennyire képesek őket 
közel engedni magukhoz. Tania, 
az elefánt „kicsi szegények”-nek 
(113) látja az őt elhurcolókat. A 
Nagy Nyúlapa így írja le a puskát 
tartó Ted Kaczynski mozdulatait: 
„haszontalan kis mellső lábaddal 
egy botot emeltél a szemedhez” 
(106). A kis fehér kutya viszont 
egészen közelről figyelheti meg az 
ostromlott városban őt befogadó 
Youssefet és Muhammadot (akit 
Sahrazád még Mohammadként 
mutatott be). Patty érti viselke-
désük okát, ismeri tárgyaik nevét, 
felfogja beszédük jelentését. „Meg 
aztán bőven elég volt köztünk az 
érzés”, mondja (101). Nem véletlen, 
hogy a kötetben egy kölyökkutya 
elbeszéléséből tudjuk meg, hogy az 
én perspektívájából létezik-e más-
fajta rálátás is a „többiek”-re, mint 
az a nevezetes pokoli. „L’enfer, c’est 
les autres” (a pokol, az a többiek), 
mondja dacosan a jelképes alvilág-
ba küldött Inèz Serrano Jean-Paul 
Sartre Zárt tárgyalás (1944) című 
drámájában. Egy másik diktatúra 
végnapjait élve az olvasó ezt találja 
A fogadós naplójában (1986): „»A 
pokol: magam«” (széljegyzet: „Én 
– az a többiek…”). Az „én”, illetve a 
„magam” behelyezésével Esterházy 
egyszer s mindenkorra szétülteti a 

két fogalmat, az antagonisztikus vi-
szonyt dialektikussá bővíti. A gesz-
tus többek között azt sugallja, hogy 
ha komolyan fontolóra vesszük 
mindazt, amit az addig eltelt fél 
évszázadban az én pszichikumáról 
megtudtunk, a szenvedésünk okát 
továbbra is kitartóan csak a másik-
ban látni korlátoltság, sőt cinizmus 
lenne. A Sartre-parafrázis kontext-
usából Selyem Zsuzsa novellájában 
sem marad el a pokol, még ha a szó 
ehelyütt nincs is leírva: „Amikor 
megszülettem, még nem volt há-
ború – meséli a damaszkuszi kutya 
–, csak fáztam, de addig mozgolód-
tam, amíg melegbe nem jutottam. 
Később megtudtam, hogy kívülről 
a meleg az a többiek, belülről pedig 
a tej. Még később azt is megtud-
tam, hiába nyüszítettem, hogy jön 
még kutyára dér, és hogy minden 
ember halandó. […] Kihagytam 
valamit? Hát persze, de akkor még 
nem tudhattam, hogy nemcsak 
kétféleképpen létezünk, életben 
és álomban, hanem háborúban is.” 
(97, kiemelés tőlem – K. E. Cs.). 
Mi mindent tud meg ez a kiskutya 
születését követően, s mit tudunk 
meg ezáltal mi? Hogy körülöttem 
a többiek a kint melegét adják, igaz, 
néha lőfegyverrel tüzelnek rám, s 
hogy a legkitartóbb földi poklot 
emberi szóval háborúnak nevezzük. 

A novelláskötet olvasva számta-
lan dolgot ismertem, értettem meg 
úgy, hogy rendre az a szórakoztató 
gondolatom támadt: nem is kellene 
feltétlenül embernek lennem, hogy 
mindezzel tisztában legyek. Az 
állatok tudatfolyamatait bensőleg 
nem ismerhetjük, ezért – néhány 
epikus túlzástól eltekintve – a no-
vellák változatos állatnyelve annál 
többet nem is imaginál, mint amit 
egy kutya, egy szamár vagy egy ele-
fánt nem fogalmi érzékelésmódja 
produkálni tudna. (Vajon véletlen, 
hogy Selyem Zsuzsa olyan állato-
kat választ mesélőkül, akiknek az 
emberinél jóval kifinomultabb a 
hosszú távú memóriája?) A kötet 
humán és nemhumán elbeszélői-
nek adott egyfajta közös tudása, a 
szenzualitás kollektivitása, amely a 
világ testi-tudati regisztrálásának 
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képességében van megalapozva. 
Nem egyenlősítő gesztusokról van 
tehát itt szó, nem is antropomorfiz-
musról. Egy nem antropocentrikus 
írásmód kísérlete ez, amely a lelkes 
élőlények sokféle érzéki tudását 
közös esztétikai és politikai ala-
pokra helyezi.

Még néhány gondolat a pokolról. 
„[T]érélmény”, írja róla Pilinszky 
a Terekben, s a teljesség kedvéért 
hozzáteszi: a mennyország is az. 
„Kétféle tér”, amelyek közül a 
pokolról mindig sokkal többet 
vélünk tudni, mert a másikkal, 
a földivel, a kinttel, a lenttel, „az 
alagsori szobá”-val azonosítjuk. 
Ahol „az történik, / ami épp nekem 
kibírhatatlan”. Petri György Hogy 
elérjek a napsütötte sávig (1990) 
című verse épp egy ilyen alagsori 
történet, egy kibírhatatlan szöveg. 
A költemény beszélője elanekdo-
tázza „kóstolódó ifjúság”-a egyik 
történetét, tizennyolc éves önmaga 
hajnali kalandját: egy sör és egy 
kevert után egy „ötven körüli nő” 
elhívja magához, a fiú viszolyogva, 
kelletlenül kíséri a nőt a szegényes 
pincelakáshoz. A nő egy húszast kér 
tőle, ez nem az aktus ára, csak szük-
sége van pénzre. Végül nem kapja 
meg a pénzt (nem tud visszaadni az 
ötvenesből), miután elalszik a vate-
lindarabokból összerakott ágyon, 
a férfi fehér-drapp öltözetében az 
önfeloldozás gondolatával sietősen 
lépked a „a napsütötte sávig”, a 
„csorba lépcsőkön föl a tisztaságig”. 
A vers utolsó hét sora – amely 
a távozás mozzanatát és a fenti, 
hajnali utcát írja le – agyon van 
rímelve (a-a-a–b-b-b-b). Előtte a 
nonsalansszal előadott találkozás és 
a pincelakásban történtek abjektív 
leírása teljesen nélkülözi a dalla-
mosságot, poétikusságot, a hosszan 
sorjázó verssorok is csak elvétve 
állnak rímpárba. Az Az a napverte 
sáv című Selyem-novella ugyan-
abból a kocsmai jelenetből indít, 
mint Petri. Amikor Teri meglátja a 
vékony vállú fiatalembert, régi sze-
relmét, Hell Jánost véli felismerni 
benne. A jelen idejű énelbeszélés 
többször megszakad, és múlt időre 
vált: a nő beszél a gyermekkoráról, 

bántalmazásokról, a Rákóczi térről, 
hajléktalanságról, hogy miként 
találkozott Jancsival, amitől végre 
lett egy pillanat az életében, amikor 
már nem akart meghalni. Közben 
a férfit méregeti, latolgatja: vajon 
ő az, ennyi év után, Hell? Jelen és 
múlt között váltogatva a narráció 
menetét, a novella hét számozatlan 
szakaszában a szerző hol a jól ismert 
Petri-verset szcenírozza, néha szó 
szerint idézve azt, hol az irodalomi 
emlékezetünk számára névtelen, 
s meg soha nem is ismerhető nő 
történetét írja tovább. Hiába érti 
meg Teri, hogy ez a fiú nem Jancsi, 
hogy soha nem is fogja már látni őt, 
addigra „a kevert meg a sör felcsap-
ta a sorompót” (29), s mégis elhívja 
a pincelakásba. Innentől kezdve, a 
legutolsó szakaszban a szövegkép 
tipográfiailag megosztottá válik, 
kurzív és álló szedésű tagmondatok, 
Petri sorai és a pincei jelenet versben 
nem rögzített mozzanatainak a le-
írása váltogatják egymást. Mindezt 
továbbra is jelen időben, egyes szám 
első személyben Teri részletezi, de 
ahogy a szöveg formája, a törté-
nések percepciója is alig bír már 
egyben maradni a tudatában. Jancsi 
szeretetteli képének a felbukkanása 
és az alkohol melege eddig csak 
fokozta erotikus vágyát, ám ez a fiú 
szótlan és megvető, és Teri mind 
dühösebb lesz. Rá, de Jancsira is, 
amiért már régen cserbenhagyta. A 
szöveg feszültségét a másik szöveg 
jelenléte, szaggatottsága, a nő in-
dulatát a nevető-könnyező „lírai te” 
(30) ottléte egyre csak növeli. A két 
ember a személytelen kopulálásban 
messzire sodródik egymástól, 
Teri már félhangosan motyog, a 
tudatvesztés határán gondolatai 
mindjobban az erőszakos halál 
képeit vetítik ki a sötét pinceszoba 
falára. Megszaggatott szövegkép, 
egyre parttalanabb mondatok, Teri 
mind tébolyultabb. Hátborzongató 
olvasmány!

A Holmi folyóirat 2004. júliusi 
közléséből tudjuk, hogy Petri a 
verset 1989. október legvégén egy 
bonni klinikán írta meg, ahová 
azután került, hogy napokig „li-
dér-ces álmai, hallucinációi” voltak, 

képtelen volt elaludni, s „már a 
közvetlen életveszély vagy a teljes 
szellemi összeroppanás-leépülés 
jelei mutatkoztak” rajta2. A szer-
kesztői jegyzet – bár a vers etikai 
viszonylatait felmérni képtelennek 
mutatkozik – azt mindenesetre jól 
látja, hogy Petri igazi „földi pokol-
járás”-ának helye nem Budapest, 
„kilencszázhatvanegy”, hanem 
Bonn, kilencszáznyolcvankilenc. 

Miután elolvastam a novellát, 
két dolog foglalkoztatott. Egyrészt 
a kérdés, vajon hogyan ír az ötve-
néves Petri György, aki azt az ötven 
körüli „szerencsétlen párá”-t olyan 
szépen megverselte, hogy a magyar 
irodalomtörténet azóta is „egyik 
legnagyobb, leghíresebb” művének 
tartja? Az 1993-as Sár című köte-
tében ezt találtam: „Tükörbe néz / 
olyan szögből mégpedig, / ahonnan 
ő nem látszik. / Okafogytáni lét. / 
Nem vet véget neki / – hisz vége 
van”3. A másik inkább kiigazítás a 
magam számára. Pilinszky valamit 
elvéthetett, mert számomra vala-
hogy Teri története is azt a belátást 
közvetíti, amit ezidáig éreztem: 
hogy a menny és a pokol nem kétfé-
le tér, hanem kétféle állapot, amely 
ugyanabban az egy térben, akkor 
és ott, az én testemet és elmémet 
összekötő tudatban terebélyesedik 
szét, s visz kifelé, a rengő-őrjöngő 
anyag zajába vagy épp önmagam 
felé, a személyesbe. A megszokott 
és kiszámított hétköznapokba 
„aleatorikus időközönként” (10) 
betörő világvége-esemény effek-
tusát Pilinszky sorának jól kimért 
hangsúlya ettől még precízen 
jellemzi: épp nekem kibírhatatlan. 
A Selyem-kötetben Tilda majd 
minden elbeszélése, de ugyanígy a 
Bibié és a Terié is pontos tudósítás 
arról, hogy mi történik ebben az 
egy testi-tudati térben, amikor 
éppen elárulnak, megvernek, meg-
erőszakolnak, amikor elveszítem 
az eszméletemet, hogy kibírjam a 
megvetést, a szégyent.

S mit tehetek, ha mindezt már 
beláttam? Hogyan lehet a szemé-
lyes életünket átható szenvedés 
és a minket kollektíve fenyegető 
pusztulás lehetőségével tudatosan 
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együtt élni? „Ha még öt percem 
volna az életből, mit tennék. Kien-
gednék minden levegőt magamból, 
majd újra belélegeznék, kienged-
ném, aztán megint be és ki, és az 
volna a jó, legalábbis azt szeretném, 
ha éppen a kilégzés közben volna 
vége. Ebbe a jelenetbe nem fér több 
szereplő. Legföljebb a fájdalom. 
Most viszont a nap süt, szikrázik a 
hó, úsznak az égen a pehelyfelhők, 
s lebeg a havon az árnyékuk.” (121). 
Az elképzelés, hogy életünket a 
„determinisztikus káosz” (115) 
uralja, bár okot adhat a paranoiára, 
nem szükségszerűen félelmetes 
perspektíva, hisz ugyanilyen 
mértékben esély lehet önmagunk 
felszabadítására, a jelen örömteli 
megélésére is – jelentkezzék ez 
szivárványok, delfinek vagy lélegző 
testünk le-fel ívelő mozgásában. 
És legfőképpen: nem fenyegeti a 
magunkban kimunkált személyest.
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CUTRA-KÖZÖSSÉG: „HA KEZDED MEGÉRTENI, HOGY 
MINDEN ELNYOMÁS ÖSSZEFÜGG, JÓ ÚTON HALADSZ”

Az interjút Dupu Diana készítette

Amikor először nyitottam ki 
a CUTRA folyóirat egy számát, 
letaglózott az idegensége. Olyan 
folyóiratokhoz szoktam, amelyek 
nem nyitnak a marginális vagy 
underground világokat feltáróról 
átfogó, empatikus kutatások irá-
nyába. Szinte magától értetődővé 
vált számomra, hogy csak olyano-
kat hallok a kiszolgáltatott csopor-
tokról beszélni, akiknek hatalmuk 
és befolyásuk van. Nem tudtam, 
hogy milyen a roma boszorkányok, 
a szexmunkások, a menekültek és a 
bevándorlók hangja. 

Lévén, hogy egy szexista, rasz-
szista és homofób Romániában 
nevelkedtem, a gyűlöletnek e 
szentháromsága kiölte belőlem 
a reményt az olyan alternatívák 
iránt, amelyekben újra magamra 
találhatnék. A CUTRA-t olvasva 
nem tudtam visszatartani az elége-
dett vigyort: El sem hiszem, hogy 
léteztek, akkora szükség van rátok! 
Október 15-e és 26-a között zajlot-
tak a Feminista Irodalmi Napok. A 
nyitó vita alatt nem bírtam levenni 
a tekintetemet Lavinia Ionescuról 
és a photobomber kandúrjáról, 
Jelluról.

A CUTRA-közösséggel arról 
beszélgettünk, hogy milyen anya-
gokra számíthatunk a harmadik, 
„Affektív” tematikájú lapszámban, 
amely előrendelhető a weboldalu-
kon.

D. D.: Miért a CUTRA név?
CUTRA: Hogy visszatérjünk 

egy negatív címkéhez [vö. „cutră”≈ 
’alakoskodó’, ’intrikus’ – a ford. 
megj.], amelyet a történelem során 
a nőkhöz rendeltek. Patriarchális 
perspektívából az intrikus egy 
autonóm nő volt, aki nem alkal-
mazkodott bizonyos elvárások-
hoz, és aki érvénytelenítette az őt 

korlátozó társadalmi normákat. A 
kortárs intrikusok függetlenek, en-
gedetlenek, hisznek a testvériség-
ben, és azokat a feminista lelkeket 
szolgálják, akik a szolidaritás és 
intimitás csillaga alatt virágoznak, 
és akik nem riadnak meg saját kö-
zösségi erejüktől.

D. D.: Kik alkotják a közössé-
get?

C.: Rajtam kívül Nicoleta 
Moise, Ali Venir és Cristian Nan-
culescu. A projektmenedzserünk 
Mihaela Cîrjan, a nyomtatott fo-
lyóirat grafikai dizájnere pedig a 
második lapszámtól kezdve Bianca 
Basan. Köszönet mindenkinek, aki 
eddig együttműködött velünk az 
online és a nyomtatott tartalmak 
előállításában! Nagyon örülünk, 
hogy együtt dolgoztunk, és remél-
jük, hogy ez még csak a kezdet. 

D. D.: Mi késztetett a CUTRA 
létrehozására? A folyóirat egy ere-
deti és bátor projekt, ami semmihez 
nem hasonlít a jelenleg fellelhető és 
lapozható folyóiratok közül.

C.: Köszönjük! 2018 elején 
jöttünk rá, hogy a honitájból hi-
ányzik egy olyan folyóirat, amely 
feministaként, interszekcionalis-
taként határozza meg magát, mi-
közben dekoloniális, antirasszista, 
antikapitalista és queer nézeteket 
vall. Feminista színházunk van, 
és különböző feminista csoportok 
és aktivista kezdeményezések is 
léteznek, de sehol egy olyan ki-
advány, ahol ezek a csoportok be-
mutatkozhatnának, függetlenül az 
általuk képviselt ügyektől. Így 2018 
december 1-jén – szimbolikus 
és tiltakozó válaszként az akkori 
nacionalista elhajlásokra – bemu-
tattuk a CUTRA első nyomtatott 
számát. Most, két évvel az indulás 
után, a harmadik lapszám megje-
lenésére várva (apropó, kövessetek 

a közösségi hálón is: @revistacutra, 
sok újdonsággal szolgálhatunk), 
közel száz cikkel a www.cutra.ro 
platformon egyre inkább rádöbbe-
nünk, hogy milyen óriási szükség 
volt a CUTRA projektre.

D. D.: Más feminista kez-
deményezésekkel együtt az in-
terszekcionalitás koncepcióját 
népszerűsítitek. A Feminista Iro-
dalmi Napok kontextusában figyel-
tünk fel arra, hogy ez a kifejezés 
összezavar bizonyos alakzatokat. 
Szerintetek hogyan lehetne taníta-
ni az interszekcionalitást? Milyen 
segédanyagokat ajánlanátok?

C.: A kérdés nagyon jó, és nincs 
rá biztos válasz. Válaszolhatnánk 
néhány akadémikusabb és külföldi 
szöveggel, de úgy hisszük, hogy az 
interszekcionalitás nem egy bonyo-
lult és megközelíthetetlen koncep-
ció, lehet gyakorlat is, egy olvasási 
kulcs. Ha a feminizmusod nem áll 
meg pusztán a nemiség kérdésénél, 
hanem elkezded megérteni, hogy 
minden elnyomás összefügg, akkor 
jó úton haladsz.

Hisszük például, hogy helyi 
szinten rendkívül fontos, hogy 
minden fehér nő ismereteket sze-
rezzen a rasszizmusról (kiinduló-
pontként szolgálhat a Hecate kiadó 
gondozásában megjelent Problema 
Românească – O analiză a rasismului 
românesc című könyv), és ugyanígy 
a heteroszexuális, cisznemű nőknek 
is meg kell ismerkedniük a queer, 
transz stb. perspektívákkal. 

Hisszük, hogy az interszekci-
onalitás nemcsak a könyvek és az 
irodalom felől érthető meg (noha 
persze ajánljuk az Anarchivát, 
amely egy anarchista és feminista 
szövegekből épülő archívum, vagy 
a Literatura și Feminism projekt 
anyagait, továbbá olyan feminista 
magazinokat, mint a Dysnomia és 
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a zine fem), hanem olyan helyi ak-
tivista kezdeményezéseket követve 
is, mint a SWC (Sex Work Call), 
Mad Pride Romania, Blocul pentru 
Locuire, amelyek a szexmunka, a 
mentális egészség, illetve a lakhatási 
igazságosság kérdéseivel foglalkoz-
nak. A feminizmus jelenthet többet 
a „female empowerment”-nél, lehet 
kollektív harc egy igazságosabb, 
kizsákmányolás és diszkrimináció 
nélküli világért.

D. D.: Milyen szabályok men-
tén tudjátok fenntartani azt a 
befogadó attitűdöt, amely előtérbe 
helyezi a marginális vagy kevésbé 
ismert hangokat, amelyeket a szo-
kásos médiacsatornák legtöbbször 
ignorálnak?

C.: Leginkább az a vágy moti-
vált bennünket, hogy legyen egy 
platform, ahol a nonkonformista 
szubjektivitások önkifejezési teret 
kapnak. Mi magunk is a queer és 
nem-bináris közösségekhez tar-
tozunk, szolidarizálunk többek 
között a roma feminista mozga-
lommal és a mentális betegségek 
megbélyegzését ellenző mozgal-
makkal. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy milyen elvétve, elfogultan és 
mennyire sztereotipizálva jelen-
nek meg ezek a szubjektivitások a 
médiában. Minél szélesebb önrep-
rezentációs és önpromováló térre 
van szükség. 

Emiatt a fő szabályunk az, hogy 
egy bizonyos témáról olyasvalaki 
írjon, aki vagy megélte már, vagy 
éppen megéli az adott tapasztala-
tot, élethelyzetet vagy identitást. 
Emellett nem vagyunk kirekesztő 
vagy szeparatista tér, nem zár-
kózunk el attól, hogy ciszheteró 
férfiak publikáljanak nálunk, de 
elhatárolódunk attól, hogy nőkről 
és női tapasztalatokról írjanak 
nekünk, ahogy transz identitásról 
szóló cikkeket sem fogunk elfo-
gadni cisz személyek részéről. És 
folytathatnám a sort. 

Egy másik szabály – nem is 
annyira szabály, mint inkább szer-
kesztőségi döntés –, hogy nem 
szabunk meg formai vagy nyelvi 
hierarchiát. Úgy véljük, hogy 
egy személyes történet éppolyan 

érvényes, mint egy zsurnalisztikai, 
és hogy egy vers éppolyan valid, 
mint egy esszé. Igyekszünk nem 
elitisták vagy tekintélyelvűek lenni, 
mindkettő rendkívül káros és kire-
kesztő tud lenni.

Ami a munkamódszert illeti, 
igyekszünk annyit kommunikálni 
a szerzőkkel, amennyit csak lehet, 
minden módosításról és szerkesz-
tésről értesíteni őket, hogy végül 
elégedettek legyenek a megjelenő 
szöveggel. Szeretnénk, hogy aki 
együttműködik velünk, büszkele-
hessen a végeredményre. :)

D. D.: Mit tudtok mondani 
arról a prekárius állapotról, ami a 
kulturális szférát fenyegeti?

C.: A kulturális szférában dol-
gozni kielégítő, de nagyon fárasztó 
is. Lelkesít a vágy, hogy jobbá 
váljunk, ez tett és tesz bennünket 
elhivatottá a projektjeink és a kö-
zösségünk iránt, de nem titok, hogy 
ez hatalmas munka, és csak részben, 
illetve időszakosan finanszírozott. 
Így az energiánk java elmegy pro-
jektek írására, amelyek alig néhány 
hónap kiadásait fedezik, aztán 
ismét ugyanabban a bizonytalan-
ságban találjuk magunk, ahonnan 
elindultunk. A projektekre fordít-
ható anyagi források szűkössége 
vagy hiánya aggaszt bennünket, de 
bízunk a közösségi szolidaritásban 
és abban, hogy sikerül önellátóvá 
válnunk, hogy a CUTRA-t minél 
tágasabb és nagylelkűbb térré te-
hessük. 

D. D.: Milyen stratégiákkal 
tudnátok betörni a mainstreambe?

C.: Szerzünk pénzt! Hahaha! 
Szolidaritásra van szükség, minél 
több platformra, amelyek átveszik 
ezt a diskurzust, hogy megértsék 
és kamatoztassák… Próbálunk 
egy hozzáférhető kommunikációs 
stílust képviselni anélkül, hogy 
kompromittálnánk a nálunk meg-
jelenő anyagok értékeit. Számunkra 
nyilvánvaló, hogy szolidaritást kell 
vállalnunk a baráti projektekkel, 
és hogy nem egyedül kell elvégez-
nünk a „betörést”. 

D. D.: A CUTRA második 
számát mesterien zárta Mihaela 
Drăgan kiborg boszorkányának 

átka. Az új számban mire számít-
hatunk, figyelembe véve, hogy a 
legutóbbi számban ilyen erős és 
emlékezetes gesztussal köszöntetek 
el?

C.: A következő szám témája 
az „Affektív”, vagyis expect lots 
of feelings! Feminista szempont-
ból az affektus súlyosan politikai 
kérdés, mert megbontja a racio-
nalitás–érzelem dichotómiát, ami 
annyira káros volt a patriarchátus 
történelmében, és amellyel ma is 
sokkal gyakrabban találkozunk, 
mint szeretnénk. A CUTRA 
harmadik számában történeteket 
közlünk a szerelemről, forradalmi 
verseket, elemzéseket a „politikai 
korrektség”-ről, tanúvallomásokat 
a nem-bináris identitásról, és sok 
minden mást is. A weboldalunkon 
találtok egy friss hírlevelet, néhány 
„bűnjelt” és egy új rendszert a 
készülő lapszámnak az előrende-
léséhez, amely, nagy örömünkre, 
e hónap (november) végétől már 
böngészhető.

D. D.: Befejezésképpen szeret-
ném hozzáfűzni, hogy november 
14-én kerül sor arra a virtuális femi-
nista művészeti kiállításra, amely 
Tăietzel Ticălosnak a CUTRA 
#3-ban bemutatott vizuális anya-
gait tartalmazza. Ott „találkozunk”! 
Köszönök mindent!

(ford. Péter Blanka)
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TRANSZSZEXUÁLIS IRODALOM: HIPERMASZKULINBÓL 
HIPERFEMININBE?

IDENTITÁSPROBLEMATIKÁK SUSAN FALUDI ELŐHÍVÁS 
CÍMŰ MŰVÉBEN

Sándor Bíborka

Milyen sztereotípiák, prekon-
cepciók vannak jelen életünkben 
a nemi identitással kapcsolatban? 
Milyen tényezők, életesemények 
befolyásolhatják, alakíthatják iden-
titásunkat, illetve önmeghatározá-
sunkat? Hatással vannak-e ránk 
irodalmi művek – jelen esetben 
például transzszexuális memoárok 
– e témában? Hogyan jön létre az, 
amit az identitásunknak nevezünk, 
és a körülöttünk lévő emberek 
hogyan értelmezhetik ezt?

Susan Faludi Előhívás. Min-
dent apámról1 című regényében 
Faludi értelmezését kísérhetjük 
végig gyermekkori apjáról, aki az 
„amerikai családapa” mintapél-
dánya próbált lenni, a kis zsidó 
gyermekről, akinek saját szüleit 
kellett mentenie a második világ-
háború gyötrelmeitől, egy 76 éves 
transz nőről, aki szőke parókát és 
piros magassarkút hord az utcán. 
Minden feltett kérdés, minden 
elbújtatott válasz és minden apró 
megfigyelés a szerző apjához való 
közeledését és kapcsolatuk megér-
tését segítette.

Huszonöt év kommunikáció-
hiány után Susan Faludi kap egy 
e-mailt az akkor 76 éves apjától, 
aki ebben a levélben közli lányával, 
hogy nemi átalakítóműtéten esett 
át, és mostantól nőként, Stefá-
nie-ként fogja élni életét. Ezek 
után az Amerikában élő Faludi Bu-
dapestre utazik meglátogatni apját, 
Stefánie-t. A regény találkozásaik 
során lezajló beszélgetéseikből, ki-
rándulásaikról, közös élményeikről 
és Faludi gondolataiból formálódik, 
amely során a saját küzdelmeit is 
megismerhetjük (apjával, a világgal 
és saját magával is). Folyamatosan 
ellentétek merülnek fel közöttük a 

nemi, nemzeti, vallási és politikai 
identitásokat illetően, így gyakran 
további nehézségekbe ütközik 
amúgy is törékeny kapcsolatuk. 
Faludi műve éppen ettől a rengeteg 
intim problémától, nehézségtől, 
érzelemtől, ezek elmesélésének stí-
lusától és a nyelvezettől válik többé, 
megrázóbbá és felkavaróbbá, mint 
egy publicisztikai szöveg. 

Az elbeszélő a teljes regény 
során kérdéseket tesz fel apjának, 
önmagának és az egész helyzetnek, 
amivel szembesül. Megkérdőjelezi 
az emberi identitás felépítését, az 
elméleteket, amelyekkel kutatásai 
során találkozik. Újabb és újabb 
problémákat tár fel, megpróbálja 
minél precízebben körüljárni 
azokat mindenféle szempontból, 
és más hozzáállást ajánl a megér-
tésükhöz. Megújítja saját világné-
zetét, s ezzel a szöveg a társadalom 
nemi identitásról alkotott nézeteit 
is megkérdőjelezi, illetve újabb 
perspektívák felől közelíti meg. 

Susan Faludi számára gyakran 
megdöbbentő, ahogyan apja próbál 
alkalmazkodni a nemi sztereotípi-
ákhoz nőként, s ez sokszor össze-
férhetetlenné válik az emberrel, akit 
addig ismert (vagy épp, hogy nem 
ismert). Gyakran teszi fel magában 
a kérdést, hogy apja személyisége 
változott-e egyáltalán, vagy a nővé 
operálásával csak egy újabb falat 
emelt maga köré, megnehezítve 
kapcsolatát lányával (egy egyébként 
is gyenge, beszélgetésekben hiányt 
szenvedő kapcsolatot). A regény 
során többször is lefesti azt az apát, 
amelyet ő gyermekként megismert. 
Azt a Stevent, aki akkor még a 
keresztény, amerikai férfi előírt jel-
lemzőivel próbált azonosulni. Fa-
ludi emlékei szerint apja a sportos, 

félelmet és fájdalmat nem ismerő, 
minden „férfias kellékkel” felszerelt 
családapát reprezentálta. Mindig 
odaadóan élt „férfiúi előjogaival”, 
ezen események, cselekedetek 
leírásai gyakran fájdalommal, fé-
lelemmel vagy értékítélettel telítet-
tek. „Teljes odaadással – kitartóan, 
tántoríthatatlanul, és közös életünk 
utolsó évében véresen – játszotta a 
ház urának és parancsolójának sze-
repét. Azt ettük, amit ő akart, oda 
utaztunk, ahová ő akart, azt hord-
tuk, amit ránk kényszerített. Min-
den otthoni döntésben, kicsiben és 
nagyban, az ő véleménye számított. 
Egyik este, amikor anyám fölve-
tette, hogy részmunkaidős állást 
vállalna a helyi lapnál, apám külö-
nösen világossá tette fallokrata né-
zeteit: egyetlen mozdulattal a földre 
söpörte a vacsoraedényt. – Nem! 
– ordította, és ököllel az asztalra 
csapott. – Nincs munka! – Ameny-
nyire csak vissza tudok emlékezni, 
dölyfös zsarnokként uralkodott raj-
tunk, erőszakosan és hatalmaskod-
va, s közben mégis megfejthetetlen 
rejtély maradt mindannyiunk szá-
mára”2. Steven maszkulinitásának 
folyamatos demonstrálása, ponto-
sabban a vágy, hogy „megfelelően 
reprezentálja” a maszkulin férfit, 
precízen körvonalazza a társadalmi 
nemekhez kapcsolt elvárások és 
attribútumok problematikáját. A 
leírások egy már-már hipermasz-
kulin személyt mutatnak be, aki a 
„mellékszereplők” (feleség és lány) 
fölött folyamatos kontrollt gyako-
rolva vesz részt a család életében, 
megtestesítve a mintacsaládfőt. 
Steven olyannyira meg akarja szi-
lárdítani férfiidentitását, hogy a ki-
sebb utasításai gyakran érthetetlen 
agresszióba és erőszakba csapnak át. 
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Miriam J. Abelson Men in 
Place3 című művében megemlíti a 
transzszexuálisok „korábbi énjének” 
hipermaszkulin tulajdonságait, amit 
egyfajta túlkompenzálásként ragad 
meg4. A hipermaszkulinitás nem 
csak a transzszexuálisok „korábbi 
életében” felmerülő probléma, sok-
kal inkább olyan nemi elvárásokról 
és prekoncepciókról beszélhetünk, 
amelyek a teljes férfitársadalmat 
érintik (akárcsak a nők életében 
jelentkező feminin tulajdonságok 
elvárása). Steven erőszakos megnyil-
vánulásai nagy hatással voltak Falu-
di apjáról kialakított képére, illetve 
saját identitásának és legfőképpen 
feminizmusának meghatározásá-
ra. Az említett éjszaka erőszakos 
cselekményeit egy a társadalmi el-
várásoknak megfelelni vágyó, válás 
közepén álló kétségbeesett férfi viszi 
véghez: „Megérkezett a rendőrautó 
és egy mentő. A mentősök hordá-
gyon vitték el a férfit, akivel anyám 
nem régóta járt. Aznap este nálunk 
volt. Az ingét átáztatta a vér, és 
sokkot kapott. Apám baseballütővel 
támadt rá, aztán a svájci bicskával, 
amit mindig a zsebében hordott. 
Többször gyomron szúrta”5. Fa-
ludit még inkább megerősítette 
nézeteiben az, hogy apját ezen 
események után a válási végzésben 
„sértett félként” tüntették fel, aki 
csak a betolakodó személytől akarta 
megvédeni családját, ezért tört be 
a házba. Évtizedekkel később, már 
Stefánie-ként elmesélte lányának, 
hogy az egész betörés csak színjáték 
volt, egy terv része, hogy megmutas-
sa, a válást ráerőltették, ő nem akar-
ta, s ezzel enyhítéseket szerezhetett 
a válóperben. Emellett önmagáról 
is gyenge, erőtlen, korántsem masz-
kulin férfiként beszélt, aki soha nem 
tudta teljesíteni a rá tornyosodó 
férfiés családapaszerepeket. Faludi 
számára összeférhetetlen volt apja 
elmondása az eseményekről a saját 
tapasztalataival. Számára nem 
megrendezett történések összessége 
volt az az éjszaka, s apja agresszív 
viselkedése sem korlátozódott erre 
az egy estére. 

 Faludi szerint saját feminiz-
musa azon az éjszakán kezdett 

ébredezni, amikor anyját igazság-
talanul a „bukott nő” kategóriájába 
sorolták, és apját felmagasztalták 
mint az otthon és család védel-
mezőjét. Éppen apja miatt teszi 
fel a kérdést: Vajon ő választotta, 
hogy feminista legyen? Nem 
inkább valamilyen elkerülhetetlen 
identitásról beszélhetünk, amelyet 
a gyerekkori történetek, tapaszta-
latok és környezetének viselkedése 
alakított ki?

Faludi ezen kérdésfelvetéseiben 
is a környezet identitásra gyakorolt 
hatása rajzolódik ki. Bár „elkerülhe-
tetlen” identitásról beszél, mégis ez 
valójában a környezet, a társadalom 
és az életeseményeinek alakulása 
miatt tekinthető elkerülhetetlen-
nek. Bizonyára az élettapasztalatai 
és az átélt szenvedések, megpró-
báltatások, problémák együttesen 
indították el ezen az úton Faludit.

„Saját feminista identitásom 
apám identitásválságának romjain 
sarjadt, az ő választott maszkulin 
személyiségének érvényesítési 
képtelenségéből”6. Erik Erikson 
identitáselmélete is alátámasztja 
ezeket a felvetéseket: „álljunk ellen 
a késztetésnek, hogy olyasvala-
miként határozzuk meg egyéni 
identitásunkat, mint amit csak 
saját magunk szerzünk meg és 
nyilvánítunk ki”7. Művében Faludi 
részletesen foglalkozik ennek 
problematikájával, de évekkel 
később, apja műtétje, azaz Stefánie 
megszületése után ismét ezzel a 
megalkotott nőképpel és a hozzá 
kapcsolódó elvárásokkal szembe-
sül.

Faludi feminizmusát éppen apja 
identitásválsága és a megalkotott 
identitásokba való beilleszkedés 
sikertelensége táplálta, így nehéz 
megértési folyamatokon kellett 
keresztülmennie, hogy apját meg-
értse.

Transzszexuális irodalom
Identitásunk megalkotása 

gyakran az Erikson által említett 
restrukturálásba, totalizmusba 
torkollhat. Faludi kutatásai során 
felfedezte, hogy a transzsze-
xuális irodalom memoárjaiban 

rendszeresen előfordul a totaliz-
mus mint a változás „természetes” 
velejárója. Az önéletrajzi ihletésű 
szövegek az operációt megelőző 
emlékeket és cselekedeteket egy 
másik embernek tulajdonítják, aki 
megszűnt létezni az operáció pil-
lanatában8. Állításai szerint ennek 
a fajta nyelvezetnek és stílusnak 
a kanonizálódása az első modern 
transzszexuális memoárnak 
köszönhető. Einar Wegener dán 
festő műve 1933-ban jelent meg 
Man into Woman9 címmel, amely 
arról számol be, hogyan alakult 
át Lili Elbévé. Nem egyszerűen 
halottnak tekinti korábbi énjét, de 
szövegében egy teljes haláltörténe-
tet talál ki a férfinek, aki már nem 
létezik10. Ez a mű meghatározó 
volt és példaként szolgált a későbbi 
transzszexuális írók számára. Falu-
di a folyamatos kutatás közepette 
szembesült az előtte és utána típusú 
leírások menny és pokol, élet és 
halál ellentétekkel való egyezte-
téseivel. Roberta Cowell, April 
Ashley, Christine Jorgensen, Jon 
Morris, Renée Richards, Nancy 
Hunt transznői identitásukról 
újjászületésként, „felébredésként” 
és második életként beszéltek. Az 
újjászületés legtöbbször (főleg 
a korai memoárokban) nemcsak 
a nőként való visszatérést jelen-
tette, sokkal inkább az idealizált, 
nemi szerepekkel és sztereotípi-
ákkal teleaggatott nőként való 
visszatérést: a szűziességet, az 
ingatagságot, a passzivitást és a 
gyámoltalanságot testesítették 
meg. Olyan sztereotip tulaj-
donságokat jegyeznek fel ezek 
a transznők a műtétjeik után, 
amelyeket a feminista szakiroda-
lom teljes mértékben társadalom 
által konstruált jegyekként tart 
számon. Gyakori jelenség, hogy 
a korábbi énre nem volt jellemző 
valamilyen tulajdonság, a műtét 
után azonban „automatikusan” 
rendelkezett ezzel.

Roberta Cowell például úgy 
írja le műtét utáni énjét, mint 
aki „egyszerre hajlamossá vált 
a pirulásra, könnyekre fakadt                              
szentimentális filmek és könyvek 
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hatására, és »erős anyai ösztönök« 
ébredtek benne, valamint »újszerű 
és erős érdeklődés a házimunka 
iránt«; a kézírása kerekdedebbé 
és rendezettebbé vált, és sűrűn 
megkívánta a »csokoládés kréme-
ket«”11. 

Jan Morris (aki korábban 
meglehetősen „férfiasnak” tartott 
tevékenységeket végzett: hegyet 
mászott, a Brit Királyi Csapat-
felderítő ezred tagja volt) a műtét 
után gyengének, erőtlennek, vissza-
fogottnak és irányíthatónak érezte 
magát: „Sokkal érzelmesebb lettem. 
Nagyon könnyen sírva fakadtam, és 
nevetségesen fogékonnyá váltam a 
szomorúságra és a hízelgésre. Úgy 
találtam, sokkal kevésbé érdekelnek 
a nagy horderejű ügyek (amelyek, 
higygyék el, a nemi átalakítás hatá-
sára kerültek egészen más perspek-
tívába), viszont törődni kezdtem az 
apróságokkal. A látóterem mintha 
összezsugorodott volna… Igen, azt 
hiszem, most egyszerűbben látok. 
Talán úgy, ahogy egy gyerek…”12

A feminista Faludi számára 
nem volt egyszerű ezen szövegek 
értelmezése, legfőképpen azért, 
mert apja átváltozását is befolyá-
solták az ilyen és ehhez hasonló 
nézetek. Stefánie is úgy beszélt és 
vélekedett Stevenről, mint halott 
emberről13. Az agresszív, erőszakos, 
hipermaszkulin férfi eltűnése után 
az újjászületett Stefánie hirtelen 
gyengéd, érzékeny, irányítható, 
hiperfeminin nővé változott, s 
mindent megtett, hogy korábbi én-
jének emlékeitől megszabaduljon. 

Nem az merül fel kérdésként, 
hogy egész életében nőként akart-e 
élni vagy sem, hogy az operáció 
után ugyanaz a személy volt-e 
vagy sem, hanem inkább az, hogy 
hogyan és mennyire folyamat-
jellegű az identitás, mi okozhat 
benne változást, mely tényezők 
azok, amelyek befolyásolják és 
meghatározzák azt.

Átváltozás és „nőiesség”
Susan Faludi huszonöt év után 

kapott e-mailt az akkor már Stefá-
nie-vá vált apjától.  Üzenetében új-
jászületéséről számol be az egykori 

Steven, illetve néhány fotót is csatol 
hozzá. Ha megfigyeljük ezen fény-
képek leírásait, pontosan kirajzo-
lódik a korai transzmemoárokban 
is megjelenő nőkép. Stefánie élénk 
színű miniszoknyákban, áttetsző 
blúzokban, magassarkúkban, szőke 
parókákban, csípőjét kinyomva 
pózol a fényképezőgépnek14. 
Ruházatán és megjelenésén kívül 
is hatalmas átalakuláson ment át, 
személyiségvonásai, tulajdonságai 
és kapcsolatai is megváltoztak 
bevallása szerint. „Most, hogy már 
nő vagyok, Báder mindent tüstént 
megcsinál – mondta. – A férfiak-
nak muszáj segíteniük. Nekem meg 
a kisujjamat se kell mozdítanom. – 
Apám merőn nézett rám. – Ez az 
egyik nagy előnye, ha az ember nő 
– mondta. – Mindig a hátrányokról 
írsz, de én kizárólag csak előnyöket 
találtam!” Emellett többször is 
megjelenik a terhesség és anyaság 
mint a női lét kiteljesedésének 
forrása. Stefánie gyakran célozgat 
az anyaságra lánya számára, és 
gyakran teljesen érzéketlenül, 
tárgyiasítva utal az anyára vagy a 
gyermekre. Mégis, állítása szerint 
az életben a legfontosabb dolog 
a család. Már-már ironikus, aho-
gyan Stefánie kioktatja lányát a 
család fogalmáról és szentségéről, 
miközben ő maga is megszakította 
családjával – szüleivel, feleségével 
és gyermekeivel is – a kapcsolatot.

Stefánie hiperfeminin tulaj-
donságainak, illetve mindannak a 
megértése, amit a transzszexuális 
irodalom elárul ezekről, komoly 
kihívás elé állította Susant: „Ha 
azt képzeltem, hogy könyvtári ku-
tatásaim esetleg közelebb visznek 
döntése megértéséhez, tévedtem: 
ezek a könyvek pont az ellenkező 
hatást érték el”16. Néhány szöveg 
teljesen szemben állt feminista 
nézeteivel. Julia Serano Whipping 
Girl: A Transsexual Woman on Sex-
ism and the Scapegoating of Femini-
nity című művében a szexizmusról 
és a nőiesség kárhoztatásáról ír17. 
Serano szerint az a feminista felté-
telezés, hogy a nőiesség mestersé-
gesen kreált, egyszerűen arrogáns, 
narcisztikus, nyíltan nőgyűlölő és 

lenéző a nőiességet természetesnek 
tartó emberek számára. Szerinte 
azok a nők fordulnak a feminizmus 
felé, akik a nőiességet természetel-
lenesnek tartják, akik nem tudnak 
azonosulni vele. 

A döbbenet, a felháborodás és 
a megértésben támadt nehézségek 
az ugyancsak férfiből nővé operált, 
transznemű Susan Strykerhez, az 
LMBT történészprofesszorhoz 
vezették a regény főszereplőjét. Ő 
adott Faludinak újabb értelmezési 
lehetőségeket, olyan perspektívát, 
amely apjával való kapcsolatában is 
segítséget nyújtott. Állítása szerint 
a nemi átmenet időszaka egyfajta 
kamaszkor, tehát nem meglepő, 
hogy a műtét után született 
önéletrajzok, memoárok hiper-
feminin transznőket festenek le. 
Stryker egyfajta neofita buzgalom 
tanújeleiként értelmezi ezeket. 
A „kamaszkorhoz” kapcsolódó 
problémákat, drámákat azonban 
nemigen lehetett kihámozni a 
korai transzirodalmi művekből, 
ugyanis mindent uralt és elfedett 
ezekben a „mindig is nőnek érez-
tem magam” vezérmotívum. Sandy 
Stone 1991-ben megjelent vitaira-
tában18, a The Empire Strikes Back: 
A Posttranssexual Manifestóban19, 
Faludihoz hasonlóan szembesül 
a korai transzszexuális irodalom 
csüggesztő jellemzőivel. „Mind-
annyian hasonlóan ábrázolták a 
»nőt«-t – férfifétisként –, amivel 
újratermeltek egy társadalmilag 
kényszerítő mintát, és lelkesen ma-
gukra osztották a »békából király-
lány« mesebeli szerepét. Senkinek 
eszébe sem jutott a hiperfeminin és 
a hipermaszkulin közötti állapotot 
felidézni”20. Leginkább azért nem, 
mert teljesen elválasztották az 
„előtte” volt és „utána” lett életet. 
A nem kívánt események, életsza-
kaszok kivágásával és egy halott 
emberhez való hozzákapcsolásával 
elvették önmaguktól a köztes ál-
lapot megtalálásának lehetőségét. 
Hiszen nem lehet megtalálni a két 
pólus közötti állapotot, ha abból 
az egyik „nem létezik”, vagyis ha 
nem vesznek róla tudomást. Ha 
valaki megváltoztatja a testét, 
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hogy a másik nemhez tartozzon, 
akkor valójában alkalmazkodik a 
maradi és szexista férfiasság-női-
esség koncepciókhoz? Vagy a testi 
változtatás, a „transz” nemcsak a 
gender határának átlépését jelenti, 
de magának a gendernek is a 
meg-haladását? 

Stone egy új lehetőséget, új 
utat nyitott a transzszexuális írók 
következő nemzedéke számára. 
Véleménye szerint a transzszexuá-
lisok alapfogalma maga az „átme-
net”, ezért saját élettörténetükkel 
és létezésükkel lerombolhatják a 
gender-binaritást. Ehhez a teljes 
élettörténet felvállalására van 
szükség: „A transzszexuálisoknak 
vállalniuk kell a felelősséget teljes 
történetükért, hogy végre ne tör-
lések sorozataként kezdjék meg-
határozni az életüket (…), hanem 
újraalkotott és újraírt test hatalmát 
visszakövetelő, a különbséget új-
raértelmező politikai akcióként”21. 
Azt javasolja, hogy sem nőként, 
sem férfiként, hanem valamiképpen 
a binaritás keretein kívül kellene 
meghatározniuk önmagukat22. A 
gender-multiplicitás érvényesítése 
ellenére általában olyan élettör-
ténetekkel találkozhatunk, ahol 
a transzszexuális személyek nem 
szeretnének más, binaritáson kí-
vüli gender kategóriájában létezni; 
egy nemhez akarnak tartozni, 
ahhoz, amelyre átoperálták őket. 
Ezt az identitásmeghatározást 
Stefánie-nál és a Transzi Klub 
más tagjainál is megfigyelhetjük. 
Kate Bornstein, a transzszexuális 
irodalom másik úttörője egyetért a 
binaritás felborításában, és Gender 
Outlaw23 című könyvében nem 
ismeri el a gender felállított hatá-
rait, a genderfluid24 „forradalom” 
segítségével próbál szembeszállni a 
dualista kategóriákkal. Saját identi-
tásmeghatározásának nehézségeire 
hivatkozva buzdítja olvasóit, hiszen 
sem férfiként, sem nőként nem 
azonosítja magát25. 

Susan Faludi számára furcsának 
tűnt, hogy bár a posztmodern 
transzgender teoretikusok felelős-
séget akartak vállalni teljes tör-
ténetükért, elfogadva mindenféle 

tulajdonságukat és identitásukat, 
mégis gyakran falat emeltek ko-
rábbi és új énjük között26. Bár nem 
törölték el a műtét előtti életüket, 
mégis határozottan elválasztották a 
beavatkozás tagolta két életüket és 
azok tapasztalatait. Ilyen esetekben 
megkérdőjeleződik az identitás 
fluiditása; életük egy részének 
eltörlése vagy különválasztása fel-
borítja a kontinuitás lehetőségét, és 
két (vagy több) teljesen különálló 
identitást hoz létre, amelyek önma-
gukban állva hiányosak lehetnek. 
Éppen ezért javasolja Faludival 
egyetemben több szerző is az iden-
titás folytonosságának lehetőségét, 
illetve a transzszexuálisok „két 
életének” összetartását.

A nemi sztereotípiáknak való 
kényszeres megfelelés megszünte-
tését a nemi helyreállítóműtét fel-
tételei sem segítik. A nemi szervek 
átalakítása csak műtéti úton lehet-
séges, ehhez pedig pszichológusok 
szakvéleményére, diagnózisára van 
szükség.  A diagnózis felállításának 
módszerei azonban semmit sem 
változtak a 20. század óta. A husza-
dik század közepén, 1966-ban írta 
meg Harry Benjamin a The Transse-
xual Phenomenon című könyvét, az 
első hosszabb terjedelmű szöveget 
a témában, amelyet a „transzsze-
xuális Bibliaként” is emlegetnek.  
Benjamin egy osztályozási rend-
szert (Sexual Orientation Scale) is 
megalkotott, amely segítségével 
pácienseit hat csoportba sorolta a 
„fétis-transzvesztitától” a „magas 
intenzitású, valódi transzneműig”. 
Kezdetben maga is idealizáltaknak 
tartotta a felállított csoportokat, de 
a következő generáció kőbe vésett 
típusoknak tekintette ezeket, és 
a mai napig Benjamin kritérium-
rendszerét alkalmazzák a diag-
nosztizálás során. A protokoll két 
mentálhigiénés szakember írásos 
értékelését írja elő ahhoz, hogy a 
páciens operálható legyen. Az évek 
múlásával Benjamin egyre inkább 
úgy gondolta, hogy a transzsze-
xuálisoknak szükségük van arra, 
hogy normálisnak fogadják el őket 
abban a nemben, amivé operáltat-
ták magukat. Ennek köszönhetően 

minden nemi sztereotípiát elvárt 
pácienseitől, és gyakran visszauta-
sította őket, ha külső megjelenésük 
vagy viselkedésük nem felelt meg 
az „ideális nőről” alkotott képnek. 
Éppen ezért a transzszexuálisok 
továbbra is ezt a képet próbálják 
lefesteni pszichiátereiknek az 
engedély megszerzéséért. „Vagyis 
a műtét attól függ, mennyire jól 
fogalmaz a páciens”27. A kívánatos 
kifejezéseket, kódszavakat és rög-
zült formulákat egyszerűen elérheti 
bárki az internet segítségével28. 
Susan apja esetében is a jól bevált 
formával szembesül: letagadta élet-
korát29, és korábbi tapasztalatait is 
megmásította30. Ezek azonban még 
enyhe ferdítéseknek számítanak 
ahhoz képest, hogy Steven az egyik 
pszichológus végső diagnózisától 
egyszerűen megszabadult. „A 
tesztek nem mutatják semmiféle 
pszichózis, bizarr megnyilvánulás 
vagy agresszió jelét. Ezzel együtt 
megtalálhatók bennük a körkörös 
gondolkodás jelei. Az elvégzett 
tesztek mindegyikét átitatja az 
identitás bizonytalansága és az 
identitás keresésének igénye… Ám 
ez nem pusztán a pszichoszexuális 
területekre korlátozódik, hanem 
a viselkedés egészét és a vágyak 
diszharmóniáját is jellemzi. (…) 
Vizsgálataim és a tesztek alapján 
kimondható, hogy a beteg pszicho-
szexuális fejlettsége rendezetlen. 
A transzszexualitás egyértelmű 
diagnózisa nem állítható fel”31 – 
hangzott a diagnózis.

Faludi számára a pszichológus 
véleménye még több kérdést vetett 
fel apjával kapcsolatban. Egyre 
összeférhetetlenebbé vált gyer-
mekkorából ismert apja a jelenlegi 
Stefánie-val. A szakvélemény 
múltjának olyan részleteire hívta 
fel a figyelmet, amelyeket Stefá-
nie teljes mértékben megpróbált 
eltűntetni. Pszichéjének olyan 
ellentmondásait tárta fel, ame-
lyek az identitás komplexitására 
mutattak rá. Ezek a konfliktusok 
nem szűkíthetők le egyetlen 
identitásproblémára: „A jelentés 
által felvetett komolyabb kérdések 
pontosan azok voltak, amelyeket 
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apám a műtéttel, mint abszolút ka-
tegóriával meg akart semmisíteni. 
A pszichológus látott egy pácienst, 
akit a »vágyai diszharmóniája« 
gyötört, akinek »személytelen érzé-
kiségét« összezavarta a »bűntudat 
érzése«, és akinek gondolatvilágát 
»bizonytalanság szőtte át«, amely 
sokkal mélyebben gyökerezett 
a szexualitásnál és a gendernél. 
Apám viszont azt akarta, hogy a 
pszichológus olyan pácienst lásson 
és értékeljen, akinek a konfliktusai 
egyetlen identitásproblémán belül 
maradnak, vagy ebben a vonatko-
zásban lényegtelenek, és amelyek 
tökéletesen rendezhetők egy fizikai 
természetű megoldással”32. Egyéb 
részletek is vannak, amelyeket 
Stefánie folyamatosan megpróbál 
kizárni történetéből, még lányának 
sem hajlandó felfedni ezeket a 
tapasztalatokat. A nemi identitása 
mellett kiemelkedő szerepet kap 
zsidó és magyar identitása, ponto-
sabban azok problematikussága.

István, Steven és Stefánie teljes 
identitását egy szó erőteljesen meg-
határozta: „Megúszni – mondta 
– Susan, ne felejtsd el ezt a kifeje-
zést. Ez mindennek a nyitja. Mert 
azt a sok embert, akikről kiderült, 
hogy zsidók, mind agyonlőtték”33. 
Megúszta a holokausztot, megúszta 
a válást, megúszta a betörést, és még 
sorolhatnánk. Mégsem állíthatjuk, 
hogy egy megúszástörténettel 
találkozunk a regényben; sokkal 
inkább egy „megértéstörténettel”. 
A teljes regény azt hangsúlyozza 
újra és újra, amit Erikson is megál-
lapított: az identitás fogalmát nem 
lehet egyszerűen meghatározni. 
Legfőképpen azért nem, mert nem 
lehet rétegeire bontani a komplex 
identitást, s azokkal külön-külön 
foglalkozni. Identitásunk rétegei 
kapcsolatban vannak egymással, 
önmagunkkal és a környezetünkkel 
is. Amikor Stefánie régi osztály-
társai az operációról értesültek, 
különböző gyerekkori traumákban 
vagy egyéb jelekben keresték a vál-
tozás okait. Susan Faludi azonban 
éppen ennek ellenkezőjét sugallja 
a regényben. Az identitásunk 
meghatározását nem vezethetjük 

vissza egyetlen „kiváltó okra”. 
Stefánie életében is folyamatosan 
jelen van az identitásválság, éppen 
ezért figyelhető meg remekül, hogy 
az identitás nem állandó, hanem 
folyamatszerű. Olyan folyamat, 
amely során egymásra épülnek 
tapasztalataink, cselekedeteink, 
élettörténetünk és fejlődésünk, 
akárcsak Stefánie életében. „Néz-
tem az arcát, amelyet elfordított, 
mint olyan gyakran életében. Egész 
életében arra kereste a választ, 
ki is ő. Zsidó vagy keresztény? 
Magyar vagy amerikai? Nő vagy 
férfi? Mennyi ellentét. Ahogy a 
mozdulatlan testét néztem, arra 
gondoltam, a világegyetemben 
egyetlen igazi választóvonal léte-
zik, egyetlen valódi ellentét: élet és 
halál. Vagy élsz, vagy nem. Minden 
más cseppfolyós, képlékeny”34.
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DOSAR: PROZĂ SCURTĂ MAGHIARĂ.

MÁLYVA

Imre Eszter

Lizbeth testét úgy fonta körül 
a ruhája, mint puha, mohából és 
álomból szőtt nyári éjszaka. Noha 
a méregzöld bársony teljesen ráfe-
szült, a nő teste mégis rugalmasan 
és könnyedén mozgott benne, 
mintha a bőrén kívül semmit nem 
viselt volna magán. Első pillantásra 
azt hihette az ember, hogy a nőt, ezt 
a szerencsések kedvéért a világban 
felejtett káprázatot, és a ruháját egy 
és ugyanazon anyagból szőtte egy 
láthatatlan mester keze. Az ilyen 
estéken nehéz lehetett minden 
nőnek, aki nem Lizbeth volt. A 
zöld bársony szinte beleolvadt ma-
kulátlan bőrébe, és úgy követte teste 
hibátlan vonalait, hogy nő és férfi 
egyaránt bűnösnek érezte magát, 
ha ránézett. Lizbeth még egyszer 
szemügyre vette magát a tükörben, 
és ajkai elégedett, már-már hiú 
félmosolyra húzódtak. Majd a nőt 
és ruháját egybefont láthatatlan 
kéz egyszeriben letörölte ezt a 
mosolyt, és a helyén nem hagyott 
mást, csak egy kifejezéstelen szájat 
és üres tekintetet. Lizbeth torkából 
unott-lemondó sóhaj szakadt fel. 
Hiába, gondolta. Hiába minden: 
a tökéletes ruha, a makulátlan 
tejfehér bőre, amit gyermeklány 
kora óta minden nő és asszony 
megirigyelt, és hiába a készülődés. 
Gúnyosan felnevetett, saját magán 
gúnyolódva. Igen, úgy látszik, bár-
mennyi évig élek is ugyanabban az 
egykedvűségben, sosem fogok erről 
leszokni, gondolta, ami egyszerre 
töltötte el büszkeséggel és két-
ségbeeséssel. Aztán arra gondolt, 
hogy ha csupán fél órát szánt volna 
a készülődésre, és felvette volna 
akármelyik ruháját, amelyik éppen 
a kezébe akad a gardróbban, a haját 
pedig épp csak megfésülte volna 

– ahelyett, hogy órákat töltsön a 
tökéletes konty elkészítésével –, és 
felvett volna bármilyen harisnyát 
bármilyen pár cipővel, akkor is 
csinosabb és vonzóbb lett volna, 
mint akármelyik orvosfeleség. 
Ezeknek az asszonyoknak a von-
zereje életük nagy teljesítményében 
rejlett: hogy sikerült megfogniuk 
egy középszerű, mérsékelten híres 
orvost, majd hozzámenni, és szülni 
neki két-három, esetleg négy gyer-
meket, ami következtében aztán 
elhíztak, és egykori bájuk, ha volt 
egyáltalán, szempillantás alatt lett a 
múlté. Megvetette ezeket a nőket, 
és vérlázítónak tartotta, hogy ami-
kor köteles megjelenni közöttük, 
akkor akarata ellenére is eggyé válik 
közülük. Ezeken az estéken ő sem 
több, mint orvosfeleség, gondolta 
sokadjára ezen a napon, és talán 
több ezredjére élete során. Undorral 
töltötte el a gondolat, hogy nemso-
kára egy egész estén át ismét ő lesz 
George F., a híres orvos felesége.

Az ő férje ugyanis kivételesen 
tényleg híres orvos. George két-
ségkívül korának legelismertebb 
tüdőgyógyásza, és a ma este senki 
másról nem fog szólni, csakis róla. 
Ezt nevezik igazi rémálomnak, 
gondolta Lizbeth. Nem elég, hogy 
az egész felnőtt életét ennek a 
mérhetetlenül és megbocsátha-
tatlanul unalmas embernek az 
oldalán töltötte, még az árnyékában 
is élt, nap nap után semmi másról 
nem szólván az élete, csak George 
munkájáról, az utóbbi években 
pedig sikereiről. Az a legkevésbé 
sem zavarta, hogy emiatt nem lett 
gyermekük, hiszen ő maga nem 
is akart soha, és a férje munkafa-
natizmusa kifejezetten jó érv volt, 
amit kényelmesen elő lehetett 

venni, amikor az emberek – főleg 
a Lizbeth által mélyen megvetett, 
elnyűtt orvosfeleségek – kérdező-
sködni kezdtek, hogy miért nincs 
gyerek. Ezért tehát valóban hálával 
tartozik a férjének. De azért már 
nem, hogy elvette tőle a fiatalsá-
gát, és minden jel arra utal, hogy 
elveszi tőle az érett asszonyéletét is: 
kamaszkorában Lizbeth elképzelni 
sem tudta volna magát egy ilyen 
házasságban, egy ilyen futószalag-
ról leemelt „jó férj-jel”, aki amellett, 
hogy még megnevettetni sem ké-
pes, és a világból mintha elszántan, 
örökösen csak a legérdektelenebb 
dolgokat mutatná neki folyamato-
san, még csak hozzá sem ér. – Ahh! 
– sóhajtott fel ismét, most már 
dühösen. Elképzelte, hogy a ruhája 
lassan leolvad róla, méregzöld po-
csolyává folyik a fürdőszobakövön, 
és ő csendben belefekszik, majd ott 
kivárja, amíg rálel az álom.

– Édesem, kész vagy? Indulnunk 
kell, a sofőr már a ház előtt vár! – A 
férje negédes hangjának hallatán 
Lizbeth hátán borzongató csíkok-
ban futott végig az undor, de erőt 
vett magán. Felállt, még egyszer 
utoljára belenézett a tükörbe, és 
megállapította, hogy tökéletes a 
tartása, majd egy mély belégzés után 
lassan, hosszan lélegzett ki, ahogy 
a légzőgyakorlatos kiadványban 
olvasta, amit George asztalán talált 
nemrég. Úgy döntött, hogy készen 
áll egy újabb embert próbálóan 
unalmas és vérlázítóan fölényeske-
dő társaságban töltött estére.

***
Az Üvegpalota lélegzetelállító, 

óriásira méretezett ezüst szelen-
ceként emelkedett ki az estéből. 
Körülötte az ég úgy terült el, mint 
pattanásig feszített fekete lepel, 
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amibe ezer meg ezer apró tűhegy 
fúródott, és az így keletkezett rések 
csillagokká lettek, hírnökeivé egy 
másik világból átsejlő, vakító fé-
nyességnek, ami minden bizonnyal 
ott várta az arra érdemeseket, a bát-
rakat, gondolta Lizbeth. De ezennel 
az estének abba a szakaszába léptek, 
amikor már egyre kevesebb ideje 
marad a töprengésre, mert a Palota 
előtt a birtokot benépesítették az 
orvosok, kutatók, biológusok és 
feleségeik, és javában zajlott a vége-
érhetetlen hajlongás, a kézfogások, 
gratulációk és bájcsevejek.

– George, öreg harcos! Ez most 
a te estéd!

– Barátom, fogadd őszinte elis-
merésem, mindig is tudtam, hogy 
egyszer még nagy dicsőség lesz 
téged ismerni!

– Gratulálok, George, az egész 
Kamara nevében fogadd a gratu-
lációmat! Te vagy a jövő, barátom!

Se eleje se vége nem volt az ilyen 
és ehhez hasonló mondatoknak. 
Mindenki gratulálni akart az est 
díszvendégének, mindenki egyér-
telműen jegyzőkönyvbe akarta 
vetetni, hogy ő is jelen volt ezen 
az estén és személyesen gratulált 
a doktor úrnak. Az orvosés bioló-
gusfeleségek csak úgy hajlongtak, 
és George nem győzte fogadni a 
rengeteg levegőbe dobált csókot és 
a csilingelő nevetgélések közepette 
elhangzott gratulációkat. Ez az este 
róla szól, és kétségkívül ez eddigi 
élete legnagyobb eseménye, de ez 
még csak a kezdet! Most kezdődik 
minden, amiért egész életében dol-
gozott, amiért feláldozott mindent, 
mi egy férfinak öröm. Fanatizmusa 
ellehetetlenítette, hogy munkáján 
kívül bármi egyéb megragadja 
George fantáziáját. Ilyen feszített 
tempó és elragadtatás mellett 
lehetetlen bármiféle földi örömnek 
adózni, de ezt csak a legnagyobbak 
érthetik. Gondolt-e néha arra, hogy 
megszállottsága az oka, hogy évek 
óta nem ért a feleségéhez, aki két-
ségkívül a város, ha nem az ország 
legszebb asszonya? Gondolt, hogy 
is ne gondolt volna. De minden 
gondja és minden hirtelen felme-
rülő gondolata semmivé foszlott, 

amikor a munkájára gondolt, és arra 
a hatalmas adományra, amit ezáltal 
maga után hagy a világnak. Mert ő 
nem öncélúan dolgozik! Amit ő itt 
most, az élők sorában töltött néhány 
évtizede alatt létrehoz, az öröksége 
lesz, aminek az egész emberiség lát-
ja majd a hasznát! George méltán 
volt korának leghíresebb tüdőgyó-
gyásza: egyedi megközelítése és a 
tüdőhöz való különös viszonyulása 
révén megmagyarázhatatlanul, 
ám töretlen sikerrel gyógyította a 
legkegyetlenebb tüdőbetegsége-
ket is: gyógyszerek és bármiféle 
külső beavatkozás nélkül kezelte a 
legkíméletlenebb tüdőgyulladást, 
végstádiumú tüdőrákos betegek 
kapták vissza az életüket és a jövő-
jüket anélkül, hogy bármiféle kétes 
kezelésbe kellett volna fogniuk, 
és gyógyíthatatlannak elkönyvelt 
tuberkulózisok tűntek el a keze 
alatt egyik napról a másikra. És ami 
eddig csak feltételezés volt, az most 
már bizonyított tény, ami bekerül 
majd az orvostanhallgatók tan-
könyveibe, és alapjaiban változtatja 
meg a tüdőgyógyászatot, sőt még 
az sem kizárt, hogy később az Or-
vosi Kamara Nagydíját is megkapja 
érte. Ma pedig azért van itt, hogy 
az egész Kamara előtt hivatalosan 
is felfedje sikerének a titkát – leg-
alábbis egy részét. Soha életében 
nem volt még ilyen boldog, sem 
ilyen izgatott. Azt remélte, hogy 
minden hibátlanul zajlik, és kissé 
nyugtalan lett, amikor arra gondolt, 
hogy ez nem csak rajta múlik. De 
nincs miért félnie, próbálta nyugtat-
ni magát. A festő minden bizonnyal 
tartja majd magát az egyezséghez, 
és nem fecseg ki semmit. Elvégre 
ha mégis elkezdene beszélni, azzal 
magát is ugyanolyan veszélybe so-
dorná, mint George-ot, és azt nem 
akarhatja…

***
Lizbeth számára bent, a Pa-

lotában sem ígérkezett sokkal iz-
galmasabbnak az este, mint kint, a 
birtokon, de itt legalább volt pezs-
gő, ami mindig jó elfoglaltság, ha az 
ember sznob társaságba kényszerül. 
Ám amikor már elkönyvelte volna, 
hogy ez az este sem lesz más, mint 

a többi, a poharából felpillantva 
megakadt a tekintete egy gesztenye 
szempáron, és abban a pillanatban 
úgy érezte, hogy az immár évtize-
dek óta benne lakozó görcs valami 
meleg lágysággá oldódik hirtelen, 
amitől egyszeriben az egész tes-
tében rugalmasnak és kellemesen 
bizsergőnek érezte magát.

– A festő. Csak óvatosan 
bámuld, mindenkit megjegyez! – 
Lizbeth összerezzent Mary-Anne, 
George egyik onkológus kollégája 
fiatal feleségének a hangjára. A nő 
hangjában a pletyka örömével tu-
dálékoskodott, majd egy ostoba ka-
caj kíséretében arrébb is állt. Festő, 
gondolta Lizbeth, mit keres itt egy 
festő? És tudomásul vette, hogy a 
férfi még mindig nem vette le róla a 
szemét. Ugyanolyan öltönyt viselt, 
mint az összes többi férfi a Palotá-
ban, de mégis egyértelműen lerítt 
róla, hogy nem tartozik közéjük. 
Az egyetlen kézzelfogható, erre 
utaló jel a méregzöld növényekből 
font melldísz volt, amit a zakóján 
viselt. A következő pillanatban a 
férfihoz odalépett valaki, és a fülébe 
súgott valamit, amire az kimérten 
bólogatott. Ezzel egy időben pedig 
Lizbethez is visszajött a nemrég 
továbbállt orvosfeleség, és ostoba, 
felhabzó kacaj kíséretében szólt 
neki, hogy nemsokára következik a 
bálteremben a férje, George beszé-
de, amiről vélhetőleg nem szeretne 
lemaradni. Lizbeth elindult hát 
a bálterem irányába, ami egyben 
azt is jelentette, hogy egyenesen a 
festő felé haladt. Amaz mosolyogva 
bevárta, felemelte a poharát, és 
finoman koccintott a nővel: – 
George-ra, hmm? Rendkívüli férfi: 
nem elég, hogy forradalmasítja a 
tüdőgyógyászatot, ráadásul övé az 
élők sorában valaha megfordult 
legszebb nő is. – Lizbeth válaszként 
belenyalt a pezsgőjébe, és azzal 
már be is léptek a bálterembe, ahol 
gondosan előkészített ülésrend 
fogadta őket. Lizbeth meglepetten 
vette tudomásul, hogy pont a festő 
mellé szól a helye.

– Lizbeth, hát itt vagy! Már azt 
hittük, eltévedtél – mondta nevetve 
egy újabb orvosfeleség, aki a másik 
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oldalán ült. Megmagyarázhatatlan 
felindulásában Lizbeth azt érezte, 
hogy ha most azonnal nem megy 
ki arra hivatkozva, hogy el kell 
szaladnia a mosdóba, akkor innen 
már soha nem szabadul.

– De hiszen nemsokára kez-
dődik George beszéde, drágám, 
csak nem akarsz lemaradni a férjed 
nagy pillanatáról? – kérdezte az 
asztalszomszédja leplezetlen csa-
lódottsággal és számonkéréssel a 
hangjában, de Lizbeth már nem 
felelt. Ő maga sem értette, hogy 
mi lelte. Sietett, szinte rohant, és a 
folyosókon csak úgy száguldottak 
el mellette a különféle nagy urak 
és úrhölgyek portréi, a hivalkodó, 
színekben tobzódó virágcsokrok 
és a különféle aranyozott bútorés 
dekorációs elemek. Már majdnem 
a mosdókhoz ért, amikor felfigyelt 
rá, hogy valaki beszél hozzá: – Ara-
nyom, nem ajánlanám… – Kerüld 
őt, gyönyörűség! – Menj vissza 
a helyedre, amíg még nem késő, 
hallgasd végig a férjedet, aztán 
imádkozz, hogy még időben haza-
vigyen! – Lizbeth többször is kö-
rülnézett, de senkit nem látott. Ám 
a hangok csak nem csendesedtek, 
sőt a láthatatlan nők – mert mind 
női hangok voltak – már egymás 
szavába vágva sürgették, hogy 
forduljon vissza. – Ne légy ostoba, 
ne légy gyermek! Menj, amíg még 
mehetsz! – Ne higgy a barna sze-
mének, hazudik! – Fuss, asszony! 
– a hangok esedeztek, kérlelték, és 
Lizbeth testében méreg és vér egy-
aránt meghűlt, amikor felfedezte a 
forrásukat: a falon lévő úrhölgyek 
portréi voltak. A festmények be-
széltek hozzá, a festmények könyö-
rögtek, hogy forduljon vissza. Már 
a saját gondolatait sem hallotta a 
hangzavarban, amikor egyszeriben 
az összes hang semmivé foszlott, és 
jeges csend ült a folyosóra. Ekkor 
megpillantotta a festőt.

***
– Azt hiszem, ha egy perccel 

is tovább maradok odabent, akkor 
kikezdi az ép elmémet az egész – 
mondta Lizbeth nevetve, és elhes-
segette a gondolatot, hogy immár 
minden bizonnyal elvesztette a 

józan eszét, mert percekkel ko-
rábban még festmények beszéltek 
hozzá. – Mindig is tudtam, hogy 
el fog jönni a pillanat, amikor 
kisétálok.

– Mármint innen, a Palotából? – 
kérdezte a festő a kocsiban, miköz-
ben éppen a lakása felé tartottak, 
és közben jelzett a sofőrnek, hogy 
legyen szíves felhúzni a válaszfalat 
az első és hátsó ülések között.

– A Palotából, a házunkból… 
mindenhonnan. Az életünkből 
– felelte Lizbeth, és hátradőlt. Ka-
maszlány lehetett, amikor utoljára 
ilyen gondtalanul tudott hátradől-
ni. Amikor még hiányzott belőle 
az asszonyos, úrinős tartása. Mély 
levegőt vett, majd nehezen, ráé-
rősen kifújta, és úgy érezte magát, 
mint aki hosszú idő után feljön a 
mélyből a felszínre. Az is megfor-
dult a fejében, hogy különös dolog 
ez, a festők nem arról híresek, hogy 
ilyen jól megy soruk, hogy saját 
kocsijuk van saját sofőrrel. De a 
gondolatok ismét szertefoszlottak, 
amikor megérezte a festő ujjait, 
amint végigsimítottak az állán: 
– Akkor talán pont jókor talál-
koztunk – felelte a férfi, és mintha 
csak megérzett volna valamit abból 
a szikrányi kétségből, ami készült 
kipattanni Lizbeth elméjéből, lágy, 
gyengéd hangon folytatta: – Igazán 
örülök, hogy nem késtem el, és még 
találkozhattunk, mielőtt eltűnsz 
a föld színéről – mély hangon 
felnevetett, és ajkait hozzáérintette 
Lizbeth arcához.

Ha a kocsi és a sofőr meglepte 
Lizbethet, akkor a ház egyenesen 
ámulatba ejtette. Értetlenül állt a 
látvány előtt: miféle festő az ilyen? 
Ki ez a férfi? A ház mellett, ahova 
megérkeztek, eltörpült az, amiben 
ők éltek George-dzsal, holott az 
sem volt kicsi. Körülötte gondozott 
kert és végeláthatatlan birtok. 

– Menjünk be, most úgysem 
sokat látni idekint – súgta fülébe 
a festő, és noha igaza volt, valóban 
későre járt, és nemigen lehetett 
látni odakint, Lizbethnek ismét 
az a benyomása támadt, hogy 
a férfi sietteti. A nyugtalanság, 
mint egy kisállat, úgy ébredezett a                         

gyomrában, és Lizbeth mintha 
most kezdett volna tisztán gon-
dolkodni, és látni, hogy mit tett: 
otthagyta a férjét a beszéde kel-
lős közepén, életének legnagyobb 
pillanatában, és se szó, se beszéd, 
eljött – mondhatni megszökött! – 
egy festővel, már ha valóban festő, 
bár ebben egyre inkább kételkedett. 
A gondolat egyszerre ébresztett 
benne rémületet és büszkeséget. 
Megrémült, mert fogalma sem volt 
róla, hogy mibe keveredett és kivel, 
hogy hol van egyáltalán, és mi vár 
rá, ugyanakkor büszkeséget is ér-
zett, mert ugyan ki gondolta volna, 
hogy fog még valaha életében vala-
mi bátrat, egyenesen vakmerőt ten-
ni! A hiúság pedig nagy úr, mellette 
a félelem anyátlan kölyök csupán. 
Hiába próbálná hatalmába keríte-
ni az embert a félelem, ha a hiúság 
kicsit is felüti a fejét mellette, ak-
kor már eldőlt, hogy merre hajlik 
a jellem. Lizbeth követte a festőt a 
beláthatatlan házba.

***
Egymásból nyíltak a folyosók, és 

egymásban vesztek el, a falak lük-
tettek a különösebbnél különösebb 
és olykor rettenetes festményektől, 
rajzoktól és itt-ott újságkivágá-
soktól, ábráktól. Lizbeth perceken 
belül rájött, hogy innen már csak 
a festő segítségével találhat ki: a 
ház egy lélegző labirintus volt, és 
Lizbeth biztos volt benne, hogy a 
folyosók és emeletek elmozdulnak, 
miután maguk mögött hagyják 
őket. Nem létezett a házban olyan 
útvonal, ami oda-vissza járható lett 
volna, minden utat csak egyszer 
lehetett megtenni. A nyugtalanság, 
ami odakint még csak ébredező 
kisállat volt Lizbeth gyomrában, 
mostanra álmatlan fenevaddá, 
magává az ördög fattyává változott. 
Rágta, ette belülről a gyomrát, kar-
mait a bordái közé mélyesztette, 
és hosszú teste lenyúlt egészen a 
nő combtövéig, ahonnan mintha 
sűrű mérget lövellt volna Lizbeth 
lábaiba, amitől azok majdnem tel-
jesen megbénultak. Akkorára nőtt 
benne a félelem, hogy megszólalni 
sem mert, mintha attól tartott 
volna, hogy ha megszólal, azzal 
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csak még nagyobb teret hoz létre 
a testében, amit a rettegésszörny 
belakhat. Szótlanul követte hát a 
festőt, aki csak úgy szelte egymás 
után a kanyargó, majd a semmiben 
eltűnő lépcsőket, az emeleteket és 
a furcsábbnál furcsább folyosókat. 
Ő sem szólalt meg, csak néha 
felnevetett, amitől Lizbeth testét 
még jegesebben lehelte be a félelem 
fenevada. Már nem tudta volna 
megmondani, hogy mióta jönnek 
és mennyi emeletet hagyhattak 
maguk mögött, amikor a festő 
váratlanul megszólalt:

– Nos, akkor itt volnánk – és egy 
kitárt ajtóra mutatott. – Volna ked-
ved modellt állni nekem, Lizbeth? 
– és ajkai a legrettenetesebb kaján 
vigyorra húzódtak. Lizbeth tudta, 
hogy nincs helye ellenkezésnek, 
és azt kívánta, bárcsak a félelmére 
hallgatott volna a hiúsága helyett. 
Akkor most nem kellene önként 
bemennie ebbe a szobába, ahol 
senki sem tudhatja, mi vár rá.

Amikor belépett, egy pillanat-
ra úgy érezte, nem kap levegőt. 
Földöntúli szépség fogadta, a leg-
tisztább gyönyörűség, amit valaha 
látott. A szoba falai mályvaszínűre 
voltak festve, és egy-egy pillanatra 
olyan érzése volt, mintha mozogtak 
volna: finoman hullámoztak, lük-
tettek, szabályos mozdulatokban 
fel és le, mintha a szoba lélegzett 
volna. A szobában nem volt ab-
lak, csak a négy mályvaszínű fal, 
amiből egy, az ajtó felőli teljesen 
üres volt, a másik három pedig 
különös alkotásokkal volt kirakva: 
tömény, hivalkodó arany kép-ke-
retek, amelyekben képek helyett 
dús, nedvedző növények, füvek, 
levelek éltek. Ha a falak eleinte 
hagytak némi helyet kétségnek, 
akkor ezek a növények a legkevésbé 
sem: lélegeztek. Beszívták, majd 
hangosan, gátlástalanul kifújták a 
mályvaszoba levegőjét. Lizbeth-et 
az ajtó csukódása zökkentette 
ki ámulatából. Amint a festő is 
belépett, becsukta maga mögött az 
ajtót, és Lizbeth hallotta, ahogy a 
kulcs fordul a zárban.

– Volna-e hát kedved, Lizbeth, 
modellt állni egy szerény képességű 

festőnek? – kérdezte ismét, és amint 
a kérdés végére ért, az ajtó mellett 
meghúzott egy madzagot, ami 
egészen addig elkerülte Lizbeth 
figyelmét, és aminek eredménye-
ként egy hatalmas, súlyos szerkezet 
ereszkedett alá a menyezetről. Falai 
fémesen csillogtak, és Lizbeth látta 
rajta, hogy nehezebb, mint bármi-
lyen bútordarab, ami a szobákban 
lenni szokott.

***
George elégedetten jött le a 

színpadról. Elégedett volt a fogad-
tatással, a bejelentésével – noha 
előtte mintha kissé lámpalázas lett 
volna –, és elégedetten vette tudo-
másul, hogy minden a terv szerint 
alakul. A felesége és a festő székei 
üresen álltak az asztaluknál, és, 
amennyire sikerült feltérképeznie a 
helyzetet, senki nem sejtett semmit. 
Ha minden így marad, akkor jó 
eséllyel hibátlanul sikerül minden. 
Ez tényleg az ő estéje! Végre, annyi 
év meghunyászkodás és hallgatás 
után, annyi év megaláztatás után, 
amikor tűrte, hogy a felesége em-
berszámba sem veszi, sőt még egy 
kutyát is több tisztelettel kezelne, 
mint őt, a férjét, hitvesét, korának 
legnagyobb tüdőgyógyászát, most 
végre eljött az ő ideje! Amilyen 
gyorsan csak tehette, mindenkitől 
elbúcsúzott, még egyszer fogadta 
a gratulációkat és elismeréseket, 
és megpróbálta a lehető legszel-
lemesebb kitérő válaszokat adni a 
felesége hollétét taglaló kérdésekre. 
Boldogsággal töltötte el, hogy az 
emberek már azt is, amit idáig elért, 
ilyen büszkén és hangosan ünnep-
lik, anélkül, hogy tudnák, mire ké-
szül. Ha az, amit eddig elért, ilyen 
visszhangot és elismerést vált ki, 
akkor el sem tudja képzelni, micso-
da siker és csillogás vár rá, amikor 
előáll azzal, amire egész életében 
készült. Valóban, a tüdőgyógyászat 
terén kifejlesztett módszerei egye-
diek, és maradéktalanul sikeresek.                                                              
Olyan embereket hozott vissza a 
halál küszöbéről, akikről a hagyo-
mányos orvoslás már rég lemon-
dott volna. De ehhez nem kellett 
különösebb adottság, neki ez gyer-
mekjáték volt: néhány egzotikus 

növény kiszárítása, majd porrá 
morzsolása, megfelelő légzőgya-
korlatok és a légzőizmok előírás 
szerinti masszírozása, és már kész is 
volt a csoda. Tény, hogy mindehhez 
az ő csodatevő kezére van szükség, 
tette hozzá magában, és ismét eltelt 
büszkeséggel. Ám ami most követ-
kezik! Ha sikerül a tervük, akkor 
túlzás nélkül mondhatja, hogy az 
egész világ megváltozik! Az pedig, 
hogy az ő gyönyörű felesége lesz a 
kísérleti alany, különös örömmel és 
bizsergéssel töltötte el: mégiscsak 
neki van a városban, de talán az 
országban is a legszebb felesége! A 
mai nappal az élete révbe ért, köny-
velte el, majd leintett egy kocsit, és 
egyenesen a festő házához vitette 
magát.

***
A röntgenmozi egy kettős funkci-

óval bíró szerkezet, amely egyszerre 
segíti az orvos munkáját és növeli a 
páciens tűrőképességét. Lehetőséget 
ad az orvosnak a páciens tüdejének 
sokkal hosszabb ideig történő, közeli 
szemlélésére, mint amire az orvos-
tudomány jelenlegi állása szerint 
bármilyen röntgengép képes lehet. 
Azáltal, hogy a benne elhelyezkedő 
páciensnek a legújabb technikák 
segítségével filmszínházat hoz létre, 
eltereli a figyelmét a bezártságról, a 
klausztrofóbiás tünetek jóval később 
jelentkeznek, és akkor is enyhébben. 
Így pedig az orvosnak lehetősége 
nyílik az élő tüdő megfigyelésére: 
min-dent láthat, ami a páciens ben-
sőjében történik minden beés 
kilégzéskor, valamint a kettő közti 
töredékmásodpercnyi szünetekben is. 
Mivel a lehető legjobb megfigyeléshez 
szükség van a páciens egész testének a 
röntgenszerkezetbe való elhelyezésére, 
ezért fontos, hogy a bent töltött idő 
elviselhető legyen számára – hogy 
az orvosoknak bőven legyen idejük 
és lehetőségek feltérképezni a beteg 
tüdőt, és megtalálni a megoldást. Jelen 
gép három filmet kínál a páciensnek, 
és egy negyedik lehetőséget: hogy azt 
lássa, ami a gépen kívül történik. 
Ehhez csak egy lencsét kell felszerelni 
a gép ajtajára, és beállítani a szöget 
aszerint, hogy pontosan mit akarunk, 
hogy a páciens lásson. Ajánljuk, hogy 
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a páciens mozgóképet lásson, mert 
a mozdulatlanság látványa egy 
idő után ugyanazt fogja kiváltani 
belőle, mintha a szerkezet belsejét 
látná. Beszéljünk a pácienssel, együtt 
találjuk ki, hogy mi lenne számára 
a megfelelő, annak függvényében 
is természetesen, hogy az orvosnak 
előreláthatóan mennyi időre van 
szüksége. Vegyük figyelembe, hogy a 
folyamatot nem lehet megszakítani: 
inkább készüljünk hosszabbra, mint 
amennyi időre valóban szükségünk 
lesz, de próbáljuk elkerülni a meg-
szakítást, mert abban az esetben az 
egészet újra kell kezdeni, ami már 
páciens és orvos számára is egyaránt 
megterhelő. Kitartást, és sikeres mun-
kát kívánunk!

Lizbeth úgy érezte, mintha 
évekkel korábban hagyta volna 
maga mögött a férjét, az orvosfele-
ségeket, a Palotát és az estélyt. Sőt 
mintha egy másik életben történt 
volna, hogy valami külső erőtől ve-
zérelve a mosdók felé indult, és csak 
azt érezte valamelyest is közelinek, 
vagy legalább valósnak, amikor az a 
sok port-réúrhölgy egymás szavába 
vágva figyelmeztette, hogy ne 
tegye, amit még ő sem tudott, 
hogy tenni készül: ne kövesse 
a festőt. Most viszont itt van, 
ebben a lehetetlen, folyamatosan 
változó házban, annak is a ki tudja, 
hányadik emeletén, ebben a mály-
vafalú, lélegző növényekkel lüktető 
szobában. A ház tüdejében, ahogy 
a festő nevezte, amikor leeresztette 
a vasszerkezetet, ami Lizbeth-et 
leginkább egy álló vaskoporsóra 
emlékeztette, és kezébe adta ezt 
a használatiutasítás-szerű levelet, 
mondván, hogy ebből megérti 
majd, hogy mi a dolga, hozzátéve, 
hogy nem is próbálja meg elma-
gyarázni, mert ő, ugye, festőként 
nem a szavak embere, és nevetett. 
Lizbeth már bármit elhitt volna, 
amit mondanak neki, semmit sem 
kérdőjelezett meg, csak átadta 
magát ennek a zsibbadásnak, ami-
ben már a hiúság, de a félelem is 
feloldódni látszott, mint valami 
különös, az elméje különböző 
szegleteit szétmaró savban. Letette 
a használati utasítást, és a festő 

útmutatásának engedelmeskedve, 
mintha nem is saját, hanem valaki 
mástól kölcsönvett mozdulatokkal 
tenné, bemászott a szerkezetbe, 
és hagyta, hogy a festő rácsukja, 
majd rázárja a vasajtót. Tompán, 
de hallotta még a férfi hangját, 
amint elmondja neki, hogy most 
mi fog következni: bekapcsolja a 
gépet, és látni fogja Lizbeth fiatal, 
minden bizonnyal egészségtől 
feszülő tüdejét, és elkezdi megfes-
teni. Eközben pedig a gépre szerelt 
lencsének köszönhetően Lizbeth 
látni fogja a festővásznat és a saját 

tüdejét, amint a festő felfesti rá. 
Ha lenéz a vászon mellé, akkor 
látni fog egy nagy halom növényt 
és levelet, majd hozzátette, hogy 
nézze meg nyugodtan, nézzen szét, 
ismerkedjen a képpel, és bizonyo-
sodjon meg róla, hogy minden úgy 
van, ahogy ő, a festő mondja, és ha 
valami esetleg hibás, akkor szóljon. 
De Lizbeth már nem szólt semmit. 
Csak lélegzett, ki és be, ki és be, 
egyenletesen, mint az alvók. Sza-
bályosan és mályván, akár a szoba. 
Eddig ismeretlen nyugalom szállta 
meg. Testén feszült a zöld bársony, 
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teste körül pedig a vasszerkezet, és 
ő csak lélegzett, kábult nyugalmába 
feledkezve. Szemei eddig átnéztek 
mindenen, mégsem láttak semmit, 
most viszont élesedni kezdett a kép. 
Valóban festőállványt látott. És 
egy kissé érdes, barnás férfikezet, 
ecsettel a kezében. Majd az ecsetet, 
amint a vászonhoz ér, és ráleheli 
mályvanyomát.

Lizbeth a vasszerkezetben 
nézte, ahogy a festő keze felfesti 
a vászonra a tüdejét. Ami erede-
tileg csak egy mályva folt volt, az 
mostanra büszkén, élettől duzzadó 
fiatal tüdővé alakult a vásznon, a 
rózsaszín, lila és mályva megannyi 
árnyalatában. Szebbet aligha tudott 
volna elképzelni. A festő csak úgy 
kente egyik festékréteget a másik 
után, a vászon már roskadozott a 
temérdek árnyalat alatt. És festés 
közben, amíg még friss volt a festék, 
a férfi le-lehajolt a széke mellett 
szétszórt növényekhez, levelekhez, 
és felszedett belőlük néhányat, 
amiket vagy egyben beletapasztott 
a friss festéktüdőbe, vagy pedig 
ujjai közt finom porrá őrölte őket, 
és úgy szórta fel a képre. A vászon 
minden ilyen alkalommal mélyen 
felsóhajtott, és friss, erdőillatú 
levegőt fújt ki magából, amiben 
a festő arca megfürdött, felüdült. 
A vászon minden sóhaja után 
Lizbeth-nek egyre erősödő lég-
szomja támadt. A vászon minden 
egyes belégzése egy kilégzés volt 
számára, amit már nem követett 
újabb belégzés. Érezte, hogy bordái 
szorulnak, szűkülnek, és magukkal 
rántják az egész felsőtestét. Elszo-
rult a torka, újra meg újra görcsbe 
rándult a nyelőcsöve, és érezte, 
amint az egész felsőteste egy nagy 
összehúzódássá válik, és nem jut 
levegőhöz. Elvesztette az eszmé-
letét, aztán újra magához tért, de 
csak pár pillanatra, amikor ismét a 
szinte tökéletesre festett tüdőt látta 
maga előtt, dús, nedves levelekkel, 
és erdőszagú, zöld porral teliszórva. 
Aztán meghallotta a férje hangját:

– Barátom… tökéletes! Ismét 
leborulok a tehetséged előtt! – 
Lizbeth homályosan látott, és a 
kép szakadozott, de azt látta, hogy 

a férje ott áll a festő mellett, aki 
továbbra is némán festett, egy szó 
sem hagyta el az ajkát. Csak George 
beszélt, hangosan, hivalkodón, és le 
nem véve a szemét a mályván-lilán 
lélegző, erdőszagú vászonról.

– Meglesz, meglesz ez, barátom! 
Világhírűek leszünk, és mindent 
megváltoztatunk! Nem kell többé 
rejtőzködnünk, végre meglesz a 
bizonyíték! – És ahogy ezt mondta, 
Lizbeth hallotta, amint a vászon 
egy minden eddiginél mélyebb 
sóhajt enged ki magából, és együtt 
sóhajt, lélegzik vele az egész mály-
vaszoba. Lizbeth felsőteste ellazult, 
bordái engedtek a kényszeres szo-
rításból, ellazult a torka és a nye-
lőcsöve, majd ezt követte az egész 
teste. A makulátlan, tejfehér bőr is 
kilélegzett egy utolsót, és az egész 
női test elernyedt a méregzöld 
bársony borításában, akár avarra 
boruló, fáradt állatkölyök.

***
Egy világ hallgatta döbbenten a 

hírt, miszerint az Orvosi Kamara 
évi Nagydíját a hazájában évek 
óta ünnepelt George F. kapta, aki 
a világtörténelem során először 
állította, hogy ember is képes 
tüdőt létrehozni – és köztudott, 
hogy a tüdőtől már csak egy lépés 
a teljes ember létrehozása. Ám ha 
az emberek azt hitték, hogy a hír 
már nem lehetne ennél bizarrabb, 
tévedtek: a híres tüdőgyógyász 
George F. ugyanis bejelentette, 
hogy a díjat megosztva veszi át 
nem mással, mint festő barátjával, 
a Malvatown-i Üvegpalota híres 
portréinak festőjével. Döntését 
azzal indokolta, hogy barátja nélkül 
mit sem érnének az erőfeszítései, 
és titokzatosnak szánt mosoly kí-
séretében hozzátette, hogy nélküle 
nem létezne számára ihlet. Fele-
sége, a bájos Lizbeth mindvégig 
mellette állt a nagy bejelentés alatt, 
és lágy tekintetében fel-felcsillant 
az ámulat, miközben itta urának 
minden szavát.
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IS GOODBYE

Dénes Anita

Csikorog a cukor a fakanál és 
a tál fala között, ahogy Emma 
keverni kezdi a krémet, illatok 
úsznak a levegőben, legerősebb a 
mandula. Margrete-nek a mandula 
a kedvence, neki is mindig mandu-
laillata van.

A krém lassan sűrűsödik, a 
cukor karistol, nem akarja feladni, 
nem akar elolvadni, és Emma rá-
jön, hogy ideges. Nem abból, amit 
gondol, csak arra gondol, hogy ne 
csapódjon ki a krém, hanem abból, 
ahogy megremeg a keze a kanál 
nyelén. Tökéletesre akarja a tortát, 
az egész napot, nem maga miatt, 
Margrete miatt.

Augusztus van, még forró a 
levegő, még olvadt a fény, de Em-
mának már csak egy nap van hátra 
a nyárból, mert Margrete holnap 
hazautazik. Egy nap: huszonnégy 
óra, nem is, még kevesebb, Marg-
rete nem hisz a korán kelésben.

Margrete nem szőke, nem 
törékeny, nem olyan, amilyennek 
Emma a norvég lányokat kép-
zelte. Izmos, mint egy súlyemelő, 
gránátalma-vörös hajjal, örökké 
rekedt, repedtfazék-hangon nevet, 
töri a magyart is, az angolt is, hogy 
Emma sokszor nem érti, mit akar 
a költő; de amit Margrete nem tud 
nyelvtanból, kipótolja lelkesedéssel, 
kézzel-lábbal.

Margrete tizenkilenc, de kinéz 
huszonhétnek, Emma is tizen-
kilenc, de mindenki tizenötöt ad 
neki, kettejük közül ő a szőke, a 
madárcsontú.

Emma forró tejet önt a krémbe, 
hogy végre elolvadjon a cukor, meg-
szólal a konyhai óra, hogy ki kéne 
venni a tortát a sütőből, különben 
megég, de ha most abbahagyja a 
keverést, maszlag lesz az egészből, 
így vagy úgy, de a levegőben ott 
lebeg a katasztrófa.

Margrete két órával később 
jön le az emeletről, pizsamában, 
karikás szemekkel, a hajáról minél 

kevesebb szó esik, annál jobb, de 
most is mandulaillata van. Hadar 
valamit félig angolul, félig ma-gya-
rul, amiből Emma kihámozza, hogy 
nem aludt jól, elindul a kávésbögre 
irányába, amit Emma minden reg-
gel odakészít neki az asztalra. Két 
hónap alatt úgy megszokták ezt 
mind a ketten, mintha egész éle-
tükben együtt laktak volna. Emma 
próbál másra gondolni ahelyett, 
hogy új lakótársat kell keresnie, 
hogy nemsokára olyasvalakivel kell 
majd együtt élnie, aki nem köszöni 
meg neki a kávét minden reggel, 
akinek nincs mandulaillata, de a 
torka így is összeszorul.

Jól-e vagy, kérdezi Margrete, de 
Emma azt érti, hogy „jól levagy”, 
és bólogat, hogy tényleg jól le-
vagyok, én se aludtam semmit az 
éjjel. Közéjük száll egy pillanatnyi 
zavart csend, aztán Margrete elne-
veti magát, nagyot húz a kávéból, 
összerázkódik, mert csak keserűn 
hajlandó meginni. Köszönöm a ká-
vét, mondja, ahogy minden reggel.

What we do today, mi lesz ma, 
kérdi Emmától, és ő mosolyog, 
ahogy válaszol: piknik.

A patak kicsi és zavaros, Emma 
szinte szégyelli magát, amikor 
leülnek a partjára, de a közelben 
sehol nincs más hely, ahol leterít-
hetnék a pokrócot; az erdőbe tilos 
a bejárás, a fákon túl pedig már a 
külváros kezdődik, és Emma nem 
akarja, hogy bárki meglássa őket. 
Azt akarja, hogy ma csak ketten 
legyenek.

A fű száraz, tikkadt egy nyár volt 
ez az idei, a patak is inkább csak 
vánszorog, mint csobog. Emma 
kipakol a nagyanyja vesszőkosa-
rából, amit jobb híján kinevezett 
piknikkosárnak, megszúrja az ujját 
az egyik kiálló vessző és károm-
kodik egyet, és Margrete megint 
nevet. Ide, mondja, és megfogja 
Emma kezét, az ujjai épp olyan 

érdesek, mint a hangja, de Emma 
nem bánja.

Emma ujja hegyén egy apró 
kettétagolt karcolás, mint egy 
bőrbe vésett pontosvessző, Marg-
rete közel hajol hozzá, és amikor a 
lélegzete végigsimít Emma bőrén, 
Emma valamiért megborzong – és 
elpirul. Margrete felvonja a sze-
möldökét, aztán vállat von, nem 
baj, is little, mondja. Eszünk?

Emma lenéz a pokrócra pakolt 
tányérokra. A szendvicseken leko-
nyult a saláta reggel hat óta, amikor 
elkészítette őket, a torta lágy, szinte 
szétfolyik, mert nem volt ideje 
kihűlni, mielőtt rákente a man-
dulás krémet, a szélei megégtek a 
sütőben, azt meg Emma csak most 
veszi észre, hogy a pokróc egyik 
sarka belelóg a sáros vízbe.

Őt is és Margrete-t is váratlanul 
éri, amikor elsírja magát. Fáj, kér-
dezi Margrete, és Emma kinyögi, 
hogy nem, nem fáj, csak nem így 
akartam ezt.

Nem így akartad mit?
Ezt a mai napot, azt akartam, 

hogy perfect legyen, mert holnap 
elmész és hiányozni fogsz.

Hiányozni? Mit jelent?
Az, amikor valami nincs, 

missing, I miss you. Emma sem 
vádolhatja magát azzal, hogy jól 
tud kommunikálni, de Margrete 
így is érti.

Miss you, mondja, én is téged, 
felemeli a kezét és letörli Emma 
arcáról a könnyeket. Aztán Emma 
nem tudja, melyikük mozdul 
először, de szinte meglepődik, 
hogy Margrete ajkainak nem 
mandulaíze van: vanília. Ez mi volt, 
kérdezi Emma, amikor szétválnak, 
és Margrete mosolyog, de az arca 
épp olyan vörös most, mint a haja. 
Is goodbye, mondja, baj?

Hát ne legyen még goodbye, 
feleli Emma, előttünk az egész 
nap, és valami keserű gyűlik össze a 
torkában, gyere, együnk, piknikezni 
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jöttünk ki, nem? Szinte belevágja a 
kést a tortába. Margrete vállat von, 
most már nem mosolyog, együnk, 
mondja. Esznek, csendben, a tor-
tának jó íze van, de ez most már 
egyáltalán nem fontos.

Hazafelé menet sem beszélnek, 
Emma megint sírni akar, de valami 
visszatartja, még nincs késő, csak 
délután van, holnapig még helyre-
hozhatja ezt az egészet, csak rá kell 
jönnie, hogyan.

Akkor jön rá, amikor belépnek a 
házba, és ledobja a piknikkosarat a 
padlóra, csörrennek a tányérok, de 
most az sem érdekli, ha eltöri őket.

Kiss me. Még egyszer.
Margrete a konyhaajtóból 

fordul vissza és pislog kettőt, de 
baj volt, mondja, és Emma elpirul. 
Ne haragudj, mondja, buta voltam, 
gyere ide, legyen goodbye, de akkor 
legyen tényleg az.

Emma, nem értem.

Meg fogod érteni. Gyere ide.
Margrete nem mozdul, úgy-

hogy végül Emma az, aki átvág a 
szobán, hogy elbúcsúzzon tőle, és 
amikor végre megértik mindketten, 
a búcsú estig tart, nem tökéletes, 
sokkal jobb.
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