
S
oarele înfloreşte în fereastră. O dimineaţă perfectă 

dintr-un şir de zile care au încercat, parcă, să dea un 

exemplu de normalitate. Anotimpuri didactice. Lecţia 

lor, inutilă, pentru că vremurile sub care suntem s-au acrit de tot, 

bântuite de profeţii, temeri şi dezastre clădite pe principiul 

dominoului. Din capătul tunelului, în calitate de piesă de joc, ni 

se explică pe diferite tonuri şi voci că suntem nedemni (douăzeci 

de ani am fost proşti, încă zece vom fi extrrrem de prudenţi), că 

trebuie să îndurăm şi să plătim. Ce? Tot felul de ponoase. Mais 

pourquoi? Nu suntem destul de buni, de înalţi, de palizi, de 

bronzaţi, de curaţi, de harnici, desigur, de învăţaţi. Ar trebui să 

mai studiem sau măcar să citim. Atâta timp cât mai func-

ţionează ca biblioteci, până să devină bănci ori cazinouri, 

clădirile care adăpostesc cărţi ar trebui vizitate mai des. 

Gândul te împresoară şi-ţi dictează gesturile ritualice prin 

care contactul cu lumina binefăcătoare a zilei e ca şi făcut. La 

treabă, spre staţia de autobuz sau troleu, în care lumea bate din 

picior, nerăbdătoare… auzi ritmul… Maşinile tixite, la ore de 

vârf. Liniştea străzii bântuită de umbre, o pată de soare pe 

obrazul tinerei din dreapta şi apoi o secundă de relaxare, în care ai 

posibilitatea să scanezi universul. Preferi o baie de spaţiu, cu 

trosnete discrete de oase, şi înviorarea corpului îţi reaminteşte 

optimist că mai ai şanse să prinzi un loc bun... Un loc bun... 

obsesia celui care navighează între ficţiune şi realitate... Locul de 

unde pensionarele necăjite se uită crunt la liceenii obosiţi de 

reforme, care se trântesc în dezordine pe banchete, vorbesc urât 

şi nu învaţă; după ce că sunt prea puţini, au gânduri de ducă şi 

parcă deja în privirile lor piezişe se reflectă reproşul că nu au sal-

vat lumea şi că nu vor reuşi să plătească mâine pensii, contribuţii 

sociale şi alte ajutoare desuete, socialiste, comuniste, nedemne 

de societatea hard în care trăiesc... Aşadar priveşti în jur…

Un aer discret de însingurare. O nouă zi! Maşina înaintează 

cu succes, despicând şiruri de oaste inamică, formate din alte 

maşini cu eşapamente non-ecologice. Câte-o frână ştrengară te 

poate aduce în situaţia nedorită de îmbrâncitor. Suporţi, pe 

jumătate adormit, fredonând aiurea: „in the death car we're 

alive!” La sensurile giratorii, vals în toată legea! Cu un pic de 

ritm, mişcările capătă sens şi, lent, din memoria arhetipală, urcă 

spre tine un sâmbure de optimism. Terapie... de şoc?! Ultima 

frână putea fi şi cea de pe urmă. Se coboară în staţie, un pic 

confuz. Şi dintr-o dată, sub ochii tăi măriţi, se perindă fapte, 

domnule, nu vorbe!

Un tânăr cu un aer rătăcit coboară, respiră şi apoi o ia la fugă 

printre trecătorii amorţiţi. O rupe la fugă, mai exact. Şi asta n-ar 

fi nimic, dar după trei secunde coboară din maşină o doamnă 

între două vârste care, fără nici o ezitare, o ia la fugă în aceeaşi 

direcţie!

Urmărire Generală să fie? Hoţie la drumul mare? Concurs? 

Termen limită? Tânărul nu i-a cedat doamnei locul? Întrebările 

curg râu şi singură îndrăzneala lor tulbură iţele somnoroase din 

care încă nu te-ai eliberat, astfel încât realitatea îţi prezintă o 

interfaţă translucidă. Cei doi fac slalom printre trecători, la 

distanţă de câţiva metri. Evident, fug în aceeaşi direcţie, dar nu 

ştii precis dacă şi unul după altul! Niciun freamăt apocaliptic în 

urma lor, nicio altă, a treia, persoană. Cei doi aleargă într-un 

tablou gol, mimând realitatea. Maşinile Poliţiei urmăresc 

evadaţi de tot felul, într-un alt cadru, într-un alt film. Nimeni nu 

se precipită, cu excepţia ta... 

Şi atunci, dintr-o dată, ştii De Ce! Tânărul care aleargă are o 

carte sub braţ. Atât, o singură carte. O ţine strâns în mână, vrea 

s-o ducă la piept, o lipeşte de coaste, prin haina subţire, o 

ocroteşte, o confiscă, o salvează?!!!…

Doamna de după el dă din mâini panicată, dar nu strigă 

nimic, nu cere ajutor, doar aleargă. Ca un făcut, şoferul maşinii 

din care n-ai apucat să cobori în dimineaţa asta sportivă se 

opreşte la un semafor... Cei doi se pierd în mulţime sub ochii tăi, 

lăsându-te pradă întrebărilor fără răspuns. O ultimă şansă ar fi la 

prima intersecţie, unde ar trebui şi ei să aştepte, dacă n-o iau pe 

străduţa din stânga. Calculezi probabilităţi şi simţi că şoferul nu 

e, n-a fost şi nu va fi niciodată de partea ta. Că nimeni nu te 

înţelege etc…

În sfârşit, se pleacă. Intersecţia ca un tunel peste timp. 

Oameni calmi peste tot. Soare vitreg. Iar cei doi… nicăieri!

Priveşti în rostogolirea din spate, lung, descifrând un cod. 

Parcă ar fi peste tot, de fapt. Iată-i, s-au oprit, ea îi spune că şi-a 

uitat sandvişul, el îi mulţumeşte, sau ea îi dă altă carte şi-o ia pe a 
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lui, sau cei doi intră împreună într-o sală de conferinţe, fericiţi 

că au ajuns la timp, sau…

Nimic ostil. Nimic brutal, atâta timp cât între cei doi e cartea 

aceea. Nu pentru că n-ar merita atâta goană şi suspans. Nu 

pentru că n-ar putea constitui o tentaţie, un mobil într-un jaf…

Ci pentru că, pur şi simplu, se află acolo, între cei doi, ca un 

hotar între ficţiune şi realitate. În sfârşit, hotarul întrupat. Poate 

e chiar cartea care-ţi explică de ce trebuie să îndurăm tot felul de 

lucruri. Cartea pentru care merită să alergi. Cartea despre care 

trebuie să vorbeşti.

Tunelul a ajuns la capăt şi cobori în luminiţă. Ai de parcurs o 

bibliografie de trei pagini în două zile. Mai ai şi propria ta listă 

de lecturi. Plus recomandările prietenilor. Ca să nu mai vorbim 

despre cronicile la cărţile de pe val. Valul aleargă. Timpul 

aleargă şi el. Şi-atunci, pe jumătate adormit, înainte de-a intra 

în bibliotecă, joci pe degete un gând, o spoială de gând, pe 

jumătate dorinţă, pe un sfert soluţie, spre neliniştea părinţilor 

tăi viitori pensionari, redus, ca un refren la modă: lectură pe 

fugă! 

Lectură pe fugă! 
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3 Secunde

Când te sărută cineva pe un obraz, întoarce-i-l şi pe celălalt!

Nu lăsa pe astăzi ce poţi face mâine! ( dacă nu eşti în formă!)

Adecvat, aşadar, cu watti potriviţi...

Constatare: Luăm neologisme de la extratereştri! Şi nu de la 
americani... (S* D1* D2)

(Mică publicitate): Notar public – orice!

Era şi de dreapta şi de stânga. Era un travestit.

RAM la PC şi ram la copac.

Ra, fără m, dar tot soare – în Egipt.

Călduţala (cuvânt ce-mi aparţine în exclusivitate) se degustă 
mai ales toamna şi iarna, când viticultorii sau simplii barmani 
fierb de bucurie.

Vitamine: minele vieţii.

Absintul nu e absent din băutura unora.

Când bei absint nu poţi fi prezent, deci.

Toxicitate: cum mănânc slănină, cum am coşmaruri!

Deci – am decis, am zis-o...

În definitiv, nu poate să nu existe, totuşi, un miracol, acolo, în 
definitivul său, în infinitul său.

Viaţa e scurtă. S-o facem lată!... (a zis Elena).

Un intelectual este cu (ca) un templu egal.

Din cauza lui Napoleon Bonaparte, o bună parte din francezi (şi, 
mai ales, alţii) au avut de suferit.

Un cotidian este coasta zilei şi vertebra ei: à côté du jour, alături 
de ea.

Pentru Dl. X nutresc un sentiment de... adică îl hrănesc, îl 
întreţin cu un comportament adecvat.

Comportament – îmi port mintea cu mine, eventual în buzu-
narul de la cap sau cel de la inimă.

Cu Înălţimea Voastră (Alteţă!) nu e de glumit!

Nici cu nr. de la pantofii lui Gulliver!

Dacă eşti ud, te usuc în bătaie! (o mamă către un copil).

Am o chitară, zici că-i pian, zise muzicianul.

Am un saxofon, zici că-i un ţambal, zise alt muzician.

Văzând cele două cărţi, cu coperte ce aveau desene în romburi 
galbene şi verzi, copilul zise: tati, asta e povestită de un scriitor 
galben, iar cealaltă de un scriitor verde!

Cu ATV-ul, unii vor putea depăşi OTV-ul!

Creditorul şi debitorul sunt fluxul şi refluxul financiar.

Exploatarea omului de către neom.

„Luxe, calme et volupté” a lui Verlaine, mai pe scurt, turceşte: 
huzur...

Globe-trotterul e o persoană care bate trotuarul pe glob.

Trotuarul nu înseamnă t(r)ot una cu aut(r)obuzul.

Iar globul e un lob al urechii în formă de G…

Degeaba a pictat-o Dali pe Gala, că e de nerecunoscut… El, 
însă, e foarte bine cunoscut.

Pe când Gioconda (Mona Lisa) e recognoscibilă, iar infantele 
spaniole şi delphinii au pozat cam degeaba, Velasquez şi Goya au 
rămas în conştiinţa publicului artistic.

(Î)s în top! Trebuie să mă opresc.

Piața Sfatului


