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Când Dumnezeu 
a cerut puțină apă

În ținutul din care dispăruseră ulmii și turturelele, verile 
erau prea călduroase, iar iernile prea geroase. 

Printre salcâmi, duzi, libelule și ulii păsărari, potecile se stre-
curau leneșe, către nicăieri.

Într-o zi, un om negricios a prins un uliu maiestuos și i-a 
tăiat picioarele cu toporul, sub privirile copilului. Băiatul citea 
zilnic, în cimitir, printre stânjeneii violeți și crinii cu parfumuri 
grele, înecăcioase. 

Vecinul din față, roșu și buhăit, dormea până târziu, la ora 
zece, și sforăia de se scuturau merele din cei doi pomi aflați la 
poartă și se speriau oamenii care treceau pe poteca de lângă gard. 
În spatele casei în care stătea puștiul, locuia un bătrân care avea 
fel de fel de sfârleze, lanterne și jocuri de cuburi. Moșul îndrăgea, 
de asemenea, tigvele pe care le cultiva prin toată curtea și iepurii 
pe care îi prindea și îi împăia.

Într-o zi a trecut pe drum, călcând cu picioarele goale prin 
pulberea fierbinte a șoselei, cel mai bătrân dintre toți bătrânii pe 
care îi văzuse copilul. Avea un băț în care se sprijinea și șchiopăta 
vizibil. S-a oprit în drum, a oftat, și-a trecut mâna-i tremurătoare 
prin barba albă și neîngrijită și i-a zis moșneagului iubitor de 
tigve și sfârleze:

─ Dă-mi și mie nițică apă, să beau!
─ Da’ bună ziua nu știi să zici? s-a mâniat colecționarul de 

iepuri împăiați. Du-te de aici și cere apă în altă parte!
─ Ai dreptate, s-a scărpinat necunoscutul în cap, trebuia să 

mă port mai cuviincios. Dar, vezi dumneata, eu sunt Dumnezeu 
și am voie să mai greșesc.

Și a pornit încetișor mai departe, printre pietrele drumului, 
șontâc, șontâc.

După câteva secunde de uluială, stăpânul jucăriilor s-a 
îngălbenit la față și a fugit în casă, după apă. Când s-a întors, 
străinul dispăruse fără urmă. Pe drum nu se mai vedea decât pra-
ful ușor stârnit de pașii săi.

Vecinul a început să tremure, a căzut la pat și a făcut febră. A 
zăcut câteva zile.

După ce și-a revenit, n-a întârziat să pună, pe pătuţul de 
lemn de la poarta sa, o oală de pământ plină cu apă, care avea să-l 
aștepte în fiecare zi pe Dumnezeu. 

Apa se înfierbânta vara și îngheța iarna, când spărgea vasul 
în care era pusă.

O linguriţă de dulceaţă 
până la prima eră glaciară

 
Băiatul își descoperi însușirea neobișnuită către sfârșitul 

verii, când stătea întins pe spate, pe malul râului, și se uita pe 
cer. Dintr-un lan de cânepă alăturat venea un miros înţepător. O 
prepeliţă cânta cu voioșie. Norii albi, rari și parfumaţi, se mișcau 
agale în adâncurile eterului. Își dori ca aceștia să stea în loc, dea-
supra lui, și să-i ţină umbră. Și ei încremeniră brusc.

Reuși să-i ţină așa, săptămâni în șir. Pe urmă, lungi mesele 
cu desertul care îi plăcea, niște amandine făcute de mama sa. 
Dirigintele său nu l-a crezut când el a povestit la școală că fiecare 
prânz al său durează între două și patru zile.

Se obișnui să-și lungească nopţile cu câţiva ani. De seara până 
dimineaţă avea suficient timp să citească, să meargă în excursii și să 
doarmă. Apoi începu să oprească timpul la începutul vacanţelor. Își 
lua o pauză de vară de zece ani, iar iarna rămânea acasă cel puţin 
șapte ani. De câte ori își amintea figura schimonosită de ură a pro-
fesorului de română, mai adăuga câte un an.

Crescu mare și deveni scriitor. Când scria, era destul să facă 
un gest și lumea de lângă el să dispară, suspendată, cumva, într-o 
altă epocă. Publică mai multe romane, se agită încoace și încolo, 
iar într-o zi se simţi singur și obosit. Își dădu seama că nu mai 
poate stăpâni timpul, care căpătase o viteză înspăimântătoare. 

Părăsi orașul pentru a se întoarce la ţară, în casa părinţilor 
săi. Drumul cu autobuzul către cătunul prăpădit în care copilă-
rise dură doisprezece ani. Din staţia în care îl lăsă șoferul până 
la poarta casei bătrânești mai făcu două decenii. Străbătu curtea 
prăfuită într-o sută de ani. Întârzie mult, moșmondindu-se pen-
tru a deschide ușa și gândindu-se cât de bună era pe vremuri dul-
ceaţa din cămară. Știu că nu va mai ajunge niciodată acolo și se 
întoarse să vadă, pentru ultima oară, drumul pe care trecuseră 
cândva prietenii săi.

Un val gros de zăpadă îl acoperi, transformându-l într-o 
statuie mirată, în viscolul care urma.

Tabelele cronologice 
sunt cele mai fascinante romane

Emil Cioran citea cărţile în întregime, cu prefeţe cu tot. El 
mărturisește undeva că a fost în pragul leșinului și a trebuit să se 
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întindă pe pat când și-a dat seama că absolut toţi cei pomeniţi 
într-un tabel cronologic erau morţi!

Pe mine mă fascinează tabelele cronologice. 
Unul se naște.
Altul publică o capodoperă.
Al treilea se îndrăgostește.
Câţiva mor.
Și tot așa.
Un canal de televiziune magic, cu un milion de benzi ori-

zontale, încărcate cu vieţi și opere, derulându-se prin faţa ochilor 
noștri.

1848. Se naște Slavici, iar Dostoievski publică Nopţi albe.
1852. Moare Gogol și se naște Caragiale.
1858. Tolstoi scrie nuvela Trei morţi și se nasc Delavrancea, 

Alexandru Vlahuţă și Duiliu Zamfirescu.
1860. Se naște Cehov.
 Turgheniev publică Părinţi şi copii.
 N. Filimon tipărește Friederich Staaps şi Mateo Cipriani.
 Al. Odobescu scoate la lumină Scene istorice din cronicile 

româneşti.
1866. Tolstoi îl cunoaște pe pictorul M. S. Bașilov, căruia îi 

încredinţează ilustrarea romanului Război şi pace.
 Dostoievski scoate Crimă şi pedeapsă.
Uneori avem imaginea precisă a distanţei care separă litera-

tura română de cea rusă.
1872. În timp ce Dostoievski își trimite Demonii către citi-

tori, Titu Maiorescu dăruiește literelor noastre Direcţia nouă în 
poezia şi proza română.

Alteori ne înseninăm.
În 1879 apar Fraţii Karamazov și este jucată O noapte fur-

tunoasă.
Una dintre informaţiile care m-au emoţionat a fost menţi-

unea dintr-o ediţie a Florilor răului că, la câţiva ani de la moartea 
lui Baudelaire, „este văzută pentru ultima dată Jeanne Duval”.

Eminescu a fost un prost
 

Multe minunăţii mi-a fost dat să aud de la elevii mei, în cei 
douăzeci și șase de ani de carieră didactică neîntreruptă. Unele 
m-au amuzat, altele m-au șocat, cele mai multe m-au dezamă-
git. Una mi-a rămas însă multă vreme în minte, prin surpriza 
năucitoare pe care mi-a produs-o. Într-o zi, cel mai bun elev din 
școală la limba română, un băiat blond și subţire, mi-a spus aceste 
memorabile cuvinte:

─ Dom profesor, după părerea mea, Eminescu a fost un 
prost!

─ Poftim?

─ Eminescu a fost un prost.
─ De ce? Cum poţi argumenta tu această afirmaţie? am 

spus după câteva momente de uluială.
─ Simplu. Nu ne-aţi spus că Eminescu iubea cărţile, că-și 

dădea și ultimii bani pe ele și că nu făcea decât să citească și să 
scrie zi și noapte?

─ Ba da, dar...
─ Staţi, că n-am terminat. Observaţi că las la o parte poezia 

lui, care e leșinată și siropoasă. Nici nu se compară cu versurile lui 
Arghezi. Mă refer însă la viaţa lui.

─ Așa. Și ce crimă este să iubești cărţile?
─ Păi, e, dacă nu ești în stare să ai și tu o casă, o nevastă, o 

familie, să te bucuri de musafiri, de prieteni și de sărbătorile de 
peste an, înseamnă că ești prostul proștilor.

─ ...
─ Nu ne-aţi spus că uneori răbda de foame, că avea haine 

sărăcăcioase și că a stat toată viaţa cu chirie?
─ Ba da, dar...
─ Vedeţi? În schimb, Caragiale a fost un tip deștept. S-a 

descurcat de minune, a beneficiat de sinecuri, a petrecut prin câr-
ciumi, s-a bucurat de viaţă și a râs de toţi și de toate.

─ Bine, dar e mai important ce a scris.
─ După opinia mea, cel mai important e cum trăiești. Ehe, 

dacă ar fi trăit acum, Caragiale s-ar fi simţit, cum spuneţi dum-
neavoastră, ca peștele în apă.

După vreo două săptămâni, am asistat la o scenă care mi-a 
reamintit cuvintele băiatului din ultimul an de gimnaziu. Un 
copil de unsprezece ani ieșea dintr-o curte, având un măr mare și 
roșu în mână. În spatele lui a apărut tatăl său, fost coleg de școală 
cu mine.

─ Ce ai, mă, acolo?
─ Un măr, tu nu vezi? a răspuns băiatul.
Fără o vorbă, bărbatul a smuls fructul din mâna copilului și 

a mușcat cu poftă din el. Nu i l-a înapoiat decât după ce devorase 
trei sferturi din el.

─ Ce-ai făcut, mă? Mie ce mi-a mai rămas? s-a lamentat 
copilul, cu lacrimi în ochi, privind mărul din care aproape că nu 
mai rămăsese decât cotorul.

─ Nu fi, mă, prost, i-a spus tatăl clefăind cu plăcere. Eu acu 
te educ pe tine, te învăţ ce e viaţa.

─ Ce viaţă, mă? Ești nebun?
─ Viaţa asta pe care o ducem în societatea românească. De 

pildă, un om are o afacere din care a obţinut ceva, cum ai făcut tu 
rost de mărul ăla. Și atunci vine statul pe la spate, cum am venit 
eu, și haţ! îţi ia impozitul și rămâi fără nimic, ca un prost. Eu 
te-am învăţat acu’ ce e impozitul. Ai înţeles?

─ ...
─ Într-un fel, îmi place de tine. Nu înveţi nimic și bine faci. 

Prin asta promiţi mult. Că dacă înveţi, ajungi, Doamne ferește, 
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ca Eminescu sau ca Liiceanu ăla și râd toţi nemernicii de tine. 
Ajungi muritor de foame, ultimul om de pe pământ. Așa, rău n-o 
să ajungi. Că dacă oi fi cel mai prost și mai prost copil, te trimit 
la oraș și poate ajungi ministru. Iar tu, s-a întors fostul meu coleg 
către mine, să faci bine să nu mai strici copiii, să nu-i mai pui să 
citească și să nu le mai sucești minţile. Faci din ei niște victime 
sigure și asta e o crimă de neiertat. Învaţă-i, dacă ești în stare, să 
se descurce în viaţă, să mintă, să fure și să facă lucruri din care să 
scoată bani. Și nu mai citi nici tu, că nu-ţi ridică nimeni statuie. 
Vinde-le acolo, aceiași castraveţi vechi de o sută de ani – „Bă, 
copii, învăţaţi carte” și altele de felul ăsta – și apucă-te de cultivat 
flori, legume sau altceva. Că ţi-au luat-o toţi proștii înainte și râd, 
dracului, de tine.

Și a intrat în curte, în timp ce eu și copilul priveam în urma 
lui, cu gura căscată.

Cum îți dai seama că te-ai înșelat 
în privința unui om 

pe care l-ai făcut prost 
 

Să zicem că un oarecare Gioni te-a supărat cu ceva, iar tu 
îl faci prost. Nu în față, bărbătește, cu pumnii pregătiți pentru 
a riposta la un eventual atac. Nu. Îl califici așa, cum e mai urât, 
adică în fața unui colportor de mizerii omenești, cum sunt mulți 
în societatea noastră. Evident că gafa ta îi va fi prezentată împri-
cinatului ambalată în căcat împuțit, cu fundă și cu multe înflo-
rituri.

Ce face Gioni?
Să zicem că te întâlnește întâmplător pe stradă. Tu îl vezi, 

bănuiești că te-a pândit din umbră și iuțești pasul pentru a scăpa, 
eventual, de țeava metalică pe care ofensatul o ascunde sub faldu-
rile pardesiului, pentru a-ți rupe un picior ori pentru a-ți sfărâma 
țeasta. Dar Gioni e mai rapid, te ia prin învăluire, îți iese înainte 
surâzător, îți strânge mâna cu căldură și îți spune:

─ Salut, dragul meu! Din câte am înțeles, m-ai făcut prost 
în fața lui X.

─ Știi... e... o neînțelegere, vei căuta să o scalzi.
─ Nu-i nimic, nu-ți face probleme! E părerea ta și ți-o res-

pect. Îmi dai însă voie să-ți zic și eu ceva?
─ Sigur... merit... orice...
─ Află că îți împărtășesc opinia! Ai perfectă dreptate, dra-

gul meu. Sunt un prost. Dar ce nu știi e că eu sunt mult mai prost 
decât ți-ai putea închipui tu. Sunt prostul proștilor! Și încă în 
mai multe direcții. Asta e tot! Ba nu, iartă-mă că te întreb: ce faci 
duminica viitoare?

─ Păi...
─ Te rog să fii invitatul meu la o bere! Nu accept un refuz!
În această situație, pentru a-ți salva onoarea, trebuie 

să recunoști că Gioni este infinit mai inteligent decât tine. 

Pitici cântători, în cutii de lemn

Ţinutul în care trăiesc era plin de turturele, iar copacii cei 
mai frumoși erau ulmii și salcâmii. Turturelele au dispărut din 
pricina invaziei guguștiucilor care veneau din nordul Italiei. În 
urmă cu șaizeci de ani exista o singură pereche de asemenea 
păsări ținute de un tâmplar din Udeni într-o colivie. O vreme, 
au mișunat prin toți arborii, până când fiecare cetățean român a 
devenit purtător de pușcă. Ulmii s-au uscat masiv, după electrifi-
carea localității, fiind înlocuiți cu plopi.

Cam tot atunci a venit în ținut un jandarm intrat în legendă. 
Era de o autoritate care ar fi făcut din el, în alte condiții, un gene-
ral de armată. Unul veritabil, nu de carton. Era foarte inteligent 
și competent, ca să nu mai vorbim că, din punct de vedere fizic, 
era invincibil. Un fel de Wyatt Earp local. Când apărea într-o 
localitate, toți infractorii se topeau, în aceeași noapte, încotro 
vedeau cu ochii. Alții, care voiau să intre în sat și aflau cine e 
șef de post, făceau imediat cale întoarsă. Au încercat să-l asasi-
neze în repetate rânduri. Fără succes. A fost, nu vorbesc degeaba, 
un bărbat fără egal. Îl chema Ion Ștefan și i se spunea Iliescu. 
L-am cunoscut când era foarte bătrân, la pensie, și ne-a ajutat să 
o creștem pe fiică-mea, când eu și soția eram la școală. A murit 
la 92 de ani. Un om mare în toate privințele, fără discuție. Îmi 
dăduse două caiete în care își povestise viața, dar mi le-a luat 
înapoi până să apuc să le citesc. Am înțeles că s-au pierdut după 
moartea lui. Doamne, ce mai personaj aș fi scos din el!

Iliescu a fost primul care a adus în ținut un aparat de radio. O 
cutie mare, de lemn, din care răzbăteau voci omenești și muzică. 
Toată lumea se crucea. Tatăl meu era copil și, împreună cu vărul 
său Păpurică, asculta și el lăutarii din aparatul lui Iliescu.

─ Nu pricep, zicea tata, cine cântă în cutioara aia.
Păpurică era mai mare și spunea cu prefăcută naivitate:
─ Bă, să știi tu că înăuntru sunt niște lăutari mititei, așa, cât 

păpușile.
─ Și cântă întruna?
─ E, și tu acuma! Cum să cânte întruna? Are jandarmul o 

oră când îi scoate afară să se pișe și să se cace. Le dă să mănânce 
și pe urmă îi bagă la loc.

─ Și la ce oră face asta?
─ E, asta e! Nu știu, urmărește-l și tu și află!
Degeaba a tot dat târcoale pe lângă garduri tata, pe atunci un 

țânc de cinci ani, fiindcă nu a putut să-i vadă pe piticii cântători. 
Dar a rămas mulți ani convins de ceea ce îi spusese vărul său.

Acum vedem zilnic oameni mici pe ecrane tot mai mari.
Totuși, azi am văzut o fată mare pe o plasmă mică. Se săr-

bătorea Crăciunul după rit vechi. O rusoaică tânără și frumoasă 
a fost întrebată ce-și dorește să-i aducă Moș Crăciun.

─ Un prinț, a spus ea.
─ Călare sau în mașină? a insistat reporterița.
─ Măcar și pi jos, a exclamat fata.
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