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Partea întâi

TOTUL DESPRE MINE!

Viaţa e frumoasă, orice s-ar spune, dar numai atât cât 
îţi merge bine. Mi-a mers și mie din plin odată, ce să zic, 
haleam fericirea cu lingura și credeam că așa va fi mereu, 
dar a înţărcat binele de la un timp. Și nu de o zi, nici de două, 
sunt ani buni la mijloc. Am și uitat cum arată binele acela 
inefabil; mi-l amintesc ca prin vis, așa, ca pe ceva dulce, 
suav și al naibii de eteric.

Atunci când nimic nu te mai poate consola, ideea că vei 
fi luat-o razna în viaţă devine cu timpul fixă. Voi fi deraiat 
și eu, dumnezeii mă-sii, într-o zi, și încă fără să-mi dau 
seama. Mare măgărie.

…Și iată-mă pus de zor pe amintiri, recapitulări și 
bilanţuri.

Trebuie să te omori după viaţă, ca să te apuce dorul să 
scrii despre ea.

Și cum unui om i se poate întâmpla orice, poftim că în-
drăgii și eu, pe neașteptate, viaţa, nu cu mult după cei douăze-
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ci de ani pe care îi împlinii. „Ce bine-i să trăiești, ce noroc să 
te naști, ce poveste e viaţa!”, strigam într-un delir. Prostioare 
din astea. Atunci, pe dată, o voce îmi șopti discret: „Ce mai 
aștepţi, băiete; scrie!” Și chiar nu am stat să pierd timpul de 
pomană, iar începutul viitoarei opere mi-a venit precum 
urmează: „Am găsit manuscrisul cărţii pe care o ţii în mână, 
iubite cititor, printre hârtiile străbunicului meu, un bonvivant 
și un fustangiu de notorietate în tinereţile lui”. Într-o lună am 
dat gata romanul. M-a și mirat atâta operativitate.

Dar nu m-am grăbit să-l duc la editură. Asta nu. M-a în-
văţat cineva că autorii mari nu se precipită cu publicatul.

Peste un an-doi însă, ori poate trei, farmecul debutului 
meu păli în mod sensibil. Tot așteptând să se facă mai bună, 
mizeria de operă evolua exact invers. M-a bulversat cu așa 
evoluţie. Până la urmă nu a mai fost bună nici să-ți ștergi 
fundul cu ea!

Dar nu eram eu prostul care să mă dau bătut atât de ușor. 
Prea dulce viaţa, prea tânăr și voios purcelușul de mine ca 
să mă las cu una, cu două de creaţie. Drept care, poftim că 
inventai pe loc alt început. Ascultaţi și dumneavoastră: „Fă-
ceam parte din comisia Societăţii Teatrale, împuternicită să 
preia arhivele actorilor bătrâni decedaţi, și ceea ce urmează 
este jurnalul unui actor aproape genial.” În trei luni opera își 
aștepta editorul și chiar mă pregăteam să-l întâmpin, știind 
că nu va întârzia să se înfăţișeze.

Peste doi-trei ani ori poate patru chestia cu actorul sfârși 
la rândul ei prin a mă nemulţumi și chiar irita. Mă și mirai 
gândindu-mă cât de prost poate fi omul dacă se încrede atât 
de ușor în tot ce scoate la iveală mintea lui handicapată. A 
trebuit, așadar, să mai treacă ceva timp până să-mi vină 
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cheful să inventez începuturi. Ultimul însă chiar a fost unul 
fain, nu glumă: „Manuscrisul cărţii pe care o ţii în mână, 
iubite cititor, mi-a fost expediat prin poștă de către un domn 
cu jumătate de oră înainte de a-și fi zburat creierii”.

Al naibii start, nu?
A fost nevoie să treacă tocmai cinci ani ca să ajungă și 

ăsta exact acolo unde eșuaseră celelalte, adică să mă scoată 
din sărite.

Și asta pentru că în timp ce eu, iubiţi cititori, căutam 
începuturi potrivite, mizeria de viaţă își urma în mod impla-
cabil cursul ei anost. Nici nu am apucat să bag de seamă când 
devenise greu de digerat, viaţa. Din acel moment, nu mi-a mai 
ars a ficţiuni și subterfugii. Cumplită pană de fantezie!

Drept care mă văd obligat să vă semnalez de la bun înce-
put că nu am un debut de efect și nici un personaj în accepţia 
consacrată a cuvântului. Ceea ce urmează nu este decât un 
bolovănos fragment de viaţă și totu-i despre mine.

Staţi așa!
Prieteni! Nu vă trudiţi cu descifrarea înţelesurilor ocul-

te, pentru că nimic nu-i încifrat, totul e la suprafaţă și-i de o 
superficialitate ucigătoare, așa cum numai viaţa poate fi.

Iată apelul meu.
Amici, dușmani, redactori, critici, opinie publică!
Posteritate!!
Nu există erou liric pe aici și nici caractere tipice! Avem 

în schimb un ins care din punct de vedere literar este un 
adevărat infirm – și acela sunt eu. Totul se referă la persoana 
mea, eu sunt în centrul acţiunii și de acolo, din centru, mă 
revărs până peste margini. Într-un cuvânt, totu-i plin de 
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mine. Despre mine la pagina 35, de pildă, se spune că am 
atentat la chiloţii nanei Florentina, iar pe fila 64 o să găsiţi 
consemnată prima mea întâlnire în troleibuz cu Marcela 
Bevziconi. Să știţi că eu sunt acela…

eu!…

eU!!…

EU!!!

Acum v-aţi calmat?

Totul a început în felul următor.

Era exact cu nouă luni înainte de nașterea mea, în plin 
miez de iarnă, așadar, cu noroi și suluri de zăpadă ciuruită, 
aidoma unor grămezi de cearșafuri soioase. V-aţi imaginat 
peisajul? Era decorul de vis pentru ceea ce urma să se în-
tâmple în casa noastră cea veche de la ţară, pe care eu unul 
nu am de unde s-o ţin minte, fiindcă au demolat-o în cinstea 
nașterii mele.

Se întâmpla un miracol, în fond.
În una din cele două odăi bunică-mea sforăia voinicește, 

iar în cealaltă bunii mei părinţi purceseră la ale lor, cele 
tinerești. Practicau treaba asta de doi ani, dar fără nicio  
eficienţă. În sens că bebelușul de mine nu dobândeam 
contur și basta.

Îmi face bine să cred că eu eram cel care opuneam rezis-
tenţă și că, prin urmare, intuiam câte ceva despre porcăria de 
viaţă. Într-un cuvânt, nu m-am lăsat smuls cu una, cu două 
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din blândul și beneficu-mi repaos, am luptat din răsputeri 
cu părinţii mei, efectiv pe viaţă și pe moarte. Le-am stricat, 
ce să zic, toată plăcerea!

Maică-mea, îndârjita, a ajuns într-un timp să bată 
drumurile pe la doctori. Nu că aș fi fost tare bolnav, pur și 
simplu încă nu fiinţam, și asta printre oameni este catalogat 
uneori drept boala cea mai mare.

Pe mama, așa zdravănă și optimistă cum era, o înfuria 
de-a dreptul ideea de a nu fi în stare să aducă pe lume o 
leșinătură intelectuală ca mine. Ah, dacă ar fi putut să-mi 
tragă pe atunci o chelfăneală!

Se credea, vă spun, cea mai năpăstuită din lume și poate 
că într-adevăr așa era, dar de ce vroia cu atâta turbare să-l 
mai năpăstuiască pe unul?

Nu-și închipuiau viaţa fără mine, într-un cuvânt, părin-
ţii mei. Nu le făcea mare plăcere să șadă singurei pe tărâmul 
acesta de rahat, unicul din câte avem de ales, se pare. Vroiau 
cu orice preţ să mai aducă vreun suflet-două pe aici, ca apoi 
să-l lase între patru ochi cu sofisticatele mizerii ale vieţii și 
cu stelele acestea abstracte și mereu tăcute. Ca, în cele din 
urmă, să-i ofere, patetici, și spectacolul putrezirii lor. Se vor 
fi acoperit, parastasul lor de părinţi, treptat, cu mucegai și 
se vor fi alterat și împuţit apoi, chiar așa ca niște alimente 
oarecare, mama o budincă și tata un jambon. Niște putre-
gaiuri, părinţii mei.

Când mă făceau, oare asta gândeau că aștept eu de la ei?

Doctorii fiind ineficienţi, mama recurse în cele din 
urmă la serviciile babelor-vrăjitoare, veni apoi și rândul 
popii din sat.
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Prieteni! Nimic mai fragil decât firele ce ne leagă de 
neant. Doi-trei doctori, câteva babe, popa cu agheasma lui 
și iată-te evacuat de acolo.

Intrai pe fir până la urmă, în acea iarnă. Încolţii în burta 
fetișcanei de nouăsprezece ani neîmpliniţi, mama mea. Cale 
întoarsă nu mai era și nu știu cine ar fi putut opri totul!

Dar staţi că nici nu am apucat să mă aciuez bine în burta 
mamei, că tata se înfăţișă cu revendicarea lui de bază: vroia 
să fiu băiat cu orice preţ! L-aș fi scandalizat înfiorător dacă 
mă nășteam soră-mea, venită și ea pe lume cu vreo doi ani 
mai târziu. Eu, așa cum bine se vede, sunt ceea ce sunt și 
atunci sexul meu a însemnat un sublim și urgent pretext 
pentru fericire. Și tot atât de necesara beţie.

Adevărul este că s-ar fi băut chiar dacă mă nășteam 
soră-mea ori un avorton oarecare, doar că de amărăciune. 
Orice prilej era bun pentru o pileală.

Și pe la opt dimineaţa, în douăzeci și unu, luna a noua, 
una mie nouă sute cincizeci și nouă poftim că mă prezen-
tai și eu pe aci pe la dumneavoastră, dacă nu vă este cu 
supărare.

Neaţa, ţăranii mei plouaţi!
Știu că nu s-a prea făcut caz de această minunată întâm-

plare. Cu douăzeci și cinci de ani mai devreme se născuse 
un regizor și nici acela nu a avut barem vreo tresărire. Am 
amintit de respectivul pentru că ulterior, treizeci de ani mai 
târziu, avui proasta inspiraţie să-i critic una din producţiile 
lui submediocre și el s-ar fi exprimat cam așa: „Cum de se 
nasc din ăștia pe pământ?”. În aproximativ aceiași termeni 
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aveau să mă taxeze alţi cinci actori, un dramaturg, prima 
mea soţie, vecinul de bloc, două ziariste, un văr, un călător 
din troleibuz și… lista rămâne deschisă. Asta pe lângă alte 
patru miliarde de indivizi, cărora venirea mea nu le-a făcut 
nici cald, nici rece.

S-a înţeles că tata era prieten cu paharul, și încă la ca-
taramă. Când se îmbăta, pe lângă nenumărate alte isprăvi, 
avea năravul să se pișe copios. Și încă pe unde se nimerea! 
Se întâmpla s-o facă și în pat, ca un prunc, dar incomparabil 
mai mult. Pe garduri însă, de cele mai multe ori. Avea ce avea 
cu ele și pe acolo dădea dovadă uneori de o pudoare ieșită 
din comun de-a dreptul. N-aţi văzut așa ceva. Se întâmpla, 
de pildă, să mă pomenesc faţă în faţă cu el în timpul acelor 
acte, era, cum vă spun, imprevizibil și de neocolit când îl 
apuca, dar, mort-beat cum îl găsea clipa, tata se repezea să-și 
dosească, rușinat, „șurubul”. Nu fără a-și stropi pantalonii, 
iar uneori și mâna, pe care însă o scutura cu un aer calm, 
filosofic. Vă amintesc că mâna îi servea drept proptea, se 
ţinea cu ea de gard, altminteri nu-și putea păstra precarul 
echilibru cât timp se elibera de unele componente ale vinu-
lui. În consecinţă, când îmi făceam apariţia de pe undeva de 
la joacă și dădeam peste el, tata se clătina mai întâi de atâta 
surpriză, după care dădea să-și ascundă rușinea cu mâna. 
Cu mâna-proptea, fii atent. (De fapt, cu ambele mâini.) Era 
pricina a tot felul de catastrofe. Se întâmpla, de pildă, să lu-
nece cu nasul în gard, în timp ce mădularul i se șupurea pe 
prohab înăuntru, în stare perfect curgătoare. Cu neputinţă 
să stăvilești iureșul cristalin în atare circumstanţe! Și tata 
rezista cu stoicism până la ultima picătură, din motive, se 
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subânţelege, strict pedagogice. Nu e bine ca un copil să vadă 
asemenea porcării.

Adevărul este că de fiecare dată bărbatul acela își ferea 
cu grijă mândria de privirea mea, dar mereu cu o uriașă 
întârziere. În plus, așa este făcut omul că nu se poate uita în 
astfel de momente la altceva, să zicem la nasul ori la umărul 
celui aflat în treabă, ci direct acolo! Gros-plan!

Priveliștea nu era dintre cele tonice, vă mărturisesc. 
Mă deplasasem și eu cândva pe acel drum așa de (era să zic 
„accidentat”) specific, unul printre atâtea alte milioane de 
virtuali fraţi și surori. Dintre ei toţi unul singur a răzbătut, 
după care ușile s-au închis, cum bine se știe din biologie. 
Astfel că am lăsat pe câmpul de luptă câteva zeci de milioa-
ne de cadavre. E cumplitul război pe care îl dăm fiecare la 
origini și voi vreţi umanism de la noi?

Și de ce tocmai eu să fi fost eroul?… supravieţuitorul?… 
învingătorul?… Atât de avid de a răzbate atunci, m-am 
născut așa de nerăzbătăreţ. A fost bine cât m-au purtat in-
stinctele, eram al naibii de tenace. Când însă a trebuit să le 
dau și eu o mână de ajutor, nu a mai mers.

Există pe lume tot felul de caraghioși cu o memorie 
de-a dreptul halucinantă. Ceva de domeniul SF-ului! 
Am citit într-o gazetă, altminteri n-aș fi crezut-o și n-aș 
fi spus-o nimănui. Acești inși fenomenali îţi pot povesti 
efectiv cum au venit pe lume. Au în mod curent, se spune, 
viziuni din burta mamei lor. Câtă memorie! A mea, de 
pildă, e o discretă și jumătate. Amintirea cea mai veche pe 
care o deţin despre persoana mea datează – n-o să credeţi! 
– de la șapte ani!
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Am reţinut o sumedenie de întâmplări neghioabe din 
copilărie, despre nașterea mea și cei șapte ani ce i-au succedat 
nu ţin minte nicio ceapă degerată.

Iată o mare taină.

Așa stând lucrurile, vă dau amintirea de la șapte ani. 
Parșiv episod și ăsta.

Urma să fiu înscris la școală, cum foarte bine ţin minte, 
în clasa întâi, și cu această minunată ocazie mama avu grijă 
să-mi cumpere un cadou. O carte. Prima producţie editoria-
lă aterizată în casa noastră, „Octombrelul” se chema. Pentru 
început, maică-mea a citit-o cu voce tare, s-o gustăm și noi, 
eu cu analfabetele de bunică-mea și soră-mea. Adevărul 
este că ne-au cam năucit atâtea chestii dintr-o dată: literele 
care se prefăceau în cuvinte, cuvintele care deveneau fraze, 
frazele care nu știu cum ajungeau să și însemne ceva, iar 
deasupra a toate mama tronând și dezlegând înţelesuri. 
Prea mare fascinaţia acestui ritual, ca să mai pătrundem și 
înţelesul cărţii „Octombrelul”.

Fericită, mama se grăbi să-mi mai procure două caiete, 
două creioane, o radieră, un ghiozdan și ne pregătirăm cu 
toţii să întâmpinăm viitorul. Eu, mai ales, căci îl râvneam 
cum îl așteaptă unii pe Mesia.

Stăteam și așteptam cu respiraţia întretăiată.
Vai, a trebuit să amânăm viitorul, prieteni!
La acel 1 septembrie neisprăvitul de mine nu împlinisem 

șapte ani regulamentari. Eram în gravă întârziere, într-un 
cuvânt. Dacă m-aș fi născut, să zicem, pe 14 august, ori chiar 
și pe 31, eram tocmai bun de școală. La 1 septembrie – gata, 
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nu mai puteam fi recuperat. Un rebut. Și eu avui proasta 
inspiraţie să mă nasc tocmai pe 21 septembrie. Vedeţi și voi 
cât de deplasat eram.

Prin voinţa Ministerului Educaţiei, 1 septembrie era pe 
atunci la noi un fel de hotar inviolabil, toate începeau și eșuau 
acolo. Era ca un fel de „An Nou” împrumutat de la cambod-
gieni ori srilankezi. Așa că dădui în bară cu nașterea mea.

Uite așa aflai eu ce-i acela timp.

Toată lumea, știut lucru, se dă în vânt după dus la școală, 
toţi vor să înveţe, și nu vă pot reda cât de mare era pofta mea 
de carte. Părinţii n-au înţeles nici ei să facă altceva decât 
să-mi bage în cap zi și noapte ideea că ce lucru frumos pe 
lume este școala. Și astfel șapte ani la rând.

Nimic însă nu m-a stimulat mai mult în sensul acesta 
precum minunata grădiniţă pe care o frecventasem până 
atunci, acel cochet penitenciar de minori cu jandarmii de 
educatoare și mocofanii de tovarășii mei puși mereu pe 
șicane lugubre și zemuind de venin cei mai mulţi dintre 
ei.

Eram, prin urmare, pe punctul de a pierde un an preţios 
din nu mai puţin valoroasa-mi viaţă din pricina celor trei 
săptămâni și pe mama o pocnea de-a dreptul damblaua 
când se gândea la una ca asta. Drept care mă puse în alertă. 
Mă luă în nesfârșite vizite pe la casele învăţătorilor ca pe-o 
mireasă urâtă și săracă în ideea disperată să mă ia careva 
neregulamentar în clasa lui. Un constant și invariabil eșec 
însă, vizitele acestea ale noastre. „Sunt supraîncărcate cla-
sele, ziceau învăţătorii, și-apoi legea nu permite mai mic de 
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șapte ani.” Plesneau de fericire când ne spuneau toate ches-
tiile astea vesele. Credeţi că pe cei cu șapte ani îi așteptau ei 
să le vină pe la case? Pe mine mă vroiau, simpaticii, mureau 
de curiozitate să verifice efectul acelei legi înţelepte asupra 
cuiva, și eu cu mama le picam tocmai bine.

„Las-că mârlanilor de feciorași de agronomi și profesori 
legea le permite!”, exclama inimoasa de mama, odată ajunși 
acasă și ea istorisindu-i tatei avatarurile de peste zi. Tatei îi 
era mai ușor în astfel de cazuri, el își trântea șapca de pământ 
și cu asta se răcorea.

Bine că își aveau și părinţii mei partea de vină, altminteri 
nu știu ce i-ar fi împiedicat să-mi mai înroșească fundul.

Legea-i lege, cu legea nu te joci, dar nu și în ceea ce 
privește copiii de agronomi și profesori, vorba mamei. Aici 
legea cea de fier își etala întreaga ei impotenţă. În sens că 
minunaţii ăștia se întâmpla să fie băgaţi la școală de șase ani 
și chiar cu forţa. Un an în plus la vechimea în muncă nu le 
strica la pensie, fii sigur.

Într-un cuvânt, priveau departe agronomii și profesorii, 
își vedeau plozii deja pensionaţi.

Sunt pe lume copilași, îi știţi și voi, pe care dacă îi vezi, 
nu îţi mai poţi înfrâna pornirea să-i pupi – așa sunt de dulci. 
Pe acești răsfăţaţi ai destinului merită să-i iei la școală fără 
nici un test, direct în clasa a doua, pentru că ei vor reuși 
oricum în viaţă, cu creier ori fără. Ăștia nu știu cum naiba 
răzbat peste tot.

Nici pe mine nu mă prea întrebau învăţătorii cât fac unu 
și cu unu, și tot din cauza mutrei mele. Le era prea de-ajuns 
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cum arăt, nu mai aveau nevoie să mă supună vreunui test 
de inteligenţă. Acesta-i eternul meu ghinion: nu am plăcut 
niciodată cuiva de la prima vedere cu atâta lipsă de vino-
ncoace cât mă caracterizează. Rar întâlnești așa ceva. Ceea 
ce unii cuceresc printr-o simplă și irezistibilă privire, alţii 
doar prin supraefort și teribilă încordare, exact cum mi se 
întâmplă mie. Și așa toată viaţa.

Dar nici supraefortul nu m-a ajutat la cei șapte ani neîm-
pliniţi ai mei. Timpul, cum vedeţi, nu a fost foarte galant la 
această primă întâlnire a noastră. Chiar s-a purtat destul de 
porcos, timpul. Cele trei săptămâni, mesagerele lui inopina-
te, trebuie că mi-au întors viaţa pe dos. Mă transformai subit 
și irevocabil în om cu minus trei săptămâni la viaţa lui.

Eram nici vorbă „cu minus”, pentru școală, nu însă și 
pentru grădiniţă. Aici mă făcui în mod automat „cu plus”. La 
21 septembrie 1966 împlinii fix șapte ani, eram deci tocmai 
bun de școală, numai că trebuia să mai umblu la grădiniţă 
un an întreg!

Așa înţelegea să trateze copiii Ministerul Educaţiei!
Prin urmare, a trebuit să suport din plin consecinţele 

situaţiei mele atât de dubioase. Să nu uităm nici de statura 
mea cea gotică. Nu se poate spune că eram excesiv de înalt, 
dar, oricum, ceva mai răsărit decât toată fauna aceea gura-
livă de la grădiniţă. Eram puţin mai altfel, mă evidenţiam 
cumva, ceea ce în ochii bunilor mei tovărășei reprezenta 
un fel de ofensă. Într-un cuvânt, o adevărată neobrăzare 
din partea mea.

Este adevărat că dintr-un alt punct de vedere eram plin 
de atuuri. Îl aveam, de pildă, pe acela al înălţimii și eram, 
orice ai spune, mai în vârstă decât toţi colegii mei cu unspre-
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zece luni și o săptămână. Iată niște premise pentru a deveni 
„boss”-ul grădiniţei. Dar pentru acest titlu mai trebuia să 
cunosc și să posed o seamă de chestii. Nu prea multe, două-
trei de fapt, dar oricum fundamentale.

Copiii, la fel ca toată lumea, deţin diverse părţi de corp 
– nasuri, bărbii, burţi etc. –, adică toate atributele bine știute 
la care natura-mamă și Dumnezeu-tatăl trudesc mai mult 
sau mai puţin inspirat, înzestrându-le și cu niște însușiri. 
Micii pui de om de la grădiniţă inventaseră la rândul lor 
o proprietate fermecătoare: aceea de a le anihila pe toate 
celelalte. A le șifona, de pildă, a le învineţi, a le însângera. 
Și paradoxul este că se dovedeau destul de potrivite pentru 
asemenea procedură nasul, buzele, părul și tot restul. Se 
lăsau deformate de parcă asta ar fi fost menirea lor cea mai 
de bază.

Trebuia să fii al naibii de pornit împotriva celuia care 
făcuse firea așa cum este ea ca să vrei cu atâta patimă s-o 
sluţești, s-o anihilezi. În ce mă privește, consideram că, din 
contra, totul este chiar foarte frumos și armonios alcătuit, 
iar gestul de a-mi îndesa mâna în vreo falcă ori acela de 
a mușca de urechea cuiva mi se părea profund nefiresc și 
inestetic. În consecinţă, mă făcură pe mine calul de bătaie. 
Este, vă amintiţi, legea oricărui echilibru biologic.

Pe scurt, am acumulat în anul acela de grădiniţă supli-
mentară mai multă experienţă tristă decât în precedenţii 
șapte și viitorii treizeci luaţi la un loc. Un caracter ceva mai 
băţos, niţel curaj, un pic de afurisenie și un frate mai mare 
nu mi-ar fi stricat deloc, dar mi-au lipsit cu desăvârșire și asta 
– fii atent! – asociat la un orgoliu și niște ambiţii care cred 
că le întreceau pe ale multor copii din sat. Acestea îmi erau 
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terfelite zilnic, în diverse împrejurări. Nimeni mai prodigioși 
la așa ceva decât copiii, dar și adulţii de multe ori.

Ăștia din urmă tăceau, dar lăsau oricum să se întrevadă 
formidabilul sarcasm zugrăvit pe mutrele lor, atunci când 
auzeau că nu mi-au ajuns trei săptămâni ca să mă ia la școală. 
Era de parcă mi-ar fi descoperit cine știe ce infirmitate 
secretă, platfus ori un testicul lipsă. Pe scurt, un rebut al 
naturii, un proiect eșuat sau un exemplar lăsat pe pământ 
să se mai amuze oamenii din când în când. Își reţineau cu 
greu rânjetele văzându-mă așa de crescut ca unul de clasa 
a doua, dar umblător la grădiniţă. Ţărani, ce vreţi! Nu 
găsești inși mai caustici decât ei cu tot ce li se pare defect și 
beteșug. Cu nimic mai breji ţăranii mei decât fiinţele mici 
și veninoase de la grădiniţă.

Chiar părinţii mei se resemnaseră în postura de gos-
podari cu un fel de beteag la casă. Zâmbeau rușinaţi când 
vreun vecin le mai zicea câte o vorbă despre cele trei săp-
tămâni comice.

Așadar, la 1 septembrie anul 1966 nu la școală, ci spre 
grădiniţă ţinui calea, și asta după ce mai devreme, când 
mă și văzusem elev, îmi luasem rămas bun de la ea într-o 
atmosferă solemnă. Atâta le-a trebuit vechilor mei tovarăși 
când mă văzură reintrând pe poartă. Un nechezat sinistru 
umplu văzduhul și au râs așa tăvălindu-se vreo trei zile-n șir. 
Un hlizit similar aveam să aud peste un an când intram pe 
poarta școlii, dar de data asta pentru că eram așa de întârziat. 
Cu timpul va deveni un fel de indispensabilă fanfară.

Aceasta este prima amintire a copilăriei mele. Conti-
nuăm emisiunea.
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Într-o noapte de insomnie, acum o lună, auzii bâzâind 
înfiorător o muscă. E un complex de creștere a porcinelor 
nu departe de blocul în care locuiesc și s-ar spune că pe o 
rază de zece kilometri muștele nu dorm nici iarna. Nu mai 
zic de miasme.

În baia mea bâzâia, așadar, nevoie mare, pe la patru di-
mineaţa, o muscă destul de rotofeie. Mi s-a explicat cândva 
că există insecte din astea care nu cunosc în viaţa lor decât 
un singur porc. Este tot universul lor. Nu fac decât să cu-
treiere râtosul în lung și-n lat, de dimineaţă până seara. Le 
ajunge pe toată viaţa. Nici de zburat nu zboară prea departe, 
cel mult la distanţe de-un porc în diferite direcţii. Știu că 
n-o să zboare la cer, muștele, pe acolo nu se găsesc porcine. 
Când le vine sorocul, mor de moarte bună, înmormântate 
în balegă. E greu să mori într-un accident când trăiești toată 
viaţa lângă un porc. Doar dacă prea ești distrată când te iei 
cu mâncatul din șoldul lui răpciugos și animalului îi vine 
nitam-nisam să și-l frece, melancolic, de vreun par.

Muștele de la ferma din vecinătate diferă și ca bâzâit. 
Cea din baia mea, de pildă, zbârnâia înfiorător, și asta pentru 
că era încâlcită în plasa unui păianjen. Când zboară, nu fac 
atâta gălăgie, muștele. Asta îţi lua auzul! Cred că în limba 
lor e un fel de chelălăială, mai ales dacă ai în faţă un fioros 
de păianjen ca acela pe care tocmai îl văzui.

Apăruse prompt și sprintenel de undeva, gângania. Cred 
că era în al nouălea cer de fericire și probabil îi sticleau ochii 
ca de cristal. De altfel, nu exterioriza nimic, ședea ţeapăn, 
imperturbabil. Niciun entuziasm pe figura lui. Avea și o 
tactică, paingul: se apropia curtenitor de muscă, o îmbrăţișa 
într-o manieră foarte particulară (îi punea labele prietenește 
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pe umeri), apoi își lipea botul lui despicat de al ei. O „pupa”, 
după care se retrăgea. Și așa de mai multe ori. Când urma să 
fie sărutată, musca se oprea din bâzâitul ei, de parcă ar fi fost 
tare preocupată să aprecieze calitatea acelei intimităţi. Săruta 
mortal, arahnida, ce mai. Se dădea la o parte și își tot admira 
isprava precum pictorul ce așază culorile pe pânză. O operă 
bine stăpânită, într-un cuvânt, cu metodă. „Fă-i mai repede 
felul”, îl tot instigam și tipul se executa cu promptitudine, 
tratând-o, la intervale, cu atenţiile lui otrăvitoare.

Era ca un ritual mecanic, de altfel, fără pasiune, fără 
paroxisme. Nimic atroce. Musca părea să bâzâie de formă, 
el tot de formă o îmbrăţișa și se retrăgea, apoi musca bâzâia 
din nou. O joacă.

În cele din urmă, când bleaga de ea amuţi, păianjenul 
o ridică binișor în căngi ca un excavator și o transportă pe 
drumul din urmă, în timp ce tipa ședea cuminte, într-o rână. 
Tot astfel femeia, după obligatoriul preludiu al refuzurilor, 
se lasă dusă la pat.

Cred că musca se gândea la tot ce vrei în acele clipe, 
numai la pat nu. Nu-i mai ardea ei a orgasme.

Atunci am reflectat asupra vieţii păianjenului. Fiinţa 
aceasta își folosește saliva pentru a confecţiona păienjeniș, în 
care păienjeniș se prind muște, din care muște face salivă, din 
care salivă confecţionează păienjeniș… V-am redat pe scurt 
viaţa păianjenului, care, așa cum bine se vede, e plină de di-
versitate. Repetare și iar repetare. Este pasiunea lui. Pasiunea 
îi vine tot de la carnea de muscă. Ca și otrava. Și spermato-
zoizii la fel. Incredibile calităţi în carnea de muscă!

Poţi să înţelegi un păianjen pentru care toate astea o fi 
chiftind de sens, pe când la noi, la oameni, ce haz au oare toa-
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te reluările pe care le oficiem, patetici, de atâtea milenii sub 
privirea lui Dumnezeu? Nu te-i fi plictisind, Doamne?…

Tare de nervi, Dumnezeul nostru. Și cu umor, bătrânul. 
Îl amuză cu siguranţă descoperirile noastre ridicole, cea a 
roţii, de pildă, ori psihanaliza. Unui gândac nu i-ar fi venit 
în cap psihanaliza, fii sigur. Tot ce este lucrat cu talent ajunge 
să se întreacă pe sine.

Alexandra Ivanovna, învăţătoarea noastră, era și ea 
indubitabil lucrată cu talent, dar se dădea în vânt, nu știu 
de ce, după repetări. Ca un gândac. După fiecare patru 
ani, cât dura cursul primar, o lua de la capăt. Mereu de la 
zero, mereu alte mutre. Era obeză, răbdătoare și-i mirosea 
înfiorător din gură pe când ne ţinea degetele și tocul ca 
să caligrafiem faimoasele cârligele. Ne umplea caietele cu 
mirosul ei – și așa vreo opt promoţii la rând. Ar fi predat 
cârlige încă pentru vreo optzeci de generaţii, dacă ar fi trăit 
cât un stejar secular. „Bandiţii” de noi, cum obișnuia să ne 
dezmierde uneori, atât de „repetabili” în fond, reușeam nu 
știu cum să-i furnizăm satisfacţii profesionale mereu noi. 
Apoi simţul datoriei, atât de dezvoltat la reprezentanţii ge-
neraţiei sale! Vă amintesc că natalitatea în acele timpuri era 
mult peste așteptări și ţara avea nevoie de dascăli care să-i 
înveţe a face cârligele pe toţi mârlanii ce nu mai pridideau 
să se nască și să dea năvală la școală. Nu era nicio scăpare 
de atâta aviditate de instruire, te dădeau jos de pe picioare. 
Adevăraţi bandiţi, ce mai!

Pe lume nu lipsesc niciodată oameni care își zic: „Dacă 
nu eu, apoi cine?”. Și în satul nostru era unul, Alexandra 
Ivanovna se chema.


