
N-am băut totdeauna aşa mult, au existat şi lungi pe-
rioade în care n-am băut deloc, puteam trece cu uşurinţă
drept unul dintre acele personaje onorabile cu nevastă şi
cu copii, pe care am ajuns să le invidiez, pentru că viaţa
lor are un scop, meschin sau nu, asta nu are importanţă,
pe când viaţa mea nu mai are de câtva timp nici un scop,
seamănă perfect cu existenţa unei ciuperci. Am la dispo-
ziţie porţiuni uriaşe de timp gol pe care nu ştiu cu ce să le
populez. Nopţile, mai ales nopţile sunt foarte anevoie de
suportat. Spre miezul nopţii trebuie să plec de la cârciumă,
adeseori se întâmplă să fiu ultimul client, iar patronul, care
ar dori de mult să închidă, fiindcă stă acolo de dimineaţă,
e obosit şi flămând, a început să se uite la mine urât cu
ochii lui somnoroşi. Nu aştept să fiu dat afară, mă urnesc
de pe scaun de bună voie, iar, dacă mai găsesc pe fundul
buzunarelor nişte bani, îmi iau câteva cutii de bere pentru
acasă. De fapt acasă e un cuvânt impropriu, eu nu am casă,
doar un adăpost provizoriu în care nu ştiu cât mi se va
îngădui să mai zăbovesc, pentru că nu am plătit chiria de
câteva luni. Noaptea adăpostul acesta are ceva sinistru, dar
măcar oferă o anumită senzaţie de securitate. După ce am
avut grijă să încui uşa de două ori şi am desfăcut prima
cutie de bere, atmosfera devine oarecum suportabilă. Mă
aşez în pat şi încerc să mă relaxez, dar somnul vine greu
sau nu vine deloc. Dacă după o beţie temeinică reuşesc să
dorm ţeapăn ca un cadavru aproape douăzeci şi patru de
ore (acestea sunt micile mele momente de fericire), de obi-
cei am un somn scurt şi agitat, pentru că rareori îmi ajung
banii pentru o beţie temeinică, iar starea mea obişnuită e
o semi-ebrietate posacă, dublată de o veşnică senzaţie de
oboseală, care mă face să aştept somnul cu nerăbdarea unui
copil care aşteaptă darurile lui Moş Crăciun. În vizuină
nu e bine să mă uit pe pereţi, aceştia păstrează urmele
Nadiei: câteva fotografii, postere, multe vederi, o reţetă de
slăbit, mâzgălită cu scrisul său mare pe un calendar de
perete, orarul ei de la facultate, tot soiul de hârtii şi car-
toane îngălbenite, nişte relicve pline de praf pe care ar fi
trebuit să le arunc de mult la gunoi, dar nu mă pot îndura
deocamdată, în definitiv, ele sunt viaţa mea din ultimii
şapte ani. Străduindu-mă aşadar să nu mă uit la pereţi,
nici la uşa de la bucătărie, pe care Nadia a scris odată cu
cretă un început de poem, beau bere şi încerc să citesc.
Citesc la întâmplare, oricum până dimineaţă nu mai ţin

minte aproape nimic, dar prefer cărţile groase, cărţile care
pot să-mi umple cât mai multe dintre parcelele de timp
disponibile, cărţile care au efecte asemănătoare cu băutura.
Uneori aceste lecturi reuşesc să mă amorţească, pleoapele
încep să mi se îngreuneze, cartea îmi cade din mână şi vin
câteva ore de somn. Groaznice cu adevărat sunt momen-
tele când mă trezesc pe la trei dimineaţa, într-o stare cum-
plită de agitaţie, pe care nu o pot potoli decât cu o nouă
doză de băutură. Câteodată reuşesc să-mi fac provizii din
timp, dar există şi nopţi în care nu mai dispun nici măcar
de un singur strop şi atunci începe marea nebunie a sco-
tocitului: îmi întorc pe dos toate buzunarele, încep să răs-
foiesc prin cărţile de la căpătâiul patului, amintindu-mi
că ascunsesem cândva într-una din ele o hârtie de cincizeci
de lei, caut pe sub covor, mă culc pe duşumea şi scormo-
nesc pe sub pat şi sub bibliotecă. Atunci când nu găsesc
nimic iau la rând cutiile de bere aruncate prin cameră,
încercând să storc de pe fundul fiecăreia o ultimă picătură,
dar adesea mi se întâmplă să am noroc, probabil există şi
un Dumnezeu al beţivilor, şi reuşesc să-mi încropesc din
mărunțișul căzut după mobile sau uitat în buzunarul vre-
unui sacou nemaipurtat de câteva luni banii trebuincioşi.
Aşez banii pe pat, îi împart pe căprării şi mă apuc să îi
număr. Pentru că mă încurc de fiecare dată la numărat,
trebuie să iau numărătoarea de mai multe ori de la capăt
pentru a mă convinge că noua raţie de alcool este asigu-
rată. Îmi trag apoi pe mine la repezeală o pereche de pan-
taloni şi o pornesc val-vârtej spre singura dugheană
non-stop din apropiere, cu speranţa că vânzătoarea n-a
făcut pe neaşteptate infarct. Uneori sunt însoţit până la
magazin de Tarzan, un maidanez mare, cumsecade şi
înţelept care îmi arată o simpatie deosebită. Şi eu îl simpa-
tizez pe Tarzan, cred că e mult mai uşor să te înţelegi cu
câinii decât cu oamenii, mai ales cu câinii trecuţi prin
viaţă, cu câinii singuratici şi resemnaţi care s-au obişnuit
să primească de la toată lumea picioare în cur, cu câinii
mizantropi, care ar râde cu botul până la urechi dacă ar
auzi istorioarele noastre nesărate despre prieteşugul dintre
câine şi om, căci acolo unde e multă inteligenţă e de obicei
şi multă mizantropie. Şi cred că dacă prin nu ştiu ce mare
miracol aceste patrupede dezabuzate, care au avut, ca şi
mine, prilejul să privească neantul în ochi, s-ar apuca să
scrie cărţi, ne-ar ului, fără doar şi poate, prin filosofia lor
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profundă şi gravă, mult mai profundă decât filosofiile lim-
bute ale bipezilor care au prostia să se considere cei mai
înţelepţi dintre toate vieţuitoarele. Îi împărtăşesc aceste
idei şi lui Tarzan care se mulţumeşte să dea din coadă de
câteva ori în semn de mare lehamite, dar oricât de multă
plăcere mi-ar face să discut cu tovarăşul meu de drum,
sunt atent mai ales la grămada de mărunţiş pe care o strâng
tare în pumn, cu mare grijă să nu rătăcesc nicio monedă.
Vânzătoarea nu mă simpatizează, pentru că o trezesc la trei
dimineaţă, când e somnul mai dulce, pentru că îmi plătesc
cumpărăturile doar cu monede mărunte, pentru că miros
neplăcut şi, mai ales, pentru că nu-i plac cerşetorii, aşa că
îmi numără de fiecare dată mărunţişul cu meticulozitate
înainte să mă servească, aşteptând parcă să descopere cu
satisfacţie că nu am bani destui, deci nu mă pot aştepta
din partea ei la vreun strop de generozitate: abia după ce
se convinge că nu o voi păgubi cu nici un bănuţ, bine-
voieşte să scoată din frigider două doze de bere pe care mi
le întinde de la distanţă, cu vârful degetelor, ca şi cum s-ar
teme să n-o molipsesc de păduchi. Pentru mine două doze
de bere nu înseamnă însă aproape nimic. 

...................................................................................

De fapt, când m-am aşezat prima dată la calculator,
apucându-mă să însăilez rândurile de faţă, nu intenţionam
nicidecum să scriu confesiunea unui neom, am mai scris
şi cu alte prilejuri asemenea lucruri, ci o poveste romantică
despre Ada. Aflasem ceva mai mult despre ea, aproape că
începeam să cred că există şi în realitate (ce-o fi însemnând
în definitiv cuvântul ăsta oribil: realitate?) şi mă găseam
oarecum în situaţia unei persoane ce trebuie să recompună
un puzzle din care anumite piese lipsesc, iar altele sunt atât
de şterse, atât de decolorate, încât au devenit cu neputinţă
de utilizat. Deocamdată, Ada e o femeie de aer, o voce pe
care n-o pot atinge decât cu cuvintele şi care, la rândul
său, mă atinge cu cuvintele ei, în virtutea unui joc erotic
plin de stranietate, dar o voce care posedă carne şi sânge,
modulaţii ce seamănă totuşi cu nişte atingeri reale, vocalize
ciudate care acţionează asupra nervilor mei cu puterea unei
substanţe afrodiziace. Aşa am descoperit că pot avea şi cu-
vintele sex, şi că, pentru a putea duce această poveste la
bun sfârşit ar trebui ca, prin nu ce ştiu ce acuplare mira-
culoasă, cuvintele noastre să se pătrundă unele de altele,
alcătuind un singur trup de cuvinte. Căci o poveste se
naşte mereu din bărbat şi femeie, din sânge şi corp, şi
acesta este motivul pentru care am crezut totdeauna cu 
seriozitate în instituţia muzei.

Prin natura lui, artistul nu este nici bărbat, nici femeie,
prin natura lui artistul este hermafrodit.

Iată ce gânduri îmi mişunau prin circumvoluţiile pe
jumătate sedate de băutură, în timp ce mă opream din
scris pentru a fuma o ţigară sau a mai sorbi un gât de cafea,

dar nimeni nu trebuie să le acorde prea multă atenţie, căci
ele nu sunt decât gândurile unui neom, care, după ce a
fost părăsit de orice urmă de interes pentru vreo femeie
adevărată, aleargă după nălucile din pădurile nordice şi se
iluzionează că ar putea scrie o povestire bună de dragoste.

Îmi dau seama că tot ce am scris până acum nu-i decât
o înşiruire de fraze incoerente, din care nimeni, în afară
poate de Ada, n-ar înţelege nimic. Dar despre lucrurile de
înţeles s-au scris o grămadă de cărţi, mai importante decât
ele sunt cele de neînţeles. Aşa-zisa înţelegere mi se pare o
dovadă grosolană de suficienţă. De asta am spus că vreau
ca povestirea de faţă să fie o povestire romantică.

Îmi dau seama şi că am început prost, dar asta s-ar fi
întâmplat indiferent de unde aş fi început. În definitiv, pot
şterge tot ce am scris până acum, să pornesc de exemplu
de la furnici, fiindcă, înainte de a mi-o închipui pe Ada
privindu-se goală în apele unui lac de pădure de o limpe-
zime neobişnuită, aş fi putut vorbi foarte bine despre
muşuroiul, înalt de aproape un metru, despre care mi-a
povestit într-una din primele sale scrisori. Nu m-a intere-
sat niciodată în mod deosebit viaţa furnicilor, Ada în
schimb ar putea vorbi zile în şir despre asta. Cred că am şi
zâmbit puţin când am citit că, ori de câte îşi face plim-
bările prin pădure, această actriţă celebră, despre care
ziarele scriu că ar avea o inimă împietrită, se comportă ca
o fetiţă pe jumătate sălbatică, hrăneşte cu zahăr furnicile,
vorbeşte cu ele, dar mai ales e fascinată de mişcările lor, în
care desluşeşte o ordine aproape miraculoasă, aceeaşi or-
dine care guvernează mişcările corpurilor cereşti, creşterea
ierbii, sevele care circulă prin trunchiurile brazilor sau
bătăile inimii omeneşti. Mi-o pot imagina tolănită în iarba
moale şi fragedă, cu capul sprijinit în palmă şi cu o expre-
sie de încordare zugrăvită pe faţă, urmărind forfota,
aparent lipsită de noimă, a locuitoarelor pline de zor ale
furnicarului, ca şi cum ar citi o carte tipărită cu litere foarte
mici, pe care trebuie s-o ţii extrem de aproape de ochi.
Acum nu mai e goală, poartă un trening negru, destul de
uzat, e puţin ciufulită, puţin transpirată, fiindcă mai îna-
inte a alergat, iar în lumina vie e soarelui, până şi corpul
ei parcă a căpătat altă formă. Nu mai e corpul acela copt
pentru dragoste al unei femei perfect împlinite, e mai de-
grabă acela al unei adolescente încă neieşite cu totul din
copilărie: sânii abia se mai desluşesc de sub bluza de tre-
ning uzată, şoldurile se rotunjesc cu timiditate şi parcă 
şi-au pierdut robusteţea, aparţin mai curând unei fetiţe în
creştere. Înainte de a se tolăni în iarbă, şi-a scos pantofii
negri de sport, lăsând la vedere nişte picioare mici şi bron-
zate, pe care, dacă le priveşti de aproape, poţi desluşi urmele
unor urzicături proaspete. Stă mult timp nemişcată,
uitându-se cu atenţie la furnicile care mişună prin apro-
pierea ei. Şi atunci când vreuna, mai îndrăzneaţă, i se
caţără pe picior, Ada nu pare deranjată şi nu se grăbeşte 
s-o îndepărteze, iar furnica mai are timp să înainteze câţiva
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centimetri, conturându-se limpede pe pielea piciorului, ca
o literă mica şi negricioasă. Trec câteva secunde până fe-
meia din iarbă întinde un deget spre ea. Atunci furnica
are o clipă de ezitare, apoi începe să se caţere fără grabă pe
acest nou obstacol, pe care în mintea ei de insectă îl va fi
confundat cu o crenguţă de mesteacăn subţire şi delicată.
Ada aşteaptă ca furnica să traverse suprafaţa alunecoasă a
unghiei, apoi își îndreaptă brusc degetul şi suflă uşor în
direcţia ei. Dacă m-aş putea apropia în asemenea mo-
mente de Ada, i-aş percepe cu siguranţă mirosul de iarbă,
de pământ de pădure şi cetină, dar, aşa cum spuneam,
această scenă se petrece doar în închipuire.

Când doreşte să fie lăsată în pace, Ada presară în jurul
ei zahăr şi atunci nu mai e deranjată de nici un musafir
nepoftit. O fortificaţie de materie dulce, pe cât de aparent
fragilă pe atât de invulnerabilă, o înconjoară acum din
toate părţile, făcând-o să se simtă stăpâna unei fortăreţe
de necucerit, căci în faţa zahărului furnicile se comportă
exact aşa cum s-ar purta o mulţime de oameni, dacă în
piaţa unui oraş ar apărea pe neaşteptate şi la discreţia tu-
turor o grămadă mare de bani: se opresc din drumurile lor
misterioase, abandonează bucăţelele de lemn, frânturile de
frunză sau acele de brad pe care tocmai le capturaseră şi se
reped cu voracitate la substanţa aceea plăcută la gust, pe
care o pipăie cu antenele şi o devorează frenetic, dedându-se
parcă unui ritual orgiastic a cărui mare preoteasă e Ada.
Furnicile simt de la distanţă prezenţa zahărului prin cine
ştie ce semnale oculte la care reacţionează instantaneu, aşa
cum reacţionează masculul la mirosul aţâţător al femelelor
în călduri, adunându-se cu sutele, ba poate cu miile chiar.
lar această ospătare sardanapalică în comun are ceva din
aerul carnavalesc al sărbătorilor populare. Acum Ada are
sentimentul că toate aceste vieţuitoare, puse în mişcare de
legile pântecelui, îi aparţin în totalitate, că le poate abate
de la traiectoriile lor, atât de riguroase de obicei, prin sim-
pla putere a acestui praf alb şi strălucitor, pe care îl poate
împărţi după bunul ei plac, jucându-se cu instinctele lor
aşa cum se joacă în unele nopţi cu dorinţele näcken-ilor,
şi simte un soi de orgasm al puterii. Iar fetiţa din iarbă re-
devine femeie, sub bluza de trening sânii încep din nou să
zvâcnească, înălţându-şi trufaş sfârcurile trandafirii, un fior
fierbinte îi cutremură coapsele. Adevărata putere nu se as-
cunde în fortăreţele de beton, ci după zidurile de zahăr şi
crenelurile de catifea. De asta adevărata putere e, în esenţa
ei, feminină.

...................................................................................

Pe vremuri am fost un romantic, credeam în dragoste,
dar n-am avut parte decât de dezamăgiri. Cele câteva femei
pe care le-am iubit, şi care îmi place să cred că m-au iubit
şi ele la rândul lor, m-au părăsit, mai devreme sau mai
târziu, şi totuşi în inima mea a existat, până nu foarte 

demult, o nevoie uriaşă de dragoste. Îmi doream să iubesc
şi să fiu iubit şi totuşi eşuam de fiecare dată. M-am amăgit
spunându-mi mereu că nu întâlnisem încă femeia potri-
vită, femeia de care să mă îndrăgostesc cu o dragoste mai
puternică decât viciul care mă macină încă din adoles-
cenţă. După plecarea Nadiei nu mai nutresc însă nici o
iluzie: sunt probabil (şi ar fi nefiresc să nu se întâmple aşa)
un individ absolut incapabil de a iubi în adevăratul înţeles
al cuvântului. Ceea ce socotisem eu dragoste nu era decât
un sentimentalism ieftin, un fel de autoexcitare a fibrelor
sufleteşti care nu putea să conducă decât la suferinţă şi sin-
gurătate. Neoamenilor nu le este îngăduit să se gândească
la dragoste, inima lor este croită după alte tipare decât cea
a oamenilor obişnuiţi. Din acest punct de vedere, Oacă
îmi este cu siguranţă superior. Nu întâmplător Nadia 
mi-a reproşat de atâtea ori că aş fi un monstru de egoism.
Dacă e adevărat ce scria un rus oarecare: cum că s-ar putea
reprezenta infernul ca pe o cuşcă făcută din oglinzi, unde
nu-ţi poţi vedea decât propria faţă multiplicată la infinit,
atunci neomul este cu siguranţă o făptură a iadului.

Acum îmi vine să râd de naivitatea cu care crezusem în
câteva rânduri că am întâlnit în sfârşit femeia capabilă să
mi se dăruiască în totalitate, sau, mai exact spus, femeia
dispusă să trăiască alături de mine una dintre acele iubiri
mistuitoare şi unice, cum sunt acelea despre care citim în
romane. Dar experienţa avea să-mi dovedească faptul că
în realitate femeile sunt destul de puţin interesate de
dragoste după ce trec de vârsta adolescenţei. Pe unele le
interesează banii, pe altele cariera, sexul sau cărţile de bu-
cate, există şi o categorie destul de răspândită care îşi ido-
latrizează propriile progenituri, dragostea, vreau să spun
dragostea pentru un bărbat, rămânând întotdeauna însă
pe ultimul plan. Şi nici nu e de mirare că se întâmplă aşa,
căci ea este un lucru cumplit, care presupune renunţarea
la orice altceva, sacrificiul de sine dus până la limitele sale
supreme, o configuraţie sufletească asemănătoare cu aceea
a marilor asceţi sau întemeietori de religii. Ceea ce numim
îndeobşte dragoste nu este de cele mai multe ori decât
atracţie fizică sau empatie intelectuală, plăcerea de a înfăp-
tui anumite lucruri în comun, ataşament ori camaraderie,
atunci când nu e, pur şi simplu, obişnuinţă. De aceea,
după despărţirea de Nadia, nu m-am mai ataşat de nicio
femeie, mi s-ar fi părut o ipocrizie. Nici măcar în numele
secreţiei de hormoni, căci am ajuns slavă domnului la o
vârstă când aceasta nu mai e chiar aşa abundentă, şi am
început să beau cu şi mai mult înverşunare. 

* * *
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