
În fiecare dimineaţă, stoarsă de somnul indus de pilule,
după câteva secvenţe risipite printre străduţele unui orăşel
necunoscut prin care ba rătăcea, ba zbura, Olivia se grăbea
să privească fereastra. Peste geam era trasă o draperie amplă
care strecura incert lumina zilei, inducând în eroare orice
încercare de a defini timpul. Din spatele pernei, de pe su-
prafaţa lucioasă, uşor prăfuită, a studioului, ceasul deştep-
tător ticăia egal, imperturbabil, inutil, respectând o
convenţie tehnică. Barbarele secunde peste barbarele vieţi.

O amintire călduţă se străduia să urce peste aşternuturi,
ca o pală de vânt tomnatic inspirată de genele încurcate
între somn şi trezie. O alungă cu mâna, uşor, în timp ce gâtul
ei se răsucea invariabil către ceasul monoton, pulsând ca
o fiinţă peste creştetul ei. Ora era ok. Lumina, la fel. Ploua
cu soare. În ciuda perdelei mătăsoase într-o pală nuanţă
de bleu, în ciuda ferestrei termopan, se simţea, se auzea şi
se vedea o ezitare în felul în care frunzele se desprindeau
de ramuri. Dansul lor era la fel de pur. 

Dar nu mai era de ajuns. Dimpotrivă. În spatele frân-
turilor calde de vis, gândurile i se aliniau reci. Ca un plu-
ton de execuţie. Cele mai negre treceau în faţă. Şi odată
cu ele, senzaţia aceea de uşoară durere din coşul pieptului
somnoros. O durere... dulce! Dulceagă mai degrabă, ca o
răceală proaspăt instalată.

Olivia deschise abia acum larg ochii şi încercă şi de această
dată să înceapă o nouă zi cu un exerciţiu de înviorare:
lumea trebuia luată în primire pas cu pas şi recompusă din
sunetul minutarului, din mirosul de lavandă al hainelor
aflate în şifonier, din gustul de cafea, din fâşiile de lumină,
precum şi din atingerea preţioasă a obiectelor încă som-
noroase. Proiectele, ţelurile şi obiectivele mari le abando-
nase, de câţiva ani, în mâzga somnului traversat de
resemnare, decepţie şi silă, ca de amintiri. În universul cre-
ponat. Se străduia, ca orice femeie obosită, să redescopere
bucuriile mici ale vieţii. Cu simţurile construind senzaţii.
Să pornească motorul care s-o pună-n mişcare. Cu un mic
amănunt, de fiecare dată nou: să-şi cumpere, azi, o agendă
albastră. Şi, într-adevăr, din momentul acela, totul căpătă
sens. Mişcările robotice, târşâitul papucilor de casă, halatul
în locul cămăşii de noapte, baia în tonuri închise, cu

geamlâcul ei fragil aşezat aiurea, între zidul exterior şi cadă,
la mijloc, în prelungirea unei cutii de aerisire iţite ca un
punct de tragere, spre zidul exterior.

Avea la dispoziţie o oră ca să ajungă la serviciu. 
Timp suficient pentru cafea, ţigară, duş şi toaletă, imagini

pe bandă rulantă, secţionate de amintiri din vis, tensiuni
mici, omogene, străbătute vag de câte-un fior de nelinişte. 

Este oare totul ok şi toată lumea e liniștită? Poate toată
lumea asta mare să depăşească, minut cu minut, secundă
cu secundă, goliciunea enormă a zilei? Aerul ei prefăcut?
Ameninţarea pâsloasă, tăiată în dungi argintii de ploaia
nepăsătoare?

Suferinţă preventivă. Odată definită, durerea aceea ca
un început de răceală devenise suportabilă. Lăsa loc şi altor
imagini – niște amintiri de zecimi de secundă, dintr-un
timp utopic, îndepărtat, curăţat de drojdia suferinţei con-
crete şi care acum părea împărătesc. Una, două, trei imag-
ini sclipitoare, ca punctele de lumină, ca surâsul pur. Dacă
erau mai mult de trei, Olivia se arunca leneşă asupra lor.
Încerca să le lege cumva, să le ţeasă împreună, ca pe o plasă
de siguranţă. Inutilă încordare – de cele mai multe ori un
personaj real intervenea anulând consistenţa realităţii, rea-
ducând-o pe Olivia tot mai mult în vis.

În visul acela reînviat, de pildă, în care înainta printr-un
decor de mirişte străjuit de păduri. O iarnă pură, liniştită,
cu orizonturi tăiate pe lângă drum. Înaintea ei, câţiva tineri
păşind cu mare grijă, unul în spatele celuilalt. Unul dădea
din mâini, povestind ceva. Se încordă să-l audă şi abia atunci
realiză ciudăţenia situaţiei: nu se auzea nici un sunet, nici
scârţâitul zăpezii sub paşi, nici adierea vântului, nici urmă
de glas. Se auzea în schimb tristeţea, se auzea o singurătate
fără margini. Se auzeau atât de clar, încât Olivia se trezise
aruncată brutal în afara visului. Îngrozită. Îşi controlase
corpul care funcţiona bezmetic, în căutarea simţului pier-
dut, încercând să audă ceasul ticăind, fără urme vizibile
de stricăciune. Se trezise brusc, înţelegându-şi întreaga sin-
gurătate, ca şi cum ar fi murit.

Se foi, se ridică-n şezut, privind prin pâcla nopţii către
obiectele din jur, ştiute pe de rost. Apoi, fără să dea atenţie
întunericului care-o privea liniştit din capătul patului, se
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ridică cu greu şi aprinse toate luminile. Imagini crude,
cenuşii, de lucruri plicticoase, dar sigure. Totul era ok.
Putea să adoarmă din nou. Visul acela nu mai putea să-i
facă, deocamdată, nimic. Îi arătase destul. Trecuse în amin-
tire, concret ca picăturile agăţate de ramuri după câte-o
ploaie de primăvară. 

Nu reprezenta un motiv – un motiv nou – de suferinţă.
Nu adăuga nimic pe lista de motive a Oliviei. Semăna doar
– semăna cumplit – cu cărarea apretată dintre mirişti.

Încerca să justifice tristeţea fără măsură din sufletul ei. Obloa-
nele trase. Pleoapa pusă peste iris, cu îndârjire, în ciuda
frumuseţii stropilor de ploaie agăţaţi de crengi. Nebunia
refuzului. Ar fi putut să fie o cămară închisă ori chiar un
beci. Ar fi putut să fie arşiţă sau furtună. Dar nu era, la capăt,
decât tăcere.

Încurajată de efortul cu care definise, explicase şi înlă-
turase astfel, pentru încă o zi, amintirea visului, Olivia îşi
începu o nouă dimineaţă. 
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